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E D I T O R I Á L

Nedávno som strávil veľmi príjemný večer v jednej vy-
chytenej bratislavskej kaviarni. Interiérový architekt 
si dal veľkú prácu, aby členením priestoru i umne 

patinovaným vnútorným zariadením na nás preniesol du-
cha tradičných parížskych bistier, týchto svojbytných centier 
spoločenského a kultúrneho života medzivojnového obdobia. 
Nezabudol pri tom ani na taký detail ako vypínač na záchode, 
ktorým bolo treba naozaj skrútnuť, aby bolo svetlo. Hosťovo 
privatissimum teda nerušila žiadna svojvoľná fotobunka, ba 
dokonca ani len mihotavé svetlo úspornej žiarivky. Všetko teda 
bolo, ako má byť, no do mňa i tak začali dobiedzať drobné po-
chybnosti. Pamätám si totiž, ako fungovali niekdajšie okrúhle 
tmavohnedo-čierne bakelitové vypínače, akú silu bolo treba 
v prstoch vyvinúť, aby sa pretočili a potom s tichým šťuknutím 
zapadli do novej polohy. A toto sa prevádzkovateľom bratislav-
ského bistra – i napriek všetkej snahe o autentickosť – nepo-
darilo verne napodobniť. 

Poviete si: aha, aký hnidopich, nechutný detailista, nadutý 
pokrytec... Nebudem sa ohradzovať, veď nie ste ďaleko od 
pravdy. Ten vypínač však bol predmetom, pri ktorom mi opäť 
raz „docvaklo“, ako je to s opravdovosťou okolo nás: vína, ktoré 
sa vyrábajú tradičnými postupmi – teda pomaly a s veľkými 
nárokmi na prácnosť, no napriek tomu s neistým výsledkom 
úsilia –, sa nazývajú „autentické“, potraviny, ktoré sa nehemžia 
éčkami a pripravujú sa tak, ako za čias našich starých rodičov, 
sú „poctivé“, čo trocha kvalitnejšie výrobky sú už produktom 
„remeselného majstrovstva“ atď. Avšak chvalabohu, že sú – 
a to i napriek nabubrelému výrazivu, ktorými sa označujú. Pre 
nás môžu byť totiž ďalšou inšpiráciou, aby sme sa vo svete 
plnom umelín aj my snažili budovať autentické akademické 
prostredie, v ktorom budeme nielen poctivými vedcami či 
majstrovskými učiteľmi, ale najmä slobodne a zodpovedne 
zmýšľajúcimi osobnosťami s charakternými postojmi. Že to 
ide, dosvedčia aj viaceré príklady z októbrového čísla nášho 
časopisu. Nepodstatné nedostatky či pochybenia – akým bol 
ten pri spomínanom vypínači – nemôžu pozitívny výsledok 
úprimnej snahy o opravdovosť pokaziť. Spolu s celou redakciou 
vám želám obohacujúce jesenné čítanie.

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

predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Univerzitná regata 2016:  
Zlato už po štvrtýkrát  

pre Univerzitu Komenského
V Bratislave sa 24. septembra 2016 konal štvrtý ročník podujatia Univerzitná 
regata 2016, ktorý tento rok organizovala Fakulta telesnej výchovy a športu Uni-
verzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK). 

Svoje veslárske sily si na Dunaji zmerali Univerzita Komenského a Slovenská tech-
nická univerzita. Víťazom sa aj tento rok – rovnako ako predošlé tri – stala osemveslica 
Univerzity Komenského. Veslársky tím Univerzity Komenského zdolal 6-kilometrový 
úsek Dunaja s cieľom pri Lodenici Aušpic (Viedenská cesta, Bratislava) za 13 min. 
a 35,5 s. Jeho súper zvládol trať za 13 min. a 41,2 s. 

„Tento rok bol súboj veľmi tesný, naši chlapci hneď v úvode zabrali. Súpera sa nám 
podarilo predbehnúť už po štarte. Spoločnými silami sme to takto aj zdarne dobojova-
li,“ hovorí kormidelník osemveslice Univerzity Komenského Michal Clementis. Tím UK 
okrem neho tvorili Lukáš Babač, Ondrej Kovačovič, Peter Legény, Peter Lejko, André 
Rédr, Barbora Sagová, Maroš Sloboda a Matej Šmída.

„Osemveslica našej univerzity potvrdila aj tento rok svoje kvality v súboji so silným 
súperom, čoho dôkazom bol 6-sekundový rozdiel,“ povedal rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD., ktorý zablahoželal obom tímom k skvelému výkonu na Dunaji. 

Súčasťou podujatia bola aj tzv. malá regata – zápolenie 4-členných tímov na veslár-
skych trenažéroch, z ktorej si víťazstvo odnieslo družstvo s názvom Policajti z Akadé-
mie Policajného zboru v Bratislave.

redakcia

Medzi 700 najlepšími univerzitami sveta  
aj Univerzita Komenského

Po júlovom úspechu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), kedy sa v rankingu Center for World University Rankings (CWUR) 
umiestnila na 637. mieste (pričom zaznamenala posun zo 685. priečky v predošlom roku), sa UK opäť ako jediná slovenská 
vysoká škola umiestnila aj v svetovom rebríčku univerzít QS World University Rankings. Obsadila v ňom rovnako ako vlani 651. – 
700. miesto.

QS World University Rankings, ktorý bol 
prvýkrát uverejnený v roku 2004, zozbie-
ral do aktuálneho rebríčka údaje zo 4332 
univerzít, z ktorých bolo hodnotených 
najlepších 916 na svete. Prvé tri priečky 
rebríčka, ktorý bol publikovaný na začiatku 
septembra 2016, obsadili Massachusetts 
Institute of Technology (1.), Stanford Uni-
versity (2.) a Harvard University (3.).

QS World University Rankings zoraďuje uni-
verzity podľa šiestich kritérií s rôznou váhou: 

akademická reputácia (40 %), reputácia me-
dzi zamestnávateľmi (10 %), pomer študentov 
a akademických pracovníkov (20 %), počet ci-
tácií (20 %), úspešnosť pri získavaní študentov 
(5 %) a akademikov (5 %) zo zahraničia. 

