
S
P

R
A

V
O

D
A

J 
U

N
IV

ER
ZIT

Y KOMENSKÉHO VYCHÁDZA OD RO
K

U
 19

5
5

MÁJ 2018 

Univerzita opäť finančne podporila 
vedecké projekty doktorandov

Prokrastinácia má  
aj svoje výhody

Medik roka aj po  
štvrtýkrát z UK

Univerzita opäť finančne podporila 
vedecké projekty doktorandov

Prokrastinácia má  
aj svoje výhody

So šéfredaktorom webu  
Lovci šarlatánov  
o zdravotníckych hoaxoch

So šéfredaktorom webu  
Lovci šarlatánov  
o zdravotníckych hoaxoch

Medik roka aj po  
štvrtýkrát z UK



22

O B S A H

E D I T O R I Á LEditoriál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Medikom roka 2018 je študent z Jesseniovej lekárskej fakulty UK .  .  .  .  .3
Univerzita Komenského hostila prestížnu sieť univerzít .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Vyberáme z programu rektora UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Novým dekanom EBF UK je Dr . Milan Jurík .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Do roku 2035 sa očakáva nárast pôrodnosti i strednej dĺžky života  .  .  .  .5
Univerzita Komenského opäť finančne podporila výskum doktorandov  .6
Rotunda sv . Juraja pri Nitrianskej Blatnici je stredoeurópsky unikát  .  .  .  .8
Prírodovedecká kvapka krvi 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
DNA deň vo Vedeckom parku UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Prokrastinácia má aj svoje výhody  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Anketa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Na obede s prezidentom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Študenti FM UK detským onkopacientom ukázali, že škola nie je iba 
o vedomostiach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Tím PraF UK tento rok prepísal históriu slovenskej účasti  
na Jessup Moot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Právnický telemost Bratislava – Colorado Springs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Za právom do sveta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Laureátom Ceny mesta Banská Bystrica sa stal Ondrej Sliacky .  .  .  .  .  .16
Mark Twain na Katedre anglického jazyka a literatúry PdF UK  .  .  .  .  .  .  .16
Veronika Homolová Tóthová na FiF UK: Dobrý človek nikdy  
nespochybňuje utrpenie iných ľudí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
O novinárskej etike a jej (ne)dodržiavaní v spravodajských reláciách  .  .17
K výchove detí treba pristupovať odborne i s empatiou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
V Martine ocenili najlepšie práce mladých vedcov v oblasti  
onkologického výskumu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
V Smoleniciach sa opäť stretla stredoeurópska študentská  
špička z počítačovej grafiky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
Na odbornom neurochirurgickom kurze v Turecku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
Na odporcov očkovania nezaberajú žiadne argumenty,  
pripomínajú sektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
K navrhovanej novele zákona o voľbe prezidenta Policajného zboru  .  .24
Absolventi Filozofickej fakulty UK nemajú po škole problém  
zamestnať sa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Predstavujeme špičkové tímy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Interaktívna výučba zoológie v ochranárskej praxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
ŽIvot PO MATfyze 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Prezradili ste nám o sebe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Keď hudba ladí s fyzikou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Farmaceuti sa dočkali druhej časti skrípt odbornej angličtiny  .  .  .  .  .  .  . 32
Reedícia vysokoškolskej učebnice: Latinčina pre farmaceutov  .  .  .  . 32
Vybrané novinky z Vydavateľstva UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Na učiteľskej mobilite na Univerzite v Pécsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Študenti opäť súťažili o najlepší Erasmus+ plagát .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Kam na Erasmus+? Do rodiska Erazma Rotterdamského!  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Slovenčinári pod Kriváňom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Grilovačka slovakistov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Latina viva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
Jazykové okienko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
Tip Našej univerzity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
Krížovka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Naša univerzita v dobrých rukách  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Čo nájdete v júnovej Našej univerzite? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
English Summary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

NAŠA UNIVERZITA časopis Univerzity Komenského v Bratislave • ročník 64 • mesačník vychádza 10-krát ročne • Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom 
EV 2933/09 • ISSN 1338-4163 • Vydáva Univerzita Komenského v Bratislave • IČO: 00 397 865 • Adresa: Šafárikovo nám . 6, P . O . Box 440, 814 99 Bratislava 1 • e-mail: 
nasa .univerzita@uniba .sk • Tel .: 02/592 44 346 • http://www .uniba .sk/nu • Predseda redakčnej rady: doc . Mgr . Vincent Múcska, PhD ., prorektor UK . Členovia: RNDr . Martin 
Belluš, FMFI UK; PhDr . Helena Bernadičová, LF UK; Mgr . Adriána Biela, PhD ., EBF UK; doc . RNDr . Branislav Bleha, PhD ., PriF UK; prof . MUDr . Andrea Čalkovská, DrSc ., JLF UK; 
Mgr . Eva Faithová, PhD ., PdF UK; doc . JUDr . Marián Giba, PhD ., PraF UK; doc . JUDr . PhDr . Katarína Gubíniová, PhD ., FM UK; Mgr . Tatiana Ilavská, PhD ., CĎV UK; Mgr . Martina 
Krútilová, VM Ľ . Štúra – Mlyny UK; Ing . Ľubomír Lauko, VI Družba UK; Mgr . Lenka Levarská, PhD ., VP UK; Mgr . Martina Mášiková, FSEV UK; Mgr . František Seman, PhD ., FTVŠ 
UK; ThDr . Ivan Šulík, PhD ., RKCMBF UK; Mgr . Jaroslav Tóth, PhD ., FaF UK; doc . PhDr . Miloslav Vojtech, PhD ., FiF UK • Vedúca redaktorka: Mgr . Erika Hubčíková • Redakcia: 
Mgr . Lenka Miller, Mgr . Zdenka Krasňanská, Mgr . Martin Kováč, JUDr . Karin Fedorová • Fotograf: Vladimír Kuric • Grafická úprava: HLBINY s . r . o . • Tlač: KO&KA, spol . s r . o ., 
Bratislava • Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci • Náklad 3200 ks . Za obsah príspevkov zodpovedajú autori . Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ . 

Máme za sebou ďalšie majstrovstvá sveta v hokeji, na ktorých 
sa „našim chlapcom“ opäť raz nepodarilo získať dobré umiestne-
nie . Pritom im nemožno uprieť – aspoň teda v tých pár zápasoch, 
ktoré som sledoval – snahu ani schopnosti . Aj takému občas-
nému ctiteľovi najrýchlejšieho kolektívneho športu, akým som ja, 
je jasné, že pod nelichotivé výsledky slovenskej reprezentácie v 
ostatnom období sa podpísali najmä roky zanedbávania systema-
tickej práce – mládežou počnúc a reprezentáciou končiac .

Podobnosť s pomermi v našom školstve (vojenstve, poľnohos-
podárstve, zdravotníctve . . .) iste nie je náhodná . A keďže je jasné, 
že to, čo sa roky iba plátalo, nemožno napraviť z večera na ráno, 
dnes počúvame, že čoskoro bude predstavený vynovený národný 
program rozvoja výchovy a vzdelávania, že sa vypracuje strategický 
dokument o rozvoji slovenského poľnohospodárstva do roku 2030 
atď . (Ako keby tu uplynulé desaťročie nebol nikto, kto vládol – 
a niesol zodpovednosť za krajinu, ako keby zasa potichu znelo ono 
štepkovské: „ . . .čo ja, ale tam houue, tam boli ku . . .“ .)

Niežeby sme strategické plánovanie a riadenie nepotrebovali, 
práve naopak – potrebujeme ho ako soľ . Ku skepse voči ohla-
sovaným zámerom však nabáda i skutočnosť, že aj všeobec-
ne pozitívne hodnotená nová Obranná stratégia SR, ktorá bola 
predstavená minulý rok, zapadá neschválená prachom kdesi 
v tieni nákupu transportérov, ktorý na rozdiel od dlhodobých 
vízií, majúcich za cieľ priniesť dobro mnohým, prináša okamžitý 
a veľmi konkrétny profit vyvoleným .

Aj z doteraz napísaného vyplýva, že trváce pozitívne výsled-
ky, ktoré prekračujú hranice úzkych záujmov, môže priniesť iba 
systematická, tvrdá a cieľavedomá práca – napríklad taká, akú 
už vyše polstoročia vykonávajú v rádiouhlíkovom laboratóriu na 
FMFI UK (str . 8), či taká, ktorú v posledných rokoch v mene 
medicínskej osvety nezištne robí skupina nadšených lekárov 
a zdravotníkov z iniciatívy Lovci šarlatánov (str . 22 – 23) . Nech 
nám slúžia ako príklady opäť takých potrebných „ostrovov pozi-
tívnej deviácie“, ktorých činnosť je hodné nasledovať i podporo-
vať . Spolu s redakciou vám želáme motivujúce májové čítanie .

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

predseda Redakčnej rady Našej univerzity

Poznámka k titulnej strane: Dňa 19 . apríla 2018 sa v Aule UK už  
po dvadsiaty druhý raz udeľovali Granty UK mladým vedcom . Viac  
na str . 6 – 7 .



Univerzita Komenského hostila prestížnu sieť univerzít
V dňoch 12. – 13. apríla 2018 Univerzita Komenského v Bratislave (UK) na svojej pôde zorganizovala Utrecht Network Annual 
General Meeting – výročnú schôdzu združenia Utrecht Network (UN), spájajúceho 32 členských univerzít z 27 krajín Európy, ktoré 
reprezentujú vedúci pracovníci, resp. riaditelia zahraničných oddelení. Univerzita Komenského, ktorá je členom združenia od roku 
2004, je v UN jediným zástupcom zo Slovenska.

Ide o veľmi prestížne členstvo – združenie 
UN si totiž samo vyberá nových členov, ktorí 
musia splniť vysoké kvalitatívne kritériá .

Výročnú schôdzu UN hostila Univerzita 
Komenského po prvýkrát . Schôdzi pred-
chádzal jedenapoldňový workshop na tému 
„Service Learning and Community Engage-
ment in Higher Education Institutions“, na 
ktorom sa okrem pedagógov z partner-

ských univerzít zúčastnili aj štyria pedagó-
govia z UK .

Cieľom našej univerzity je posilniť spo-
luprácu s ďalšími asociovanými sieťami, 
ako sú Australian-European Network 
a Mid-America Universities International, 
združujúcimi univerzity, na ktoré môže 
Oddelenie medzinárodných vzťahov Rek-
torátu UK vysielať našich študentov na 

mobilitu práve vďaka členstvu v Utrecht 
Network .

Tento rok v novembri bude UK – aj v súvis-
losti s približujúcim sa 100 . výročím svojho 
vzniku – hostiť aj ďalšie prestížne európske 
univerzitné združenia: UNICA – Network 
of Universities from the Capitals of Europe 
a Danube Rectors’ Conference .

LM

Medikom roka 2018 je študent  
z Jesseniovej lekárskej fakulty UK

Víťazom súťaže Medik roka 2018, ktorú pre študentov všeobecného lekárstva v 5. a 6. ročníku štúdia už po štvrtýkrát zorganizovala 
sieť nemocníc Svet zdravia, sa stal Lukáš Urban z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLF UK).

Koncept súťaže Medik roka i tento rok po-
zostával z troch samostatných postupových 
kôl . Prvým bola registrácia do súťaže na www .
medikroka .sk, na ktorú sa v roku 2018 odhod-
lalo 160 študentov lekárskych fakúlt . Druhým 
bolo správne vypracovanie prípadových štú-
dií/kazuistík formou online kvízu . Posledným, 
tretím modulom bolo zavŕšenie celej súťaže 
víkendovým sústredením v dňoch 14 . – 15 . 
apríla 2018 v nemocnici v Michalovciach, 
kde si počas finále zmerala sily v teoretických 
i praktických úlohách dvadsiatka najlepších 
slovenských medikov . V rámci praktických 
medicínskych workshopov si finalisti mali 
možnosť vyskúšať laparoskopickú operáciu 
brucha s moderným inštrumentáriom i kolo-
noskopiu na špeciálnom trenažéri . Trénovali 
aj resuscitáciu a intubáciu novorodenca a tiež 
to, ako viesť spontánny pôrod . Z nemedicín-
skych oblastí sa budúci lekári zoznámili naprí-
klad aj s tým, ako zdravotné poisťovne platia 
lekárov, či s princípmi fungovania centrálnej 
prípravovne liekov .

Medikom roka 2018 sa stal Lukáš Urban, 
študent 6 . ročníka z JLF UK, vďaka ktoré-
mu Univerzita Komenského aj po štvrtýkrát 
úspešne obhájila prvenstvo v tejto súťaži . „Ab-
solútne som to nečakal, keďže spočiatku som 
robil chyby a to finálové súťaženie mi nešlo 
úplne tak, ako som si to predstavoval . Takže 
som veľmi prekvapený,“ reagoval Lukáš, kto-
rému sa podarilo získať až 120 bodov z celko-

vých 125 . „Teraz plánujem dopísať diplomovú 
prácu, dokončiť školu, trochu si oddýchnuť 
a potom sa naplno venovať medicíne . Chcel 
by som byť kardiológ a ostať pracovať na Slo-
vensku,“ dodal víťaz štvrtého ročníka súťaže, 
ktorý získal hlavnú finančnú výhru v hodnote 
3000 eur .

Na druhom mieste skončila študentka 
5 . ročníka z Lekárskej fakulty UK Simona Ba-
šová, tretie miesto obsadila Veronika Kissio-
vá, študentka 6 . ročníka z Lekárskej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
a špeciálnu cenu zdravotnej poisťovne Dôvera 
spojenú s finančnou výhrou v hodnote 1000 
eur získal študent 5 . ročníka z Lekárskej fakul-
ty UK Kamil Kopčík . Všetkým dvadsiatim fina-
listom bolo ponúknuté garantované pracovné 
miesto v sieti nemocníc Svet zdravia, pričom 
traja najlepší si budú môcť vybrať oddelenie 
podľa vlastného výberu . Budúci lekári získali 
aj ďalšie ceny podľa jednotlivých finálových 
kategórií, domov si odniesli napríklad moder-
né stetoskopy .

„Súťaž Medik roka ukazuje mladým študen-
tom medicíny reálne podmienky v nemocnici, 
trochu ich pripraví na prax a naučí ich rozu-
mieť aj ostatným vzťahom v zdravotníctve . Pri 
tomto projekte stojíme od samotného začiat-
ku, lebo sa chceme deliť o naše know-how 
a pomôcť mladým lekárom pripraviť sa na ich 
budúce povolanie,“ vyzdvihol pozitíva súťaže 
Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej 

poisťovne Dôvera, ktorá je generálnym part-
nerom Medika roka . Jeho slová doplnil Vladi-
mír Dvorový, generálny riaditeľ siete nemocníc 
Svet zdravia a siete polikliník ProCare: „Súťaž 
každý rok organizujeme nielen preto, aby sme 
medikom povedali viac o trendoch v modernej 
medicíne, ale aj preto, aby sme sa od nich do-
zvedeli, v čom vidia problémy v zdravotníctve, 
aké sú ich priority a názory .“

Zdenka Krasňanská
Foto: Svet zdravia

S P R A V O D A J S T V O
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Medik roka 2018 Lukáš Urban z JLF UK (v strede),  
2. miesto získala Simona Bašová z LF UK (vpravo).



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

4. 4. – 6. 4. – Rektor UK prof . RNDr . 
Karol Mičieta, PhD ., sa zúčastnil na za-
sadnutí Výročnej konferencie European 
University Association (EUA) na Univerzite 
v Zürichu .

11. 4. – Zúčastnil sa na rokovaní Odbor-
ného a koordinačného orgánu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠV-
VaŠ SR) pre prípravu štátnych programov 
výskumu a vývoja .

Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej rek-
torskej konferencie (SRK) a následne na 
stretnutí so zástupcami ďalších orgánov 
reprezentácie vysokých škôl .

12. 4. – Odovzdal menovací dekrét no-
vému dekanovi Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty UK Mgr . Milanovi Juríkovi, PhD . Viac 
na str . 4 .

13. 4. – Prihovoril sa účastníkom 5 . roč-
níka medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Mediácia – metóda alebo profesia“, ktorú 
v Modre zorganizovala Asociácia mediáto-
rov Slovenska .

16. 4. – Zúčastnil sa na slávnostnom za-
sadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakul-
ty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
pri príležitosti 55 . výročia založenia fakulty .

17. 4. – Zúčastnil sa na slávnostnom za-
sadnutí Vedeckej rady Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo 
pri príležitosti udelenia čestného titulu doc-
tor honoris causa prof . Bebovi Whiteovi zo 
Stanfordovej univerzity v USA .

18. 4. – Zúčastnil sa na 57 . fakultnej kon-
ferencii ŠVOČ a XII . vedeckej konferencii 
doktorandov Lekárskej fakulty UK .

Vo Vedeckom parku UK sa zúčastnil na 
Konvente študentov UK 2018, podujatí or-
ganizovanom Študentskou časťou Akade-
mického senátu UK .

19. 4. – V Aule UK sa prihovoril ocene-
ným študentom na slávnostnom udeľovaní 
Grantov UK . Viac na str . 6 .

Zúčastnil sa na 6 . zasadnutí Rady Vý-
skumnej agentúry MŠVVaŠ SR .

20. 4. – Zúčastnil sa na pracovnom 
stretnutí s veľvyslancom Nemeckej spolko-
vej republiky v SR Joachimom Bleickerom .

23. 4. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady 
UK .

24. 4. – Na Úrade vlády SR sa zúčastnil 
na pracovnom stretnutí v súvislosti s pripra-
vovanou tvorbou štátnej vednej politiky SR . 

25. 4. – 28. 4. – Zúčastnil sa na konfe-
rencii „EUNIS 2018 Rector‘s Conference“, 
ktorá sa konala v portugalskom Porte .

30. 4. – Zúčastnil sa na 83 . zasadnutí 
SRK, ktoré sa konalo za účasti ministerky 
školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr . 
Mgr . Martiny Lubyovej, PhD ., na pôde Uni-
verzity Komenského v Bratislave . 

Prijal riaditeľku oddelenia medzinárodných 
vzťahov Národnej autonómnej nikaragujskej 
univerzity v Leóne Michelle Brigite Nitelet 
Jirón .

Mgr. Alena Matušíková, 
Kancelária rektora UK

staviť síce pomalý, ale kontinuálny pokles 
počtu študentov na našej fakulte,“ vysvetlil .

„V oblasti vedy a výskumu sa pokúsime 
nadviazať na úspešný kvantitatívny i kvalita-
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Novým dekanom EBF UK je  
Dr. Milan Jurík

Dňa 26. marca 2018 zvolil Akademický senát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave (EBF UK) za kandidáta na funkciu dekana Mgr. Milana 
Juríka, PhD., dovtedajšieho prodekana EBF UK pre vzdelávaciu činnosť. Menovací 
dekrét novému dekanovi EBF UK, ktorý vo funkcii nahradil doc. Mgr. Ľubomíra Batku, 
Dr. theol., odovzdal dňa 12. apríla 2018 rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Dr . Jurík, ktorý sa o post dekana uchádzal 
ako jediný kandidát, získal v hlasovaní 7 z 10 
hlasov, 3 hlasy boli neplatné . Nového deka-
na EBF UK sme sa pri príležitosti jeho vyme-
novania do funkcie opýtali na jeho priority 
a ciele v nastávajúcom funkčnom období, 
ktoré potrvá do 31 . marca 2022 .

„Poslaním EBF UK je i naďalej poskytovať 
kvalitné vzdelávanie v oblasti evanjelickej 
teológie, učiteľstva náboženskej výchovy 
a kresťansky motivovanej sociálnej práce – 
diakonie . V procese poslednej akreditácie 
sa nám podarilo modernizovať teologické 
kurikulum tak, aby umožnilo v plnšej miere 
odpovedať na výzvy a potreby dnešnej doby . 
V oblasti internacionalizácie štúdia chce-
me motivovať našich študentov, aby časť 
svojho štúdia absolvovali na partnerských 
teologických fakultách v zahraničí . Chce-
me spoločne vynakladať úsilie, aby sa naša 
fakulta stala zaujímavou destináciou i pre 
zahraničných študentov, učiteľov a vedec-
kých pracovníkov, ktorí k nám prichádzajú 
v rámci medzinárodných programov mobilít,“ 
uviedol Dr . Jurík . V tejto súvislosti vyzdvihol 

tiež potrebu kontinuálneho zvyšovania kva-
lity výučby jednotlivých predmetov, najmä 
s dôrazom na posun k tvorivému mysleniu 
a nadobúdaniu odborných kompetencií po-
trebných pre prax . Zdôraznil, že súčasťou 
zvyšovania kvality pedagogického procesu 
je aj zabezpečenie primeranej kvalifikač-
nej štruktúry učiteľov . „Tá je predpokladom 
zabezpečenia kontinuálneho a stabilného 
garantovania študijných programov . Keďže 
sme najmenšou fakultou Univerzity Komen-
ského, v najbližších rokoch nás čaká ne-
ľahká úloha zabezpečiť plynulú generačnú 
výmenu garantov a spolugarantov magis-
terského a doktorandského stupňa štúdia 
tak, aby si fakulta vo všetkých ponúkaných 
študijných programoch udržala akreditačné 
práva vrátane práv konať habilitačné a inau-
guračné konania,“ upozornil .

Za jednu z najväčších výziev pre najbližšie 
roky nový dekan EBF UK považuje prípravu 
nového teologicky zameraného študijného 
programu či obsahovú inováciu sociálne 
a diakonicky zameraných študijných progra-
mov . „Ich realizácia nám môže pomôcť za-

Milan Jurík sa narodil v roku 1978 
v Liptovskom Mikuláši . V roku 2002 
úspešne ukončil spojené magisterské 
štúdium evanjelickej teológie na EBF UK, 
kde v roku 2010 obhájil aj dizertačnú prácu 
(PhD .) . V rokoch 2005 – 2014 pôsobil 
ako spirituál Teologického domova ECAV 
pri EBF UK, od roku 2011 ako prodekan 
pre študijné záležitosti . Pôsobí na Katedre 
praktickej teológie EBF UK . Vedecky 
sa venuje oblasti diakonie, misiológie či 
bohoslužobného života ECAV .



5

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

Publikácia sa zaoberá otázkami, prečo sa 
mestá rýchlo menia, ako sa menia, ako budú 
vyzerať o 25 – 30 rokov, aké sú imigračné 
a emigračné predpoklady a čo je možné s de-
mografickým vývojom urobiť . Doposiaľ nebo-
la na Slovensku, ale ani v okolitých krajinách 
publikovaná taká detailná analýza demogra-
fického vývoja aj za jednotlivé mestá . Zvyčaj-
ne sa robia demografické analýzy iba na ce-
loštátnej úrovni . V tejto štúdii je každé mesto 
spracované jednotnou metodikou a v troch 
scenároch . Stredný je najpravdepodobnejší, 
nízky a vysoký scenár zasa predstavujú po-
myselnú hranicu, za ktorú by vývoj nemal ísť .

Najväčšie mestá netvoria jednoliaty celok . 
V mnohých ohľadoch sa odlišujú, ale v mno-
hom sú si podobné . „Ani v jednom meste ne-
dosahuje úhrnná plodnosť hodnotu dve deti na 
jednu ženu, čo sa považuje za tzv . záchovnú 
hodnotu pre veľkosť populácie, ak sa neberie 

tívny rast publikačných výstupov a grantov 
z uplynulých rokov . Považujem za dôležité, 
aby sme kontinuálne rozširovali spektrum 
výskumných grantov, o ktoré sa uchádza-
me . Už viac rokov sa pokúšame hľadať 
možnosti spolupráce v tvorbe medzinárod-
ných tímov pri riešení grantových úloh s ko-
legami z univerzít vo Viedni, Prahe a Bu-
dapešti . Potešilo by ma, ak by toto úsilie 
prinieslo prvé výsledky,“ uviedol Dr . Jurík .

Ako prioritu vníma aj rozvoj spolupráce 
a pestovanie dobrých vzťahov s Evan-
jelickou cirkvou a . v . Ako sa vyjadril, jej 
predstavitelia a pracovníci na rôznych 
úrovniach môžu napomáhať fakulte k mo-
tivácii uchádzačov o štúdium, ako i v plne-
ní ďalších úloh . „Fakulta prispieva okrem 
výchovy a kontinuálneho vzdelávania 
pracovníkov cirkvi k pestovaniu teológie 
a vedeckej reflexie duchovných a spolo-
čenských prejavov života cirkvi . Ako výzvu 
vnímam aj možnosť prípravy programu ce-
loživotného vzdelávania duchových pra-
covníkov cirkvi, v ktorom by naša fakulta 
mohla nájsť nový priestor pre realizáciu,“ 
zdôraznil . „S naším tímom spolupracovní-
kov chceme tiež pokračovať v snahe, aby 
naša fakulta bola dobrým miestom pre 
štúdium, život i prácu, a to aj s ohľadom 
na citlivosť k životnému prostrediu . Aby 
všetky naše aktivity boli dôstojnou repre-
zentáciou plnenia jej poslania v kontexte 
blížiaceho sa 100 . výročia jej založenia,“ 
dodal .

redakcia

Do roku 2035 sa očakáva nárast pôrodnosti  
i strednej dĺžky života

Katedra humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) a Výskumné demo-
grafické centrum pri Infostate vydali unikátnu publikáciu o doterajšom a budúcom vývoji (až do roku 2035) jedenástich najväčších 
miest Slovenska. Názov publikácie je Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska. Zahrnuté sú Bratisla-
va, Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Martin, Poprad a Prievidza.

do úvahy migrácia . Aktuálne iba v Bratislave 
je plodnosť vyššia ako na celom Slovensku, 
v ostatných mestách je v zásade rovnaká 
alebo nižšia ako celoslovenská hodnota . 
Klesá aj plodnosť počítaná pre generácie 
vystihujúca medzigeneračné zmeny,“ uvádza 
doc . RNDr . Branislav Bleha, PhD ., demograf 
z Univerzity Komenského v Bratislave .

Rodičmi sa vo viac ako polovici prípadov vo 
všetkých mestách stávajú ľudia vo veku tridsať 
a viac rokov . Len v pätine prípadov sú rodičia 
mladší ako 25 rokov . Vek rodičov od roku 
1989 prudko vzrástol . Demografi predpokla-
dajú nárast plodnosti, avšak úroveň nedosiah-
ne hodnotu dve deti na jednu ženu; hodnoty 
sa budú pohybovať okolo 1,6 až 1,8 dieťaťa . 
Hoci odborníci očakávajú nárast plodnosti, 
počet narodených detí bude klesať, pretože 
žien vo veku 15 – 49 rokov bude menej .

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa výskumníci 
zamerali, sú manželské zväzky . „Je celoslo-
venským trendom, že čoraz viac detí sa rodí 
nezosobášeným rodičom . Martin a Prievidza 
majú dokonca najvyšší podiel narodených 
detí mimo manželstva,“ uvádza RNDr . Bra-
nislav Šprocha, PhD ., vedúci Výskumného 
demografického centra pri Infostate . „V naj-
väčších mestách nastal prudký pokles sobáš-
nosti a ich obyvatelia sa sobášia neskôr ako 
v menších mestách . Na druhej strane je pre-
kvapujúce, že kým pred dvadsiatimi alebo aj 
desiatimi rokmi sa manželské páry vo veľkých 
mestách rozvádzali viac, v súčasnosti je táto 
hodnota podobná ako v ostatných mestách,“ 
pokračuje doktor Šprocha .

Obyvatelia najväčších miest žijú výrazne 
dlhšie ako pred 25 rokmi . Vo všetkých jede-
nástich mestách žijú obyvatelia dlhšie, ako je 
slovenský priemer . Najväčšiu mieru na náras-
te strednej dĺžky života má zníženie úmrtnosti 
ľudí vo veku 60 – 79 rokov . Prevažuje však 
prirodzený úbytok, viac osôb zomiera, ako 

sa narodí detí . V sledovaných mestách bez 
výnimky odborníci očakávajú ďalšie zlepšo-
vanie úmrtnostných pomerov u mužov i žien . 
Z hľadiska úrovne úmrtnosti zostanú pod 
celoslovenským priemerom . Počet obyvate-
ľov sa napriek tomu v mestách s výnimkou 
Bratislavy bude znižovať . Priemerný vek do 
roku 2035 narastie o 3 – 6 rokov . Zvýši sa 
zastúpenie seniorov nad 65 rokov, a to o jed-
nu pätinu, v prípade Prievidze až o dve tretiny .

Sťahovaním strácajú obyvateľov všetky 
mestá s jednou výnimkou . „Tou výnimkou je 
hlavné mesto, ktoré sa po skončení ,čiernej 
demografickej dekády‘ približne pred 10 rok-
mi dostalo do kladných čísel a získava oby-
vateľov zo všetkých regiónov Slovenska,“ 
uvádza docent Bleha . „Do budúcna predpo-
kladáme znižovanie migračnej straty a nie-
ktoré mestá sa môžu pridať k Bratislave ako 
migračne ziskovému mestu . V Prešove, Mar-
tine, Poprade a Prievidzi však bude migrácia 
spôsobovať znižovanie počtu obyvateľov až 
do roku 2035,“ dopĺňa docent Bleha z UK .

S nárastom priemerného veku a nárastom 
počtu seniorov narastie tiež hodnota indexu 
ekonomického zaťaženia . Starnutie populá-
cie najväčších miest je v podstate nezvratné, 
a to i napriek imigrácii mladších obyvateľov .

„Jedinečná publikácia o demografickom 
vývoji v jednotlivých slovenských mestách 
je tiež dôkazom toho, že práve univerzity 
disponujú osobnostným a vedeckým po-
tenciálom na klasifikovanie a predvídanie 
spoločenského vývoja v strednodobom aj 
dlhodobom horizonte . Tým umožňujú na-
stavenie politických, spoločenských aj od-
borných parametrov a prijatie potrebných 
riešení v prospech celej spoločnosti a jej čo 
najefektívnejšieho a najperspektívnejšieho 
rozvoja,“ zdôraznil rektor UK prof . RNDr . 
Karol Mičieta, PhD .

Lenka Miller



Univerzita Komenského opäť finančne  
podporila výskum doktorandov

Vedecké, pedagogické a umelecké projekty 253 doktorandov do 30 rokov si rozdelili sumu 243 340 eur. Mladí vedci okrem iného 
skúmajú účinky studenej plazmy na rakovinové bunky, elektromagnetické žiarenie z mobilov či vplyv konzumácie kolových nápojov. 
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) udeľuje Granty UK už 22 rokov.

Medzi podporenými projektmi Grantov UK 
sú aj Vyšetrovanie účinkov studenej plaz-
my na normálne a rakovinové bunky vyu-
žitím molekulárnych a genetických metód 
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), 
Metabolický dôsledok dlhodobého príjmu 
kolových nápojov (Lekárska fakulta UK), 
Využitie obáv rodičov pri odhaľovaní neu-
rovývinových porúch u detí do troch rokov 
(Filozofická fakulta UK), Aktívne poznáva-

nie žiakov pomocou mobilných technoló-
gií (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
UK), Hodnotenie expozície elektromag-
netickému žiareniu z mobilného telefónu 
v rôznych prostrediach (Jesseniova lekár-
ska fakulta UK) či Participatívne prístupy 
pri mapovaní sociálne vylúčených lokalít 
na Slovensku (Prírodovedecká fakulta UK) 
a ďalšie .

„Je to aktivita, ktorú cielene rozvinulo ve-
denie Univerzity Komenského, aby iniciovalo 
a podporilo tvorivú vedeckovýskumnú prácu 
doktorandov našej alma mater . V zmysle Zá-
sad udeľovania Grantov UK boli aj tento rok 
podporené projekty doktorandov, ktorých 
školitelia sú členmi 26 špičkových tímov UK,“ 
uviedol rektor UK prof . RNDr . Karol Mičieta, 
PhD .

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú čin-
nosť a doktorandské štúdium prof . RNDr . 
Peter Moczo, DrSc ., povzbudil doktorandov 
prezentovať svoje výskumy na najprestížnej-
ších konferenciách, rovnako im odporučil 
klásť si najambicióznejšie ciele . „Nestrácajte 

čas, aby ste publikovali v iných ako v najlep-
ších časopisoch,“ odkázal prorektor UK .

Novinkou podujatia bol zaujímavý formát, 
v ktorom výsledky svojho výskumu v 5-mi-
nútovej prezentácii predstavili šiesti dok-
torandi, ktorých projekty boli podporené 
v predošlých ročníkoch . Medzi témami boli 
dve nové mutácie vedúce k vzniku vzácnych 
vrodených porúch hemostázy, vplyv mikro-
skopických húb na mobilizovanie hliníka či 
detekcia kolíznych situácií v chôdzi pacien-
tov s Parkinsonovou chorobou .

Zo 419 podaných projektov doktorandov 
podporila univerzita 253 . Každý projekt zís-
kal v priemere sumu 960 eur . Najviac po-
daných i podporených projektov pochádza 
tradične z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá 
predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 
88 . Jesseniova lekárska fakulta UK predlo-
žila 61 projektov, z ktorých finančnú podpo-
ru získalo 37 . Na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 
podaných projektov .

