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O B S A H

Poznámka k titulnej strane: Dňa 6. júla 2017 sa v Aule UK uskutočnila 
slávnostná imatrikulácia malých študentov jubilejného 15. ročníka Detskej 
Univerzity Komenského. Viac na stranách 10 – 13.

Editoriál prvého čísla Našej univerzity v akademickom roku 2017/2018 
píšem v čase výberu nového ministra školstva. V priebehu 3 rokov bu-
deme mať už šiesteho šéfa rezortu, čo znamená, že funkčné obdobie 
ministra školstva trvá v priemere pol roka! Aj to ukazuje, že stav spoloč-
nosti a zvlášť školstva je neuspokojivý a vyžaduje si zmeny. Ale ozajstné 
a podložené reálnou analýzou! Preto naša akademická obec podala zá-
sadné pripomienky k dokumentu „Učiace sa Slovensko“, k návrhu zákona 
o vysokých školách aj k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysoko-
školského vzdelávania. Vyjadrili sme nesúhlas s narábaním s eurofondmi 
na vedu a výskum. Veríme, že nedostatky, na ktoré sme upozornili, budú 
odstránené a navrhované riešenia budú v záujme veci akceptované.

O potrebe efektívnej reformy vzdelávania v záujme jeho kvality a uplat-
nenia absolventov niet pochýb. Prečo sa však na Slovensku nedarí re-
flektovať potreby doby, prečo sa nedokážeme inšpirovať fungujúcimi 
systémami vzdelávania a rozumnými vysokoškolskými zákonmi v iných 
krajinách, ba ani vlastnou históriou – prečo sa neinšpirujeme našimi his-
torickými osobnosťami?

Nedá mi, aby som v tejto súvislosti nespomenul „slovenského Sokrata“ 
Adama Františka Kollára z Terchovej, vzdelanca európskeho formátu pat-
riaceho medzi najvýznamnejšie vedecké osobnosti 18. storočia. V r. 1774 
sa stal prefektom a hlavným knihovníkom Cisárskej a kráľovskej dvorskej 
knižnice vo Viedni a dvorným radcom Márie Terézie. Usiloval sa o zavede-
nie výučby materinského jazyka a právo na vzdelanie pre všetky národnos-
ti v monarchii. Prednášal dejiny, diplomaciu a štátne právo na filozofickej 
fakulte viedenskej univerzity a od r. 1774 bol jej dekanom. V r. 1777 sa 
dokonca v mnohých ohľadoch pričinil o školské reformy Márie Terézie. 

Je iba náhoda, že v Bratislave, dlhoročnom hlavnom meste monarchie, 
stále nemáme sochu Márie Terézie – možno práve aj s jej dvorným rad-
com Adamom Františkom Kollárom? Nie je paradoxom, že doma aj vo 
svete radšej šírime povedomie o inom terchovskom rodákovi?

Budúci rok si spoločne s Karlovou univerzitou v Prahe, Masarykovou 
univerzitou v Brne a s ďalšími partnermi pripomenieme 100. výročie vy-
hlásenia nezávislosti a vzniku Československej republiky, čo o rok neskôr 
viedlo aj k založeniu našej univerzity. Aj v súvislosti s predchádzajúcimi 
riadkami je však výpovedné, že vznik ČSR je dodnes štátnym sviatkom iba 
v Českej republike. 

Naša alma mater bola koncipovaná ako národná univerzita. A hoci sa 
obsah tohto poslania v priebehu rokov zmenil, napĺňa ho dodnes. Ak však 
chceme udržať a zlepšiť postavenie Univerzity Komenského ako medziná-
rodne uznávanej výskumnej a vzdelávacej inštitúcie, o ktorom svedčia aj 
stabilné umiestnenia UK v prestížnych rebríčkoch svetových univerzít, mu-
síme zvýšiť vedecký výkon a úsilie vo všetkých oblastiach svojej činnosti. 

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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S P R A V O D A J S T V O

Univerzita Komenského  
obhájila svoje miesto  

medzi najlepšími univerzitami sveta
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť obhájila svoje pevné miesto medzi najlepšími 
univerzitami sveta. V prestížnom celosvetovom rebríčku Times Higher Education World Univer-
sity Rankings 2018 (THE WUR) obsadila rovnako ako v predošlom roku 601. – 800. pozíciu.

Rankingový systém THE WUR, ktorý patrí 
medzi najprestížnejšie svetové rankingy, hod-
notí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantita-
tívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil 
5. septembra 2017 hodnotenie 1102 najlep-
ších univerzít sveta.

Univerzita Komenského v ňom aj tento rok 
obsadila 601. – 800. pozíciu. Do rebríčka 
sa dostali aj Slovenská technická univerzita 
a Technická univerzita v Košiciach (obe na 
801. – 1000. mieste). Prvú pozíciu obsadi-
la University of Oxford, ktorú nasledujú Uni-
versity of Cambridge a California Institute of 
Technology.

„Je potešiteľné, že Univerzita Komenské-
ho v Bratislave si opakovane udržuje stabilné 
umiestnenie medzi najlepšími univerzitami 
z celého sveta, a to aj napriek domácim reá-
liám týkajúcim sa napr. výšky štátnej dotácie 
a rozpočtu, prakticky neporovnateľnej s mož-
nosťami univerzít, s ktorými sme hodnotení 
v medzinárodnom priestore. Rebríčky sve-
tových univerzít nám poskytujú akési peda-
gogické a výskumné výkonnostné GPS, aby 
sme vedeli, v akom prostredí sa pohybujeme 

a kde sa v ňom nachádzame. Sú pre nás tiež 
dôležitým impulzom na ďalšie zlepšovanie sa. 
Uvedomujeme si náš potenciál na zvýšenie 
kvality vzdelávania a vedy a máme ďaleko od 
pocitu spokojnosti. Z hodnotených oblastí 
ma teší vyzdvihnutie vysokej miery našej in-
ternacionalizácie. Ako výskumná univerzita sa 
chceme zamerať na ďalšie zvyšovanie vedec-
kého a citačného výkonu,“ uviedol rektor UK 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Medzi hodnotené parametre THE WUR 
patria:
•	 Citačný ohlas (dopad výskumu, váha in-

dexu 30 %): citačný impakt indexovaný 
podľa databázy Elsevier Scopus za obdo-
bie rokov 2012 – 2016.

•	 Výučba (vplyv prostredia na výučbu; váha 
indexu 30 %): počet študentov na učiteľa; 
reputačný prieskum k výučbe; počet pro-
movaných doktorandov na učiteľa; podiel 
počtu promovaných doktorandov k pro-
movaným bakalárom a finančný rozpočet 
inštitúcie na výučbu.

•	 Výskum (rozsah, rozpočet, reputácia; 
váha indexu 30 %): výskumná produktivita 

– počet vedeckých publikácií akademic-
kých a výskumných pracovníkov v databá-
ze indexovaných peer review časopisov 
databázovaných v Elsevier Scopus; norma-
lizovaný rozpočet na výskum a reputačný 
prieskum k výskumu.

•	 Medzinárodný pohľad (učitelia, študenti, 
výskum; váha indexu 7,5 %): podiel poč-
tu medzinárodných študentov k domácim 
študentom; podiel počtu medzinárodných 
učiteľov k domácim učiteľom; podiel me-
dzinárodných spoluautorských vedeckých 
publikácií. 

•	 Príjem z priemyslu (transfer poznatkov; 
váha indexu 2,5 %): finančný príjem z prie-
myslu na výskum a inovácie.

Viac informácií o metodológii THE WUR 
2018 nájdete na: www.timeshighereduca-
tion.com/world-university-rankings/metho-
dology-world-university-rankings-2018.

Andrea Földváryová

Ďalších sedem špičkových tímov  
na Univerzite Komenského

Akreditačná komisia zverejnila v závere júna 2017 výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na 
slovenských vysokých školách. Zaradila medzi ne 17 špičkových tímov, medzi ktorými je 7 tímov z UK.

Z pôvodne predložených 52 návrhov po 
posúdení v stálych pracovných skupinách 
bolo zahraničným posudzovateľom zaslaných 
27 návrhov, z ktorých bolo akceptovaných na 
základe prijatých kritérií 17.

V oblasti historických vied a etnológie us-
pel špičkový tím z Filozofickej fakulty UK – Ar-
cheológia: moderný výskum na Slovensku 
pod vedením prof. Jozefa Bátoru (ďalší čle-
novia tímu: Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, 
prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová, 
doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel).

V oblasti spoločenských a behaviorálnych 
vied bol identifikovaný špičkový vedecký tím 
Sociálne kontexty v lokálnych komunitách 
pôsobiaci na Fakulte sociálnych a ekonomic-
kých vied UK. V tíme pod vedením prof. Mar-
tina Kanovského pôsobia doc. Juraj Buzalka, 
Dr. Danijela Jerotijevič a Dr. Andrej Mentel.

Pod vedením prof. Stanislava Tokára pô-
sobí (v oblasti fyziky) na Fakulte matematiky, 

fyziky a informatiky UK špičkový tím s ná-
zvom Tím fyziky vysokých energií Bratisla-
va. Členmi sú tiež Dr. Róbert Astaloš, Dr. 
Pavol Bartoš, Dr. Tibor Ženiš a doc. Ivan 
Sýkora.

Bioinformatika a funkčná analýza bio-
logických systémov je názov špičkového 
tímu pôsobiaceho v oblastiach chémie, 
chemickej technológie, vied o živej prírode, 
informatických vied, automatizácie a teleko-
munikácií. V tíme Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty 
UK pod vedením doc. Kataríny Mikušovej 
pôsobia Dr. Ingrid Zel Bhatia, doc. Bronisla-
va Brejová, doc. Juraj Gregáň, doc. Jana 
Korduláková, prof. Jozef Nosek, prof. Ľubo-
mír Tomáška a doc. Tomáš Vinař. 

V oblasti vied o živej prírode bol identifiko-
vaný špičkový Tím experimentálnej biológie 
rastlín, ktorý vedie prof. Alexander Lux z Prí-
rodovedeckej fakulty UK (ďalší členovia tímu: 

Dr. Michal Martinka, Dr. Marek Vaculík a Dr. 
Zuzana Lukačová). 

V oblasti lekárskych, farmaceutických 
a nelekárskych zdravotníckych vied uspeli 
dva tímy Univerzity Komenského: Translačný 
výskum onkologických ochorení z Lekár-
skej fakulty UK na čele s doc. Jozefom Mar-
diakom (členovia tímu: prof. Michal Mego, 
doc. Ľuboš Drgoňa, Dr. Jozef Šufliarsky 
a prof. Dalibor Ondruš) a Kardiorespiračný 
systém a viscerálna bolesť z Jesseniovej le-
kárskej fakulty UK pod vedením prof. Andrey 
Čalkovskej (členovia tímu: prof. Miloš Tatár, 
prof. Michal Javorka, doc. Marián Kollárik 
a Dr. Alžbeta Trančíková).

V prvej výzve, ktorej výsledky boli uverejne-
né v júni 2015, bolo na slovenských vysokých 
školách identifikovaných 37 tímov. Z nich 19 
pôsobí na UK.

redakcia



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

2. 6. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičie-
ta, PhD., sa zúčastnil na zasadnutí prezídia 
Slovenskej rektorskej konferencie v Bratisla-
ve.

5. 6. – Predsedal zasadnutiu Vedeckej 
rady UK.

6. 6. – Na pôde UK prijal mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael 
v Slovenskej republike Zviho Avinera Vapni-
ho.

7. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej 
rady Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave.

Zúčastnil sa na každoročnom stretnutí rekto-
ra UK so zástupcami odborových organizácií 
pri UK v Auditoriu maximum Právnickej fakul-
ty UK. Viac na str. 40.

8. – 9. 6. – Zúčastnil sa na spoločnom 
zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 
a Českej konferencie rektorov v Prahe.

16. 6. – V bratislavskom Divadle Aréna sa 
zúčastnil na tlačovej konferencii, ktorá sa ko-
nala pri príležitosti otvorenia jubilejného 15. 
ročníka Detskej Univerzity Komenského.

19. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí Rady 
Vedeckého parku UK.

20. – 23. 6. – Prijal pozvanie na osla-
vy 200. výročia zlúčenia Univerzity v Halle 
a Univerzity vo Wittenbergu (dnes Univerzita 
Martina Luthera Halle-Wittenberg) v nemec-
kom Halle.

26. 6. – Ako zástupca Dunajskej rektor-
skej konferencie sa zúčastnil na 3rd Danu-
be Funding Coordination Network Meeting 
v Centre vedecko-technických informácií 
SR.

27. 6. – S primátorom Bratislavy JUDr. 
Ivom Nesrovnalom podpísali dohodu o spo-
lupráci na 7. ročníku Letnej bratislavskej uni-
verzity seniorov, spoločnom vzdelávacom 
projekte Centra ďalšieho vzdelávania UK 
a hlavného mesta Bratislavy.

Zdroj: www.bratislava.sk

28. 6. – Zúčastnil sa na 11. riadnom za-
sadnutí Akademického senátu UK v priesto-
roch Kongresového centra Vysokoškolské-
ho internátu Družba UK. Viac na str. 5.

29. 6. – Prijal pozvanie veľvyslanca USA 
na Slovensku Adama Sterlinga na oslavy 
241. výročia podpisu Deklarácie nezávislos-
ti, ktoré sa konali v Reštaurácii Hrad.

Privítal zástupcov akademickej obce v Di-
vadle Aréna, kde sa pri príležitosti Dňa Uni-
verzity Komenského konalo divadelné pred-
stavenie Extasy Show.

5. 7. – Zúčastnil sa na Pribinových a Cyrilo-
-metodských slávnostiach v Nitre a následne 
na oslavách sv. Cyrila a Metoda na hrade 
Devín.

6. 7. – V Aule UK otvoril 15. ročník Det-
skej Univerzity Komenského a zúčastnil 
sa na slávnostnej imatrikulácii malých štu-
dentov. Následne v priestoroch Rektorskej 
siene UK udelil Mgr. art. Jurajovi Kukurovi, 
riaditeľovi Divadla Aréna a členovi Správnej 
rady UK, Zlatú medailu UK. Viac na str. 10. 

12. 7. – V zasadacej sieni Vedeckej rady 
UK sa zúčastnil na stretnutí predstaviteľov 
výskumných univerzít a Slovenskej akadé-
mie vied (SAV) s ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR prof. Ing. Petrom 
Plavčanom, CSc., v súvislosti so situáciou 
pri nakladaní s finančnými prostriedkami 
štrukturálnych fondov OPVaI, najmä v oblasti 
financovania dlhodobého strategického vý-
skumu. Plné znenie stanoviska výskumných 
univerzít SR a SAV nájdete na: www.uniba.
sk/fileadmin/ruk/ovv/2017/170712_Sta-
novisko_rektorov_a_SAV_k_dlhodobemu_
strategickemu_vyskumu.pdf. 

18. 7. – Prijal na pôde UK veľvyslankyňu 
Helénskej republiky na Slovensku Mariu  
Louisu Marinakis.

14. 8. – Zúčastnil sa na stretnutí rektorov 
a zástupcov univerzít, SAV a Klubu 500 s mi-
nistrom školstva prof. Petrom Plavčanom na 
pôde ministerstva. Viac informácií o záve-
roch stretnutia nájdete na: www.uniba.sk/
detail-aktuality/browse/1/back_to_page/
aktuality-1/article/zavery-stretnutia-rekto-
rov-univerzit-s-ministrom-skolstva.

21. 8. – Pred historickou budovou Univer-
zity Komenského na Šafárikovom námestí sa 
prihovoril účastníkom pietnej spomienky na 
obete 21. augusta 1968 pri príležitosti 49. 
výročia okupácie Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy. Viac na str. 5.

25. 8. – Zúčastnil sa na slávnostnom 
ukončení 53. ročníka letnej školy slovenské-
ho jazyka a kultúry Studia Academica Slo-
vaca v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty 
UK. Viac na str. 19.

30. 8. – V Divadle Aréna sa zúčastnil na 
slávnostnej promócii malých študentov 15. 
ročníka Detskej Univerzity Komenského. 
Viac na str. 13.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
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AS UK vyslovil kategorický nesúhlas s návrhom  
zákona o zlúčení SZU a UK

Dňa 28. júna 2017 sa v priestoroch Kongresového centra Vysokoškolského internátu Družba UK (VI Družba UK) konalo 11. riadne zasad-
nutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

Hneď v úvode zasadnutia schválil AS UK 
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Rímsko-
katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fa-
kulty UK, Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku 
Lekárskej fakulty UK, Dodatok č. 7 k Študijné-
mu poriadku Právnickej fakulty UK (PraF UK) 
a Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Jesse-
niovej lekárskej fakulty UK.

Následne schválil AS UK Dodatok č. 1 
k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov, 
pričom s účinnosťou od 28. júna 2017 sa uve-
deným dodatkom do disciplinárneho poriadku 
zaradili ďalšie skutkové podstaty, ktoré sa budú 
považovať za disciplinárny priestupok. Po no-
vom sa tak študenti UK dopustia disciplinárne-
ho priestupku aj v prípade ich účasti na vzdelá-
vacích alebo vedeckovýskumných činnostiach 
pod vplyvom alkoholických nápojov, iných 
omamných alebo psychotropných látok, ako 
i v prípade porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo vnútorných predpi-
sov UK o ochrane nefajčiarov na akademickej 
pôde UK. 

Významným bodom zasadnutia bolo schvá-
lenie Výročnej správy o hospodárení UK za 

rok 2016 a odsúhlasenie každoročného audi-
tu účtovnej závierky UK. AS UK ďalej schvá-
lil návrh na rozdelenie zisku UK za rok 2016 
a Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 
2017.

Na zasadnutí AS UK sa schválili aj cenní-
ky za ubytovacie služby vo VI Družba UK pre 
študentov aj pre zamestnancov, pričom oba 
nadobudli účinnosť dňa 1. septembra 2017.

Na zasadnutí AS UK bol zvolený nový pred-
seda Právnej komisie AS UK – stal sa ním 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD., z PraF UK, kto-
rý tak nahradil vo funkcii Mgr. Petronelu Lu-
prichovú, PhD., rovnako z PraF UK. Zároveň 
vyhlásil AS UK doplňujúce voľby na uvoľnené 
miesta členov študentskej časti AS UK vo 
volebných obvodoch Fakulty managementu 
UK, Filozofickej fakulty UK (FiF UK), Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK a Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK a určil obdobie 
na vykonanie doplňujúcich volieb v termíne od 
25. septembra do 17. októbra 2017 a od 26. 
októbra do 5. decembra 2017.

V závere zasadnutia rozšíril AS UK zloženie 
svojich stálych komisií aj o nečlenov AS UK, 

avšak členov akademickej obce UK. Násled-
ne zvolil AS UK prof. PhDr. Pavla Tišliara, 
PhD., z FiF UK za člena Finančnej komisie AS 
UK; Mgr. Martina Baču, PhD., Mgr. Petru So-
lárikovú, PhD., a Mgr. Silviu Vertanovú, PhD., 
z FiF UK za členov Pedagogickej a vedeckej 
komisie AS UK; a prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú, 
CSc., z FiF UK, Mgr. Lukáša Rybára, PhD., 
z FiF UK a Mgr. Kristiana Hodossyho, PhD., 
z PraF UK za členov Právnej komisie AS UK.

Prijatým uznesením vzal AS UK na vedomie 
informáciu rektora UK o predloženom návrhu 
zákona o zlúčení UK a Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity (SZU). S predloženým návrhom 
vyjadril AS UK svoj kategorický nesúhlas, ke-
ďže by pre UK znamenal významné finančné 
zaťaženie. Práve preto požaduje AS UK zruše-
nie SZU v takej forme, aby záväzky a dlhy SZU 
neprešli na UK.

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

Zuzana Tomová

Akademická obec UK si pripomenula okupáciu  
z roku 1968

Dňa 21. augusta 2017 sa pred historickou budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave konala pietna 
spomienka na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy z roku 1968.

Na podujatí sa okrem vedenia Univerzity 
Komenského zúčastnili aj zástupcovia Minis-
terstva obrany Slovenskej republiky, Vojenskej 
kancelárie prezidenta SR, veľvyslanectiev 
v SR, Správnej rady Ústavu pamäti národa, 
Bratislavského samosprávneho kraja i hlavné-
ho mesta SR a jeho mestských častí, diplo-
matického zboru, Konfederácie politických 
väzňov Slovenska, poslanci Národnej rady SR 
a zástupcovia občianskej iniciatívy Pamätaj.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., vyzdvihol hodnotu tohto dňa a pripome-
nul pamiatku jeho obetí. „Akademická obec 
pravdivo skúma, pripomína a interpretuje tieto 
udalosti a jednoznačne musí vysvetľovať a ro-
biť všetko pre to, aby aj následné generácie 

nezabúdali na túto významnú udalosť v histórii 
československého štátu,“ uviedol.

PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., 
z Ústavu pamäti národa pri príležitosti 49. 
výročia okupácie Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy ozrejmil podstatu myšlien-
ky tunajšieho režimu v 60. rokoch, ktorá spo-
čívala v snahe o demokratizáciu komunizmu. 
Priblížil historické fakty, ktoré predchádzali 
následnému vpádu vojsk na územie nášho 
štátu. Upozornil tiež, že akékoľvek interven-
cie demonštrantov boli vzhľadom na presilu 
okupantských vojsk odsúdené na neúspech 
a zaznamenali sme aj značné materiálne 
škody. Niektorí občania, ktorí sa snažili nájsť 
stratené istoty za hranicami domoviny, sa do 
rodnej krajiny mohli vrátiť až po dvadsaťroč-
nej okupácii. Na záver apeloval na „pamäť“ 
s ohľadom na súčasné prejavy extrémizmu 
v službách podobnej totality: „Pretože ten, 
čo veľa pamätá, nedovolí, aby sa ktorýkoľvek 
z totalitných režimov zopakoval,“ uzavrel svoj 
príhovor Dr. Krajňák.

Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja, sa vyjadril 
k „zaduseniu demokratizačných pokusov“ 

v bývalom Československu, ktorého odkaz 
má v dnešnej už demokratickej spoločnosti 
pôsobiť preventívne. 

* * *

Dňa 21. augusta 1968 pod paľbou spoje-
neckých vojsk zahynuli 15-ročná Danka Ko-
šanová, 29-ročný Stanislav Sivák a 45-ročný 
kpt. Ján Holík. Pietnou spomienkou si pri 
pamätnej tabuli na budove UK prítomní ucti-
li nielen tieto tri obete, ale aj ostatné obete 
okupácie.

redakcia
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Vedec Prírodovedeckej fakulty UK objavil  
plaza starého 47 miliónov rokov

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave (PriF UK) spolu s americkým kolegom objavil plaza starého 47 miliónov 
rokov. Nový, doposiaľ neznámy živočích dostal vedecké meno na počesť Milana Rastisla-
va Štefánika. Nález, o ktorom informoval aj prestížny časopis Historical Biology, pochádza 
z nemeckej lokality Messel (blízko Frankfurtu nad Mohanom), často nazývanej aj prave-
kými Pompejami. Viac informácií o prevratnom objave, ako i vysvetlenie, prečo dostal 
praveký jašter pomenovanie práve po svetoznámom rodákovi z Košarísk, prezradí v 
nasledujúcom príspevku sám úspešný paleontológ.

redakcia

Po stopách novej čeľade
Príbeh nami opísanej novej čeľade plazov 

sa začal písať už takmer pred osemdesiatimi 
rokmi. Paleontológ Nöth v roku 1940 študo-
val nového, dovtedy neznámeho plaza. Ná-
lez, ktorý pochádzal z Nemecka, presnejšie 
z lokality Geiseltal, dodnes predstavuje naj-
väčšieho známeho európskeho jaštera z ob-
dobia starších treťohôr, konkrétne z eocénu. 
Autor štúdie tohto plaza, starého 47 miliónov 
rokov, nazval Eolacerta robusta. V priebehu 
rokov sa objavili i ďalšie nálezy tohto tvora, 
napríklad zo svetoznámej nemeckej lokali-
ty Messel, ale i z Francúzska. Mnohí vedci 
ich v priebehu rokov študovali, avšak jeho 
príbuznosť k iným skupinám jašterov a jeho 
zaradenie do systému sa nepodarilo vyrie-
šiť a zostávalo naďalej záhadou. Isté bolo 
iba to, že sa nedá zaradiť do žiadnej čeľade 
dnes žijúcich plazov. Preto dostal tento jašter 
prívlastok „enigmatický“. Na základe nášho 
nálezu sme spolu s americkým kolegom opí-
sali nový rod nazvaný po Štefánikovi, ktorý 
vykazuje mnoho spoločných znakov práve 
s rodom Eolacerta, i keď sa v niektorých 
dôležitých morfologických črtách, samozrej-
me, líšia. Bolo nám však jasné, že tieto dve 
zvieratá sú „blízki príbuzní“ a tvoria spoločnú 
skupinu. Fylogenetická analýza našu hypoté-
zu potvrdila, a tak sme mohli pre tieto vyhynu-
té plazy vytvoriť novú čeľaď. Analýza nám tiež 
ukázala, že táto naša skupina tvorí sesterskú 
líniu (t. j. majú spoločného predka) s dnešný-
mi jaštericami čeľade Lacertidae. Sem patrí 
napríklad i naša jašterica múrová či jašterica 
zelená. Čeľaď Lacertidae predstavuje veľmi 
úspešnú skupinu dnes žijúcich organizmov. 
Jej predstavitelia tvoria dominantnú skupinu 
plazov v Európe, ale rozšírení sú i v Ázii a v Af-
rike. Nám sa podarilo študovať ranú evolúciu 
týchto skupín, resp. ich najbližších vyhynu-

tých príbuzných a ukázať na prekvapivú ra-
diáciu týchto rôznych foriem už v eocéne. 
Potvrdili sme aj ich európsky pôvod. Objavy 
tohto typu prispievajú k pochopeniu mno-
hých evolučných zákonitostí, ale i k odhaľo-
vaniu toho, ako vyzeral svet dávno pred tým, 
než sa objavili prví ľudia. Naša štúdia vyšla 
v prestížnom časopise Historical Biology.

Messel – paleontologický 
eden

Význam nášho objavu však spočíva i vo výbor-
ne zachovanom stave nálezu. Vďačíme za to aj 
lokalite Messel, z ktorej pochádza. Táto oblasť, 
ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového prí-
rodného dedičstva UNESCO a dokumentárne 
filmy o nej a jej prastarých obyvateľoch často 
natáča i BBC, sa totiž preslávila tým, že sa na jej 
území podarilo nájsť veľké množstvo dokonale 
zachovaných skamenelín zo začiatku treťohôr. 
Našli sa tu pozostatky raných línií koní, fosílie 
netopierov, hlodavcov, ale aj vtákov, žiab, hmy-
zu či dokonca jedného z prvých primátov. Pred 
47 miliónmi rokmi by ste však márne hádali, že 
sa nachádzate na území budúceho Nemecka. 
V kráteri starej sopky sa vytvorilo jazero, ktoré 
obklopoval bujný paratropický prales, čím ta-
mojší ekosystém pripomínal vtedy skôr Amazó-
niu než súčasnú Európu. Jazero nebolo zvlášť 
veľké, zato však vynikalo hĺbkou (mohlo mať až 
500 metrov). Vplyvom rozkladu odumretých 
organizmov v blízkosti dna, najmä rias, sa v tej-
to časti odčerpával kyslík. Tým sa vytvorila tzv. 
anoxická zóna, ktorá sa stala jedovatou pascou 
pre organizmy, čím ich však zároveň dokonale 
ochránila pred rozkladom. Navyše, pravidelné 
podpovrchové posuny ohrozovali jazero a pri-
ľahlý ekosystém uvoľnením veľkého množstva 
plynov (napr. oxidu uhličitého a sírovodíka). To 
malo za následok smrť pre všetko živé, čo sa 
dostalo do nebezpečnej blízkosti jedovatého 

oparu. Práve z tohto dôvodu sa táto lokalita 
často nazýva i pravekými Pompejami. Čo však 
bolo pre vtedajšie zvieratá katastrofou, je dnes 
veľkým darom pre paleontológov. Nálezy zvie-
rat z tejto lokality majú mnohokrát zachované 
i mäkké časti tiel, odtlačky peria a niekedy je 
dokonca možné študovať aj obsah ich žalúd-
ka. Hmyz má častokrát zachované i pôvodné 
sfarbenie, a to napriek tomu, že vek, ktorý nás 
delí od tohto strateného sveta, je ohromujúci. 
I náš nález – pre vedu nového – plaza je nád-
herne zachovaný. Na niektorých jeho miestach 
je možné bližšie skúmať i odtlačky mäkkých 
tkanív, napríklad kože, a tak získať predstavu 
o tvare šupín tohto zvieraťa. Pre potreby zo-
brazenia a štúdia oku skrytých anatomických 
štruktúr (napr. vnútorná strana lebečných kostí, 
podnebie atď.) bola použitá moderná techno-
lógia počítačovej mikrotomografie. Od objave-
nia prvej fosílie z tejto skupiny sme mohli nález 
takto detailne študovať vôbec po prvýkrát.

Prečo Štefánik?
Milan Rastislav Štefánik nepatrí len k naj-

významnejším postavám našich dejín, ale bol 
aj osobnosťou svetového formátu. Počas svoj-
ho pôsobenia v Nemecku (pracoval som vyše 
dva roky v Senckenberg Forschungsinstitut 
vo Frankfurte nad Mohanom a potom som rok 
pôsobil v Museum für Naturkunde v Berlíne) 
som o ňom veľa čítal a študoval správy ma-
pujúce jeho život a dielo. Pracoval ako astro-
nóm vo Francúzsku, ja zase ako paleontológ 
v Nemecku. Vedel som sa s ním stotožniť, 
i keď, samozrejme, ja ho môžem iba obdivo-
vať. Zomrel tragicky v mladom veku, ale to, čo 
stihol dokázať, by nestačilo ani na 10 životov. 
Práve preto som sa rozhodol po Štefánikovi 
pomenovať aj významný a krásny paleontolo-
gický nález nového živočícha.

Mrg. Andrej Čerňanský, PhD.,
Katedra ekológie PriF UK
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Medzinárodný tím vedcov na čele s Dr. Hyžným z UK 
predstavil fosílne doklady evolúcie klepeta  

„pištoľových kreviet“
Hovorovým výrazom „pištoľové krevety“ sa označuje skupina ráčikov s pozoruhodným telesným prispôsobením. Tieto morské kô-
rovce majú jedno veľké klepeto, ktoré je akousi sonickou zbraňou: korisť dokáže zabiť zvukom. Aj keď bola zo strany výskumníkov 
pištoľovým krevetám v minulosti venovaná veľká pozornosť, ich fosílne príbuzenstvo bolo donedávna prakticky neznáme, a tak sme 
nevedeli, kedy sa vlastne pištoľovým krevetám ich špecializované klepeto vyvinulo. V tomto ohľade nová štúdia medzinárodného tímu 
vedcov vedeného Mgr. Matúšom Hyžným, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), publikovaná 
koncom júna v prestížnom časopise Scientific Reports, vypĺňa medzeru v doterajšom chápaní evolúcie pištoľových kreviet. Pomo-
cou invazívnych aj neinvazívnych analytických metód sa podarilo určiť prvé nespochybniteľné fosílie týchto pozoruhodných tvorov. 
Najstarší záznam pištoľových kreviet pochádza z 28 miliónov rokov starých hornín a tento údaj vedci považujú za minimálny vek celej 
skupiny.

Pištoľové krevety (Malacostraca: Deca-
poda: Alpheidae) sú rôznorodou skupinou 
morských kôrovcov žijúcich pri dne. Vďaka 
výnimočným morfologickým prispôsobe-
niam a pozoruhodnej rozmanitosti často slú-
žia ako modelová skupina pri štúdiu evolúcie 
komplexných orgánov, ekológie a správania 
morských organizmov. Najlepšie tieto kreve-
ty charakterizuje tzv. pištoľové klepeto. „Kle-
petá pištoľových kreviet vykazujú jedinečnú 
kombináciu morfologických znakov, ktorú 
nenájdeme u žiadnej inej skupiny kôrovcov,“ 
vysvetľuje Dr. Matúš Hyžný z PriF UK. Tento 
výnimočný orgán je doslova multifunkčným 
nástrojom používaným na rôzne úkony vrá-
tane agresívneho, varovného či obranného 
správania. Krevety ním dokážu medzi sebou 
komunikovať, ale aj ochromiť či dokonca za-
biť korisť. „Strieľanie“ sprevádza krátky zá-
blesk svetla a mimoriadne hlasný praskavý 
zvuk (až 200 dB), ktorý vzniká pri kolapse 
tzv. kavitačnej bubliny. Spoľahlivý fosílny 
materiál, ktorý by umožnil štúdium evolúcie 
tohto špecializovaného klepeta, však dosiaľ 

chýbal. Hlavnou otázkou medzinárod-
ného výskumného tímu preto bolo, 
kedy sa toto klepeto vyvinulo.

Jediné časti tela kreviet s dosta-
točnou šancou prečkať milióny rokov 
v podobe fosílií sú silno kalcifikované 
konce klepeta. „Chudobný fosílny 
záznam pištoľových kreviet je pria-
my dôsledok nízkeho fosilizačného 
potenciálu malých ráčikov a ťažkostí 
pri ich určovaní v prípade ich zacho-
vania,“ upresňuje Dr. Hyžný. Bez 
nespochybniteľného určenia však 
nemožno presne datovať evolučný 
pôvod klepeta pištoľových kreviet. 
Najnovšia štúdia dokazuje, že dobre kalci-
fikované končeky klepiet nie sú zriedkavé, 
ale práve naopak. Ukázalo sa, že množstvo 
zvyškov, v minulosti pokladaných za súčasť 
tela sépií alebo krabov, v skutočnosti pred-
stavuje predmetné konce klepiet pištoľo-
vých kreviet, ktorých morfológia zodpovedá 
dnes žijúcim zástupcom. „Naša štúdia vyu-
žila najmodernejšie metódy, ktorými sme 

drobné fosílie preskúmali 
po morfologickej aj che-
mickej stránke. Objavili 
sme výrazné odlišnosti 
v mikroštruktúre koncov 
klepiet v porovnaní so 
zvyškom klepeta pištoľo-
vých kreviet. Tento rozdiel 
je možné pozorovať aj 
v chemickom zložení jed-
notlivých častí klepeta, 

čo vysvetľuje prednostné zachovávanie kon-
čekov klepiet,“ ozrejmil Dr. Alexander Ziegler 
z Univerzity v Bonne. Na základe publikova-
ných výsledkov tak tím demonštroval najstar-
ší fosílny doklad pištoľových kreviet z hornín 
starých asi 28 miliónov rokov. Ide tak o nový 
údaj o minimálnom veku celej skupiny.