„Medzinárodné rebríčky sú jedným z ná-
strojov ohodnotenia kvality vzdelávania, vý-
skumu a vedy univerzít. Sú pre nás dôležité 
z hľadiska možnosti porovnávania sa s iný-
mi univerzitami a predstavujú tiež podnet 
na ďalšie zlepšovanie sa. Umiestnenia Uni-

verzity Komenského dokazujú, že napriek 
poddimenzovanému financovaniu je naša 
vedecká aktivita a kvalita výučby porovna-
teľná so svetom,“ zdôraznil rektor UK prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Kompletný rebríček QS World University 
Rankings nájdete na webstránke: http://
www.topuniversities.com/university-ran-
kings/world-university-rankings/2016.

redakcia

Rektor UK prof. Mičieta (v strede) s veslármi UK

Ani na Univerzitnej regate 2016 nechýbal tradičný rituál: 
hodenie kormidelníka víťazného tímu do vody

Víťazný tím Univerzity Komenského (vpravo)

S P R A V O D A J S T V O
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V Y B E R Á M E  Z  P R O G R A M U  R E K T O R A  U K

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

1. 9. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., sa zúčastnil na stretnutí predsedníctva 
Dunajskej rektorskej konferencie na Donau-Uni-
versität Krems v Dolnom Rakúsku.

5. 9. – Zúčastnil sa na otváracom ceremoniáli IV. 
ročníka Letnej univerziády Slovenskej republiky.

7. 9. – Zúčastnil sa na pracovnom obede s veľ-
vyslancom Čínskej ľudovej republiky na Sloven-
sku Lin Linom.

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR (MŠVVaŠ SR) rokoval o fázovaných pro-
jektoch univerzitných vedeckých parkov.

Zúčastnil sa na druhom stretnutí organizácií 
a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve.

8. 9. – Zúčastnil sa na 97. zasadnutí Akreditač-
nej komisie.

13. 9. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej 
rady SAV.

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa zúčast-
nil na odovzdávaní ceny Fides et ratio za zá-
sluhy o dialóg medzi vierou a vedou, ktorú už 
po siedmy raz udeľovala Konferencia biskupov 
Slovenska.

14. 9. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

18. 9. – Prijal pozvanie na XII. NAPS Medziná-
rodný ekumenický koncert 2016 v historickej 
budove SND.

19. 9. – V Aule UK slávnostne otvoril akademic-
ký rok 2016/2017. Viac na str. 6 – 8.

Na MŠVVaŠ SR sa zúčastnil na diskusii pracov-
nej skupiny k novele zákona o vysokých školách.

Prijal pozvanie na vernisáž obrazov Stanislava 
Harangozóa v Národnej banke Slovenska. Viac 
na str. 19.

20. 9. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení 

akademického roka 2016/2017 na Jesseniovej 
lekárskej fakulte UK v Martine. Viac na str. 8.

Pri príležitosti uvedenia nového veľvyslanca Ada-
ma H. Sterlinga prijal pozvanie na stretnutie v re-
zidencii veľvyslanectva USA v Bratislave.

21. 9. – Prijal pozvanie veľvyslanca Ruskej fede-
rácie na Slovensku A. L. Fedotova na stretnutie 
s cieľom prediskutovať možnosti rozvoja spolu-
práce UK s moskovskými univerzitami.

Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva AS UK.

Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UK.

24. 9. – Zúčastnil sa na 4. ročníku podujatia 
Univerzitná regata 2016. Viac na str. 3.

26. 9. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.

27. 9. – Privítal študentov na nultom ročníku 
celouniverzitného podujatia AmosFest 2016 
v Mlynskej doline. Viac na str. 9.

Na UK sme privítali 
zahraničných 

študentov
Dňa 12. septembra 2016 sa v Aule Univerzity 
Komenského v Bratislave uskutočnili imat-
rikulácie zahraničných študentov, ktorí sem 
prišli študovať v novom akademickom roku.

Spolu 332 zahraničných študentov strávi na 
Univerzite Komenského v Bratislave (UK) zim-
ný, resp. aj letný semester. V rámci programu  
Erasmus+ prichádza na UK študovať 320 štu-
dentov z 86 európskych univerzít. 

Najpočetnejšiu skupinu Erasmus+ študen-
tov tvoria Španieli (103 študentov z 25 špa-
nielskych univerzít). Druhou najpočetnejšou 
národnostnou skupinou Erasmus+ študentov 
sú Taliani (40 študentov z 18 univerzít). Trojicu 
najzastúpenejších krajín Erasmus+ študentov, 
ktorých Univerzita Komenského privítala v no-
vom akademickom roku, uzatvára Francúzsko 
(31 študentov z 15 univerzít). 

Medzi Erasmus+ študentmi na UK nájdeme 
aj študentov z Turecka (28), Portugalska (25), 
Poľska (21), Rumunska (13) či Rakúska (10). 
Na UK bude prostredníctvom bilaterálnych do-
hôd študovať aj 6 študentov z Japonska, 2 z Ka-
nady, 2 z Taiwanu a 1 z USA. 

redakcia
Ôsmy ročník nášho univerzitného turnaja 

sprevádzalo po celý čas krásne slnečné po-
časie. Ešte cez nesmelé ranné slnečné lúče, 
ktoré dopadali na tenisový areál, otvoril turnaj 
v zastúpení rektora UK dekan FaF UK prof. 
Pavel Mučaji. Na všeobecnú radosť organi-
zátorov sa opäť po dvoch rokoch na turnaji 
zúčastnila aj tá krajšia časť našej univerzity – 
až štyri dámy, ktoré si každá s každou zmerali 
svoje tenisové umenie. Favoritka doc. Ingrid 
Žitňanová (LF UK) neostala nič dlžná svojej 
povesti a vyhrala. 

Muži už tradične v troch vekových ka-
tegóriách bojovali o každý fiftín. V kategórii 
matadorov (nad 70 r.) vyhral opäť po dvoch 
rokoch doc. František Štulajter (FMFI UK), 
keď všetkých troch súperov porazil. V stred-
nej kategórii (56 – 69 r.) sa bojovalo až do 
kŕčov, resp. bolestí achilovky. Päť účastní-
kov zviedlo ozaj neľútostné, ale veľmi férové 
súboje. Víťazom v tejto kategórii sa stal Dr. 
Vladimír Frecer (FaF UK), ktorý prešiel tur-
najom bez jedinej prehry. Najmladšia veková 
skupina (do 50 r.) bola zastúpená siedmimi 

Zľava: Miron Zelina, František Štulajter, Jozef 
Stowasser, Ľubomír Kuchta (kategória nad 70 r.)