Lenka Miller
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Mgr. Jozef Čonka,
Lekárska fakulta UK

Metabolický dôsledok dlhodobého príj-
mu kolových nápojov

Príjem sladených nápojov je asociovaný 
s rizikom obezity a metabolického syndrómu . 
Kauzalitu asociácie však možno preukázať len 
v intervenčných experimentoch . Cieľom štúdie 
bude sledovanie vplyvu dlhodobého príjmu 
kolových nápojov na glukózový metabolizmus, 
renálne a pečeňové funkcie, ale aj správanie 
u experimentálnych zvierat . Analýzou výsled-
kov zistíme, či príjem kolových nápojov skutoč-
ne vedie k metabolickému syndrómu, a pou-
kážeme na možné molekulárne mechanizmy .

Mgr. Marianna Džačková,
Právnická fakulta UK

Ochrana maloletých prostriedkami verejno-
právnej regulácie elektronických médií

Masovokomunikačné prostriedky majú 
v súčasnosti veľký vplyv na psychiku a sprá-
vanie divákov . Dokážu ovplyvniť formovanie 

názorov občanov a utváranie verejnej mienky . 
Maloletí sú najnáchylnejšou a najcitlivejšou 
skupinou na preberanie vonkajších vplyvov 
a vzorov pri formovaní vlastného individuálne-
ho rebríčka hodnôt, zvlášť z televízneho vy-
sielania, ktorému sú dennodenne vystavení . 
Zabezpečenie ochrany zdravého fyzického 
a psychického vývoja maloletých by malo byť 
primárnym záujmom spoločnosti . Štát musí 
zabezpečiť legislatívu, ktorá bude dostatočne 
reagovať na rýchly vývoj v oblasti elektronic-
kých médií, podmienený neustálym rozvojom 
informačných technológií .

Základným cieľom projektu je zanalyzovať 
súčasný stav zabezpečenia právnej ochrany 
maloletých prostredníctvom právnej regulá-
cie televízneho vysielania a sankčného me-
chanizmu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
v súlade s požiadavkami EÚ . V prípade po-
treby budú súčasťou projektu aj návrhy na 
zlepšenie súčasnej právnej úpravy, prípadne 
zefektívnenie sankčného mechanizmu v ob-
lasti televízneho vysielania .

Mgr. Barbora Malík,
Filozofická fakulta UK

Využitie obáv rodičov pri odhaľovaní neu-
rovývinových porúch u detí do troch rokov

V období prvých troch rokov života, kritic-
kých pre zdravý vývin dieťaťa, je nevyhnutné 
venovať pozornosť odhaľovaniu vývinových 
oneskorení . Raná identifikácia oneskorenia 
či vývinovej poruchy je z prognostického hľa-
diska rozhodujúca pre zlepšenie stavu die-
ťaťa a využívanie výhod včasnej intervencie . 
Riziká možných porúch zachytávame naprí-
klad využitím rodičovských hodnotení, ktoré 
získavame zo škál rodičovských obáv . Cie-
ľom projektu je zachytiť a analyzovať obavy 
rodičov detí s typickým a atypickým vývinom 
do troch rokov a odhaliť možné riziko neuro-
vývinových porúch .

Mgr. Matúš Hlaváč,
Prírodovedecká fakulta UK

Racionálny vývoj inhibítorov zamera-
ných na liečbu onkologických a diabe-
tických ochorení

Diabetes mellitus je celosvetovo rozšírené 
ochorenie, ktoré je charakteristické nedo-
statočnou produkciou inzulínu alebo jeho 
rezistenciou . Dôležitým enzýmom pri dia-
betických ochoreniach je aldózareduktáza 
(ALR2), ktorého zvýšená aktivita spôsobuje 

Predstavujeme vybrané projekty



diabetické komplikácie, ako je katarakta 
(šedý zákal oka), nefropatia (ochorenie ob-
ličiek) a neuropatia (ochorenie nervovej sú-
stavy) . Cieľom projektu je pripraviť navrhnuté 
deriváty už známeho ALR2 inhibítora, ktorý 
sa voči ALR2 vyznačuje vysokou inhibíciou 
a selektivitou . Po príprave požadovaných 
derivátov máme v pláne v spolupráci so SAV 
uskutočniť biologické testovanie a tak zistiť 
ich inhibičnú aktivitu, základné farmakologic-
ké parametre a toxicitu . Súčasťou projektu je 
aj návrh a príprava nízkomolekulových inhibí-
torov VEGFR2 tyrozínkinázy (TK) a následné 
ich biologické testovanie . VEGFR2 TK je 
transmembránový receptor, ktorého zvýše-
ná aktivita vedie k tvorbe metastáz a vzniku 
rôznych typov rakoviny . Inhibícia TK je veľmi 
zaujímavým a dôležitým cieľom pri liečbe ra-
koviny . 

Mgr. Vladimíra Laššáková, 
Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky UK

Úniková miestnosť ako vzdelávací pro-
striedok

Cieľom projektu je vytvorenie návrhu a vy-
budovanie únikovej miestnosti, ktorá bude 
súčasťou FMFI UK . Súčasťou projektu 
bude analýza jednotlivých úloh, ich vplyvu 
na motiváciu a budovanie vzťahu k matema-
tike a tiež výskum možností využitia únikovej 
hry ako nástroja na vysvetlenie a precviče-
nie vybraných matematických konceptov . 
Počas realizácie projektu chceme získať 
dáta na výrobu prenosných únikových hier 
pre základné školy . Navyše, úniková miest-
nosť by mohla mať pozitívny vplyv aj na pozi-
tívnu propagáciu fakulty a univerzity .

Mgr. Juraj Petrík,
Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied UK 

Experimentálne overovanie intervenč-
ného programu „CSS“ na zmierňovanie 
predsudkov voči Rómom a podporu ich 
integrácie

Cieľom projektu je výskumné overenie 
účinnosti navrhovaného intervenčného 
programu pre stredné školy . Program má 
zmierňujúco vplývať na aktuálne diskriminač-
né postavenie Rómov na Slovensku v so-
ciálno-ekonomickej oblasti: primárne by mal 
program znižovať predsudky adolescentov 
z majority voči rómskej minorite a taktiež 
zvyšovať ich budúce intencie zamestnať 
a spolupracovať s Rómami žijúcimi na okraji 
chudoby a tak podporiť budúcu rómsku pra-
covnú integráciu . Program obsahuje etablo-
vané koncepty sociálnej psychológie, ako 
napríklad priamy kontakt alebo intervencie 
na búranie stereotypov a zaujatie perspek-
tívy .

Ing. Miroslav Kohan,
Jesseniova lekárska fakulta UK

Hodnotenie expozície elektromagne-
tickému žiareniu z mobilného telefónu 
v rôznych prostrediach

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO), ako aj Medzinárodná komisia 
pre ochranu pred neionizujúcim žiarením  
(ICNIRP) sa už viac ako 40 rokov zaoberajú 
možnými nepriaznivými účinkami elektro-
magnetického poľa (EMP) na živý organiz-
mus . WHO klasifikovala tento druh žiarenia 
ako možný karcinogén typu 2B . Cieľom 
projektu bude zistiť elektrickú intenzitu (E) 
EMP generovaného z mobilného telefónu 
v rôznych prostrediach, v ktorých sa mobil-
ná technika používa . Zisťovať sa budú roz-
diely E v tienených a netienených priesto-
roch, pričom chceme porovnať charakter 
vyžarovania v sieťach 2G, 3G a 4G, ako 
aj nameraných hodnôt E EMP s limitnými 
hodnotami podľa vyhlášky č . 534/2007 

Z . z . Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky . Výsledky môžu významne pri-
spieť k zisteniu vyššej škodlivosti siete 4G 
na zdravie obyvateľstva .

Mgr. František Strapek,
Pedagogická fakulta UK

Komparatívna analýza stredoškolských 
učebníc dejepisu krajín V4 – pohľad na 
genocídy v dejinách 20. storočia

Výskumný projekt má za cieľ komplexne 
zmapovať a zároveň porovnať učebnice de-
jepisu tak, aby sme získali prehľad o tom, 
do akej miery spracovali od nástupu nové-
ho milénia krajiny V4 problematiku genocíd 
20 . storočia do základného didaktického 
materiálu – učebnice . Táto analýza môže 
tiež poskytnúť podnety, prípadne ďalšie 
možnosti skvalitnenia sledovaných edukač-
ných materiálov v danej tematickej oblasti . 
Učenie o násilí a genocídach sa v súčas-
nosti stáva dôležitou súčasťou dejepisného 
kurikula .

G R A N T Y  U K
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Výsledky svojho výskumu prezentovala aj  doktorandka Alice Kušnírová z LF UK.
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Rotunda sv. Juraja  
pri Nitrianskej Blatnici  

je stredoeurópsky unikát
Rádiouhlíkové datovanie určilo jej vek  

do predcyrilometodského obdobia

Výsledky najnovších výskumov, na ktorých sa významne podieľal 
tím z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave (FMFI UK), oprávňujú Rotundu sv. Juraja pri 
Nitrianskej Blatnici na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO.

Rádiouhlíkové laboratórium na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky 
FMFI UK je už viac než päťdesiat rokov v nepretržitej prevádzke . Po-
čas tohto obdobia sa v laboratóriu realizoval výskum zameraný na rá-
dioaktivitu atmosféry a skúmal sa i vplyv prevádzky slovenských, eu-
rópskych a svetových jadrových elektrární na životné prostredie 
vrátane černobyľskej havárie v roku 1986 a fukušimskej havárie 
v roku 2011 . Nami takto získaný rad variácií 14C v atmosférickom CO

2
 

v Bratislave predstavuje po pozorovaniach Univerzity v Heidelbergu 
druhý najdlhší nepretržitý rad pozorovaní na svete, ktorý má v súčas-
nosti význam najmä pre výskum klimatických zmien a hodnotenia an-
tropogénnych zdrojov 14C v životnom prostredí . Dôležitou súčasťou 
výskumu v rádiouhlíkovom laboratóriu bolo datovanie stoviek archeo-
logických, geologických a hydrologických vzoriek .

V posledných dvoch rokoch sa rádiouhlíkové datovanie sústredilo 
najmä na Rotundu sv . Juraja v Nitrianskej Blatnici, ktorá je jediným 
stojacim svedkom zaniknutého osídlenia, čo v tejto lokalite existovalo 
už od začiatku 9 . storočia . Rotunda sa nachádza 5 km od obce Nit-
rianska Blatnica na úpätí vrchu Marhát (470 m n . m .) . Podľa archeo-
logických výskumov prof . PhDr . Alexandra Ruttkaya, DrSc ., v rokoch 
1974 – 1980 sa predpokladalo, že rotunda vznikla najneskôr okolo 
polovice 11 . storočia, keď obývaná lokalita zaznamenala hospodár-
sky rozkvet v súvislosti s ťažbou a spracovaním železnej rudy . Po vy-
čerpaní jej lokálnych ložísk osídlenie upadalo a postupne v priebehu 
13 . storočia zaniklo . Rotunda po zániku osídlenia v jej okolí postupne 
chátrala a časom sa zmenila na ruinu .

Podľa archívnych údajov poškodené pôvodné murivo rotundy, ktorú 
tvorí kruhová loď a apsida v tvare podkovy, v prvej polovici 16 . storočia 
opravili a objekt zastrešili . Od tejto opravy sa rotunda znovu využívala 
pre kultové potreby rímskokatolíckej cirkvi, a to až do dnešných čias . 
V roku 1777 bola na západnej strane lode k pôvodnému vstupu do ro-
tundy pristavaná veža, ktorá zmenila vzhľad celého exteriéru kostolíka 
na barokovú stavbu . Ešte koncom 16 . alebo začiatkom 17 . storočia sa 
k južnej stene rotundy pristavala malá pustovňa, ktorú obývali až do roku 
1814 pustovníci, starajúci sa zároveň aj o rotundu . Koncom 18 . storočia 
pri rotunde postavili školu, ktorú navštevoval aj neskorší uhorský prímas 
a ostrihomský arcibiskup Ján Scitovský (1785 – 1866) .

V roku 2009 akademický maliar Jozefa Dorica začal s reštaurovaním 
rotundy a po odkrytí najstaršej hmoty rotundy spod mladších opráv obja-
vil predrománske okno, konsekračné kríže a veľa ďalších detailov, ktoré 
posúvali vznik rotundy do predrománskeho obdobia, t . j . pred rok 1000 . 
Počas reštaurovania Jozef Dorica našiel v pôvodných múroch rotundy 
organické vzorky (kúsky dreva a uhlíky) a kontaktoval ma ohľadom mož-
nosti rádiouhlíkových analýz . Po odobratí ďalších vzoriek uhlíkov, vzoriek 
stavebnej malty a omietok sme začali v roku 2016 s ich analýzami v Cen-
tre pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) na Katedre 
jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK . Rádiouhlíkové veky analyzovaných 
vzoriek jednoznačne ukazovali, že Rotunda sv . Juraja bola postavená už 

v polovici 9 . storočia . Vzhľadom na to, že tento výsledok bol mimoriadne 
dôležitý pre ďalšie objasnenie vzniku rotundy, ako aj pre domácu a za-
hraničnú akceptáciu výsledkov rádiouhlíkového datovania, vytvorili sme 
medzinárodné konzorcium, pozostávajúce (okrem nášho laboratória) 
z ďalších významných rádiouhlíkových laboratórií – z Arizonskej univer-
zity v Tucsone, Vysokej školy technickej v Zürichu, Viedenskej univer-
zity, Ústavu pre jadrový výskum Maďarskej akadémie vied v Debrecíne 
a Ústavu jadrovej fyziky Akadémie vied Českej republiky v Prahe .

Výsledky rádiouhlíkových analýz ukázali zhodu medzi jednotlivými la-
boratóriami a vzorky dreva, uhlíkov a malty mali v rámci neurčitosti analýz 
približne rovnaký vek, pochádzali z obdobia rokov 789 – 873 n . l . Tento 
výsledok môžeme interpretovať tak, že rotunda bola s 95 % pravde-
podobnosťou postavená už v predcyrilometodskom období, t . j . pred 
rokom 863, keď sv . Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu . Žiaľ, sú-
časná medzinárodná rádiouhlíková kalibračná krivka má v 9 . storočí 
veľmi špecifický priebeh a neumožňuje určiť presnejší kalibrovaný vek 
rotundy, hoci experimentálna neurčitosť v určení veku je ±15 rokov . 
V súčasnosti pracujeme na spresnení kalibračnej krivky, čo by umož-
nilo v blízkej budúcnosti zmenšiť neurčitosť v určení veku Rotundy sv . 
Juraja, ako aj ďalších pamiatok z obdobia Veľkej Moravy .

Záverom teda môžeme povedať, že „Jurko“ (ako rotundu familiár-
ne nazývajú v jej okolí) je pravdepodobne najstaršia stojaca sakrálna 
stavba s pôvodnými múrmi nielen na Slovensku, ale aj v strednej Eu-
rópe . Ide tak o unikátnu historickú pamiatku s dejinným významom, 
dokladajúcu existenciu kamenných kostolov už v 1 . polovici 9 . storo-
čia na území dnešného Slovenska . Všetky tieto zistenia preto opráv-
ňujú Rotundu sv . Juraja na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO .

Naši predkovia významnou mierou prispeli k šíreniu kresťanstva – 
pokročilý stupeň kristianizácie nášho územia dokumentujú zachova-
né sakrálne pamiatky . Veľká Morava mala však aj veľký dosah na roz-
voj staroslovanskej liturgie, ktorej 1150 . výročie uznania za liturgický 
jazyk sme si nedávno pripomenuli . V roku 867 totiž pápež Hadrián II . 
v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore prijal z rúk sv . Cyrila a Meto-
da bohoslužobné knihy preložené do staroslovienčiny, požehnal ich 
a položil na oltár . Týmto aktom oficiálne uznal (po latinčine, gréčtine 
a hebrejčine) staroslovienčinu za štvrtý liturgický jazyk na svete, čím 
zároveň potvrdil aj významné postavenie Veľkej Moravy v kresťan-
skom svete . Badať v tom i zárodok dlhodobého vývoja, keďže až 
v roku 1963 počas II . vatikánskeho koncilu bola slovenčina spolu 
s inými národnými jazykmi povolená ako liturgický jazyk namiesto la-
tinčiny . To všetko sú udalosti, ktoré si musíme vážiť a na ktoré musí-
me byť hrdí, pretože len národ, ktorý si ctí svoju históriu a vie sa z nej 
poučiť, sa nemusí obávať budúcnosti .

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., FMFI UK  
Foto: Jozef Dorica



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

9

Prírodovedecká kvapka krvi 2018

„Pre niekoho kvapka, pre iného život.“ Heslo, ktorým sa riadia darcovia krvi po celom svete, uvedomujúc si, že svojím nezištným 
konaním môžu zmeniť osud nejedného človeka, si už dávnejšie osvojili aj študenti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (PriF UK). Ich ochota a nadšenie pre správnu vec inšpirovali študentskú časť fakultného akademického senátu pokračovať 
v rámci fakulty v tradícii organizovania odberov krvi. Vďaka podpore zo strany vedenia PriF UK a v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou SR (NTS SR) sa nám tak v dňoch 9. – 10. apríla 2018 podarilo u nás zorganizovať Prírodovedeckú kvapku krvi.

Darovať krv mohli nielen študenti a za-
mestnanci fakulty, ale aj všetci tí, ktorí k nám 
počas dvoch určených aprílových dní zavítali 
v doobedňajších hodinách, prejavili záujem 
a spĺňali kritériá darcovstva . Celý proces sa 
začal vyplnením dotazníka pre NTS SR, kto-
rý spolu so základným vyšetrením krvi pomá-
ha potenciálnym darcom aj lekárom zistiť, či 
sú vhodnými adeptmi na darcovstvo, t . j . či 
darovaním krvi neohrozia svoje zdravie ani 
zdravie príjemcu krvi . Čakanie na odber krvi 
po vyplnení dotazníka si záujemcovia mohli 
vyplniť biologickými meraniami, ktoré si pre 
nich pripravila Katedra antropológie PriF UK 
na podnet študentky doktorandského štúdia 
RNDr . Márie Kondekovej . Darcovia tak mali 
možnosť zistiť svoj index telesnej hmotnosti 
(BMI), množstvo telesného tuku, tvar svojej 
hlavy a množstvo iných zaujímavých informá-
cií o svojom tele, ktoré môžu byť dôležitým 
ukazovateľom predispozícií na určité ocho-
renia . Pred odberom na darcov čakalo ešte 
krátke lekárske vyšetrenie . NTS SR i ten-
to rok pre darcov zabezpečila pitný režim, 
sladkú pozornosť, gastrolístok a potvrdenie 
o účasti . Pomocou, radou a spoločnosťou 
opäť prispeli študenti – členovia ŠČAS PriF 

UK . Aj vďaka ich ochote sa podujatie kaž-
doročne nesie v uvoľnenej atmosfére, pri-
spievajúcej k pohode darcov krvi, ktorí si tak 
okrem pocitu z vykonania dobrého skutku od 
nás odnášajú aj príjemné spomienky .

Prírodovedecká fakulta sa každoročne teší 
vysokej účasti na tomto dobročinnom podujatí, 
o čom svedčí aj nemalý počet sponzorov, ktorí 
aj tento rok akciu s nadšením podporili poskyt-
nutím svojich produktov . Tento rok k nám na 
Prírodovedeckú kvapku krvi zavítalo celkovo 
100 ľudí, pričom približne 60 z nich mohlo da-
rovať krv . Darcovia i tí, ktorí chceli darovať krv, 
avšak zo zdravotných dôvodov nemohli, do-
stali od nás balíček, v ktorom si našli produkty 
značky Rajo, Red Bull, Nestlé, Mitická a tiež 
predmety darované Prírodovedeckou fakultou 
UK . Aby toho nebolo málo, tento rok si NTS 
SR pripravila aj prekvapenie vo forme aplikácie 
s názvom Elektronická karta darcu, ktorá uľah-
čí evidenciu odberov krvi všetkým pravidelným 
darcom, ktorí používajú mobilný telefón s ope-
račným systémom Android .

Na záver by sme chceli ešte raz poďakovať 
všetkým tohoročným záujemcom za ich sna-
hu a ochotu nezištne pomôcť ľuďom, ktorí 
to naozaj potrebujú . Sme nadšení z úspechu 

tejto akcie a určite chceme pokračovať v jej 
organizácii aj v nasledujúcom akademickom 
roku . Týmto vás zároveň pozývame pridať sa 
k nám a stať sa tak malým hrdinom pre seba 
a zároveň veľkým záchrancom života pre nie-
koho v ohrození . Nikdy predsa nemôžeme 
vedieť, kedy budeme takúto pomoc potrebo-
vať my alebo naši blízki .

Lucia Pacalajová,
členka ŠČAS PriF UK

DNA deň vo Vedeckom parku UK
Dvadsiateho piateho apríla si aj prostredníctvom Svetového DNA dňa pripomíname prelomový vedecký objav – práve 25. apríla 
1953 totiž britsko-americký vedecký tandem Francis Crick a James Watson v časopise Nature publikovali článok vysvetľujúci štruk-
túru deoxyribonukleovej kyseliny, ktorá je nositeľom dedičných vlastností všetkých živých organizmov. Pri príležitosti 65. výročia 
tohto objavu, za ktorý Crick, Watson a spoločne s nimi ešte Brit Maurice Wilkins získali v roku 1962 Nobelovu cenu za fyziológiu 
alebo medicínu, zorganizoval Vedecký park UK (VP UK) v spolupráci s Katedrou molekulárnej biológie PriF UK na svojej pôde DNA 
deň. Na podujatí, ktoré príhovorom otvoril riaditeľ VP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., odzneli zaujímavé prednášky týkajúce sa 
najmä histórie výskumu DNA a prelomových objavov a pokrokov v oblasti molekulárnej biológie.

Prehľadom najvýznamnejších míľnikov 
v oblasti molekulárnej biológie, akými objav 
štruktúry DNA, začiatok sekvenovania ľud-
ského genómu alebo editovanie genómu 
prostredníctvom metódy CRISPR/Cas9 
nepochybne sú, účastníkov previedol prof . 
RNDr . Ľudevít Kádaši, DrSc ., z Katedry 
molekulárnej biológie PriF UK . V ďalšej 
časti svojej prednášky sa zameral na naj-
významnejšie objavy, ktoré udávali sme-
rovanie molekulárnej biológie a humánnej 
genetiky na Slovensku .

Svojou „motivačnou“ prednáškou zožal 
veľký úspech druhý prednášajúci – RNDr . 
Tomáš Szemes, PhD ., z Genetonu, spin-off 
spoločnosti Univerzity Komenského . Na 

príklade úspešnej firmy prítomným študen-
tom predstavil možnosti zúročenia štúdiom 
nadobudnutých vedomostí a ich pretavenia 
do praxe . Táto prednáška poskytla štu-
dentom reálny pohľad na prepojenie vedy 
so súkromnou sférou, ako i na potenciál 
a perspektívy tohto tandemu .

Sériu prednášok venovanú Svetovému 
DNA dňu uzatvoril prof . Ján Turňa . V úvo-
de svojho príspevku priblížil začiatky práce 
s DNA na Slovensku a s tým súvisiaci vznik 
Katedry molekulárnej biológie PriF UK . 
Pripomenul tiež, že v októbri 2017 sa Slo-
vensko stalo riadnym členom Európskeho 
laboratória molekulárnej biológie (Europe-
an Molecular Biology Laboratory, EMBL), 

pričom sa poslucháčov zároveň snažil po-
vzbudiť k aktívnemu využívaniu výhod, kto-
ré nám toto členstvo ponúka . Prednášku, 
v ktorej opakovane zdôrazňoval dôležitosť 
prepojenia verejného a súkromného sek-
tora vo vysokom školstve, poukazujúc na 
obojstranné výhody tohto spojenia, uzavrel 
posolstvom o nutnosti osobného angažo-
vania sa pre pozitívne zmeny . Následne po-
zval účastníkov na neoficiálnu časť podu-
jatia, kde mali študenti možnosť diskutovať 
na rôzne témy s vedeckými a pedagogický-
mi pracovníkmi VP UK a Katedry molekulár-
nej biológie PriF UK .

Mgr. Lenka Levarská, PhD., VP UK
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Prokrastinácia má aj svoje výhody
V poslednom čase sa čoraz častejšie skloňuje slovo prokrastinácia. O čo ide? Je to len nové módne slovo, ktorým ospravedlňuje-
me vlastnú lenivosť, či stav, s ktorým sa dá efektívne bojovať? Na túto – aj vzhľadom na prebiehajúce skúškové obdobie nanajvýš 
aktuálnu – tému sme sa porozprávali s odborníkom na prokrastináciu Matějom Krejčím z GrowJOB Institute, dlhoročným lektorom 
a koučom, s ktorým Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) úzko spolupracuje.

Čo to teda prokrastinácia vlastne je?
Ako už vyplýva z etymológie slova, vy-

chádzajúcej z latinského procrastinus, čo 
v doslovnom preklade znamená „patriaci zaj-
trajšku“, prokrastináciu môžeme definovať 
ako chorobné odkladanie úloh a povinností, 
kompenzujúc to zväčša náhradnou činnos-
ťou .

Ako sa prokrastinácia prejavuje?
U každého trošku inak, i keď základné 

rysy sú spoločné . Nemusíme si ani predsta-
vovať študenta, ktorý má písať bakalársku 
prácu, učiť sa na skúšky či odovzdať neja-
ký projekt, stačí si spomenúť, ako proces 
plnenia úloh prebieha u nás . Vieme, koľko 
času na splnenie úlohy máme, vieme i to, že 
je dobré si prácu rozdeliť, ale samotná rea-
lizácia za plánmi a dobrými úmyslami znač-
ne pokrivkáva . Je fascinujúce, ako sa nám 
vtedy, keď máme na niečom pracovať, javí 
všetko v okolí zaujímavejšie . Zrazu objaví-
me na internáte vysávač; prach na poličke, 
ktorý už naozaj treba poutierať; seriál, ktorý 
nutne musíme vidieť; podujatie, na ktorom 
proste nemôžeme chýbať atď . Následne sa 
dopracujeme do situácie, v ktorej nás od ter-
mínu odovzdania delí už len niekoľko dní či 
dokonca hodín, z čoho sme, pochopiteľne, 
pod stresom . V snahe stihnúť deadline siah-
neme po osvedčených zbraniach – káve a 
guarane . „Povzbudení“ stresom a kofeínom 
makáme na úlohe, aby sme ju stihli dokončiť 
pred alebo aspoň krátko po termíne .

Prečo majú niektorí ľudia k prokrastinácii 
väčšie sklony ako iní?

V tom zohráva rolu mnoho vecí, pokúsim 
sa však vysvetliť tú najzásadnejšiu . Hlavným 
aktérom v tejto „hre“ je náš mozog . Pokiaľ ho 
pravidelne precvičujeme a trénujeme, doká-
žeme sa do činnosti oveľa lepšie odhodlať 
a jej realizáciu priviesť do úspešného konca 
bez zbytočných zdržovaní . Výskumy totiž 
potvrdzujú, že náš mozog je neuroplastický, 
čo znamená, že pôsobením myšlienkovej 
aktivity dokáže zmeniť svoju vlastnú štruktú-
ru a funkciu . Dá sa teda povedať, že v istých 
aspektoch sa mozog správa ako sval – keď 
ho posilňujeme, tak rastie, keď ho zane-
dbávame, t . j . nezásobujeme ho dostatkom 
podnetov, tak zakrpatieva . Tento jav pritom 
prebieha skoro po celý náš život, čo ná-
sledne značne ovplyvňuje naše správanie a 
konanie . Inými slovami: ak sa pravidelne tré-
nujete napr . v športe, v učení, v komunikácii, 
tak prepojenia vo vašom mozgu sú silnejšie, 
vďaka čomu dokážete omnoho viac . Pokiaľ 
mozog používate len počas skúškového, 
tak nie div, že vám to veľmi nejde . Dôležité 
je však pracovať efektívne nielen so svojím 
mozgom, ale i okolím . Čo to znamená? Po-
kiaľ chceme niečo dosiahnuť, mali by sme 
si cestu k splneniu čo najviac spríjemniť 
a zjednodušiť . Napr . ak chcem pracovať na 
bakalárskej práci, predovšetkým si hneď na 
začiatku ujasním, prečo je pre mňa dôležité 
bakalárku napísať . Následne si zhromaždím 
všetky zdroje na jedno miesto, pripravím si 
okolie tak, aby ma nič nerušilo (cestu k čin-
nostiam, ktorými prokrastinujeme, si treba 
urobiť zložitejšiu a ťažšiu, t . j . potenciálne 
zdroje rušenia buď eliminujem úplne, alebo 
si na ne počas dňa vymedzím len prísne limi-

tovaný čas), a určím si malý, ale zrealizova-
teľný cieľ, do ktorého plnenia sa hneď pus-
tím – napíšem jeden odsek . Porozmýšľam 
tiež nad tým, ako môžem pomôcť sám sebe, 
aby som sa do práce čo najviac vložil .

Kto najčastejšie prokrastinuje?
Asi čakáte odpoveď, že najviac prokrasti-

nuje slečna alebo pán, ktorí . . . Bohužiaľ, pro-
krastinujeme všetci . Dôležité je však vedieť 
rozlíšiť, kedy ide o prokrastináciu = vedome 
odkladám povinnosti na neskôr a namiesto 
ich plnenia sa venujem iným činnostiam; 
kedy je to lenivosť = neriešim nič a je mi to 
jedno; a kedy je to odpočinok = odpočívam 
pred úlohou . Na základe toho totiž vieme 
povedať, či sme spokojní s tým, ako trávime 
svoj čas, alebo nie, čo úzko súvisí s motivá-
ciou, nevyhnutným predpokladom na naštar-
tovanie zmeny .

Máme vrodené sklony k ničnerobeniu ale-
bo nehospodárnemu využívaniu času?

Môžeme hovoriť aj o istých genetických 
predpokladoch, ale to, že moja mama, otec, 
babička a sestra boli leniví, ešte neznamená, 
že musím byť lenivý i ja . Jedným z kľúčových 
faktorov je najmä výchova, resp . návyky, kto-
ré sme vďaka nej už v ranom veku nadobud-
li . Ako som však už spomenul, keďže je náš 
mozog neuroplastický, jeho štruktúry a spo-
jenia sa dajú meniť . Preto pokiaľ je na našej 
strane vôľa, môžeme sa pravidelným a vytr-
valým tréningom naučiť väčšinu vecí, ktoré 
nám predtým nešli . Záleží tak len na tom, či 
to naozaj chceme, či sme ochotní venovať 
tomu dostatok času, energie a trpezlivosti, či 
sa nebojíme vyskúšať nové techniky učenia 
a pod .

Je potrebné mať prokrastináciu pod kon-
trolou? Prečo?

Zaujímavá otázka . Odpoviem protiotázka-
mi: Čo by ste chceli v živote zažiť? Čo chce-
te, aby sa o vás vravelo? Ako poznáte, čo je 
pre vás dôležité? Koľko času na svete máte? 
Chcete premrhať svoje produktívne roky se-
dením na gauči pri nekonečnom seriáli, sle-
dujúc život iných ľudí, závidiac im, čo doká-
zali, pretože sa odhodlali na plnenie svojich 
snov? Našich klientov v boji proti prokrasti-
nácii motivuje predovšetkým uvedomenie si 
toho, že svoj život chcú žiť – nie len prežívať . 
Zistili, že oni sami sú pre seba najdôležitejší 
a teší ich robiť radosť ostatným, čo v dlhodo-
bom meradle dokážu len vtedy, ak budú so 
svojím životom naozaj spokojní .
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Môže byť prokrastinácia aj prospešná?
Istým spôsobom áno, môže . Každá úlo-

ha sa totiž vyznačuje procesom tvorby – a 
keď uskutočnenie danej úlohy prokrasti-
načne posúvame na neskôr, doprajeme 
si tak (možno aj nevedomky) čas na pre-
myslenie . Pokiaľ robíte veci hneď bez dô-
kladného zváženia viacerých aspektov, čo 
si tiež žiada istý čas, ste tzv . prekrastinátor, 
čo v praxi znamená, že v konečnom dô-
sledku vykonáte často aj zbytočnú prácu . 
Niekde medzi týmito dvomi extrémami, t . j . 
medzi prekrastináciou a prokrastináciou, 
sa nachádza tzv . efektívna práca, vyznaču-
júca sa tým, že viem, čo, kedy a ako bu-
dem robiť .

Ako sa dá s prokrastináciou bojovať?
Prečítať si knihu Konec prokrastinace . 

☺ Základným predpokladom je vedieť, 
prečo robím to, čo robím, prečo to chcem 
alebo prečo je to dôležité . Následne sa tre-
ba zamyslieť nad tým, ako úlohu uskutoč-
ním, aké postupy, materiály pri jej realizácii 
zvolím . A nakoniec si treba uvedomiť, čo 
presne má byť výsledkom môjho úsilia, čo 
sa odo mňa očakáva .