V rámci študovaných fosílií vedci navyše 
rozoznali niekoľko odlišných morfotypov. 
Táto variabilita poukazuje na prítomnosť zvy-
škov patriacich viac ako iba jednému druhu. 
„S istotou môžeme povedať, že veľká časť 
morfologickej rozmanitosti klepiet, ktorú 
u pištoľových kreviet pozorujeme dnes, sa 
vyvinula už asi pred 20 až 30 miliónmi ro-
kov,“ uzavrel Dr. Andreas Kroh z Prírodoved-
ného múzea vo Viedni.

redakcia a Mgr. Matúš Hyžný, PhD., 
z PriF UK

Foto: Andreas Kroh

Foto: Arthur Anker

Foto: Arthur Anker Foto: Alexander Ziegler
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Mladý vedec z UK predstavil výskum  
o rozpoznávaní koristi mäsožravej rastliny

Ako je možné, že mäsožravá rastlina dokáže i bez zmyslových orgánov a nervovej sústavy rozpoznať, čo sa chytilo do „pasce“? Od-
kiaľ sa táto schopnosť vzala? Tieto otázky si položil doktorand Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Mgr. Miroslav Krausko pod 
vedením doc. Mgr. Andreja Pavloviča, PhD. Výskum vedca UK, ktorý získal cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK, bol publikovaný 
v poprednom vedeckom časopise New Phytologist. Pozitívne sa k nemu vyjadril aj svetovo uznávaný molekulárny ekológ Dr. Axel 
Mithöfer z Max Planck Institut.

Mäsožravé rastliny vo svojom prirodze-
nom prostredí nenachádzajú dostatok živín 
v pôde, preto museli „vymyslieť“ spôsob, 
ako chýbajúce živiny doplniť. Mäsožravé 
rosičky na chytanie koristi vylučujú lepkavý 
sekrét, z ktorého sa stáva lepkavá pasca. 
Tento sekrét sa tvorí na konci predĺžených 
výbežkov (tzv. tentákul) a vytvára dojem rosy. 
Práve tomuto vzhľadu vďačia rosičky za svoje 
pomenovanie. Rosičky reagujú na chytenie 
koristi pohybom tentákul, ktoré korisť obalia 
z každej strany, a napokon sa okolo nej ob-
točí aj celý list, a tým sa vytvorí tzv. „vonkajší 
žalúdok“. „V našom výskume sme sa zame-
rali na spôsob, akým sú signály – dotyk či 
rôzne chemické látky – vnímané a spracová-
vané rastlinou, aby mohla správne vyhodno-
tiť, či sa do pasce chytila korisť, ktorú môže 
,zjesť‘, alebo ide o falošný poplach a tráve-

nie by bolo iba plytvaním cennou energiou 
a živinami,“ uviedol Mgr. Miroslav Krausko 
z Prírodovedeckej fakulty UK.

Doktorand UK hľadal odpoveď na otázku, 
ako je možné, že bez zmyslových orgánov 
a nervovej sústavy rastlina dokáže rozpo-
znať, čo sa do pasce chytilo. V prvom rade 
bolo potrebné poznať bežné reakcie rastlín, 
ktoré sa každodenne musia vyrovnávať so 
škodcami v podobe bylinožravcov a hmyzu. 
Poškodenie rastliny vyvoláva šírenie elektric-
kého signálu po celom jej tele, čo následne 
spúšťa syntézu rastlinných hormónov a ob-
ranných látok. Obrannými látkami môžu byť 
aj rôzne typy enzýmov, ktoré útočia na rast-
linných škodcov tak, že rozkladajú zložité 
molekuly, z ktorých sa skladá ich telo. Takýto 
obranný systém stavia na rýchlom prenose 
signálu a následnej odpovedi celého rastlin-

Vedec UK v spolupráci s medzinárodným tímom  
objavil nový druh hada

Vedec UK  Mgr. Daniel Jablonski spolu s kolegami z Nemecka a Švajčiarska identifikoval nový druh hada v Európe. Medzinárodný 
výskumný tím zrealizoval od roku 2013 genetickú analýzu viac ako 1600 hadov. Výsledky potvrdili, že populácie druhu známeho 
ako Natrix natrix sú v oblastiach Francúzska, Talianska, západného Nemecka, Veľkej Británie a Švajčiarska samostatným druhom 
nazvaným Natrix helvetica. Dlhodobú samostatnú evolučnú históriu nového druhu dokazujú genetické (fylogenéza, rozsiahla analý-
za kontaktných zón, čas divergencie), ako aj už predtým známe morfologické dáta.

Druh Natrix helvetica, ktorý sa vysky-
tuje v oblastiach od rieky Rýn v Nemecku 
až po Pyreneje (vrátane Britských ostrovov 
a Apeninského polostrova), má odlišné za-
farbenie – má výrazné čierne šijové škvrny, 
na chrbte má dva rady s malými škvrnkami. 
Je pomerne robustný, dĺžka dosahuje pri-
bližne 1 meter. Živí sa prevažne obojživel-
níkmi a rybami. 

Užovka obojková (Natrix natrix), tak, 
ako bola vnímaná v klasickom morfologic-
kom poňatí, je jedným z najpočetnejších 
a najčastejšie pozorovaných hadích dru-
hov Európy s pomerne rozsiahlou oblasťou 
výskytu od severnej Afriky až po strednú 
Áziu. „Je preto paradoxné, že doposiaľ 
sme vedeli iba veľmi málo o jej genetickej 
variabilite a fylogenéze. Tá môže byť u dru-
hov s podobne rozsiahlou oblasťou výsky-
tu pomerne prekvapujúca, ako ukázali už 
i skoršie štúdie u iných stavovcov. A keďže 
v dnešnej dobe prechádzame biodiverzit-
nou krízou, keď druhy vymierajú rýchlejšie, 
ako ich stačíme spoznať, sú podobné ziste-
nia veľmi dôležité,“ približuje mladý vedec 
Mgr. Daniel Jablonski z Katedry zoológie 
Prírodovedeckej fakulty UK.

Tento objav tak zvýšil počet žijúcich 
hadov a stavovcov všeobecne v Európe 
o ďalší druh. „I napriek tomu, že Európa 
patrí k najštudovanejším regiónom sve-

ta, v tomto roku ide už o tretí druh plaza, 
ktorý je na základe molekulárnych údajov 
preklasifikovaný na samostatnú druhovú 
úroveň,“ upozorňuje zoológ UK. V januá-
ri vedci publikovali štúdiu o novom druhu 
jaštera (Podarcis ionicus) z oblasti juho-
západného Balkánu a vo februári o no-
vom endemickom druhu zmije (Vipera 
graeca), ktorá sa stala, vďaka svojmu ob-
medzenému výskytu na vrcholových čas-
tiach hôr južného Albánska a severného 
Grécka, najvzácnejším európskym hadím 
druhom. 

Štúdie o uvedených objavoch, na kto-
rých participoval Mgr. Daniel Jablonski 
z Univerzity Komenského, boli uverejnené 
v medzinárodných vedeckých časopisoch 
Scientific Reports, Molecular Phylogene-
tics and Evolution a Zootaxa.

Andrea FöldváryováNatrix helvetica, nový druh hada pre západnú a stred-
nú Európu  (Foto: Wolfgang Böhme)
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Výskum UK: Samice sú menej úzkostné ako samce 
Za pohlavné rozdiely v úzkosti môžu hormóny

Samice sú menej úzkostné ako samce. Platí to nielen v mladej dospelosti, ale aj v starobe zvierat. K takýmto záverom dospel vý-
skum doktorandky Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Mgr. Emese Domonkos z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej 
fakulty UK, ktorý bol realizovaný na potkanoch.

Spojitosť medzi cirkulujúcimi pohlavnými 
hormónmi a prejavmi afektívnych porúch 
je popísaná u žien i mužov. Vyšší výskyt 
úzkostných a depresívnych stavov u žien 
a rastúci výskyt týchto porúch u mužov s pri-
búdajúcim vekom na druhej strane svedčia 
o úlohe pohlavných hormónov v etiológii 
afektívnych porúch. Príčinná súvislosť me-
dzi koncentráciou pohlavných hormónov 
a mierou úzkosti však nie je jasná.

„Na rozdiel od ľudí sa u zvierat preuká-
zalo, že samice sú menej úzkostné ako 
samce. Tieto pohlavné rozdiely v úzkost-
nom správaní sa dokázali nielen v mladej 
dospelosti, ale aj v starobe zvierat,“ pribli-
žuje výskum Mgr. Emese Domonkos. Star-
nutie u mužov i samcov je spojené s prog-
resívnym poklesom koncentrácie cirkulujú-
ceho testosterónu (tzv. hypogonadizmom). 
U ľudí sa predpokladá, že hypogonadiz-
mus súvisiaci s vekom je zodpovedný za 
niektoré symptómy starnutia, akými sú 
kognitívny pokles či afektívne poruchy. 
„Animálne experimenty potvrdili, že sta-

ré samce vykazujú vyššiu mieru depresie 
a úzkosti než mladé jedince. Doteraz však 
nebolo jasné, do akej miery sú pohlavné 
rozdiely u starých jedincov v úzkostnom 
správaní ovplyvnené endogénnou produk-
ciou pohlavných hormónov,“ upresňuje 
doktorandka Lekárskej fakulty UK. 

Krátkodobé účinky hypogonadizmu na 
správanie sú popísané vo viacerých pub-
likovaných štúdiách. Zdá sa pritom, že vek 
je dôležitým faktorom modulujúcim účinok 
hypogonadizmu. U dospelých samcov 
zvyšuje úzkosť, v ranej fáze vývinu úzkosť 
znižuje. „Vplyv dlhodobého hypogonadiz-
mu na úzkostné správanie starnúcich sam-
cov je nedostatočne preštudovaný. Naša 
štúdia je teda unikátna v tom, že skúma 
vplyv celoživotného deficitu pohlavných 
hormónov na úzkostné správanie. Potvrdili 
sme publikované informácie o pohlavných 
rozdieloch v úzkostnom správaní a ukázali 
sme, že za ne do určitej miery zodpovedá 
vnútorná produkcia androgénov,“ dodáva 
Mgr. Emese Domonkos z Univerzity Ko-

menského. 
Na takmer dva roky trvajúcom experi-

mente Mgr. Emese Domonkos pod vede-
ním MUDr. Mgr. Júliusa Hodosyho, PhD., 
MPH, a doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Cele-
ca, DrSc., MPH, spolupracovala aj dokto-
randka Mgr. Veronika Borbélyová.

Andrea Földváryová
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Zľava: doc. Peter Celec, Mgr. Emese Domonkos, 
Mgr. Veronika Borbélyová, Dr. Július Hodosy

ného organizmu, teda nielen jeho poškode-
nej časti. U živočíchov za prenos signálu do 
celého tela zodpovedá nervová sústava, kto-
rú rastliny, samozrejme, nemajú. Majú však 
systém vzájomne prepojených buniek, ktoré 
tvoria rozvetvenú sieť a ich úlohou je rozvá-
dzať vodu a živiny do celého tela. Tieto ciev-
ne zväzky rastliny využívajú ako nervovú sú-
stavu na rýchly prenos informácií, ktoré majú 
podobu elektrických signálov podobne ako 
u živočíchov. „Zistili sme, že dotyk s tentá-
kulami vyvoláva šírenie elektrických signálov, 
tvorbu rastlinných hormónov a tráviacich en-
zýmov, ktorých aktivita však rýchlo utícha. Ak 
však k mechanickému podráždeniu pridáme 
aj chemické látky, ktoré sa uvoľňujú z koristi, 
môžeme pozorovať až desaťnásobne väčšiu 
reakciu. Rastlina teda dokáže vnímať ,chuť‘ 
koristi a reagovať zvýšenou tráviacou aktivi-
tou,“ ozrejmil Miroslav Krausko.

Pozorované deje, šírenie elektrických 
signálov, tvorba rastlinných hormónov a trá-
viacich enzýmov mäsožravých rastlín, majú 
rovnakú postupnosť ako reakcie pozorované 
pri napadnutí rastlín patogénmi. Práve to pri-
viedlo výskumný tím k hypotéze, že mäsožra-
vosť rastlín vznikla v evolúcii postupnou mo-
difikáciou obranných mechanizmov s cieľom 
využiť ich na získavanie živín z koristi. Aby si 
túto hypotézu overili, simulovali napadnutie 

rastliny opakovanými vpichmi ihlou, ktoré 
mali napodobniť účinok hryzadiel hmyzu. 
„Zistili sme, že aj takéto poranenie spúšťa 
kaskádu dejov vedúcich k ohybu tentákul 
a produkcii tráviacich enzýmov. Rozdiel bol 
však v tom, že po poranení všetky pasce pro-
dukujú tráviace enzýmy, kým po chytení ko-
risti len tá pasca, ktorá bola v love úspešná. 
Toto je zaujímavé zistenie, pretože pre rastli-
nu nemá žiadny význam produkovať tráviace 
enzýmy, ak nie je v pasci prítomná korisť. Ide 

len o pozostatok evolúcie a potvrdenie teó-
rie o vývine mäsožravosti z obranných reakcií 
rastlín. Dokonca aj tráviace enzýmy rosičky, 
ktoré sme identifikovali, sa nápadne podo-
bajú enzýmom produkovaným pri napadnutí 
patogénom,“ dodáva doktorand UK. Evo-
lúcia teda stavia na už existujúcich mecha-
nizmoch, ktoré sa časom vedia prispôsobiť 
a vykonávať novú funkciu.

redakcia
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Detská Univerzita Komenského 2017:  
15. ročník, 335 poznaniachtivých detí  
i Zlatá medaila UK pre Juraja Kukuru

Letné prázdniny pre všetky poznaniachtivé deti aj tento rok odštartovali v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Dňa 6. júla 
2017 sa práve v tejto slávnostnej sieni totiž uskutočnila slávnostná imatrikulácia malých študentov Detskej Univerzity Komenského 
(DUK). Obľúbená detská letná škola, ktorej história sa začala písať v roku 2003, privítala počas tohtoročného jubilejného 15. ročníka 
spolu 335 študentov vo veku 9 – 14 rokov. Aj počas tohto leta čakalo na zvedavých poslucháčov spolu 9 prednášok, ktoré pod tak-
tovkou domácich i zahraničných špičkových odborníkov hľadali odpovede na rozmanité otázky – študenti DUK sa tak napríklad do-
zvedeli, prečo včely bodajú, prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí, prečo zabúdame či prečo sme v Európskej únii. Prednáškam 
v programe už tradične sekundovala pestrá ponuka sprievodných podujatí a workshopov (komunikačno-debatný, IT, street dance či 
army workshop), nechýbali ani exkurzie a tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii, Slovenskom národnom múzeu a v Slovenskej 
filharmónii, ani výlet loďou do galérie Danubiana. Malí študenti tiež navštívili priestory televízie TA3 a Energolandu v Mochovciach, 
absolvovali školu v prírode na Planinke a zavítali aj do výrobného závodu Volkswagen. Záujmu detí sa už tradične tešila parlamentná 
hodina otázok v rokovacej sále Národnej rady SR.

Aktuálny ročník Detskej Univerzity Ko-
menského otvoril rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD.: „Dnešným dňom a za 
vašej účasti sa v encyklopédii Detskej Uni-
verzity Komenského začína jej 15. kapitola. 
Pero, ktorým sa do nej zapíše, držíte všetci 
vo svojich rukách, a teda je aj na vás, aký 
odkaz zanechá pre ďalšie ročníky.“ Malým 
poslucháčom tiež pripomenul, že sa sym-
bolicky stávajú spolužiakmi moderátorov 
Adely a Sajfu, spisovateľky Zuzky Šulajovej, 
zlatých olympionikov Škantárovcov či bron-
zového vodného slalomára Takuyu Hanedu.

„Možno práve tu – v Aule UK – sa začí-
na vaša cesta štúdia, poznania a výskumu 
a možno aj športových či umeleckých úspe-
chov. Ste tak na začiatku veľkého a dych 
vyrážajúceho dobrodružstva. Som presved-
čený, že ste sa rozhodli pre to najlepšie, 

čo vám prázdniny ponúkajú: nové poznatky 
s množstvom odpovedí na vaše zvedavé 
otázky, nové zážitky a kamarátstva a tiež veľa 
zábavy. Veď k zdrojom vedomostí a informá-
cií, akými sú v súčasnosti internet, sociálne 
siete ako facebook, instagram, twitter alebo 
youtube, sa na Slovensku pridala aj značka 
DUK,“ uviedol rektor univerzity.

Súčasťou otvorenia 15. ročníka DUK bolo 
aj udelenie Zlatej medaily UK Mgr. art. Jura-
jovi Kukurovi, riaditeľovi Divadla Aréna a čle-
novi Správnej rady UK, z ktorého iniciatívy 
vznikla v roku 2003 myšlienka detskej let-
nej univerzity. Medailu získal „za dlhodobú 
spoluprácu prispievajúcu k rozvoju a dobré-
mu menu univerzity, za spoločné otváranie 

čarovnej brány poznania kľúčom Detskej 
Univerzity Komenského všetkým jej účastní-
kom, z ktorých viacerí sa stali riadnymi štu-
dentmi univerzity, a tiež pri príležitosti jeho 
životného jubilea a 15. výročia DUK“.

„Vzdelanie je pre mňa nadovšetko, je je-
dinou zábezpekou pre mier, slobodu a istú 
mieru blahobytu na tomto svete. Preto je 
vzdelanie také dôležité, pretože prídu ľudia, 
ktorí si budú vytvárať nový svet, tak, ako si ho 
oni predstavujú. Ja len dúfam, že to, čo sme 
im dali aj s Univerzitou Komenského, je tu 
na to, aby ten, čo budú vytvárať, bol lepším 
svetom, než je tento,“ uviedol nositeľ Zlatej 
medaily UK.
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15. ročník, 335 poznaniachtivých detí  
i Zlatá medaila UK pre Juraja Kukuru

Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?
Séria zaujímavých prednášok 15. ročníka DUK úspešne 
pokračovala aj 26. júla 2017 – malí študenti si počas 
štvrtej prázdninovej stredy v priestoroch Divadla Aréna so 
záujmom vypočuli prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., 
dekana Farmaceutickej fakulty UK, ktorý zvedavým poslu-
cháčom pootvoril dvere poznania do tajov lekárnického 
fachu.

„Liek je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu pacientovi 
v správnom množstve. Každý liek totiž môže byť zároveň aj 
jedom – závisí to iba od dávky, ktorá sa použije,“ vystríhal 
detských študentov prof. Mučaji, ktorý je odborníkom na far-
makognóziu. Malým poslucháčom hneď v úvode prednášky 
vysvetlil, aký je rozdiel medzi liekom a liečivom a akú funkciu 
v lieku plnia pomocné látky. Zmienil sa i o rádioaktívnych lie-
koch a o tzv. liekoch sirotách, ktoré slúžia na liečbu zried-
kavých chorôb. Ako prednášajúci objasnil, lieky siroty svoje 
pomenovanie získali preto, lebo im – pre vysoké náklady 
spojené s ich vznikom a pre finančne nevýnosný malý počet 
užívajúcich pacientov – chýba „rodič“, ktorý by financoval ich 
vývoj.

Prof. Mučaji v súvislosti s vývojom nových liekov upozor-
nil aj na to, že liek musí byť nielen účinný, ale aj bezpečný. 
„Miera rizika liečby by nikdy nemala prevýšiť riziká spojené 
s neliečením choroby,“ zdôraznil. Uviedol viacero príkladov 
na prejavy nežiaducich účinkov liekov, o ktorých treba v prípa-
de pretrvávajúcich problémov bezodkladne informovať svoj-
ho lekára. Vysvetlil tiež, ako sa nežiaduce účinky klasifikujú 
podľa závažnosti či frekvencie, ale i to, prečo je také dôležité 
pozorne si prečítať príbalové informácie k danému lieku ešte 
pred jeho požitím.

Deti sa počas prednášky dozvedeli i to, že sa v minulosti 
naši predkovia pri „predpisovaní“ liečivých rastlín riadili tým, 
ktorý orgán tela im dané rastliny pripomínali, že ľadový muž 
Ötzi bol už pred 5200 rokmi farmaceutický talent, pretože si 
črevných parazitov úspešne liečil rastlinami s antibiotickými 
účinkami, ako i to, že John Pemberton, autor prísne stráže-
ného receptu najznámejšieho kolového nápoja na svete, bol 
vyštudovaný lekárnik.

Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej zazneli otázky 
detí o účinnosti homeopatík či priemernej výške nákladov na 
vývoj nového lieku.

Prečo včely bodajú?
Kde včely žijú? Prečo bodajú? A naozaj po bodnutí zomrú? Odpovede na tieto otázky po-
núkla bezprostredne po slávnostnej imatrikulácii prvá prednáška 15. ročníka DUK v podaní 
profesorky Dame Carol Robinson z Univerzity v Oxforde. Carol Robinson, ktorá sa stala vôbec 
prvou profesorkou chémie na Univerzite v Cambridge a neskôr i na Univerzite v Oxforde, je vo 
vedeckom svete známou priekopníčkou využitia hmotnostnej spektrometrie ako analytického 
nástroja. Uznanie si získala aj za svoj prevratný výskum trojrozmernej štruktúry bielkovín. Je 
nositeľkou Radu britského impéria – od roku 2013 jej náleží titul Dame Commander.

Malých poslucháčov ohúrila 
hneď v úvode prednášky informá-
ciou, že niektoré včely hniezdia 
pod zemou. Mohli by sme ich nájsť 
na miestach, akými sú opustené 
diery po hlodavcoch, pod prístreš-
kami či v kompostovacích jamách. 
„Z tých, ktoré hniezdia nad zemou, 
si niektoré vyberajú za útočisko 
hustú trávu, búdky pre vtáčikov 
i povaly,“ priblížila profesorka Ro-
binson. Deti sa tiež dozvedeli, že 
včely nepohybujú krídlami hore 
a dole, ale dopredu a dozadu. A to, 
navyše, pri takmer neuveriteľných 
„obrátkach“ – 230 mávnutí za se-

kundu. Od prírody sú totiž vybavené špeciálny-
mi lietacími svalmi.

Ak sa cítia byť v ohrození, „povedia“ nám 
to zdvihnutím jednej zo svojich prostredných 
nôh. „Ak ustúpite, uvoľnia sa a nožičku stiah-
nu naspäť. Ak však zostanete blízko – čo sa 
im, prirodzene, nepáči –, zdvihnú ďalšiu no-
žičku. Ak sa ale priblížite ešte viac, zdvihnú 
obe nohy vo vzduchu vertikálne a otočia sa 
na chrbát, aby vám ukázali svoje žihadlo. Vte-
dy hovoríme o zaujatí pozície. K skutočnému 
bodnutiu však dochádza zriedka,“ uviedla 
profesorka. Ak čmeliaky vôbec bodnú, ich 
žihadlo nemá žiadne ostne – na rozdiel od 
včiel. Čmeliak teda po bodnutí nezomiera, 
včela áno. 

Carol Robinson priblížila malým posluchá-
čom aj svoj výskum z Oxfordu – tzv. let zlúčenín 
cez hmotnostný spektrometer. „Rovnako ako 
hmyz ani molekuly nelietajú priamo z bodu A do 
bodu B, a preto je ich pohyb zložitou a zároveň 
fascinujúcou vedeckou hádankou,“ dodala 
prof. Robinson. 

Prečo zabúdame?
Dňa 9. augusta 2017 patrili dosky, ktoré znamenajú svet, a pozornosť 
detských zvedavcov v hľadisku Divadla Aréna doc. PhDr. Igorovi Brezinovi, 
CSc., psychológovi z Filozofickej fakulty UK, a jeho prednáške o chcených 
i nechcených výpadkoch ľudskej pamäti.

„Je zabúdanie zlá vec?“ obrátil sa na detských študentov doc. Brezina. Na 
úvod prednášky vysvetlil, čo sú to psychické procesy a aké sú rozdiely medzi 
kognitívnymi a nekognitívnymi psychickými procesmi. Ozrejmil, že každý z nás 
má individuálne vnímanie a prežívanie sveta, čo je dané rôznymi neurónovými 
sieťami v mozgu a ovplyvnené dedičnosťou a prostredím. Teoretický výklad ná-
sledne ilustroval na grafe, na ktorom sa nachádzali krivky vývinu jednotlivých psy-
chických procesov v rôznych 
vývojových štádiách ľudskej 
osobnosti od narodenia dieťaťa 
po mladšieho adolescenta (0 – 
14 rokov). Stúpajúco-klesajúcu 
tendenciu vývojovej krivky psy-
chických procesov, a najmä 
krivky pozornosti, uviedol v sú-
vislosti s poruchou pozornosti 
ADHD, s ktorou sa často mylne 
spája toto prirodzené kolísanie.

Malí študenti sa na pred-
náške doc. Brezinu mohli tiež 
dozvedieť, že ľudský mozog 
má 1450 gramov, zabezpečuje celú psychiku človeka a nachádza sa v ňom 
sieť neurónov. Ak by sme neurónové siete „natiahli“, siahali by zo Zeme až 
takmer na Mesiac. Ďalej sa zmienil o teórii tvaru (tzv. gestaltizmus) aj o dnes 
veľmi traktovanej Alzheimerovej chorobe. Mladým študentom podnetne ozrej-
mil, že psychológia je relatívne mladá veda a prvým, kto sa komplexnejšie začal 
zaoberať psychickými procesmi, bol psychológ Herman Ebbinghaus, ktorý vy-
tvoril tzv. krivku zabúdania.

Doc. Brezina v súvislosti so zabúdaním uviedol, že zabúdanie súvisí s pamä-
ťou a pozornosťou. Malých študentov ubezpečil, že je to celkom prirodzená, 
ba v niektorých prípadoch až nevyhnutná vec. V tejto súvislosti spomenul tiež 
výskum, v ktorom bolo dokázané, že ľudia pod vplyvom stresu zabúdajú rýchlej-
šie. Súčasných žiakov vyzbrojil dobrou radou do ich ďalšieho študijného života: 
„Je potrebné si zapamätať to, čo má pre vás zmysel, a nájsť v tom význam pre 
seba. Ak si aj na neobľúbenom predmete nájdete niečo, čo vás zaujíma, ľahšie 
si to zapamätáte. Pretože v skutočnosti si pamätáme len 30 % z toho, čo sme 
sa naučili.“

Pred diskusiou prednášajúci krátko spomenul, aké poruchy pamäti pozná-
me. Deti sa zaujímali o to, prečo si občas nepamätáme sny, čo ovplyvňuje našu 
pozornosť a prečo sa vekom mení, či sa dá ľudská pamäť odmerať alebo či 
marihuana podporuje naše vnímanie a pamäť.
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Prečo sme v Európskej únii?
Dňa 23. augusta 2017 sa Divadlo Aréna započúvalo do ôsmej a zároveň predposlednej prednášky 15. ročníka DUK. O tom, 
prečo sme dnes súčasťou Európskej únie, porozprával malým študentom prof. Jozef Bátora, PhD., politológ z Filozofickej 
fakulty UK.

Hneď v úvode svojej prednášky ozna-
čil prof. Bátora otázku členstva Sloven-
skej republiky v Európskej únii za zásad-
nú existenčnú otázku pre nás všetkých. 
Zdôraznil, že dnes vnímame možnosť 
cestovania ako samozrejmosť, no ne-
bolo to tak vždy. Zároveň poukázal na 
to, že po stáročia sa konflikty v Európe 
riešili násilnou cestou, pričom najväčšie 
hrôzy v podobe obrovských strát na ľud-
ských životoch so sebou priniesli práve 
prvá a druhá svetová vojna. „V období 
druhej polovice 40. rokov 20. storočia 
sa situácia v Európe zmenila a prišlo 
k jej rozdeleniu na dva ideologické tábo-
ry,“ pokračoval prof. Bátora. Tým prvým 
bol komunistický blok na čele so ZSSR, 
do ktorého sme patrili aj my ako súčasť 
spoločného československého štátu, 
a na druhej strane stála západná Európa 
reprezentovaná liberálnymi demokratic-
kými štátmi. Išlo o obdobie v dejinách 
označované ako studená vojna, pričom 
oba bloky boli od seba oddelené prísne 
stráženou tzv. železnou oponou. V tejto 
súvislosti preto prof. Bátora vyzdvihol vý-
znam udalostí, ktoré sa odohrali v roku 
1989 na európskom kontinente, predo-
všetkým však tzv. nežnej revolúcie z no-
vembra roku 1989, ktorá mala za násle-
dok pád komunistického režimu v rámci 
ČSSR.

Vo svojej prednáške ďalej zdôraznil 
i to, že dnes žijeme v zásadne inej spo-
ločnosti než pred 20 rokmi. „Európska 
únia, ktorá v súčasnosti združuje 28 štá-
tov vrátane niekoľkých ostrovov, medzi 
nimi napríklad ostrov Martinik v Karibiku 
či Réunion v Indickom oceáne, predsta-
vuje prostredie, ktoré je stabilné, bez-
pečné, pokojné a umožňuje spoluprácu 
jednotlivých členských krajín,“ objasnil 
malým poslucháčom prof. Bátora. Podľa 
jeho slov si práve na týchto princípoch 
zakladá aj činnosť kľúčových inštitúcií 
Únie, ku ktorým patria Rada EÚ, Európ-
ska komisia a Európsky parlament.

Prednášajúci sa vyjadril aj k téme, do 
akej miery možno považovať situáciu, 
v ktorej sa aktuálne EÚ nachádza, za 
udržateľnú. Prof. Bátora v tejto súvislosti 
upozornil na viaceré výzvy, ktorým musí 
EÚ v súčasnosti čeliť – zmienil sa o situá-
cii na východnej Ukrajine, konflikte v Sýrii 
či v oblasti južného Kaukazu.

V diskusii po prednáške odzneli mno-
hé otázky – deti zaujímalo napríklad i to, 
aké dôsledky bude mať pre nás vystúpe-
nie Spojeného kráľovstva z Únie či prečo 
niektoré štáty používajú spoločnú menu 
euro, hoci nie sú členmi EÚ.

Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?
Aj v tretiu augustovú stredu sa Divadlo Aréna zaplnilo zvedavými malými študentmi – dňa 16. augusta 2017 si totiž prišli vy-
počuť prof. RNDr. Vladimíra Kováča, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UK a jeho pútavú prednášku o biologických inváziách.

„Život predstavuje osobitú konfigurá-
ciu hmoty, je jej špecifickým usporiada-
ním, ktorým sa značne líši od hmoty ne-
živej. Treba si však uvedomiť, že všetky 
živé organizmy sú tvorené úplne rovnakou 
hmotou, z akej sa skladajú aj neživé veci. 
Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že živé 
organizmy majú schopnosť aktívnej pre-
menlivosti a prispôsobivosti podmienkam 
prostredia, pričom sú zároveň schop-
né zabezpečiť si dlhodobú existenciu aj 
v meniacom sa prostredí,“ uviedol hneď 
v úvode svojej prednášky prof. Kováč.

Malým poslucháčom ďalej vysvetlil po-
jem ekologické faktory, ktoré spoločne 
vytvárajú prostredie pre život jednotlivých 
organizmov. Na základe vplyvu času na 
tieto faktory môže ísť buď o náhodné 

zmeny, ktorým sa organizmy prispôso-
bujú len veľmi ťažko, alebo o cyklické 
zmeny, ktoré sa na našej planéte odo-
hrávajú s určitou pravidelnosťou už okolo 
4 miliárd rokov a vďaka ktorým vznikajú 
tzv. adaptácie, t. j. prispôsobenia sa 
jednotlivých organizmov uvedeným pod-
mienkam. Adaptácie môžu mať podobu 
morfologickú, fyziologickú alebo etolo-
gickú, pričom jednotlivé formy adaptácie 
deťom prof. Kováč podrobnejšie objasnil 
na príkladoch pohybu rýb či iných druhov 
morských živočíchov. 

Deti sa ďalej mohli dozvedieť aj to, 
ako taký živý organizmus vzniká, aký je 
rozdiel medzi genotypom a fenotypom či 
v čom spočíva podstata a význam proce-
su ontogenézy. 

V druhej časti sa prednášajúci zameral 
objasnenie toho, čo sú to biologické in-
vázie a prečo sa z nich v súčasnosti stal 
vážny globálny environmentálny prob-
lém. „Invázne biologické druhy predsta-
vujú také organizmy, ktoré sú zavlečené 
človekom do prostredia, v ktorom sa ni-
kdy predtým nevyskytovali, pričom doká-
žu v uvedenom prostredí aj bez pomoci 
človeka vytvoriť životaschopnú populáciu 
a postupom času príde k ich premno-
ženiu,“ objasnil malým študentom prof. 
Kováč. V závere svojej prednášky uviedol 
aj pár príkladov inváznych druhov rast-
lín a živočíchov, ktoré môžeme nájsť na 
Slovensku, ako napr. pohánkovec, boľ-
ševník obrovský, klieštik včelí či komár 
tigrovaný.
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Promócia malých absolventov
Po poslednej prednáške a získaní posledného podpisu do indexu sa v Divadle Aréna konala promócia malých absolventov,  
na ktorej im boli slávnostne odovzdané diplomy.

Deťom sa pri tejto príležitosti už tradične 
prihovoril aj rektor UK prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD., ktorý im pogratuloval k ich 
promočným diplomom i produktívne strá-
venému letu: „Odnášate si nielen množ-
stvo odpovedí na vaše zvedavé otázky, 
radosť z dobrodružnej a vzrušujúcej cesty 
poznávania a bádania, ale aj nové zážitky, 
kamarátstva a tiež veľa zábavy.“ Zaprial 

im, aby si aj v dospelosti podľa vzoru 
veľkých vedcov a výskumníkov uchova-
li niečo z príslovečnej detskej fantázie 
a zvedavosti. „A ak vám túžba po poznaní 
vydrží, Univerzita Komenského je pre vás 
tým pravým miestom pre riadne vysoko-
školské štúdium, ako aj pre odpovede na 
ďalšie vaše otázky,“ dodal rektor UK. Zá-
roveň sa malým absolventom poďakoval 
za ich podnetné nápady a postrehy, ktoré 

i toto leto prinášali noviny DUK, a poprial 
im veľa šťastia a úspechov v školskom ži-
vote aj v škole života.

Študentov DUK pozdravil aj riaditeľ Divad-
la Aréna Mgr. art. Juraj Kukura, ktorý ocenil 
ich hlad po nových poznatkoch a poďakoval 
sa sponzorom a všetkým tým, ktorí sa podie-
ľali na organizácii 15. ročníka DUK.

redakcia
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Prečo sa vyšetruje krv?
Otázku zašifrovanú v názve poslednej tohtoročnej prednášky DUK, ktorá sa v Divadle Aréna uskutočnila 30. augusta 
2017, sa odhodlal zodpovedať prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Karlovej univerzity v Prahe. 

Malým poslucháčom v úvode pred-
nášky objasnil, že vyšetrovaniu krvi (i ďal-
šieho biologického materiálu) sa venuje 
tzv. laboratórna medicína, ktorú tvoria via-

ceré úzko spolupracujúce odbory ako bio-
chémia, hematológia či klinická imunoló-
gia a alergológia. Priblížil im, z čoho sa krv 
vlastne skladá, čím sa líši krvné sérum od 

krvnej plazmy aj čo sú 
to koagulačné faktory. 
Deti sa dozvedeli i to, 
čo všetko môžu indi-
kovať výsledky krvných 
testov a prečo má bio-
chemické vyšetrenie 
krvi nesmierny význam 
pre správnu diagnózu 
prípadného ochorenia 
a monitorovanie pro-
cesu následnej liečby. 
„Laboratórium odhalí 
70 až 80 % ochore-

ní,“ uviedol prof. Zima. Vysvetlil tiež, aký 
správny postup treba zachovať pri odbere 
krvi, prečo by sme pred odberom nemali 
10 hodín jesť ani sa venovať namáhavejšej 
fyzickej aktivite alebo prečo by sme mali 
piť iba čistú vodu a aj to len v primeranom 
množstve. V závere prednášky prostred-
níctvom krátkeho videa študentom ukázal, 
čo všetko sa deje s krvnou vzorkou, keď 
dorazí do laboratória.