Zľava: Janka Slobodníková, Zuzana Padúchová, 
Ingrid Žitňanová

Tenisový turnaj o pohár rektora UK  
už po ôsmykrát

Dňa 9. septembra 2016 sa na tenisových kurtoch AŠK Inter Bratislava už po ôsmykrát mohli 
pedagógovia a zamestnanci našej univerzity zapojiť do tenisového turnaja o pohár rektora 
UK. Toto podujatie i tento rok organizovala Katedra telesnej výchovy a športu Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KTVŠ FaF UK).  
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UK spoluorganizátorom  
6. Medzinárodnej konferencie plazmovej 

medicíny
V dňoch 4. – 9. septembra 2016 sa v Mlynskej doline zišlo takmer 360 špičkových vedcov zo všetkých kútov 
sveta na 6. Medzinárodnej konferencii plazmovej medicíny (6th International Conference on Plasma Medici-
ne, ICPM-6; http://www.icpm6.com). Hlavnými organizátormi konferencie boli doc. RNDr. Zdenko Machala, 
PhD., a doc. RNDr. Karol Hensel, PhD., a ich tím z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave (FMFI UK). Spoluorganizátormi konferencie boli Medzinárodná spoločnosť pre plazmovú 
medicínu (International Society for Plasma Medicine, ISPM) a Spoločnosť pre podporu výskumu a aplikácií 
plazmy (SPVAP).

Plazmová medicína je nový, rýchlo sa rozvíjajúci 
vedeckovýskumný odbor, ktorý sa venuje otázkam 
interakcie živých organizmov s plazmou elektrických 
výbojov a aplikáciám plazmy v oblasti medicíny a bio-
lógie. Plazma sa napríklad využíva na dekontamináciu 
a sterilizáciu, zrýchlené hojenie rán, aplikácie v zub-
nom lekárstve, dokonca i na liečbu rakoviny. Cieľom 
konferencie je vytvárať multidisciplinárne vedecké fó-
rum, ktoré združí odborníkov z oblasti fyziky plazmy, 
medicíny, biológie, biochémie, farmácie, ale aj poľ-
nohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, aby 
rozšírili svoje obzory a spojili svoje špecifické znalosti 
z rôznych vedeckých disciplín a hľadali spoločný jazyk 
a možnosti spolupráce, ktoré povedú k novým techno-
lógiám či účinným metódam v klinickej praxi. Keďže 
aplikácie plazmy v biomedicíne sú veľmi perspektívne, 
odbor i medzinárodná a interdisciplinárna vedecká ko-
munita plazmovej medicíny v ostatných rokoch veľmi 
rýchlo rastú. Zatiaľ čo sa na prvej konferencii ICPM 
v USA v roku 2007 zúčastnilo „len“ 80 ľudí, v Brati-
slave sme privítali až 360 účastníkov a cca 20 sprie-
vodných osôb. ICPM-6 tak zaiste patrila k najväčším 
a z medzinárodného hľadiska najvýznamnejším ve-
deckým podujatiam roka na Slovensku. Najväčšie za-
stúpenie medzi účastníkmi malo prekvapivo Japonsko 
(76), nasledované Nemeckom, Francúzskom a USA. 
Mnohí z účastníkov navštívili práve vďaka tejto konfe-
rencii Slovensko po prvýkrát. Až 112 účastníkov sa 
uchádzalo o Young Researcher Presentation Award, 
čo svedčí o vysokom podiele mladých výskumníkov 
v tomto odbore.

Konferencii predchádzala prvá Letná škola plazmo-
vej medicíny – opäť pod organizačnou taktovkou doc. 
Machalu a doc. Hensela a ich tímu z FMFI UK –, ktorú 
programovo zabezpečil bývalý prezident ISPM prof. 
Jean-Michel Pouvesle z Univerzity v Orléans. Let-
ná škola sa konala v dňoch 1. – 3. septembra 2016 
v Kongresovom centre Vysokoškolského internátu 
Družba a mala za cieľ predstaviť problematiku plaz-
movej medicíny cca 60 medzinárodným účastníkom, 
prevažne doktorandom. Prednášky 12 renomovaných 
expertov boli zamerané na základy biológie a medicíny 
pre fyzikov a základy fyziky plazmy a elektrických výbo-
jov pre biológov a lekárov.

Samotnú konferenciu ICPM-6 na úvodnej recepcii 
v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK otvoril rektor 
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Odborný vedec-
ký program prebiehal v nových priestoroch Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slovenskej 
technickej univerzity v Mlynskej doline a pozostával 
zo spoločných plenárnych prednášok, tematických 
prednášok v dvoch paralelných sekciách a z troch 
veľkých posterových sekcií. S prednáškou vystúpil 

aj doc. MUDr. RNDr. Ing. Peter Celec, MPH, PhD., 
z Lekárskej fakulty UK a príspevkom sa prezentovala 
aj študentská osobnosť Slovenska v kategórii Informa-
tika a matematicko-fyzikálne vedy z roku 2015 Mgr. 
Zuzana Kovaľová, PhD., absolventka FMFI UK. Okrem 
vedeckého programu a odborných expozícií viace-
rých vystavujúcich firiem a knižných vydavateľstiev sa 
účastníkom núkali aj možnosti pre bohaté spoločen-
ské vyžitie, neformálne diskusie, nadväzovanie nových 
kontaktov a dohadovanie budúcej spolupráce: či už 
počas úvodnej recepcie v Moyzesovej sieni FiF UK 
i tej v sídle japonského veľvyslanca v SR, počas gri-
lovačky na lúke nad FMFI UK, alebo počas slávnost-
nej večere v Starej tržnici v centre Bratislavy. Kultúrny 
program a tanečnú zábavu počas večere zabezpečil 
folklórny súbor Technik, RNDr. Dušan Chorvát, PhD., 
z Medzinárodného laserového centra predviedol ex-
kluzívnu laserovú show a vlastnou interpretáciou na 
gitare pobavil hostí aj jeden zo zakladateľov plazmovej 
medicíny prof. Alexander Fridman z Drexel University 
v USA. Súčasťou programu konferencie boli aj viace-
ré konferenčné výlety, v rámci ktorých mohli účastníci 
spoznať krásy Bratislavy a jej okolia, napr. jaskyňu Dri-
ny, hrad Červený Kameň, absolvovať ochutnávku vín 
v Modre, navštíviť hrad Beckov a mesto Trenčín alebo 
si preveriť svoje fyzické zdatnosti a odvahu pri paint-
balle a lanovom lezení v areáli Action Park v Čunove, 
zatiaľ čo ich sprievodné osoby vyrazili spoznávať Slo-
vensko do Čičmian a Bojníc, ale aj Rakúsko na zámok 
Laxenburg a podzemné jazero v Seegrotte.