Pomôže nám ďalšie vzdelávanie v boji 
s prokrastináciou?

Áno . Pracovať na sebe, posúvať vlastné 
limity, to má vždy zmysel . Nevedomosť je 
možno sladká, ale je škoda zahodiť pre ňu 
svoj osobný potenciál . Prečo neobjavovať 
krásy dnešnej doby, nevyužiť jej bohaté 
a pestré možnosti, keď máme tú príleži-
tosť? Vzdelanie beriem ako kúzlo, ktoré vie 
nasmerovať myslenie k zmene .

Aká je úspešnosť? Dá sa zaručiť, že po 
absolvovaní vzdelávania budeme k prá-
ci pristupovať zodpovednejšie?

Úspešnosť našich metód potvrdzujú 
výsledky, ktoré za našou prácou stoja . 
Osobne som však toho názoru, že je to 
na každom z nás . Pokiaľ sa rozhodnete, 
že chcete niečo zmeniť, tak spolupráca 
s nami vám pomôže . Ak sa rozhodnete, 
že nechcete, tak ani Matěj Krejčí a celý 
GrowJOB Institute s bičom nad vami vás 
nedonúti vstať na prvé zazvonenie budíka . 
Je to váš život, vaše rozhodnutie, vaša zod-
povednosť a váš svet . Neodkladajte teda 
rozhodnutie začať žiť svoj život naplno – 
podľa svojich túžob a možností .

Ak sa chcete o prokrastinácii a hlavne 
o jej odstránení dozvedieť viac, príďte do 
CĎV UK (cdv .uniba .sk/vzdelavanie-pre-
-verejnost/) na kurzy, ktoré sa venujú tejto 
problematike .

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová,
manažérka vzdelávania  

pre verejnosť CĎV UK

Je prokrastinácia aj vaším častým 
spoločníkom?  

Čo v takýchto prípadoch robíte?

JUDr. Radovan Blažek, PhD.,
Katedra trestného práva, kriminológie  
a kriminalistiky PraF UK

Som jedným z tých ľudí, ktorých sa tento novodobý fe-
nomén netýka . Mám rád svoju prácu a úlohy plním prie-
bežne podľa ich priority . Je jedno, či ide o náročnú alebo 
menej náročnú vec, hneď ako príde na rad, pustím sa do 
nej s chuťou, pretože to považujem za novú výzvu . Preferu-
jem úlohy splnené s primeraným časovým predstihom než 
ich „doháňanie“ na poslednú chvíľu .

Mgr. Petra Chovancová, PhD.,
Katedra kulturológie FiF UK

Častým nie, ale sú dni, keď s ňou musím zabojovať . Je 
to väčšinou vtedy, keď som dosť unavená a pracovné po-
vinnosti ešte nie sú dokončené . Absolvovala som aj nejaké 
prednášky a kurzy, ktoré sa venovali „boju“ s prokrastiná-
ciou . No najviac ma drží v strehu moja rodina . Mám dve 
malé deti a premrhanie času pre mňa znamená jeho nedo-
statok na trávenie s rodinou .

Mgr. Jozef Miškolci, PhD.,
Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK

V situácii, keď máte úloh príliš veľa, na prokrastináciu ani 
nepomyslíte . To sa u mňa deje väčšinou . Keď je miera úloh 
vo vzťahu k dostupnému pracovnému času adekvátna, vte-
dy sa snažím striedať obdobia plného neprerušovaného 
sústredenia (napr . 90 – 120 minút) s činnosťami zamera-
nými skôr na relax alebo jednoducho nesúvisiacimi s prá-
cou, napr . sledovanie správ, sociálnych sietí, neformálne 
rozhovory s kolegami/kolegyňami (napr . na 30 minút) . To 
druhé obdobie by sa dalo nazvať aj prokrastináciou, no z 

hľadiska mentálnej hygieny to vnímam skôr ako zdraviu prospešnú aktivitu, ktorá v ko-
nečnom dôsledku zefektívni výkon v období plného sústredenia .

Mgr. Milan Sedliak, PhD.,
Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK

Záleží na definícii pojmu prokrastinácia . Pretože som 
dlho prokrastinoval s napísaním tejto anketovej odpovede, 
neostal mi čas na štúdium tohto pojmu v našej univerzitnej 
knižnici . Internetový vyhľadávač ma potom na poslednú 
chvíľu zahltil takým množstvom definícií, že som si bol núte-
ný vytvoriť vlastné kategórie prokrastinácie . Chronickú pro-
krastináciu s patologickými prejavmi nemám, snáď s výnim-
kou nákupov novej obuvi a oblečenia, ktoré podľa manželky 
nevyhnutne potrebujem . Toto asi v mojom prípade liečiteľné 
nie je . Akademickú prokrastináciu s písaním a odovzdávaním vecí na poslednú chvíľu 
mám, ale asi to tak trochu aj patrí k stavovskej cti . Chcel by som sa však naučiť umeniu 
pozitívnej prokrastinácie, t . j . triediť prioritu úloh podľa ich skutočnej závažnosti . Aby mi 
ostalo viac času na zmysluplnú prácu a oddych s ľuďmi, ktorí sú pre mňa dôležití .
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Na obede s prezidentom
Na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) vyrástol za posledných sedem rokov veľmi úspešný a aktívny 
klub študentov, ktorý svojou činnosťou v značnej miere prispieva k inovatívnemu vzdelávaniu v oblasti online podnikania a marke-
tingu. Je ním Digital Marketing Club (DMC), ktorého členovia sa – v rámci série tzv. digitálnych obedov s inšpiratívnymi slovenskými 
osobnosťami z podnikateľského prostredia – nedávno stretli aj s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Portfólio aktivít DMC, ktorého poslaním 
je vzdelávanie a príprava marketingových 
manažérov pre trh práce, je skutočne pes-
tré: organizuje prednášky a workshopy 
odborníkov z praxe, poskytuje online mar-
ketingové služby rôznym firmám, venuje sa 
vedeckému výskumu i prieskumom trhu, 
dokonca študentom sprostredkúva stáže 
v digitálnych marketingových agentúrach . 
Stojí však aj za konferenciou Make IT Digi-
tal, kam pozýva top spíkrov, či populárnym 
formátom inšpiratívneho vzdelávania – digi-
tálnymi obedmi s úspešnými podnikateľmi 
a marketérmi, ktoré sú pre študentov zdro-
jom obrovskej motivácie i cenných rád pre 
budovanie vlastného podnikania . Z inšpira-
tívnych osobností naše pozvanie na obed 
prijal napríklad aj Michal Truban, zakladateľ 
a výkonný riaditeľ spoločnosti WebSup-
port, ktorá je najväčším poskytovateľom 
webhostingu na Slovensku; zakladateľ a 
spolumajiteľ svetoznámej slovenskej sof-
tvérovej antivírusovej firmy ESET Miroslav 
Trnka či Michal Meško, spolumajiteľ inter-
netového kníhkupectva Martinus .sk . 

Dňa 17 . apríla 2018 sme mali možnosť 
obedovať s prezidentom SR Andrejom Kis-

kom . Oslovili sme ho na konferencii Forbes 
30 POD 30, kde s ním a jeho úspešnými 
deťmi Natáliou a Andrejom diskutoval šéfre-
daktor Forbes Slovensko Juraj Porubský . 
Zo vzácneho stretnutia sme si okrem oce-
nenia úsilia a aktivít nášho klubu odniesli aj 
mnoho inšpiratívnych myšlienok . „Na Slo-
vensku máme veľmi múdrych a šikovných 
ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť . A najväčšiu 
šancu zmeniť našu krajinu k lepšiemu máte 
v rukách práve vy mladí . Ste kritickí a plní 
ideálov,“ povzbudil nás . „Odvaha je dôleži-
tejšia ako naše chyby . Húževnatosťou mô-
žeme dosiahnuť všetko,“ dodal . Tiež nás 
motivoval k tomu, aby sme sa nebáli ísť do 
zahraničia a nabrať tam skúsenosti . „Ne-
zabudnite však potom prísť domov na Slo-
vensko a vrátiť našej krajine to, čo dala ona 
vám,“ apeloval . O radu sa s nami podelila 
aj jeho radkyňa Vladimíra Ledecká, zame-
riavajúca sa na oblasť regionálnej politiky 
a aktivity spojené s podnikateľským pro-
stredím: „Nie je dôležité len to, čo robíš v 
škole a práci, ale aj to, čo robíš bez nároku 
na odmenu či honorár – dobrovoľne . To ťa 
formuje .“ Vychádzala pri tom z vlastnej skú-
senosti – z dobrovoľníčky v jeho tíme ešte 

počas predvolebnej kampane sa postupne 
prepracovala až do úzkeho prezidentského 
tímu Andreja Kisku .

Pánovi prezidentovi srdečne ďakujeme, 
že si našiel čas na stretnutie s nami . Obed 
s ním bol veľmi inšpiratívny a motivoval ne-
jedného DMC-čkára k ďalšiemu dosahova-
niu cieľov a pomoci druhým .

Barbora Ščurková,
študentka FM UK

Študenti FM UK detským onkopacientom ukázali,  
že škola nie je iba o vedomostiach

Poznáte ten pocit, keď na vás nedočkavo hľadia detské očká s nevyslovenou otázkou, čo ste im priniesli a čo im idete povedať? My 
už áno! Dňa 18. apríla 2018 sme sa ako skupinka aktívnych študentov FM UK zapojili do výzvy „SDG Challenge“, ktorú iniciovala doc. 
PhDr. Paulína Stachová, PhD., s úmyslom spropagovať a prispieť aspoň malou troškou k plneniu 17 cieľov udržateľného rozvoja vy-
medzených OSN v Agende 2030. My sme si vybrali zámer „Kvalitné vzdelanie“, ktorý zahŕňa podporovanie príležitostí na vzdelanie 
pre všetkých. Našou cieľovou skupinou sa stali onkologickí pacienti v stredoškolskom veku v Národnom ústave detských chorôb na 
bratislavských Kramároch. Samozrejme, zúčastnili sa aj menšie detičky, pretože boli zvedavé, čo sa v spoločenskej miestnosti deje. 
Podujatie s názvom „Vzdelaním za lepším životom“ vzniklo na základe spolupráce s neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou.

Pre deti sme si pripravili prezentácie v po-
dobe našich životno-študijných príbehov, 
prostredníctvom ktorých sme sa im snažili 

ukázať, že škola nie je iba o vedomostiach, 
čo si treba natlačiť do hlavy, ale aj o priateľ-
stvách, zážitkoch, výletoch či spoznávaní no-
vých miest . Tým sme chceli deti motivovať 
k štúdiu . Niektoré z nich majú totiž v nemoc-
nici „naordinované“ samoštúdium a všetci 
vieme, že je veľmi ťažké robiť veci, do kto-
rých sa nám nechce, ak nás nikto nenúti . Ale 
aby to nebolo len o našom rozprávaní, mali 
sme pre deti pripravené aj hry a darčeky . 
Cez Kahoot sme im pripravili kvíz, do ktoré-
ho sme zaradili otázky všeobecného rozhľa-
du, ako i niekoľko zaujímavostí . Prekvapilo 
nás, ako veľmi sa deťom kvíz páčil – keď 
sme dohrali, chceli si zahrať ďalší . Možno k 
tomu prispelo i to, že prví traja vyhrali balíčky 
a naprázdno neodišli ani ostatní, pre ktorých 
sme mali pripravené menšie ceny . Darčeky 
sme získali vďaka sponzorstvu našej Univer-

zity Komenského, firme ESET a taktiež Saj-
fovi, absolventovi UK, ktorý pre deti nahral 
odkaz vo forme videa a prispel niekoľkými 
drobnosťami z FUN rádia .

Atmosféra tohto podujatia bola skvelá, 
po našich prezentáciách a hrách sa rozprú-
dila voľná diskusia . Detí sme sa pýtali, aké 
je ich vysnívané povolanie, ony vyrukovali s 
otázkou, či je štúdium na „výške“ ťažké, na 
čo sme im následne porozprávali aj o roz-
dieloch medzi vysokou a strednou školou, 
rodičov zaujímali rôzne informácie o mož-
nostiach štúdia a taktiež o cestovaní v rámci 
programu Erasmus+ . Celú akciu vysielala 
naživo naša zastrešujúca organizácia na svo-
jej facebookovej stránke .

Adela Szegényová, Michal Valek,
Lukáš Kuppé, študenti FM UK



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

13

Tím PraF UK tento rok prepísal históriu  
slovenskej účasti na Jessup Moot

V dňoch 1. – 7. apríla 2018 sa tím Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) zúčastnil na medzinárodnom kole 
prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, ktoré sa každoročne koná vo Washingtone, D. C. V tejto 
súťaži, ktorá je simulovaným súdnym sporom z medzinárodného práva, študenti zastupujú fiktívne krajiny vo fiktívnom spore pred 
Medzinárodným súdnym dvorom.

Aj tohtoročný prípad sa venoval aktuálnym 
problémom medzinárodného práva, predo-
všetkým medzinárodnému rozhodcovské-
mu konaniu, právu ozbrojených konfliktov 
a morskému právu . (Celé znenie súťažného 
prípadu je možné nájsť na webovej stránke  
www .ilsa .org/jessuphome .)

Študentský tím PraF UK v zložení Jana 
Brezovićová, Simona Adamiková, Andrej 
Krabáč a Stanislav Bojnanský sa pod vede-
ním koučov Nikolasa Sabjána a Viktórie Mar-
kovej umiestnil v celkovom hodnotení na 63 . 
mieste z viac než 645 registrovaných tímov 
z vyše 90 krajín, čím prepísal históriu sloven-
skej účasti na tomto najprestížnejšom simu-
lovanom súdnom spore na svete . V rámci 
písomných podaní sa nášmu tímu dokonca 
podarilo dosiahnuť fantastické 40 . miesto, 
navyše, odborná porota zaradila Stanislava 

Bojnanského medzi 75 najlepších rečníkov 
tohtoročnej súťaže .

Tím PraF UK si veľmi dobre viedol už v cy-
perskej Nikózii, kde sa slovenská reprezen-
tácia v dňoch 2 . – 4 . marca 2018 po prvý-
krát v histórii mala možnosť zúčastniť na tzv . 
pre-moote a vyskúšať si svoje argumentačné 
schopnosti pred kvalifikovanými odborníkmi 
z celého sveta . Trojčlenná odborná porota, 
rovnako ako na medzinárodnom kole v USA, 
kládla študentom otázky, ktorých cieľom 
bolo preveriť ich znalosť predmetných oblas-
tí medzinárodného práva verejného, poho-
tovosti a konzistentnosti ich argumentačnej 
línie . V konkurencii 17 tímov z celej Európy 
sa tím umiestnil na skvelom 5 . mieste s bi-
lanciou tri výhry, jedna prehra .

Celému tímu srdečne gratulujeme a verí-
me, že na tieto úspechy študenti našej alma 

mater nadviažu i v ďalších ročníkoch tejto 
prestížnej súťaže .

Mgr. Viktória Marková,
doktorandka PraF UK

Právnický telemost Bratislava – Colorado Springs
Dňa 25. apríla 2018 si poslucháči Právnickej fakulty UK v rámci predmetu ústavné právo vymenili formou telemostu so študentmi 
z United States Air Force Academy v Colorado Springs poznatky o ústavných systémoch oboch krajín.

Na začiatku kalendárneho roka mi od do-
centa ústavného práva Douglasa McKech-
nieho z United States Air Force Academy 
v Colorado Springs v štáte Colorado, s kto-
rým spolupracujem, prišla ponuka na zor-
ganizovanie interaktívnej výmeny názorov 
medzi jeho a mojimi študentmi ústavného 
práva . 

Túto možnosť som počas letného se-
mestra predostrel študentom seminárnych 
skupín predmetu ústavné právo . Niektorí 
z nich sa o ňu okamžite začali zaujímať . Ne-
vyhnutným predpokladom pre participáciu 
bola výborná znalosť anglického jazyka, 
ako aj záujem o prácu navyše . S vybranými 
študentmi sme si preto hneď na začiatku 
vyjasnili očakávania a spoločne sa pustili do 
nácviku ich prezentačných zručností, ako 

i do cibrenia ich ústneho prejavu . Po nie-
koľkotýždňovom tréningu sa dňa 25 . apríla 
2018 podarilo telemost Bratislava – Colora-
do Springs úspešne zrealizovať .

Dvaapolhodinový telemost začal študent-
skou prezentáciou nášho ústavného sys-
tému, po ktorej americký tím zasypal našu 
stranu množstvom pomerne detailných 
doplňujúcich otázok . Po ich výbornom 
zodpovedaní sa slova ujali študenti z USA, 
ktorí prezentovali zákutia ústavného systé-
mu svojej krajiny . Nasledovalo kolo našich 
otázok, ktoré plynule prešlo do všeobecnej 
debaty . Tú ukončilo až uplynutie času, ktorý 
bol na diskusiu vyhradený .

Možno konštatovať, že telemost dopadol 
nad očakávania všetkých zúčastnených, čo 
potvrdila aj americká strana . Výsledok poc-

tivej práce nad rámec každodenných povin-
ností sa naplno prejavil a študenti PraF UK 
– menovite Nina Garajová, Martina Jameč-
ná, Miroslav Ovčár, Laura Fotopulosová a 
Martin Bratko – si počínali výborne, vďaka 
čomu veľmi dôstojne reprezentovali našu 
univerzitu . Navyše, študenti potvrdili, že sa 
im takéto spestrenie každodennej výučby 
veľmi páčilo, snaha sa vyplatila a niečo po-
dobné by si zopakovali aj v budúcnosti . 

Verím, že transatlantické výmeny názorov 
budú pokračovať aj naďalej, pričom som 
presvedčený, že prispejú k prehĺbeniu po-
znatkov, rozdúchajú iskru záujmu o kom-
paratívne znalosti a v študentoch vyvolajú 
záujem aj o ďalšie štúdium .

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M., 
Katedra ústavného práva PraF UK
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Okrem práva ich spája i množstvo zahraničných študijných skúseností a záľuba v simulovaných súdnych sporoch. O ich úspechoch 
i o tom, čo im dalo štúdium v zahraničí a aké výzvy ich v najbližšej dobe čakajú, nám povedali viac Stanislav Bojnanský a Barbora 
Grambličková, úspešní študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK).

Barbora Grambličková

Barbora Grambličková (rod. Czókolyová) pochádza z Piešťan, kde absolvovala základnú školu 
a 8-ročné Gymnázium Pierra de Coubertina. Už počas štúdia na gymnáziu inklinovala k spoločen-
ským vedám a tento záujem ovplyvnil jej rozhodnutie podať si prihlášku na PraF UK napriek tomu, 
že pochádza z rodiny zameranej na prírodné vedy. V 3. ročníku štúdia sa prihlásila na predmety 
vyučované v anglickom jazyku v rámci projektu „Law in Global Society“, ktorých garantkou bola 
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. Jedným z predmetov, ktorý najviac ovplyvnil jej štúdium, bol simu-
lovaný súdny spor z práva Európskej únie, ktorý viedol Mgr. Ivan Kisely. Tento predmet navštevovala 
tri roky po sebe a v 2. ročníku magisterského štúdia reprezentovala našu fakultu na regionálnom 
finále súťaže European Law Moot Court vo švajčiarskom Luzerne. Ďalším míľnikom v jej štúdiu 
bol 5-mesačný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Helsinskej univerzite vo Fínsku. Po 
ukončení magisterského štúdia práva, ktoré absolvovala s vyznamenaním, sa Barbora rozhodla 
odmietnuť pracovnú ponuku na pozíciu advokátskej koncipientky a namiesto toho sa vrátila na 
sever, keďže ju vybrali medzi 15 študentov z celého sveta na medzinárodný magisterský program 
so zameraním na obchodné právo. Išlo o dvojročný program pod vedením prof. Seppa Villu, ktorý 
v roku 2015 ukončila s vyznamenaním. V súčasnosti je doktorandkou na Katedre obchodného 
práva a hospodárskeho práva PraF UK.

Prečo ste sa rozhodli pre doktorandské 
štúdium na PraF UK?

Pre doktorandské štúdium na našej fakulte 
som sa rozhodla až tri roky od ukončenia ma-
gisterského štúdia, v období, keď som mala 
za sebou už dvojročné študijné pôsobenie 
na Helsinskej univerzite a ročnú pracovnú 
skúsenosť . Magisterský program na Helsin-
skej univerzite mal výskumné zameranie, kto-
ré predstavovalo kvalitný základ pre budúcu 
vedeckovýskumnú činnosť . Po návrate zo 
zahraničia som rok pracovala ako vedecko-
výskumný pracovník na projekte budovania 
Univerzitného vedeckého parku Univerzity 
Komenského . V rámci tohto projektu som sa 
venovala výzvam v oblasti práva obchodných 
spoločností . V tomto období som zároveň ako 
externá lektorka začala vyučovať anglické 
predmety na PraF UK, zameriavajúce sa pre-
dovšetkým na správu a riadenie spoločností 
(pod vedením prof . Márie Patakyovej a Dr . 
Andreja Glézla) a simulované súdne spory 
(pod vedením prof . Márie Patakyovej a Mgr . 
Ivana Kiselyho) . Takže rozhodnutie uchádzať 
sa o doktorandské štúdium prišlo až po otes-
tovaní si akademického prostredia, keď som 
si už uvedomovala, že táto cesta nebude naj-
jednoduchšia .

Splnila naša alma mater vaše očakáva-
nia?

Nie som človek, ktorý má očakávania, od 
malička som bola vedená k samostatnosti 
a zodpovednosti, očakávania smerujem pre-
važne na seba a snažím sa maximálne praco-

vať s tým, čo život prinesie . Už počas štúdia 
na PraF UK som mala šťastie na ľudí, ktorí 
ma podporili a potiahli v profesijnej oblasti . 
Tak je to aj doteraz, za čo som veľmi vďačná . 
Nedávno som sa vrátila zo študijného poby-
tu na University of California, Berkeley (UC 
Berkeley), kde som mala možnosť pôsobiť 
ako hosťujúca vedecká pracovníčka v rámci 
Fulbrightovho štipendia – vnímam to ako veľ-
kú životnú skúsenosť, ktorá by bez základu, 
čo som získala na UK a Helsinskej univerzi-
te, nebola možná .

Na čo bol zameraný váš študijný pobyt na 
UC Berkeley?

Študijný pobyt sa zameriaval na môj dok-
torandský výskum, ktorým je analýza posta-
venia riešiteľov ako nositeľov inovačného 
potenciálu a investorov v start-up a spin-off 
spoločnostiach a možné úpravy vnútornej 
správy a riadenia takýchto spoločností s 
ohľadom na špecifické záujmy týchto osôb 
s úmyslom eliminovať tenzie vznikajúce me-
dzi nimi . UC Berkeley ako najlepšia verejná 
vysoká škola na svete, ktorá sa, navyše, na-
chádza len na skok od Silicon Valley, bola 
pre môj doktorandský výskum nesmierne 
prínosná . Obohacujúce boli najmä pred-
nášky od popredných profesorov venujú-
cich sa novým výzvam v práve obchodných 
spoločností a vo financovaní spoločností . 
Zároveň som mala možnosť zúčastňovať sa 
na workshopoch s veľkými súkromnými in-
vestičnými spoločnosťami, ako aj začínajú-
cimi podnikateľmi na Berkeley . Pobyt na 

UC Berkeley mi pomohol uvedomiť si, aké 
dôležité je nájsť a pochopiť spoločné prvky 
právnych poriadkov, ako aj porozumieť ich 
rozdielnostiam, aby nedochádzalo k ume-
lému prenášaniu konceptov, ktoré v našich 
podmienkach, s ohľadom na špecifický his-
torický, právny a spoločenský vývoj, nemusia 
vôbec fungovať .

Aké sú vaše najbližšie výzvy v odbornom 
živote?

V súčasnosti sa snažím obsiahnuť poznat-
ky nadobudnuté na UC Berkeley do svojej 
dizertačnej práce, keďže pobyt na tejto 
univerzite mi v mnohom „prekopal“ moje 
myšlienky (aj závery) . Priznám sa, nie je to 
jednoduché, ale myslím si, že rešpekt z pí-
sania pri finalizovaní dizertačného výskumu 
je jednoducho prirodzený . Veľmi si cením 
prístup svojej školiteľky – pani profesorky 
Patakyovej, pod ktorej vedením testujem 
závery svojho dizertačného výskumu . Mojou 
najbližšou výzvou v odbornom živote je tak 
sfinalizovanie dizertačnej práce a jej „malá 
obhajoba“ u nás na katedre . Teším sa na 
kritické pripomienky od svojich kolegov a ve-
rím, že o nejaký čas budem môcť obhajovať 
dizertačnú prácu aj „naostro“ .

Čím by sa podľa vás mohla zvýšiť úroveň 
našej fakulty?

Vždy je priestor pre rast a zvýšenie úrov-
ne . Myslím si, že každý musíme začať v pr-
vom rade od seba, byť kritický voči sebe 
a pracovať na sebe .

Za právom do sveta
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Stanislav Bojnanský

Stanislav Bojnanský pochádza z Bratislavy, no po maturite vycestoval za vysokoškol-
ským štúdiom až do Spojeného kráľovstva, kde absolvoval štúdium na University of Exe-
ter a na London School of Economics and Political Science. V súčasnosti je študentom 
prvého ročníka magisterského stupňa štúdia na PraF UK. Ako člen fakultného tímu sa 
výrazne zaslúžil o historicky najlepší úspech slovenskej reprezentácie na tohtoročnom 
medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition (Jessup Moot) vo Washingtone, D. C.; odborná porota ho dokonca zaradila 
medzi 75 najlepších rečníkov tohto ročníka. Jessup Moot je jedna z najstarších a ce-
losvetovo najuznávanejších súťaží, kde študenti zastupujú fiktívnu krajinu vo fiktívnom 
spore pred Medzinárodným súdnym dvorom. Každoročne sa na nej zúčastňuje vyše 
600 univerzít z viac než 90 krajín sveta.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na PraF 
UK? A ako hodnotíte tohtoročný úspech 
nášho fakultného tímu na súťaži Jessup 
Moot?

Pre štúdium na PraF UK som sa rozhodol 
hlavne preto, aby som si doplnil vedomosti 
o slovenskom právnom poriadku s cieľom 
následného uplatnenia v advokácii . Som 
však veľmi rád, že som sa popri škole a 
práci mohol venovať aj príprave na súťaž 
Jessup Moot, ktorá sa tento rok zamerala 
na problematiku rozhodcovského kona-
nia medzi štátmi, námorné právo a právo 
ozbrojeného konfliktu . Väčšinou sa univer-
zitné tímy musia do medzinárodného kola 
vo Washingtone, D . C ., kvalifikovať z národ-
ného kola, čo dodáva súťaži náboj minio-
lympiády, keďže hájite česť nielen vlastnej 
univerzity, ale aj krajiny . Tento rok sa nám 
ako tímu podarilo v medzinárodnom kole 
umiestniť na 63 . mieste, čím sme prepísali 
históriu slovenskej účasti na Jessup Moot . 
Samozrejme, veľmi sa z toho teším a verím, 
že nás to „nakopne“ k ešte intenzívnejšej 
príprave na ďalší ročník .

Čo by ste odporučili svojim mladším 
spolužiakom, ktorí chcú uspieť na tomto 
medzinárodnom simulovanom súdnom 
spore?

V prvom rade by som ich povzbudil, že aj 
náš tohtoročný úspech je potvrdením toho, 
že sa poslucháči našej fakulty ani pri zme-
raní síl so študentmi najznámejších a naj-
kvalitnejších univerzít sveta nemajú čoho 
báť . Samozrejme, nepôjde to bez starého 
dobrého odhodlania pracovať a detailne sa 
venovať každému aspektu prípravy, ktoré 
považujem za najdôležitejšie na ceste k 
úspechu . Pod tým si treba predstaviť sku-
točne intenzívnu prípravu a nasadenie od 
októbra až do apríla, ktoré zahŕňa vypra-
covanie písomného podania a neskôr aj 
tréning ústneho podania argumentačných 

línií a detailnú analýzu jednotlivých argu-
mentov, protiargumentov a prípadných 
otázok od sudcov . Napriek náročnosti 
súťaže a prípravy je to však neopísateľná 
skúsenosť a šanca uspieť na medzinárod-
nej scéne v takej silnej konkurencii urči-
te stojí za mesiace driny . Študenti sa tu 
môžu toho skutočne veľa naučiť a nadvia-
zať nové kamarátstva nielen v rámci tímu, 
ale aj so súťažiacimi z ostatných krajín, 
doslova z celého sveta, navyše, stretnú 
sa s uznávanými odborníkmi z praxe . Na 
medzinárodnom kole tiež nie je raritou, že 
sudcovia, ktorí vás hodnotia, sú partner-
mi popredných medzinárodných advokát-
skych kancelárií, akademikmi, sudcami 
a prokurátormi z USA, Ázie alebo Južnej 
Ameriky . Pevne verím, že sa nám na fakul-
te podarí vytvoriť silnú Jessup tradíciu, kto-
rá bude motivovať aj mladších študentov, 
aby sa do súťaže zapojili a naďalej doka-
zovali, že sme konkurencieschopní aj na 
medzinárodnej scéne .

Ako vnímate rozdiely medzi štúdiom v Bri-
tánii a na Slovensku?

Najväčší rozdiel vidím v aktivite študent-
ských komunít . Zahraničné univerzity majú 
veľmi prepracovaný systém rôznych akade-
mických aj neakademických spolkov (tzv . 
societies), ktoré spájajú študentov s rovna-
kými záujmami rôzneho druhu, či už sú to si-
mulované spory, šport, alebo spoločenské 
projekty . Týmto, samozrejme, nechcem 
povedať, že na Slovensku sa študenti do 
mimoškolských aktivít nezapájajú, ale naprí-
klad v Británii je takýchto možností podstat-
ne viac . Nejde však iba o aktívne trávenie 
voľného času a spoločné pestovanie záľub 
– prostredníctvom týchto spolkov študen-
ti pracujú na projektoch (často pomerne 
komplexných), ktoré považujú za podstat-
né, pričom do nich odhodlane investujú 
množstvo svojho voľného času . Vďaka tejto 

aktívnej participácii si ľahko osvojujú prácu 
v tíme, majú možnosť rozhodovať o dôleži-
tých otázkach a často sa venujú aj akade-
micky alebo profesijne relevantnej proble-
matike . Práve v tom vidím najväčšiu výhodu 
týchto združení – študenti si na vlastnej koži 
vyskúšajú, aké to je riadiť veľký projekt, kto-
rý je pre nich navyše i relevantný a zaujíma-
vý, taktiež sú nútení niesť zodpovednosť za 
svoje rozhodnutia, na ktorých projekt stojí, 
pričom majú – na rozdiel od formálnych 
stáží či povinnej praxe – vysokú šancu, že 
sa vyhnú hodinám stráveným za skenerom 
a kopírkou .

Aké sú vaše najbližšie životné výzvy?

Výzvou bude naďalej bojovanie na troch 
„frontoch“ – budúci štátnicový ročník bude 
náročnejší . Naďalej sa plánujem venovať 
príprave na Jessup Moot – v tíme máme vý-
bornú „chémiu“ a pokiaľ nám to povinnosti 
povolia, väčšina z nás plánuje zabojovať 
o úspech v tejto súťaži aj na budúci rok, 
pričom naším cieľom by už bola najlepšia 
tridsaťdvojka a vyraďovacie kolá na medziná-
rodnom kole v USA . Tento rok bol pre nás 
kľúčový, veľa sme sa naučili o súťaži, o me-
dzinárodnom práve a aj o sebe a o tom, ako 
pracovať efektívnejšie . Napriek tomu, že už 
tento rok sa nám podaril slušný výsledok, 
som presvedčený, že máme na to umiestniť 
sa aj lepšie, keďže väčšina tímu nemala pre-
došlú skúsenosť z veľkého medzinárodného 
simulovaného súdneho sporu a s tým spoje-
nej prípravy náležitej intenzity .

V neposlednom rade by som naďalej 
chcel získavať praktické skúsenosti v ad-
vokácii a rozšíriť svoj obzor o vedomosti 
z ďalších oblasti práva, primárne ma zaují-
ma súťažné právo . Uspieť na všetkých troch 
frontoch bude, ako predpokladám, dosť ná-
ročné, pevne však verím, že sa to podarí .

M. G.
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Laureátom Ceny mesta Banská Bystrica  
sa stal Ondrej Sliacky

Dňa 28. februára 2018 si v priestoroch Cikkerovej siene banskobystrickej historickej radnice prevzal Cenu mesta za rok 2017 prof. 
PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., rodák z mestskej časti Podlavice. Uvedené ocenenie sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa výnimočným spô-
sobom pričinili o rozvoj Banskej Bystrice. Napriek tomu, že prof. Sliacky väčšinu svojho života pôsobí v Bratislave, k rodisku sa nielen 
hrdo hlási, ale svojou knihou Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia (2017) úspešne doplnil biele miesto na knižnej povesťovej 
mape Slovenska.