Ani rektor jednej z najstarších univer-
zít v strednej Európe sa po prednáške 
nevyhol zvedavým otázkam z detského 
publika. Z jeho odpovedí sa mladí báda-
telia mohli dozvedieť, prečo je krv červe-
ná a prečo po čase na vzduchu zhned-
ne, ako hemoglobín viaže kyslík či podľa 
čoho sa určuje krvná skupina.
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Štvrťstoročie andragogiky na FiF UK
V septembri tohto roku si Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) pripomína 25. výročie 
svojho vzniku. Je to však práve v čase, keď z organizačných dôvodov nastala zmena, ktorou sa zlúčila katedra andragogiky s katedrou 
pedagogiky, pričom andragogika ostáva autonómnym oddelením pod vedením doc. PhDr. Júliusa Matulčíka, CSc. 

História katedry siaha až do obdobia akade-
mického roka 1960/61, keď bola na FiF UK 
založená Katedra pedagogiky vysokých škôl. 
Zameriavala sa najmä na výchovno-vzdelávaciu 
a vedeckovýskumnú prácu tvorivých zamest-
nancov vysokých škôl. Katedra už vo svojich 
počiatkoch organizovala pre rôzne vysoké ško-
ly na Slovensku kurzy a školenia z teórie a me-
todiky vysokoškolskej pedagogiky. Jej prvým 
vedúcim bol v rokoch 1961 – 1968 vtedajší 
dekan fakulty prof. PhDr. Ernest Sýkora, CSc. 
Po ňom stál na čele tohto vedeckovýskumného 
pracoviska, ktoré bolo premenované na Kated-
ru vysokoškolskej pedagogiky FiF UK (1968 
– 1986), prof. PhDr. Rudolf Štepanovič, DrSc. 

Samotný študijný odbor andragogika nad-
väzoval na špecializáciu výchova a vzdeláva-
nie dospelých na Katedre pedagogiky FiF UK. 
V rámci študijného odboru pedagogika bola 
táto špecializácia otvorená v akademickom 
roku 1970/71 a o desať rokov neskôr sa tu 
rozvíjala ako samostatný študijný odbor, kto-
rého budovanie na Katedre pedagogiky FiF 
UK sa spájalo najmä s osobou prof. PhDr. 
PaedDr. Jána Perhácsa, CSc. 

V akademickom roku 1986/87 Katedra vy-
sokoškolskej pedagogiky FiF UK opäť zmenila 
názov – premenovala sa na Katedru vysoko-
školskej pedagogiky, výchovy a vzdelávania 
dospelých FiF UK. Práve tu sa v rokoch 1986 
– 1990 kvalitatívne i kvantitatívne rozvíjali najmä 
dve disciplíny: výchova a vzdelávanie dospe-
lých a vysokoškolská pedagogika. Aj vďaka 
tomu sa v akademickom roku 1990/91 mo-

hol konštituovať už samostatný študijný odbor 
andragogika. K 1. 1. 1992 sa zmenil názov 
vedecko-pedagogického útvaru tretíkrát – na 
Katedru andragogiky FiF UK.

Na katedre pôsobili viaceré významné osob-
nosti slovenskej andragogiky, ako napr. prof. 
PhDr. Viera Prusáková, CSc., Dr. h. c. prof. 
PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., doc. PhDr. 
Rozália Čornaničová, CSc., doc. PhDr. Mária 
Machalová, CSc., doc. Ing. Anna Preinerová, 
CSc., a ďalší. Dnes sa na rozvoji andragogi-
ky podieľa tím pracovníkov pod vedením doc. 
PhDr. Júliusa Matulčíka, CSc. 

Na tomto mieste nie je priestor na zosuma-
rizovanie všetkých dosiahnutých výsledkov 
bývalých aj súčasných členov Katedry andra-
gogiky FiF UK, faktom však ostáva, že výrazne 
obohatili slovenskú andragogiku o nové teore-
tické poznatky a skvalitnili andragogickú prax. 
Katedra spolupracuje s mnohými inštitúciami, 
napr. s Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Slovenskou akademickou asociá-
ciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národným 
ústavom celoživotného vzdelávania a ďalšími, 
venuje sa grantovým úlohám VEGA a KEGA, 
členovia katedry sa zapájajú aj do viacerých 
medzinárodných projektov. Spomeňme tiež 
založenie časopisu Vzdelávanie dospelých 
či vydávanie zborníka vedeckých štúdií ACTA 
ANDRAGOGICA.

Systém andragogiky sa v súčasnosti člení 
na tri základné subsystémy: profesijná andra-
gogika zameraná na ďalšie odborné vzdeláva-
nie, personálny manažment a rozvoj ľudských 

zdrojov; kultúrno-osvetová andragogika zaobe-
rajúca sa voľnočasovými aktivitami a kultúrno-
-výchovnou činnosťou; sociálna andragogika 
zameraná na oblasť sociálnej práce a sociálnej 
starostlivosti. Andragogika preto ako moderná 
vedná disciplína interdisciplinárneho charak-
teru dáva predpoklady pre široké uplatnenie 
absolventov. To, že štúdium andragogiky má 
svoje opodstatnenie, dosvedčujú aj absolven-
ti uvedenej katedry. „Štúdium andragogiky mi 
pomohlo k vytúženej práci na HR oddelení. Už 
počas univerzitných rokov som sa snažila získať 
prax na oddelení ľudských zdrojov. Momentálne 
pôsobím ako HR špecialista v medzinárodnej 
spoločnosti a zaoberám sa výberom, adaptá-
ciou a vzdelávaním zamestnancov. Prakticky sa 
teda pohybujem v oblasti profesijnej andrago-
giky,“ prezrádza absolventka andragogiky Mgr. 
Zuzana Rebrová. V medzinárodnej spoločnosti 
sa tiež zamestnala Mgr. Andrea Krištofová ako 
office manažérka. „Okrem iného som mala na 
starosti aj hľadanie a nábor nových zamestnan-
cov, takže som uplatnila veľa poznatkov z ob-
lasti profesijnej andragogiky. Pracovala som aj 
vo vzdelávacej inštitúcii a okrem koordinova-
nia školení sme riešili aj akreditácie a firemné 
vzdelávanie zamestnancov," opisuje pestrosť 
pracovnej náplne andragóga. „Štúdium by som 
si vybrala opäť a určite malo a bude mať pre 
mňa význam aj v budúcnosti,“ dodáva.

Z podkladov ACTA ANDRAGOGICA 3
spracovala Jana Blusková

Ďalší zahraničný úspech slovenskej 
komparatistiky

Slovenská komparatistika má bohatú tradíciu nielen v slovenskej literárnej vede. Svedčí o tom jednak rozsiahle 
dielo svetoznámeho slovenského vedca Dionýza Ďurišina, ktorého typológiou sa začínajú štúdiá komparatisti-
ky na nemeckých univerzitách, ale i súčasné úspechy našich literárnych komparatistov presahujúce hranice 
Slovenska, ktoré sú často úzko späté s Kabinetom Dionýza Ďurišina – „virtuálnym“ výskumným pracoviskom 
na Pedagogickej fakulte UK, založeným v roku 2011 prof. PhDr. Máriou Bátorovou, DrSc.

Práve tu totiž s podporou grantu KEGA 
založili členovia projektového tímu edíciu 
Komparatistické štúdie Kabinetu Dionýza 
Ďurišina, navyše, každoročne organizujú 
medzinárodné konferencie, ktoré nemálo 
prispievajú k rozvoju tejto vedeckej disciplíny, 
ako i k nadväzovaniu nových aj upevňovaniu 
starých kontaktov v odbornej sfére. Osved-
čila sa aj pracovná spolupráca s Ústavom 
svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied 
(SAV), ktorú ako vedúca vedecká pracov-
níčka daného ústavu sprostredkovala práve 
prof. Bátorová. Odborné príspevky mladých 
doktorandov zo SAV sa stali už neodmysliteľ-
nou súčasťou komparatistických konferencií. 
Ich kvalitu potvrdzuje aj minuloročná aktívna 

účasť na XXI. kongrese ICLA/AILC (Medziná-
rodnej asociácie komparatistickej literatúry) 
vo Viedni, ktorý sa niesol v znamení témy 
„Mnoho jazykov porovnávacej literatúry“, 
signalizujúcej porozumenie medzi kultúrami. 
Práve na tomto podujatí oslovilo berlínske vy-
davateľstvo vedeckej literatúry Mgr. Katarínu 
Zechelovú, PhD., aby u nich publikovala svo-
ju doktorskú prácu, s ktorou na kongrese vy-
stúpila krátko po jej úspešnej obhajobe pod 
školiteľským vedením M. Bátorovej na pôde 
SAV. Dizertácia Kataríny Zechelovej „Prosa 
der Wiener Moderne: Arthur Schnitzler und 
Stefan Zweig“ vyšla vo vydavateľstve Frank & 
Timme – Verlag für wissenschaftliche Litera-
tur v tomto roku. Publikácia, ktorú jej autorka 

za jeden rok 
sama preloži-
la a upravila 
do publiko-
vateľnej podoby, analy-
ticky sleduje prístupy oboch skúmaných 
autorov k motívom tajomstva, osamelosti, 
spomienky, ako i odlišné nastavenie oboch 
autorov ku skutočnosti, čo dokladuje i pros-
tredníctvom naratologického rozboru, pouka-
zujúc i na odlišné poetiky oboch autorov.

Doc. PhDr. Renáta Bojničanová, PhD.,
Katedra románskych jazykov  

a literatúr PdF UK
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Odborníčky z UK ocenené v prestížnej ankete  
Slovenka roka 2017

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom (SND) uviedol tento rok už deviaty ročník obľúbenej čitateľskej ankety 
Slovenka roka. Slávnostný galavečer spojený s odovzdávaním cien sa konal 4. júna 2017 v historickej budove SND. Medzi ocenenými dámami, ktoré 
si prevzali bronzovú sošku od sochárky Jany Brisudovej, ani tentokrát nechýbali odborníčky z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Nominovaná doc. MUDr. Barbara Ukropcová, 
PhD., si prevzala ocenenie v kategórii veda a vý-
skum a následne sa stala i Absolútnou Slovenkou 
roka 2017. „Bolo to pre mňa nečakané prekva-
penie,“ vyjadrila sa na margo ocenenia doc. B. 
Ukropcová. „Som nesmierne vďačná, že môžem 
robiť to, čo robím, a veľmi si vážim angažovanie 
a dôveru všetkých ľudí, ktorí rôznym spôsobom 
náš výskum podporujú alebo sa na ňom priamo zú-
častňujú,“ dodala. Laureátka sa vo svojej odbornej 
sfére zameriava na cvičenie s cieľom zvýšenia fy-
zickej zdatnosti a pohyb vníma ako prevenciu proti 
civilizačným chorobám, akými sú napríklad obezita, 
Alzheimerova choroba či diabetes 2. typu. „Záro-
veň je to pre mňa príležitosť upriamiť pozornosť na 
význam vedeckého poznania aj v prípade takých 
prirodzených súčastí života, akými sú – alebo by 
mali byť – pohyb a cvičenie, ktoré je v dnešnej se-
davej spoločnosti, žiaľ, skôr okrajovým javom, hoci 
má najlepšie predpoklady uplatniť sa ako dostupný, 
efektívny a fyziologický ,elixír zdravia‘,“ hovorí.

Na multidisciplinárnych grantových projektoch 
a výskumoch doc. Ukropcová spolupracuje s od-
borníkmi z Lekárskej fakulty UK, Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK a Prírodovedeckej fakulty 

UK. Na daných fakultách tiež vedie odborné pred-
nášky, zároveň pôsobí aj ako samostatná vedecká 
pracovníčka na Ústave experimentálnej endo-
krinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej 
akadémie vied. Ako uznávaná odborníčka doma 
i v zahraničí sa navyše venuje aj popularizácii ve-
deckej činnosti, ktorá je podľa jej slov prínosná pri 
zdôvodňovaní prospešnosti vedeckých poznatkov 
v každodennom živote človeka, čím perspektívne 
podporuje progres výskumu na Slovensku. „Pou-
kazujeme na význam fyzickej zdatnosti, na vplyv 
cvičenia na metabolizmus, pamäť a vznik nových 
neurónov v mozgu, ako aj na dôsledky nedostatku 
pohybu. Snažíme sa ľudí motivovať prostredníc-
tvom našich štúdií, ktoré predstavujú akýsi model, 
ako by to celé mohlo fungovať,“ vysvetľuje ľudský 
rozmer motivácie výskumu. 

Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., kto-
rá si prevzala ocenenie v kategórii vzdelávanie 
a podpora mladých talentov, zameriava svoje 
výskumné snaženie na oblasť trestného práva, 
probácie a mediácie, restoratívnej justície a poli-
cajných vied. Aktívne prednáša na Katedre trest-
ného práva kriminológie a kriminalistiky Právnickej 
fakulty UK. „Prednášam už 25 rokov a veľmi sa 
teším, keď ma študenti po nejakom čase stretnú 
a povedia mi, že práve ja som bola tou, ktorá pre-
budila ich záujem o trestné právo. Preto si veľmi 
vážim, že aj iní ľudia si dali tú námahu a hlasovali 
za mňa v ankete Slovenka roka, čím sa potvrdzu-
je odozva voči mojej osobe a mojim vyjadreniam 
k častokrát ťažkým trestným kauzám,“ odpovedala 
doc. L. Kurilovská na otázku, ako vníma ocenenie 
Slovenka roka. Súčasných študentov práva a ná-
dejné mladé talenty nabáda k objavovaniu zmyslu 
pre spravodlivosť a k tomu, aby vnímali to, čo je 
zákonom dané, ako Bibliu, ako mantru správania 
sa vo svojom profesionálnom živote. „A keď zákon 
nie je dobrý, právnik nemá hľadať cestičky, ako ho 

obísť, ale je dôležité pátrať po relevantných pod-
netoch, ako ho zmeniť. Pretože devízou dobrého 
právnika je logické myslenie a schopnosť vnímať 
,duch zákona‘,“ dodáva. Doc. Kurilovská je tiež 
vôbec prvou ženou na poste rektorky Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave.

Cieľom ankety Slovenka roka je predstaviť ve-
rejnosti úspešné ženy, ktoré vďaka svojmu umu, 
nadaniu a pracovitosti dokázali niečo výnimočné 
a užitočné a mnohokrát svojou prácou pozitívne 
zviditeľnili Slovensko i v zahraničí. O víťazkách 
v jednotlivých kategóriách (zdravotníctvo, veda a vý-
skum, umenie a kultúra, šport, charita, vzdelávanie 
a podpora mladých talentov, biznis a manažment, 
médiá a komunikácia) rozhodujú diváci RTVS a či-
tatelia Slovenky prostredníctvom kupónov či for-
mou on-line alebo SMS hlasovania. Nominantky 
deviateho ročníka ankety Slovenka roka prijal 5. 
júna 2017 v Grasalkovičovom paláci aj prezident 
Andrej Kiska, ktorý prevzal záštitu nad celým podu-
jatím. Vo svojom príhovore vyzdvihol predovšetkým 
prínos ich práce pre slovenskú spoločnosť. 

redakcia
Foto: Ramon Leško, Slovenka

Ocenenie Beckovské slnko 2017  
pre prof. Vladimíra Krčméryho

Dňa 7. júna 2017 sa v krásnom prostredí areálu hradu Beckov konal už tretí ročník slávnostného podujatia Beckovské slnko, ktorého zámerom je 
oceniť a širokej verejnosti priblížiť prácu významných Slovákov z prostredia kultúrneho, spoločenského, podnikateľského či športového života a ich 
úspechy. Bronzovú plastiku akademického sochára Martina Palu si tentokrát prevzal vynikajúci lekár, vedec a pedagóg v jednej osobe – prof. MUDr. 
Vladimír Krčméry, DrSc., ktorý pôsobí na Mikrobiologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) a Univerzitnej ne-
mocnice v Bratislave.

Prof. Vladimír Krčméry, známy filantrop, absol-
voval štúdium medicíny na LF UK a postgraduál-
ne štúdiá na univerzitách v USA, Českej republike 
a Spojenom kráľovstve. V roku 1985 začal pra-
covať na klinike infekčných chorôb v bratislavskej 
fakultnej nemocnici. Neskôr pôsobil na Oddelení 
klinickej farmakológie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v Bratislave, kde zastával i funkciu primá-
ra. Podieľal sa na vzniku Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity v Bratislave aj na obnove Trnavskej 
univerzity v Trnave (TU), kde založil zdravotníc-
ku sekciu, ktorá sa neskôr pretransformovala 
na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce TU. 
V roku 2003 založil Vysokú školu zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde od 
roku 2013 pôsobí aj ako rektor. Ako odborník na 

tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu bol 
iniciátorom humanitárnych misií v krajinách tretie-
ho sveta a autorom myšlienky založiť detské lie-
čebné domovy v Kambodži, kde sa deti liečia na 
HIV. Spolu s podobne zanietenými ľuďmi v rám-
ci organizácie Tropic Team upevňujú myšlienky 
ľudskosti, súcitu, obetavosti a vzájomnej pomoci 
v rozvojových krajinách už na štyroch kontinen-
toch sveta. „Dnešné ocenenie považujem za váš 
počin solidarity voči ďalekému svetu,“ povedal 
v slávnostnom príhovore laureát. „Vysoká škola je 
len prostriedok, aby sme študentom ukázali cestu 
k ich poslaniu,“ dodal prof. Krčméry.

redakcia
Foto: Pavol Harum
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Doc. Lucia Kurilovská

Doc. Barbara Ukropcová (vpravo)



V Ý N I M O Č N Í  Š T U D E N T I

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine  
predstavuje svojich úspešných študentov

Nenadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Dnešná doba ponúka veľa možností, vďaka ktorým môže byť 
štúdium jazykov zábavou. Svoje o tom vedia aj študentky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK), ktoré sa v akade-
mickom roku 2015/2016 zúčastnili na internetovej súťaži z anglického jazyka s medzinárodnou účasťou pre študentov prvého 
ročníka medicíny a farmácie. V konkurencii stoviek zahraničných študentov výborne reprezentovali našu fakultu – Katarína 
Švecová obsadila 2. miesto a Michaela Turčinová vybojovala 3. miesto.
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V apríli 2017 sa uskutočnil tretí ročník celoslovenskej súťaže Medik roka, 
v ktorom excelovali medici z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine – 
obsadili prvé tri miesta. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Filip Olekšák 
a druhé miesto v záverečnom hodnotení získala Zuzana Horváthová. 
Z obidvoch sú dnes už úspešní absolventi našej fakulty. V prvej trojke 
sa umiestnil aj Ján Sýkora, ktorý je aktuálne v 6. ročníku štúdia. Čo nám 
o sebe prezradil?

„Ako Košičan veľmi často dostávam otázku, prečo som sa rozhodol pre 
štúdium medicíny v Martine a či mi neprekáža dochádzanie, keďže Lekársku 
fakultu UPJŠ mám hneď ,za rohom‘. Rozhodovanie nebolo ľahké, pretože 
väčšina mojich priateľov zo strednej školy ostala v Košiciach. Po piatich 
rokoch štúdia však musím povedať, že som vtedy urobil jedno zo svojich 
najlepších životných rozhodnutí. Rodinná atmosféra, vysoká kvalita výučby 
a otvorený prístup pedagógov k študentom robia Jesseniovu lekársku fakultu 

Michaela Turčinová

Čo bolo pre vás podnetom, aby ste sa 
zapojili do súťaže? 

KŠ: „S návrhom zapojiť sa do tejto mimo-
školskej činnosti prišla PhDr. Božena Džu-
ganová, PhD., z Ústavu cudzích jazykov 
JLF UK, ktorá bola lokálnou koordinátorkou 
olympiády. Ona nám poradila, aby sme si 
zmerali sily s rovesníkmi z rôznych krajín. 
V mene všetkých nás, ktorí sme sa do súťa-
že z našej fakulty prihlásili, jej preto ďakujem 
za pomoc a podporu. Vďaka patrí aj pánovi 
Milanovi Šulovovi z Akademickej knižnice 
a audiovizuálneho strediska JLF UK, ktorý 
nám pomáhal s prípravou videonahrávok 
v druhom kole.“

Ako olympiáda prebiehala? 

MT: „Prvé súťažné kolo pozostávalo  
z on-line testu zameraného na gramatické 
vedomosti, slovnú zásobu z oblasti medicíny 
a na porozumenie čítaného a počúvaného 
textu. Päť desiatok najúspešnejších účastní-
kov, medzi ktorých sa po absolvovaní prvého 
kola okrem nás zaradili aj ďalšie študentky 
JLF UK Iveta Matajová a Katarína Tobiašová, 
dostalo v druhom kole za úlohu spracovať 
vo forme krátkeho videa tému ,The Medi-
cal Profession: the Bright Past and Future 
Challenges‘. V poslednom kole absolvovalo 
11 postupujúcich študentov videorozhovor 
s jedným z porotcov, s ktorým diskutovali 
o vyjadrení amerického chirurga Charlesa 
H. Maya: ,Once you start studying medicine 
you never get through with it.‘ Nahrávky tých-
to rozhovorov ohodnotili vyučujúci anglické-
ho jazyka a zahraniční experti na lekársku 
angličtinu, ktorí následne určili víťazov.“

Ako ste vnímali množstvo zahra-
ničných študentov, s ktorými ste 
súťažili?

KŠ: „Do súťaže sa zapojilo 421 štu-
dentov prvého ročníka medicíny 
a farmácie zo 17 ruských a 6 zahra-
ničných lekárskych fakúlt. Porovnávať 
sa s takou obrovskou konkurenciou 
bolo veľmi ťažké, pretože každá z kra-
jín má svoje odlišnosti vo vyučovacom 
systéme. Nebolo ľahké odhadnúť, akú 
intenzívnu individuálnu prípravu súťažiaci 
absolvovali. Preto sme sa radšej sústredi-
li na vlastné schopnosti.“

Ako sa dá zosúladiť štúdium jazykov so 
štúdium medicíny?

MT: „Prepojenie štúdia jazykov so štúdiom 
medicíny uľahčuje dostupnosť mnohých 
odborných zahraničných publikácií. Pú-
tavou a nenáročnou formou vzdelávania 
v oboch týchto oblastiach môže byť aj 
sledovanie rôznych cudzojazyčných videí 
z oblasti vedy a medicínskeho výskumu. 
Avšak asi najlepšiu príležitosť, ako si záro-
veň zdokonaliť lekárske aj jazykové schop-
nosti, predstavuje absolvovanie letnej pra-
xe v zahraničí alebo účasť na programe 
Erasmus+. Preto by som túto možnosť 
v budúcnosti rada využila.“

Ktorým cudzím jazykom sa v súčasnosti 
venujete, resp. ktoré cudzie jazyky by 
ste chceli v budúcnosti študovať?

KŠ: „Už od strednej školy sa venujem 
anglickému a nemeckému jazyku. Počas 
štúdia som mala možnosť zúčastniť sa na 

niekoľkých olympiádach a podujatiach, 
kde som si mohla porovnať vedomosti 
s rovesníkmi a získať nové skúsenosti, no 
predovšetkým zlepšiť svoje konverzačné 
schopnosti. V budúcnosti by som rada vy-
skúšala štúdium španielčiny alebo talian-
činy. Španielsko a Taliansko ma lákajú aj 
pre svoju kultúru a históriu, preto verím, 
že raz budem mať možnosť tieto krajiny 
navštíviť.“

MT: „Už od základnej školy sa venujem 
štúdiu anglického jazyka, v ktorom mi veľmi 
pomohlo aj navštevovanie kurzov jazykovej 
školy. Ako druhému cudziemu jazyku som 
sa najprv venovala ruštine, tú som však na 
gymnáziu vymenila za francúzsky jazyk. 
V budúcnosti by som sa chcela zlepšiť 
v týchto jazykoch, prípadne vyskúšať niečo 
nové ako španielčinu, portugalčinu, talian-
činu alebo nemčinu.“

Katarína Švecová

Ján Sýkora (v strede) s účastníkmi súťaže Medik roka 2017
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UK skutočne výnimočnou. Od prvého roč-
níka som začal premýšľať, ktorý medicínsky 
odbor by bol pre mňa najvhodnejší. Ako 
som sa sám presvedčil, najlepším spôso-
bom, ako to zistiť, je navštevovať jednotlivé 
pracoviská. Počas piatkov som začal praxo-
vať na ortopédii v Nemocnici Košice-Šaca, 
kde pôsobí vysokokvalitný odborný kolek-
tív. Zvlášť sa chcem poďakovať primárovi 
MUDr. Romanovi Totkovičovi, ktorý sa ma 
otcovsky ujal a nesmierne veľa ma toho 
naučil. S chirurgickými odbormi som sa 
však musel pre zranenie chrbtice rozlúčiť 
a môj záujem sa preto obrátil internistickým 
smerom. Rád skúmam veci do podrobností 
a vďaka môjmu zapáleniu pre vedu som sa 
rozhodol pre hematológiu. No ak by sa môj 
výber nakoniec ešte zmenil, stále platí, že 
chcem byť predovšetkým kvalitným odbor-

níkom v danej oblasti a dobrým človekom 
so srdcom na správnom mieste.

V Martine je zvykom počas semestra orga-
nizovať rôzne súťažné podujatia športového 
alebo medicínskeho charakteru. Aby sme si 
spestrili štúdium, snažíme sa do nich so spo-
lužiakmi zapájať. Tohto roku som zaregistro-
val aj možnosť prihlásiť sa na celoslovenskú 
súťaž Medik roka. Moja súťaživá povaha mi 
nedala neskúsiť to. Po vypracovaní on-line 
testu, ktorý preveril naše klinické vedomosti 
aj logické myslenie, sa mi podarilo postúpiť 
medzi dvadsať najlepších medikov, ktorí boli 
pozvaní na finálový víkend do Spišskej Novej 
Vsi. Čakali na nás disciplíny ako resuscitá-
cia, liečba akútnych stavov na urgentnom 
príjme, laparoskopický trenažér či zavádza-
nie ihly do kosti. Skvelá organizácia, vysoká 
úroveň, nové priateľstvá, zaujímavé ponuky 

– to sú slová, ktorými možno súťaž charak-
terizovať. Okrem vedomostí a skúseností 
účastníci získali aj pracovné ponuky či láka-
vé vecné a finančné odmeny. To, že prvé tri 
miesta obsadili medici z Martina, len potvr-
dzuje vysokú kvalitu výučby na Jesseniovej 
lekárskej fakulte UK.

Záverom by som chcel poďakovať všet-
kým profesorom a učiteľom teoretických aj 
klinických disciplín, ktorí obetavo pracujú 
pre dobro študentov a vytvárajú prostredie, 
na ktoré môžeme byť všetci hrdí. Z diskusií 
so študentmi iných fakúlt viem, že takýto 
prístup pedagógov nie je samozrejmosťou. 
O to väčšiu vďačnosť chcem vyjadriť všet-
kým, ktorí sa o to zaslúžili.“

Spracovala Andrea Čalkovská,
prodekanka JLF UK

MUDr. Tomáš Šimurda, absolvent doktor-
ského štúdia a aktuálne študent 4. ročníka 
doktorandského štúdia v odbore vnútorné 
choroby na Jesseniovej lekárskej fakulte 
UK v Martine, sa ešte ako gymnazista zú-
častňoval na celoštátnych kolách biologic-
kej olympiády, kde sa prezentoval prácami 
na tému najznámejšej vrodenej krvácavej 
poruchy – hemofílie. O to viac sa o prob-
lematiku vrodených porúch zrážania krvi 
zaujímal ako medik. Dnes má na konte 
viacero odborných a vedeckých článkov 
publikovaných v domácich i zahraničných 
karentovaných časopisoch, navyše, vý-
sledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 
pravidelne prezentuje na významných me-
dzinárodných podujatiach.

Ako ste sa dostali k štúdiu medicíny?

„Už od útleho detstva som sa chcel stať 
lekárom, aby som mohol pomáhať ľuďom. 
Tento detský sen som si splnil po úspešnom 
absolvovaní doktorského štúdia na Jesse-
niovej lekárskej fakulte UK v roku 2014. 
Vždy ma fascinovala krv, možno aj preto, 
že od narodenia trpím vrodeným krváca-
vým ochorením. Po rokoch pravidelných 
návštev z dôvodu substitučnej liečby sa Ná-
rodné centrum hemostázy a trombózy, ktoré 
je súčasťou Kliniky hematológie a transfu-
ziológie JLF UK a Univerzitnej nemocnice 
Martin, stalo mojím druhým domovom. V 6. 
ročníku som navštívil vtedajšieho prednostu 
kliniky prof. MUDr. Petra Kubisza, DrSc., 
ktorý je celosvetovo uznávaným odborníkom 
v oblasti porúch hemostázy a trombózy, a za-
ujímal som sa o možnosti doktorandského 
štúdia. Potešil ho môj záujem pracovať na 
klinike a venovať sa skúmaniu vzácnych 
vrodených krvácavých porúch.“

Čomu konkrétne sa počas doktorand-
ského štúdia venujete?

„Cieľom bolo ísť na molekulovú úroveň 
a identifikovať príčinu krvácavých ochorení. 

Hlavnou témou mojej dizertačnej práce je 
komplexná diagnostika a manažment liečby 
vrodených porúch jedného zo zrážacích fak-
torov – fibrinogénu. Doteraz sa nám počas 
troch rokov môjho doktorandského štúdia 
podarilo komplexne laboratórne diagnosti-
kovať 58 pacientov so vzácnymi vrodenými 
poruchami fibrinogénu, u ktorých sme do 
štandardnej diagnostiky doplnili aj globálne 
testy hemostázy (test generácie trombínu, 
rotačná tromboelastometria), ktoré sú dô-
ležité z pohľadu správneho manažmentu 
liečby. Postupne sme v spolupráci s ďalšími 
pracoviskami začali zavádzať aj genetickú 
analýzu, keďže poznanie molekulového me-
chanizmu nám dáva do budúcna nevyhnutný 
predpoklad pre rozvoj génovej terapie.“

Ste spokojný s výsledkami, ktoré sa 
vám už podarilo dosiahnuť?

„Podarilo sa nám identifikovať doposiaľ 
neopísanú mutáciu v géne, ktorý kóduje 
molekulu fibrinogénu u jediného pacienta 
na Slovensku, ktorý trpí závažným krváca-
vým ochorením – vrodenou afibrinogené-
miou. Keďže táto mutácia bola objavená 
na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v malom meste na severe Slovenska, do-
stala pomenovanie Fibrinogen Martin. Ako 
som v úvode spomenul, trpím závažným 
vrodeným krvácavým ochorením, a tým 
pacientom, u ktorého bola identifikovaná 
nová mutácia, som bol v skutočnosti ja. 
Nález novej mutácie sme publikovali v roku 
2016 v karentovanom časopise Seminars 
in Thrombosis and Hemostasis s vysokým 
impakt faktorom. Publikovali sme aj ďalšie 
odborné a vedecké články v renomovaných 
časopisoch, ktoré boli zamerané na hema-
tologický perioperačný manažment pacien-
ta so vzácnou poruchou hemostázy počas 
rozsiahleho ortopedického zákroku, ako 
i na sekundárnu profylaxiu u vrodených kr-
vácavých porúch hemostázy.“

Popri práci s pacientmi a v laboratóriu 
prednášate na rôznych podujatiach, 
kde ste získali aj viaceré ocenenia... 

„Jedným z nich je ocenenie Young In-
vestigator Award, ktoré mi bolo udelené 
v roku 2015 na 18th International Meeting 
of the Danubian League against Thrombo-
sis and Haemorrhagic Disorders. Stal som 
sa členom viacerých medzinárodných od-
borných organizácií. Vážim si aj spoluprácu 
na medzinárodnej štúdii Quality of Life and 
Patients with Congenital Afibrinogenae-
mia s prestížnym švajčiarskym pracoviskom 
Division of Angiology and Haemostasis, Uni-
versity Hospitals of Geneva. V súčasnosti 
som začal spolupracovať s Ústavom hema-
tológie a krvnej transfúzie v Prahe, s ktorým 
budeme spoločne realizovať biochemickú 
analýzu fibrinogénu u pacientov s vrodenými 
poruchami fibrinogénu a verifikovať dopad 
mutácie na funkciu tohto proteínu.“

Takže „veda vás baví“?

„Bádať a spoznávať nepoznané v hema-
tológii ma veľmi baví a napĺňa, a preto by 
som sa chcel tomuto odboru venovať aj po 
skončení doktorandského štúdia. Mojím 
cieľom je podieľať sa na zlepšení diagnos-
tiky a manažmentu liečby u pacientov s vro-
denými krvácavými poruchami.“
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Slovenčinou spájame svet v rytme života
V dňoch 2. až 21. júla 2017 sa uskutočnil už 27. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry, ktorý organizačne zastre-
šila Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP 
CĎV UK). Záštitu nad podujatím prevzal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) 
Mgr. Lukáš Parízek. Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo 4. júla 2017 v Aule UK, sa zúčastnili významní hostia a zástupco-
via štátnej správy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR reprezentovala štátna tajomníčka Dr. Oľga Nachtmannová 
a generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Dr. Marek Moška spolu s Ing. Katarínou Čambo-
rovou. MZVaEZ SR zastupoval riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Mgr. Ladislav Ballek. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
reprezentovala Dr. Vilma Prívarová. SAS zastupovala jeho riaditeľka doc. Janka Pekarovičová.

Naučiť sa slovenský jazyk, respektíve 
zdokonaliť sa v ňom, rozšíriť si poznatky 
v oblasti slovenskej jazykovedy, literatúry, 
histórie a kultúry Slovenska, spoznať histó-
riu a kultúru Bratislavy ako hlavného mesta 
Slovenskej republiky, ale aj začať s prípra-
vou na prijímacie pohovory na slovenské 
vysoké školy, to boli hlavné ciele tohtoroč-
nej Letnej univerzity slovenského jazyka 
a kultúry (LU), ktorá sa niesla v znamení 
témy „Bratislava v rytme života“.

Ťažiskom programu bolo intenzívne štú-
dium slovenského jazyka a kultúry, šesť 
hodín denne vo všetkých jazykových úrov-
niach, realizované v troch kurzoch: kurz 

slovenského jazyka a kultúry, kurz 
slovenského jazyka a kultúry pre krajanov 
a kurz slovenského jazyka a odborných 
predmetov pre krajanských študentov – 
maturantov. Tí účastníci, ktorí si chceli pre-
hĺbiť svoje vedomosti v oblasti slovenskej 
lingvistiky nad rámec štandardnej ponuky 
kurzu, sa mohli prihlásiť aj na vzdeláva-
cie aktivity v rámci tzv. slovenčiny PLUS. 
Lingvistickí nadšenci tak mali možnosť 
absolvovať napríklad lexikálno-gramatický 
seminár, prácu so slovenským národným 
korpusom, vybrané kapitoly zo štylistiky, 
porovnávací slovensko-český seminár, dis-
kusný klub či adaptované čítanie.