Záverom možeme konštatovať, že letná škola i kon-
ferencia boli veľmi úspešné a účastníci sa rozišli napl-
není po odbornej i spoločenskej stránke, ako aj obo-
hatení o nové zážitky a kontakty. Bratislava na konci 
leta sa im veľmi páčila a mnohí z nich sa určite radi 
vrátia na Slovensko pri ďalšej príležitosti. Sme poctení 
a tiež hrdí, že aj vedci z našej univerzity mohli význam-
ne prispieť k rozvoju nového dynamického vedného 
odboru plazmovej medicíny na celosvetovej úrovni 
a k zviditeľneniu našej alma mater v medzinárodnej 
vedeckej komunite.

Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., FMFI UK

28. 9. – Odovzdal pamätnú medailu 
UK doc. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc., 
pri príležitosti jeho životného jubilea.

29. 9. – Zúčastnil sa na stretnutí Od-
borového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy a partnerských reprezentácií 
pôsobiacich v školstve.

Prijal pozvanie veľvyslanca Čínskej ľu-
dovej republiky na Slovensku Lin Lina 
na stretnutie pri príležitosti Národného 
dňa Číny.

30. 9. – Zúčastnil sa na slávnostnom 
otvorení festivalu vedy Európska noc 
výskumníkov 2016 v bratislavskej 
Starej tržnici. Viac na str. 16 – 17.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

hráčmi. Po odohratí skupín nasle-
dovalo semifinále a finále. I vďaka 
absencii najlepších minuloročných 
hráčov (Dr. Rastislava Sysáka a Dr. 
Rastislava Važana z LF UK) zvíťa-
zil medzi juniormi pisateľ týchto 
riadkov. Po tradičnom obednom 
guláši nasledovalo vyhodnotenie 
a odovzdanie cien a diplomov. Kaž-
dý účastník odchádzal spokojný 
i vďaka daru v podobe tenisových 
produktov od najlepšieho sloven-
ského hráča súčasnosti Martina 
Kližana. Rozlúčili sme sa – opálení, 
zničení, ale zároveň šťastní, že sa 
turnaj opäť vydaril – a sľúbili si, že 
ak okolnosti dovolia, tak sa radi uvi-
díme aj o rok.

Keďže čas, počasie a aj chuť nie-
ktorých účastníkov boli naklonené 
i turnaju vo štvorhre, uskutočnil sa aj 
ten. Nebola núdza o pekné tenisové 
momenty a vo finále vyhrala dvoji-
ca farmaceutov Dr. Vladimír Frecer 
– Bc. Pavel Čavrnoch nad párom 
v zložení prof. Miron Zelina (PdF UK) 
– doc. František Štulajter (FMFI UK). 

Touto cestou aj v mene všetkých 
účastníkov ďakujem pánovi rektoro-
vi prof. Karolovi Mičietovi za podpo-
ru turnaja.

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., 
KTVŠ FaF UK 

5



66

Otvorenie akademického roka 2016/2017
Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sme doma najlepší

Dňa 19. septembra 2016 Univerzita Komenského v Bratislave slávnostne otvorila v poradí už 98. akademický rok. Výučba 
v zimnom semestri potrvá do 16. decembra. Následne do 17. februára 2017 bude prebiehať skúškové obdobie. Letný semester 
sa začne 20. februára, výučba potrvá do 19. mája 2017. Príhovor rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ktorý odznel na 
otvorení akademického roka, vám prinášame v plnom znení. 

redakcia

Honorabiles, Spectabiles, vážení členovia 
akademickej obce, vzácni hostia, ctené kole-
gyne a ctení kolegovia, milé študentky a milí 
študenti, 

rád by som v zmysle citátu Jána Amosa Ko-
menského: „Na svete niet takej vysokej skaly 
alebo veže, na ktorú by človek nevystúpil, ak 
sa k nej postavia vhodné rebríky alebo nále-
žite usporiadané schody so zábradlím proti 
nebezpečenstvu pádu,“ poňal našu univerzi-
tu ako pyramídu vedomostí, ktorá chce bez-
pečne doviesť všetkých svojich kreatívnych 
a talentovaných študentov do výšok vzdela-
nia, výskumu a vedy, ale aj humanizmu, kul-
túrnosti a etiky. 

Jednotlivými priečkami nášho univer-
zitného rebríka sú predovšetkým naši za-
mestnanci, pedagógovia, študenti, vedci, 
senátori, všetci členovia našej spoločnej 
univerzitnej rodiny – akademickej obce Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Nadväzujú 
na predchádzajúce generácie pedagogic-
kých a vedeckých osobností, ktoré odchovali 
množstvo špičkových odborníkov a v duchu 
tohto historického dedičstva sa podieľajú 
na príprave elity národa v ére vzdelanostnej 
spoločnosti.

Začínajúci 98. akademický rok je tiež novým 
stupňom našej univerzitnej stavby, ktorej do 
prvej storočnice chýbajú už necelé tri schody. 
Teší ma, že môžem medzi nami privítať našich 
prvákov, ktorí nám ich pomôžu postaviť. Je už 
aj na vás, ako bude naša univerzitná pyramída 
pri oslavách stého výročia vyzerať, aké meno 
a prestíž bude mať doma aj vo svete. 

Stupňami našej vzdelanostnej pyramídy 
sú aj jednotlivé katedry, ústavy a fakulty a ve-
decké pracoviská, centrá excelentnosti či 
nový Vedecký park UK.