Prof . Sliacky je popredným literárnym historikom, renomovaným 
odborníkom na literatúru pre deti a mládež, ktorý od roku 1991 kon-
tinuálne pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedago-
gickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) . Jeho 
dlhodobý literárnovedný výskum, ktorý v nemalej miere iniciuje a or-
ganizuje, sa sústreďuje predovšetkým na literárnohistorickú reflexiu 
slovenskej literatúry pre deti a mládež a na výskum slovenskej ľu-
dovej rozprávky (je autorom komplexnej syntézy dejín, slovníkových 
a encyklopedických diel z literatúry pre deti a mládež) . Integrálnou 
súčasťou jeho aktivít je aj vlastná literárna tvorba . Okrem poviedko-
vých kníh, kníh literatúry faktu, množstva televíznych a rozhlasových 
hier pre deti i dospelých si pozornosť zasluhujú aj jeho literárne šty-
lizácie folklórnych textov a jeho autorské prerozprávania vybraných 
segmentov Starého a Nového zákona . Nemenej dôležitá je jeho 
redaktorská činnosť (v časopisoch Kultúrny život, Zlatý máj, vo vy-
davateľstve Mladé letá) . Od roku 1971 pôsobil v časopise Slniečko 
(v rokoch 1990 – 2017 bol jeho šéfredaktorom), v roku 1993 inicio-
val vznik Bibiany, revue o umení pre deti a mládež, a odvtedy ju vedie 
ako šéfredaktor .

V knihe Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia sa autoro-
vi podarilo nielen vysvetliť, prečo z bystrického neba pršali drevené 
kríže, či rozlúsknuť záhadu miestneho oltára Majstra Pavla a šikmej 
hodinovej veže, ale i motivovať čitateľa k premýšľaniu a k potrebe 

chrániť si istý osobný priestor, čím jednotlivé putovania časom pre-
mieňa na plnohodnotné, zážitkovo silné umelecké texty .

Mgr. Eva Faithová, PhD.,
Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK

Mark Twain na Katedre anglického jazyka  
a literatúry Pedagogickej fakulty UK

Písal sa rok 1857, keď si neznámy južanský mladík Samuel Cle-
mens, plaviaci sa na parníku po prúde rieky na Mississippi uvedomil, 
že námornícky pokrik „rieka je splavná“ (v južanskom dialekte „mark 
twain“, po slovensky „stupeň dva“) by mohol byť pútavým pseudo-
nymom pre začínajúceho spisovateľa, túžiaceho vypovedať pravdu 

o americkom juhu zmietanom dozvukmi občianskej vojny a najmä 
prerodom z puritánskej na modernú a demokratickú krajinu .

O tom všetkom a aj mnohých iných historických a umeleckých 
implikáciách Twainovho diela sa 22 . marca 2018 rozhovoril Dr . An-
drew L . Giarelli, renomovaný odborník na anglo-americké štúdiá 
a literatúru, v minulosti prednášajúci napr . na New York University, 
Utah State University a Portland State University v USA, ktorý v sú-
časnosti pôsobí na Anglo-americkej univerzite v Prahe . Prednáška 
sa uskutočnila na osobné pozvanie vedúcej katedry PaedDr . Mar-
tiny Šipošovej, PhD ., a organizačne a odborne ju zabezpečovala 
doc . PaedDr . Jana Javorčíková, PhD ., ako aj ostatní členovia ka-
tedry .

Dr . Giarelli nadviazal na skúsenosti, ktoré získal počas svojej 
ročnej stáže na Univerzite Komenského, udelenej nadáciou J . W . 
Fulbrighta v roku 2011 . V sérii troch prednášok venovaných rôzno-
rodým aspektom anglickej literatúry predstavil odbornej verejnosti 
Marka Twaina najprv ako začínajúceho a neveľmi seriózneho žur-
nalistu v odľahlom mestečku v Nevade a neskôr aj jeho osobnú aj 
odbornú cestu k literárnej nesmrteľnosti . Katedra anglického ja-
zyka a literatúry by v budúcnosti rada pokračovala v prezentovaní 
svetových odborníkov študentom anglistiky, odbornej obci i širokej 
verejnosti .

Doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PdF UK
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Veronika Homolová Tóthová na FiF UK:  
Dobrý človek nikdy nespochybňuje utrpenie iných ľudí

Existujú prednášky všedné, na ktoré človek rýchlo zabudne. No a potom sú tu tie, ktoré sa natrvalo zapíšu do pamäti študentov. 
A presne taká bola hodina osobností žurnalistiky dňa 10. apríla 2018, keď prišla študentom na magisterskom stupni štúdia na 
Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) prednášať novinárka a spisovateľka Veronika 
Homolová Tóthová, autorka knihy Mengeleho dievča .

Skutočný príbeh Slovenky, ktorá pre-
žila štyri koncentračné tábory, pokusy le-
kárskeho tímu doktora Mengeleho a ušla 
z pochodu smrti . To je príbeh pani Violy, 
z ktorého sa stal slovenský bestseller . Kni-
ha Mengeleho dievča vyšla v roku 2016 . 
Vtedy ešte autorka netušila, koľko čitate-
ľov si táto kniha získa . Veronika Homolová 
Tóthová prináša prostredníctvom spomie-
nok Violy Stern Fischerovej príbeh o ľud-
skom nešťastí, ale aj o sile a odvahe, ktorý 
by nemal zostať v zabudnutí .

Počas prednášky sa priestorom niesla 
výnimočná atmosféra . Hrobové ticho, ob-
čas povzdychy . Všetci s napätím počúvali 
príbehy, za ktorými sa často skrývalo veľké 
ľudské utrpenie . Autorka študentom poroz-
právala detaily z písania knihy, nechýbali 
ani spomienky pani Violy, ktoré sa do knihy 
nedostali . Novinárka však nezostala len pri 
príbehu Mengeleho dievčaťa . Študentom 
navyše detailne objasňovala historické sú-
vislosti a pozadie spájajúce sa s obdobím 
holokaustu, a to nielen v slovenskom, ale 
i v širšom európskom kontexte . Veronika 
Homolová Tóthová na besede hovorila aj 
o otrasných hygienických podmienkach, 

neľudskom správaní nacistov či ponižujú-
cich lekárskych pokusoch . Na chvíľu sme 
sa tak prostredníctvom jej rozprávania pre-
niesli o viac ako sedemdesiat rokov dozadu 
do jedného z najkrutejších období histórie . 
Ten, kto knihu Mengeleho dievča pozná, 
vie, že pri jej čítaní sa neraz stiahne hrdlo 
a naskočí husia koža . Podobné pocity sme 
počas prednášky zažívali aj my, študenti . 
Neraz nadišli silné okamihy, pri ktorých sa 
väčšine z nás tisli slzy do očí .

Autorka spomenula, že sa stretáva na be-
sedách aj s mladými ľuďmi, ktorí sa priklá-
ňajú k extrémistickým názorom, a diskutuje 
s nimi o holokauste . Občas je to podľa jej 
slov náročné, predovšetkým v tých oblas-
tiach Slovenska, kde je väčšia koncentrá-
cia stúpencov neonacizmu . Na otázku, ako 
zvykne reagovať na útoky alebo nevhodné 
komentáre zo strany mladých sympatizan-
tov extrémizmu, odpovedala: „Poviem im 
jednu vec . Nemusíš byť historik, doktor, 
matematik . Nemusíš byť ani filozof . Mal by 
si však byť dobrým človekom . A dobrý člo-
vek nikdy nespochybňuje utrpenie iných 
ľudí .“ Zároveň dodala, že prednášať o ho-
lokauste a o bolestivých príbehoch z tohto 

obdobia je práca, ktorá má pre ňu zmysel 
a ktorá by sa nemala podceňovať .

Veronika Homolová Tóthová na záver 
besedy prezradila aj svoje spisovateľské 
plány do budúcnosti . Slovensko sa tak po 
Mengeleho dievčati dozvie aj o ďalších 
utrpením poznačených príbehoch ľudí, 
ktoré by inak upadli do zabudnutia .

Marcela Rebrová,
študentka žurnalistiky na FiF UK

O novinárskej etike a jej (ne)dodržiavaní  
v spravodajských reláciách

Dňa 18. apríla 2018 navštívil Katedru žurnalistiky FiF UK Tibor Mattyašovský, šéfredaktor spravodajstva televízie Markíza. Témou besedy, 
na ktorej sa zúčastnili prváci na magisterskom stupni štúdia, bola novinárska etika a jej (ne)dodržiavanie v spravodajských reláciách.

Tibor Mattyašovský na úvod študentom ob-
jasnil proces tvorby večerného spravodajstva 
od rannej porady a výberu témy až po odvy-
sielanie príspevku v Televíznych novinách . Ako 
sám povedal, redaktori každý deň stoja pred 
otázkou, či to, čo chcú divákovi priniesť, je 
v súlade s etikou . A vraj je občas medzi tým 
etickým a neetickým skutočne tenká čiara . 
Podľa šéfredaktora spravodajstva TV Markí-
za je preto mimoriadne dôležité, aby redaktor 
konzultoval tému s viacerými osobami, aby sa 
pri jej spracovaní predišlo prípadnému poruše-
niu etických noriem . Upozornil, že práve v tom 
spočíva častá chyba začínajúcich redaktorov, 
ktorí chcú – v snahe dokázať svoju samostat-
nosť – spracovať reportáž celkom sami . „Ko-
munikovať o téme však nie je hanba,“ dodal .

Pozvaný hosť tiež objasnil základné prin-
cípy spravodajstva, ktorými sú objektívnosť 
a nestrannosť, pričom v tejto súvislosti po-

ukázal na problém, ktorému čelia súčasné 
médiá – je ním hodnotiaci charakter správ . 
Podľa neho by sa novinári v spravodajstve 
mali vždy vyhýbať hodnoteniu a mali by vedieť 
oddeliť komentáre od faktov . Ako povedal: 
„Novinárska práca je o dôkazoch a faktoch, 
nie o domnienkach .“ Preto by, ako zdôraznil, 
malo byť pre novinára kľúčové i overovanie 
zdrojov a používanie správnej terminológie . 
Na prednáške sa Tibor Mattyašovský veno-
val aj takým témam ako ochrana osobných 
údajov, skrytá reklama, ochrana ľudskej dôs-
tojnosti či ochrana maloletých . „Všetky tieto 
aspekty musí novinár počas práce zohľadňo-
vať,“ podčiarkol . Šéfredaktor spravodajstva 
televízie Markíza zároveň povedal, že vždy sa 
snaží svojim redaktorom dôverovať, pretože 
každý z nich by mal sám vedieť odhadnúť, čo 
je vhodné priniesť divákovi a čo nie . „Pre no-
vinárov by malo byť prirodzené nedehonesto-

vať iných ľudí,“ uviedol . Redaktor by tak podľa 
neho mal vždy pred spracovaním reportáže 
zvážiť aj možný dosah svojho konania .

Na záver besedy si Tibor Mattyašovský 
pre študentov pripravil aj praktické ukážky 
konkrétnych prípadov, v ktorých novinári pri 
spracovaní citlivých tém zlyhali . O každom vi-
deu so študentmi diskutoval a zároveň pres-
ne poukázal na to, v čom spočíval rozpor me-
dzi danou reportážou a etickým kódexom .

Etika by mala byť pre novinárov jedným 
zo základných princípov, ktorými by sa mali 
riadiť . Ako sa študenti dozvedeli, v spravo-
dajstve treba zvažovať nielen výber témy, ale 
aj jej spracovanie, pričom, ako na záver be-
sedy dodal Tibor Mattyašovský, každá téma 
sa vždy dá spracovať tak, aby bola v súlade 
s etikou .

Marcela Rebrová,
študentka žurnalistiky na FiF UK



1818

K výchove detí treba pristupovať  
odborne i s empatiou

Už počas vysokoškolského štúdia sa zaujímala o oblasť výchovy detí, a tak istý čas pracovala s neúplnými rodinami. No až pri svojich 
vlastných deťoch zistila, aký je život s dieťaťom dynamický, koľko prináša zmien a náročných situácií, keď rodič aj napriek rodičov-
skej intuícii, láske a všetkému porozumeniu potrebuje radu odborníka. To bolo pre Katarínu Winterovú, absolventku Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK), impulzom na založenie vlastného internetového poradenstva mamedeti.sk, kde 
rodičom radí, ako robiť také výchovné rozhodnutia, ktoré pozitívne ovplyvnia vývoj dieťaťa, i to, ako pristupovať k výchove so zdravým 
nadhľadom. V akom „štýle“ sa vychovávajú súčasné deti? Akými rodičmi sú ľudia, ktorí si v detstve či počas dospievania zažili ťažkú 
traumu? Ako sa prvky z oblasti mediátorstva dajú zužitkovať vo výchovnom poradenstve? Aj na to sme sa v rozhovore opýtali úspeš-
nej mediátorky a výchovnej poradkyne.

Ako si spomínate na svoje študentské 
časy na Pedagogickej fakulte UK? Mali 
ste už počas štúdia vytýčený jasný kariér-
ny cieľ, za ktorým ste išli?

Počas vysokoškolských štúdií na som si 
svoju budúcu kariéru špeciálne neplánova-
la ani som nemala nijaký „dream job“ . Rada 
som sa učila, čítala a vzdelávala i mimo ško-
ly, vždy ma zaujímala oblasť výchovy detí 
a rodiny . Aj preto som v tom čase pracova-
la s neúplnými rodinami, kde chýbal jeden 
z rodičov, a s rodinami, kde matka študovala 
a potrebovala pomôcť s organizáciou času či 
so starostlivosťou o deti . Našťastie, vtedajšia 
Katedra sociálnej a emocionálnej pedagogi-
ky Pedagogickej fakulty UK mala veľa dob-
rých pedagógov . Navyše, čo som už vtedy 
vnímala a čo aj teraz s odstupom času po-
važujem za najdôležitejšie, mnohí z nich boli 
nielen dobrí pedagógovia, ale najmä dobrí 
ľudia . A ak má človek okolo seba dobrých 
a charakterných ľudí, inšpirácia a chuť vzde-
lávať sa je naozaj veľká .

Čo bolo pre vás impulzom na vytvorenie 
vlastného internetového výchovného po-
radenstva, kde radíte rodičom, ako zvlá-
dať rozmanité životné situácie, ktoré vý-
chova detí prináša?

Asi najväčší podnet predstavovali moje 
vlastné deti . Vďaka nim som si naplno uve-
domila, že to, čo má v živote naozaj význam 
a hodnotu, sú vzťahy . A tie začínajú v rodine . 
Vychádzanie so svojimi najbližšími, šťastné 

a spokojné nažívanie v rámci rodiny, to je zá-
klad pre budovanie zdravých vzťahov s oko-
lím . Tam začína spokojnosť so sebou samým 
a následne i harmonické vzťahy s vlastnými 
deťmi, s manželom/manželkou, čím sa vy-
tvárajú predpoklady pre zdravú spoločnosť . 
Ak prijmeme seba ako rodiča aj so svojimi 
zlyhaniami a obmedzeniami, ak prijmeme 
takto isto aj svoje deti, dokážeme to aj v prí-
pade druhých . Verím, že sa oplatí investovať 
úsilie, čas a energiu do budovania vzťahov, 
a to najmä v kontexte rodiny . Vnímam totiž, že 
súčasný tlak na „dokonalú matku“ s „doko-
nalými deťmi“ je obrovský, odvšadiaľ sa valia 
zaručené metódy/modely/vzorce výchovy, 
najnovšie výchovné trendy či najrôznejšie 
odporúčania ohľadom správneho rodičov-
stva . Mnoho rodičov sa preto na mňa začalo 
obracať s prosbou o vypočutie a radu . A tak 
vzniklo moje poradenstvo mamedeti .sk .

V akom „štýle“ sa vychovávajú súčasné 
deti?

Na toto len ťažko možno dať nejakú jed-
noznačnú či univerzálnu odpoveď . Niektoré 
deti sa vychovávajú k disciplíne a k seba-
prekonávaniu . Niektoré sa vychovávajú ego-
centrickejšie, k tomu, aby sa vedeli v živote 
presadiť, aby boli ambicióznejšie, iné sa vy-
chovávajú vo viere a k istým hodnotám, ktoré 
sa dnes niektorým môžu javiť ako zbytočné . 
Vždy to záleží na nastavení rodičov . Výchovu 
ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom sa dieťa 
a rodina nachádza, počet súrodencov či 

pracovné vyťaže-
nie rodičov . Ak by 
som to však naozaj 
chcela zovšeobec-
niť, trend výchovy 
sa uberá k individu-
alizmu a sebapre-
sadzovaniu sa .

Súvisí detská pre-
ferencia hračiek 
s preddefinova-
ním ženskej či 
mužskej roly?

Ja mám doma 
tri dcéry a ich pri-
rodzený výber hra-
čiek je jasný . Našli 

by ste u nás asi 50 poníkov (naozajstné stá-
do ☺), našli by ste bábiky barbie, kuchynku 
na hranie, ale aj vláčiky, autá a drevenú ga-
ráž . Hrajú sa so všetkým, čo som vymenova-
la, ale najčastejšie nosia bábiky, kúpu ich, 
prezliekajú a kŕmia . Deti si samy vyberajú 
hračky, ktoré ich zaujmú . Postupne prechá-
dzajú štádiami dozrievania, keď od stavania 
kociek prejdú k puzzle, hrajú sa s autíčkami, 
pretože ich zaujíma, že dokážu točiť kolesom 
auta, potom hneď varia a kŕmia bábiky . Skôr 
ako nad preddefinovaním ženskej a mužskej 
roly sa aj v súvislosti s výberom hračiek treba 
zamýšľať nad napodobňovaním rodiča, ktoré 
je pre deti prirodzené . To, čo robí rodič, aké 
vykonáva činnosti či ako sa správa, zrkadlí 
aj dieťa .

Kedy sa tento proces „zrkadlenia“ u detí 
začína? Môžete uviesť nejaký príklad?

Stačí si predstaviť, ako sa správate, keď 
máte vo svojej prítomnosti malé bábätko . 
Usmievate sa na neho? Zoberiete si ho na 
ruky? Prihovoríte sa mu? Asi drvivá väčšina 
z nás sa prirodzene snaží nadviazať komu-
nikáciu a keď sa to podarí, keď sa bábätko 
usmeje alebo po nás zopakuje zvuk, máme 
z toho radosť . Tak už tu sa začína napodob-
ňovanie a učenie sa . Deti od mala napodob-
ňujú to, čo vidia, najmä u svojich rodičov, 
ktorí pre ne znamenajú celý svet . Čím je 
dieťa menšie, tým viac napodobňuje . Je to 
prirodzené, pretože napodobňovaním sa učí 
a rozvíja .

Uvediem aj ďalší príklad . Mnoho rodičov 
(zvlášť otcov ☺) sa ma znepokojene alebo 
s údivom vypytuje, prečo sa ich syn bije 
o kočík, prečo chce stále tlačiť kočík . Veď 
mu kúpili kosačku, takže ak už pred sebou 
chce niečo tlačiť, nech tlačí kosačku . Ale 
nie, ich synček chce kočík . Prečo? Pretože 
je to pre neho prirodzená vec, prirodzená 
činnosť . Vidí, ako jeho milovaná maminka 
tlačí kočík, v ktorom sedí jeho súrodenec . 
Vidí svojho otecka a aj iných oteckov, ako 
kočíkujú . On vôbec nerieši, ako si to nie-
ktorí dospelí dokážu vysvetliť či odôvodniť, 
prečo chce tlačiť kočík . A už vôbec nero-
zumie tomu, prečo namiesto kočíka dostal 
kosačku . Robí to, čo vidí a v čom môže na-
podobniť svojich rodičov . Takýchto príkla-
dov zo života máme mnoho . Tých činností, 
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ktoré my rodičia vykonávame bežne a dieťa 
ich napodobňuje, je veľké množstvo . Ne-
môžem však ostať len pri činnostiach, ktoré 
dieťa napodobňuje . Je tu ešte správanie sa, 
komunikácia, reakcie rodičov na deti, výber 
slov a mnoho ďalšieho . Toto všetko sa dieťa 
učí od svojich rodičov – prirodzene a automa-
ticky . Napodobňuje ich aj v správaní a komu-
nikácii, preto sa aj k spolužiakom či k iným de-
ťom správa rovnako ako jeho rodičia k svojmu 
okoliu . Podobným spôsobom sa podľa vzoru 
rodičov snaží riešiť aj vzniknuté problémy .

Čo ako poradkyňa hovoríte ženám, ktoré 
„odkladajú“ otehotnenie do neskoršieho 
veku?

Každá žena vie, prečo má dieťa v skoršom 
či neskoršom veku . Rodič prirodzene milu-
je svoje dieťa a teší sa, že ho má . Prijatie, 
pochopenie a akceptáciu potrebuje matka, 
ktorá má 24 rokov, a aj tá, ktorá má 34 rokov . 
To isté platí aj o deťoch, treba sa s nimi roz-
právať, ľúbiť ich nielen vtedy, keď majú dva 
roky, ale aj keď majú náročné adolescentné 
obdobie a aj keď sú dospelé .

Akými rodičmi sú podľa vašich skúseností 
ľudia, ktorí si v detstve či počas dospie-
vania zažili ťažkú traumu? Volíte v komu-
nikácii s nimi nejaký špecifický prístup?

Každé dieťa si z rodičovskej výchovy od-
náša nejaké zranenie . Nech boli a sú rodičia 
akokoľvek milujúci, isté zranenia máme všet-
ci . Je to prirodzené, aj napriek snahe a túžbe 
nedokážu rodičia zareagovať a zachovať sa 
vždy tak, aby z ich strany dieťa nikdy nepocí-
tilo nepochopenie či zneistenie . Ak sú však 
zranenia také bolestivé a hlboké, že hovorí-
me o traumách, existuje celý „postup“ zmie-
rovania sa s minulosťou a s jej akceptovaním . 
Je mnoho spôsobov a odporúčaní, ako trau-
mu spracovať, zmieriť sa s ňou, ako odpustiť 
a ako žiť . Keď sa povie slovo „trauma“, veľa 
ľudí si predstaví násilie alebo týranie . Ale za 
traumu v detstve môžeme považovať aj emo-
cionálnu chudobu, neprijatie či ignoráciu zo 
strany rodičov, ale aj vysoké nároky na deti 
a podobne . Dospelí, ktorí si počas dospie-
vania prežili traumu a nie sú s ňou vyrovnaní, 
často plytko prežívajú emócie, nepripúšťajú 
si ich, hľadajú sebapotvrdenie v nefunkč-
ných vzťahoch, pretože si neuvedomujú svo-
ju hodnotu .

Ako takéto správanie rodičov ovplyvňuje 
ich deti?

Treba sa snažiť, aby sa z detí, ktoré sú 
„obeťou“ svojich rodičov, ich rodičovských 
zlyhaní, nestali „kati“ . Ľudia, ktorí sú nepri-
merane nároční, zväčša všade a vo všetkých 
naokolo hľadajú nepriateľov, ktorí im chcú 
ublížiť, uškodiť; prežívajú zlosť a strach, ne-
dokážu naplno prežívať svoje emócie, nieto 
ešte emócie a pocity svojho okolia . Majú 
v sebe zakorenené také modely správania, 
ktoré sú poznačené zranením . Preto môžu 
byť nepríjemní, necitliví, odsudzujúci, príliš 
kritickí, čím druhých často zraňujú .

Ako sa vyrovnať s takouto minulosťou?

Treba ju prijať, pripustiť skutočnosť a od-
pustiť . A najmä si nanovo uvedomiť, že ja sám 
mám hodnotu . Za týmito navonok jednodu-
chými slovami sa však skrýva veľa hodín pre-
mýšľania, analyzovania pocitov, prežívania, 
poznávania bolesti, prijatia a odpustenia . 
Uvedomenia si, že to, že som prežil bolesť, 
zlyhanie tých, ktorí ma mali chrániť, je ich zly-
hanie, nie moje . Že nikto nemá právo ubližo-
vať a vynášať súdy nad nikým .

S rodičmi riešite mnohé citlivé témy, na-
vyše, vaša rada sa nemusí vždy zhodovať 
s ich predstavou. Ako na vaše odporúča-
nia klienti reagujú?

Ak niekomu radím, ak s niekým riešim 
problém, snažím sa na tento náš pracovný 
vzťah pozerať nielen profesionálne, ale i ľud-
sky . Keďže svojimi radami priamo zasahujem 
do vzťahu rodič – dieťa, snažím sa byť em-
patická a naozaj počúvať, zamýšľať sa a nie 
„plátať“ problémy prvoplánovými odpoveďa-
mi či radami . S radosťou a aj s vďačnosťou 
musím povedať, že mnoho rodičov sa na 
mňa opakovane obracia . A to si veľmi vážim .

Aký je rozdiel medzi výchovným poraden-
stvom a mediátorstvom, ktorému sa tiež 
venujete? A nie je občas náročné neskĺz-
nuť pri mediácii (napr. pri spore manželov 
o deti ešte pred súdnym pojednávaním) 
do poradenstva?

Vo výchovnom poradenstve je priestor na 
vypočutie, analýzu problému, odborné od-
porúčania, rady a spoločné hľadanie rieše-
nia problému . Vo výchovnom poradenstve 
priamo vnímam emócie, snahu nerobiť chyby 
vo výchove, istú dávku sebakritiky a najmä 
vzťah rodiča k dieťaťu . Naopak, mediátorstvo 
je o nezaujatom usmerňovaní komunikácie 
medzi dvomi sporiacimi sa stranami, ktoré sa 
však snažia vyriešiť svoj konflikt dosiahnutím 
dohody medzi sebou, bez autoritatívneho zá-

sahu tretej strany . Mediátor do tohto procesu 
preto nezasahuje ani prezentáciou svojho ná-
zoru či pohľadu na vec, ani radami . Mediátor 
ponúka objasnenie sporu, identifikáciu jeho 
príčin, priestor na komunikáciu a možnosti 
riešenia . K dohode však musia dospieť tí dva-
ja, čo sa sporia . Na základe tohto porovnania 
vidno, že proces mediácie je od výchovného 
poradenstva veľmi vzdialený – miešanie tých-
to dvoch rôznych prístupov by tak z profesi-
onálneho hľadiska nebolo „len“ neprípustné, 
ale i neuskutočniteľné – v mediácii na pora-
denstvo totiž ani nie je priestor .

A čo naopak? Dá sa vo výchovnom pora-
denstve využiť niečo z mediátorstva?

Mediátorstvo ma naučilo naozaj počúvať 
a vnímať ľudí . Počúvať ich slová a nebrať ich 
ako „tok počutého“ . Za každým vysloveným 
slovom, a to najmä vtedy, ak nás niečo trápi, 
sú emócie, často bolesť a bezradnosť . Toto 
sa snažím naplno využívať vo výchovnom po-
radenstve . Vnímať slová aj malé signály ne-
vedomky vysielané rodičmi i deťmi .

Prichádzajú do kontaktu s mediáciou ako 
alternatívnym spôsobom riešenia sporov 
už študenti pedagogických fakúlt?

Neviem posúdiť, ako to na pedagogických 
fakultách funguje dnes, ale keď som na výške 
študovala ja, mediácia nám takto predstave-
ná nebola . Celkovo si však myslím, že spo-
ločnosť na mediáciu musí ešte dozrieť . Verím 
však, že čoskoro pochopíme, že mimosúd-
ne riešenie sporov má oproti podaniu žalôb 
a súdnemu konaniu mnoho výhod . Samozrej-
me, závisí to aj od príčiny a oblasti sporu . Me-
diácia môže priniesť občianske porozumenie 
a hodnotu pochopenia druhej strany, ako i ve-
domie, že som sa s druhou stranou dohodol 
na základe svojho presvedčenia a nie na zák-
lade rozsudku .

Zdenka Krasňanská
Foto: Archív Kataríny Winterovej
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Zoznam ocenených súťažiacich podľa kategórií:

Študent strednej školy:

1. miesto: Jana Čorňáková: Vplyv vybra-
ných sekundárnych metabolitov rastlín na 
biologickú aktivitu gliómových buniek (Ka-
tolícka spojená škola sv . Mikuláša v Prešove)

2. miesto: Paulína Holotová: Problema-
tika „alternatívnych“ a „tradičných“ proti-
nádorových prístupov v onkológii (Gymná-
zium Juraja Fándlyho v Šali)

3. miesto: Matúš Mlynár, Ivo Zálešák: Ex-
pozícia chemickým látkam v pracovnom 
prostredí ako rizikový faktor vzniku malíg-
nych a benígnych nádorov kože (Stredná 
odborná škola chemická v Bratislave)

Motivačná cena: Simona Tináková a 
Katarína Tamaškovičová: Hematologická 
onkológia v detskom veku (Gymnázium, 
Bernolákova 37, Šurany)

Študent vysokej školy:

1. miesto: Barbora Kvokačková: Me-
zenchymálne stromálne bunky menia 
biologické vlastnosti chemorezistentných 
buniek derivovaných z kolorektálneho kar-
cinómu (Prírodovedecká fakulta UK)

2. miesto: Adriána Furdová: Využitie 3D 
modelov vnútroočných nádorov pre pláno-
vanie stereotaktického rádiochirurgického 
zákroku na lineárnom urýchľovači (Lekár-
ska fakulta UK)

3. miesto: Daniela Vargová: Asociácia 
SNP v génoch TOX3, MAP3K1 a FGF10 
s karcinómom prsníka: miera rizika a dis-
kriminačná schopnosť predikcie ochore-
nia (JLF UK)

Motivačná cena: Anna Marková: Výsled-
ky a lokálne komplikácie liečby pacientov 
s lymfómovým ochorením v oblasti očnice 
(Lekárska fakulta UK)

Študent vysokej školy – doktorand:

1. miesto: RNDr . Jana Vargová: Do-
kážeme skutočne identifikovať kmeňo-
vé bunky nádorov a ako na ich výskyt 
a vlastnosti vplýva hypericín, aktívna 
látka ľubovníka bodkovaného (Ústav bio-
logických a ekologických vied Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach)

2. miesto: RNDr . Ivana Kašubová: Zave-
denie algoritmu pre stratifikáciu pacientov 
suspektných na Lynchov syndróm (onko-
logická divízia BioMed Martin, Ústav patolo-
gickej anatómie JLF UK a UN Martin, Ústav 
molekulovej biológie JLF UK)

3. miesto: Ing . Silvia Schmidtová: Identi-
fikácia kandidátnych génov asociovaných 
s chemorezistenciou bunkových línií odvo-
dených od testikulárnych nádorov z ger-
minatívnych buniek (Ústav experimentálnej 
onkológie Biomedicínskeho centra SAV)

Mladý vedecký pracovník do 35 rokov 
s ukončeným PhD. štúdiom:

1. miesto: MUDr . Michal Chovanec, 
PhD.: β-katenín je marker nepriaznivých 
klinických charakteristík a zníženej imu-
nitnej infiltrácie v mikroprostredí germi-
natívnych nádorov (Jednotka translačného 
výskumu Lekárskej fakulty UK a Národného 
onkologického ústavu)

2. miesto: RNDr . Erika Ďuriníková, 
PhD.: Chemorezistencia voči 5-fluoro-
uracilu selektuje bunky so spontánne 
metastatickým potenciálom na modeli 
kolorektálneho karcinómu (Ústav expe-
rimentálnej onkológie Biomedicínskeho 
centra SAV)

3. miesto: Mgr . Sandra Meršaková, 
PhD.: Metylačný stav vybraných biomar-
kerov pri cervikálnej intraepiteliálnej 
neoplázii (onkologická divízia BioMed 
Martin)

Prednesené príspevky vo forme in ex-
tenso prác vyjdú v recenzovanom zborníku 
SMO2018, ktorý vydá Nadácia Výskum Ra-
koviny .

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

V Martine ocenili najlepšie práce mladých vedcov  
v oblasti onkologického výskumu

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny sa 7. marca 2018 v priestoroch Martinského centra pre biomedicínu (BioMed Martin) konala 
celoslovenská Súťaž mladých onkológov 2018, ktorú zorganizovala Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou 
fakultou Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) a onkologickou divíziou BioMed Martin.

Súťaž mladých onkológov sa v tomto 
roku tešila vysokému počtu prihlásených 
prezentácií, ktoré boli rozdelené do šty-
roch kategórií: študent strednej školy (4), 
študent vysokej školy (4), študent vysokej 
školy – doktorand (16) a mladý vedecký 

pracovník do 35 rokov (13) . Autorom pre-
zentácií vybraných prác bol poskytnutý ča-
sový priestor 10 minút na prednášku a 5 
minút na diskusiu . Hodnotený nebol len ob-
sah, ale i forma spracovania a spôsob pre-
zentácie . Odborná komisia vybrala z každej 

súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, kto-
rých autori boli odmenení finančnou, resp . 
vecnou cenou .