Výnimočnosťou 27. ročníka LU boli 
stretnutia s obľúbenými slovenskými hu-
dobníkmi – s Majkom Spiritom a s Laskym 
zo skupiny Para. Stretnutie s Majkom bolo 
očarujúce, naplnené obojstranným záuj-
mom a obdivom. Účastníci ho prekvapili 
a navarili mu ukrajinské vareniky, na ktorých 
si spoločne pochutili. S Laskym diskutovali 
o jeho práci a hudobnom živote a zaspievali 
mu obľúbený hit Keď ťa stretnem...

Pulz a rytmus LU dotvárali doplnkové 
aktivity a tvorivé dielne, ako napríklad 
nácvik a spev piesní, nácvik slovenských 
ľudových tancov pod vedením mladých 
tanečníkov, nácvik malých javiskových 
foriem, fotografovanie Bratislavy a ďalších 
miest Slovenska. Zaujímavé boli aj dve 
jednodňové exkurzie – plavba loďou po 
Dunaji spojená s prehliadkou Devína a náv-
števa biofarmy pri Stupave, ktorá ponúkla 
ochutnávku slovenských špecialít.

Tí, ktorým bola bližšia slovenská literatú-
ra, ocenili besedu s vydavateľom Koloma-
nom Kertészom Bagalom a jeho hostkou 
Z u s k o u Kepplovou, talentovanou slo-

venskou prozaičkou a víťazkou 
Poviedky 2005. Na hodinách 

literatúry si prečítali úryvky 
z najnovšej tvorby a aktív-
ne diskutovali o témach jej 
próz – o exulantoch a ame-
rických expatriotoch. Mno-
hí účastníci veľmi príjemnej 
a otvorenej besedy si po 
ukončení zakúpili jej knihy. 
Autorka mnohým vpísala do 
kníh osobné venovanie.

Súčasťou pestrého prog-
ramu LU bola aj trojdňová 

exkurzia po Slovensku, vďaka 
ktorej študenti spoznali známe 

turistické lokality, významné historické 
pamiatky či pamiatky zapísané v zozname 
UNESCO. V prvý deň navštívili Bojnický 
zámok a po prehliadke sa presunuli do 
Vysokých Tatier, kde absolvovali prechádz-
ku okolo Štrbského plesa. Na druhý deň 
navštívili Oravský hrad. Tu zažili pravú in-
teraktívnu prehliadku hradu spojenú s hu-
dobným predstavením. 
V nádherných historic-
kých priestoroch 
mali možnosť vypo-
čuť si hru na harfu, 
husle a harmoniku. 
Pravý rytmus života 
– kedysi aj dnes... 
Po Oravskom hrade 
nasledovala návšteva 
Demänovskej jasky-
ne slobody. Mnohí 
účastníci LU prvýkrát 
videli takýto krasový 
útvar a netajili svoj 
obdiv. Na tretí deň sa 

previezli atraktívnou Čiernohronskou želez-
ničkou a poznávanie krás Slovenska ukon-
čili prehliadkou Banskej Štiavnice.

Na tohtoročnej LU sa zúčastnilo 66 
záujem cov z 15 krajín sveta. Väčšinu tvori-
li krajania – potomkovia Slovákov žijúcich 
v zahraničí. Významná bola aj účasť veľ-
vyslanca Malty na Slovensku, ktorý pre-
javil záujem o učenie sa slovenčiny práve 
v našej inštitúcii. K celkovej úrovni prispel 
aj slávnostný záver LU v Aule UK spojený 
s odovzdávaním osvedčení o absolvovaní 
kurzu. V záverečnom prejave prorektorka 
UK pre študijné veci Dr. Zuzana Kovači-
čová zhodnotila priebeh letnej univerzi-
ty, pričom ocenila jej pestrý a hodnotný 
program, ako i jazykovú a odbornú náplň 
kurzov. Pozitívne sa vyjadrila aj k práci lek-
torov JOP CĎV UK, ktorí spolu s účastník-
mi LU dokázali, že slovenčina počas troch 
júlových týždňov skutočne spájala svet 
v rytme života.

PhDr. Valéria Jágrová,
lektorka JOP CĎV UK
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Tvary a tváre Slovenska v zrkadle SAS-u
Dňa 22. augusta 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) už po 53. raz zatvorili brány letnej školy slovenského 
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). V jej školských laviciach si počas troch týždňov „dralo jazyky“ 144 frekventantov z 33 krajín sveta.

Ako po minulé roky, tak i tentokrát sa počas 
letnej školy SAS so Slovenskom, jeho históriou 
i súčasnosťou a predovšetkým slovenčinou pros-
tredníctvom jazykových kurzov, vzdelávacích a kul-
túrnych aktivít, vlastivedných exkurzií zoznamovali 
záujemcovia z krajín územne či geneticky blíz-
kych, ale aj vzdialenejších i celkom vzdialených. 
Medzi tradične zastúpené krajiny i tento rok pat-
rili všetky štáty susediace so Slovenskom, ďalšie 
slovanské krajiny, ale i Taliansko, Nemecko, USA, 
Kanada, Japonsko, India, Gruzínsko a mnohé 
ďalšie. Pestrú národnostnú, profesionálnu i veko-
vú štruktúru sasistov oživil po prvýkrát aj azylant 
Jovité z afrického štátu Burundi, ktorý absolvoval 
jazykové vzdelávanie vďaka štipendiu zo strany 
vedenia SAS-u. Veľmi úspešne sa organizátorom 
podarilo vysporiadať aj so zabezpečením (nielen) 
vzdelávacieho procesu pre hendikepovanú frek-
ventantku Júliu zo Švédska a poskytnúť jej plno-
hodnotný a komplexný servis.

Reflexia tvarov a tvárí slovenského jazyka a kul-
túry v premenách, ako i pripomenutie jubileí vý-
znamných historických udalostí a osobností slo-
venskej kultúry v domácom i európskom kontexte 
boli ústrednou témou vzdelávacieho, prednáško-
vého i kultúrno-poznávacieho cyklu tohtoročnej 
letnej školy.

S tvarmi slovenských slov dennodenne „zá-
pasili“ študenti v rámci praktických jazykových 
kurzov a konverzácie štyri až šesť hodín denne 
v 13 skupinách v závislosti od stupňa ovládania 
slovenského jazyka. Popri jazykových kurzoch 
pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých 
sa pokročilým študentom ponúkli na výber kurzy 
so zameraním na lingvistickú a literárnu interpre-
táciu, na prácu s prekladaním a tlmočením tex-
tov, ale aj na otázky lingvodidaktickej interpretá-
cie učiva pre potreby vyučovania slovenčiny ako 
cudzieho jazyka. Jazykový vzdelávací program 
dopĺňal interdisciplinárny prednáškový cyklus, 
reflektujúci aktuálne kultúrno-spoločenské uda-
losti či jubileá významných udalostí i osobností 
slovenskej kultúry, jednak 550. výročie založenia 
Academie Istropolitany, 500. výročie reformácie, 
300. výročie narodenia Márie Terézie, 200. vý-
ročie narodenia národného buditeľa Jozefa Mi-
loslava Hurbana, 150. výročie narodenia spiso-
vateľky Boženy Slančíkovej-Timravy či 90 rokov 
od narodenia básnika Miroslava Válka. Všetky 
prednášky sú publikované v 46. zväzku zborníka 
Studia Academica Slovaca, ktorý je k dispozícii 
aj na: www.zborniky.e-slovak.sk.

Bezprostredný kontakt s tvarmi a tvárami (ale 
aj chuťami) Slovenska mohli účastníci SAS-u po-
cítiť aj počas početných sprievodných poduja-

tí v Bratislave a jej blízkom okolí, ako aj počas 
trojdňovej exkurzie po Slovensku. Ponuka bola 
pestrá: prednáška v Dóme sv. Martina o jeho 
histórii, tematické prehliadky Bratislavy so zame-
raním na architektúru 20. storočia, kriminálnu 
a stredovekú Bratislavu a Bratislavu-Staré Mesto, 
výlet na hrad Devín, nácvik slovenských ľudových 
i populárnych piesní, predstavenie Pokušenie vo 
Svätofloriánskej doline v podaní divadla Teatro 
Colorato, film Piata loď, prezentácia medzilekto-
rátnej súťaže Živé pohľadnice v podobe videí, 
vytvorených študentmi – slovakistami na jednot-
livých lektorátoch, koncert Muchovho sláčikové-
ho kvarteta pod názvom Musica Slovaca. S oso-
bitným úspechom sa stretlo podujatie v areáli 
SĽUK-u v Rusovciach. Po príhovore generálneho 
riaditeľa SĽUK-u Juraja Hamara, ukážke sloven-
ských ľudových tancov a ľudových nástrojov ro-
zospievala a roztancovala sasistov ľudová hudba 
SĽUK-u. Na „dochutenie“ večera ľudovej kultú-
ry v Rusovciach boli pre účastníkov pripravené 
tradičné jedlá slovenskej kuchyne. Program troj-
dňovej exkurzie bol zostavený tak, aby v ňom boli 
zastúpené objekty a miesta spojené s výročiami 
osobností a udalostí slovenskej histórie a kultúry, 
čiže tvary a tváre Slovenska v podobe hradov, 
zámkov, artikulárnych kostolov, jaskýň, prírod-
ných scenérií a v nemalej miere s miestami výraz-
ného génia loci, ako bola napr. obec Vyšná Boca 
so svojimi baníckymi zvykmi a premenami z pô-
vodne baníckej obce na neskoršiu pastiersku 
až po súčasnú turistickú dedinu, rázovitá obec 
Ždiar, Hriňová s ukážkami lazníckeho gazdovania 

i Zaježová – komunitné a vzdelávacie centrum 
a ukážka ekologického spôsobu bývania.

Rozvíjať komunikačné zručnosti sasistov sa 
lektorom darilo nielen v jazykových kurzoch, ale 
aj v tvorivých dielňach – v divadelnej, tanečnej, 
speváckej, fotografickej, filmovej či výtvarnej, 
v ktorých si študenti overovali tvárnosť či ohyb-
nosť svojich rúk, „tiel“, hlasov... O tom, že si 
úspešne a kreatívne počínali s ohybnosťou slov, 
svedčia výtvory členov workshopu tvorivého pí-
sania, ktoré uverejnili v revue pre súčasnú mo-
dernú slovenčinu pod názvom Sasopis. To, že 
to so slovenčinou nie je také ľahké, potvrdzujú 
slová nemeckej študentky Evy Marie Walther: 
„Slovenčina je ako behanie v lese – nedá sa 
bežať rovno, šaty sa zapletajú o húštinu ča-
sovania, nohy uviaznu v bažine skloňovania 
a človek napreduje veľmi pomaly.“ Ale ako sa 
vyjadril ruský študent Parvaz Salimov, naša ma-
terčina je aj krásna až voňavá: „Slovenčina je 
voňavá lúka, kde rastú rajské kvety.“

Odmenou pre lektorský aj organizačný tím boli 
živé spontánne prejavy záujmu študentov o po-
núkané podujatia počas celej letnej školy. Ich 
záujem a sústredenosť, mladistvý zápal a radosť 
bolo možné dennodenne sledovať pri jednotlivých 
vzdelávacích aj kultúrnych aktivitách. Vystúpe-
nie Ľudovej hudby spod Rokoša v závere sláv-
nostného ukončenia letnej školy strhlo sasistov 
k spontánnemu spevu a tancu. Sasistická rodina 
sa opäť rozrástla.

PhDr. Ľudmila Žigová,
Studia Academica Slovaca FiF UK
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18th Cross-Border Crime Colloquium na PraF UK
V dňoch 18. až 20. júna 2017 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) konala konferencia význam-
ných expertov v oblasti trestného práva z celého sveta – 18th Cross-Border Crime Colloquium. Hoci ide od roku 1999 o každoročnú 
udalosť, v Bratislave sa medzinárodné trestnoprávne kolokvium konalo po šestnástich rokoch – o to väčšia pocta to však bola pre 
našu fakultu, ktorá sa pod záštitou doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., pravidelného účastníka kolokvia od roku 2009, a v spolupráci 
s partnerskými univerzitami – ako Utrecht University, Teesside University, Newcastle Business School, Northumbria University a John 
Jay College of Criminal Justice, City University of New York – postarala o organizáciu podujatia. 

Príspevky účastníkov kolokvia boli tema-
ticky pestré a reflektovali aktuálne problémy 
(nielen) z oblasti trestného práva. Najviac 
prezentovanými problematikami boli legali-
zácia príjmov z trestnej činnosti a korupcia, 
no odborníci na kolokviu sa vyjadrovali aj 
k témam ako daňové trestné činy páchané 
na území Slovenskej republiky, cezhranič-
né peňažné transakcie, Panama Papers, 
obchodovanie so zbraňami na Ukrajine, 
daňové raje, výzvy a možné riešenia situá-
cie s utečencami v Srbsku, diskriminácia 
v kontexte migrácie a obchodovania s ľuďmi, 
úloha vietnamských organizovaných skupín 
v drogovej trestnej činnosti na území Českej 
republiky, pašovanie cigariet v Rumunsku, 
zdroje finančných prostriedkov pre obchod 
s kokaínom a nelegálnymi tabakovými výrob-
kami v Spojenom kráľovstve, organizovaný 
zločin v New Yorku, záujmy mafie na ostrove 
Lampedusa, organizovaný zločin a politika 
inštitúcií Európskej únie, organizovaný zlo-
čin na Malte, ochrana detí pri cezhraničnej 
migrácii, stratégia Talianska v boji proti in-
filtrácii nelegálnych organizovaných eko-
nomických subjektov do ekonomiky štátu 
a pod. Účastníci konferencie pricestovali 
z mnohých krajín – svojich zástupcov tu 
malo tak okrem Slovenska aj Holandsko, 
Taliansko, Nemecko, Belgicko, Slovinsko, 
Spojené kráľovstvo, Ukrajina, Srbsko, USA, 
Česká republika, Rumunsko či Izrael. 

Prvú panelovú diskusiu pod názvom „Ko-
rupcia a legalizácia príjmu z trestnej činnosti“ 
viedol Klaus von Lampe, profesor pochádza-

júci z Berlína a v súčasnosti pôsobiaci na 
John Jay College of Criminal Justice, City 
University of New York, ktorý sa špeciali-
zuje na boj proti organizovanému zločinu, 
najmä v oblasti pašovania cigariet a drog, 
no skúma aj kriminálne štruktúry podsvetia 
– zapálenie pre problematiku predviedol aj 
v rámci svojho príspevku o kontrabandových 
cigaretách v Berlíne. Druhému panelu pod 

názvom „Kriminogénny, kriminálny a krimi-
nalizovaný cezhraničný pohyb“ predsedala 
Jackie Harvey, profesorka na Newcastle Bu-
siness School, Northumbria University, kto-
rá je odborníčkou na kriminálny finančný ma-
nažment. Tretiu panelovú diskusiu, venova-
nú nelegálnym komoditám, viedol jej kolega 
Peter Sproat zo Spojeného kráľovstva. Štvrtý 
panel, ktorý sa orientoval najmä na proble-
matiku korupcie a organizovaného zločinu, 
nanajvýš aktuálnych problémov a výziev 
dnešnej doby, moderoval profesor Petrus C. 

van Duyne z Holandska, ktorý v rámci svojej 
vedeckej činnosti skúma najmä cezhraničné 
a organizované trestné činy, korupciu a pra-
nie špinavých peňazí.

V prípade záujmu o témy prezentované na 
tohtoročnom kolokviu bude začiatkom roka 
2018 publikovaná publikácia s príspevkami 
jednotlivých expertov, ktorá bude dostupná 
aj on-line. Podrobnosti o podujatí môžete 

nájsť aj na: www.cross-border-crime.net, 
kde sa dočítate napríklad aj to, že sa budúci 
ročník kolokvia uskutoční na Ukrajine v mes-
te Charkov. Touto cestou chceme poďako-
vať všetkým účastníkom a organizátorom za 
odborné prezentovanie PraF UK na význam-
nom podujatí, akým Cross-Border Crime 
Colloquium nepochybne je.

Mgr. Natália Hangáčová,
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., PraF UK

Matfyzáci i tento rok zorganizovali pre žiakov ZŠ a SŠ  
letné školy

Počas štyroch letných týždňov (17. júl – 11. august 2017) sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) 
konali až tri dvojtýždňové letné školy – programovania, matematiky a fyziky – určené pre stredoškolákov a žiakov základných škôl. 
Zorganizovali ich študenti Univerzity Komenského z občianskeho združenia Trojsten.

V poradí už piaty ročník letných škôl priví-
tal spolu 300 študentov z celého Slovenska, 
ktorí počas letných prázdnin vymenili oddych 
pri vode za spoločné chvíle s rovesníkmi pri 
učení sa programovania, matematiky či fyzi-
ky. „Rozsah vedomostí, ktoré tu mohli získať, 
ďaleko presahuje rámec stredoškolských os-
nov,“ približuje za organizátorov Matej Badin, 
študent FMFI UK.

Študenti UK si pre účastníkov letných 
škôl pripravili viac ako 150 prednášok na 

rôzne základné, ale aj pokročilé témy v ma-
tematike, fyzike či v zlepšovaní si algoritmic-
kého myslenia. Nechýbal ani pestrý výber 
zaujímavých workshopov. V nich si mohli 
účastníci rozvíjať svoje soft-skills, ale nauči-
li sa napríklad aj to, ako správne formulovať 
svoje myšlienky pri riešení korešpondenč-
ných súťaží, ako štatisticky spracovávať ex-
perimenty, ako úplne zautomatizovať analý-
zu experimentov v R či ako numericky mo-
delovať jednoduché fyzikálne deje. Bohatá 

bola i ponuka voľnočasových aktivít – od 
šifrovačiek, lezenia, geocachingu, kúpania 
sa, spoznávania Bratislavy a okolia, tanco-
vania až po opekačky a sústredkové hry.

Všetky tri letné školy pripravilo vyše 50 
dobrovoľníkov. „Účasť na letných školách 
je bezplatná. Sme však presvedčení o tom, 
že čas a investovaná snaha sa zúročia v bu-
dúcom profesijnom raste všetkých zúčast-
nených,“ dodáva Matej Badin z OZ Trojsten. 

Občianske združenie Trojsten bolo zalo-
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Medzinárodná letná škola práva v Bratislave  
už po štvrtýkrát

Úvodné týždne letných prázdnin už po štvrtýkrát patrili veľmi úspešnému medzinárodnému projektu European Business Summer Law 
School in Bratislava and Vienna, ktorý za slovenskú stranu organizuje Európske združenie študentov práva (ELSA) Slovensko v spolupráci 
s Katedrou obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) pod záštitou ombuds-
manky prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc. Zahraničných študentov na našu alma mater už tradične prilákala kombinácia prepracovaného 
akademického programu a pestrej ponuky kultúrnych zážitkov.

European Business Summer Law School 
in Bratislava and Vienna je regionálny projekt 
pre študentov z celého sveta, ktorí sa zaujímajú 
o oblasť európskeho obchodného práva. Uni-
kátnu príležitosť prehĺbiť si právne zručnosti 
v širokom spektre tém z danej oblasti si v ter-
míne 2. – 13. júla 2017 nenechalo ujsť 28 
študentov z viac než 18 krajín. Program letnej 
školy i tento rok pozostával z dvoch základných 
častí, a to zo série akademických prednášok, 
ktorých väčšina zaznela práve v Bratislave, 
a zo simulovaného súdneho sporu (tzv. moot 
court), ktorého finále sa už tradične konalo 
v susednej Viedni. Účasťou na tomto projekte 
získavajú študenti jedinečnú možnosť na osob-
nostný rozvoj, ako aj na zdokonalenie svojich 
jazykových či komunikačných schopností. Pri-
danou hodnotou je kombinácia interaktívnych 
workshopov s odbornými prednáškami či práv-
nymi seminármi.

Každým rokom sa snažíme posunúť kvalitu 
programu letnej školy na vyššiu úroveň, preto ani 
tento rok medzi prednášajúcimi nechýbali zahra-

niční odborníci – Univ. Prof. Dr. Martin Winner 
z Wirtschaftsuniversität Wien a prof. Dr. Hans 
De Wulf z belgickej Ghent University. Predná-
šajúcimi zo Slovenska boli jednak zástupcovia 
z PraF UK: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., 
Mgr. Ján Mazúr, JUDr. Barbora Grambličková, 
JUDr. Pavel Lacko, jednak JUDr. Žofia Šuleková 
z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach, ako i odborníci z praxe: Mgr. 
Ivan Kisely z advokátskej kancelárie Allen & Ove-
ry, Mgr. Radoslav Pálka z White & Case a JUDr. 
Stanislav Ďurica zo Squire Patton Boggs. Inten-
zívnych 7 dní prednášok ponúklo účastníkom 
tematicky pestré príspevky z oblasti obchod-
ného práva – odborné vyjadrenia zazneli napr. 
k problematike startupov, akcionárskych zmlúv, 
fúzií a akvizícií, sociálnej zodpovednosti podni-
kov, ale nechýbala ani prípadová štúdia. Akade-
mický program vyvrcholil vo Viedni simulovaným 
súdnym sporom s komplexným prípadom, ktorý 
si študenti museli vopred dôkladne naštudovať. 
Následne sa v priestoroch rakúskeho minister-
stva spravodlivosti konalo slávnostné ukončenie 
letnej školy, spojené s recepciou a udelením 
certifikátov účastníkom.

Realizáciu podujatia umožňuje jednak spo-
lupráca ELSA Slovensko s PraF UK, ale dôle-
žitou organizačnou súčasťou je aj partnerská 
štruktúra advokátskych kancelárií, ktoré už 
roky podporujú projekty a rozvoj talentovaných 
študentov. Vďaka príkladnej súčinnosti mali 
študenti možnosť absolvovať právny workshop 
priamo v priestoroch advokátskej kancelárie 
Allen & Overy. Významný prínos do projektu 
má aj medzinárodná advokátska kancelária 

TaylorWessing ako generálny partner projek-
tu. Veľká vďaka patrí aj ďalšiemu projektové-
mu partnerovi – advokátskej kancelárii Noerr, 
ktorá podnecuje podporu mladých študentov 
práva nielen na Slovensku, ale na území celej 
strednej a východnej Európy. Podpora mladých 
a cieľavedomých študentov zohráva kľúčovú 
úlohu v rozvíjaní potenciálu a prehlbovaní kva-
litných zručností pre oblasť obchodného práva 
a pracovný trh.

Veríme, že v tradícii letnej školy práva bu-
deme naďalej úspešne pokračovať a priláka-
me tak na Slovensko čoraz viac zahraničných 
študentov, čím podporíme rozvoj slovenského 
trhu, ako aj slovenskej kultúry v zahraničí. Touto 
cestou dokazujeme, že kvalita právneho vzde-
lávania na Slovensku je porovnateľná so zahra-
ničím. Veľmi úspešný štvrtý ročník letnej školy 
práva je ukončený a už teraz sa tešíme na jeho 
budúcoročné pokračovanie.

Dominika Paršová,
študentka PraF UK

žené v roku 1994, tradícia voľ-
nočasových aktivít pre nadaných 
stredoškolákov (korešpondenč-
né semináre) však siaha na Slo-
vensku až do 80. rokov. Okrem 
letných škôl korešpondenčných 
seminárov pravidelne pripravu-
je aj týždňové sústredenia pre 
najlepších riešiteľov, Letný tá-
bor Trojstenu a tímové súťaže 
v počítaní kreatívnych príkladov 
NÁBOJ, sériu zážitkovo-popu-
lárnych prednášok pre stredo-
školákov a žiakov základných 
škôl, ako aj množstvo ďalších 
aktivít, ktoré pokrývajú až 140 
dní v roku.

redakcia
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Vedci UK budú skúmať korene euroskepticizmu,  
získali významný projekt

Projekt s názvom „CODES – Comprehending and Debating EuroScepticism“ výskumníkov z Katedry politológie 
Filozofickej fakulty UK získal ako jediný slovenský projekt podporu z programu Európa pre občanov v rámci opat-
renia Projekty občianskej spoločnosti. V rokoch 2017 – 2018 budú spolu s partnermi v ďalších šiestich krajinách 
skúmať príčiny rastúceho euroskepticizmu v Európe.

„Cieľom nášho projektu je reagovať 
na rast euroskepticizmu, ktorý sleduje-
me nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 
krajinách Európy. V prvej fáze chceme 
počúvať ľudí v regiónoch, ako uvažujú 
o svojej každodennosti, zistiť, či a ako 
do nej patrí Európska únia. Zistiť viac 
o tom, prečo aj napriek tomu, že vidia 
okolo seba množstvo pozitív, ktoré im 
členstvo v Únii prináša, vnímajú EÚ často 
negatívne,“ hovorí vedúca riešiteľka 

projektu Mgr. Aneta Világi, PhD. Infor-
mácie získané rozhovormi s bežnými 
občanmi doplnia v druhej fáze projektu 
debatami s predstaviteľmi samospráv, 
regionálnych médií a ďalšími lokálnymi 
lídrami a pokúsia sa identifikovať mož-
né spôsoby, ako čeliť euroskepticizmu 
v ich každodennej práci. „Projekt si na 
základe poznatkov a zistení zozbieraných 
v procese jeho realizácie zároveň kladie 
ambíciu prispieť do debaty o komunikač-

nej stratégii k európskym voľbám 2019,“ 
hovorí Dr. Világi.

Projekt získal financovanie vo výške 
127 500 eur, okrem Univerzity Komen-
ského bude na ňom participovať sedem 
ďalších organizácií zo siedmich člen-
ských štátov (Belgicko, Bulharsko, Lo-
tyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, 
Slovensko).

Barbora Tancerová, FiF UK

Predstavujeme medzinárodný projekt zameraný  
na výskum ageizmu

Na medzinárodnom európskom projekte Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective, ktorý je akciou v rámci programu 
COST, sa svojím výskumom podieľajú aj vysokoškolskí pedagógovia z Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK).

Ageizmus je pojem, ktorý predstavuje 
stereotypizáciu a diskrimináciu ľudí staršie-
ho veku a charakterizuje vlastne negatívnu 
sociálnu konštrukciu staroby. V poslednej 
dobe sa stáva veľmi rozšíreným problémom. 
Existujú jednoznačné dôkazy týkajúce sa ne-
gatívnych dôsledkov spojených s ageizmom 
na individuálnej, rodinnej a spoločenskej 
úrovni. V rámci medzinárodného európske-
ho programu COST vznikla akcia Ageism - 
a multi-national, interdisciplinary perspec-
tive (ISCH COST Action IS1402). Tento 
projekt začal v roku 2014 a bude končiť v no-
vembri 2018. Dlhodobým cieľom je spochyb-
niť prax ageizmu a umožniť starším ľuďom, 
aby využili svoj plný potenciál. Tento cieľ by 
sa mal dosiahnuť získaním viacerých vedec-
kých poznatkov a zameraním pozornosti na 
ageizmus prostredníctvom zhromažďovania 
a integrácie rôznych metód výskumu, ako 
aj cez rozvoj národných a medzinárodných 
partnerstiev s verejnými činiteľmi, odborník-
mi, mimovládnymi organizáciami občianskej 
spoločnosti a seniormi. Očakávaným príno-
som tohto projektu je okrem iného aj vytvo-
renie depozitnej databázy vedeckých meraní 
a cielených prístupov k ageizmu založených 
na dôkazoch, zjednodušenie vedeckých 

školení, krátkodobých konferencií a šírenie 
spoločných pracovných dokumentov, ve-
deckých správ, rozhovorov, odborných pub-
likácií, ako aj odporúčaní. Záverom projektu 

by mala byť aj knižná publikácia o ageizme, 
vydaná pracovnými skupinami. Vzhľadom na 
meniace sa demografické faktory, vysokú 
prevalenciu ageizmu, jeho zložité sociálne 
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Štúdia Centra edukačného manažmentu FM UK aj 
o alarmujúcom počte absolventov VŠ v SR

Centrum edukačného manažmentu (CEM), pracovisko Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK),vydalo 
v júni 2017 štúdiu o absolventoch druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Podľa jej zistení je Slovensko svetovým lídrom 
v produkcii absolventov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, čo svedčí – vzhľadom na špecifiká vzniknutého stavu – o ne-
zvládnutej masifikácii a potrebe diverzifikácie vysokého školstva v SR.

Bakalársky titul je pre drvivú väčšinu vy-
sokoškolákov na Slovensku len tranzitným 
a nie konečným stupňom kvalifikácie. Po-
diel magistrov a inžinierov v demografickom 
ročníku (23 – 28 rokov) prekračuje 35 %. 
V priemere krajín OECD (27 sledovaných) 
tvorí pritom len 15 % a v priemere krajín EÚ 
(22 sledovaných) 17 %. Nad úroveň 20 % sa 
podiel absolventov druhého stupňa štúdia 
(magisterského, inžinierskeho) medzi všet-
kými sledovanými vyspelými krajinami OECD 
a EÚ dostáva iba v piatich krajinách, a to vo 
Fínsku, v Dánsku, na Islande a v Českej re-
publike. Do tejto skupiny patrí aj Slovensko, 
ktoré rebríček v danej štatistike vedie s viac 
než 10 % odstupom. A to dokonca bez za-

počítania slovenských absolventov vysokých 
škôl v zahraničí. Potvrdila to analýza CEM, 
zriadeného pri FM UK koncom roka 2016.

Strategické zmeny vo vysokom školstve, 
ktoré sú aktuálne predmetom odbornej aj 
širokej verejnej diskusie, by mali podľa CEM 
opísanú situáciu intenzívnejšie reflektovať. 
Slovenské vysoké školstvo sa touto cha-
rakteristikou vyčleňuje z trendov vo vyspe-
lých krajinách v priestore EHEA (European 
Higher Education Area). Dopady sú, samo-
zrejme, v rovine devalvácie hodnoty diplo-
mov absolventov na pracovnom trhu a tiež 
v rovine účelnosti využitia vynaložených pro-
striedkov na vysoké školstvo. Príčiny vznik-
nutého stavu je potrebné podľa CEM hľadať 

v legislatívnom a finančnom rámci riadenia 
vysokého školstva, ako aj v systéme riadenia 
kvality, a to vrátane akreditačných procesov. 
Problémom je absencia motivačných fakto-
rov k zmene tak na strane vysokých škôl, 
ako aj pracovného trhu, ktorý nie je pripra-
vený bakalárov so súčasným kvalifikačným 
profilom vo väčších počtoch prijímať.

Materiál CEM s porovnávacími štatistikami 
a interpretáciou súvislostí pre diskutované 
návrhy Národného programu rozvoja vý-
chovy a vzdelávania – Učiace sa Sloven-
sko nájdete na: www.cem-uk.sk.

PhDr. Peter Obdržálek, PhD.,
Centrum edukačného  

manažmentu pri FM UK

korene, široké následky a obmedzený vý-
skum na túto tému je táto akcia potrebná 
a má praktický i vedecký význam. Do projek-
tu je aktuálne zapojených 33 krajín, medzi 
ktorými je aj Slovenská republika, ktorá má 
zastúpenie vo viacerých pracovných skupi-
nách. Vysokoškolskí pedagógovia Katedry 
farmakológie a toxikológie Farmaceutickej 
fakulty UK PharmDr. Stanislava Jankyová, 
PhD., PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., 
a prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., 
pracujú v pracovnej skupine WG1 Health-
care system, zaoberajúcej sa nevhodnou 
farmakoterapiou starších pacientov.

Fenomén starnutia obyvateľstva je bež-
ným javom a ani Slovensko nie je výnim-
kou. Podľa údajov EUROSTAT-u sa počet 
starších ľudí na Slovensku zvýšil o 2 % 
v porovnaní s rokom 2004 (2004: 11,6 %; 
2014: 13,5 %). V projekte EUROPOP2013 
sa predpokladá, že počet obyvateľov v EÚ-
28 sa do roku 2050 zvýši na maximum 
525,5 milióna a potom sa do roku 2080 
postupne zníži na 520 miliónov. Starší vek 
sprevádzajú viaceré zmeny, ktoré zvyšujú 
pravdepodobnosť vzniku rôznych ochorení, 
vyžadujúcich následné sledovanie a správ-
nu liečbu. Ageizmus sa teda neprejavuje len 
v pracovnoprávnych vzťahoch, médiách, 
sociálnych možnostiach starých ľudí, ale aj 
v zdravotnej starostlivosti.

Na zatiaľ poslednom pracovnom stretnu-
tí pracovnej podskupiny WG1b Healthy 
clinical strategies for healthy ageing, 
ktoré sa uskutočnilo v chorvátskej Crikve-
nici v dňoch 14. až 17. júna 2017, sme sa 
zišli 16 účastníci z 9 krajín – z Českej re-
publiky, Chorvátska, Maďarska, Estónska, 

Poľska, Slovinska, Slovenskej republiky, 
Srbska a Turecka. Témou tohto stretnu-
tia bola správna liečba starších pacientov 
v strednej a východnej Európe a aspekty 
ageizmu. V rámci tohto stretnutia bol pre-
zentovaný súčasný stav používania potenci-
álne nevhodných liečiv (PIMs – Potentially 
inappropriate medications) v jednotlivých 
krajinách. Zároveň bol navrhnutý aj model 
novej štúdie na získanie aktuálnych dát 
z jednotlivých štátov, lebo obavy z možných 
poškodení liečbou u starších pacientov sa 
v klinickej praxi podceňujú a chýbajú prís-
lušné údaje. Hľadanie spôsobov, ako opti-
malizovať liečbu u starších pacientov s do-
siahnutím viac výhod než rizík, je najväčšou 

výzvou pre všetkých, ktorí sa podieľajú na 
farmakologickej liečbe starších pacientov. 
Projekt zdôrazňuje potrebu individuálneho 
prístupu k tejto krehkej, ale čoraz viac sa 
rozširujúcej populácii.

Viac informácií o projekte nájdete na: 
www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS-
1402?parties a www.notoageism.com.

PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD.,
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.,

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.,
Katedra farmakológie  
a toxikológie FaF UK

Foto: Stanislava Jankyová, Soner Dogan
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Transplantácia je pre mnohých pacientov  
jedinou nádejou na život

Nie je to tak dávno, čo Slovensko obletelo video z dielne martinského transplantačného centra, v ktorom sa redaktorka pýtala na ulici 
náhodných okoloidúcich, či by darovali svoje orgány na transplantáciu. Väčšina z nich vyjadrila zásadný nesúhlas, veď telo by malo 
ísť do hrobu tak, ako prišlo na svet – celistvé. V druhej časti reportáže odpovedali na otázku, či by prijali niekoho orgán, ak by im to 
zachránilo život. Každý bez výraznejšieho zaváhania odpovedal jednoznačne áno. Dokonca respondent, ktorý transplantácie najviac 
znevážil, končil vetou: „Samozrejme, veď každý chce žiť!“ O tom, prečo je pre Slovákov téma transplantácie stále tabu, koľko pacien-
tov u nás čaká na niektorý životne dôležitý orgán a prečo zákon postavený na princípe predpokladaného súhlasu na dosiahnutie 
dostatočného množstva darcov nestačí, sme sa porozprávali s prezidentkou Slovenskej transplantologickej spoločnosti (STS)  
 MUDr. Zuzanou Žilinskou, PhD., MHA, ktorá je úspešnou absolventkou Lekárskej fakulty UK.