Symbolickou základňou našej univerzit-
nej stavby je Aula UK, v ktorej bola nejakým 
spôsobom prítomná alebo aspoň symbolicky 

zastúpená takmer každá slovenská rodina. 
Či už prostredníctvom niektorého z približ-
ne 200 000 absolventov, jeho rodinného 
príslušníka, priateľa či známeho, alebo sa 
s pôsobivou atmosférou auly oboznámili pri 
promočných albumoch a fotografiách. Čoraz 
častejšie sa k nim pridávajú aj rodiny a priate-
lia našich zahraničných absolventov. Aj týmto 
spôsobom sa naša akademická rodina stáva 
rodinou svetovou.

Internacionalizácia je jedným 
z našich cieľov

Aj keď v súčasnosti ešte prebiehajú zápisy, 
k dnešnému dňu evidujeme takmer 24 000 
zapísaných študentov, z toho približne 22 000 
dennej formy štúdia, medzi nimi asi 5000 
prvákov a viac ako 2000 študentov zo za-
hraničia. Aktuálne ponúkame 789 študijných 
programov, viaceré z nich v cudzích jazykoch. 

Máme radosť z počtu bilaterálnych part-
nerstiev a stúpajúcich počtov mobilít v rám-
ci programu Erasmus. Za 17 rokov vyslala 
UK do zahraničia približne 6000 študentov. 
V minulom akademickom roku 2015/2016 
sme v rámci programu Erasmus+ vyslali pri-
bližne 620 študentov a prijali 420 zahranič-
ných študentov, pričom posun k vyváženosti 
vyslaných a prijatých študentov pokračuje aj 
v novom akademickom roku: predbežne vy-
sielame 600 a prijímame 460 študentov. 

Chcel by som vás, milí študenti, povzbu-
diť, aby ste sa zapojili do študijnej mobility 
v rámci programu Erasmus+. UK poskytuje 
najvýznamnejší potenciál na získanie medzi-
národnej skúsenosti našim, ale aj recipročne 
zahraničným študentom na Slovensku. Kaž-
dý štvrtý zahraničný študent na Slovensku 
študuje na našej univerzite a zahraniční štu-
denti tvoria viac ako 10 % našich študentov.

Jedným z aktuálnych príkladov internacio-

nalizácie štúdia na UK je aj to, že popri ab-
solventoch Fakulty telesnej výchovy a športu 
UK „zlatých“ bratrancoch Škantárovcoch na 
hrách olympiády v Riu de Janeiro bronz zís-
kal ďalší náš absolvent, japonský vodný sla-
lomár Takuya Haneda. Len niekoľko dní po 
olympiáde si práve na tomto mieste – v histo-
rickej Aule – prevzal diplom UK.

Internacionalizácia – to sú aj prednášky vý-
znamných európskych a svetových osobností, 
predstaviteľov renomovaných univerzít i diplo-
matického a politického života. Sú medzi nimi 
nobelisti či nositelia Pulitzerovej ceny. Som 
veľmi rád, že môžem na tomto mieste avizovať 
októbrovú prednášku investigatívnej novinár-
ky Deborah Nelson z Univerzity v Marylende. 
Ide už o šiestu osobnosť svetovej žurnalistiky 
ocenenú Pulitzerovou cenou prednášajúcu na 
našej akademickej pôde. 

V súvislosti s významnými zahraničnými 
návštevami nemôžem nespomenúť začlene-
nie UK v programe predsedníctva SR v Rade 
EÚ. Práve naša akademická pôda priniesla 
ako prvá na Slovensku diskusiu o výzvach 
a príležitostiach slovenského predsedníctva 
EÚ na medzinárodnej júnovej predpredsed-
níckej konferencii. V júli sme ministrom škol-
stva a vedy EÚ predstavili nový Vedecký park 
UK v Mlynskej doline. Práve jeho konferenč-
ná sála sa o mesiac stane dejiskom prezen-
tácií a diskusií o prepojení vedy s praxou za 
účasti bruselského klubu európskych diplo-
matov, predstaviteľov Európskej asociácie 
univerzít, STU, SAV a UK.

Umiestnenie v medzinárodných 
rebríčkoch je pre nás podnetom 
na ďalšie zlepšovanie sa

Medzinárodné rebríčky sú jedným z nástro-
jov ohodnotenia kvality vzdelávania, výskumu 
a vedy vysokých škôl. Sú pre nás dôležité 
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z hľadiska možnosti porovnávania sa s inými 
univerzitami. Predstavujú tiež podnet na ďal-
šie zlepšovanie sa. Teší ma, že sa opakovane 
umiestňujeme ako jediná slovenská vysoká 
škola medzi najlepšími svetovými univerzitami 
vo viacerých medzinárodných hodnoteniach – 
v prvej päťstovke, resp. medzi sedemsto TOP 
univerzitami sveta. Naše minuloročné umiest-
nenia dokazujú, že napriek poddimenzova-
nému financovaniu je naša vedecká aktivita 
a kvalita výučby porovnateľná so svetom.

Nemôžeme sa s tým uspokojiť, nestačí, 
že sme najlepší doma a dobrí v stredoeuróp-
skom meradle. V tom európskom musíme 
ešte značne pridať. Robíme a máme na to, 
aby sme ešte v podstatne väčšom rozsahu 
robili svetovú vedu, ktorej výsledky budú 
akceptované svetovou vedeckou komunitou 
a publikované v najvýznamnejších vedeckých 
časopisoch. Kvalita výsledkov výskumu na 
medzinárodnej úrovni musí byť jasnou priori-
tou, nie kvantita nevýznamného.

Potreba zásadnejších školských 
reforiem

Napriek tomu, že vysoké školstvo je per-
manentne novelizované, výsledok nezodpo-
vedá očakávaniu a medzinárodným porov-
návaniam. Požadujeme zásadnejšie reformy 
s očakávanými výsledkami, ktoré naše škol-
stvo priblížia k tým najlepším zahraničným 
štandardom vrátane obsahu, financovania 
a v neposlednom rade obnovenia postavenia 
učiteľa v spoločnosti. Žiadame politickú re-
prezentáciu, aby sa stal dôraz na vzdelávanie 
nielen proklamovanou prioritou, ale aby sa 
uskutočnil v praxi. Chceme vidieť prvé sme-
rovania a kroky, aby sme vedeli, čo je pre nás 
v tomto školskom roku východiskové.