Slávnostné vyhlásenie víťazov bolo sú-
časťou galakoncertu, ktorý sa uskutoč-
nil pod záštitou predsedníčky Žilinského 
samosprávneho kraja Ing . Eriky Jurinovej 
v sídle Slovenského komorného divad-
la v Martine – v Národnom dome . Pred 
galakoncertom sa prítomným prihovori-
li prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny 
RNDr . Margita Klobušická, CSc ., Ing . Eri-
ka Jurinová a Mgr . Imrich Žigo, vicepri-
mátor mesta Martin, ktorý odovzdal Dr . 
Klobušickej Pamätný list primátora mesta 
k 25 . výročiu založenia Nadácie Výskum 
Rakoviny . Nadáciu pozdravil aj predseda 
Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr . 
Štefan Zelník . V kultúrnej časti programu 
galakoncertu vystúpila a cappella vokál-
na skupina Close Harmony Friends .
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V Smoleniciach sa opäť stretla stredoeurópska  
študentská špička z počítačovej grafiky

V dňoch 25. až 27. apríla 2018 sa v Smoleniciach konal už 22. ročník jedného z najvýznamnejších študentských seminárov v stred-
nej Európe – Central European Seminar on Computer Graphics (CESCG). Prestížny seminár, ktorý portál http://kesen.realtimeren-
dering.com/ zaradil na prominentný zoznam špičkových vedeckých podujatí z oblasti počítačovej grafiky, už po tretí raz sprevádzala 
aj interaktívna výstava CESCG EXPO, ktorá je neformálnym stretnutím a prezentáciou inovatívnych firiem, výskumníkov a študentov 
z oblasti visual computing. Seminár spoluorganizuje Technická univerzita vo Viedni (TU Viedeň), Univerzita Komenského v Bratisla-
ve (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave, Matematický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenská informatická 
spoločnosť (SISp). Autorom formátu výstavy CESCG EXPO je Mgr. Martin Ilčík, absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
(FMFI UK), pôsobiaci v súčasnosti na TU Viedeň.

V Kongresovom centre SAV sa na CESCG 
koncom apríla stretlo spolu 14 inovatívnych 
firiem zo 4 krajín a 170 hostí vrátane učiteľov 
a päťdesiatky najlepších študentov – diplo-
mantov počítačovej grafiky z 12 univerzít zo 
všetkých štátov strednej Európy a Bosny a Her-
cegoviny . Pozvanými prednášateľmi boli špič-
koví odborníci na spracovanie vizuálnych infor-
mácií, ktorých prednášky sprítomnili najnovšie 
myšlienky a inšpirácie z vysoko perspektívnych 
oblastí výskumu na hrane súčasnej technoló-
gie . Doc . Ing . Vlastimil Havran, PhD ., z Českej 
technickej univerzity v Prahe predstavil light-
drum, jedinečný prenosný snímač vzhľadu re-
álnych textúr . Fenomenálny mladý špecialista 
Dr . Helge Rhodin z Federálnej polytechnickej 
školy v Lausanne v prednáške „From Graphics 
to Vision with Machine Learning“ predstavil nie-
koľko nových metód na pomedzí grafiky a vide-
nia, napr . interaktívne animovanie pohybu virtu-
álnej bytosti pohybmi reálnych prstov .

Svoje najnovšie projekty a vedomosti 
o špičkových smeroch výskumu a výučby 
počítačovej grafiky, ktorá zohráva v súčasnej 
informačnej a telekomunikačnej technológii 
kľúčovú úlohu, prezentovali na konferencii 
aj študenti . Ich články a prezentácie zároveň 
súťažili o ceny vo forme kníh od najlepších 
svetových vydavateľstiev vedeckej literatúry . 
O článkoch pritom rozhoduje výsledné skóre 
z trojice recenzií odbornej poroty a o prezen-
táciách hlasovanie publika . Okrem článkov 
a prezentácií sa každoročne oceňuje aj naj-
lepšie vedeckotechnické video . Ceny Best 
CESCG 2018 Paper a Best CESCG 2018 Vi-
deo si z 22 . ročníka seminára CESCG odnie-

sol Tomáš Iser z Karlovej univerzity v Prahe, 
ktorý sa prezentoval príspevkom na tému „Real 
time Light Transport in Analytically Integrable 
Quasi-heterogeneous Media“ . Ako druhý naj-
lepší článok porota vyhodnotila príspevok na 
tému „Real-Time Rendering of Procedurally 
Generated Planets“, ktorého autorom bol Flo-
rian Michelic z Technickej univerzity v Grazi . 
Tretie miesto za článok získal Lukas Eiben-
steiner z TU Viedeň za príspevok „Procedural 
Music Generation with Grammars“ . Zhodou 
okolností mali autori troch najlepších článkov 
aj tri najlepšie prezentácie: na 1 . mieste sa 
so svojou prezentáciou umiestnil Florian Mi-
chelic, Lukas Eibensteiner a Tomáš Iser sa 
– vzhľadom na rovnaký počet hlasov z publika 
– delili o druhé miesto . Cenu IEEE Women 
in Engineering Best Student Paper Award 
tento rok získala Silvana Zechmeister z VRVis 
Research Center vo Viedni za príspevok „3D 
Annotations for Geospatial Decision Support 
Systems“ . Bližšie informácie o programe vý-
stavy, seminára i jednotlivých prezentáciách 
nájdete na: https://cescg .org/ .

Na tomto jarnom festivale rozkvitajúcich myšlie-
nok, ktorý aj tento rok podporili viacerí sponzori zo 
Slovenska (Capturing Reality, Escape Motions, 
SG-production, VECTARY) i zo sveta (Disney 
Research, Autodesk, Two Minute Papers, Pro-
cedural Design), sa už tradične hľadí do budúc-
nosti – práve preto sa tu podporuje akademické 
obohacovanie a stretávanie najlepších študentov 
aj ich učiteľov . Vyučovanie počítačovej grafiky 
v mnohých krajinách sa na tejto báze každoroč-
ne myšlienkovo synchronizuje a vzájomne inšpi-
ruje, čo sprítomňuje aj práve publikovaný článok 
„Distinctive Approaches to Computer Graphics 
Education“ v časopise Computer Graphics Fo-
rum . Je výbornou správou, že programový výbor 
CESCG chce i naďalej pokračovať v tejto tradícii 
a usporiadať CESCG 2019 koncom apríla opäť 
v Smoleniciach .

Videá o tohtoročnom seminári CESCG 
a výstave CESCG EXPO nájdete na:  
https://cescg .org/videos2018 .

Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.,
FMFI UK, SISp

Na odbornom neurochirurgickom kurze v Turecku
V dňoch 28 . marca až 1 . apríla 2018 sa 

v tureckom meste Antalya uskutočnil odbor-
ný neurochirurgický kurz s názvom Interna-
tional Basic Neurosurgery Course (IBNC), 
ktorý zorganizovala Turecká neurochirurgická 
spoločnosť (TNS) v spolupráci so Svetovou 
federáciou neurochirurgických spoločností 
(WFNS) . Vďaka štipendiám, ktoré TNS kaž-
doročne udeľuje mladým neurochirurgom 
z celého sveta, som sa na podujatí mohol ako 
doktorand na Neurochirurgickej klinike Jes-
seniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej 
nemocnice v Martine zúčastniť aj ja .

Témami tohtoročného kurzu, ktorý pozo-
stával z interaktívnych diskusií s prezentáciou 

kazuistík, z prednášok a z praktických nácvi-
kov neurochirurgických techník, boli spinál-
na neurochirurgia a chirurgia periférneho 
nervového systému . Akútnym neurochirur-
gickým stavom sa venovala špeciálna sekcia 
pod záštitou WFNS . Budúcoročný kurz sa 
zameria na cievnu neurochirurgiu . Krásne 
slnečné pobrežie, luxusný hotel, veľa sve-
tových odborníkov z oblasti neurochirurgie, 
získanie nových zručností a skúseností, ale 
aj nových priateľstiev – toto všetko a ešte 
viac ponúkol IBNC 2018 .

MUDr. Kristián Varga, doktorand  
na Neurochirurgickej klinike JLF UK a UNMDr. Varga (vpravo) s Dr. Smolankom ml. z Ukrajiny 

(vľavo)
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Na odporcov očkovania nezaberajú žiadne argumenty, 
pripomínajú sektu

Očkovacie mýty, zázračné účinky homeopatie či biorezonancie – v čo ešte veria zástancovia „alternatívnej“ medicíny? O zná-
mych i menej známych, o neškodných, ale aj veľmi nebezpečných zdravotníckych hoaxoch či o tom, prečo na ne naletia aj 
ľudia vzdelaní a v iných veciach prísne racionálni, sme sa porozprávali s MUDr. Marošom Rudnayom, externým doktoran-
dom na II. rádiologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
ktorý je spoluzakladateľom a šéfredaktorom webu www.lovcisarlatanov.sk, kde lekári argumentmi a vedeckými dôkazmi 
vyvracajú podvodné praktiky šarlatánov založené na medicínskych nezmysloch.

Čo bolo tým rozhodujúcim podnetom 
pre vznik Lovcov šarlatánov?

Bolo to ešte v čase štúdia medicíny, 
keď som si aj ja, aj moji spolužiaci, s kto-
rými sme sa do Lovcov šarlatánov neskôr 
pustili, všimli na internete množstvo ne-
zmyslov ohľadom medicíny a ľudského 
tela. Vrcholom bolo, keď som sa vo svo-
jom okolí stretol s odmietnutím mamogra-
fie len pre informácie z jedného z najhor-
ších šarlatánskych internetových portálov. 
Vtedy som si povedal, že treba začať tieto 
nezmysly aktívne vyvracať, a s týmto cie-
ľom sa ku mne pridali aj kolegovia.

S akým najbizarnejšími zdravotnícky-
mi bludmi ste sa stretli?

Je ťažké vybrať len jeden, medzi najbi-
zarnejšie predstavy patrí to, že sme všetci 
zamorení parazitmi, často takými, ktoré sa 
v tejto oblasti sveta ani nevyskytujú, a to 
nám spôsobuje všetky zdravotné problémy. 
Zvlášť bizarné je, ak vám chce človek, kto-
rý mikroskop nikdy nevidel ani z diaľky, tvr-
diť, že nádory sú pod mikroskopom zhluky 

parazitov. Snaha liečiť ľudí pomocou MMS 
(z angl. Miracle Mineral Solution) a CDS 
(z angl. Chlorine Dioxide Solution), teda 
roztokom bielidla, má tiež niečo do seba.

Skalní zástancovia MMS a CDS tvrdia, 
že sa tým dá vyliečiť všetko možné – 
vrátane rakoviny, AIDS a autizmu. Čo 
všetko takáto savová „terapia“, odpo-
rúčajúca roztok piť, inhalovať či do-
konca kvapkať do očí a uší, môže ľud-
skému organizmu spôsobiť?

Vo všeobecnosti možno konštatovať, 
že je to rovnaká absurdnosť ako piť Savo 

alebo čistič na odtoky, no ak chceme byť 
chemicky presní, nejde presne o Savo, 
ale o inú zlúčeninu chlóru – oxid chloriči-
tý, ktorý má však podobné vlastnosti. Čo 
môže spôsobiť, ťažko povedať – sú prípa-
dy, keď sa nestane nič, ale aj prípady, keď 
pacient skončil na metabolickej JIS s roz-
vratom vnútorného prostredia. Výnimkou 
nie sú ani smrteľné prípady. U detí ani 
nevravím. Detský organizmus je totiž na 
toxické účinky náchylnejší – okrem iného 
aj preto, že obličky a ostatné orgány, pre-
dovšetkým v ranom detstve, nie sú ešte 
také zrelé, ako u dospelých.

Samostatnou kapitolou sú asi odpor-
covia očkovania, ktorým sa darí aj 
u nás, a to až do takej miery, že v apríli 
Úrad verejného zdravotníctva SR upo-
zornil, že podľa dát z minulého roka 
na Slovensku vznikajú tzv. vakcinačné 
diery, t. j. že v niektorých krajoch ne-
dosiahlo povinné základné očkovanie 
proti niektorým ochoreniam potrebnú 
95-percentnú hranicu. V čom vidíte 
najväčšie riziká tohto trendu?

Títo ľudia tu sú, boli a ešte dlho budú, 
keďže diskusia s nimi je absolútne ne-
možná. Pripomínajú sektu, často vystu-
pujú veľmi agresívne, za históriu našej 
stránky ide jednoznačne o „najskalnejšiu“ 
skupinu, na ktorú nezaberajú žiadne ar-
gumenty. Na šírení tejto vlny sa podieľajú 
aj niektoré celebrity, čo môže na niekoho 
zapôsobiť. Antivakcinačné hnutie je po-
merne prepracované, ich lži a zavádzanie 
je prešpekulované a na vyvracanie ich 
tvrdení treba veľmi dobre ovládať proble-
matiku a mať v rukách tvrdé dáta, štúdie, 
tvrdú vedu. Nie je to také ľahké ako vyvrá-
tiť, že nádor nie sú zhluky škrkavky – na to 
vám stačí pár obrázkov.

A v čom spočívajú najväčšie riziká výsky-
tu vakcinačných dier? Pokles preočkova-
nosti môže ohrozovať ľudí, ktorí zaočkovaní 
nie sú. Avšak nie iba preto, že by nechceli 
byť. Vždy totiž existuje skupina ľudí, ktorí 
nemôžu byť zaočkovaní pre zdravotné ri-
ziká. Na odmietavý postoj rodičov k očko-
vaniu tak môžu doplatiť nielen ich deti, ale 
sekundárne i celá spoločnosť, keďže in-
fekčné choroby sa prenášajú z človeka na 
človeka. Pokiaľ sa teda v posledných ro-
koch začala na Slovensku znižovať úroveň 

preočkovanosti populácie, znamená to, že 
sa nám môžu vrátiť rôzne choroby, ktorých 
sme sa už v minulosti dokázali zbaviť.

Rodičia, ktorí nedajú svoje deti zaoč-
kovať, u nás pritom platia len pokutu. 
Myslíte si, že by sa to malo riešiť inými 
sankciami?

Tá pokuta je pomerne bezzubá, stačilo 
by k nej pripísať ešte jednu cifru a už by to 
bolo iné. Myslím, že v prípade prepuknu-
tia preventabilného ochorenia u dieťaťa, 
ktoré rodičia zámerne nedali zaočkovať, je 
namieste uvažovať aj nad trestnoprávnou 
zodpovednosťou. To je už ale otázka skôr 
na právnikov.

Aký je váš názor na homeopatiu?

Je to kolosálne placebo, nič viac. A sku-
točne nemalý biznis. Sama osebe je ne-
škodná, problém je, že tí, čo ju poskytujú, 
nielenže väčšinou nie sú lekári, ale často 
sa u nich objavuje aj podpora antivakcinač-
ných hnutí a pod. Homeopatia sama osebe 
neublíži, ale ak bude niekto chodiť k home-
opatovi so skutočným ochorením, ktoré 
zostane nerozpoznané alebo bude od jeho 
ozajstnej liečby dokonca odrádzaný (čo sa 
už stalo), nedopadne to dobre.

Pochvalné slová nemáte ani na biore-
zonanciu. Na čom si zakladá a prečo 
je to blud?

„To, že sa na Slovensku 
začala znižovať 

úroveň preočkovanosti 
populácie, znamená, 

že sa nám môžu vrátiť 
rôzne choroby, ktorých 
sme sa už v minulosti 

dokázali zbaviť.“

„Homeopatia je 
kolosálne placebo, 

nič viac. Sama osebe 
neublíži, ale ak 

bude niekto chodiť 
k homeopatovi so 

skutočným ochorením, 
ktoré zostane 

nerozpoznané alebo 
bude od jeho ozajstnej 

liečby dokonca 
odrádzaný, nedopadne 

to dobre.“
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Je to celé založené na absurdných 
predstavách, ktoré využívajú prekrútené 
fyzikálne princípy a veľmi vedecky znejú-
ce slová, no v skutočnosti to nemá žiadny 
reálny základ – niektoré veci základným 
fyzikálnym princípom doslova oponujú. 
Predstava je taká, že každá choroba vy-
siela svoju „frekvenciu“, ktorú je možné 
merať a takto i diagnostikovať, prípadne 
pomocou inej frekvencie aj liečiť. Žiadne 
relevantné dôkazy pre to, samozrejme, 
neexistujú.

Nemálo príspevkov ste venovali aj 
téme tzv. prekyslenia organizmu či 
veľmi svojských detoxikačných kúr za-
meraných na očistu pečene. O čo ide?

Celá teória prekyslenia je o tom, že 
kyslé prostredie v tele má byť zlé a zása-
dité dobré. Zároveň máme liečiť svoje telo 
zásaditou stravou. Toto všetko úplne igno-
ruje základné fyziologické mechanizmy, 
ktoré v tele udržujú veľmi stále pH, ktoré 
stravou nie je možné ovplyvniť. Zároveň to 
absolútne opomína kľúčový fakt, že nor-
málna hodnota pH v tele kolíše len v roz-
medzí 0,08 bodu pH stupnice a výkyv už 
o 0,5 bodu na jednu alebo druhú stranu 
môže byť život ohrozujúci.

Čím to podľa vás je? Ľudia, ktorí uve-
ria rôznym pochybným „alternatívam“, 
nie sú predsa vždy len zúfalí pacienti 
hľadajúci pomoc, keď „klasická“ lieč-
ba nezaberá. Navyše, nachytať sa dajú 
aj ľudia vzdelaní a v iných veciach prís-
ne racionálni. Ako si to vysvetľujete? 
Je za tým zlá skúsenosť z nemocnice, 
túžba veriť v jednoduché riešenie či to, 
že „šarlatán“ prekypuje ochotou, na 
pacienta si vždy nájde čas, vypočuje si 
ho, čo je luxus, ktorý si nemôže dovoliť 
každý lekár?

Prečo je to tak, je otázka, na ktorú 
nie je ľahké odpovedať. Mám svoje sú-
kromné teórie, ale neviem, nakoľko sú 
skreslené mojím pohľadom a nakoľko je 
to realita. Jeden aspekt je, že sa – cynic-
ky povedané – „máme príliš dobre“, na-
príklad pokiaľ ide o očkovanie. Dnes sa 
nebojíme záškrtu, nebojíme sa poliomye-
litídy a ďalších strašiakov minulosti. Tieto 
choroby mimo kníh už nevidela ani väčši-
na mladých lekárov. Nieto ešte laici, pre 
ktorých „infekčné ochorenie“ dnes zna-
mená chrípku alebo zapálené hrdlo. Na-
vyše, ľudia za chrípku označujú dokonca 
už každé zimné nachladnutie. Je naozaj 
smiešne, keď vám v diskusii o osýpkach 

bude niekto rozprávať, že je to „banál-
na detská choroba“, pričom ani nemá 
predstavu, o aké ochorenie ide. Dnes sú 
väčším strašiakom ochorenia, ktoré nás 
zabíjajú najviac – napr. rakovina. Ale aj 
tu sa stretávame s tým, že ľudia už majú 
vytvorený názor a budú tvrdiť, často veľ-
mi sebavedomo, ako sa podľa nich veci 
majú a ako sa má rakovina liečiť, pričom 

často ani nevedia, že rakovina nie je 
len jedna choroba. Na „svedomí“ to má 
predovšetkým fakt, že sme v súčasnosti 
priam zahltení informáciami. Ale nie je to 
tým, že by pribúdali kvalitné zdroje – na-
opak, sociálne siete a internet, ku ktoré-
mu už dnes má prístup prakticky každý, 
vytvorili taký neprehľadný informačný 
tok, že bez opatrnosti a veľmi prísneho 
overovania informácií spadne do pavuči-
ny dezinformácií hocikto. No a to je práve 
posledná z vecí, ktorá má na tom výrazný 
podiel – nezvykli sme si overovať infor-
mácie. Stále to nie je samozrejmosť, stá-
le sa nájdu ľudia, ktorým pri prechádzaní 
Facebooku nesvieti v hlave kontrolka „nič 
z toho, čo tu vidím, nebudem považovať 
za pravdivú informáciu, kým si to neove-
rím“. V tejto dobe je nutné k akýmkoľvek 
informačným zdrojom, zvlášť na interne-
te, pristupovať s „prezumpciou hoaxu“ 
– t. j. neuverím niečomu, čo si skutočne 
dôkladne neoverím. Minimálne pokiaľ 
ide o veci dôležité pre život a zdravie.

Je niečo, čo by ste na základe svojej 
doterajšej klinickej praxe zaradili do 
kurikula na lekárskych fakultách?

Jednoznačne princípy evidence-based 
medicine, teda medicíny založenej na dô-
kazoch. Naučiť sa, ako hľadať informácie, 
ako ich overovať, aké sú rôzne úrovne 
vedeckých dôkazov v medicíne a tak po-
dobne.

Stránku Lovci šarlatánov ste so spolu-
žiakmi na medicíne založili ešte v roku 
2013. Máte pocit, že sme sa odvtedy 
niekam posunuli, že dokážeme kri-
tickejšie pristupovať k informáciám 
a úspešnejšie vyhodnocovať ich dôve-
ryhodnosť?

Určite tam posun je – o tomto problé-
me sa začalo hovoriť a prikladá sa tomu 
skutočný význam. Pri niektorých témach 
už pomerne rýchlo v diskusii zaznie, že 
je to vyvrátený nezmysel. Stále je ale veľa 
nezmyslov a nájde sa množstvo tých, čo 
im veria. To je ale niečo, čo sa tak skoro 
nezmení.

Čo konkrétne by podľa vás tomu 
mohlo pomôcť?

Predovšetkým by sme ako spoločnosť 
mali začať klásť ešte väčší dôraz na kritic-
ké myslenie. Našťastie, táto téma vo verej-
nej diskusii už dlhšie rezonuje, a to dosť 
významne. Prišlo sa totiž na to, že to, že 
ľudia uveria každej blbosti, už nie je len 
o pití Sava, ale aj o tom, že tieto veci môžu 
reálne ohroziť demokratickú spoločnosť 
ako takú.

Erika Hubčíková
Foto: Ivan Fleischer, TREND

„V tejto dobe je 
nutné k akýmkoľvek 

informačným 
zdrojom, zvlášť na 

internete, pristupovať 
s ,prezumpciou hoaxu‘ – 
t. j. neuverím niečomu, 
čo si skutočne dôkladne 

neoverím.“
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K navrhovanej novele zákona  
o voľbe prezidenta Policajného zboru

Jednou z požiadaviek kladených na vládu po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bola 
zmena spôsobu voľby prezidenta Policajného zboru. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) predložilo ešte v čase, keď bol na čele rezortu To-
máš Drucker, do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o Policajnom zbore. Na to, aké najzásadnejšie zmeny 
tento návrh prináša, sme sa opýtali doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., a Mgr. Natálie Hangáčovej z Katedry trestného práva, kriminológie 
a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

redakcia

Hneď na úvod treba zdôrazniť, že prezident 
Policajného zboru je naozaj významná funk-
cia. Vyplýva to z kompetencií, ktoré mu prisu-
dzuje § 33 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej 
službe príslušníkov Policajného zboru, Slo-
venskej informačnej služby, Zboru väzenskej 
a justičnej stráže SR a Železničnej polície 
v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na 
významné postavenie policajného preziden-
ta v štátnom aparáte je namieste otázka, či 
by jeho ustanovenie do funkcie nemalo byť 
uskutočnené prostredníctvom voľby – pria-
mej či nepriamej. V súčasnosti sa ustanove-
nie prezidenta Policajného zboru do funkcie 
totiž uskutočňuje priamym menovaním minis-
trom vnútra SR. Ten zároveň môže policajné-
ho prezidenta podľa § 33 ods. 4 uvedeného 
zákona aj odvolať, a to i bez uvedenia dôvodu.

Na situáciu, ktorá u nás nastala v súvis-
losti s udalosťami posledných mesiacov, re-
agoval nový minister spravodlivosti SR o. i. 
aj návrhom novely zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Národnej rady SR (NR SR) č. 
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov. Návrh, ktorého zodpo-
vedným predkladateľom bol vtedajší minister 
vnútra SR Tomáš Drucker, bol vypracovaný 
najmä s cieľom naplniť príslušnú časť o vnú-
tornom poriadku a bezpečnosti v Programo-
vom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 
a v nadväznosti na to aj v programovom vy-
hlásení novej vlády, schválenom 26. marca 
2018.

O novom šéfovi polície 
by rozhodovala 7-členná 

komisia
Podľa tohto návrhu zákona by príslušníka 

Policajného zboru do funkcie policajného 
prezidenta vymenúval minister vnútra SR 
na základe výberového konania a po verej-
nom vypočutí vo výbore NR SR pre obranu 
a bezpečnosť, ak by výbor odporučil jeho 
vymenovanie. Minister vnútra by pritom 
mohol výboru NR SR pre obranu a bezpeč-
nosť predložiť na vypočutie a odporúčanie 
aj viacerých kandidátov, ak by ich komisia 
vyhodnotila ako vhodných na túto funkciu. 
Obligatórne podmienky, ktoré musí spĺňať 
kandidát na policajného prezidenta, sú tieto: 
vek najmenej 40 rokov; vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa; najmenej 15 rokov v služob-
nom pomere príslušníka Policajného zboru; 
najmenej 5 rokov vo funkcii nadriadeného, 
riadiaceho aspoň jedného policajta, ktorý 
bol tiež vo vedúcej funkcii.

Výberové konanie na prezidenta Policaj-
ného zboru, ktoré vyhlasuje MV SR v maso-

vokomunikačnom prostriedku a na svojom 
webovom sídle najmenej 40 dní pred jeho 
uskutočnením, by podľa navrhovanej novely 
zákona uskutočnila 7-členná komisia. Dvoch 
členov komisie by menoval minister vnútra 
a po jednom členovi komisie by menoval 
generálny prokurátor SR, prezident Policaj-
ného zboru, riaditeľ úradu inšpekčnej služby 
MV SR, rektor Akadémie Policajného zboru 
a odborový orgán, ktorý má najviac členov 
z príslušníkov Policajného zboru. Činnosť 
komisie by riadil jej predseda, ktorého vo-
lia členovia komisie spomedzi seba. Na 
platnosť rozhodnutia výberovej komisie by 
bola potrebná nadpolovičná väčšina všet-
kých členov. Ak by výbor NR SR pre obranu 
a bezpečnosť neodporučil ministrovi vnútra 
vymenovať do funkcie prezidenta Policaj-
ného zboru žiadneho z predložených kan-
didátov, minister vnútra by výboru predložil 
ďalšieho vhodného kandidáta alebo ďalších 
vhodných kandidátov z výberového konania 
alebo by rozhodol o vyhlásení nového výbe-
rového konania. Zápisnica o priebehu výbe-
rového konania by sa najneskôr do 5 dní po 
jeho uskutočnení mala objaviť na webovom 
sídle MV SR.

Jednorazové 7-ročné 
funkčné obdobie 

a špecifikácia dôvodov na 
odvolanie z funkcie

Funkčné obdobie prezidenta Policajného 
zboru, ktoré súčasná právna úprava bližšie 
nešpecifikuje, by podľa tejto novely zákona 
malo byť 7 rokov, pričom tá istá osoba bude 
môcť byť vymenovaná do funkcie prezidenta 
Policajného zboru len raz.

Novela zároveň navrhuje, aby funkcia po-
licajného prezidenta zanikla z nasledovných 
dôvodov: uplynutím funkčného obdobia; 
vzdaním sa funkcie; odvolaním z funkcie; 
skončením služobného pomeru. Zároveň 
by minister vnútra SR mohol prezidenta Po-
licajného zboru odvolať z funkcie, ak by: 
nevykonával svoju funkciu najmenej 6 me-
siacov; bola obmedzená jeho spôsobilosť 
na právne úkony; stratil štátne občianstvo 
SR; bol odsúdený za spáchanie trestného 
činu; stal sa členom politickej strany alebo 
politického hnutia; začal vykonávať funkciu 
alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výko-
nom funkcie policajta; nemal trvalý pobyt na 
území SR; do 9 mesiacov od vymenovania 
do funkcie nezískal oprávnenie na obozna-
movanie sa s utajovanými skutočnosťami 
stupňa utajenia „prísne tajné“ alebo mu toto 

oprávnenie zaniklo; na základe odôvodnené-
ho návrhu ministra odporučil jeho odvolanie 
výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť as-
poň dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 
členov výboru.

Potreba reformy polície 
založenej na princípe 

právneho štátu
Na margo súčasnej právnej úpravy i ná-

vrhu novely zákona treba zdôrazniť, že spô-
sob ustanovenia prezidenta Policajného 
zboru do funkcie úzko súvisí so základným 
princípom právneho štátu, tzv. rule of law, 
na ktorom stavajú ústavy členských štátov 
Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. 
V právnej teórii rozumieme pod princípom 
právneho štátu súhrn niekoľkých imanent-
ných znakov, medzi ktoré patrí aj princíp 
obmedzenej vlády, pochádzajúci zo zásady 
anglo-amerického systému nazývanej limi-
ted government. Táto zásada nezahŕňa len 
obmedzenie výkonnej moci, ale všetkých 
zložiek moci v štáte so zabezpečením fun-
govania štátnej moci v prospech občanov. 
Vychádzajúc z uvedených premís je právnym 
štátom štát, ktorý sám sebe prostredníctvom 
právnych noriem určí medze mocenského 
zasahovania do sfér občanov. Právo štátu nie 
je teda dané pevne, ale vplyvom času a iných 
faktorov sa vyvíja, čo umožňuje štátu limitovať 
svoju moc s ohľadom na meniacu sa štruktú-
ru spoločnosti.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti 
vyvstáva otázka, či by nebolo vhodné zmeniť 
aj spôsob ustanovenia kľúčových predsta-
viteľov polície do funkcie, aby sa aj v tejto 
oblasti právne predpisy prispôsobili menia-
cemu sa mechanizmu a spôsobu fungovania 
spoločnosti, a to ideálne tak, aby sa zlep-
šil výkon štátnej moci v prospech občanov 
a posilnila sa občianska dôvera v demokra-
tickejšie fungujúci štátny aparát a políciu. 
Veď práve polícia zabezpečuje dodržiavanie 
práva v spoločnosti, je subjektom vynútiteľ-
nosti práva, aj vďaka čomu disponuje naj-
reštriktívnejšími prostriedkami zasahujúcimi 
do práv jednotlivcov.

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

riešitelia grantového projektu  
VEGA 1/0542/17

„Hodnotenie implementácie  
a budúceho vývoja sankčného

mechanizmu po 10 rokoch účinnosti 
trestných kódexov v SR“
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Absolventi Filozofickej fakulty UK nemajú  
po škole problém zamestnať sa

V súčasnosti sa pri debatách o vysokých školách často hovorí o zamestnanosti, resp. zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl. Neraz 
zaznievajú názory, že absolventi spoločenskovedných a humanitných odborov si ťažko nájdu uplatnenie na trhu práce. Výsledky priesku-
mu medzi absolventmi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) ukázali, že to tak nie je. Väčšina z nich sa zamestná 
do troch mesiacov od ukončenia štúdia. Dve tretiny z nich sa uplatnia v odbore, ktorý vyštudovali, alebo v príbuznej oblasti.

Rok po škole
Prieskum zamestnanosti absolventov 

najväčšej humanitnej a spoločenskovednej 
fakulty na Slovensku realizovala Mgr. Lucia 
Eckerová, doktorandka na Katedre socioló-
gie FiF UK pod vedením doc. PhDr. Gabriely 
Lubelcovej, PhD., v spolupráci s vedením 
fakulty. Prieskum zachytil vzorku absolven-
tov rok po skončení štúdia. „V auguste až 
septembri 2017 sme formou elektronického 
dotazníka oslovili absolventov, ktorí končili 
štúdium v roku 2016,“ priblížila Lucia Ec-
kerová. Dotazník vyplnilo 207 absolventov, 
z toho 161 žien a 46 mužov. Boli medzi nimi 
zastúpení absolventi jednoodborového štú-
dia (psychológia, žurnalistika, politológia, 
marketingová komunikácia, história, dejiny 
umenia a ďalšie), absolventi prekladateľstva 

a tlmočníctva v rôznych jazykových kombiná-
ciách a absolventi učiteľských odborov.

Prieskum ukázal, že väčšina respondentov 
(87,4 %) pracovala už počas štúdia, pričom 
až 36,7 % absolventov pokračovalo v tejto 
práci aj po skončení školy. V najväčšej miere 
(až 40 %) pokračovali v zamestnaní, do kto-
rého nastúpili ešte počas štúdia, absolventi 
jednoodborového štúdia, z absolventov pre-
kladateľstva a tlmočníctva a učiteľstva zosta-
lo pri zamestnaní, ktoré si vyskúšali už počas 
školy, len 20 %.

Vyše polovica respondentov (51,2 %) sa 
po promócii zaevidovala na úrade práce, ale 
v priemere tam boli evidovaní ani nie štyri 
mesiace. Prácu si tak našli pomerne rýchlo. 