Skúsme začať načrtnutím aktuálnych šta-
tistík. Koľko transplantácií sa na Slovensku 
podarilo zrealizovať za posledné obdobie 
a koľko pacientov u nás v súčasnosti čaká 
na transplantáciu? A ktoré orgány sú naj-
viac „žiadané“, resp. najviac chýbajú?

Kým v rokoch 2013 a 2014 sme na Sloven-
sku urobili 154 a 165 (spolu za oba roky 319) 
transplantácií obličiek, pečene a srdca, v ro-
koch 2015 a 2016 to bolo o takmer 30 % viac 
(245 a 200, spolu 445 transplantácií). Na 
transplantáciu niektorého životne dôležitého 
orgánu čakalo u nás ku koncu augusta 2017 
spolu 337 pacientov (278 na obličku, 28 na 
pečeň a 31 na srdce). Nedá sa povedať, že 
niektorý orgán je viac žiadaný než iný. Všet-
kých je totiž nedostatok, pretože je nedosta-
tok darcov. V porovnaní s obličkami sú však vo 
väčšej nevýhode pacienti čakajúci na srdce či 
pečeň, pretože na darcov týchto orgánov sú 
kladené prísnejšie nároky než na darcov obli-
čiek (napr. vekový limit). Pacienti čakajúci na 
srdce alebo pečeň majú zároveň oveľa menej 
času, za ktorý musia transplantáciu podstú-
piť, inak zomrú.

Napriek zlepšujúcemu sa trendu však stá-
le zaostávame za európskym priemerom. 
A i keď u nás funguje zákon postavený na 
princípe predpokladaného súhlasu, asi to 
také ľahké nebude...

Áno, vďaka nastaveniu slovenského 
transplantačného zákona je, jednoducho 
povedané, každý z nás potenciálnym 
darcom orgánov po smrti, pokiaľ za svojho 
života preukázateľnou formou darcovstvo 
neodmietne. Je potešiteľné, že v registri ne-
darcov je na Slovensku evidovaných pomer-
ne málo ľudí. Na druhej strane, ako hovoríte, 
nie je situácia s darcovstvom jednoduchá, 
pretože okrem právnych noriem existujú 
a uplatňujú sa aj veľmi silné normy etické. 
Pokiaľ najbližší príbuzní s odberom orgánov 
od zosnulého nesúhlasia a našim špeciálne 
školeným lekárom – koordinátorom sa ich ne-
podarí presvedčiť, k odberu orgánov sa nepri-
stupuje. Hoci sa dá namietať, že neodobrať 
orgány a tým neumožniť liečbu transplantá-
ciou pacientom, ktorí inú možnosť liečby ne-
majú, je tiež neetické. Žiaľ, do hry vstupujú 
médiá, ktoré nie vždy objektívne hodnotia 
neopodstatnené sťažnosti pozostalej rodiny, 
naopak, deformované senzáciechtivé infor-
mácie poskytnuté verejnosti môžu programu 

transplantácií veľmi uškodiť. Taká je dlhoroč-
ná skúsenosť a netýka sa len našej krajiny.

Prečo je podľa vás pre Slovákov téma 
transplantácie stále tabu?

Pretože sa téme darcovstva a transplantá-
cií venovalo málo pozornosti. A ak, tak najmä 
v podobe medializácie rôznych káuz, ktoré 
vzbudzujú skôr negatívne pocity, akými sú 
nedôvera, obavy o transparentnosť, strach 
zo zneužitia, z nekalých praktík, neochota 
zaoberať sa touto veľmi citlivou témou. 
Nepriaznivá situácia na Slovensku primala 
členov výboru STS zorganizovať systematic-
kú celoslovenskú vzdelávaciu kampaň, ktorá 
bude dlhodobo prinášať informácie o or-
gánových transplantáciách, o pacientoch, 
ktorí túto liečbu potrebujú, o ich osudoch, 
o možnostiach, podmienkach, legislatíve atď. 
Prosto o všetkom, čo s témou súvisí. Samo-
zrejme, aj o darcovstve. Pretože bez darcov 
niet transplantácií. A transplantácie sú pre 
mnohých pacientov jedinou nádejou na život.

Úspešnými kampaňami STS boli aj „Ob-
lička nad zlato“ (2006) či „Sedem ži-
votov“ (2015). V čom – aj podľa vašich 
skúseností z týchto akcií – máme ako laici 
stále nejasno?

„Oblička nad zlato“ bola kampaň zameraná 
na podporu transplantácií obličiek od živých 
darcov. Cieľom kampane bolo upozorniť 
blízkych príbuzných/priateľov pacientov so 
zlyhanými obličkami, že zdravý človek môže 
darovať jednu obličku a týmto pacientom 
pomôcť. Vnímali sme totiž, že informovanosť 
o darcovstve od živého darcu je slabá a že 
mnohí pacienti nedokážu doma povedať/
poprosiť o pomoc. Je zaujímavé, že kampaň 
ovplyvnila najmä transplantácie od darcov 
mŕtvych. Hneď nasledujúci rok 2007 bol to-
tiž v histórii Slovenska najúspešnejší, pokiaľ 
ide o počet mŕtvych darcov a transplantácií 
(najmä obličiek). Vysvetlenie je jednoduché. 
O problematike sa viac hovorilo v médiách, 
viac informácií sa dostalo do povedomia ve-
rejnosti a výsledok bol hmatateľný. 

Kampaň „Sedem životov“ je zameraná naj-
mä na pochopenie, že orgánová transplan-
tácia sa rovná zázračnej tabletke, ktorá ako 
jediná pacienta uzdraví, vráti do života. Že 
transplantácia je možná len vtedy, ak máme 
orgán. A ten zatiaľ nevieme vyrobiť. Jediným 
zdrojom je človek, či už živý (môže darovať 

jednu obličku, časť pečene, časť pľúc), alebo 
mŕtvy, t. j. pacient s potvrdenou smrťou moz-
gu, od ktorého je možné odobrať akýkoľvek 
orgán alebo viac orgánov naraz (dve obličky, 
celú pečeň, celé pľúca, srdce, pankreas, 
črevo). Že transplantácia a darcovstvo orgá-
nov sú transparentným procesom, legislatív-
ne podloženým, medicínsky odôvodneným 
a vysoko humánnym. Sú prejavom najušľach-
tilejšej ľudskosti. Že pacienti, ktorí na trans-
plantáciu čakajú, nemajú inú možnosť, ako 
prežiť a vyliečiť sa. Že smrť mozgu sa rovná 
smrti jedinca, pretože mŕtvy mozog už nie je 
možné oživiť. Nijakým spôsobom. 

Ministerstvo zdravotníctva SR sa podľa 
vzoru Chorvátska a Španielska rozhodlo 
od roku 2015 finančne motivovať trans-
plantačných koordinátorov, aby boli aktív-
nejší vo vyhľadávaní darcov orgánov. Ako 
sa to odrazilo na štatistikách? A čo všetko 
vlastne spadá pod činnosť transplantač-
ného koordinátora?

Niekoľkoročné snahy zlepšiť situáciu, ini-
ciované transplantačnou komunitou, viedli 
k rokovaniam medzi Národnou transplantač-
nou organizáciou podporovanou STS, Minis-
terstvom zdravotníctva SR a zdravotnými po-
isťovňami na Slovensku. Ich výsledkom bolo 
v roku 2015 vytvorenie zdravotného výkonu 
„Identifikácia a manažment darcu orgánov“ 
a jeho akceptácia zdravotnými poisťovňami, 
čo v praxi znamená, že za výkon identifikácie 
darcu zaplatia tým, ktorí sa v procese an-
gažujú. Ide o motivačné opatrenie s cieľom 
podporiť darcovský program a je určené naj-
mä transplantačným koordinátorom, ktorí za-
bezpečujú celý rad procesov – od identifiká-
cie potenciálneho darcu cez zabezpečenie 
množstva vyšetrení, stanovenia smrti mozgu, 
vylúčenia ochorení, ktoré by sa mohli trans-
plantovanými orgánmi preniesť na príjemcu. 
Jednoznačne najnáročnejšou úlohou koor-
dinátora je komunikácia s pozostalou rodi-
nou, ktorá prežíva intenzívny smútok, bolesť 
a stres zo straty blízkej osoby. Neľahké je aj 
zladenie a načasovanie práce jednotlivých 
odberových tímov. A to všetko v pomerne 
krátkom a obvykle veľmi neatraktívnom čase 
nočných služieb alebo víkendov, či sviatkov. 
Ide teda o ocenenie nesmierne náročnej 
a stresujúcej práce, ktorej výsledkom je od-
ber orgánov a transplantácia, čiže záchra-
na ľudských životov. Štát a poisťovne touto 
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platbou nestrácajú, naopak. Úspešná trans-
plantácia vracia pacienta naspäť do života, 
čím znižuje čerpanie nezanedbateľného 
objemu financií zo zdrojov verejného zdra-
votníctva (nemocenské dávky, finančne ná-
ročná zdravotná starostlivosť o pacientov so 
zlyhávajúcimi orgánmi) a súčasne umožňuje 
návrat pacienta do zamestnania a jeho ak-
tívny podiel na tvorbe domáceho produktu. 
Rok 2016 bol obdobím podpisovania zmlúv 
medzi zdravotnými poisťovňami, Národnou 
transplantačnou organizáciou a poskytova-
teľmi zdravotnej starostlivosti, čiže nemoc-
nicami. Od začiatku roku 2017 sa dostáva 
motivačné opatrenie do praxe, treba trochu 
času a trpezlivosti, aby sa pretavilo aj do čí-
siel. Verím, že efekt čoskoro pocítia najmä 
naši pacienti, ktorí dennodenne bojujú s ne-
priazňou osudu a čakajú na zázrak. 

V čom spočíva úspech Španielska, ktoré 
je jedným zo svetových lídrov odberovej a 
transplantačnej aktivity a má najvyšší po-
diel darovaných orgánov od mŕtvych do-
norov na počet obyvateľov (40 darcov na 
milión obyvateľov; u nás cca 13 donorov 
na milión obyvateľov), resp. čomu by sme 
sa od Španielov z ich transplantačného 
programu ešte mohli priučiť?

Španielsko pracuje v tejto oblasti systema-
ticky už roky. Pochopenie významu darcov-
stva a transplantácií a podpora štátu je veľmi 
silná. Vďaka nej bola pred rokmi vybudovaná 
systematická sieť koordinátorov, ktorí majú 
presne stanovené kompetencie a vytvorené 
podmienky tak, aby nemuseli prekonávať 
technické a administratívne prekážky a mohli 
sa sústrediť len na odbornú prácu. Dlhodobé 
kampane a podpora kompetentných autorít 
naučili Španielov brať darcovstvo orgánov za 
celkom prirodzenú súčasť života a smrti a na 
svoj postoj k darcovstvu a transplantáciám sú 
hrdí. Inak si neviem vysvetliť to, že napríklad 
v blízkosti prístavu na hlavnom nábreží Palma 
de Mallorca (hlavné mesto Malorky), kade 
ročne prejdú státisíce turistov, stojí v centre 
diania pamätník z upraveného bieleho ka-
meňa s nápisom „La Ciutat de Palma als que 
donant òrgans, regalen vida“, čo v preklade 
znamená „Mesto Palma darcovstvom orgánov 
dáva (rozumej: zachraňuje) životy“. Nie je to 
úžasné? Ak sa teda pýtame, čomu by sme sa 
mohli priučiť, tak jednoznačne hrdosti národa 
a sily podpory štátu. Ak sa spoja v jedno, po-
tom je výsledok španielský.  A netýka sa to 
len transplantácií. 

Ako nefrologička sa špecializujete na 
transplantáciu obličiek. Koľko živých dar-
cov obličky sa ročne na Slovensku nájde?

Nájde sa ich podstatne viac, než sa nako-
niec akceptuje. Avšak menej, než by sa nájsť 
mohlo. Vysvetlím: v prvom rade znovu preko-
návame problém nedostatočnej informova-
nosti. Nie každý pacient vie, že je možné pod-
stúpiť transplantáciu obličky od živého darcu, 
nie každý pacient má odvahu požiadať svojich 
blízkych o pomoc, nie vždy pomôže ošetru-
júci zdravotník cennými informáciami a rada-

mi, nie vždy je správne zhodnotený zdravotný 
stav potenciálneho darcu alebo vhodnosť 
krvnej skupiny darcu vo vzťahu k pacientovi. 
Na druhej strane sa stretávame so situáciami, 
keď je potenciálny darca nevhodný (najmä 
z dôvodu zdravotných komplikácií), napriek 
tomu na darcovstve obličky pre svojho blízke-
ho trvá a ťažko sa zmieruje so skutočnosťou, 
že darcom byť nemôže. Posledné 3 roky za-
znamenávame zlepšenie situácie v tejto ob-
lasti, aj tak však počet živých darcov v našej 
krajine neprevýšil 15 % z celkového počtu 
transplantácií obličiek. Naším cieľom je do-
stať sa nad 20 %.

Transplantáciou sa človeku, ktorý bol do-
vtedy odkázaný na výpomoc rôznych prí-
strojov, od základu mení život. Spomínate 
si na momenty, keď vás osudy vašich pa-
cientov v pozitívnom zmysle slova zvlášť 
silne zasiahli?

Silných príbehov je veľa. Medzi našimi pa-
cientmi sú aj takí, ktorí doslova bojujú s osu-
dom. Spomínam si na staršiu paniu, ktorá ča-
kala na vytúženú kvapku moču z novej obličky 
celé 3 mesiace. Problémom bol silný útok 
imunitného systému, ktorý nedovolil trans-
plantovanej obličke obnoviť svoju funkciu. Pa-
cientka trpezlivo podstupovala diagnostické 
aj zdĺhavé liečebné procedúry, nikdy sa na 
nič nesťažovala, pri každej vizite sa usmiala 
a ja som netušila, že na sklonku dňa si ticho 
poplače. Prezradili mi to sestričky. A viete 
kedy? Až keď bolo po všetkom. Jedného dňa 
sme sa dočkali, oblička začala pracovať. Naj-
skôr rozpačito, po kvapkách, no o pár dní už 
produkovala bežné 2 litre moču denne. Uply-
nulo 10 rokov a pacientka stále žije plnohod-
notný život bez dialýzy. 

Medzi našimi pacientmi sú aj mladí ľudia, 
ktorí sa trápia s chorobou od útleho detstva. 
Máme takých, ktorí podstúpili už tretiu trans-
plantáciu obličky. Napriek obrovskému život-
nému hendikepu sa nevzdávajú, študujú, pra-
cujú, pomáhajú druhým a vážia si život. 

Ako hodnotíte vývoj transplantačných 
možností na Slovensku za posledné 
roky? A čo ďalšie vízie?

Veľa sa zmenilo k dobrému, Slovensko sa po-
sunulo smerom k Európe, máme medzi sebou 
špecialistov uznávaných aj za hranicami nášho 
štátu. Prednášame, publikujeme, organizujeme 
transplantačné kongresy s pozitívnym ohlasom 
našich zahraničných kolegov, zapájame sa do 
medzinárodných projektov, máme zastúpenie 
v transplantačnej komisii Rady Európy a iných 
medzinárodných organizáciách, podieľame 
sa na tvorbe európskych transplantačných 
návodov a odporučení. Keďže transplantácie 
sú úzko späté s darcovstvom, vynakladáme 
v posledných rokoch veľa energie na posilne-
nie a pozdvihnutie tejto oblasti – vzdelávacie 
kampane, spolupráca s občianskymi združe-
niami pacientov pred a po orgánových trans-
plantáciách, legislatíva, darcovia so zastavenou 
srdcovou činnosťou. To ale neznamená, že ne-
venujeme pozornosť aj zlepšovaniu výsledkov 
transplantácií orgánov, tkanív a buniek na Slo-
vensku. Do dennej praxe zavádzame nové lie-
čebné možnosti, ktoré sú často off-label. Veľká 
pozornosť je venovaná regeneratívnej medicíne 
a jej využitiu v transplantológii. 

Ako ste sa k transplantácii vlastne dosta-
li? Musí to byť aj psychicky veľmi náročná 
práca...

Krátko po atestácii z nefrológie som do-
stala ponuku pracovať v Centre pre trans-
plantácie obličiek Urologickej kliniky LF UK, 
SZU a UNB na Kramároch. V tom čase som 
o transplantáciách veľa nevedela, pretože 
problematike bola v študijných osnovách 
venovaná len okrajová pozornosť. Na druhej 
strane po rokoch praxe na internom oddele-
ní ma lákalo skúsiť niečo nové. A tak som sa 
rozhodla. Hoci začiatky boli ťažké, dnes neľu-
tujem, som za túto prácu vďačná. Moja práca 
je mojím koníčkom, napĺňa ma profesionálne 
aj ľudsky.

Erika Hubčíková
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Ako rozlíšiť pravdu od konšpirácie?
V súčasnom svete, ktorý denne vychrlí nespočetné množstvo rôznorodých a často i protirečivých správ, sa schopnosť vedieť sa 
vyznať v záplave informácií a posúdiť ich dôveryhodnosť stáva pomaly až nevyhnutnou kritickou kompetenciou, ktorú by si mal 
osvojiť každý moderný človek. (Žiaľ, reálny stav tomuto želaniu ani zďaleka nezodpovedá. Svedčia o tom nielen početné články 
konšpiračných webov s obľubou zdieľané na sociálnych sieťach, ale potvrdzuje to i prieskum Stanfordovej univerzity z roku 
2016, ktorý na takmer osemtisícovej vzorke zistil, že až 82 % študentov nedokáže rozlíšiť redakčný obsah od sponzorovaného/
reklamného obsahu.) Preto sme sa v tejto veci obrátili na Mgr. Katarínu Buzovú, PhD., a Mgr. Andreu Hrčkovú, PhD., z Katedry 
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré nám poskytli užitočné tipy, čím sa pri 
posudzovaní hodnovernosti informácií riadiť.                   redakcia

Obsahu na sociálnych sieťach inklinuje-
me veriť ešte viac než obsahu v tradičných 
médiách. Ľudia totiž majú tendenciu veriť 
viac informáciám od „reálnych“ ľudí. Viac 
než expertným filtrom tak dôverujeme fil-
trom sociálnym. Nejde o nič nové, už za 
čias Sokrata a Aristotela sa tvrdilo, že zdro-
je sú dôveryhodné, keď ich správnosť bola 
pochopená publikom (Rieh, S., Danielson, 
D. R.: Credibility: a Multidisciplinary Fra-
mework, 2007). K on-line informáciám na 
sociálnych médiách sú totiž pripojené lajky, 
komentáre, hodnotenia a pod. Tie rozširujú 
spektrum validácie zdieľaných informácií. 
Štúdia vykonaná na mladých ľuďoch uká-
zala, že na sociálnych médiách a na webe 
sa nespoliehajú na autora/autoritu, ktoré by 
si inak všímali v off-line svete. Aj bez pozna-
nia a preverenia autora vnímajú informáciu 
za dôveryhodnú, pokiaľ sú pri nej sociálne 
elementy. Ide o vplyv „kolektívneho úsudku“ 
(Jessen, J., Jørgensen, A. H.: Aggregated 
trustworthiness: Redefining online credi-
bility through social validation, 2011).

Obsah na sociálnych médiách je veľmi 
jednoducho manipulovateľný. Dôkazom 
toho, že manipulácia nemusí byť náročná 
na personál ani financie, sú aj politické 
škandály z Českej republiky (brigádni dis-
kutéri platení politickou stranou Veci ve-
rejné) či z USA (nákup fanúšikov na Face-
booku v podaní prezidentského kandidáta 
Mitta Romneyho).

Ani tradičné médiá však neostávajú bez 
viny. Novinári aj profesionálni blogeri sú tla-
čení k výkonom a informácie si nestíhajú vždy 
overovať. Potvrdil to aj Ryan Holiday, ktorý 
dlhodobo úspešne manipuloval informácia-
mi v tradičných a sociálnych médiách vďaka 
podstrkovaniu „uniknutých“ dokumentov, 
exkluzívnych tipov a samostatne vytvorených 
nepravdivých videí. Svoje skúsenosti spísal 
v knihe Trust me, I´m lying: Confessions of 
a Media Manipulator (2013).

Aj tento fakt a často jednostranná pre-
zentácia názorov v tradičných médiách 
podporujú dôverčivejší postoj čitateľov 
k takzvaným alternatívnym médiám. Tieto 
médiá, ktoré často ani neuvádzajú meno 
autora obsahu, sa nezdráhajú publikovať 
vymyslené šokujúce informácie s cieľom 
(v tom lepšom prípade) zvýšenia návštev-
nosti webu a zisku, v tom horšom prípade 
podnecovania nenávisti. Používajú rôz-
ne manipulačné praktiky, ako napríklad 

prezentáciu fotografie, použitej na inom 
mieste v inom kontexte, či parafrázovanie 
vedeckých výsledkov bez dohľadateľných 
citácií na konkrétnu štúdiu.

Podvedome zvolené kritériá hodnotenia 
stránok nemajú takmer žiaden racionálny 
základ. Viaceré štúdie (napríklad Fogg, B. 
J. a kol.: How do People Evaluate a Web-
site´s Credibility?, 2014) potvrdili, že po-
užívatelia hodnotia dôveryhodnosť stránok 
najmä na základe ich dizajnu. Paradoxne, 
napríklad finančné a partnerské vzťahy hod-
notenej stránky si používatelia všímajú pri 
hodnotení najmenej. Pokiaľ ide o sociálne 
médiá, prieskum na našej katedre (Boho-
nyová, R.: Percepcia dôveryhodnosti in-
formácií o prírodných katastrofách na so-
ciálnej sieti Twitter, 2015) poukázal aj na 
to, že viac veríme známym osobnostiam než 
neznámym ľuďom, príp. účtu profesionálne 
vyzerajúcej osoby uveríme viac než účtu bul-
várneho časopisu. Porovnávaná bola dôve-
ryhodnosť príspevkov na Twitteri s rovnakým 
obsahom a rôznymi autormi.

Ako sa teda rozhodovať, čomu na inter-
nete uveriť? Knihovník Kim Kapoun radí 
dať si „cacao“. Ide o slovnú hračku, po-
zostávajúcu z prvých písmen kritérií, ktoré 
by sme si mali pri hodnotení všímať, teda:

1. Pokrytie témy, obsah 
(Coverage)

Treba si všímať témy, ktorými sa zao-
berá webová stránka. Ak pokrýva priveľa 
odlišných tém, robí tak do hĺbky (detailne) 
a komplexne? Cituje alebo odkazuje sa na 
reálne použité zdroje?

2. Autorita (Authority)

Pri hodnotení je dôležité zamerať sa na 
osoby alebo inštitúciu, zodpovednú za ob-
sah. Má obsah autora? Disponuje autor 
v súvislosti so spracovávanou témou rele-
vantnými skúsenosťami a kvalifikáciou? Je 
možné autora kontaktovať? Dá sa dohľadať 
vydavateľ obsahu, ak je odlišný od autora?

3. Aktuálnosť (Currency)

Informácie na internete rýchlo zastará-
vajú. Preto by sme mali venovať pozornosť 

tomu, či je obsah často a pravidelne aktua-
lizovaný, ale zaujímať by nás malo i to, kedy 
stránka alebo príspevok vznikol. Nefunkčné 
odkazy tiež nepridávajú na dôveryhodnosti.

4. Správnosť, presnosť 
(Accuracy)

Stránka by mala mať editorov alebo inú 
redakčnú kontrolu obsahu. Pozornosť by 
sme mali zbystriť, ak sa na stránke nachá-
dzajú štylistické, gramatické či typografické 
chyby. Najmä štatistické a iné faktografické 
informácie, na ktoré sa autori odvolávajú, by 
mali byť overené a overiteľné.

5. Objektivita (Objectivity)

V prípade každej webovej stránky by na 
prvý pohľad malo byť jasné, čo je jej cieľom 
a účelom. Ak je sídlo komerčného charak-
teru, malo by to byť zjavné. V prípade, že 
ide o web so spravodajskými informácia-
mi, je sídlo nezaujaté a bez predsudkov? 
Ponúka čitateľovi aj iné pohľady a názory? 
Nepublikuje priveľmi prekvapivé informácie 
s cieľom šokovať?

V súčasnosti vznikajú ako odpoveď na 
množstvo dezinformácií na internete portá-
ly, ktoré zavádzajúce stránky združujú, a či-
tatelia si tu tak ich pravdivosť môžu overiť. 
Dlhodobo fungujúci hoax.sk tak dopĺňajú 
napríklad konspiratori.sk, ktorí nielen infor-
mujú o pochybných stránkach, ale snažia 
sa zabrániť, aby tieto stránky profitovali 
z reklamy. Stránka je projektom digitálnej 
agentúry, ktorá združila odbornú komi-
siu na vyhodnocovanie webov. Aj napriek 
tomu, že podobných projektov je viacero, 
nikdy sa nepodarí informovať o každej kon-
špirácii. Rozlišovanie pravdy tak ostáva na 
racionalite každého z nás.

V prípade bližšieho záujmu odporúčame 
siahnuť aj po publikáciách: Hrčková, A.: 
Techniky manipulácie v sociálnych mé-
diách, 2014; Makulová, S., Buzová, K.: 
Manažment informačných zdrojov a kniž-
nično-informačných služieb, 2011.

Mgr. Katarína Buzová, PhD.,  
Mgr. Andrea Hrčková, PhD.,

Katedra knižničnej a informačnej 
vedy FiF UK
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Nehumánna výstava a klamaná verejnosť
Znamená vidieť skutočne vedieť? Znamená vedieť niekedy radšej nevidieť? Výstavu Body The Exhibition odporúčam nevidieť a zďaleka 
obísť z viacerých vážnych dôvodov.

Bratislava láka po mnohých stránkach – 
nielen pracovnými príležitosťami, ale aj svojou 
históriou, architektúrou, atmosférou a bohat-
stvom kultúrnych podujatí. V čase vrcholiacej 
letnej turistickej sezóny petržalská Incheba 
EXPO Aréna v tichosti pripravila výstavu Body 
The Exhibition, ktorú pred otvorením sprevá-
dzala masívna reklamná kampaň. Organizátor 
sľubuje návštevníkom, že „ide o veľkolepú 
edukačnú výstavu o ľudskom tele s exponát-
mi, pochádzajúcimi zo skutočných ľudských 
tiel, a podujatie takého rozsahu, aké tu nik-
dy predtým nebolo“. Organizátor zavádza, 
podobné morbídne podujatie s názvom The 
Human Body sa v identických priestoroch 
uskutočnilo pred piatimi rokmi a čelilo vlne 
ostrej kritiky. Keďže mnohé výhrady, infor-
mácie a argumenty zostali usporiadateľom 
(zámerne?) i verejnosťou akosi nepovšimnu-
té, dovolím si niektoré pripomenúť a už hneď 
úvode odporúčam výstavu zďaleka obísť. 
Snaha po zisku tu totiž prekročila hranice vku-
su, kultúry, práva a etiky.

Organizátor vystavuje ľudské mŕtvoly. His-
tória pamätá, že sa výstavnými exponátmi stali 
mŕtvoly zvierat – ako výtvarné objekty. Stačí 
spomenúť príbeh žraloka, uloveného kdesi 
v Austrálii v deväťdesiatych rokoch minulého 
storočia a následne v Anglicku vypreparo-
vaného pod vedením britského výtvarníka 
Damiena Hirsta. Svojho vypreparovaného 
žraloka nainštaloval Hirst do obrovskej skle-
nenej vitríny a dal mu vzletný názov Fyzická 
nemožnosť smrti v mysli niekoho živého. 
Mnohí odborníci už vtedy pochybovali, či je 
dielo vôbec možné nazvať umením, i keď 
v umeleckých kruhoch tej doby predstavoval 
„nový umelecký koncept“. Dielo, objednané 
za nemalú sumu slávnym zberateľom umenia 
Charlesom Saatchim, prinieslo autorovi myš-
lienky trochu slávy a najmä veľké peniaze. Vo 
svete súčasného moderného umenia bývajú 
prestížne mená a značky náhradou a záme-
nou kritického myslenia!

Ešte ďalej zašiel Nemec Günther von Ha-
gens, ktorý si trúfol vystaviť ľudské mŕtvoly. 
Dovtedy si to vo svete nedovolil nik! S týmto 
cieľom upravil po smrti telá proti rozkladu špe-
ciálnym spôsobom, tzv. plastináciou, ktorú si 
nechal zaregistrovať ako vlastný objav. S plas-
tinovanými ľudskými telami zaobchádzal ďalej 
ako s múzejnými exponátmi a pod hlavičkou 
umenia ich verejnosti predstavil na svojej 
prvej výstave Günther von Hagens‘ Body 
Worlds – The Original Exhibition of Real 
Human Bodies. Výstava, samozrejme, šo-
kovala. Od počiatku ju sprevádzali odmietavé 
vyjadrenia popredných osobností výtvarného, 
kultúrneho a spoločenského života. Napriek 
tomu, že od svojho počiatku bola považovaná 

za kontroverznú, začalo jej putovanie po sve-
te. Nevedno, či von Hagens túžil viac po slá-
ve alebo peniazoch. Potom, ako ho odmietol 
a neprijal umelecký svet, začal atakovať nové 
teritórium – vzdelávanie.

V kontexte údajnej „edukácie“ sa prezentu-
je aj aktuálna bratislavská výstava Body The 
Exhibition. Tvrdeniu organizátorov, že „nikdy 
nemali problém s jej prijatím na verejnosti“, 
odporujú odmietavé stanoviská predstaviteľov 
spoločenského a politického života, školstva, 
vedy, vzdelávania, umenia, cirkví, odborných 
spoločností, občianskych združení a jednot-
livcov u nás i v zahraničí.

Lekárska fakulta UK sa dištancovala od 
podobných výstav dehonestujúcich ľudské 
telo už pri jej prvej prezentácii pred piatimi 
rokmi prostredníctvom vtedajšieho dekana 
prof. P. Labaša a ďalších fakultných predsta-
viteľov. Hneď, ako sa objavili prvé informácie 
o pripravovanom tohtoročnom podujatí, veľmi 
pružne uprostred leta zareagoval prednosta 
Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU prof. 
J. Glasa, a to zverejnením odborného stano-
viska, určeného pre odbornú i širšiu verej-
nosť, z ktorého vyberáme:
• exponáty sú celé ľudské mŕtvoly alebo ich 

časti, upravené metódou plastinácie, 
aranžované do rôznych bizarných (zneva-
žujúcich) polôh;

• existujú nejasnosti o pôvode tiel, dokla-
doch nevyhnutných pri legálnom zaobchá-
dzaní s mŕtvymi ľudskými telami a ich čas-
ťami, informovanom súhlase nebohých;

• nejde o edukáciu, ale o komerčné vysta-
venie ľudských ostatkov;

• organizátor pozýva na výstavu i školopovin-
né deti (dokonca 6-ročné!), mladistvé oso-
by a celé rodiny bez akéhokoľvek ohľadu 
na dopad na ich individuálnu psychiku;

• ide o podvod na neinformovanej verejnosti 
a na štátnych a samosprávnych autoritách;

• výstava hrubým spôsobom porušuje zá-
kladné ľudské práva a ľudskú dôstojnosť 
a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi 
etickými princípmi a normami;

• je v rozpore s platnými právnymi predpis-
mi, ktoré upravujú zaobchádzanie s mŕtvy-
mi ľudskými telami alebo ich časťami v SR 
(Trestný zákon č. 300/2005 Z. z., zákon 
o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. 
z., zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. 
z.) a vo svete (Dohovor o ľudských prá-
vach a biomedicíne).

Odmietavé reakcie k výstave zazneli a opa-
kovane zaznievajú u nás aj u našich najbliž-
ších susedov. Česká anatomická spoločnosť 
vníma problém podobne, v rovine právnej 
a etickej. Prednosta Ústavu etiky a humanit-
ných štúdií 3. lekárskej fakulty Karlovej univer-

zity v Prahe Dr. M. Vácha konštatoval, že „na 
výstavu síce chodí veľmi mnoho ľudí, čo ale 
nemôže byť argument. Existujú jednoducho 
dôvody, prečo sa niektoré veci považujú za 
dobré a niektoré za zlé. Niektoré veci napriek 
tomu, že ich chce veľa ľudí, sú jednoducho 
zlé a to aj napriek tomu, že sú ľudia za ne 
ochotní zaplatiť.“ Významná česká historička 
umenia prof. M. Bartlová na vrub uvedenia 
expozície v ČR uviedla, že zahmlieva pravú 
povahu toho, čo sa návštevníkom skutočne 
ponúka, a považuje ju za manipuláciu s divá-
kom. Podľa nej „nazerať pod povrch tela, pod 
kožu, je opodstatnené napríklad pri výučbe 
a zaškoľovaní medikov. Zriecť sa pre dobro 
blížnych prirodzeného odporu k určitým po-
hľadom je základným prahom a rituálom ich 
zasvätenia sa profesii. Sú jednoducho veci, 
ktoré nemajú byť inou verejnosťou videné.“

Vystavovanie preparovaných plastinova-
ných ľudských tiel vyvoláva odpor i záujem 
práve preto, že ide o pravé ľudské mŕtvoly. 
Svet informačných technológií vie hravo po-
núknuť iné možnosti, ako nadobudnúť po-
znatky, ktoré údajne táto expozícia prináša. 
Pokiaľ by organizátorom skutočne ležala na 
srdci edukácia občanov o anatómii ľudského 
tela, mohli by vytvoriť umelé interaktívne mo-
dely, ale o takú výstavu by bol sotva záujem. 
Uvedenie expozície na Slovensku odhaľuje 
veľký posun v myslení spoločnosti a ľahostaj-
nosť v tolerovaní vecí, kedysi neakceptova-
teľných. Ukazuje, akým hodnotám fandí, čím 
je pre ňu človek a jeho ľudská dôstojnosť. 
Prehlbuje priepasť medzi zdravým rozumom 
a múdrosťou, medzi hlavou a srdcom. V ko-
nečnom dôsledku predstavuje nástup do vla-
ku, nad ktorým hrozí strata kontroly. Ukazuje 
rastúcu neúctu a negatívny prístupu k telám 
zosnulých. Vecou každej kultúrnej spoločnos-
ti je, že s ostatkami zosnulých nakladá s úctou 
a dôstojne. Expozícia upravených, zámerne 
estetizovaných mŕtvych ľudských tiel v Bra-
tislave je iba naoko kultúrnym, odborným, 
osvetovým a edukačným podujatím. Expozí-
cia znevažuje majestát smrti. Prezentovaný 
spôsob nakladania s ostatkami zosnulých 
oslabuje etablované, dôstojné, tradičné a kul-
túrne rituály, ktoré sa u nás doposiaľ ctili. 

A na záver ešte jedna poznámka: začleniť 
študentov lekárskych fakúlt „do expozície“ 
považujem za ich zneužitie organizátormi, aby 
svojou prítomnosťou dali akcii pečať zdanlivej 
odbornosti a legitimity. Prezentovať anatómiu 
takýmto spôsobom je neprípustné.

MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.,
Ústav sociálneho lekárstva  

a lekárskej etiky LF UK
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 Stretnutie mladých účastníkov IOA 
v gréckej Olympii aj za účasti UK

V dňoch 17. júna až 1. júla 2017 sa v gréckej Olympii konalo každoročné stretnutie 
mladých účastníkov Medzinárodnej olympijskej akadémie (International Olympic Aca-
demy, IOA). Na 57. ročníku, ktorého program sa niesol v znamení ústrednej témy „Good 
Governance“, Slovensko zastupovali dvaja vysokoškoláci – Patrik Germuška z Prešovskej 
univerzity v Prešove a Veronika Jungová, študentka Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorá sa s nami v nasledujúcom príspevku 
podelila o svoje dojmy z podujatia.                                                                                redakcia

O stretnutí mladých účastníkov IOA v anti-
ckej Olympii som sa dozvedela prostredníc-
tvom našej fakulty. Keďže mi aj vďaka absol-
vovaným predmetom nebola téma olympizmu 
cudzia, navyše, lákala ma predstava dvoch 
týždňov strávených v antickými mýtami opra-
denom Grécku, ponúknutej možnosti zúčast-
niť sa na tomto podujatí som sa veľmi potešila.

Po príchode do Grécka nás, vyše 140 
účastníkov z krajín celého sveta, medzi ktorými 
okrem študentov športových fakúlt nechýbali 
ani učitelia, novinári, profesionálni športovci 
či športoví manažéri, čakali tri dni v Aténach. 
Napriek nepriaznivému počasiu sa nám po-
darilo grécke hlavné mesto bližšie spoznať – 
navštívili sme múzeum Akropolis a naskytol sa 
nám i pohľad na bájnu Akropolu a Panaténsky 
štadión. Veľkolepá otváracia ceremónia sa ko-
nala na vrchu Pnyx, ktorý aj v minulosti slúžil 
ako miesto ľudových zhromaždení.

Po oficiálnom otvorení sme sa presunuli 
do Olympie, rodiska prvých olympijských hier 
v histórii. Po prehliadke mesta sme si nene-
chali ujsť návštevu archívu venovaného Hrám 
XXVIII. olympiády v Aténach z roku 2004, 
kde archivujú všetky informácie a dokumenty 
týkajúce sa organizácie tohto vrcholového 
podujatia – od rozpočtu cez marketing, ma-
nažment až po organizáciu dopravy.

Gro dvojtýždňového programu predstavova-
li tematicky pestré odborné prednášky v po-
daní profesorov z univerzít z celého sveta, kto-
ré združovala problematika vedenia a výchovy 
k olympijským hodnotám a dodržiavania olym-

pijských princípov. V Olympii tak na pôde IOA 
zazneli príspevky o etike, dopingu, rovnopráv-
nosti, médiách, edukácii, politike či štruktúre 
športu. Po každej prednáške nasledovala dis-
kusia, v ktorej mohli účastníci klásť prednáša-
júcim otázky a diskutovať s nimi na danú tému. 
Popoludní sme sa stretávali v menších pracov-
ných skupinách, kde sme spoločne hľadali 
odpovede na koordinátormi pridelené otázky, 
napr.: Ako spolupracujú škola a rodina, aby 
podporili dievčatá a mladé ženy v aktívnom 
športovaní? Kompromitujú peniaze olympijské 
hodnoty? Ako môže edukácia pozitívne pôso-
biť na boj proti dopingu? Aké sú krátkodobé 
a dlhodobé účinky pôsobenia masmédií na 
dopingové škandály? K dispozícii sme mali 
knižnicu s množstvom literatúry o olympizme. 
Každá skupina následne výsledky svojich bra-
instormingových snažení prezentovala aj pred 
ostatnými účastníkmi stretnutia.

Keďže je však kalokagatia harmóniou tela 
aj ducha, okrem prednášok, diskusií a skupi-
nových aktivít na nás každý deň čakali i ranné 
rozcvičky a bohatý program dopĺňali volejba-
lové, futbalové a stolnotenisové turnaje, artis-
tické, umelecké a literárne workshopy, ako aj 
spoločenské večery. Tí, ktorí mali po tom všet-
kom ešte energiu, išli večer „okúsiť“ mesto. 
Dvakrát sme mali voľno v podobe relaxu pri 
mori na pláži. Olympijský deň sme oslávili 23. 
júna olympijským behom cez mesto i „ochut-
návkou“ ďalších olympijských disciplín.

Stretnutie mladých účastníkov v Olympii 
slávnostne vyvrcholilo v prvý júlový deň záve-

rečným ceremoniálom, počas ktorého sa prí-
tomným prihovoril aj prezident IOA.

Čo dodať na záver? Som nesmierne vďač-
ná za dva dobrodružné týždne plné zážitkov, 
počas ktorých sme sa o olympijských princí-
poch a hodnotách mnohé nielen naučili, ale 
sme nimi i skutočne žili. Pevne verím, že každý 
z účastníkov si z podujatia niečo odniesol – 
v mojom prípade to je množstvo skvelých ná-
padov, skúseností, vedomostí, nových medzi-
národných priateľstiev a v neposlednom rade 
aj motivácia pokračovať v tom, čo študujem. 
Uvedomila som si, aké je dôležité zakom-
ponovať olympijského ducha do všetkého, 
čo robím. Veď fair play nie je len základným 
predpokladom športového súťaženia, ale má 
nenahraditeľné miesto aj v našom živote a 
vzťahoch.

A ešte drobná rada pre budúcich účastní-
kov podobných medzinárodných podujatí: 
pred odchodom sa zásobte dostatočným 
množstvom odznakov a oblečenia so symbol-
mi SR na výmenu s inými krajinami – je to veľ-
mi vďačná forma reprezentácie. 

Veronika Jungová,
študentka FTVŠ UK

Folklórny súbor Gymnik pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v júli 2017 úspešne 
predstavil slovenské ľudové umenie širokej laickej i odbornej verejnosti na multižánro-
vom festivale Mondial des Cultures v kanadskom Drummondville, ktorý svojím umelec-
kým záberom, ako aj masívnou diváckou podporou patrí medzi najväčšie prehliadkové 
festivaly na svete.

Počas siedmich dní na festivale vystúpi-
lo množstvo renomovaných profesionálnych 
umelcov a kolektívov. Medzi jedenástimi fol-
klórnymi súbormi z celého sveta sme ako jediní 
prezentovali študentské voľnočasové aktivity, 
a to, ako sa ukázalo, veľmi úspešne. Na zák-
lade diváckeho hodnotenia sme boli vybraní 
medzi štyri najúspešnejšie súbory festivalu, 
ktoré dostali priestor na špeciálny samostat-
ný koncert. Na hlavnej scéne a na množstve 

menších scén zhliadlo naše vystúpenia takmer 
300 000 návštevníkov. Priame prenosy vysie-
lala kanadská CogecoTV a v rámci festivalu 
boli premietané na viacerých veľkoplošných 
obrazovkách. Gymnik na svojich vystúpeniach 
prezentoval svoje programové bloky ako ukážku 
pestrosti a rôznorodosti folklórnych regiónov 
Slovenska. S týmto programom sme absolvovali 
denne 2 – 3 vystúpenia. Okrem tanečnej a  
hudobnej produkcie tu dostali priestor aj iné 

Folklórny súbor Gymnik na kanadskom  
festivale Mondial des Cultures
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Naši študenti ministrami Estónska, 
Írska, Francúzska a Litvy na MEU 

Tallinn 2017
Päťčlenná študentská delegácia z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v dňoch 
22. až 29. júla 2017 zúčastnila v estónskom Tallinne na podujatí Model European 
Union (MEU), ktoré je simuláciou fungovania hlavných orgánov Európskej únie, kde 
si účastníci môžu vyskúšať rôzne roly súvisiace s prijímaním rozhodnutí na európskej 
úrovni. Keďže Estónsko v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, návrhy legislatívy, 
o ktorých účastníci rokovali, boli zvolené tak, aby reflektovali hlavné témy aktuálneho 
predsedníctva.

Po otváracom ceremoniáli, kde sa prítom-
ným prihovorila koordinátorka estónskeho 
predsedníctva v Rade EÚ Piret Lilleväli, čakal 
na účastníkov deň prednášok o histórii a fun-
govaní EÚ a rokovacom poriadku, ktorý za-
končila panelová diskusia na tému „Ako môže 
internet ovplyvniť spôsob vládnutia?“ s tromi 
expertmi v danej oblasti.

V druhý deň konferencie sa participan-
ti zhostili úlohy ministrov pridelených krajín 
v troch rôznych zloženiach Rady EÚ. V Rade 
EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) 
vystupovali aj Jakub Škoda a Filip Gašparo-
vič z Fakulty managementu UK, pričom ich 
úlohou bolo chrániť záujmy Estónska a Írska. 
V Rade EÚ pre zahraničné záležitosti (FAC) 
zastupovala záujmy Litvy Miroslava Daniško-
vá, doktorandka z Filozofickej fakulty UK (FiF 
UK). Úlohu ministra Francúzska v Rade EÚ 
pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a 
záležitosti spotrebiteľa (EPSCO) dostal Adam 
Novosad z Fakulty sociálnych a ekonomic-
kých vied UK. V rovnakom zložení Rady EÚ 
hájila záujmy Írska Barbora Černá z FiF UK.

Účastníci strávili dva dni aktivitami 
v pridelených zloženiach, kde diskutovali o 
konkrétnych návrhoch zákonov, pričom sa 
snažili chrániť záujmy pridelených krajín. Dis-
kutovaným návrhom zákona v COMPET bolo 
vytvorenie jednotného digitálneho trhu a od-
stránenie geo-blockingu, čo je hlavnou priori-
tou estónskeho predsedníctva. Vo FAC sa dis-

kutovalo o európskej obrannej spolupráci, v 
EPSCO sa zamerali na sociálnu politiku a ná-
vrh zákona o work-life balance. Výsledkom 
diskusií boli účastníkmi pripravené dodatky 
k návrhom zákonov, ktoré mali zabezpečiť 
lepšiu pozíciu nimi zastupovanej krajiny. Takto 
obohatené návrhy zákonov boli následne 
posunuté na prerokovanie do Európskeho 
parlamentu.

Zasadnutia europarlamentu sa konali po-
čas zvyšných troch dní MEU. Najskôr boli 
účastníci rozdelení do ôsmych frakcií Európ-
skeho parlamentu, z ktorých každá frakcia 
vyznávala inú politickú ideológiu a názory. Si-
mulované frakcie boli totožné s reálnymi frak-
ciami existujúcimi v Európskom parlamente. 
M. Danišková, A. Novosad a B. Černá boli 
súčasťou druhej najväčšej frakcie europar-
lamentu – Socialisti a demokrati (S&D). F. 
Gašparovič bol europoslancom Európskej 
ľudovej strany (EPP) a J. Škoda reprezento-
val Európskych konzervatívcov a reformistov 
(ECR). Pred začiatkom plenárnej schôdze sa 
jednotlivé frakcie dohodli na svojich posto-
joch k nastoleným návrhom zákonov, ktoré 
potom vybraní zástupcovia strán predstavili 
na tlačovej konferencii.

Na plenárnej schôdzi europarlamentu 
najskôr prezentovali návrhy zákonov eu-
rokomisári, následne predstavili výsledky 
rokovaní jednotlivých zložení Rady EÚ ich 
zástupcovia a nakoniec so stanoviskami 

vystúpili aj reprezentanti politických frakcií. 
Nasledovala všeobecná plenárna schôdza, 
na ktorej mohli europoslanci vyjadriť svoje 
názory k daným návrhom zákonov. Po vše-
obecnej rozprave nasledovalo predstavenie 
dodatkov k návrhom zákonov, po ktorom sa 
pristúpilo k dlhoočakávanému hlasovaniu 
europarlamentu.

Okrem aktivít modelových zasadnutí bol pre 
účastníkov pripravený aj atraktívny večerný 
program. Nechýbal tradičný Eurofeast, kto-
rý ponúkol ochutnávku tradičných pokrmov 
a pochutín z domovských krajín účastníkov 
MEU, ale ani prehliadka historickej časti Tal-
linnu či rozlúčková diskotéka.

Modelové zasadnutia MEU jednak prakticky 
približujú študentom vnútorné procesy, ktoré 
sa denne odohrávajú v inštitúciách Európskej 
únie, jednak sú pre nich vynikajúcou príleži-
tosťou otestovať si svoje prezentačné a komu-
nikačné schopnosti pred širokým publikom. 
Je to však i možnosť zažiť si na vlastnej koži, 
že spolupráca mnohých jednotlivcov, ako 
aj štátov predstavuje pomalý proces, plný stre-
tov rôznych záujmov a cieľov, preto je dobré, 
že Európska únia poskytuje priestor, kde sa 
dá o problémoch slobodne rozprávať a miero-
vo riešiť spory.

Barbora Černá, Miroslava Danišková, 
Jakub Škoda, účastníci podujatia  

MEU Tallinn 2017

aktivity, ako ukážky typických ľudových odevov 
a nástrojov či učenie našich ľudových tancov. 
S veľkým ohlasom sa stretlo interaktívne učenie 
detských tanečných hier, čo poukazuje na 
skvelú pripravenosť našich študentov nielen 
v oblasti ľudových tancov, ale i v schopnostiach 
komunikácie v anglickom jazyku.

Spolu s umeleckými predstaveniami mož-
no vyzdvihnúť i vynikajúcu reprezentáciu 
súboru Gymnik v rámci kultúrno-spoločen-
ských aktivít, na ktorých sme vystupovali nie-
len ako predstavitelia slovenského ľudového 
umenia, ale hlavne ako vyslanci Fakulty te-
lesnej výchovy a športu UK i celej univerzity. 
Okrem oficiálneho prijatia starostom Drum-
mondville sme úspešne absolvovali koncert 
pre zúčastnených veľvyslancov a hostí festi-
valu, posedenie s veľvyslancom SR v Kana-
de Andrejom Drobom a honorárnym konzu-
lom v Montreale Deziderom Michaletzom.

Štefan Gerhát, riaditeľ súboru
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Translačný výskum onkologických ochorení 
(TRANSONK)

Testikulárne nádory z germinatívnych buniek, cirkulujúce nádorové bunky, nádory vaječníkov alebo probiotiká, 
to všetko sú hlavné predmety bádania špičkového vedeckého tímu Translačný výskum onkologických ochorení 
(TRANSONK) z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Členmi tímu pod vedením doc. MUDr. 
Jozefa Mardiaka, CSc., sú v rámci užšieho kolektívu prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., doc. MUDr. Luboš Drgoňa, 
CSc., MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., a prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. Súčasťou širšieho kolektívu sú pracovníci 
I. onkologickej kliniky LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, II. onkologickej kliniky LF UK a Národného onkolo-
gického ústavu, ako i Ústavu patologickej anatómie LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Ústavu experimen-
tálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) a ďalších vedeckovýskumných pracovísk 
LF UK a SAV. Výskumná skupina TRANSONK zároveň úzko spolupracuje aj so zahraničnými pracoviskami, ako 
napríklad s MD Anderson Cancer Center v Houstone alebo s Ontario Cancer Institute v Kanade.

Translačný výskum 
testikulárnych nádorov 

z germinatívnych buniek 

Testikulárne nádory zo záro-
dočných buniek (testicular germ 
cell tumors, TGCTs) sú mimoriadne 
chemosenzitívne so zvyšujúcou sa 
incidenciou na Slovensku, pričom 
ide o najčastejší zhubný nádor u mla-
dých mužov. Napriek vysokej kurabi-
lite isté malé percento pacientov ne-
dosiahne trvalú remisiu a ochoreniu 
podľahne. Jedným z cieľov výskumu 
tímu TRANSONK je práve identifiká-
cia biomarkerov spojených so zlyha-
ním štandardnej liečby, vytvorenie 
tkanivovej banky nádorov semenní-
kov, ako i skúmanie mechanizmov 
opravy DNA v súvislosti s rezisten-

ciou na liečbu. V rámci výskumu sa 
nám podarilo identifikovať viace-
ro nových biomarkerov spojených 
s chemorezistenciou, asociovaných 
s klinicko-patologickými charakteris-
tikami nádoru, toxicitou chemotera-
pie a prognózou pacientov. Najdô-
ležitejšími z nich sú karboanhydráza 
IX (CA IX), cytokínový profil, fibrilín-1 
(FBN1) a predovšetkým proteíny 
PD-L1 a PARP, ktoré zároveň pred-
stavujú aj potenciálne terapeutické 
ciele pri TGCTs. Priamym výstupom 
výskumu do klinickej praxe sú dve 
klinické štúdie II. fázy s cieľom využiť 
inhibíciu proteínu PARP, resp. PD-L1 
v liečbe refraktérnych TGCTs. FBN1 
proteín bol identifikovaný ako nový 
marker prekancerózy TGCTs – tzv. 
intratubulárnej germinatívnej neoplá-
zie – s potenciálnym využitím v histo-

patologickej diagnostike. Vytvorenie 
tkanivovej banky TGCTs by v budúc-
nosti umožnilo rýchlu validáciu kan-
didátnych biomarkerov pri TGCTs. 
Identifikované zmeny v účinnosti 
opravy DNA u refraktérnych TGCTs 
môžu prispieť k lepšiemu poznaniu 
mechanizmu ich rezistencie s ná-
sledným využitím pri príprave nových 
klinických štúdií založených na po-
užití inhibítorov špecifických proteí-
nov/enzýmov opravy DNA. Ďalšia vý-
znamná časť výskumu TGCTs sa týka 
štúdia neskorej toxicity u vyliečených 
pacientov s cieľom identifikácie vply-
vu protinádorovej liečby na kvalitu 
života a kognitívne funkcie u tejto po-
pulácie pacientov. 

Diagnostika sekundárnych malig-
nít u dlhodobo prežívajúcich pacien-
tov s TGCTs, riešenie androgénovej 
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deficiencie a zmien v kostnej denzite 
týchto pacientov, ako aj diferenco-
vaný liečebný manažment pacientov 
s TGCTs (seminómy aj neseminoma-
tózne nádory) v I. klinickom štádiu 
v závislosti od prítomnosti rizikových 
faktorov – doterajšie výsledky pouka-
zujú predovšetkým na negatívny dopad 
protinádorovej rádioterapie na uvede-
né parametre, pričom ďalší výskum je 
zameraný na identifikáciu mechaniz-
mov vyvolávajúcich túto toxicitu s ná-
slednou možnou intervenciou.

Štúdium klinického 
a biologického významu 
cirkulujúcich nádorových 

buniek pri karcinóme 
prsníka

Metastatická choroba je hlavnou prí-
činou morbidity a mortality onkologic-
kých pacientov. Približne 30 – 40 % pa-
cientov s karcinómom prsníka i s inými 
solídnymi tumormi, ktorí sa klinicky javia 
bez metastáz, má prítomné okultné me-
tastázy v krvi, kostnej dreni alebo lymfa-
tických uzlinách. Tieto okultné metastá-
zy sú súčasťou tzv. mikrometastatickej 
choroby. Zistenie prítomnosti mikrome-
tastatickej choroby má prognostický 
význam, pričom charakterizácia okult-
ných metastáz z hľadiska prítomnosti 
liečebných cieľov sa môže uplatniť pri 
individuálizácii liečby onkologických 
pacientov. V súčasnosti sa najväčšia 
pozornosť v rámci mikrometastatickej 
choroby venuje práve cirkulujúcim ná-
dorovým bunkám (circulating tumor 
cells, CTCs) pre ich relatívne ľahkú do-
stupnosť a klinickú validitu. 

V rámci nášho výskumu sa zame-
riavame na viaceré aspekty skúmania 
biologickej a klinickej úlohy CTCs pri 
karcinóme prsníka. Časť výskumu sa 
týka CTCs ako prognostického fakto-
ra u pacientov s metastatickým kar-
cinómom prsníka, ďalšia sa zaoberá 
vzťahom medzi CTCs a epiteliálno-me-
zenchymálnym prechodom (epithelial-
-mesenchymal transition, EMT), vzťa-
hom medzi CTCs a charakteristikami 
nádoru, ako i interakciou medzi CTCs 
a mikroprostredím. Osobitým cieľom 
bolo vyvinutie nových metód na detek-
ciu CTCs s následnou klinickou impli-
káciou uvedeného výskumu. 

Medzi najdôležitejšie výsledky patrí 
identifikácia a experimentálna detekcia 

nového podtypu CTCs s EMT fenoty-
pom, pričom sme vyvinuli novú metódu 
na detekciu tejto subpopulácie buniek. 
Táto metóda bola predmetom paten-
tu (Patent US 20120329061 A1) a je 
schopná detegovať aj CTCs, ktoré uni-
kajú konvenčným metódam detekcie. Na 
túto prácu nadviazal ďalší výskum, ktorým 
sa nám podarilo validovať prognostický 
význam CTCs s EMT fenotypom, ako 
i bližšie posúdiť význam EMT v patoge-
néze inflamatórneho karcinómu prsníka. 
Všetky uvedené práce konzistentne po-
ukazujú na heterogenitu mikrometasta-
tickej choroby, pričom uvedené zistenia 
majú významné klinické implikácie.

Ďalšia časť nášho výskumu zame-
raného na interakciu medzi mikrome-
tastatickou chorobou a nádorovým 
mikroprostredím sa venovala vplyvu 
imunitného systému na CTCs. Ako 
prví sme popísali inverzný vzťah me-
dzi počtom CTCs v krvi a parametra-
mi vrodenej a získanej imunity a tiež 
sa nám podarilo identifikovať viacero 
cytokínov, ktoré sa môžu podieľať na 
migrácii CTCs, a tak zohrávať dôležitú 
úlohu v metastatickej kaskáde, pričom 
ako najvýznamnejšia sa ukazuje drá-
ha SDF-1 a CXCR4, ktorá by zároveň 
mohla slúžiť ako potenciálny terapeu-
tický cieľ pri karcinóme prsníka. 

V rámci nášho výskumu sme v retro-
spektívnej štúdii pozorovali spojitosť 
medzi prítomnosťou CTCs a rizikom 
venózneho tromboembolizmu (VTE). 
Na základe výsledkov tejto štúdie sme 
iniciovali paralelné štúdie. Prvá z nich 
prebiehala na Slovensku a zameriavala 
na primárny karcinóm prsníka a CTCs, 
kým druhá z nich prebiehala v USA 
a týkala sa metastatického karcinómu 
prsníka. Obidve tieto práce konzistent-
ne ukázali asociáciu medzi prítomnos-
ťou CTCs, hladinou D-diméru v krvi 
a rizikom VTE, napriek tomu, že išlo 
o rôzne populácie pacientov i rôzne 
metódy detekcie. Tieto práce zároveň 
prvýkrát ukázali, že prítomnosť CTCs 
by mohla slúžiť ako selekčný faktor na 
individualizáciu antikoagulačnej liečby 
u onkologických pacientov.

Štúdium probiotík 
u onkologických 

pacientov

Probiotiká sú živé mikroorganizmy 
s prospešným účinkom na zdravie člo-

veka, ak sa podávajú v dostatočných 
množstvách. Cieľom výskumu probio-
tík u onkologických pacientov je zníže-
nie nežiaducich účinkov protinádorovej 
chemoterapie. V prvej časti výskumu 
sme sa zamerali na možnosť ovplyv-
nenia komplikácií spojených s podá-
vaním chemoterapie pomocou probio-
tického kmeňa Enterococcus faecium 
M-74 so selénom. Cieľom bolo znížiť 
incidenciu febrilnej neutropénie a gas-
trointestinálnych komplikácií a zároveň 
preskúmať bezpečnosť probiotík u pa-
cientov po chemoterapii, keďže tieto 
údaje celosvetovo absentujú a opierajú 
sa len o kazuistiky a anekdotálne sprá-
vy. Tieto ciele sme realizovali v rámci I. 
aj II. fázy klinických štúdií. Výsledkom 
prác bol prvý dôkaz možnosti bezpeč-
ného podávania probiotika u pacientov 
s akútnou leukémiou s protrahovanou 
a závažnou neutropéniou. Pozorovali 
sme tiež zníženie výskytu gastrointes-
tinálnych komplikácií po chemoterapii 
u pacientov, ktorým bolo aplikované 
probiotikum. 

V druhej časti práce sme sa zame-
rali na prevenciu hnačky u pacientov 
liečených chemoterapiou na báze iri-
notekanu pomocou probiotík. Podkla-
dom irinotekanom indukovanej hnačky 
je uvoľnovanie irinotekanového me-
tabolitu SN-38 v čreve vplyvom aktivi-
ty črevnej beta-glukuronidázy. Tento 
metabolit priamym účinkom na črevnú 
sliznicu spôsobuje profúznu hnačku. 
Probiotiká svojím účinkom znižujú akti-
vitu črevnej beta-glukuronidázy, čím by 
mohli prispievať k zníženiu incidencie 
hnačky. V pilotnej štúdii, na ktorej sa 
zúčastnilo 46 pacientov, viedlo podá-
vanie probiotík k vymiznutiu hnačky 
závažného stupňa oproti placebu (0 % 
verzus 17,4 %, p = 0,11), ako i k zní-
ženiu celkovej incidencie gastrointesti-
nálnych komplikácií. Na základe týchto 
výsledkov sme iniciovali konfirmačnú 
celoslovenskú štúdiu, ktorej cieľom 
je potvrdiť priaznivý vplyv probiotík na 
prevenciu irinotekanom indukovanej 
hnačky a gastrointestinálnej toxicity 
u pacientov s kolorektálnym karcinó-
mom liečených chemoterapiou na 
báze irinotekanu. K augustu 2017 
bolo do štúdie zaradených takmer 80 
pacientov, výsledky môžeme očakávať 
koncom roka 2018.

J. Mardiak, M. Mego, L. Drgoňa, 
J. Šufliarsky, D. Ondruš, LF UK
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Čím ste chceli byť ako dieťa?
Pravdepodobne ako každý, tak aj ja som 

si prešiel rôznymi fázami a mal som rôzne 
plány, kým budem, keď budem veľký. Pamä-
tám si, že som chcel byť aj stolár, čo si dnes 
nijako neviem vysvetliť, lebo doteraz neviem 
poriadne ani pribiť klinec...

Čo ste študovali a prečo práve tento od-
bor?

Moje rozhodnutie stať sa logopédom bolo 
určite ovplyvnené aj „náhodným“ stretnu-
tím profesora Požára, ktorý môjmu otcovi 
opísal túto profesiu ako veľmi zaujímavú 
a perspektívnu. Skutočný záujem o logopé-
diu však u mňa prišiel, až keď som nastúpil 
na neurologickú kliniku, kde som sa mohol 
ako klinický logopéd špecializovať na prácu 
s dospelými pacientmi, ktorí mali problémy 
s rečou po rôznych ochoreniach mozgu. 
Dodnes neľutujem, že som sa pre tento od-
bor rozhodol, klinicky aj výskumne je táto 
práca mimoriadne fascinujúca. 

Aké cudzie jazyky ovládate?
Pochádzam zo starej bratislavskej rodiny, 

v ktorej prababka hovorila len po nemecky 
a po maďarsky. My deti sme to už mali trochu 
rozdelené, s babkou sme hovorili najviac po 
nemecky, s rodičmi a v škole po maďarsky 
a na ulici po slovensky. Nijako som si však 
takéto prepínanie kódu v detstve neuvedo-
moval, bolo to samozrejmé a automatické. Až 
ako 30-ročný som si uvedomil, že bez anglič-
tiny sa v odbornej oblasti nikam neposuniem. 
Trúfalo som vtedy prijal pozvanie kanadského 
profesora neurológie, aby som o rok pred-
niesol prednášku v angličtine. Rok som sa 
tomu denne intenzívne venoval. Toto mi otvo-
rilo dvere do sveta, dnes už viem prednášať 
v angličtine, ale nemčina sa dostala, žiaľ, do 
úzadia. S rodinou som vďaka získaniu Fulbri-
ghtovho štipendia absolvoval dlhší výskumný 
pobyt v USA. 

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Moja práca je pre mňa aj koníčkom – 

znie to ako klišé, ale neviem to inak vyjadriť. 
Prispelo k tomu aj obdobie, počas ktorého 
som pracoval na klinike, ako i súčasné pôso-
benie na univerzite, ktoré ma napĺňa denne 
radosťou, a preto dodnes chodím do práce 
rád. Je to asi aj preto, lebo v povolaní logo-

péda vidíme priamo praktický význam nášho 
úsilia v podobe dosiahnutých výsledkov, nie-
kedy okamžite, inokedy po krátkom čase. Aj 
náš výskum je očividne užitočný. Testy, kto-
ré sme vytvorili, sa dnes používajú na celom 
Slovensku a v Čechách, nové terapeutické 
postupy sa veľmi rýchlo prenesú do praxe. 
Toto mi často závidia moji priatelia, ktorí 
majú úplne inú prácu...

Ako rád trávite voľný čas?
Sú to najmä dve veci: rozhovory s rodinou 

(máme tri dospelé deti) a čítaním odbornej 
literatúry. S deťmi som sa mimoriadne rád 
rozprával od ich detstva, dnes sú to pre 
mňa veľmi významné diskusie. Rozhovory 
mi pomáhajú vidieť svet z inej perspektívy, 
rozumieť ich svetu ešte lepšie. Zo všetkého 
v živote by mi najviac chýbali práve tieto roz-
hovory.

No a posledné roky sme sa s manželkou 
opäť vrátili k prechádzkam do Horského par-
ku. Je až neuveriteľné, ako sa mi pri týchto 
prechádzkach vynárajú spomienky z det-
stva, ktoré som sčasti prežil práve v tomto 
parku. Babka a jej priateľky, kultivované sta-
ré dámy, mi rozprávali vtedy tajomné príbe-
hy, ktoré si dodnes pamätám.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 
Prečo?

Dobré filmy nám odporúčajú naše deti, 
chodíme do kina alebo ich pozeráme na 
internete. Knihy čítam „štruktúrovane“. Od-
borné cez akademický rok, beletriu vždy 
cez sviatky a v lete. Už od detstva som mal 
tendenciu prečítať všetko od autora, ktoré-
ho som si aktuálne obľúbil. Preto som mal 
obdobie, kedy som čítal Dostojevského, 
potom obdobie Hermanna Hesseho, Chai-
ma Potoka, teraz Pétera Esterházyho. Vždy 
som v nich nachádzal istú paralelu s tým, čo 
prežívam ja v danom období. 

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Manželka je farmaceutka, tiež absolvent-

ka Univerzity Komenského. Popri svojej 
práci má od detstva mimoriadny záujem 
o hru na organe. Dlhé roky hrá na organe 
na bohoslužbách, ale až po svojej 50-ke sa 
prihlásila na štátne konzervatórium. Keďže 
máme už dospelé deti, vo voľnom čase sa 
môže hre na organ plne venovať. Dokonca 
ho máme aj doma v obývačke...

Staršie deti sú umelci. Syn je odborným 
asistentom na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave, kde aj študoval maľ-
bu a iné médiá v ateliéri profesora Daniela 
Fischera. Dcéra absolvovala štúdium archi-
tektúry na Akadémii výtvarných umení vo 
Viedni a teraz pracuje okrem iného v oblasti 
virtuálnej reality. Najmladší syn práve zmatu-
roval a rozhodol sa pre liberálne štúdiá v an-
gličtine. Napriek silným rodinným väzbám sa 

deti vedeli včas osamostatniť, čo s manžel-
kou považujeme za veľmi dôležitý krok v ich 
živote. 

Čo vás dokáže zarmútiť?
Má to dve roviny. Je jasné, že ma v sú-

časnosti veľmi zarmucuje miera všeobecnej 
intolerancie (voči utečencom, ľuďom s iným 
názorom, rôznym menšinám), ale aj miera 
tolerancie voči nespravodlivosti, zjavnému 
klamstvu, korupcii a i. 

Rovnako ma však vedia zarmútiť moje 
osobné zlyhania. Mrzí ma, keď nepomôžem 
tam, kde by som mohol, keď neviem trpez-
livo vypočuť tých, ktorí to práve potrebujú, 
alebo aj to, keď som ticho vtedy, keď by som 
sa mal ozvať. 

Čo vás dokáže rozosmiať?
Najviac sa smejeme doma pri nedeľnom 

obede, ktorý u nás tradične vždy trvá hodi-
ny. Sú to často veselé príhody z nášho živo-
ta, ale aj nové vtipy, ktoré prináša najmä náš 
najmladší syn. 

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spiso-
vateľa, športovca...)?

Ako som to už spomínal pri knihách, via-
cerí autori majú na mňa nepriamy vplyv aj pri 
mojich rozhodnutiach. Napríklad Chaim Po-
tok v knihe Volám sa Ašer Lev užasne opísal 
vnútorný zápas otca rabína, ktorý pochopil, 
že jeho syn umelec aspoň navonok nebude 
poslušne nasledovať rodinnú tradíciu. Knihu 
som čítal, keď nám syn oznámil, že chce 
študovať VŠVU. 

Teraz už opakovane čítam fantastickú 
knihu jedného z najvýznamnejších súčas-
ných európskych spisovateľov – Pétera 
Esterházyho. Tento spisovateľ priniesol 
unikátny jazyk do súčasnej prózy a jeho 
posledná kniha je autentickým denníkom, 
v ktorom opisuje svoje posledné obdobie, 
keď mu diagnostikovali rakovinu pankrea-
su. Neuveriteľná pokora, úprimnosť a hľa-
danie pravdy v podaní autora. Je to povinné 
čítanie v našej rodine!

Máte nejaký skrytý talent?
Neviem, či je to talent alebo skôr dar... 

Viem sa pre veci, ktoré robím, nadchnúť 
a získať pre vec aj iných.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdô-
ležitejšie?

Jednou z takýchto hodnôt je určite slo-
boda. Vonkajšia, ale aj tá vnútorná. Václav 
Malý to vyjadril presne, keď sa ho pýtali, čo 
pre neho znamená sloboda: „Sloboda zna-
mená predovšetkým vnútornú nezávislosť od 
úspechu, majetku, kariéry, sebapotvrdzova-
nia a tiež schopnosť dokázať sa občas zriecť 
niečoho, čo patrí k bežnému životu.“ Nemô-
žem s tým nesúhlasiť!



Z A U J A L O  N Á S

33

Za dobrodružstvom umeleckého prekladu
Medzinárodný deň prekladateľov 

Posledný septembrový deň je viac než 15 rokov medzinárodným sviatkom prekladateľov, predstaviteľov ušľachtilej 
profesie, ktorá nám oddávna sprostredkúva všestranné poznanie iných kultúr. Pri tejto príležitosti sme oslovili doc. 
PhDr. Evu Palkovičovú, PhD., z Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), 
ktorá do slovenčiny preložila napríklad i viaceré diela známeho kolumbijského spisovateľa Gabriela Garcíu Márqueza, 
aby nám priblížila úskalia i radosti umeleckého prekladu.

redakcia

Na rozdiel od kolegov tlmočníkov, ktorí 
majú občas šancu predsa len vyjsť z tiesni-
vej kabíny na svetlo a blysnúť sa aj vo svet-
lách reflektorov, prekladateľ umeleckej li-
teratúry je pre väčšinu čitateľov anonymný 
tvor. Jeho meno sa skrýva v tiráži medzi 
inými údajmi a, pravdupovediac, čitateľa 
ani veľmi nezaujíma, hoci každé sloven-
ské slovo, ktoré číta „akože“ od svojho 
obľúbeného zahraničného autora, napísal 
on (teda prekladateľ).