Slovenská spoločnosť už vie, že sociálne 
či právne podmienky pre návrat elít domov 
sú komplikované, ťažkopádne a neprijateľné. 
Niekedy ide možno len o „bežné“ maličkosti, 
na ktoré sme si zvykli, ale bránia rozvoju vyso-
kého školstva a akademického prostredia. Aj 
prví odvážlivci sú sklamaní a zo Slovenska od-
chádzajú. Je prioritným záujmom Slovenska, 
aby sa nám podarilo tento prúd otočiť a pritiah-
nuť k nám vynikajúcich vedcov zo zahraničia. 

Napriek podfinancovaniu máme 
na UK vedecké talenty aj špičkovú 
vedu

Akademická obec opakovane a naliehavo 
upozorňuje, že podpora výskumu nie je do-

statočná a nie je ani adekvátne distribuovaná. 
Základným problémom slovenského univer-
zitného vzdelávania je jeho podfinancovanie, 
čo potvrdzujú aj štatistiky OECD. Analýzy po-
tvrdzujú silnú koreláciu medzi výdavkami na 
vedu a výskum úspešnosťou integrácie kra-
jiny v medzinárodnom výskumnom priestore 
vrátane získavania finančnej podpory z eu-
rópskych grantových schém. Slovensko trpí 
nízkymi investíciami do vedy a na rozdiel od 
vyspelých štátov sa súkromný sektor podie-
ľa na financovaní vedeckého výskumu len 
minimálne. Dodnes nemá jasne formulovanú 
koncepciu rozvoja vedy spájajúcu základný vý-
skum s aplikovaným, ktorého výsledky prispie-
vajú k inováciám a zvyšovaniu konkurenčnej 
schopnosti v medzinárodnom meradle. Treba 
oceniť, že aj napriek týmto prekážkam máme 
na našej univerzite vedecké talenty aj špič-
kovú vedu. 

Mimobratislavské vysoké školy majú mož-
nosť sa uchádzať o eurofondy, ktoré sú pre 
nás výrazne limitované. Musíme teda vyvinúť 
o to viac práce a úsilia, aby sme tento ne-
opodstatnený hendikep vyrovnali. Týka sa 
to celej univerzity, jednotlivých fakúlt, ale aj 
novootvoreného Vedeckého parku UK, ktorý 
je príležitosťou na vedeckú spoluprácu v zá-
ujme kreditu našej spoločnej značky rozpo-
znateľnej vo svete. Univerzita je geograficky 
veľmi roztrieštená a interdisciplinárne zame-
raný Vedecký park môže prispieť k pocitu 
spolupatričnosti.

Musíme skvalitniť výchovu 
mladých vedcov

Profilujeme sa ako výskumná univerzita 
s rastúcim významom v stredoeurópskom 
priestore. Je potrebné zvýšiť otvorenosť 
voči medzinárodnému prostrediu a skvalitniť 
výchovu mladých vedcov, reflektovať potre-
by a požiadavky praxe aj dynamické zmeny 
prostredia. Musíme ich pripravovať pre život! 
Študenti doktorandských študijných progra-
mov sú hnacím motorom výskumu, musí pre-
to nastať nielen kvalitatívna zmena systému 
doktorandského štúdia, ale je potrebné dbať 
aj o ich ohodnotenie a rozvoj ich kariéry. 

Musíme zvýšiť kvalitu doktorandského štúdia 
a výrazne zlepšiť individuálnu starostlivosť 
o doktorandov: učiť ich písať články a projek-
ty, prezentovať myšlienky a výsledky, vysielať 
na najlepšie zahraničné inštitúcie realizovať 
primeranú časť študijného programu v an-
gličtine, vo významnej miere zapájať špičko-
vých medzinárodných vedcov do odborových 
rád doktorandského štúdia a obhajobných 
komisií. Musíme identifikovať mladých ved-
cov, ktorí majú potenciál uspieť v úsilí o pre-
sadenie sa v európskom výskumnom priesto-
re, a byť si viac a triezvo vedomí toho, čo je 
a čo nie je špičkový výskum, a podľa toho 
konať. Musíme významne zvýšiť kvalitu a vy-
tvoriť tak konkurečné akademické prostredie 
– atraktívne pre najlepších vedcov. Publiko-
vanie v kvalitných recenzovaných vedeckých 
časopisoch a v popredných vydavateľstvách 
sa musí stať normou.

Stále viac sa ukazuje, že najväčší potenciál 
majú medziodborové témy, ktoré je potrebné 
aktívne vyhľadávať. Pre posilnenie výskumné-
ho výkonu a smerovanie k excelencii je po-
trebné vytvoriť stimulujúce prostredie všet-
kým, ktorí sa výskumom seriózne zaoberajú. 
Máme vynikajúce tímy dosahujúce výsledky 
kvalitou porovnateľné s európskou a sveto-
vou špičkou. Musíme ich podporovať a sú-
časne motivovať rozvoj ďalších takýchto tí-
mov. Pre získavanie medzinárodných grantov 
je dôležitá kvalitná administratívna podpora 
výskumu. Budeme ďalej rozvíjať celouniver-
zitný informačný servis pokrývajúci všetky re-
levantné grantové schémy vrátane najprestíž-
nejších medzinárodných grantových súťaží.

Ambíciou UK je zaradiť sa medzi 
najvýznamnejšie európske 
univerzity

Súčasný vývoj v spoločnosti naznačuje, 
že UK bude musieť stále intenzívnejšie vstu-
povať do verejného života, kriticky prispievať 
do verejnej diskusie, vytvárať pre ňu priestor 
a svojimi expertízami pomáhať riešiť aktuálne 
problémy. Výraznou príležitosťou k osloveniu 
verejnosti, absolventov aj budúcich študentov 
bude 100. výročie založenia UK v roku 2019. 

O T V O R E N I E  A K A D E M I C K É H O  R O K A

Rektor UK prof. Karol Mičieta

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl 
MŠVVaŠ SR Jozef Jurkovič
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Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK  
v Martine otvorili nový akademický rok

Akademický rok 2016/2017 otvorila Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK) 
v Martine v priestoroch Aula Magna za účasti viacerých vzácnych hostí dňa 
20. septembra 2016. Slávnostnú a výnimočnú atmosféru stretnutia zamest-
nancov a študentov fakulty podčiarkla prítomnosť rektora Univerzity Komen-
ského prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Na tomto podujatí už tradične ocenil 
dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, 
CSc., študentov za vynikajúce študijné 
výsledky, mimoškolské aktivity a za repre-

zentáciu fakulty, odovzdal ďakovné listy 
pedagógom, ktorí sa umiestnili na prvých 
miestach v študentskej ankete hodnotia-
cej kvalitu pedagogického procesu, ako 
aj ďalším zamestnancom, ocenil najlep-
ších školiteľov a doktorandov a udelil me-
daily JLF UK. 