Len 4,8 % absolventov v čase prieskumu, 
približne rok po skončení školy, uviedlo, že 
si prácu ešte stále hľadá.

Absolventi FiF UK väčšinou hodnotili svoj 
nástup na trh práce ako bezproblémový. Po-
kiaľ narazili na isté problémy či ťažkosti, týkali 
sa najmä nedostatku pracovných miest alebo 
neochoty zamestnávateľov zamestnať absol-
venta/absolventku bez vyžadovanej praxe.

V rámci jednotlivých odborov sa ukázalo, 
že v najväčšej miere (30,6 %) sa s ťažkos-
ťami pri nachádzaní práce stretli absolventi 
jednoodborového štúdia a, naopak, v naj-
menšej miere (16,7 %) absolventi odboru 
prekladateľstvo – tlmočníctvo. „Celkovo 
však možno konštatovať, že z hľadiska odbo-
rov sa s týmito ťažkosťami vždy stretla menej 
ako tretina absolventov,“ zhodnotila výsledky 
prieskumu jeho iniciátorka Lucia Eckerová.

Dve tretiny pracujú 
v odbore

Z hľadiska diskusie o „potrebnosti“ huma-
nitne a spoločenskovedne orientovaných vy-
sokých škôl je zaujímavé zistenie, že takmer 
dve tretiny absolventov (63,3 %) našlo uplat-
nenie priamo vo vyštudovanom odbore ale-
bo v príbuznom odbore, čo vzhľadom na to, 
že vzorku tvorili absolventi z minulého roka, 
nie je zlý výsledok. Len tretina uviedla, že 
pracuje mimo svojho odboru. „Pokiaľ ide 
o oblasti uplatnenia sa, naši absolventi profe-
sijne pôsobia v oblasti výrobných a obchod-
ných spoločností, v školstve, masmédiách, 
v oblasti kultúry, orgánoch štátnej správy 

a samosprávy, v menšej miere sa medzi nimi 
objavili zamestnaní v sociálnej oblasti, vede 
a výskume, v zdravotníctve, bankovníctve, IT 
a HR,“ hovorí doc. PhDr. Mariana Szapuo-
vá, PhD., prodekanka FiF UK pre prijímacie 
konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy 
s verejnosťou.

V rámci prieskumu fakulta tiež zisťovala, 
ako absolventi hodnotili užitočnosť toho, čo 
sa naučili počas štúdia. Tretina z nich oceni-
la odborné teoretické poznatky, ktoré získali 
v škole, 23 % vyzdvihlo praktické zručnosti 
a poznatky z praxe. Za významné zručnosti, 
ktoré získali počas štúdia, označili tiež ko-
munikačné a prezentačné zručnosti, kritické 
a analytické myslenie, znalosť cudzích jazy-
kov, rozvoj a posilnenie osobnostných zruč-
ností a kompetencií či zručnosti odborného 
písomného prejavu.

Zostávajú v Bratislave
Absolventi FiF UK vo veľkej miere zo-

stali po skončení školy v Bratislave. V čase 
prieskumu až 65,7 % respondentov praco-
valo v Bratislave, pričom 43,5 % pochádza 
z iného mesta, no zostali tu po skončení 
štúdia. Len 15 % sa vrátilo do miesta svoj-
ho pôvodného bydliska, kde sa aj pracovne 
uplatnili, 4,3 % žije a pracuje na Sloven-
sku mimo Bratislavy aj mimo svojho rodis-
ka, 5,8 % odišlo pracovať do zahraničia a  
6,3 % respondentov uviedlo v tomto smere 
inú situáciu, kde dominovala práca v Bratisla-
ve, za ktorou absolventi dochádzali, mater-
ská dovolenka a práca z domu v Bratislave.

Pravidelné zisťovanie
Vedenie fakulty plánuje v spolupráci s ka-

tedrou sociológie robiť podobný prieskum 
o zamestnaní absolventov v budúcnosti kaž-
dý rok. „Prieskum absolventov ponúka mož-
nosť štruktúrovanej spätnej väzby na výsledky 
vzdelávacieho procesu. Získame tak dáta, 
ktoré budeme môcť využiť pre potreby modi-
fikácie študijných programov a ďalších vzde-
lávacích stratégií fakulty a možností posilňo-
vania jej väzby na spoločenskú prax,“ hovorí 
doc. Mariana Szapuová. „Hoci je v tradícii na-
šej fakulty zdôrazňovať a pestovať aj všeobec-
nú kultivačnú funkciu vzdelania, požiadavka 
adekvátnej profesiovej prípravy našich štu-
dentov pre meniace sa potreby spoločenskej 
praxe je stabilnou výzvou a ambíciou našej 
vzdelávacej inštitúcie.“

Barbora Tancerová, FiF UK
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P R E D S T A V U J E M E  Š P I Č K O V É  T Í M Y

Archeologický moderný výskum na Slovensku
Ambíciou špičkového vedeckého tímu Archeologický moderný výskum na Slovensku (AMOS), združujúceho sedem vedecko-peda-
gogických pracovníkov z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), je – laicky povedané – 
zrekonštruovať život človeka na našom území od kamennej doby až po novovek. Preto sa tím pod vedením prof. PhDr. Jozefa Bátoru, 
DrSc., vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameriava na pravek, včasnohistorické obdobie, stredovek, pričom jej výskum významne 
zasahuje aj do obdobia novoveku. To, že je AMOS zložený zo špecialistov na jednotlivé obdobia, tímu dáva možnosť sledovať jed-
notlivé fenomény v priebehu tisícročí, t. j. vertikálne, prierezovo, čím je celkový pohľad na kultúrno-historický vývoj na našom území 
komplexnejší. Týka sa to pritom tak materiálnej, ako aj duchovnej kultúry.

Neolit a eneolit v oblasti 
Panónskej panvy

Obdobím mladšej kamennej doby (neolitu) 
a neskorej kamennej doby (eneolitu) najmä v ob-
lasti Panónskej panvy sa zaoberá Mgr. Jana 
Mellnerová Šuteková, PhD. Osobitnú pozor-
nosť venuje komplexnej analýze archeologické-
ho materiálu a štúdiu štruktúry osídlenia. V rámci 
svojej vedeckej práce spracovala a spracováva 
nálezový fond z viacerých pravekých archeolo-
gických lokalít z územia západného Slovenska. 
V tejto súvislosti priniesla vďaka kritike prameňov 
nové poznatky o relatívnej i absolútnej chrono-
lógii v strednej Európe v skúmanom období. Jej 
aktuálnou výskumnou témou je otázka formova-
nia sa badenskej kultúry, jej materiálnej kultúry, 
ako aj stratégie osídlenia v 4. a 3. tisícročí pred 
n. l. V spolupráci s Mgr. Petrom Bartom, PhD., 
sa venuje absolútnemu datovaniu 5. tisícročia 
cal BC (lengyelská kultúra) a 4. tisícročia cal BC 
(badenská kultúra). Špecializuje sa aj na multi-
disciplinárny výskum a overovanie vybraných 
metodík analýzy bioarcheologického materiálu 
a artefaktov.

Aktuálne J. Mellnerová Šuteková bližšie skú-
ma aj osídlenie územia Bratislavy v staršom pra-
veku. Súčasné poznatky a nové nálezy z Bra-
tislavy (historické centrum, hradný vrch) totiž 
naznačujú existenciu rozsiahleho sídelného 
areálu už v polovici 4. tisícročia pred n. l. Cie-
ľom jej výskumu je zistiť rozsah a intenzitu osíd-
lenia na základe spracovania archeologických 
nálezov a taktiež popularizovanie poznatkov 
o minulosti mesta širokej verejnosti vo forme 
výstav a publikácií.

Koniec eneolitu a bronzová 
doba v strednej a východnej 

Európe

Vedúci špičkového vedeckého tímu prof. 
PhDr. Jozef Bátora, DrSc., sa špecializuje na 
výskum problematiky záveru neskorej kamen-
nej doby (eneolitu) a bronzovej doby v strednej 
a východnej Európe vrátane eurázijskej oblas-
ti a Kaukazu. Osobitne ho zaujímajú počiatky 
metalurgie farebných kovov, problematika 
pohrebného rítu, spoločenskej stratifikácie, 
štruktúry osídlenia, vzťah človeka a prírodné-
ho prostredia a otázky interkultúrnych a inter-
regionálnych kontaktov a migrácií. Pri riešení 
uvedených výskumných tém vychádza predo-
všetkým z dlhodobých rozsiahlych systema-
tických výskumov sídlisk (Rybník, Santovka, 
Šahy a Vráble) a pohrebísk (Jelšovce, Ludani-
ce-Mýtna Nová Ves a Vráble) z obdobia staršej 
bronzovej doby, ktoré realizoval a realizuje na 

území juhozápadného Slovenska. Vďaka inten-
zívnej interdisciplinárnej spolupráci s prírodný-
mi, technickými a lekárskymi vedami a výraz-
nému zapojeniu špecialistov zo zahraničia vo 
viacerých monografických prácach priniesol 
pri spracovaní a vyhodnotení rozsiahlych sú-
borov materiálu nové poznatky základného vý-
znamu. Na základe početného súboru 14C dát 
z pohrebísk datoval v spolupráci s Dr. Joche-
nom Görsdorfom (Berlín) počiatok bronzovej 
doby na území Slovenska do obdobia 2300 
rokov pred n. l., čo je o 500 rokov skôr, ako 
vyplývalo z dovtedajších výskumov. Podobne 
sa mu na základe veľkého počtu metalogra-
fických analýz, kovových artefaktov podarilo 
v spolupráci s prof. Dr. Ernstom Pernickom 
(Heidelberg) prvýkrát v oblasti strednej Európy 
exaktne určiť hranicu, kedy v staršej bronzovej 
dobe skončilo používanie medenej industrie 
a kedy začala dominovať bronzová industria. 
Okrem toho ním zabezpečené spektrálne ana-
lýzy kovových predmetov jednoznačne potvr-
dili paralelné využívanie dvoch druhov ložísk 
medenej rudy, t. j. oxidačných i sulfidických. 
Navyše, zaistenými analýzami jantárových ko-
rálikov metódou infračervenej spektrometrie, 
ktorá bola prvýkrát uplatnená na nálezoch zo 
Slovenska, sa mu s prof. Dr. Curtom W. Bec-
kom (New York) podarilo preukázať, že koráliky 
boli zhotovené z jantáru pochádzajúceho z ob-
lasti Baltského mora.

Osobitne treba spomenúť výsledky terén-
neho výskumu uskutočneného pod vedením 
J. Bátoru vo Vrábľoch. Výskum priniesol od-
krytie unikátnej protourbánnej zástavby z ob-
dobia únětickej kultúry (2000 – 1750 pred n. 
l.), ktorá pozostávala z viac ako 160 domov. 
Nič podobné z toho obdobia nebolo v stre-
doeurópskom priestore doteraz objavené. 
Pozoruhodné je, že všetky tie domy existovali 

súčasne. Boli usporiadané radiálne pozdĺž 
kruhového opevnenia, vo viacerých radoch 
vzájomne oddelených ulicami. Doteraz známa 
protourbánna zástavba bola v strednej Európe 
o 200 až 300 rokov mladšia. Výskum vo Vráb-
ľoch teda existenciu jej počiatku posunul do 
oveľa skoršieho obdobia.

Vďaka spolupráci s prof. Dr. Michaelom 
Schultzom a Dr. Katrin Koel z Anatomického 
ústavu Univerzity v Göttingene, kde boli usku-
točnené paleopatologické analýzy kostier od-
krytých na pohrebiskách zo staršej bronzovej 
doby na juhozápadnom Slovensku (Jelšovce, 
Ludanice-Mýtna Nová Ves), boli u niekoľkých 
jedincov zistené chorobné symptómy ochore-
nia na pohlavnú chorobu syfilis. Ešte pozoru-
hodnejším zistením je, že boli pozorované aj 
znaky ďalšej choroby – lepry (tzv. malomocen-
stva). Ak sa tieto zistenia potvrdia aj molekulár-
no-genetickými analýzami v Inštitúte klinickej 
molekulárnej biológie Univerzity v Kieli (prof. 
Dr. Almut Nebel), tak v prípade Jelšoviec pôjde 
o najstarší doklad ochorenia na lepru v Európe.

V súčasnosti J. Bátora so spoluriešiteľmi 
v rámci projektu APVV-14-0550 spracováva 
rozsiahly nálezový fond a dokumentáciu z dl-
hodobých systematických archeologických 
výskumov opevnených sídlisk zo staršej bron-
zovej doby (2300 – 1450 cal BC), ktoré sa od 
roku 2004 realizujú na území juhozápadného 
a čiastočne aj stredného Slovenska. Ide o vý-
skumy, ktoré sa pod jeho vedením uskutočnili 
v Rybníku, Santovke, Vrábľoch a v Šahách. 
Výsledkom bude séria monografií, ktorých zve-
rejnenie prinesie viaceré fundamentálne nové 
poznatky týkajúce sa života človeka bronzovej 
doby. Okrem toho v týchto dňoch ukončil roz-
siahlu monografiu Slovensko v staršej dobe 
bronzovej, ktorej súčasťou sú aj predbežné 
poznatky z uvedených výskumov.
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Členovia špičkového tímu v Rektorskej sieni UK krátko po ocenení – zľava: prof. E. Krekovič, Dr. P. Barta,  
Dr. J. Mellnerová Šuteková, Dr. T. König, doc. M. Slivka a prof. J. Bátora (Dr. A. Vrtel na fotografii chýba). 
(Foto: Archív Katedry archeológie FiF UK)
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Neskorá mladšia železná doba 
v strednom Podunajsku

Mgr. Andrej Vrtel, PhD., sa zaoberá otázka-
mi záveru keltského osídlenia v strednom Po-
dunajsku a problematikou neskorolaténskeho 
oppida v Bratislave (1. stor. pred n. l.). V rámci 
terénneho výskumu v rokoch 2008 – 2011 sa 
podieľal na objave keltsko-rímskych architektúr 
na nádvorí paláca Bratislavského hradu, na od-
krývaní keltskej fortifikácie na Farskej ulici a na 
dokumentovaní dielenských areálov v podhradí 
oppida (hrnčiarska pec v suteréne Apponyiho 
paláca, kovolejárska dielňa s výrobnými zaria-
deniami na Michalskej ulici). Je autorom viace-
rých prác o štruktúre osídlenia a o chronológii 
bratislavskej aglomerácie, v ktorých definoval 
aj jej zánikové, tzv. katastrofické horizonty. Pri 
štúdiu hrnčiarstva sa mu podarilo rozpoznať 
niektoré špecifické typy maľovanej a grafitovej 
keramiky vyrábanej v miestnych dielňach. Vo 
svojich posledných príspevkoch prináša nové 
informácie k topografii pokladov mincí typu 
Biatec. Aktuálne pripravuje vyhodnotenie ar-
cheologického výskumu na nádvorí hradného 
paláca a ďalších kľúčových nálezových situácií, 
ktoré zachytávajú premeny urbanizmu sídlisko-
vej aglomerácie v 1. stor. pred n. l.

Rímska doba na našom území

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., sa zao-
berá rímskou dobou, najmä pôsobením rímskej 
kultúry na spoločnosť Germánov, vtedajších 
obyvateľov územia Slovenska. Venuje sa tzv. 
rímskym importom, teda výrobkom rímskeho 
pôvodu na našom území, jeho špeciálnou oblas-
ťou záujmu je rímska keramika, ktorá sa u nás 
vyskytuje vo veľkom množstve (v každej germán-
skej osade). Túto tému spracováva aj na území 
Rímskej ríše (patrí sem aj zadunajská časť Slo-
venska) – sleduje najmä úlohu keramiky v poh-
rebnom ríte. Okrem toho analyzoval aj sociálnu 
štruktúru germánskej spoločnosti a jej premeny 
počas susedstva s Rimanmi, keď nastúpila ces-
tu ku zložitejšej spoločenskej organizácii, ktorú 
však zhatilo búrlivé obdobie sťahovania národov.

E. Krekovič je priekopníkom teoretickej ar-
cheológie na Slovensku, ktorá sa u nás ešte 
donedávna zanedbávala. V roku 2016 sa po-
dieľal na založení Central European Theoretical 
Archaeology Group (CE TAG), stredoeurópskej 
skupiny venujúcej sa tejto problematike. Spolu 
s kolegom z katedry archeológie Mgr. Martinom 
Bačom, PhD., vypracovali Anglicko-slovenský 
archeologický slovník, ktorý vyšiel vo Vydava-
teľstve UK v marci tohto roku. Do tlače pripravuje 
skriptá Úvod do archeológie, ktoré v slovenskej 
archeologickej literatúre doteraz absentujú.

Slovensko v období stredoveku

Mladšiemu historickému obdobiu – stredo-
veku – sa venuje Mgr. Tomáš König, PhD. 
V rámci staršej etapy stredoveku sa zameral 
na veľkomoravské Nitriansko, historický feno-
mén patriaci medzi základné korene kultúrneho 
vývoja na území Slovenska. Okrem vytýčenia 
jeho hraníc nedávno priniesol aj nový pohľad 
na sociálno-politickú identitu jeho obyvateľstva 
a okolnosti zániku veľkomoravskej moci v tomto 
priestore. Rôznorodosť prameňov (archeologic-

kého, písomného a lingvistického charakteru), 
ktoré použil, ale najmä viacvrstvová rovina jeho 
výkladu otvára diskusiu pre široký okruh spolo-
čenských disciplín. V rámci bádateľských aktivít 
na poli stredovekej archeológie sú v jeho odbor-
nom zábere aj historické sídla mestského typu 
(vznik a vývoj ich urbanizmu). Z výsledkov jeho 
snažení treba upozorniť najmä na aktualizovanú 
topografiu Nitry pre obdobie vrcholného stre-
doveku. Z priestoru niekdajšieho nitrianskeho 
podhradia spracoval aj vlastný súbor nálezov, 
čoho publikačným dokladom je predovšetkým 
rozsiahla keramologická štúdia. Momentálne je 
jeho prioritou problematika osídlenia Bratislavy 
a Bratislavskej brány vo včasnom stredoveku, 
osobitne otázka sociálnej stratifikácie obyvateľ-
stva a doklady prítomnosti dobových elít.

Na obdobie stredoveku, kresťanskú ar-
cheológiu, monasterológiu a kastelológiu sa 
špecializuje doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. 
Osobitnú pozornosť venuje stredovekým re-
meslám, sakrálnej architektúre a stredovekým 
dejinám rehoľných komunít na Slovensku. 
Niekoľko desaťročí realizoval systematický ar-
cheologický výskum kartuziánskeho kláštora 
v Slovenskom raji na Kláštorisku (lat. Lapis 
refugii), ktorý následne prerástol do rekon-
štrukcie a výstavby celého kláštorného areálu. 
Hoci sa aj tieto stavebno-rekonštrukčné práce 
realizujú pod vedením M. Slivku, jeho prioritou 
ostáva komplexné spracovanie a vyhodnotenie 
výsledkov tohto dlhodobého výskumu, ktoré 
predstaví v rozsiahlej monografii. Zameriava sa 
aj na výskum stredovekých hradov (napr. Ša-
rišský hrad, Trebišovský hrad) a hrádkov (napr. 
hrádok Vajkovce) na východnom Slovensku. 
Svoje výskumné aktivity pretavil do monogra-
fickej práce (v spoluautorstve s Dr. Adriánom 
Vallašekom), v ktorej po prvýkrát v slovenskej 
spisbe priniesli komplexný súpis a topografiu 
všetkých stredovekých hrádkov na východnom 
Slovensku, z ktorých viaceré doc. Slivka sám 
objavil. Okrem toho sa jeho odborný záujem 
sústreďuje aj na výskum stredovekých ciest, 
pútnikov a pútnických odznakov. Výsledkom 
jeho systematického výskumu obdobia stredo-
veku je v roku 2013 zverejnená syntetická prá-
ca Pohľady do stredovekých dejín Slovenska.

Rádiouhlíkové 
a dendrochronologické 

datovanie

Mgr. Peter Barta, PhD., sa zaoberá apliká-
ciami rádiouhlíkového a dendrochronologického 
datovania v humanitných vedách. V roku 2011 za-
ložil na Katedre archeológie FiF UK dendrochro-
nologické laboratórium, kde v posledných troch 
rokoch skúma vek významných súčastí sloven-
ského kultúrneho dedičstva, akými sú napr. 
kniežacie hradisko Smolenice-Molpír zo staršej 
železnej doby, keltsko-rímske kamenné stavby na 
Bratislavskom hrade či najstaršie slovenské sto-
jace kostoly. Venuje sa aj dendrochronologické-
mu datovaniu slovenských hradov, výskumu veku 
stredovekých liturgických textílií, historických 
hudobných nástrojov a napríklad aj, ako ukázal 
jeho výskum, najstaršieho slovenského drevené-
ho člna (prelom 4. a 3. stor. pred n. l.). V rokoch 
2011 – 2014 P. Barta viedol výskumný kolektív 
projektu „Archeologická chronometria na Slo-
vensku“ (APVV-0598-10), vďaka ktorému vznikla 

najrozsiahlejšia stredoeurópska on-line databáza 
14C dát nameraných na archeologických vzor-
kách zo Slovenska, Česka a priľahlých regiónov. 
V najbližšom roku plánuje publikovať najnovší 
stav výskumu chronometrie slovenskej bronzovej 
doby, dokončiť prácu na datovaní vonkajšej a vnú-
tornej komory hrobky z Popradu-Matejoviec, 
v spolupráci s kolegami z Fakulty matematiky, fy-
ziky a informatiky UK sa chce venovať zlepšeniu 
rozlíšenia kalibračnej krivky pre kalibráciu 14C dát  
v 9. storočí n. l. a pripraviť na prezentáciu refe-
renčnú chronológiu pre duby z oblasti Slovenska 
v období od 9. do 16. stor. n. l.

Úzka spolupráca so 
zahraničnými ústavmi 

a výskumnými univerzitami

Členovia špičkového vedeckého tímu AMOS 
dosiahli v poslednom období viaceré výsledky, 
ktoré významným spôsobom doplnili doterajšie 
poznatky o pravekom, včasnohistorickom, stre-
dovekom i novovekom osídlení nielen na území 
Slovenska, ale aj v širšej oblasti strednej Európy. 
Uvedené výsledky sa podarilo dosiahnuť aj vďa-
ka úzkej spolupráci s domácimi (Archeologický 
ústav SAV Nitra), ale najmä zahraničnými ústavmi 
a výskumnými univerzitami. V rámci medzinárod-
nej vedeckej spolupráce dominuje spolupráca 
s kolegami z popredných archeologických, prí-
rodovedných i medicínskych pracovísk v Nemec-
ku: Nemecký archeologický ústav so sídlom vo 
Frankfurte nad Mohanom (Dr. Knut Rassmann) 
a v Berlíne (prof. Dr. Norbert Benecke, Dr. Julia 
Gresky), Ústav antropológie Univerzity J. Guten-
berga v Mainzi (prof. Dr. Joachim Burger), Geo-
grafický ústav Univerzity v Heidelbergu (prof. Dr. 
Bernhard Eitel), Ústav archeologických vied Rúr-
skej univerzity v Bochume (prof. Dr. Thomas Stöll-
ner), Nemecké banské múzeum v Bochume (Dr. 
Jennifer Garner) a Ústav pre výskum morského 
pobrežia vo Wilhelmshavene (Dr. Felix Bittmann).

Hoci všetci členovia špičkového tímu v sú-
časnosti ďalej pracujú na viacerých konkrét-
nych témach, ktoré vyplývajú z ich individuál-
nych plánov vedeckovýskumnej činnosti, ich 
spoločnou ambíciou je napísať rozsiahlu mono-
grafiu venovanú osídleniu Slovenska od prave-
ku až do konca stredoveku.

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.,
vedúci špičkového tímu
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V decembri 2017 si prof. Jozef Bátora (vpravo), vedúci 
tímu AMOS, prevzal z rúk rektora UK prof. Karola 
Mičietu Striebornú medailu UK, ocenenie za vedeckú 
činnosť špičkového tímu.



Hmyzí hotel zo starých paliet (Foto: Daniela Balážová)
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Interaktívna výučba zoológie v ochranárskej praxi
Dňa 6. apríla 2018 sa v Radvani nad Dunajom z iniciatívy Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve (PriF UK) a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) uskutočnila interaktívna exkurzia spojená s praktickými 
ukážkami zoologického výskumu i práce ochranárov, na ktorej sa aktívne zúčastnilo viac než 100 žiakov z neďalekej ZŠ Marcelová.

Katedra zoológie PriF UK už niekoľko 
rokov spolupracuje s BROZ na LIFE pro-
jektoch zameraných na ochranu vzácnych 
druhov živočíchov a ich biotopov. Jeden 
z týchto prebiehajúcich projektov sa za-
meriava na ochranu včelárika zlatého (Me-
rops apiaster) na pôvodnej pieskovej dune 
v Radvani nad Dunajom. Tento unikátny bio-
top bol zaradený do sústavy NATURA 2000 
v rámci Chráneného vtáčieho územia Dolné 
Pohronie. S cieľom jeho zachovania sa tu 
vďaka projektu zaviedlo pasenie koní a ho-
vädzieho dobytka (elektrická ohrada je na-
pojená na solárnu energiu). Keďže duna sa 
nachádza v extraviláne, miestni obyvatelia 
k dune nechodia, a tak ani netušia, že v ich 
blízkosti je vzácne hniezdisko tohto sťa-
hovavého vtáka. Na druhej strane sa však 
nájdu takí, ktorí neváhajú a na toto miesto 
dovážajú odpad. V snahe zvýšiť povedomie 
verejnosti a prebudiť aj u mladšej generácie 
záujem o svoje okolie sa dňa 6. apríla 2018 
na dune uskutočnila interaktívna exkurzia. 
Zúčastnilo sa na nej aj viac ako 100 žiakov 
zo ZŠ Marcelová, ktorí si priamo v teréne 
vyskúšali prácu ochranára a zoológa.

Žiaci lokalitu vyčistili od odpadkov, ale 
neurobili len to – výsadbou dvadsiatich 
stromov (topoľov bielych) sa snažili zvýšiť 
potravovú ponuku pre včelárika a vytvorili 
aj hmyzí hotel pre samotárske včely. V rám-
ci projektu bolo pre vedecké účely zakú-
pených 25 úľov – včelie rodiny budú totiž 
súčasťou výskumu vplyvu včelárika zlatého 
na výnosy medu včelstiev v blízkosti jeho 
hniezdiska. Žiaci sa snažili tieto úle dozdo-
biť tak, aby si včely úle vedeli lepšie roz-
poznať. Deti sa dozvedeli nové informácie 

o ochrane vtáctva, pastve, opeľovačoch, 
včelárstve a taktiež im bol vysvetlený rozdiel 
medzi pôvodnými a inváznymi druhmi.

Spolupráca s riaditeľkou ZŠ Marcelová 
Mgr. Agnesou Kajtárovou bola vynikajúca. 
Bolo vidieť, že i žiaci sú nadšení a takúto 
výučbu v teréne by privítali aj v budúcnos-
ti. Možno aj vďaka tombole, 
v ktorej mohli získať ceny pro-
pagujúce ochranárske aktivi-
ty združenia BROZ. Akcia sa 
uskutočnila aj vďaka piatim 
šikovným študentom zoológie 
– Mgr. Adriánovi Purkartovi, 
Mgr. Alene Pavlíkovej, Bc. 
Samuelovi Krčmárikovi, Atti-
lovi Baloghovi, Daniele Balá-
žovej, ktorým patrí vďaka za 
dobrovoľnícku pomoc. Ruku 
k dielu priložili aj miestni far-
mári a včelár, ktorí nám po ak-
cii prichystali chutný obed 
z domácich surovín.

Záver akcie nám všetkým 
priniesol zaujímavú otázku 
od jedného 12-ročného mla-
dého muža, ktorého budem 
citovať: „Prosím vás, koľko 
zarábate? Ja by som chcel 
byť biológ, ale rodičia ma 
odhovárajú, že by som sa 
tým neuživil!“ Ako vysvetliť 
chlapcovi, že prácu biológa 
nikto nerobí čisto len pre pe-
niaze? Veríme však, že sme 
mladého biológa dostatočne 
namotivovali a že mu zapále-
nie pre prírodu vydrží. Veď 
uvidíme, či si k nám po skon-
čení strednej školy podá pri-
hlášku.

Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu 
BeeSandFish – LIFE12 NAT/SK/001137: 
Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho 
a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom 
regióne.

Mgr. Katarína Goffová, PhD., PriF UK

Foto: Daniela Balážová

Topole budú v budúcnosti domovom mnohých vzácnych druhov hmyzu. 
(Foto: ZŠ Marcelová)

Včelárik zlatý je sťahovavý vták. Na našom území hniezdi od konca apríla 
do konca augusta. Vyžaduje kolmé pieskové steny, ale dokáže zahniezdiť 
aj vo vypásanej dune. Na fotke jedinec nalietava s potravou do hniezda, 
ktoré má vyhĺbené v zemi. (Foto: Mirko Bohuš)
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ŽIvot PO MATfyze 2018
Dňa 17. apríla 2018 sme na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) privítali predsta-
viteľov viacerých organizácií a súkromných firiem, ktoré našim absolventom poskytujú umiestnenie na trhu práce. Vďaka priestoru, ktorý 
sme firmám ponúkli, mohli študenti nahliadnuť do zákulisia ich fungovania, porozprávať sa priamo s ich zamestnancami, ale i priniesť si 
životopis a nájsť si prácu svojich snov.

Súčasťou prvého kariérneho dňa na FMFI 
UK, nazvaného ŽIvot PO MATfyze alias ŽiPo-
Mat, boli prednášky na rôzne odborné témy, 
ktorými sa zúčastnené firmy zaoberajú. Inšpi-
ratívni ľudia z praxe účastníkov previedli naj-
novšími trendmi v IoT technológiách (z angl. 
Internet of Things), tzv. veľkými dátami, rieše-
ním kontroly kvality pre priemysel, virtuálnymi 
svetmi, automatizovanou kalibráciou hydrolo-
gických modelov či štvrtou priemyselnou re-
volúciou v oblasti vývoja softvéru. Nechýbala 
ani prezentácia užitočných trikov, ako uspieť 
v budúcom zamestnaní. Zaujímavú zmes ve-
domostí uzavrela panelová diskusia s úspeš-
nými absolventmi FMFI UK a zamestnancami 
prezentujúcich firiem na tému „Aké prekvape-
nia vás čakajú po škole?“. Záznam z diskusie, 
na ktorej bol rovnomerne zastúpený každý 

smer možnej budúcnosti našich študentov, 
nájdete na: www.youtube.com/MatFyzjeIN 
v sekcii panelové diskusie. Viac informácií 
o ŽiPoMate 2018 ponúka webstránka zipo-
mat.matfyzjein.sk.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť 
a podujatiu aj do budúcna želáme veľa zdaru.

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD., FMFI UK

Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.,
vedúci Katedry marketingu Fakulty managementu UK

Miesto 
narodenia:  
Šahy

Vek: 47

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Nemal som vyslovene vytúžené povo-
lanie, no pamätám si, že jedno obdobie 
som chcel byť aj prezidentom. Splnila sa 
mi však moja predstava, že nebudem robiť 
prácu, ktorú robili moji rodičia. Mali svoje 
sny, ktoré však pre viaceré okolnosti, či už 
rodinného, alebo spoločensko-politického 
charakteru, neboli a ani nemohli byť napl-
nené.

Čo ste študovali a prečo práve tento od-
bor?

Pôvodne som vyštudoval sociológiu 
(chcel som študovať niečo, čo ma zaujíma 
– priebeh a dynamiku spoločenských pro-
cesov, skúmanie správania ľudí, či už v sku-
pinách, alebo v celej spoločnosti), avšak 
presedlal som na manažment. Manažment 
a primárne marketingový manažment ma 
osobne napĺňajú, vidím v nich totiž navyše 
aj praktické možnosti reakcie na aktuálne 
(nielen) trhové situácie, schopnosti pláno-

vania a prijímania konkrétnych rozhodnutí, 
uvedomujúc si pritom aj vysokú mieru zod-
povednosti. Tie dva odbory sa v praxi skve-
lo dopĺňajú.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Anglický, čiastočne francúzsky, ostali aj 
nejaké základy ruštiny.

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

Môj život.

Ako rád trávite voľný čas?

Cestovaním – rád spoznávam iné krajiny, 
rozličné kultúry, ľudí. Čiastočne i športom 
– hrám bedminton, príležitostne squash, 
mám rád aj bicyklovanie (i keď som ho v os-
tatnom čase zanedbával). Pragmaticky mi 
voľný čas „berie“ aj aktívny oddych na zá-
hrade... V minulosti som trávil veľa voľného 
času aj so svojím psom. Aktuálne mi moje 
pracovné vyťaženie nedovoľuje prijať do 
rodiny nového člena, aj keď by som tomu 
bol veľmi rád. Uvidíme, čo prinesie blízka 
budúcnosť.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 
Prečo?