Od roku 1991 je vďaka iniciatíve Me-
dzinárodnej federácie prekladateľov (Fé-
dération Internationale des Traducteurs, 
FIT) 30. september, predpokladaný deň 
úmrtia svätého Hieronyma (347 – 420), 
ktorý v slovenskom kalendári v ten deň 
slávi meniny ako Jarolím, Medzinárodným 
dňom prekladateľov. Slová nášho patróna 
– učenca, znalca jazykov a prvého prekla-
dateľa Starého zákona priamo z hebrej-
ských a aramejských rukopisov do latinči-
ny –, uvedené v jednom z listov rímskemu 
senátorovi Pammachiovi v roku 405, platia 
dodnes: Prekladáme nie slová, ale ich vý-
znam. Zachovávame myšlienku a obraz-
nosť, ale prostriedkami jazyka, do ktorého 
prekladáme. Držať sa tejto naoko jedno-
duchej a logickej premisy však v praxi nie 
je také jednoduché, ako sa zdá.

V čom spočíva to hečkovské dob-
rodružstvo umeleckého prekladu? Prekla-
dateľ je autor, ktorý súčasne koná v služ-
be iného autora. Musí si vážiť nielen jeho, 
ale aj sám seba, mal by mu byť roveň, mal 
by byť osobnosť. Vďaka prekladateľom 
má literárne dielo šancu prežiť v priesto-
re a čase, komunikovať aj s čitateľmi, 
pre ktorých pôvodne nebolo vytvorené, 
a v nových prekladateľských interpretáci-
ách a nových jazykoch nadobudnúť uni-
verzálnejšiu platnosť. Aj vďaka prekladu sa 
z autorov stávajú klasici. Aj vďaka prekladu 
jestvuje svetová literatúra.

Svätý Hieronym mal vraj hádavú povahu 
a často sa s ním nedalo vydržať. Bol ná-
ročný na seba i na iných. Bol zodpovedný. 
Vedel, že v okamihu prekladu musí o rie-
šení rozhodnúť sám, ale v mene a v duchu 
niekoho iného.

Proces prekladania je rôzny, každý pre-
kladateľ má iný naturel a iný štýl práce. 
Jeden sa na preklad dôsledne pripraví, 
iný text originálu vopred ani nečíta, lebo 
sa teší na vzrušujúce odhaľovanie jeho ta-
jov a túto radosť z objavovania sa usiluje 
preniesť aj do prekladu. Každý sa však 
musí vyrovnať s tzv. „povinnou jazdou“, 
teda s prekladom kultúrnych referencií, 
s geografickými údajmi a ich prepisom, 
s odbornou terminológiou, ktorá musí „se-
dieť“ ako v odbornom preklade, aj keď by 
to boli astronomické výrazy vsadené do 
poetického textu. Špecifikom umelecké-
ho prekladu je i to, že každý text je iný, 
že to isté môže v jednom diele vyjadrovať 
vždy niečo iné a že práve tá inakosť (tema-
tická, štylistická, formálna) je črta, ktorá 
robí z umeleckého prekladu (aj) umenie, 
pri ktorom ťažko použiť či podporné počí-
tačové programy, či opakujúce sa formu-
lárové matrice.

Prekladateľský proces je síce práca 
v ústraní (svätý Hieronym býva zvyčajne zo-
brazený ako pustovník v spoločnosti kríža, 
lebky a leva), ale poskytuje jeho aktérovi vý-
lety do rôznych svetov. V jednej knihe sedí 
v súdnej sieni, v druhej operuje, v ďalšej 
prežíva ľúbostný príbeh či behá s detskými 
hrdinami medzi zvieratami. Raz sa pohy-
buje v prítomnosti, raz v minulosti, inokedy 
v budúcnosti. A každá doba má svoj jazyk, 
svoj štýl, svoje formulácie, svoju obraznosť. 
Je skvelé, ak tie nuansy vie prekladateľ ro-
zoznať a ponúknuť čitateľovi v jeho jazyku. 
Je skvelé, ak prekladateľ vidí v texte prob-
lém, to značí, že vie, čo je preklad. Lebo je-
den jazyk nepotrebuje všetko, čo je vlastné 
druhému, preto mu často aj mnohé chýba. 
Veď načo by slovenčine boli rôzne španiel-
ske pomenovania typov pralesa, rôznych 
druhov kaktusov či plazov? Vtedy vravíme, 
že nemáme ekvivalent, že sa to „nedá pre-
ložiť“. No vždy sa to „dá“, otázkou je, ako 
a do akej miery sa priblížime zámeru pô-
vodného autora.

A pritom preklad ani nemá vypovedať 
všetko, nemal by podceniť čitateľa, ale 
ponechať mu priestor na predstavivosť, 
na domyslenie, na radosť z objavovania.

Prekladateľ pracuje sám, ale nie je 
preň ho radostnejšej chvíle než vtedy, keď 
sa mu naskytne možnosť preklad pria-
teľsky a kolegiálne konzultovať (s redak-
torom, odborníkom hovoriacim v jazyku 
pôvodiny či priamo s autorom), spoločne 
hľadať slovko, ktoré má na jazyku, slo-
venské príslovie, ktoré by nahradilo starú 
múdrosť sformulovanú iným národom, vy-
myslieť riešenie slovnej hry, nájsť princíp, 
na ktorom funguje, prísť autorovi na jeho 
umelecký fígeľ.

Je len málo prekladateľov beletrie, ktorí 
sa prekladu venujú na plný úväzok. Možno 
i preto akoby rezignovali na rozhodnejší 
boj o svoje adekvátne ohodnotenie, keď-
že ich honoráre niekedy nedosahujú ani 
polovicu bežnej odmeny pre prekladate-
ľov odbornej literatúry. Veď je suma šesť 
eur za preklad jednej strany umeleckého 
textu (nobelovec-nenobelovec) prijateľná? 
Málokedy to urobíte „načisto“ za menej 
než hodinu... Našťastie, sú vydavatelia, 
ktorí pokladajú prekladateľa za autora 
a náležite sa k nemu správajú. Uvedú jeho 
meno dokonca na obálke knihy, v pro-
pagačnom či recenznom materiáli. Ne-
odmietajú vydávať v slovenčine základné 
diela súčasnej svetovej literatúry, ak sú už 
preložené do češtiny, čím umožňujú, aby 
sa slovenčina aj dnes rozvíjala v náročnom 
dueli s inými jazykmi a kultúrami. Chápu, 
že aj preložený text potrebuje vzácne ko-
rektorské oči, ktoré uvidia to, čo je pre 
prekladateľa neviditeľné.

Aj o tomto hovoríme s budúcimi prekla-
dateľkami a prekladateľmi. Na Filozofickej 
fakulte UK, ktorej jazykové katedry zača-
li už dávno ako prvé na Slovensku toto 
„dobrodružstvo“ aj vyučovať, sa snažíme 
o univerzitné, teda medzikultúrne, širo-
kospektrálne a na kritické myslenie zame-
rané štúdium. Je skvelé pre toho, kto túži 
po poznaní, kultúre a kultivovanosti, po 
umeleckom vyjadrení. Kto má rád jazyk, 
najmä vlastný. Kto si chce trúfnuť dať dielu 
iného človeka nový literárny život.

Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.,
Katedra romanistiky FiF UK
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Let's dance SENIOR na Univerzite Komenského

Pre všetkých milovníkov tanca a pohybu z radov seniorov pripravila Univerzita Komenského v Bratislave (UK) 
zaujímavý projekt: Let‘s dance SENIOR. Pilotný dvanásťtýždňový kurz realizovaný Fakultou telesnej výchovy 
a športu UK (FTVŠ UK) odštartoval v apríli tohto roka.

V kurze, ktorý 
sa skončil v závere 
júna, si svoje po-
hybové a tanečné 
zručnosti rozvíjalo 8 

seniorov, z toho 5 žien. Najstarší účastník 
mal 66 rokov.

Kurz prebiehal pod taktovkou Mgr. Mateja 
Chrena, PhD., z Katedry gymnastiky FTVŠ 
UK. Seniori týždenne absolvovali dve 60-mi-
nútové tréningové jednotky (v utorok a štvr-
tok v tanečnom štúdiu fakulty). „Ich cieľom 
bolo osvojenie si základných krokov a figúr 
v jednotlivých latinsko-amerických a štan-
dardných tancoch a, samozrejme, zlepšenie 
kondície. Tanečné tréningy zlepšujú celkové 
držanie tela, koordináciu pohybov, rozvíjajú 
kĺbovú pohyblivosť a rytmickú schopnosť. 
Pozitívne pôsobia na obehovú a dýchaciu 
sústavu i svalový aparát. Majú taktiež pozitív-
ny účinok na kognitívne schopnosti,“ pribli-
žuje koordinátorka projektu PaedDr. Veroni-
ka Tirpáková, PhD., z FTVŠ UK.

Let‘s dance SENIOR nie je iba tanečným 
kurzom. Pred jeho začiatkom vedci Univer-
zity Komenského posudzujú kondíciu se-
niorov, ktorú monitorujú počas 3 mesiacov 
a následne vyhodnotia po absolvovaní kurzu. 

Seniori tak vykonávajú pohybové aktivity 
pod dohľadom odborníkov, ktorí ich usmer-
nia v snahe zachovať úroveň kondície aj po 
absolvovaní kurzu.

„Let‘s dance SENIOR je ďalšou ukážkou za-
pojenia výskumu do praktického života – s ce-
lospoločenským prínosom. Okrem príjemnej 
formy relaxu a zábavy je markantný práve zdra-
votný aspekt tohto projektu,“ vyzdvihuje rektor 
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

V poradí druhý kurz Let‘s dance SENIOR 
otvorila FTVŠ UK na začiatku septembra.

Andrea Földváryová
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Rekondično-ozdravný pobyt seniorov v Modre-Harmónii
Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) zorganizovala pod vedením 
vedúcej metodičky PhDr. Nadeždy Hrapkovej, PhD., pre seniorov v dňoch 17. až 21. júla 2017 v Modre-Harmónii rekondično-ozdravný 
pobyt s pestrým programom.

Okrem náučno-vzdelávacej zložky bol po-
byt obohatený aj o kultúrnu a športovo-pohy-
bovú náplň. Vďaka výbornej organizácii boli 
obe časti dokonale skĺbené a prepojené, 
takže za hodnotnými odbornými prednáška-
mi nasledovala vždy „prax“ – t. j. praktické 
ukážky a cvičenia. Pri výbere prednášateľov, 
lektorov a inštruktorov mala hlavná organi-
zátorka Dr. Hrapková šťastnú ruku, čoho 
výsledkom bola pestrá ponuka zaujímavých 
aktivít. Jednou z nich bola i prednáška pre-
zidentky Slovenskej asociácie Nordic Wal-
king Mgr. art. Lucie Okoličányovej, ArtD., s 
ukážkami a praktickými cvičeniami severskej 
chôdze. Podpredsedníčka Jogovej spoloč-
nosti PaedDr. Dagmar Blight, PhD., ktorá pô-
sobí aj na Pedagogickej fakulte UK, účastní-
kom najprv teoreticky priblížila cvičenie jogy 
s dôrazom na správnu techniku dýchania, 
neskôr – počas praktickej časti – sa mohli o 
pozitívnych účinkoch jogy na psychohygienu 
presvedčiť aj samotní seniori. O aquafitnese 
povedala prítomným viac doc. PaedDr. Jana 
Labudová, PhD., z Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK, pričom po prednáške na senio-
rov čakalo cvičenie v bazéne. „Liečivé rastli-
ny, ich význam a pestovanie bylín“, tak znel 
názov prednášky, v ktorej svoje poznatky 
o liečivých rastlinách účastníkom sprostred-

kovali doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., 
a Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., z Farmaceu-
tickej fakulty UK. Nechýbala prednáška 
o kognitívnej zdatnosti v podaní PaedDr. Má-
rie Čunderlíkovej z Centra MEMORY, ktorá 
sa s prítomnými podelila aj o užitočné rady 
a tipy, ako udržiavať našu pamäť v kondícii. 
Ing. Zlatica Herdová, PhD., zas prezradila 
viac o empatickej komunikácii.

Kultúrna časť pobytu pozostávala z nie-
koľkých výletov. Počas exkurzie do Modry 
seniori navštívili Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky a Galériu Ignáca Bizmay-
era SNM, v mestskej časti Modra-Kráľová 
navštívili miestnymi evanjelikmi zriadené piet-
ne miesto obetiam holokaustu – pamätník 
na židovskú rodinu Jakuba Grünwalda, ktorá 
bola odtiaľto počas 2. svetovej vojny odvle-
čená do koncentračného tábora. Výlet do 
Dolnej Krupej vyvrcholil návštevou miestne-
ho kaštieľa s parkom a domčekom, v ktorom 
býval Ludwig van Beethoven, keď kompono-
val Sonátu mesačného svitu. Účastníci mali 
možnosť obdivovať dominantu parku – nád-
herný 150-ročný strom sekvojovec mamutí, 
ktorý dosahuje výšku až 45 metrov.

Všetci účastníci každé ráno dobrovoľne 
a s potešením už o siedmej hodine cvičili 
jogu, pričom si opakovali správne techniky 

dýchania a držania tela. Okrem ranného cvi-
čenia ešte plávali a chodili na prechádzky. 
Motivovala ich spoločná snaha spraviť niečo 
viac pre svoje zdravie, ako i vedomie, že na 
sebe tvrdo pracujú. Po fyzickej námahe si 
účastníci pochutnávali na vynikajúcej domá-
cej pestrej strave. Jeden večer „zasvätili“ aj 
opekačke, pričom si pri veselom a šantivom 
praskotajúcom ohníku veselo zanôtili ľudovky.

Chodbami budovy, v ktorej boli seniori 
ubytovaní, sa neustále ozýval smiech a ve-
selé hlasy. Veď odrážali hlbokú spokojnosť 
i radosť seniorov, ktorí sa obohatili o nové 
vedomosti a zážitky. Účastníkom rekondič-
no-ozdravného pobytu prialo aj počasie. 
Denne sa na nich usmievalo slniečko. Slnko 
je a ostalo vo vnútri každého účastníka poby-
tu. Jednoznačne sa zhodli na tom, že „pobyt 
bol super“.

Osobitá veľká vďaka patrí organizátorke 
Dr. Hrapkovej za jej ochotu, námahu a veľké 
srdce. V mene všetkých účastníčok jej ďaku-
jeme a tešíme sa už teraz na budúci rok na 
ďalšie stretnutie v Modre!

Bc. Katka Čibová (za mladšiu generáciu  
a jedinú účastníčku v neseniorskom veku), 
Ing. Klára Čibová (za staršiu generáciu),

prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.  



Na FTVŠ UK prednášala  
trénerka storočia

Koncom akademického roka 2016/17 zorganizovala Fakulta telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) v spolupráci so Slovenskou basketbalo-
vou asociáciou (SBA) seminár, na ktorom vystúpili Natália Hejková, trénerka ženského 
basketbalového klubu ZVVZ USK Praha, prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD., z Katedry atle-
tiky FTVŠ UK a PaedDr. František Rón z SBA. Seminár otvorili dekan FTVŠ UK doc. Mgr. 
Marián Vanderka, PhD., a prezident SBA JUDr. Pavel Bagin.

S prvou prednáškou vystúpila Natália Hej-
ková, ktorá je najúspešnejšou basketbalo-
vou trénerkou 20. storočia na Slovensku, 
pričom jej doterajšia bilancia úspechov budí 
rešpekt vo vrcholových športových kruhoch 
nielen u nás, ale aj v celosvetovom meradle. 

V tomto roku získala ako trénerka už dvad-
siaty republikový titul – trinásť získala s SCP 
Ružomberok, päť so ZVVZ USK Praha a dva 
so Spartakom Moskovská oblasť. Tímom 
pod jej trénerskou taktovkou sa podarilo 
spolu päťkrát vybojovať víťazstvo v Európskej 

lige v basketbale žien, čo je najvýznamnej-
šia európska klubová súťaž Medzinárod-
nej basketbalovej federácie (FIBA): s SCP 
Ružomberok získala tituly v rokoch 1999 
a 2000, so ZVVZ USK Praha v roku 2015 
a so Spartakom Moskovská oblasť v rokoch 
2007 a 2008. V súčasnosti je trénerkou 
žien klubu ZVVZ USK Praha, s ktorým v tom-
to roku opäť postúpila do finále Euroligy. Jej 
prednáška o poznatkoch z prípravy na finálo-
vý turnaj v Jekaterinburgu, podrobná analý-
za najlepších európskych klubových celkov 
a informácie o zahraničných hráčkach, ktoré 
pôsobia v ZVVZ USK Praha, zaujali všetkých 
prítomných študentov aj trénerov.

Následne sa účastníkom seminára, pre-
dovšetkým študentom študijného programu 
kondičné trénerstvo, prihovoril prof. PhDr. 
Eugen Laczo, PhD., z FTVŠ UK, ktorý vystúpil 
s príspevkom na tému „Kondičná príprava pre 
basketbalistky SCP Ružomberok a Spartak 
Moskva“.

Pre študentov študijného programu orga-
nizácia a riadenie športu bola určená pred-
náška „Formovanie osobnosti hráča – rola 
vodcu v športových hrách“, ktorú prezento-
val PaedDr. František Rón z SBA.

PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.,
Katedra športových hier FTVŠ UK

Zlatí lekári z JLF UK neprestali udržiavať kontakty
Pred dvoma rokmi sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) konala dojímavá ceremónia. Dekan JLF UK prof. 
MUDr. Ján Danko, CSc., vtedy promoval absolventov našej fakulty, ktorí tento slávnostný akt absolvovali po prvý raz pred 50 rokmi. 
„Zlatý titul“, udelený pri príležitosti slávnostnej polstoročnice od prvej promócie, si v roku 2015 prišlo osobne prevziať takmer 50 
lekárov, ktorí úspešne ukončili štúdium na našej fakulte v roku 1965. Ocenenie náročnej celoživotnej práce lekára, dobré meno alma 
mater, slávnostné taláre a atmosféra, kvety a slová vďaky aktivizovali lekárov – seniorov k ďalšiemu stretávaniu sa.

Stretnutie po dvoch rokoch od zlatej pro-
mócie opätovne zorganizovala jedna zo „zla-
tých“ absolventiek prof. MUDr. Eva Rozbori-
lová, CSc. Krátko pred letnými prázdninami 
sa takmer štyri desiatky lekárov – spolužia-
kov tentoraz stretli pri slávnostne prestretých 
stoloch v reštaurácii Hotela Turiec. Počas 
úvodných zvítaní si prítomní mohli na premie-
taných záberoch pripomenúť zlatú promóciu 
spred dvoch rokoch, ako aj archívne fotky 
z obdobia medickej mladosti, prvej promócie 
či z rokov absolventskej praxe. Umožnila to 
premietacia technika pripravená pracovník-
mi Akademickej knižnice a audiovizuálneho 
strediska JLF UK. Slávnostný prípitok a po-
zdrav predniesli vzácni hostia: v mene pri-
mátora mesta Martin sa prítomným prihovoril 
jeho zástupca Mgr. Imrich Žigo a v mene 
dekana fakulty prof. MUDr. Renáta Péčová, 
PhD., prodekanka JLF UK pre pedagogickú 
činnosť. Obidvaja rečníci vyzdvihli príkladný 
charakter osobností lekárov, ktorí venovali 
celý svoj pracovný život a nemalé fyzické aj 
duševné sily boju s chorobami zverených pa-
cientov. Ocenili odkaz a dielo pedagógov mi-
nulých aj súčasných, odovzdávajúcich svoje 
lekárske vedomosti a praktické skúsenosti, 

dotiahnuté k majstrovstvu, ďalším študentom 
zo Slovenska aj zahraničia. Veď práve títo 
odborníci sú prameňom úspechov celej JLF 
UK, ktorá je podľa hodnotení ARRA dlhoroč-
ným lídrom rebríčka najlepších lekárskych 
fakúlt na Slovensku. Nezabudli zmieniť ani 
mesto Martin, ktoré bolo lekárom počas ich 
štúdia druhým domovom a dodnes je na nich 
a ich pracovné výkony hrdé.

Následne si kolegovia pripomenuli tých, 
ktorí sa už, bohužiaľ, na stretnutí zúčastniť 
nemohli. Podujatie pokračovalo príhovorom 
prof. Rozborilovej, organizátorky stretnutia, 
ktorá privítala prítomných a zaželala im po-
hodové chvíle, no neopomenula spomenúť 
ani najnovšie úspechy našej alma mater. 
Nato sa o slovo prihlásili viacerí hostia. Nad-
šenie vyvolala príhodná zdravica, ktorú jedna 
z účastníčok sama zveršovala. K slovu bol 
vyzvaný aj MUDr. Ján Hanák, aby spolužia-
kom prezradil niečo z tvorby knihy Na ten-
kom ľade. Na jej stránkach autor opisuje 
svoj život s nadhľadom a dávkou humoru. 
Doslov ku knihe napísal Ľubomír Feldek, 
ktorý ju osobne uviedol do života minulý rok 
v Seredi. Zdravice a rozhovory kolegov vy-
striedala hudba, spev a tanec, ktoré predĺ-

žili stretnutie do večerných hodín. Z ďalších 
vyjadrení prítomných bolo cítiť radosť až 
nadšenie z opätovného stretnutia, nechýbal 
ani ochotný prísľub účasti na budúcom po-
dobnom kolégiu, ak to okolnosti umožnia. 
Veď osobné stretnutia majú vždy, aj v dobe 
existujúcich sociálnych sietí, ten najdôleži-
tejší ľudský a spoločenský význam.

Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.,
Ústav patologickej anatómie JLF UK
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Škandinávia – nekonečná tundra, 
majestátne pižmone, veľryby, fjordy
V dňoch 17. augusta až 2. septembra 2017 sa uskutočnila ďalšia zo série zahraničných exkurzií s environmentálnym zameraním, ktorú 
zorganizovala Katedra krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) v úzkej spolupráci so 
zahraničnými partnermi. Jej cieľom bol tentokrát Škandinávia.

Kto by nepoznal prírodné krásy Škandi-
návskeho polostrova – ich rozmanitosť, pes-
trosť, jedinečnosť? Ak nie vďaka osobnému 
zážitku, tak aspoň sprostredkovane, cez 
fotografie, prírodopisné dokumenty. Škandi-
návia, kde môžete pozorovať losy, pižmone, 
soby, veľryby a delfíny v ich prirodzenom 
prostredí, a to bez toho, aby ste opustili 
náš kontinent, vzbudzuje v každom člove-
ku túžbu zažiť drsnú, nespútanú, veľkolepú 
prírodu na vlastnej koži. Nám, štyridsiatim 
ôsmim Slovákom (študentom, doktorandom, 
pracovníkom PriF UK a ďalším odborníkom 
z iných univerzít i z praxe), sa túto túžbu po-
darilo koncom letných prázdnin naplniť. Vý-
sledok? Počas 17 dní sme absolvovali trasu 
dlhú 8600 km, prekonali severný polárny 
kruh, využili 12 trajektov, videli sme najdlhší 
a najhlbší podmorský tunel sveta, dotkli sme 
sa ľadovca. Zážitky, ktoré človeka obohatia 
nielen odborne, ale hlboko sa vpíšu i do spo-
mienok a duše každého z nás.

Výnimočnou črtou tejto študijnej cesty 
bola i skutočnosť, že nad ňou prevzal osobne 
záštitu veľvyslanec SR v Nórskom kráľovstve 
František Kašický. V telefonickom rozhovo-
re, ktorý sa uskutočnil spontánne, vyjadril 
veľvyslanec uznanie organizátorovi za jeho 
prácu pri príprave tejto náročnej a veľmi za-

ujímavej cesty, ktorá prehĺbi vzájomné kon-
takty medzi oboma krajinami – Slovenskou 
republikou a Nórskym kráľovstvom.

Odborné zameranie cesty sa týkalo naj-
mä environmentálne relevantných tém: kli-
matická zmena a jej dopady na bióm tundry 
a bióm niválneho stupňa, oblasti brakických 
vôd či ostrovných ekosystémov Lofoten 
a Vesterålen. Detailne sme predstavili ak-
tuálne problémy ochrany prírody v Nórsku, 
Švédsku a Dánsku. Okrem iného sme veno-
vali pozornosť aj dopadom spoločnej agrár-
nej politiky EÚ na krajinnú diverzitu, ekolo-
gickú kvalitu a biodiverzitu kultúrnej krajiny. 
Témy ako klietkový chov rýb v pobrežných 
zónach Severného a Baltského mora či ve-
terné parky na otvorenom mori (off-shore 
windparks) rezonovali a zaujali o to viac, že 
každý mal možnosť vidieť tieto aktivity priamo 
v prírodnej krajine. Ďalšími vrcholnými zážit-
kami bola celodenná terénna exkurzia v Ná-
rodnom parku Dovrefjell-Sunndalsfjella, kde 
sme mohli zažiť tundru a pozorovať pižmone 
severské v ich prirodzenom prostredí, a prí-
ležitosť dotknúť sa ľadovca sa nám naskytla 
v Národnom parku Jotunheimen.

Podobne ako v prípade predchádzajúcich 
exkurzií, aj táto študijná cesta bola nielen 
z pohľadu organizátorov, ale predovšetkým 
z pohľadu samotných účastníkov veľkým 
úspechom. Nielen študenti, ale i zamestnan-
ci PriF UK a odborníci z praxe hodnotili veľmi 
pozitívne tento model študijnej cesty (zastú-
penie prírodovedných, socioekonomických 
a kultúrno-historických aspektov atď.). Silne 
pozitívne boli nielen zážitky, ale i slová, kto-
ré použili účastníci na zhodnotenie priebehu 
študijnej cesty. Mali sme možnosť počuť, 
že Švédsko a Nórsko s ich – pre Slovákov 
neznámymi – pobrežiami a ostrovmi sú až 
neskutočne krásnymi krajinami; mentalita 
miestnych obyvateľov a ich ústretovosť pat-
rila taktiež k pozitívam, ktoré si účastníci 
exkurzie všimli. Dokonalá symbióza s príro-

dou, v ktorej žijú obyvatelia ostrovov Lofoten 
a Vesterålen, je inšpiratívna a na obyvateľa 
strednej Európy pôsobí takmer ako zážitok 
z iného sveta.

Podľa mnohých účastníkov exkurzie bola 
táto cesta začiatkom lásky na celý život a už 
teraz plánujú ďalšiu návštevu tohto jedineč-
ného regiónu Európy, „kde je ešte všetko 
tak, ako má byť“.

RNDr. Martin Labuda, PhD.,
Katedra krajinnej ekológie PriF UK
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Vysokoškolský športový klub  
FTVŠ UK Lafranconi 

Cieľom širokej činnosti Vysokoškolského športového klubu (VŠK) FTVŠ UK Lafranconi, ktorý bol 
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) založený v roku 1998 a v súčasnosti má viac 

než 300 členov, je predovšetkým vytvárať podmienky pre pohybovú prípravu a športovú výkonnosť 
v olympijských i neolympijských športoch, predovšetkým tých, ktoré sa vyučujú na FTVŠ UK ako 

špecializácie v trénerskom programe štúdia. Personálne a materiálne podmienky klubu, ktoré sú na 
vysokej úrovni, vytvárajú výborné predpoklady pre prácu s deťmi, mládežou, seniormi, vrcholovými 

športovcami, ale i s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením.

V súčasnosti pôsobí vo 
VŠK FTVŠ UK Lafranconi 5 
samostatných sekcií: sekcia 
g y m n a s t i c - kých športov, 
špecializujúca sa na športový 
aerobik, kde je hlavnou tré-
nerkou doc. PaedDr. Oľga 
Kyselovičová, PhD.; sekcia 
š p o r t o v ý c h tancov, kde sa 
pod vedením Mgr. Petra Oleja, 
PhD., môže- te priučiť akro-
ba t ickému rock and rollu 
či tanečným disc ip l ínam 
IDO a kde vás do tajov tanečné-
ho športu zasvätí Mgr. Matej Chren, PhD.; 
sekcia plávania, triatlonu a vodných 
športov, kde sú garanciou kvality športovej 
prípravy tréneri prof. PaedDr. Yvetta Ma-
cejková, PhD., a Mgr. Matúš Putala, PhD., 
špecializujúci sa na športové plávanie, ako i 
Mgr. Matej Šmída, ktorý trénuje veslovanie; 
sekcia športových hier a sekcia športu 
pre všetkých, ktorá sa pod vedením prof. 
Yvetty Macejkovej venuje i práci s populá-
ciou s ľahším stupňom zdravotného znevý-
hodnenia. V prípade záujmu o vytvorenie 
novej sekcie sú pre nadšencov akéhokoľvek 
športu dvere v našom klube vždy otvorené.

Aktivity klubu sú veľmi pestré. Okrem prá-
ce s deťmi, mládežou, seniormi či s ľuďmi so 
zdravotným znevýhodnením sa členovia klu-
bu podieľajú aj na organizácii rôznych fakult-
ných i celouniverzitných akcií (napr. sekcia 
športových tancov tradične pripravovala kul-
túrny program na plesy FTVŠ UK a naši ta-
nečníci v minulosti nechýbali ani na otváraní 
nového akademického roka), predovšetkým 
však aktívne a úspešne reprezentujú fakultu 
aj univerzitu na vysokoškolských národných i 
medzinárodných súťažiach, ako i Slovensko 
na vrcholových športových podujatiach.

Pekné športové výsledky z hľadiska 
reprezentácie Slovenska dlhodobo priná-
šajú plavci. Dodnes bolo pod hlavičkou 
VŠK FTVŠ UK Lafranconi prekonaných 
32 slovenských rekordov v plávaní, pričom 
aktuálne držia plavci klubu 5 slovenských 
rekordov v rôznych plaveckých disciplí-
nach. Študenti FTVŠ UK sa dlhodobo veľmi 
úspešne prezentujú vo vysokoškolskej lige 

bratislavských fakúlt v plávaní a na všetkých 
letných hrách národnej univerziády, z kto-
rej pravidelne prinášajú početnú zbierku 
medailí. Nečudo, že práve naši plavci tak 
častokrát reprezentujú Slovensko na naj-
vyšších európskych i svetových súťažiach. 
Navyše, VŠK FTVŠ UK Lafranconi ako je-
den z mála športových klubov na Slovensku 
pracuje v oblasti plávania aj s ľuďmi so zdra-
votným znevýhodnením. To, že i tu slávime 
úspechy, potvrdzuje naša účasť na sveto-
vých letných hrách špeciálnych olympiád v 
Aténach v roku 2011 a v Los Angeles v roku 
2015. Z obidvoch sme priniesli na Sloven-
sko medaily v prsiarskych disciplínach.

Kvalitu sekcie plávania, triatlonu a vod-
ných športov potvrdzuje i ďalšie (celkovo už 
piate) víťazstvo našich veslárov v tohtoročnej 
Univerzitnej regate, v ktorej si náš veslársky 
tím už tradične na Dunaji zmeral sily s osem-
veslicou Slovenskej technickej univerzity.

Za načrtnutými úspechmi však neza-
ostávajú ani výsledky v ďalších sekciách. 
V klubovej sekcii gymnastických športov 
trénuje v súčasnosti až 7 reprezentantiek 
SR v športovom aerobiku (4 z nich sú štu-
dentkami FTVŠ UK). Okrem zisku sloven-
ských majstrovských titulov a úspechov 
na letných hrách národnej univerziády sa 
môžu pochváliť i reprezentáciou Sloven-
ska na minuloročných majstrovstvách sveta 
v športovom aerobiku v Kórei.

Za kvalitnú dlhoročnú prácu v sek-
cii športových tancov, kde v súčasnosti 
trénuje až 13 reprezentantiek SR (z nich 7 
študentiek FTVŠ UK), hovoria zas skvelé vý-
sledky na najvyšších medzinárodných súťa-
žiach v akrobatickom rock and rolle v rámci 
Európy i sveta. Modernizácia športových 
disciplín v rock and rolle priniesla novú 
kategóriu, tzv. dievčenské formácie, kde 
dievčatá tancujú bez partnerov. Ani v tejto 
kategórii nechýba nášmu klubu medaila z 
majstrovstiev sveta. 

Okrem toho, že klub vytvára výborné pod-
mienky na tréningový proces študentov a 
aktívne finančne vypomáha pri revitalizácii 
športovísk a modernizácii didaktických pomô-
cok, sekcie s individuálnymi športmi sú svo-
jím športovým životom určitou formou „živej 

kliniky“ pre odborné praxe študentov FTVŠ 
UK v študijnom programe trénerstvo s vybra-
nou špecializáciou. Prvotné získavanie od-
borných trénerských skúseností a zručností 
na rôznych stupňoch športovej prípravy pod 
priamym dohľadom skúseného pedagóga je 
najvhodnejšou formou vzdelávania. Veľkou 
výhodou je i to, že sa tak deje ešte aj „pod 
vlastnou strechou“. Je logické, že tréneri 
v klube sú aj učiteľmi na fakulte a pracovníkmi 
v rôznych športových zväzoch. Veď moderné 
vzdelávanie ani v športe nie je (a nemôže byť) 
len o teoretickej výučbe. Viete si predstaviť 
trénera, ktorý by len prostredníctvom vysvet-
ľovania v triede učil svojich zverencov plávať, 
príp. im prednášal atletickú abecedu, hod na 
basketbalový kôš či volejbalový smeč? Alebo 
by viedol kolektív športovcov bez skúseností 
v oblasti organizácie, komunikácie, psycholó-
gie, bez skúseností vedieť citlivo riešiť prob-
lémy? Ani my nie. Aj preto v štúdiu študentov 
na FTVŠ UK má svoje nezastupiteľné miesto 
praktická časť výučby, ktorá sa často realizuje 
práve v rámci aktivít nášho klubu. Prepojenie 
vzdelávania na fakulte a života športového 
hnutia musí ísť neustále „ruka v ruke“. Na-
vyše, členstvo v kluboch ponúka i možnosť 
vzniku homogénnych súborov na sledovanie 
rôznych výskumných zámerov pri riešení zá-
verečných prác študentov aj doktorandov. 

Viac informácií o VŠK FTVŠ UK Lafranco-
ni nájdete na: www.lafranconi.sk. 

Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.,
Katedra športov v prírode a plávania 

FTVŠ UK
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Ľudské práva v zajatí politických strán

V ostatných rokoch sme si mohli 
všimnúť viaceré udalosti spojené s po-
rušovaním ľudských práv, náš región 
nevynímajúc. Zároveň, práve v tomto 
čase, osobitne v Maďarsku a Poľsku, 
upevnili svoju moc populistické a na-
cionalistické politické strany.

Zdá sa, že tieto dva fenomény spolu 
súvisia. Vyššia podpora pre populistic-
ké a nacionalistické strany totiž môže 
zvyšovať pravdepodobnosť výskytu 
porušovania ľudských práv. Prepoje-
nie možno identifikovať napríklad pro-
stredníctvom analýz Freedom House, 
americkej mimovládnej organizácie, 
ktorá sa zaoberá pravidelným zberom 
dát o miere slobody (najmä politických 
a občianskych slobôd) v štátoch sveta. 
O miere slobody pritom vo veľkej mie-
re rozhodujú politické strany, keďže 
ich predstavitelia prijímajú legislatívne 
a iné opatrenia, prostredníctvom kto-
rých ukazujú spoločnosti, či im na ľud-
ských právach záleží alebo nie.