Z rúk rektora si pri príležitosti významné-
ho životného jubilea prevzali Zlatú medailu 
Univerzity Komenského prof. MUDr. Du-
šan Dobrota, CSc., a prof. MUDr. Dušan 
Meško, PhD. Bronzovú medailu UK si pre-
vzal prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

V ďalšej časti pozdravil zamestnancov 

a študentov fakulty v príhovore rektor UK 
prof. Mičieta a zúčastneným sa prihovoril 
aj riaditeľ Univerzitnej nemocnice Mar-
tin MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA. 
Dekan JLF UK prof. Danko vo svojom 
prejave zhodnotil výsledky, ktoré fakulta 
dosiahla v uplynulom období, a zdôraznil 
spoločný cieľ, ktorým je zvyšovanie kvality 
vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Na 
záver vyhlásil nový akademický rok na JLF 
UK za otvorený.

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., 
prodekanka JLF UK 

O T V O R E N I E  A K A D E M I C K É H O  R O K A

Storočnica univerzity pripomína jej základné 
poslanie: má šíriť poznanie, vzdelanosť, kul-
túru a humanizmus a pomáhať talentovaným 
ľuďom lepšie používať vlastný rozum a tvo-
rivé schopnosti pre rozvoj spoločnosti. Ako 
univerzita s prívlastkom národná nesieme 
veľký diel zodpovednosti za vývoj slovenskej 
spoločnosti a chceme na jej rozvoj lepšie vy-
užívať potenciál svojich zamestnancov a štu-
dentov. Musíme byť efektívnejší v získavaní si 
verejnosti a presvedčovaní politikov o svojej 
užitočnosti. Pôsobenie univerzity navonok 
však predpokladá pevnú vnútornú kultúru za-
loženú na zdieľaných hodnotách, povedomí 
individuálnej zodpovednosti za kvalitu práce 
a tiež na oceňovaní tých, ktorí vynikajú. Či už 
ide o študentov, vedcov a pedagógov, alebo 
zamestnancov.

Ak si chceme zlepšiť svoju pozíciu medzi 
najlepšími svetovými univerzitami a rovnocen-
ne s nimi spolupracovať, musíme zefektívniť 

a modernizovať svoju informačnú infraštruktú-
ru. Aj v záujme toho, aby sme pôsobili ako uni-
verzita priateľská k svojim študentom, vedcom 
a pedagógom, zamestnancom a vonkajšiemu 
prostrediu, pripravujeme spustenie nového 
Akademického informačného systému. Verí-
me, že ešte pred rokom 2019.

Tešia nás priaznivé odozvy na našu novú 
webovú stránku a vytvárame jej anglickú ver-
ziu. Aktuálne informácie v anglickom jazyku 
už majú zahraniční návštevníci našej webovej 
stránky flexibilne k dispozícii.

Sociálne siete vnímame ako najaktuálnejší, 
najpoužívanejší a najobľúbenejší komunikačný 
kanál našich študentov. Naša univerzitná FB 
stránka má približne 13 000 priaznivcov a ich 
počet ustavične narastá. 

Otvorenosť univerzity voči spoločnosti, verej-
nosti, ale predovšetkým voči našim študentom 
prezentujú aj najbližšie udalosti: študentský 
festival AmosFest, Univerzitná regata a Noc 
výskumníkov. Máme radosť z aktivít našich štu-
dentov a z iniciatív ich zástupcov v Akademic-
kom senáte UK, ktoré prispievajú k vytváraniu 
spoločného ducha UK. Je to dôležitejšie o to 
viac, že nemáme univerzitný kampus.

Za mimoriadne dôležité považujem vytvá-
ranie akademickej atmosféry, reflektovanie 
názorov akademickej obce a vytváranie pros-
tredia pre spoluprácu, diskusiu s minimalizo-
vaním napätia, ktoré existuje vo vonkajšom aj 
vo vnútornom prostredí práve kvôli problémom 
s nedostatočným financovaním. 

Vnímame totiž aj prejavy atomizácie, snahu 
o narúšanie štandardnej spolupráce, neo-
chotu k univerzitnej integrácii, či už z nepo-
chopenia, samoľúbosti, istej pohodlnosti, 
alebo neschopnosti sa angažovať v prospech 
univerzity a komunikovať. Musíme zamedziť 
vstupu tichých, plazivých tieňov plagiátor-
stva. Kritériá na docentov a profesorov na via-

cerých fakultách nezodpovedajú náročnosti. 
Aj v tejto súvislosti pripravujeme etický kódex 
a legislatívny program a ďalšie zdokonaľova-
nie systému vnútornej kvality. Nízko nasta-
vené kritériá sa nezanedbateľne podieľajú 
nielen na nelichotivej štruktúre publikačnej 
činnosti UK a nízkej miere odozvy na ňu, ale 
aj na nedostatočnej úspešnosti v získavaní 
významných grantových projektov, a teda aj 
tak veľmi potrebných finančných prostried-
kov. Nemôžeme sa uspokojiť s porovnáva-
ním v rámci slovenského priestoru – reflexia 
požadovaných kritérií má zodpovedať ambícii 
UK zaradiť sa medzi najvýznamnejšie európ-
ske univerzity. 

Som vďačný všetkým, ktorí svojím príkla-
dom, s odhodlaním a s vysokou dávkou od-
bornej aj manažérskej profesionality i osobnej 
zodpovednosti ukazujú cestu, ako sa dajú 
dosiahnuť študijné, tvorivé, športové či vedec-
ké méty. Dovoľte mi, aby som vás aj na tomto 
mieste prizval k ďalšej spolupráci a napomá-
haniu pocitu spolupatričnosti, súdržnosti, 
kolegiality, tvorivosti, prajnosti a priateľských 
vzťahov. 