Veľmi záleží na situácii. Knihy pre mňa 
osobne predstavujú únik od náročného 
pracovného nasadenia, a to tak v prípade 
odbornej, vedeckej literatúry, ako aj litera-

túry o niečo populárnejšieho charakteru. 
Televízia, konkrétnejšie filmy, sú však účin-
ným prostriedkom na zrelaxovanie po dlh-
šom dni, no a sledovanie spravodajstva je 
nevyhnutnosť.

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Nič dôležitejšie neexistuje. Predovšet-
kým svojim rodičom vďačím za to, akým 
som človekom.

Čo vás dokáže zarmútiť?

Okrem skutočne tragických udalostí? 
Keď sa moja snaha o nezištnú pomoc mi-
nie účinku.

Čo vás dokáže rozosmiať?

Čierny humor a niektoré životné situácie.

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

Viaceré osobnosti sú mi sympatické, vy-
slovene obľúbenú osobnosť však nemám.

Máte nejaký skrytý talent?

Nemyslím si, respektíve aspoň o žiad-
nom neviem.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdô-
ležitejšie?

Desatoro.
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Keď hudba ladí s fyzikou
Ako doktorand v prvom ročníku štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) vám rád 
vysvetlí, aké možnosti rozšírenia Štandardného modelu fyziky častíc sa v súčasnosti vedcom núkajú; ako klavírny virtuóz, ktorý čoskoro ukončí 
magisterské štúdium na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU), vás zas nadchne nadaním a strhne svojím maj-
strovstvom. Predstavujeme vám všestranný vedecko-umelecký talent – Samuela Beznáka.

Štúdium na FMFI UK musí byť samo osebe 
náročné – vy ste popri ňom súbežne zvládli 
aj štúdium hry na klavíri na VŠMU. Koncom 
tohto apríla ste dokonca v KS Dvorana odo-
hrali svoj diplomový koncert. Ako sa vám to 
darí zladiť?

Hneď na začiatku treba povedať, že zatiaľ za 
sebou ešte nemám celé štúdium, takže prípravy 
osláv budem musieť ešte o chvíľku odložiť – na 
VŠMU ma totiž čaká ešte posledné skúškové, 
obhajoba výkonu a štátna skúška z dejín klavír-
nej literatúry.

Samotné súbežné štúdium je podľa mňa 
otázkou dobrého časového plánovania a veľ-
kej dávky šťastia. Veľmi mi pomohlo, že som 
na VŠMU nastúpil v druhom ročníku na FMFI 
UK – vďaka tomu mi záverečné ročníky a s tým 
spojené bakalárske a diplomové práce vyšli na 
striedačku, takže som mohol sústrediť svoje 
úsilie vždy iba na jednu školu, keď to bolo naj-
viac treba. Navyše, v prvom ročníku na FMFI UK 
sa mi podarilo „vybaviť“ predmety dvoch rokov 
naraz, takže som mohol potom ako druhák siah-
nuť po tretiackych predmetoch, ako tretiak po 
štvrtáckych a pod., vďaka čomu som v piatom 
ročníku stíhal popri VŠMU písať diplomovku. 
Každý začiatok semestra sa však niesol v zna-
mení horlivej snahy zladiť oba rozvrhy tak, aby 
som stihol na oboch školách absolvovať väčši-
nu predmetov. Keďže je na VŠMU – na rozdiel 
od FMFI UK – účasť na prednáškach povinná, 
musel som v prospech VŠMU, žiaľ, často obe-
tovať kvalitné prednášky na matfyze. Všetko zlé 
je však na niečo dobré – donútilo ma to samo-
statne si študovať fyzikálne témy, čo je skvelá 
skúsenosť a zvyk. Samozrejme, toto všetko by 
nestačilo, ak by som nemal šťastie na chápajú-
cich učiteľov. Boli vždy zhovievaví a tolerantní, 
a to aj v prípadoch, keď sa mi niečo nepodarilo 
stihnúť včas alebo na 100 %.

Pokiaľ ide o dennodenné zladenie, je to jed-
noduché: cez deň som v škole (behám z fakulty 
na fakultu, pričom sa snažím tieto pohyby mini-
malizovať), večer sedím 3 až 4 hodiny za klaví-
rom a cvičím. V skratke: štúdium na FMFI UK je 
náročné po intelektuálnej stránke, na VŠMU je 
to najmä o časovej náročnosti, čo je skvelá (a, 
chvalabohu, nevylučujúca sa) kombinácia. ☺

Popritom sa stíhate realizovať aj vo vlastnej 
hudobnej kapele – v sextete DuaVente, kto-
rého repertoár sa vo vašich aranžmánoch 
vyznačuje širokým záberom – od klasiky 
cez filmovú hudbu až po muzikál a sloven-
ské ľudové piesne. Kedy a ako vznikol ná-
pad založiť si vlastnú skupinu?

Ide opäť o dlhý príbeh. Myslím, že to bolo 
v roku 2008, keď som sa na pozvanie dirigent-
ky Martiny Holej, pedagogičky zo ZUŠ v Dubni-
ci nad Váhom, dostal ako klavirista, keyboardis-
ta a huslista (pôvodne som na ZUŠ študoval 10 
rokov hru na husliach, až po absolvovaní druhé-
ho stupňa na husliach som sa dostal ku klavíru, 
predtým som bol samouk) do Akordeónového 
orchestra Úsmev, ktorý dlho pôsobil v Trenčian-

skych Tepliciach. S Úsmevom sme odohrali 
množstvo koncertov doma aj v zahraničí, nahrali 
CD, no postupne sa náš súbor začal rozpadávať 
(jeho členovia dospievali, menili sa im životné 
priority – rodina, práca a pod., takže na orches-
ter neostal čas). Piati z nás však nechceli pre-
stať s krásnym poslaním hrať, a preto sme sa 
ku koncu fungovania orchestra (keď sme cítili, 
že kolabuje) zhodli, že založíme paralelne ešte 
komornejšiu zostavu, ktorá sa bude snažiť ísť 
vlastnou cestou. S touto ponukou sme oslovili 
aj flautistku, moju veľmi dobrú priateľku a ob-
časnú komornú partnerku, ktorá súhlasila, a tak 
vzniklo sexteto DuaVente. Odvtedy uplynulo 5 
rokov a nás naše spoločné muzicírovanie stále 
baví a napĺňa, takže to určite bol skvelý nápad.

To, že ste výnimočný hudobný talent, po-
tvrdzujú nielen pochvalné slová fanúšikov 
DuaVente či vášho školiteľa prof. Daniela 
Buranovského (prorektora VŠMU pre rozvoj, 
umeleckú činnosť a výskum – pozn. red.), 
ale napríklad aj to, že sa vďaka víťazstvu 
v rámci súťažnej prehrávky Norsk Competi-
tion na prelome mája a júna budete môcť zú-
častniť na dvojtýždennom pobyte na Griego-
vej akadémii v Bergene 
počas konania význam-
ného škandinávskeho 
festivalu Bergen Interna-
tional Festival. Ako vy-
soko stojí toto víťazstvo 
v rebríčku vašich muzi-
kantských úspechov?

Na VŠMU som išiel 
s cieľom rozvíjať toto prí-
jemné „hobby“ a s víziou, 
že si splním sen, ktorý som 
mal od malička: chcel som 
si zahrať s orchestrom ako 
sólista. To sa mi podarilo 
minulý rok v júni, keď som 
si zahral klavírny koncert A. 
Scriabina so Štátnou filhar-
móniou Košice – práve to 
považujem za svoj najväčší 
úspech. A nielen preto, že 
je to výsledok, ktorý sa na 
VŠMU nepodarí každému 
– hre s orchestrom totiž 
predchádza celofakultná 
prehrávka, kde treba sklad-
bu zahrať a získať patrič-
ný bodový zisk, následne 
vás zapíšu do zoznamu 
sólistov, ktorí ponúkajú 
naštudovanú skladbu s or-
chestrom, a potom treba 
mať šťastie, že práve váš 
výber skladby sa pozdáva 
nejakému slovenskému 
orchestru, ktorý ju zaradí 
do programu niektorého zo 
svojich koncertov. Pre mňa 
má táto skúsenosť veľkú 
hodnotu aj bez ohľadu na 

tieto okolnosti. Úspechy sú totiž dvojaké: také, 
ktoré splnia moje vysoké nároky na seba samé-
ho, a také, ktoré papierovo vyzerajú veľmi dob-
re. Papierovo sa výhra v Norsk Competition javí 
ako významnejší úspech, pre mňa má však ove-
ľa väčšiu cenu hra s orchestrom, pretože práve 
to bol dôvod, prečo som sa rozhodol žiť tento 
umelecko-vedecký schizofrenický študentský 
život. ☺

Ešte snáď malý dodatok: spomínané víťaz-
stvo v Norsk Competition nepatrí iba mne – ide 
o prvé miesto spoločne s dvomi mojimi spolu-
hráčkami (Evka Drugdová – husle, Ľubka Ver-
bovská – violončelo), s ktorými tento rok fun-
gujeme ako klavírne trio. V Bergene spoločne 
zahráme dielo nórskeho skladateľa F. Valena.

Ktorí skladatelia vás svojou tvorbou najviac 
fascinujú?

Táto otázka je vždy veľmi zložitá, pretože 
nedokážem povedať iba pár mien. V prípade 
klavírnych skladieb ma vždy fascinovala tvorba 
S. Rachmaninova, ktorá je pre mňa maximálne 
komplexná, intelektuálne aj emočne náročná, 
technicky vyzývavá, pričom sú všetky tieto atri-
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búty citlivo zošité širokou ruskou dušou. S jeho 
hudbou sa viem stotožniť asi najrýchlejšie. V prí-
pade symfonických skladieb som nadšený H. 
Shoreom, autorom hudby k trilógii Pán prste-
ňov, ktorý v 10 hodinách spojil všetko, čo sa 
podarilo symfonikom minulých storočí. Neod-
mietam však žiadne dielo žiadneho skladateľa, 
pretože každé dielo má niečo do seba a dá sa 
v ňom nájsť niečo zaujímavé. A priori teda ne-
mám problém so žiadnou tvorbou, ktorá dokáže 
vypovedať čokoľvek hodnotné. ☺

Teoretici tvrdia, že matematika a hudba sú 
dve strany jednej mince. Ako to vnímate vy?

Určite s teoretikmi súhlasím a myslím, že aj 
klavírni praktici si to (aspoň okrajovo) uvedomu-
jú. Hudbu vnímam ako veľmi detailne organizo-
vaný štruktúrovaný zvuk v čase. Na organizáciu 
a štruktúrovanie treba mať analytické schopnos-
ti: musíte jednak pochopiť notový text, abstra-
hovať zámer autora, špecifikovať vaše potenci-
álne vklady do skladby, následne musíte všetko 
umne kombinovať, skúmať, hľadať všetky mož-
nosti a pritom neustále brať ohľad na to, či bude 
výsledok štýlový, zrozumiteľný a bohatý po všet-
kých stránkach. Ide o neľahkú úlohu, ktorá je 
bez schopnosti spraviť si vo všetkom poriadok 
prakticky nerealizovateľná – zvrhne sa na nie-
čo, čomu zvyknem hovoriť „vykonávateľ hudby“, 
t. j. osoba vo funkcii administratívneho pracov-
níka, ktorá vykoná (viac či menej správne) väčši-
nu pokynov v notách, ale nebude v tom nič, čo 
by si poslucháč mohol odniesť. Hudba by však 
mala mať ambíciu vypovedať niečo viac (nielen 
o nej samotnej, ale aj o autorovi a interpretovi), 
takže aj vklad musí byť väčší.

K tomu prakticky všetky zložky hudobnej reči 
(harmónia, melódia, rytmus...) si vyžadujú ana-
lytické myslenie: ak chcete harmónii rozumieť, 
musíte poznať jej zákonitosti (analóg matematic-
kých definícií), poznať jej štandardné používa-
nie u daného skladateľa (analóg učebnicových 
príkladov realizácie daného pojmu) a potom ve-
dieť aplikovať naučené na konkrétnej skladbe, 
kde treba občas riešiť novinky, s ktorými ste sa 
nestretli (analóg riešenia príkladu, ktorý sa týka 
daného pojmu, avšak vyžaduje si aj inovatívne 
riešenie, ktoré musíte „našiť“ na daný príklad, 
t. j. musíte rozpoznať špecifikum toho príkladu).

V rámci projektu, ktorý UK v apríli podpori-
la Grantom UK, sa venujete signálom fyziky 
za Štandardným modelom v zriedkavých 
procesoch v moderných časticových expe-
rimentoch. Skúste nám to priblížiť.

Štandardný model je fyzikálny model, ktorý 
opisuje, ako funguje svet na najmenších mož-
ných škálach: opisuje elementárne častice 
a ich vzájomné interakcie. Ide (nielen) podľa 
mňa o najkrajšiu a o najpresnejšiu teóriu, ktorú 
ľudský mozog vytvoril, pretože dokáže odpove-
dať na otázku typu „prečo“ (moja najobľúbenej-
šia otázka) a dokáže ponúknuť čísla, s ktorými 
súhlasí väčšina najpresnejších experimentov 
vo svete. Nie je však dokonalá, pretože sa uka-
zuje, že nevie vysvetliť všetko – elementárne 
častice v rámci modelu vedia opísať menej ako 
5 % vesmíru, zvyšok tvorí tmavá hmota a tmavá 
energia, ktorú Štandardný model neobjasňuje. 
V modeli chýba napríklad i gravitačná sila, ktorej 
prejavy na takých malých škálach môžeme za-
nedbať oproti zvyšným trom silám (elektromag-
netická, silná, slabá sila). Fyzika sa však snaží 

vytvoriť teóriu, ktorá by opísala celý vesmír kom-
plexne a pritom by sa nevzdala Štandardného 
modelu, ktorý v princípe funguje veľmi dobre.

Existuje viac spôsobov, akým smerom sa 
uberať, pričom tieto tendencie spoločne nazý-
vame fyzikou za Štandardným modelom. Jed-
nou z možností je vychádzať zo Štandardného 
modelu častíc – t. j. implementovať doň nové 
častice tak, aby sa nezmenili zákonitosti pôvod-
ného modelu, ale aby sa zároveň vďaka novým 
časticiam odstránili jeho nedostatky a aby nové 
častice zároveň ponúkli vysvetlenie pre feno-
mény, ktoré Štandardný model neobjasňuje. 
Tým dostaneme potenciálne nové „stavebné 
kocky“ nášho sveta, nové typy interakcií (nové 
verzus nové, nové verzus staré častice), ako aj 
nové typy fyzikálnych procesov, ktoré sú hod-
né skúmania. Medzi nimi sú procesy, ktoré by 
sme vedeli opísať aj v rámci pôvodného mode-
lu, avšak pridaním nových častíc sme schopní 
korekcie výsledkov v prípade, ak by Štandardný 
model ponúkal nesprávne výsledky. Zároveň 
máme k dispozícii aj veľmi zriedkavé procesy, 
ktoré majú navyše tú vlastnosť, že by – nebyť 
pridaných nových častíc – vôbec neexistova-
li. Ak by sa teda podarilo pozorovať v CERN-e 
(alebo kdekoľvek inde) tento typ procesov, išlo 
by o priamy experimentálny dôkaz novej časti-
ce, a teda aj toho, že sme s pridávaním nových 
častíc na správnej ceste.

V grantovom projekte, ktorý je vlastne prvou 
časťou mojej dizertačnej práce, sa snažím po-
zrieť na jeden z takýchto zriedkavých procesov 
– konkrétne na rozpady Higgsovho bozónu, 
ktoré by v rámci Štandardného modelu boli veľ-
mi potlačené (a teda prakticky nepozorovateľné 
ešte dlhé roky akýmkoľvek experimentom). Ak 
by teda CERN odhalil takýto proces pri dnešnej 
presnosti merania a pri dnešnom počte zrážok, 
išlo by o prejav fyziky za Štandardným modelom. 
Mojím cieľom je pokúsiť sa dať predpovede na 
vlastnosti častíc, ktoré by mohli byť schopné 
sprostredkovať takýto zriedkavý proces.

Na vysvetlenie neľahkých tém máte očivid-
ne vlohy. Kde sa vidíte o 10 rokov – v kon-
certnej sieni či za učiteľskou katedrou?

Popravde dúfam, že sa nebudem musieť roz-
hodnúť iba pre jedno, lebo aj keď som hovoril 
o tom, že je náročné viesť tento „dvojitý“ život, 
stále mám pocit, že to chcem aspoň skúsiť. Pri-
oritou pre mňa ostáva veda, keďže mám pocit, 

že živiť sa hudbou je oveľa ťažšie ako živiť sa 
vedou. Navyše, hudbu vnímam ako niečo, čo 
ma obohacuje a formuje, brať ju ako zdroj príj-
mu by na ňu v mojom chápaní vrhalo nepekné 
svetlo a uberalo jej na vznešenosti. Musím sa 
však priznať, že by som v rámci svojho ďalšie-
ho potenciálneho pôsobenia na univerzite (aj 
vzhľadom na to, že sa v rámci doktorandského 
štúdia teoretickej fyziky a matematickej fyziky 
nešpecializujem na didaktiku) nerád ostal len 
pri výučbe. Ako doktorand mám možnosť učiť 
a veľmi ma to baví, bojím sa však, že miera pote-
šenia úzko závisí od toho, kto sedí v lavici a aký 
predmet učím. O 10 rokov si preto viem sám 
seba predstaviť na poste vedeckého pracovní-
ka, ktorý skúma svet z pohľadu častíc a je so 
svojimi vedomosťami a výzvami, ktorým čelí, na 
hraniciach ľudského poznania. No a ak si po 
dni, strávenom nad výpočtami, budem môcť ísť 
večer zahrať v koncertnej sieni, bude to úplne 
dokonalé. ☺ 

Ako si – ako exaktný vedec a vyťažený muzi-
kant – zvyknete oddýchnuť?

Akosi neviem oddychovať pasívne, takže skôr 
ide o aktívne formy oddychu – jednou z nich je 
aj DuaVente, pretože ide o príjemné muzicírova-
nie v spoločnosti skvelých priateľov. Cez víkend, 
keď som doma, zvyknem vyraziť na prechádzku 
s našou sučkou Dorkou, ktorá je krížencom 
belgického ovčiaka, kólie a bohvie, čoho ešte 
všetkého. ☺ Najviac si ale oddýchnem na ho-
rách, ktoré milujem a v ktorých sa snažím byť 
vždy, keď je šanca. Ide o ďalšie moje hobby, 
ktoré je asi najmladšie – chcel by som sa naučiť 
bezpečne a efektívne zdolávať štíty, ktoré sa mi 
páčia (a na ktoré často nevedie oficiálna ces-
ta). Na horolezectvo však treba prsty, ktoré sa 
nemusia obávať zranenia osudného pre klavír, 
takže s tým musím ešte chvíľu počkať.

K tomu ešte asi treba pridať aktívny mentálny 
oddych, pretože telo občas potrebuje iba se-
dieť/ležať a nič nerobiť – rád čítam knižky (ak 
práve nemám výčitky svedomia, že by som mal 
čítať vedecký článok k mojej téme) a rád počú-
vam hudbu bez nutnosti analyzovať ju a konfron-
tovať svoje predstavy s predstavami umelca, 
ktorého počúvam (toto zvyčajne robím, keď sa 
pripravujem na vlastné hranie).

Erika Hubčíková
Foto: Archív Samuela Beznáka

Sexteto DuaVente (S. Beznák na fotografii prvý zľava)
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Farmaceuti sa dočkali druhej časti skrípt  
odbornej angličtiny

Cudzojazyčnej príprave študentov pregraduálnych nefilologických študijných programov sa v ostatnom čase dostáva opodstatnenej zvýše-
nej pozornosti. Keďže zvládnutie odbornej jazykovej prípravy budúcich profesionálov aj v oblasti farmácie predstavuje pre vysokoškolských 
učiteľov cudzích jazykov nemalú výzvu, je výbornou správou, že sa ďalšieho pokračovania dočkali skriptá English for Pharmacists.

Vysokoškolské skriptá English for Pharma-
cists II sú opäť výsledkom práce Mgr. Oľgy 
Hollej, PhDr. Dariny Kližanovej a PaedDr. Vie-
ry Žufkovej, PhD., vysokoškolských učiteliek 
a odborníčok na anglickú farmaceutickú ter-
minológiu, ktoré nadobudli svoje vedomosti 
a skúsenosti s výučbou počas dlhoročnej pe-
dagogickej činnosti, pri práci s odbornými tex-
tami a odbornými prekladmi na Katedre jazykov 
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (FaF UK). Profesionálne spracova-
ná odborná publikácia je druhou z pripravova-
ných štyroch publikácií určených pre študentov 
farmaceutickej fakulty, ktorí absolvujú štvorse-
mestrálny predmet odborná jazyková príprava 
z anglického jazyka 1 – 4. Štruktúra učebnice 
pritom umožňuje aj samostatné štúdium.

Študenti farmácie sa po osvojení anglickej 
terminológie z oblasti ľudského tela, ako aj 
farmaceutickej praxe a laboratórneho zaria-
denia, na ktorú kládlo dôraz zameranie prvej 
časti, v English for Pharmacists II oboznámia 
so slovnou zásobou orientovanou na faktory 
ovplyvňujúce ľudské zdravie (determinants of 
health), akými sú napríklad znečistené životné 
prostredie, nadmerné slnečné žiarenie, dedič-
nosť či rôzne závislosti, ktorým sa venujú jed-
notlivé kapitoly. Nosnou časťou každej lekcie 
je text, ktorý umožňuje študentom rozšíriť si 
slovnú zásobu o novú terminológiu. Za textom 
nasledujú cvičenia. Ich úlohou je overiť porozu-
menie textu a upevniť si osvojenie novej slovnej 
zásoby. Texty sú vhodne doplnené obrázkami.

Kapitola Factors that Affect Our Health and 
Well-being vymenúva a charakterizuje viaceré 
činitele vplývajúce na náš organizmus, napr. 
sociálno-ekonomické a dedičné vplyvy, životné 
prostredie či choroboplodné zárodky. V kapi-

tole Global Warming sa autorky sústredili na 
vplyv ultrafialového žiarenia na ozónovú vrstvu, 
charakterizujú ozón, poukazujúc v tomto sme-
re aj na nelichotivé vyhliadky do budúcnosti. 
Kapitola Safe Sunbathing vysvetľuje základné 
pojmy ako opaľovanie, spálenie pleti, melanín, 
rakovina kože a zároveň opisuje rôzne typy 
ultrafialového žiarenia a rozdiely medzi nimi. 
Obsiahla kapitola Addictive Drugs sa delí na 
viaceré podkapitoly: Introduction to Addictive 
Drugs (charakterizuje základné pojmy, hovorí 
o závislosti od drog, o ich zneužívaní, o absti-
nenčných príznakoch, o predávkovaní), Drug 
Categories (vymedzuje kategórie ilegálnych 
drog, vymenúva drogy patriace do jednotli-
vých kategórií a opisuje ich účinky), Individual 
Kinds of Drugs (zaoberá sa konkrétnymi dro-
gami, spôsobmi a príčinami ich užívania, kon-
krétnymi účinkami na zdravie a organizmus, 
ich vplyvom na narkomanov). Na podkapitoly 
je členená aj kapitola Disease Transmission: 
Germs (rozoberá spôsoby prenosu chorôb, 
charakterizuje najbežnejšie choroboplodné 
zárodky ako vírusy, baktérie, huby), Ways of 
Disease Transmission (približuje rôzne spô-
soby priameho aj nepriameho prenosu chorôb, 
opisuje kvapôčkovú infekciu či prenos chorôb 
prostredníctvom zvierat a jedla), How to Pre-
vent Disease Transmission (zaoberá sa tým, 
čo musíme urobiť, aby sme znížili riziko preno-
su chorôb na minimum), Flu: Symptoms and 
Treatment (charakterizuje chrípku, opisuje jej 
príznaky a spôsoby liečby), AIDS: Symptoms 
and Treatment (upozorňuje na možnosti pre-
nosu nebezpečného vírusu HIV a liečbu tohto 
ochorenia v súčasnosti), Possible Further 
Pandemics (hovorí o prenosných chorobách, 
ktoré sú dnes pomerne časté).

Aj v tejto druhej 
časti skrípt nachá-
dzame niekoľko tzv. 
video corners, ktoré 
okrem čítania s po-
rozumením pomá-
hajú rozvíjať aj po-
sluchové zručnosti. 
Práve ich osvojenie 
je pre ľudí učiacich 
sa cudzí jazyk najná-
ročnejšie. Zároveň 
je táto časť skrípt 
pre erudovaného 
učiteľa veľmi vhod-
ným prostriedkom 
na iniciovanie diskusie na odbornú tému.

Záverečná časť skrípt obsahuje prezentácie 
a kľúč k videonahrávkam, ktoré dopĺňajú jed-
notlivé kapitoly a podkapitoly.

Skriptá sú koncipované logicky, pomer-
ne stručne a prehľadne. Autorky vychádza-
li zo stredne pokročilej úrovne všeobecnej 
angličtiny. Jazykový rozsah je prispôsobený 
učivu, ktoré študenti farmácie musia zvládnuť 
v rámci svojho študijného programu.

Uvedená publikácia spĺňa všetky nároky 
kladené na publikácie tohto druhu a poslúži 
k ďalšiemu rozvoju komunikačných zručností 
budúcich farmaceutov, ako i k obohacovaniu 
ich znalostí odborného jazyka, čo im umožní 
jednoduchšiu orientáciu v odbornej anglickej 
literatúre a ďalšie vzdelávanie.

Ing. Janka Bábelová, PhD.,
Ústav cudzích jazykov LF UK

Reedícia vysokoškolskej učebnice:  
Latinčina pre farmaceutov

V akademickom roku 2017/18 sa vysokoškolská učebnica Latinčina pre farmaceutov dočkala už svojho šiesteho aktualizovaného 
a upraveného vydania. Jej autorkou je skúsená vyučujúca Katedry jazykov FaF UK a etablovaná odborníčka na latinskú farmaceutic-
kú terminológiu doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

Ovládanie latinského jazyka je jednou 
z kľúčových kompetencií potrebných pre 
dekódovanie odbornej terminológie v oblasti 
lekárskych a farmaceutických vied. Vysoko-
školská učebnica Latinčina pre farmaceutov 
predstavuje už dve desaťročia (presnejšie od 
roku 1997) základnú učebnú pomôcku pri 
osvojovaní si špecifík odbornej farmaceutic-
kej terminológie pre študentov magisterského 
študijného programu farmácia a bakalárske-
ho študijného programu zdravotnícke a diag-
nostické pomôcky na FaF UK. 

Publikácia sa skladá z devätnástich kapi-
tol venovaných najdôležitejším tematickým 
okruhom z oblasti latinskej farmaceutickej 
terminológie. V jednotlivých kapitolách sa 
študenti oboznamujú s históriou latinského 
jazyka, vývinom latinského odborného ná-
zvoslovia a s aktuálnymi i historickými ná-
zvami liečiv. Osobitnú pozornosť autorka ve-
novala latinskému chemickému názvosloviu 
najvýznamnejších prvkov a zlúčenín uplat-
ňovaných pri príprave liečiv či prostriedkov 
slúžiacich na ochranu zdravia. Veľmi dôleži-

tú súčasť vyučovania odbornej lekárenskej 
terminológie tvorí aj zoznam referenčných 
názvov liekových foriem v humánnej medi-
cíne. V učebnici je uvedený v značnom roz-
sahu a tvoria ho paralelné terminologické 
jednotky v jazyku anglickom, slovenskom 
a latinskom. Zoznam vychádza z farmaceu-
tickej praxe a autorka sa podieľala na jeho 
tvorbe v spolupráci so Štátnym ústavom 
pre kontrolu liečiv. Budúci farmaceuti sa 
práve pomocou tejto učebnice po prvýkrát 
dostávajú do kontaktu s lekárskym predpi-
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som – základným 
dokumentom vy-
písaným lekárom, 
ktorý ním žiada 
lekárnika o vyda-
nie alebo pripra-
venie príslušného 
liečiva. Lekárske 
predpisy sa píšu 
vždy v latinskom 
jazyku a obsahujú 
podrobné údaje 
pre lekárnika, ako 
má liek pripraviť, 
na aké podanie je 
určený (perorálne, 

intravenózne alebo vonkajšie) a informácie 
o jeho dávkovaní. Vzhľadom na štruktúru 
praktickej výučby predmetu a s prihliadnu-
tím na potreby profilu absolventa farmácie je 

receptúre venovaná značná časť učebnice. 
Okrem podrobnej analýzy súčasných lekár-
skych predpisov uvádza autorka excerpo-
vané a transkribované historické lekárske 
predpisy z diela Pharmacopoea Hungarica 
(1909), aby si študenti na základe kompa-
ratívnej analýzy uvedomili kontinuálny výz-
nam latinského jazyka pri predpisovaní lie-
čiv. Študenti celkom iste uvítajú prehľadné 
tabuľky s konjugáciami latinských slovies 
používanými nielen v odbornej terminoló-
gii, ako aj odborné latinské texty zostavené 
s cieľom precvičovania si odbornej slovnej 
zásoby a gramatických javov vyskytujúcich 
sa v historických textoch farmaceutického 
zamerania. Ako jednoznačný bonus možno 
vnímať ukážky antickej kultúry v podobe ci-
tátov významných rímskych filozofov a reč-
níkov, ako aj v podobe reprodukcií rímskych 
sochárskych portrétov v závere publikácie.

Učebnica predstavuje elementárny študij-
ný materiál používaný pri absolvovaní povin-
ných predmetov základy latinského jazyka 
pre farmaceutov (1) a (2) v rámci študijné-
ho programu farmácia a predmetov zákla-
dy latinského jazyka pre zdravotníckeho 
pracovníka (1) a (2) v rámci bakalárskeho 
študijného programu zdravotnícke a diag-
nostické pomôcky na FaF UK. Jej použitie 
by však nemalo byť obmedzené výlučne na 
odbornú prípravu budúcich profesionálov 
oprávnených vydávať humánne lieky, ale 
mala by sa stať komplementárnou didaktic-
kou pomôckou aj budúcim zdravotníckym 
pracovníkom, no predovšetkým budúcim 
predpisujúcim lekárom, a to pod heslom ad 
manus medici.

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

Mária Potočárová: 
Etika v rodinných 

vzťahoch

Eva Minariková: 
Clinical 

Dermatovenerology

Mariana Paulinyová 
– Tatiana Slováková: 

Latinčina pre študentov 
biológie

Monografia vznikla na pôde Filozo-
fickej fakulty UK na pozadí rozličných 
potrieb, okrem iného aj ako učebný 
text k rovnomennému kurzu. Výchova 
k rodinným vzťahom vždy odzrkadľuje 
aj určitý filozofický, etický či svetoná-
zorový systém poznatkov a názorov, 
na základe ktorých sa prezentujú hod-
noty, ku ktorým sa táto výchova ideo-
vo hlási. Publikácia, ktorá vznikla ako 
selektívny výber tém a problémov z po-
hľadu etiky a niektorých vybraných fi-
lozofických koncepcií zo sociálnej psy-
chológie a z rodinného poradenstva, 
slúži na sprehľadnenie významných 
interdisciplinárnych súvislostí, pričom 
ale ostáva v „pedagogickom poli“ od-
bornosti.

Ľudská pokožka môže byť oknom 
do vnútorného fungovania ľudského 
organizmu, ktorá umožňuje skúsené-
mu oku odborníka odhaliť a diagnos-
tikovať rôzne druhy malígnych zmien 
a iných vonkajších systematických 
prejavov kože. Keďže je koža naj-
väčším orgánom, tvorí komplikovanú 
štruktúru, ktorej úlohou je tvoriť barié-
ru, homeostázu, výživu a nevyhnutnú 
imunitnú funkciu. Publikácia z produk-
cie Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine má slúžiť ako základná báza 
pre praktické lekcie z oblasti dermato-
lógie, ktorá má študentom pomôcť pri 
vyšetrovaní a liečbe v klinickej derma-
tovenerológii. 

Hoci je latinčina už stáročia mŕtvym 
jazykom, stále si zachováva pevné a ne-
zastupiteľné miesto v určitých vedných 
oblastiach (prírodné vedy, medicína) 
a jej znalosť na istej úrovni je priam ne-
vyhnutná. Cesta k latinským pomenova-
niam však nebola priamočiara a začala 
sa už v starovekom Grécku, pretože 
vývoj latinskej terminológie je prepojený 
s gréckou terminológiou. Kniha, ktorá 
vznikla na pôde Prírodovedeckej fakulty 
UK, ponúka základy latinskej gramatiky 
– konjugácie, deklinácie a stupňovanie. 
Každá lekcia je doplnená cvičeniami 
rozličného typu, medzi ktoré sú zara-
dené i príslovia so slovnou zásobou 
týkajúcou sa aspoň okrajovo biológie. 
Repetitio est mater studiorum!
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Študenti opäť súťažili o najlepší Erasmus+ plagát
V dňoch 20. apríla až 2. mája 2018 prebiehalo na Facebooku UK hlasovanie o najlepší plagát propagujúci program Erasmus+ 
v rámci súťaže, ktorú pre študentov Univerzity Komenského už tradične vyhlásilo Oddelenie medzinárodných vzťahov Rekto-
rátu UK (OMV RUK). Tento rok  sa o priazeň hlasujúcich uchádzalo 10 súťažných plagátov.