Stav demokracie v Maďarsku za 
rok 2017 je (na stupnici od 1 do 100, 
pričom 1 predstavuje stav slobody 
na najnižšom stupni) 76. To je vôbec 
najnižšie zaznamenané skóre, ktoré 
Maďarsku v hodnotení prisúdil portál 
Freedom House za celú svoju históriu. 
Výrazne nižšie skóre priniesol aj rok 
2012 a 2015. Pokles v miere slobody 
meranej Freedom House v Maďarsku 
nastal po roku 2010, keď voľby vyhrala 
strana Fidesz – Maďarská občianska 
únia (maď. Fidesz – Magyar Polgári 
Szövetség; skrátene Fidesz). Hneď za 
touto stranou skončilo Hnutie za lepšie 
Maďarsko (maď. Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom; skrátene Jobbik), kto-
ré je známe svojou krajne pravicovou 
ideológiou. Strana Fidesz po týchto 
voľbách získala dvojtretinovú väčšinu 
v parlamente, čo využila na prijatie 
novej ústavy. V nasledujúcich voľbách 

v roku 2014 získala strana Fidesz nad-
polovičnú väčšinu a Jobbik, hoci zostal 
v opozícii, si tiež polepšil. Po upevnení 
vplyvu v procese prijatia novej ústavy 
a po ďalších legislatívnych zmenách 
Fidesz pod vedením Viktora Orbána 
zahájil útok na akademické slobody, 
a to iniciovaním novely zákona, ktorá 
by znemožnila ďalšie fungovanie Stre-
doeurópskej univerzity na území Ma-
ďarska. Maďarská vláda zasiahla aj do 
práv utečencov prijatím prísnych noviel 
zákonov a iných opatrení k azylovému 
procesu. Zároveň sa výrazne vyhrotila 
aj jej komunikácia voči Európskej únii, 
napríklad rozposlaním dotazníka Stop 
Bruselu! všetkým občiankam a obča-
nom štátu.

Aj v Poľsku došlo k výraznému po-
klesu v miere slobody. Oproti minulé-
mu roku si Poľsko v analýze od Fre-
edom House pohoršilo až o 4 body. 
Uvedené znepokojujúce tendencie 
v meraniach sa objavujú v čase, keď 
má v krajine rozhodujúci vplyv stra-
na Právo a spravodlivosť (poľ. Prawo 
i Sprawiedliwość; skratka PiS). Zalo-
žená bola v roku 2001, ale už v roku 
2005 vyhrala parlamentné voľby 
a v nasledujúcich predčasných voľ-
bách bola druhá v poradí, hoci si po-
lepšila o vyše 2 %. Mierny pokles po-
pularity u voličov zaznamenalo PiS vo 
voľbách v roku 2011, odkedy populari-
ta strany znova porástla, čo sa ukázalo 
v posledných voľbách v roku 2015. 
Okrem toho, že ide v podstate o naj-
vplyvnejšiu poľskú politickú stranu, tre-
ba zdôrazniť, že v uplynulých rokoch 
badať v jej filozofii a rétorike (podobne 
ako v prípade strany Fidesz v Maďar-
sku) výrazné nacionalistické a populis-
tické tendencie. Ako v Maďarsku, tak 
aj v Poľsku mocnejú snahy o centrali-
záciu moci, posilnenie vlády na úkor 
nezávislosti súdnictva a obmedzovanie 
slobody médií, čo bolo kritizované už 
aj na pôde Organizácie Spojených ná-
rodov.

Aj na Slovensku sa objavili a prie-
bežne objavujú podobné vyhrotené 
nálady, ktoré prezentujú aj niektorí po-
slanci v Národnej rade SR. Známe sú 
napríklad xenofóbne vyjadrenia a ko-
nanie členov strany Kotleba – Ľudová 
strana Naše Slovensko. Za neriešenie 

káuz súvisiacich s porušovaním ľud-
ských práv však nesú zodpovednosť 
najmä predstavitelia niektorých vlád-
nych strán. Nečudo, že v posledných 
rokoch, keď uvedené strany, praktizu-
júce už spomínaný populizmus či na-
cionalizmus, nadobudli vyššiu popula-
ritu, tak Freedom House zaznamenal 
pokles miery slobody aj u nás.

Napriek tomuto znepokojivému vývo-
ju by sme nemali zabudnúť, že každý 
a každá z nás môže pomôcť dosiah-
nuť zmenu v prospech vyššej miery 
ochrany ľudských práv. Nesmieme 
brať na ľahkú váhu práva, ktoré nám 
garantuje naša ústava i medzinárodné 
ľudskoprávne dohovory, pretože je to 
významný výsledok stáročnej snahy 
o potvrdenie jedinečnosti a významu 
každého jednotlivca. Mali by sme využí-
vať inštitúcie, ktorých zmyslom je práve 
ochrana ľudských práv a zamedzenie 
ich porušovaniu. Jednou z nich je i in-
štitút verejného ochrancu práv, ktorý na 
Slovensku od 29. marca 2017 repre-
zentuje prof. Mária Patakyová, bývalá 
prorektorka Univerzity Komenského.

Význam aktivity jednotlivcov výstižne 
zhrnul Nelson Mandela, bývalý prezi-
dent Juhoafrickej republiky, bojovník 
za ľudské práva a laureát Nobelovej 
ceny za mier. V roku 1994 vo svojej 
autobiografii napísal: „Nikde na svete 
nie je cesta za slobodou jednoduchá. 
Väčšina z nás bude musieť kráčať údo-
lím tieňov smrti dovtedy, kým nedo-
siahneme vrchol svojich túžob... Náš 
boj za slobodu a spravodlivosť je ko-
lektívnym úsilím. Vytvorenie lepšieho 
sveta pre všetkých, ktorí doň patria, je 
len vo vašich rukách.“

Šíriť myšlienku ľudských práv, usi-
lovať o ich rozvoj a reálne postihovať 
ich porušovanie by mali aj vplyvní akté-
ri v medzinárodných vzťahoch. Takéto 
snahy dlhodobo pretrvávajú napríklad 
v Organizácii Spojených národov, pod 
ktorú spadá aj UNESCO. Želám nám 
všetkým, aby sme sa v našich aktivi-
tách nechali inšpirovať Mandelovým 
apelom na „vytvorenie lepšieho sveta“.

Monika Michalcová,  
študentka politológie na FiF UK 

a absolventka stáže na UNESCO 
Katedre výchovy k ľudským právam UK
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Dobro došli v Záhrebe
Pár mesiacov po zverejnení výsledkov výberového konania ma naše študijné oddele-
nie oslovilo s otázkou, či nemám záujem v rámci programu Erasmus+ vycestovať ako 
náhradníčka do Záhrebu. Kontrolujem, či mi na zahraničnej univerzite sedia pred-
mety. Sedia. Zisťujem, ako je to vlastne ďaleko. 440 km. Bez väčšieho zaváhania 
odpisujem, že rada vycestujem. A tak sa to všetko začalo.

„Dúfam, že na Erasmus ideš v letnom se-
mestri!“ „Jasné,“ odvetila som vždy s úsme-
vom, zatiaľ čo som si v mysli už balila biki-
ny a predstavovala si, ako sa každý víkend 
kúpem v mori. Niet sa teda čo čudovať, že 
ma po príchode do chorvátskeho hlavného 
mesta vo februári 2016 nesmierne prekvapili 
kopy snehu a piktogram lyžiarov na smerovej 
tabuli lyžiarskeho strediska Sljeme. Ups.

Ďalším kultúrnym šokom bola absencia 
ypsilonu – všade, kam som sa pozrela, ma 
prenasledovali slová ako plin či sir. Keďže 
som cvičenia absolvovala v chorvátčine spolu 
s chorvátskymi študentmi, tieto „hrúbky“ na 
mňa čakali i v škole: plastidi, zigota či hete-
rozigoti sa pre mňa čoskoro stali bežnou sú-
časťou študijných materiálov.

To, že tamojšia prírodovedecká fakulta 
nebola na príliv erasmákov zvyknutá a ani 
veľmi dobre pripravená, som si uvedomila, 
až keď som zistila, že na väčšinu predmetov 
som sa zo zahraničných študentov prihlásila 
iba ja. Prekvapení vzniknutou situáciou však 
boli okrem mojej maličkosti aj vyučujúci, 
ktorí dúfali, že ako Slovenka bez problémov 
okamžite porozumiem chorvátskemu hovo-
renému aj písanému slovu. Nakoniec mi ale 
vyšli v ústrety a prednášky prebiehali vo for-
me konzultácií v angličtine.

Ako študentku biológie ma obzvlášť zaujal 
predmet Laboratory Skill Training, ktorý po 
vzájomnej dohode s vedúcim labáku umož-

ňuje študentom počas jedného se-
mestra spolupracovať s daným tímom 
na výskume, ktorému sa práve venu-
jú. Sympatickou cestou tak motivu-
jú študentov k prehĺbeniu vedomostí v nimi 
zvolenej téme, no zároveň aj k osvojeniu si 
mnohých dôležitých praktických zručností. 
Ja som tento predmet absolvovala na ústave 
molekulárnej biológie a s istotou môžem po-
vedať, že napriek časovej náročnosti to bol 
jeden z najužitočnejších predmetov môjho 
bakalárskeho štúdia.

Keďže Erasmus ani zďaleka nie je iba o štú-
diu, okrem kvality univerzity je bezpochyby 
nesmierne dôležité aj to, v akom meste mo-
bilitu strávite. Napriek tomu, že odchod na 
semester do Chorvátska bol v mojom prípade 
viac-menej výstrel naslepo, dnes viem, že som 
si nemohla vybrať lepšie. V Záhrebe sa totiž 
nájde niečo pre každého. Ste kávičkári a svoju 
dennú dávku kofeínu si radi vychutnáte mimo 
domova? V tom prípade vás Záhreb určite ne-
sklame – v jeho neustále plných kaviarňach si 
môžete pri výbornom kapučíne posedieť hoci 
aj hodiny. Máte radi turistiku? Národný park 
Medvednica, ktorý sa rozprestiera priamo nad 
mestom, je vám k dispozícii. Túžite po nočnom 
živote? Pulzujúca záhrebská klubová scéna je 
tu pre vás. Navyše sa v júni v Záhrebe koná 
INmusic festival, na ktorom sa publiku každo-
ročne predstavia interpreti zvučných mien. Ste 
foodie? V Záhrebe nájdete výborné jedlo na 
každom rohu a je takmer jedno, či vaša ces-
ta povedie do pekárne, pizzerie, bistra, men-
zy, high-end reštaurácie alebo na zeleninový 
a rybí trh na námestí Dolac. Máte radi pivo? 
V okolí Záhrebu je niekoľko výborných malých 
remeselných pivovarov, ktorých produkty si 
môžete spolu s komerčnejšou konkurenciou 
vychutnať v krčmách, pivniciach a podni-
koch naprieč ce-
lým mestom.  

Alebo sa po meste 
len radi prechádza-
te, pozorujete miest-
nych a obdivujete 
streetart? Aj v takom 
prípade vám má hlav-
né mesto Chorvátska 
čo ponúknuť.

Rakúsko-uhorská 
architektúra a slovan-
ský jazyk zrejme vo vý-
raznej miere prispievajú 
k tomu, že sa našinec 
v Záhrebe v istom zmys-
le stále cíti ako doma. 
Keď sa ma niekto opýta, 

čo sa mi tam páčilo najviac, 
je ťažké si vybrať. No ak by som 
mala jedným slovom vystihnúť, prečo som si 
toto mesto tak zamilovala, bola by to jeho at-
mosféra (alebo jedlo?!).

Ďalšou neodmysliteľnou výhodou mesta 
je jeho geografická poloha – je totiž akou-
si pomyselnou vstupnou bránou nielen do 
Chorvátska, ale zároveň aj na celý Balkán. Za 
menej než 5 mesiacov strávených na Eras-
me sa mi podarilo vidieť a precestovať okrem 
nádherného Chorvátska aj Slovinsko, Bosnu 
a Hercegovinu, Srbsko a Čiernu horu.

Byť odkázaný len sám na seba v meste, 
kde nikoho nepoznáte, v krajine, ktorej jazy-
kom nehovoríte, má nielen svoje čaro, no aj 
trpkú pachuť samoty. Či už bude vašou hna-
cou silou na študijný pobyt v zahraničí kvalit-
ná partnerská univerzita, vidina naučiť sa cu-
dzí jazyk, cestovanie, preslávené erasmácke 
párty, alebo jednoducho túžba spoznať no-
vých ľudí a vytvoriť si medzinárodné priateľ-
stvá, na Erasme to všetko s istotou nájdete 
a zažijete. Štúdium v zahraničí vám však dá 
ešte čosi navyše – stane sa skúsenosťou, 
ktorá vo výraznej miere prispeje k formova-
niu vašej osobnosti a, aj keď to bude znieť 
ako otrepané klišé, umožní vám tiež lepšie 
spoznať seba samého.

Sabína Strapcová,
Prírodovedecká fakulta UK
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Zmätení jazykovými 
nedostatkami  

(kvázi)profesionálov slova?
Aj váš jazykový cit je občas zneistený niečím, čo si prečítate v tlači alebo vypočujete 
v televíznom či rozhlasovom spravodajstve? Váhate, či by isté slovo nemalo byť napí-
sané alebo vyslovené inak, prípadne či by nemalo byť nahradené iným, vhodnejším 
výrazom?

Veru, spoliehať sa na jazykovú a pra-
vopisnú správnosť všetkého, čo vytvorili 
tzv. profesionáli slova, sa nie vždy oplatí. 
Potvrdzujú to často elementárne pravo-
pisné, výslovnostné, gramatické i štylis-
tické chyby a nedostatky v ich prejavoch. 
A tak aj v prípade moderátorov, hlásateľov, 
hovorcov či dokonca jazykových redakto-
rov a korektorov platí známe Dôveruj, ale 
preveruj. A kde preverovať? Ak nemáme 
k dispozícii potrebné jazykové príručky 
v knižnej podobe, môžeme využiť webové 
stránky Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra SAV (www.juls.savba.sk). Na nich 
nájdeme voľne dostupné Pravidlá sloven-
ského pravopisu (2013), Krátky slovník 
slovenského jazyka (2003) aj Morfológiu 
slovenského jazyka (1966), teda všetky 
kodifikačné príručky (okrem Pravidiel slo-
venskej výslovnosti), ktoré nám pomô-
žu pri hľadaní odpovede na náš jazykový 
problém. Okrem nich môžeme využiť aj 
služby Jazykovej poradne JÚĽŠ SAV a ča-
sopisy venujúce sa otázkam slovenského 
jazyka, najmä vedecko-popularizačný ča-

sopis pre jazykovú kultúru a terminológiu 
Kultúra slova, ale aj vedecké časopisy 
Slovenská reč či Jazykovedný časopis. 
Potrebné informácie môžeme čerpať aj zo 
zverejnených knižných publikácií a slov-
níkov. Okrem už spomínaného Krátkeho 
slovníka slovenského jazyka máme k dis-
pozícii aj Slovník súčasného slovenského 
jazyka A – G, H – L, M – N (2006, 2011, 
2015), Slovník cudzích slov (2005) či 
Synonymický slovník slovenčiny (2004), 
ako aj databázu všetkých tvarov vybratého 
súboru podstatných mien. 

Ako efektívne pracovať s kodifikačnými 
príručkami a ďalšími zdrojmi dostupnými 
na spomínaných webových stránkach pri 
riešení konkrétnych jazykových problé-
mov, vám poradíme v ďalšom Jazykovom 
okienku.

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.,
Katedra slovenského jazyka  

a literatúry PdF UK

Stretnutie odborárov UK s rektorom
Dňa 7. júna 2017 sa uskutočnilo tradičné stretnutie odborárov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) s rektorom za účasti 
delegátok a delegátov základných odborových organizácií fakúlt a súčastí UK. Na stretnutí sa zúčastnili okrem rektora UK prof. 
RNDr. Karola Mičietu, PhD., aj generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 
SR) Mgr. Jozef Jurkovič, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) Ing. Pavel Ondek 
a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZ PŠaV a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií 
OZ PŠaV. Potešujúca bola aj účasť Ing. Tatiany Bušovej, predsedníčky Koordinačnej odborovej rady odborového zväzu pri UPJŠ 
v Košiciach, a doc. Ing. Anny Ujhelyiovej, PhD., predsedníčky výboru Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave, ako 
i viacerých funkcionárov UK. Na začiatku stretnutia si účastníci minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulej kolegyne Brigity 
Babišovej, predsedníčky odborovej organizácie na Rektoráte UK.

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda 
Rady predsedov odborových organizácií 
pri UK, v úvodnom príhovore konštato-
val, že zo strany rady boli splnené všetky 
uznesenia z minuloročného stretnutia. 
S ľútosťou uviedol, že do ďalšieho legis-
latívneho pokračovania sa nedostal návrh 
bývalého ministra školstva a ministra finan-
cií na ustanovenie príplatku pre zamest-
nancov školstva, resp. verejnej služby, 
ktorí pracujú a žijú v hlavnom meste, ako 
to funguje napríklad vo Francúzsku. Tento 

príplatok je ekonomicky oprávnený, lebo 
aj na základe analýz Štatistického úradu 
SR a Národnej banky Slovenska životné 
náklady v hlavnom meste prevyšujú ce-
loštátny priemer.

Hlavným bodom programu bola „Analýza 
a bilancia kolektívneho vyjednávania 2017“, 
počas ktorého sa hodnotili tieto základné 
atribúty: dovolenka, odstupné, odchodné, 
doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), so-
ciálny fond (SF), príspevok na KV, PN % DVZ, 

cena stravného lístka, príspevok zamestnáva-
teľa a SF pri príležitosti životného jubilea.

Na základe excelentnej prehľadnej pre-
zentácie, pripravenej PharmDr. Ivicou Sig-
mundovou, PhD., predsedníčkou odborov 
na Prírodovedeckej fakulte UK, možno 
konštatovať, že na niektorých fakultách 
v položkách odchodné a odstupné do-
siahli zákonné maximum, v prípade iných 
je ešte rezerva na vyjednávanie. Na zák-
lade odporu niektorých zamestnávateľov 

40

K životnému 
jubileu  

doc. Jána Víťazku

Dňa 15. júna 2017 sa dožil významné-
ho životného jubilea, 95 rokov, jeden 
z prvých učiteľov, ktorí pôsobili v in-
štitúciách pripravujúcich telovýchov-
ných pedagógov – doc. PhDr. Ján 
Víťazka, CSc.

Narodil sa v roku 1922 v obci Pitelová 
vo vtedajšom okrese Kremnica. Ľudovú 
školu skončil v roku 1933 a nastúpil na 
II. štátne slovenské gymnázium v Brati-
slave, kde maturoval v roku 1942. Ná-
sledne sa dostal na vysokoškolské štú-
dium na vtedajšej Slovenskej univerzite. 
Na jej filozofickej fakulte skončil v roku 
1946 učiteľské štúdium telesnej výcho-
vy a zemepisu.

Po skončení tohto štúdia pôsobil v ro-
koch 1946 – 1949 na I. štátnom sloven-
skom gymnáziu v Bratislave a následne 
krátko na Povereníctve školstva, vied 
a umení a v Slovenskom úrade pre teles-
nú výchovu a šport, kde zastával funkciu 
prednostu pedagogického oddelenia. 
V rokoch 1950 – 1952 pôsobil ako 
stredoškolský profesor na Vyššej prie-
myselnej škole elektrotechnickej v Bra-
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tislave. Počnúc 1. septembrom 1952 bol 
jeho profesijný život spojený s pôsobením 
v štruktúrach FTVŠ UK, resp. jej predchod-
cov. Nastúpil na Telovýchovný ústav Sloven-
skej univerzity, pôsobil na Vysokej škole pe-
dagogickej (ako vedúci jej Katedry telesnej 
výchovy v rokoch 1953 – 1959) a od vzniku 
Inštitútu telesnej výchovy a športu (ITVŠ) dňa 
1. septembra 1960, ktorý bol predchodcom 
Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity 
Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), zostal 
verný už len našej alma mater. Kvalifikáciu si 
začal zvyšovať už v roku 1953, keď získal na 
Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity ti-
tul PhDr. a v roku 1968 titul CSc. Docentom 
sa stal v roku 1973.

Angažoval sa aj v športových štruktúrach – 
počnúc Jednotnou telovýchovnou organizá-
ciou Sokol (tu pôsobil aj ako predseda telo-
výchovného zboru Slovenského ústredného 
výboru Jednotnej telovýchovnej organizácie 
Sokol), cez dobrovoľnú športovú organizá-
ciu Slávia až po Slovenskú telovýchovnú or-
ganizáciu a Zväzarm. 

Docenta Víťazku právom pokladáme 
za nestora v oblasti úpolov na FTVŠ UK. 
Problematike sebaobrany sa venoval od 
začiatku svojho pôsobenia v oblasti prípra-
vy telovýchovných pedagógov. Pri svojom 
pôsobení na FTVŠ UK, najmä na Katedre 
brannej výchovy, viedol oddelenie úpolov 
a jeho záslužnú prácu nadriadení neraz 
ocenili. Angažoval sa aj v oblasti študentskej 
vedeckej a odbornej činnosti v rámci tejto 
katedry a ako organizátor sa podieľal na 

vysokoškolských hrách. Publikoval tiež 
najmä v oblasti úpolov a venoval sa rozvoju 
sily športovcov a teórii a metodike úpolových 
športov. Po zrušení Katedry brannej výchovy 
prešiel na Katedru gymnastiky FTVŠ UK, kde 
sa venoval opäť najmä problematike úpolov. 
Tiež publikoval niekoľko prác z oblasti zdra-
vého spôsobu života, ktorému zostáva stále 
verný. Pedagogické pôsobenie na FTVŠ UK 
skončil v roku 1994.

Stále sa drží životného kréda, že človek sa 
musí pohybovať a keď to nebude robiť, tak 
ho príroda začne trestať.

Za svoju prácu v oblasti telesnej výchovy 
a športu získal viacero ocenení. V roku 1958 

to bolo čestné uznanie za organizačnú prá-
cu v súvislosti so spartakiádou, v roku 1965 
zas uznanie za zásluhy o rozvoj ITVŠ. V roku 
1970 mu bola udelená bronzová medaila 
FTVŠ UK a v roku 1982 strieborná medaila 
FTVŠ UK za jeho prínos v oblasti pedagogic-
ky a vedy.

Dekan FTVŠ UK mu pri príležitosti jeho 
životného jubilea udelil Pamätnú plaketu J. 
A. Komenského za dlhoročné pedagogické 
pôsobenie na FTVŠ UK.

Ad multos annos!

Mgr. František Seman, PhD.,
FTVŠ UK

na UK sa nepodarilo dosiahnuť napriek 
množstvu vylučujúcich ustanovení predĺže-
nie minimálnej doby pracovnej zmluvy na 
dobu určitú na 3 roky. Ostala na úrovni 2 
rokov. Je paradoxné, že niektorí odborári 
nemajú záujem o zmluvu o doplnkovom 
dôchodkovom sporení, preto sa v tejto ob-
lasti rozbehla kampaň na celej univerzite, 
v rámci ktorej bola ustanovená aj bezplatná 
konzultantka. Rovnako bola ustanovená 
bezplatná konzultantka aj v oblasti rekreač-
nej a kúpeľnej starostlivosti.

Rektor UK prof. Karol Mičieta sa vo svo-
jom vystúpení zameral najmä na chronický 
deficit rozpočtu vysokých škôl na Sloven-
sku, nedostatočnú finančnú preferenciu 
univerzít, ktoré sa reálne zaoberajú vedou 
a výskumom, náležitosťami repatriovaných 
expertov zo zahraničia a na nedostatky 
v koncepčnom dokumente „Učiace sa Slo-
vensko“ a v návrhu novely zákona o VŠ.

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl 
MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič reagoval 
na problém, ktorý prisľúbil riešiť bývalý mi-
nister školstva Juraj Draxler za prítomnosti 
bývalého predsedu NR SR Petra Pellegri-

niho na zjazde OZ PŠaV, a to preštylizova-
nie metodického usmernenia MŠVVaŠ SR 
vo veci nadobudnutia pracovného pome-
ru do 70 rokov podľa §77 ods. 4 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v tom zmysle, aby na základe požiadavky 
odborov stavené podmienky platili v oboch 
poradiach. Ďalej reagoval na to, že pracov-
né pomery s výskumnými a umeleckými 
pracovníkmi sa majú uzatvárať podľa Zá-
konníka práce. Zákonník práce pripúšťa 
totiž reťazenie pracovných pomerov, ak to 
povoľuje osobitný predpis – v prípade VŠ 
je to zákon o VŠ, ktorý však platí len pre 
vysokoškolských učiteľov, nie pre zamest-
nancov výskumu a vývoja. Zamestnávatelia 
im však predpisujú opakované výberové 
konania, teda reťazia pracovné pomery, čo 
podľa výkladu rady nezodpovedá právnym 
predpisom. Keďže metodické usmerne-
nia nemajú zákonnú povahu, odporučil sa 
obrátiť na súd. Hovoril aj o opakovanej po-
žiadavke odborov, aby sa laboranti a tech-
nickí pracovníci ako početná a významná 
skupina dostali do taxatívneho vymenova-
nia zamestnancov v zákone o VŠ.

Predseda OZ PŠaV Ing. Pavel Ondek 
vo svojom vystúpení poukázal na problémy 
pri kolektívnom vyjednávaní o Kolektívnej 
zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe 
na rok 2017, platovom vývoji a prísľuboch 
na ďalšie zvyšovanie tarifných platov pe-
dagogických a nepedagogických zamest-
nancov školstva a nové modely v systéme 
odmeňovania vo verejnej službe.

Podpredseda OZ PŠaV doc. Miroslav 
Habán hovoril o pripomienkach ku legis-
latívnym materiálom, o rozporovom konaní 
k návrhu novely zákona o VŠ a k návrhu 
zákona o kvalite vysokoškolského vzdelá-
vania a tiež o vývoji platov na jednotlivých 
vysokých školách na Slovensku. Pouká-
zal i na možnosti rekreačnej starostlivosti 
o odborárov.

Predseda rady v závere stretnutia poďa-
koval všetkým hosťom a delegátom za ich 
účasť a vystúpenia.

MUDr. Alexander Kurtanský,
predseda Rady predsedov odboro-

vých organizácií pri 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 R Í Ž O V K A

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 16. októbra 2017 a vyhrajte antistresové maľovanky UK. Spo-
medzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Gilbert Cesbron: „Život uteká ako prázdniny: ... TAJNIČKA: NAJPRV POMALY, POTOM ČORAZ RÝCH-
LEJŠIE.“ Správnu odpoveď poslala aj Paulína Mucinová. Srdečne blahoželáme!

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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Konfucius: "Mladí potrebujú radosť a... (tajnička 1), dospelí priateľstvo a... (tajnička 2), starí mier a... (tajnička 3)."

 #ukpozitiv
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• Na UK sme odštartovali 99. akademický rok 
Čo nás v ňom čaká? 

• Rozhovor so šéfom slovenské-ho Google Rasťom Kulichom, absolventom FM UK  Čo pre neho znamená titul MBA z Harvardu? Čo si zvykne goog-lovať country manažér Google Slovensko? 
• Falling Walls Lab po prvýkrát aj na Slovensku 

Aké inovatívne nápady na podujatí zazneli? Kto nás bude 
reprezentovať na berlínskom finále?• Univerzita Komenského na Noci výskumníkov 2017  Čo priniesol 11. ročník tohto festivalu vedy? Aké lahôdky si pripravili fakulty UK?

Čo nájdete v októbrovej Našej univerzite?

Konfucius: „Mladí potrebujú radosť a ... (tajnička 1), dospelí priateľstvo a ... (tajnička 2), starí mier a ... (tajnička 3).“

Univerzita Komenského v Bratislave
už aj na Instagrame

Univerzitu Komenského v Bratislave nájdete už aj na 
Instagrame (www.instagram.com/Comenius.University). 
Pridajte sa k nám!

Do pozornosti dávame aj Facebook UK (www.facebook.
com/Comenius.University) s čerstvými informáciami, za-
ujímavými fotogalériami i súťažami, ako aj YouTube kanál 
UK (www.youtube.com/UniverzitaKomenskehovBratisla-
ve), na ktorom už teraz nájdete viac ako 40 rozmanitých 
videozáznamov či zostrihov z celouniverzitných podujatí. 
Súčasťou nášho videokanála je aj nová rubrika V obraze  
s Univerzitou Komenského, v ktorej vám budeme pred-
stavovať výskumné aktivity, inovátorské myšlienky, ale aj 
úspechy našich vedcov a študentov.  
Staňte sa #ukpozitiv!
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Comenius University keeps its place 
among the best universities in the world

Comenius University in Bratislava has once 
again confirmed its place among the best 
universities in the world. It was placed in the 
601st to 800th ranking band in the prestigious 
Times Higher Education World University 
Rankings 2018 (THE WUR), as it had been 
last year. The ranking also included the Slo-
vak University of Technology and the Techni-
cal University of Košice (both in the 801st to 
1000th ranking band). The THE WUR rank-
ing system, which is one of the world’s most 
prestigious rankings, published its latest re-
sults evaluating the world’s top 1102 universi-
ties on 5 September 2017. p. 3

Another seven elite research teams at 
Comenius University

At the end of June 2017, the Accreditation 
Commission released the results of the sec-
ond round of evaluating elite research teams 
working at Slovak universities. The commis-
sion identified seventeen elite teams overall, 
including seven teams from Comenius Uni-
versity. These teams’ members are based at 
Comenius University’s Faculty of Medicine; 
Faculty of Arts; Jessenius Faculty of Medi-
cine in Martin; Faculty of Social and Eco-
nomic Sciences; Faculty of Mathematics, 
Physics and Informatics; and Faculty of Natu-
ral Sciences. The first round had its results 
published in June 2015 and identified 37 
elite teams at Slovak universities. Nineteen of 
these are based at Comenius University. p. 3

A scientist from the Faculty of Natural 
Sciences discovers a 47-million-year-
old lizard

With the help of American colleagues, Dr 
Andrej Čerňanský, a scientist from the Fac-
ulty of Natural Sciences, has discovered a 
47-million-year-old lizard. This previously un-
known animal was given a scientific name 
in honour of Milan Rastislav Štefánik. The 
discovery, which was reported in the presti-
gious journal Historical Biology, was made 
in the vicinity of Messel (near Frankfurt am 
Main) in Germany, which is often referred to 
as a “prehistoric Pompeii”. p. 6

An international team of scientists led 
by Dr Hyžný from Comenius University 
presented fossil evidence of the evolu-
tion of the pistol shrimp’s claws

A new study by an international team led by 
Dr Matúš Hyžný from the Faculty of Natural 
Sciences, which was published at the end of 
June 2017 in the prestigious journal Scientific 
Reports, has filled a gap in the knowledge of 
the understanding of the evolution of pistol 
shrimps, which is the common name for a 

group of small crayfish with a large snapping 
claw which is a sort of sonic weapon. Pistol 
shrimps can kill their prey by using sound. 
Upon the basis of published results, which 
the scientists worked towards using invasive 
and non-invasive methods, the team found the 
oldest fossil evidence of pistol shrimps in rock 
which was about 28 million years old. This dis-
covery constitutes new information regarding 
the minimum age of the whole group. p. 7

A Comenius University scientist work-
ing with an international team disco-
vers a new species of snake

Daniel Jablonski from Comenius University’s 
Faculty of Natural Sciences and his col-
leagues from Germany and Switzerland have 
identified a new species of snake in Europe. 
From 2013 the international research team 
undertook an analysis of over 1600 snakes. 
Their research results confirmed that the 
population of the species known as Natrix 
natrix inhabiting areas of France, Italy, Swit-
zerland, western Germany, Great Britain, and 
Switzerland are in fact an independent spe-
cies, which has been given the name Natrix 
helvetica. The long-term evolutionary history 
of the new species was confirmed by genet-
ics (phylogenetics and an expansive analysis 
of contact zones as well as the time of diver-
gence) alongside already known morphologi-
cal data. Studies on these discoveries have 
been published in the international scientific 
journals Scientific Reports, Molecular Phy-
logenetics and Evolution, and Zootaxa. p. 8

The summer of the fifteenth Children’s 
Comenius University

On 6 July 2017, the ceremonial matriculation 
of Children’s Comenius University students 
took place in the Comenius University Audi-
torium in the presence of the Comenius Uni-
versity Rector, Professor Karol Mičieta, and 
other members of the university executive. 
The opening of the fifteenth year of this popu-
lar summer school included the awarding of 
a Comenius University Gold Medal to Juraj 
Kukura, the director of the Aréna Theatre and 
a member of Comenius University’s Board 
of Directors, upon whose initiative the idea 
of a summer school at university for children 
first came to fruition in 2003. This year the 
Children’s Comenius University welcomed 
a total of 335 students from 9 to 14 years 
of age. This summer the young and curi-
ous audience were treated to nine lectures 
given by experts from Slovakia and abroad 
which sought answers to diverse questions; 
for instance, students found out why bees 
sting, why music is sometimes in harmony 
and sometimes is not, why we forget things, 
and why Slovakia is in the European Union. 
The lectures were accompanied by a diverse 
range of events and workshops. On 30 Au-

gust 2017, the last lecture took place and 
there was a graduation ceremony in the Aré-
na Theatre, where the participants received 
certificates. pp. 10–13

Comenius University experts are rec-
ognized in the prestigious 2017 Slovak 
Woman of the Year survey

In partnership with RTVS and the Slovak 
National Theatre, the weekly magazine 
Slovenka held the ninth edition of its highly 
popular Slovak Woman of the Year survey 
of readers. The gala event and awards cer-
emony was held on 4 June 2017 in the Slo-
vak National Theatre’s historical building. 
Some of the women recognized included 
experts from Comenius University. Asso-
ciate Professor Barbara Ukropcová, who 
lectures at the Faculty of Medicine, the 
Faculty of Physical Education and Sport, 
and at the Faculty of Natural Sciences, 
received the award in the Science and 
Research category and then received the 
Absolute Slovak Woman of the Year award. 
The award in the Education and Support-
ing Young Talent category was given to 
Associate Professor Lucia Kurilovská, who 
lectures at the Department of Criminal Law, 
Criminology and Criminalistics at Come-
nius University’s Faculty of Law. p. 15

The 27th year of the Summer University 
of Slovak Language and Culture 

The 2017 Summer University of Slovak Lan-
guage and Culture, which is organized every 
year by the Centre for Continuing Education, 
took place from 2 to 21 July 2017. The 27th 
year of this popular summer school had the 
theme of “Bratislava in the Rhythm of Life”. 
The closing gala evening was held in the Co-
menius University Auditorium. Along with the 
CCE Director, Dr Janka Chládecká, the Vice-
Rector for Studies, Dr Zuzana Kovačičová, 
awarded the summer school participants with 
certificates of completion. p. 18

The 53rd year of the Studia Academica 
Slovaca summer school of Slovak lan-
guage and culture

One hundred and forty-four students from 
thirty-three countries took part in intensive 
Slovak language courses from 7 to 25 
August 2017 at the Faculty of Arts. The 
focus of this year’s summer school was 
the reflection on the shapes and faces of 
Slovak language and culture in transforma-
tion, and celebrating the anniversaries of 
historic events and personalities of Slovak 
culture in a European context. p. 19

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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Konfucius: „Mladí potrebujú radosť a ... (tajnička 1), dospelí priateľstvo a ... (tajnička 2), starí mier a ... (tajnička 3).“
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