
Program Zaži deň v koži vysokoškoláka 
v stredu 30. mája 2018 

 

Právnická fakulta UK, Fakulta managementu UK  

a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 

 

Aula UK 

 

8.30 – 9.05 hod.: „Jednu čapovanú Kofolu.“ „Ale my máme len Pepsi.“ „Tak si dám tú.“ 
Mgr. Katarína Rentková, PhD., Katedra ekonómie a financií Fakulty managementu UK 

 

Niekedy máme chuť na pomaranč, ale keď prídeme do obchodu, zistíme, že buď pomaranč nemajú, alebo je 

jeho cena oproti mandarínkam oveľa vyššia. Niekedy máme chuť na čapovanú Kofolu, ale v reštaurácii majú 

len Pepsi... Nuž, kúpime si mandarínky alebo Pepsi... Uvedomujeme si, že sme urobili jedno veľmi dôležité 

ekonomické rozhodnutie? A prečo, keď sa hovorilo, že na trhu je nedostatok masla, jeho cena stále rástla, 

ale ľudia ho kupovali vo veľkom množstve aj ďalej?  

 

9.15 – 9.50 hod.: Obchodovanie s ľuďmi 
Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK 

 

Hoci by sa mohlo zdať, že niečo ako obchodovanie s ľuďmi je vec, ktorá sa netýka súčasného civilizovaného 

sveta, v tejto oblasti existuje celý rad mnohokrát neznámych súvislostí, ktoré stojí za to poznať.  

 

10.00 – 10.35 hod.: Nie je to síce pravda, ale mohla by byť? 
Mgr. Juraj Grečnár, Výskumné centrum pre ľudské práva Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

 

Žijeme vo svete plnom informácií a čoraz častejšie sme upozorňovaní na rôzne hoaxy a nepravdivé 

informácie. Od študentov vysokých škôl sa očakáva, že dokážu rozlíšiť falošné informácie od dôveryhodných. 

Počas prednášky si ukážeme, ako hľadať, spracovávať a kriticky pristupovať k informačným zdrojom okolo 

nás. 

 

10.45 – 11.20 hod.: Značky naše každodenné 
Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., Katedra marketingu Fakulty managementu UK 

 

Chcete byť úspešní? Potrebujete silnú značku. Prečo sa o našom svete hovorí ako o svete značiek? Aký majú 

značky vplyv na náš každodenný život? Kedy ktorú značku preferujeme a prečo? Ktoré značky zostávajú 

nepovšimnuté a sú odsúdené na zánik? 

 

11.30 – 12.05 hod.: Ako si vyberáme partnerov/partnerky a prečo sme im potom často 

neverní? 
Mgr. Andrej Mentel, PhD., Ústav sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

 

Je pravda, že človek je od prírody promiskuitný a ideál vernosti je často nesplniteľný sen? Prečo ľudia míňajú 

toľko peňazí za kozmetiku a plastické operácie? A prečo nám môže hormonálna antikoncepcia priniesť 



neželané prekvapenia? Spolupráca biológie a sociálnej antropológie nám prináša zaujímavé odpovede na 

tieto a mnohé ďalšie otázky. 

 

 

Auditorium maximum 

 

8.30 – 9.05 hod.: Aký je svet diplomacie?  
JUDr. Metod Špaček, Ph. D., Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK 

 

Dlhoročný diplomat v službách Slovenskej republiky predstaví svet diplomacie. Oboznámi s fungovaním 

diplomacie, ako sa riešia aktuálne svetové a regionálne problémy. Predstaví, aké je uplatnenie právnikov 

v medzinárodných vzťahoch a v diplomacii a aké to je zastupovať Slovenskú republiku v zahraničí na 

svetových a európskych fórach.  

 

9.15 – 9.50 hod.: Psychológia komunikácie 
PhDr. Robert Krause, Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

 

Aké sú druhy ticha? Aké formy počúvania poznáme? Ako je možné, že to, čo ľudia hovoria, nie je často to, čo 

chcú povedať? Akým spôsobom sa dajú prijať negatívne správy a ako sa dá reagovať na pozitívne správy? Aj 

týmto témam sa bude venovať prednáška PsyKom.  

 

10.00 – 10.35 hod.: Etický hacking 
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA, Mgr. Vincent Karovič, PhD., Katedra informačných systémov Fakulty 

managementu UK 

 

Aká je skutočná hodnota informácií, ktoré zdieľame so svetom? Kto je etický hacker? Ako sa dá testovať 

bezpečnosť v IKT? Aké sú princípy testovania bezpečnosti? Ukážeme si zaujímavé príklady zraniteľnosti IKT 

systémov a to, ako sa účinne chrániť. 

 

10.45 – 11.20 hod.: Navariť, upratať, mobilizovať ľudí... alebo ako sa robia revolúcie 
Mgr. Zuzana Maďarová, M.A., PhD., Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied UK 

 

Muži na tribúne, za rokovacím stolom, v neustálom pohybe... je to jediný obraz aktérov revolúcií a sociálnych 

hnutí? Ako sa podieľajú ženy na spoločenských zmenách a prečo sú v pamäti, histórii i teórii často 

zneviditeľňované? Čo sa stane, keď do skúmania revolúcií zahrnieme reprodukčnú prácu, bez ktorej by nebola 

možná žiadna spoločenská zmena? V prednáške sa pozrieme na to, ako sa vytvára obraz spoločenských zmien 

a politického aktérstva. 

 

11.30 – 12.05 hod.: Match fixing a jeho právny rozmer 
Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., M.A., Katedra teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty 

UK 

 

Ak sa v organizovanom športe vyskytnú snahy úplne alebo čiastočne ovplyvniť výsledok zápasu, ide nielen 

o porušenie pravidiel hry, ale často aj práva. Dôvody a súvislosti môžu byť rôzne a problém má veľa 

zaujímavých stránok. 
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