O prvých troch miestach spojených 
s finančnou odmenou (150 eur, 100 eur, 
50 eur) opäť rozhodoval najväčší počet 
udelených lajkov. Pri sčítavaní hlasov 
sme však zistili, že niektoré súťažné pla-
gáty lajkovali prevažne falošné profily, 
ktoré zjavne nepatrili skutočným ľuďom. 
Je pravdepodobné, že niektorí súťažiaci 
využili s cieľom získať väčšie množstvo 
lajkov na to určené voľne dostupné apli-
kácie (napr. Facebook Like Generator). 
Toto konanie je v rozpore so zásadami 
fair play, ktoré považujeme za veľmi dô-
ležité – a to obzvlášť na slobodnej pôde 
univerzity. Po dôkladnom zvážení sme 
preto zo súťaže vylúčili tri plagáty, kto-
rých sa to týkalo.

Absolútnou víťazkou sa stala Kristína 
Járayová z Pedagogickej fakulty UK – jej 
plagát nás tak reprezentoval aj v medzi-
národnom súťažnom kole, ktoré sa usku-
točnilo v rámci konferencie ERACON 

2018 v španielskej Murcii v dňoch 8. až 
12. mája 2018. Druhé miesto získal pla-
gát Róberta Mihályho z Filozofickej fakulty 
UK a na treťom mieste sa umiestnilo spo-
ločné dielo Terézie Klbikovej a Dominiky 

Csöbökovej z Fakulty managementu UK.
Víťazom blahoželáme a všetkým poc-

tivým súťažiacim i hlasujúcim ďakujeme!

Erika Maneková, OMV RUK
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Na učiteľskej mobilite na Univerzite v Pécsi
Program Európskej únie Erasmus+ poskytuje možnosť zúčastniť sa na vyučovacom procese v zahraničí nielen študentom, 
ale aj pedagogickým zamestnancom. Nadväzovanie nových pracovných kontaktov a výmena skúseností z oblasti vedecko-
výskumnej činnosti i pedagogickej praxe tvorí v súčasnosti už neodmysliteľnú súčasť profesijného rastu vysokoškolských 
pedagógov.

Základnou podmienkou na absolvo-
vanie učiteľskej mobility je riadne po-
zvanie prijímacej inštitúcie a následné 
úspešné absolvovanie výberového ko-
nania na domácej fakulte UK. Pozvanie 
v mojom prípade iniciatívne poskytol 
doc. Gábor Rébék-Nagy, vedúci Ka-
tedry aplikovaných jazykov Lekárskej 
fakulty Univerzity v Pécsi. Počas svojho 
pobytu som tak mal možnosť obozná-
miť sa so špecifikami výučby jazykov 
pre odbor farmácia na Pécsi Tudomá-
nyegyetem (pôvodne lat. Universitas 
Quinqueecclesiensis), najstaršej uni-
verzite Maďarska, ktorej dejiny siahajú 
až do roku 1367.

Farmaceutická fakulta Univerzity 
v Pécsi poskytuje budúcim farmaceu-
tom vzdelávanie v troch jazykoch (v ma-
ďarskom, anglickom a nemeckom) 
a katedra aplikovaných jazykov zabez-
pečuje jazykovú a terminologickú prí-

pravu budúcich profesionálov v oblasti 
farmaceutických vied. Jedným z hlav-
ných bodov programu môjho pobytu na 
Univerzite v Pécsi bola prednáška „Ján 
Justus Torkoš a jeho prínos k vývoju 
farmaceutických a lekárskych vied“ 
v anglickom jazyku, v ktorej som mal 
možnosť priblížiť širšiemu publiku jed-
nu z najvýznamnejších osobností dejín 
medicíny našich spoločných uhorských 
dejín. Vyučujúci latinského jazyka mi 
umožnili hospitácie na hodinách odbor-
nej latinskej farmaceutickej terminoló-
gie v anglickom programe a na špecia-
lizovaných seminároch klinickej termi-
nológie pre farmaceutov v programe 
realizovanom v maďarskom jazyku. 
Semináre latinského jazyka zahranič-
ným študentom poskytli odborné ter-
minologické výklady jednotlivých anato-
mických termínov sprevádzané hojnou 
obrazovou dokumentáciou. Podnetne 

pôsobila aj prítomnosť názorných po-
môcok v podobe makiet lebky a kostí 
ľudského tela. Úzku spoluprácu medzi 
inštitútom anatómie a katedrou jazykov 
však bolo badať aj na samotnej štruk-
túre uvedeného predmetu. Veľká časť 
seminára sa venovala výkladu o kompo-
zícii lekárskeho predpisu používaného 
v Maďarsku a dôležitosti ovládania re-
ceptúrnej latinskej terminológie.

Verím, že uvedený pobyt v rámci mo-
bility bol prvým krokom na vytvorenie 
platformy na medzinárodnú odbornú 
spoluprácu v oblasti výskumu a didak-
tického spracovania odbornej termino-
lógie zameranej na potreby budúcich 
farmaceutov.

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

Terézia Klbiková a Dominika 
Csöböková, FM UK (3. miesto)

Kristína Járayová, PdF UK  
(1. miesto)

Róbert Mihály, FiF UK (2. miesto)
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Kam na Erasmus+? Do rodiska Erazma Rotterdamského!
Úchvatná moderná architektúra, nádherné parky prekypujúce zeleňou, množstvo múzeí a galérií, skvelé reštaurácie a krčmičky, 
s Holandskom neodmysliteľne späté veterné mlyny – to všetko i oveľa viac ponúka Rotterdam, právom nazývaný i európskym 
Manhattanom, ktorý sa na jeden semester stal mojím domovom.

Už od prvého ročníka som vedela, že sa 
chcem špecializovať na medzinárodné prá-
vo, vtedy som však netušila, aká dlhá cesta 
k tomu cieľu vedie. No už v tom čase mi 
bolo jasné, že musím spraviť všetky skúšky 
s čo najlepším hodnotením, zapájať sa do 
mimoškolských aktivít a absolvovať čo naj-
viac predmetov vyučovaných v anglickom 
jazyku, aby som si mohla v rámci progra-
mu Erasmus+ vybrať zahraničnú mobilitu 
na kvalitnej univerzite. Na začiatku tretieho 
ročníka sa konalo výberové konanie, kto-
rého výsledky ma utvrdili v tom, že sa moja 
dvojročná snaha vyplatila – v zozname 300 
uchádzačov o zahraničnú mobilitu figurova-
lo moje meno na 9. mieste. Mohla som si 
teda vyberať. ☺

Rozhodovala som sa medzi Islandom 
a krajinami Beneluxu, nakoniec zvíťazil Rot-
terdam, druhé najväčšie mesto Holandska. 
V jeho prospech svedčili viaceré faktory – 
jednak má Erasmus University Rotterdam 
dobré medzinárodné hodnotenie, jednak 
som si ako Bratislavčanka nevedela vtedy 
predstaviť (dnes mi to už príde absurdné) žiť 
a študovať v menšom meste, ako je naprí-
klad Gent alebo Tilburg. Rotterdam ma lá-
kal aj svojou internacionalitou, malou vzdia-
lenosťou od ďalších európskych metropol, 
najmä Londýna a Paríža (i keď som sa do 
týchto miest počas pobytu v Rotterdame 
nakoniec nedostala), ako i veľkoleposťou 
svojich stavieb (Erasmusbrug vyzeral na fot-
kách naozaj monumentálne). 

Ako som sa mohla sama presvedčiť, štú-
dium práva na zahraničnej univerzite bu-
dúcim právnikom nielen ponúka obrovské 
možnosti, ale otvára im aj nové obzory, pod-
necuje ich analytické a kritické myslenie 
a miestami ich tak trochu aj zdravo depri-
muje. Vďaka pobytu na Erasmus University 
Rotterdam som sa prvýkrát začala na prá-
vo pozerať optikou dôslednej komparácie 
a analýzy, a to najmä prostredníctvom tzv. 
research papers, ktoré sú v zahraničí po-
merne bežnou formou výstupného hodno-
tenia, no na Slovensku sa takejto „analýze“ 
s dôrazom na prax nepribližujú ani len dip-

lomové práce (snáď 
tie dizertačné áno). 
Mne sa pošťastilo 
venovať sa proble-
matike budúcej hroz-
by ťažby nerastných 
surovín v oblasti An-
tarktídy (keďže Mad-
ridskému protokolu 
vyprší platnosť v roku 
2048) a otázke vy-
možiteľnosti zmlúv 
o surogačnom (ná-
hradnom) materstve 
(t. j. či možno biologickú matku po pôrode 
dieťaťa prinútiť, aby ho odovzdala neplod-
nému páru na základe zmluvy, ktorú uzavre-
la ešte počas tehotenstva).

Moja jeseň v Rotterdame bola podľa 
miestnych jednou z prvých za posledné 
roky, počas ktorej nepršalo jeden mesiac 
v kuse. I tak však pre mňa Rotterdam zo-
stal pulzujúcim chaosom, v ktorom takmer 
neustále leje a lety meškajú aj päť hodín. 
Ako najväčší európsky prístav má zvláštnu, 
vibrujúcu energiu. Počas piatich mesiacov, 
ktoré som tam strávila, som mala pocit, že 
sa v ňom denne obmenia všetci ľudia a že 
každý deň jazdím na bicykli nie do kampu-

su, ale do neznáma. Rôznorodé zážitky mi 
umožnili lepšie sa spoznať, vďaka čomu 
som na Erasmus+ mobilite podrástla nielen 
profesijne, ale aj osobnostne. Navyše, re-
search papers o surogačnom materstve sa 
stali podkladom pre moju diplomovú prácu 
a rovnako tak aj pre moju prvú špecializáciu 
– rodinné právo. Ak by ma tak dnes o radu 
žiadali študenti, ktorí zvažujú, či ísť na štu-
dijný pobyt, moja odpoveď by znela: „Určite 
áno!“ ☺

Viviana Štefanská,
absolventka Právnickej fakulty UK
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Slovenčinári pod Kriváňom
Študenti slovakistiky a pracovníčky z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KSJ FiF UK) 
s priaznivcami OZ Slovenčina sa vybrali v teplom apríli spoznávať krásy Slovenska. Lingvokulturologické exkurzie na KSJ FiF UK majú svoju 
tradíciu: každý akademický rok sa odtiaľ vyberú nadšenci lingvokulturológie a dobrej nálady do inej destinácie. Tentoraz ich zavialo na sever 
Slovenska a v dňoch 12. – 13. apríla 2018 pochodili kraj medzi Kriváňom a Oravou.

Našou prvou zastávkou bol evanjelický arti-
kulárny kostol pri obci Svätý Kríž. Je to jedna 
z najväčších drevených stavieb v strednej Eu-
rópe. Zaujímavosťou je, že vo Svätom Kríži ten-
to kostol nestál odjakživa. Bol totiž kompletne 
rozobraný a premiestnený z dnes už neexistu-
júcej obce Paludza, zatopenej pri stavbe prie-
hrady Liptovská Mara. Zo Svätého Kríža naše 
cesty viedli do mestečka Liptovský Hrádok, 
v ktorom sa nachádza romantický renesančný 
kaštieľ a v jeho tesnej blízkosti je aj zrúcanina 
kamenného gotického hradu. V minulosti bol 
hrad obkolesený vodnou priehradou, no v sú-
časnosti sa z nej zachovalo iba jazierko. Po-
slednou zastávkou prvého dňa exkurzie bola 
obec Liptovský Ján. Je známa vďaka svojim 
bohatým zdrojom minerálnych prameňov. Za-
šli sme sa pozrieť ku „kadi“ (ako tomu miestu 
dôverne hovoria domáci). Napriek príjemnému 
slnečnému dňu sme sa „zmohli“ len na okúse-
nie liečivej vody omočením prsta a nezlákali 
nás ani domáci otužilci, ktorí sa v prvej aprílovej 
dekáde v kadi už veselo kúpali. Namiesto kúpa-
nia sme dali prednosť zaujímavostiam o ťažbe 
kovov a razbe mincí v Mincovníčkove. V príjem-
nom múzeu si odvážni chlapci z našej výpravy 
vyskúšali kováčsky fortieľ a vlastnoručne ukuli 
kus železného klina vo svojpomocne rozpále-
nej vyhni. Vďaka zaujímavému spoločenskému 

programu sme sa nenudili ani večer. Učitelia 
so študentmi sa bavili na jazykolamoch či kvíze 
o poznatkoch z exkurzie, ba niektorí si zahrali 
aj pingpong.

Druhý deň exkurzie sa začal v podzemí Sta-
nišovskej jaskyne, jednej z mála našich celo-
ročne otvorených jaskýň. Vyzbrojení „čelovka-
mi“ (jaskyňa je bez elektriny) sme sa vydali do 
hlbín a absolútnej tmy. Poslednou zastávkou 
tejto kulturologickej ochutnávky bolo Múzeum 
liptovskej dediny v Pribyline, kde sme mali mož-
nosť vidieť napríklad aj drevené obytné a hos-
podárske stavby s typickými znakmi ľudového 
staviteľstva.

Význam vysokoškolských exkurzií je väč-
ší, než sa nezainteresovaným osobám zdá. 
Študenti takto získavajú užitočné informácie 
o neznámom kraji a hodnotné tipy na výlet. Tie 
môžu neskôr zúročiť pri vlastnej (napríklad uči-
teľskej) praxi, ale i v rodinnom živote. Exkurzia 
– nielen táto naša – núka možnosť socializovať 
sa a spoznať svojich spolužiakov v priereze štu-
dijných programov a ročníkov, čo študenti sami 
často žiadajú v študentskej ankete. My sme 
tejto príležitosti dali zelenú a neoľutovali sme. 
O rok pôjdeme zasa.

Mgr. Petra Kollárová,
doktorandka KSJ FiF UK

Grilovačka slovakistov
Dňa 26. apríla 2018 zorganizovala Katedra slovenského jazyka FiF UK s podporou vedenia fakulty v átriu celofakultné podujatie s názvom 
Grilovačka slovakistov. Akcia s heslom „Študenti všetkých katedier, spojte sa!“ sa niesla v atmosfére utužovania vzťahov medzi poslucháčmi 
a vyučujúcimi jednotlivých katedier.

Podujatie otvorila úvodným slovom autorka 
konceptu a organizátorka podujatia dokto-
randka Mgr. Hana Košťaliková a za učiteľov ve-
dúca KSJ FiF UK prof. PhDr. Oľga Orgoňová, 
CSc. 

Príjemné popoludnie prebiehalo vo forme 
rozhovorov s vyučujúcimi z viacerých katedier 
FiF UK. Prítomní tak mohli bližšie spoznať PhDr. 
Gabrielu Herényiovú, PhD., z katedry psycholó-
gie, Mgr. Sašu Vojtechovú Poklač, PhD., z ka-
tedry slovanských filológií, prof. PhDr. Juraja 
Dolníka, DrSc., z katedry slovenského jazyka, 
doc. Mgr. Vladimíra Zvaru, PhD., z katedry mu-
zikológie, doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD., 
z katedry všeobecných dejín, doc. Mgr. Jozefa 
Tancera, PhD., z katedry germanistiky, neder-

landistiky a škandinavistiky, ako i vedúceho 
študijného oddelenia Dana Madarása či známu 
moderátorku Adelu Vinczeovú, ktorá na FiF UK 
absolvovala štúdium kulturológie. Slovakistickú 
„pečať“ dali podujatiu moderátori jednotlivých 
interview – študenti slovenského jazyka – Len-
ka Sklenárová, Jana Naništová, Stella Ondrejči-
ková, Andrea Zazuľáková, Richard Bartal a Al-
bert Lučanský, ktorí pobavili publikum svojimi 
slovakistickými zručnosťami v praxi. Bystrými 
otázkami a pohotovými reakciami si „pogrilovali 
svoje obete“ a ostatným kolegom ukázali, že so 
slovenským jazykom sa dá pracovať aj nenú-
tene a zábavne. Hlavný program bol doplnený 
kultúrnymi vsuvkami, a to hrou na fujare či gitare 
a prednesom básne Havran od Edgara Allana 

Poea v anglickom origináli i v exoticky znejúcej 
východoslovenskej mutácii. Týmito kultúrnymi 
vkladmi nezištne prispeli k zdarnosti celej akcie 
študenti zo sesterských katedier organizátorov 
– muzikológovia a anglisti. Leitmotív podujatia 
„Študenti všetkých katedier, spojte sa!“ tak aj 
touto cestou nadobudol zreteľnejšie kontúry 
synergie a nadkatedrovej integrácie.

Grilovačka slovakistov sa tešila slušnej účasti 
z radov študentov i pedagógov. Veríme, že po-
dobných príležitostí na upevnenie i nadviazanie 
kontaktov v rámci Filozofickej fakulty UK bude 
v budúcnosti viac.

Mgr. Hana Košťaliková,
doktorandka KSJ FiF UK
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Tip Našej 
univerzity

Obdobie štúdia na vysokej 
škole je dôležitá životná etapa, 
ktorá sa niekedy nezaobíde bez 
kríz či riešenia náročných situ-
ácií. Pre študentov je preto na 
Univerzite Komenského podpo-
rou Psychologická poradňa UK.

Ak riešite študijné, partner-
ské či interpersonálne problé-
my alebo sa usilujete o lepšie 
sebapoznanie, chcete zlepšiť 
svoju výkonnosť, prípadne máte 
psychické ťažkosti, obráťte sa 
na toto pracovisko. Okrem in-
dividuálnej práce s klientmi sa 
v poradni realizuje aj párové 
a skupinové poradenstvo.

Klienti sa môžu objednať 
osobne, telefonicky alebo  
e-mailom. Návšteva poradne je 
bezplatná.

Kontakt: 0911 972 160, 
ppv@rec.uniba.sk.

LM

Septem artēs līberālēs
Výrazom septem ar-

tēs līberālēs („sedem 
slobodných umení“), 
zriedkavo aj studia 
līberālia, sa od čias 
neskorej antiky ozna-
čuje kánon siedmich 

predmetov, ktoré tvorili vzdelanie slobod-
ného muža. V stredovekom vzdelávacom 
systéme predstavovali tieto predmety 
predpoklad pre vyššie študijné odbory re-
prezentované troma fakultami: theologia, 
medicīna, jūrisprūdentia. Označenie ar-
tēs līberālēs malo za úlohu zvýrazniť ich 
nadradenosť voči tzv. artēs mēchanicae, 
ktoré predstavovali praktické zručnosti 
a remeslá vykonávané primárne s cieľom 
získania prostriedkov na každodenné 
prežitie. Patrili sem napr. vestītaria („kraj-
čírstvo“), agrīcultūra („poľnohospodár-
stvo“), architectūra („stavebné remeslo, 
stolárstvo“), mīlitia („vojenská služba“), 
mercātūra („obchod“), coquinaria („va-
renie“), metallaria („kováčstvo“) a pod. 
V 88. Senecovom liste sa dočítame: „Qu-
ārē līberālia studia dicta sunt vidēs: quia 
homine līberō digna sunt.“ („Vidíš, prečo 

sa slobodné štúdiá tak nazývajú: preto-
že sú hodné slobodného človeka.“) Ako 
slobodný človek bol chápaný niekto, kto 
sa nemusel venovať činnostiam určeným 
výlučne na obstarávanie živobytia, ale mal 
priestor a mentálne predpoklady venovať 
sa „vyšším sféram“ ľudského bytia.

Slobodné umenia sa delili na trivium 
a quadrivium, v doslovnom preklade 
„trojcestie“ a „štvorcestie“. Sedem zá-
kladných umení ako kombináciu trívia 
a kvadrívia opisuje neskoroantický rím-
sky encyklopedista Mārtiānus Capella 
vo svojom diele De nuptiīs Philologiæ et 
Mercuriī (O svadbe Filológie a Merkúra) 
okolo roku 410. Trivium tvorili tri vo vte-
dajšom ponímaní menej náročné pred-
mety: grammatica, rhētorica a dialecti-
ca, ktoré sa zaoberali prevažne textami. 
Odtiaľ pochádza aj dnešný význam slova 
„triviálny“. Tieto tri predmety však neboli 
chápané ako menejcenné, pretože pred-
stavovali predpoklad pre akékoľvek ďal-
šie rozvíjanie latinskej vzdelanosti. Gram-
matica zastrešovala vyučovanie latinčiny 
a čítanie textov klasických autorov; rhē-
torica sa chápala ako náuka o štýle, zo-

stavovaní listín a listov; dialectica pred-
stavovala logiku a filozofiu v dnešnom vý-
zname. Slúžila najmä ako prostriedok na 
argumentáciu proti kacírom. Quadrivium 
sa skladalo zo štyroch odborov zaobera-
júcich sa číslami: arithmetica – náuka 
o veľkostiach, teórii čísel, vzťahoch me-
dzi nimi, praktické počítanie; geōmetria 
– náuka o nepohyblivých veľkostiach 
(v doslovnom preklade „zememeračské 
princípy“); mūsica – teória hudby a dru-
hov tónov, ako aj náuka o harmonickom, 
čiže číselnom usporiadaní sveta; a napo-
kon astronomia – náuka o pohyblivých 
veľkostiach a telesách, akými sú planéty, 
Slnko a Mesiac. So vznikom stredove-
kých univerzít bola do studium generāle 
(„všeobecné štúdium“) integrovaná aj 
Facultās artium („fakulta umení“), ktorá 
sa dá chápať ako predchodkyňa filozo-
fickej fakulty. Štúdiom na tejto fakulte 
bolo podmienené i ďalšie vzdelávanie na 
ostatných troch vyššie uvedených fakul-
tách.

Mgr. Lucia Lauková, PhD.,
Ústav cudzích jazykov LF UK

Nová trojčlenná sústava  
ženských mien?

Proti rodovej ideológii vystupujú, zdá sa, 
samy ženy. Tá totiž v jazykových prejavoch 
zdôrazňuje používanie ženských podôb 
podstatných mien a prenesene aj prídav-
ných mien a slovies, no v súčasnosti pozo-
rujeme úsilie zavádzať v me-
nách vydatých žien mužskú 
podobu mena a umiestniť ju 
za krstným menom a pred 
rodným priezviskom. Vo ve-
rejnom priestore tak máme 
možnosť stretať sa s trojčlen-
nými menami typu Zuzana 
Kovačič Hanzelová, Petra 
Stano Maťašovská. Je to istotne celkom 
mimoriadny jav, keď osoba ženského pohla-
via prijíma ako súčasť svojho mena mužské 
meno. Tým akoby sa popieralo, že nositeľ-
kou daného trojčlenného mena je ženská 
osoba. V jazyku, ako je slovenčina, v ktorom 
sa dôsledne odlišujú pomenovania podľa 
prirodzeného aj podľa gramatického rodu, 
je to porušenie jedného z dôležitých prin-
cípov, podľa ktorých sú usporiadané ozna-

čenia osôb. Navyše v takom trojčlennom 
mene sa neorganicky popri sebe ocitá muž-
ská aj ženská podoba mena tej istej osoby. 
Možno sa teda spytovať, ktorá z takýchto 
podôb je vo vzťahu k nositeľke mena tá pra-

vá. Zavádzaním troch mien na 
označenie jednej osoby sa 
zároveň narúša stará a pevná 
zásada, že osoby majú meno 
skladajúce sa z dvoch častí: 
z krstného mena a z priezvis-
ka, upravených podľa priro-
dzeného rodu. Pri jazykovej 
komunikácii sa takto sťažuje 

identifikácia danej osoby, lebo sa tu priamo 
menom poskytujú o osobe dve protirečivé 
informácie. Verme, že v tejto línii zastiera-
nia vlastnej identity nebudú pokračovať aj 
príslušníci mužského pohlavia a nezačnú si 
zapisovať mená napr. v podobe Peter Vala-
chová Jesenský.

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.,
Pedagogická fakulta UK
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Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: https://www .jaspravim .sk/profil/DanielaSVK .

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa .univerzita@uniba .sk do 15 . júna 2018 a vyhrajte plátenný batoh s logom UK . Spomedzi správnych od-
povedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity . Vyhodnotenie z minulého čísla: José Ortega Y Gasset: „Snaha 
je snahou iba vtedy,  . . . TAJNIČKA: KEĎ TO ZAČÍNA BOLIEŤ .“ Správnu odpoveď poslala aj Vladimíra Hoďová . Srdečne blahoželáme!
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• Rozhovor s prof. Michalom Fečkanom z FMFI UK, 
ktorý si prevzal ocenenie Vedec roka 2017

 Kedy sa uňho zrodil záujem pre matematiku? Na čo 
sa zameriava jeho súčasný výskum?• Moyzesova sieň po druhýkrát hostila inšpiratív-

ne podujatie Falling Walls Lab Slovakia
 Aké múry na poli vedy sa v rámci slovenského finále 

podarilo zboriť tentokrát? Ktoré inovatívne nápady 
odbornú porotu najviac zaujali?

• Do podujatia Zaži deň v koži vysokoškoláka sa 
v tomto roku zapojilo až šesť fakúlt UK

 Dezinformácie, hoaxy a manipulácia na sociálnych 
médiách, etický hacking, psychológia komuniká-
cie – aké ďalšie zaujímavé prednášky si v podaní 
odborníkov z UK stredoškoláci ešte mohli vypočuť?•	 veľa ďalšieho zaujímavého čítania

Čo nájdete v júnovej Našej univerzite?
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Našu univerzitu číta aj známa moderátorka Adela Vincze-
ová, absolventka štúdia kulturológie na Filozofickej fakulte 
UK. Dňa 26. apríla 2018 zavítala do átria na celofakultné 
podujatie Grilovačka slovakistov, kde čelila zvedavým štu-
dentským otázkam.

Sokrates: „ . . . (tajnička) .“
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The 2018 Medical Student of the Year 
is from the Jessenius Faculty of Medi-
cine 

Lukáš Urban from the Jessenius Facul-
ty of Medicine at Comenius University in 
Martin is the winner of the 2018 Medical 
Student of the Year award, which was or-
ganized for students of medicine in their 
fifth and sixth years of study for the fourth 
time by the Svet zdravia (World of health) 
network of hospitals . This success also 
meant that Comenius University won the 
award for the fourth year running . The re-
sults were decided at a weekend round of 
competition from 14 to 15 April 2018 at Mi-
chalovce Hospital, where the final session 
saw the top 20 Slovak medical students 
out of the 160 who had entered present 
their knowledge in theoretical and practi-
cal tasks . Second place went to Faculty 
of Medicine student Simona Bašová, and 
the Dôvera special prize went to Faculty of 
Medicine student Kamil Kopčík . p. 3

Comenius University hosts a prestigio-
us university network

On 12 and 13 April 2018, Comenius 
University hosted the Utrecht Network An-
nual General Meeting . This network brings 
together 32 member universities from 27 
European countries, which were repre-
sented by senior staff and directors of uni-
versity departments working in the area of 
internationalization . Comenius University 
has been a member of the network since 
2004 and is the only Slovak university in-
volved . The annual meeting of the network 
was hosted by Comenius University for the 
first time . The meeting preceded a one-
-and-a-half day workshop entitled “Service 
Learning and Community Engagement in 
Higher Education Institutions” . p. 3

The new dean of the Evangelical Luthe-
ran Theological Faculty

On 26 March 2018, the Academic Sena-
te of the Evangelical Lutheran Theological 
Faculty at Comenius University elected Dr 
Milan Jurík to the position of faculty dean; 
Dr Jurík had previously been the Vice-dean 
for Education at the faculty . A letter of ap-
pointment was given to the new dean, who 
replaced Associate Professor Ľubomír Bat-
ka in the position, on 12 April 2018 by the 
Rector of Comenius University, Professor 
Karol Mičieta . p. 4

An expected increase in fertility rates 
and the average life span by 2035 

The Department of Human Geography 
and Demography at the Faculty of Natural 
Sciences at Comenius University and the 
Demographic Research Centre at Infostat 
have published unique results on the cur-

rent and future demographic development 
of the eleven largest cities in Slovakia up 
to 2035 . The publication is called Perspek-
tívy, riziká a výzvy demografického vývoja 
najväčších miest Slovenska (Prospects, 
risks, and challenges in the demographic 
development of Slovakia’s largest cities), 
and it deals with questions such as why ci-
ties change quickly, how they are changing, 
what they will look like in 25 to 30 years, im-
migration and emigration assumptions, and 
possible responses to demographic deve-
lopments . This is the first time that such 
a detailed study on this matter, which takes 
into account individual cities, has been un-
dertaken in Slovakia, or indeed the broader 
region . p. 5

Comenius University Grants for young 
scientists are awarded for the 22nd time

On 19 April 2018, Comenius University 
in Bratislava awarded grants for the 22nd 
time to support the research, teaching, and 
artistic projects of young researchers who 
are internal doctoral students at the univer-
sity who are 30 years of age or younger . 
Funding was awarded to 253 of the 419 
projects submitted by doctoral students 
studying at the university, and they were 
awarded a total of 243,340 euros . The 
grants had an average value of 960 euros 
per project . The top faculty in terms of sub-
mitted and supported grants was once aga-
in the Faculty of Natural Sciences, which 
submitted a total of 144 grant applications 
and was successful in 88 of them . This 
faculty was followed by the Jessenius Fa-
culty of Medicine in Martin and the Faculty 
of Mathematics, Physics and Informatics .  
pp 6–7

St George’s Rotunda in Nitrianska Blat-
nica is special

The results of latest research on St 
George’s Rotunda in Nitrianska Blatnica, 
which involved the significant participation 
of a team from the Faculty of Mathematics, 
Physics and Informatics at Comenius Uni-
versity, have determined that it is eligible 
for inclusion in the UNESCO List of World 
Cultural Heritage Sites . Archaeological re-
search from 1974 to 1980 had come to 
the conclusion that the rotunda was built in 
the mid-11th century at the latest . However, 
organic samples (pieces of wood and car-
bon) were found during renovation work on 
the rotunda in 2009 . In 2016 these were 
then submitted to a radiocarbon analysis 
at the Centre for Nuclear and Accelerator 
Technology under the guidance of Profes-
sor Pavel Povinec . It confirmed that with 
a 95% probability the rotunda had actual-
ly been built before 863 . The rotunda is 
probably the oldest standing ecclesiastical 
building in Slovakia, and indeed in Central 
Europe . p. 8

The 2018 Natural Sciences Drop of 
Blood

Upon the initiative of the student section 
of the Academic Senate of the Faculty of 
Natural Sciences at Comenius University, 
and in partnership with the National Trans-
fusion Service of the Slovak Republic, the 
faculty held the Natural Sciences Drop of 
Blood donation drive on 9 and 10 April 
2018 . In addition to students and faculty 
staff, anyone who expressed an interest 
and met the donation criteria was welcome 
to take part . This year one hundred people 
at the faculty were interested in participa-
ting, with sixty of them being able to give 
blood . p. 9

The Faculty of Law team strikes suc-
cess at the Jessup Moot

A team from the Faculty of Law of Co-
menius University took part in the presti-
gious Philip C . Jessup International Law 
Moot Court Competition, which takes pla-
ce each year in Washington, D .C ., from 1 
to 7 April 2018 . The Faculty of Law’s team 
of students (Jana Brezovićová, Simona 
Adamiková, Andrej Krabáč, and Stanislav 
Bojnanský), led by coaches Nikolas Sab-
ján and Viktória Marková, were ranked 
63rd overall out of a total of more than 645 
registered teams from over 90 countries . 
They created history for Slovak teams in 
this event, which is the most prestigious 
simulated court trial in the world . In writ-
ten submissions, the Faculty of Law team 
managed to place as high as 40th; further-
more, the expert jury ranked Stanislav 
Bojnanský among the 75 best speakers at 
this year’s event . p. 13

The best work by young scientists in 
oncological research is recognized in 
Martin

On the occasion of Cancer Research 
Day, the Martin Centre for Biomedicine 
(BioMed Martin) held the Young Oncolo-
gists’ Competition on 7 March 2018 . This 
event was organized by the Cancer Re-
search Foundation in partnership with the 
Jessenius Faculty of Medicine at Come-
nius University in Martin and BioMed Mar-
tin’s oncological division . There were four 
competition categories: high school stu-
dent, university student, doctoral student, 
and young researcher (up to 35 years of 
age) . The expert committee selected three 
submissions from each category, with the 
authors each receiving a financial or ma-
terial gift . The ceremonial announcement 
of the winners was part of a gala concert 
which took place in the National House in 
Martin . p. 20

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

39



INFORMAČNÉ CENTRUM 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE

Viac informácií: 

www.uniba.sk/infocentrum

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

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

infocentrum@uniba.sk





s naším novým batohom!

Nechaj sa zbaliť

9 €