Žijeme v dynamickej a turbulentnej dobe 
s všadeprítomnou virtuálnou realitou, po-
vrchnými hodnotovými maniermi a módny-
mi mediálnymi trendmi. Preto by som nám 
všetkým chcel pripomenúť slová technolo-
gického mága Steva Jobsa: „Chráňte lásku 
k vašej rodine, k svojmu partnerovi, k svojim 
priateľom. Majte sami seba radi a s láskou 
opatrujte ostatných.“ Rád by som k nim do-
dal: Chráňme si našu akademické slobody 
a opatrujme našu univerzitu!

Týmto považujem akademický rok 2016/ 
2017 na Univerzite Komenského v Bratislave 
za otvorený.

Quod bonum, faustum, felix, fortuna-
tumque sit!

Spevácky zbor Comenius z Pedagogickej 
fakulty UK
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AmosFest 2016 ponúkol návštevníkom bohatý program
V priestoroch a areáli Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK v bratislavskej Mlynskej doline odštar-
tovala 27. septembra 2016 Univerzita Komenského v Bratislave novú tradíciu – jedinečný študentský 
festival AmosFest, ktorého hlavným cieľom je združovať študentov, zamestnancov i absolventov 
rôznych fakúlt UK v jednom čase a priestore a posilniť tak vzťah k značke univerzity. Cieľom 
podujatia je tiež zviditeľniť záujmové študentské spolky, ktoré pri univerzite pôsobia. 

Nultý ročník festivalu začal neformál-
nou diskusiou s ministrom školstva, vedy,  
výskumu a športu SR prof. Ing. Petrom Plav-
čanom, CSc., ktorý odpovedal na otázky 
študentov, týkajúce sa okrem iného aj finan-
covania školstva či hodnotenia kvality vyso-
kých škôl. Následne si v sprievode rektora 
UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., pozrel 
prezentácie viacerých študentských spol-
kov a organizácií (Študentská rada vysokých 
škôl, Bratislavský spolok medikov, ELSA 
Bratislava, ESN Comenius University Brati-
slava, Slovenský spolok študentov farmácie, 
Slovenský spolok študentov zubného lekár-
stva, študentská televízia MC2, evanjelický 

Spolok J. M. Hurbana, Bratislavský debatný 
spolok a tiež Slovak Students For Liberty), 
ktoré svojimi aktivitami dopĺňajú a rozširujú 
samotné štúdium. „Myslím si, že je to skvelá 
myšlienka. Mali sme možnosť spoznať ľudí 
z rôznych fakúlt UK či vypočuť si zaujímavé 
prednášky. Z pohľadu človeka, ktorý mal 
možnosť prezentovať svoju študentskú or-
ganizáciu, hodnotím nultý ročník AmosFestu 
veľmi pozitívne a už teraz sa teším na ďalší 
ročník,“ dodal Martin Haringa, účastník fes-
tivalu a člen Slovenského spolku študentov 
farmácie.

Nasledoval kuchársky workshop s Van-
dou, ktorá prítomným ukázala, ako si jedno-
ducho pripraviť chutné a zdravé jedlo. Simo-
na Bubánová, Ivan Štefunko, Šimon Šicko, 
Ľubomír Vančo a Vladimír Mužík sa venovali 
diskusii na tému, ako urobiť z dobrého ná-
padu biznis. Rektor UK prof. Karol Mičieta 
následne vo svojom príhovore vyzdvihol akti-
vitu študentskej časti akademického senátu 
univerzity, výnimočnosť podujatia tohto typu, 
no nešetril ani povzbudivými slovami na ad-
resu študentov: „Vítam iniciatívu našich štu-
dentov, ktorí chcú aj takouto formou podpo-
riť príslušnosť študentov k značke univerzity. 
Rovnako tak verím, že z tohto podujatia sa 
nám podarí vytvoriť peknú tradíciu, ktorá vy-
vrcholí v roku 2019 oslavou storočnice našej 
univerzity.“

Slovenskí olympionici (lukostrelkyňa Ale-
xandra Longová, plavec Tomáš Klobučník, 

kanoista Peter Gelle, triatlonista Richard 
Varga, ale aj arbiter v športovej gymnastike 
Ľuboš Rupčík) a paraolympionici (medailisti 
Veronika Vadovičová a Róbert Ďurkovič), ktorí 
našu krajinu reprezentovali na hrách olympiá-
dy v Riu, porozprávali o svojich olympijských 
zážitkoch i o tom, aké veľké úsilie treba vy-
naložiť, aby sa športovec na takéto vrcholo-
vé podujatie vôbec dostal. Dokonca nechali 
kolovať v publiku aj svoje medaily. Sériu 
workshopov a diskusií ukončilo cestovateľské 
kino o dobrodružnej výprave Vladimíra Štrbu 
a Zoltána Pála, ktorí sa vybrali zdolať najvyššiu 
horu sveta Mount Everest po Ťažkej ceste.

O duchovný rozmer podujatia sa postarala 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslo-
vecká fakulta UK, ktorá zabezpečila slávenie 
v priestoroch Univerzitného pastoračného 
centra sv. Jozefa Freinademetza sv. omše za 
účastníkov festivalu, všetkých študentov, za 
našu univerzitu a nový akademický rok.

O pestrý hudobný program sa postarali 
kapely Snowdrop, Walter Schnitzelsson, 
La3noCubano, Malalata i DJ svetového for-
mátu B-Complex. Vďaka našim hudobným 
hosťom sa tak študenti a všetci priatelia uni-
verzity mohli zabaviť, ako sa patrí.

Nezabudlo sa ani na športové vyžitie účast-
níkov AmosFestu. V turnaji v stolnom futbale 
dominovali Daniel Števčík, Marek Drobný 
a Peter Timčík, ktorí sa umiestnili na prvých 
troch priečkach v mužskej kategórii. Medzi 
ženským osadenstvom triumfovali zase Vero-
nika Feniková, Angelika Halászová a Katarí-
na Henželová. Víťazom futbalového turnaja 

sa stalo 
d r u ž s t v o 
Kapitáni , na 
druhom mieste skon-
čil tím výberu Erasmus študentov a bronzo-
vú priečku obsadila futbalová zostava FTVŠ 
UK. V šachu dominovali Jakub Suchánsky, 
Alexander Riabov a Jozef Kubík. 

Podujatie vzniklo vďaka podpore ob-
čianskeho združenia Integrácia študentov,  
par tnerom Prvá stavebná sporiteľňa, Ur-
piner, Hlavné mesto SR Bratislava, Rádio 
FM, spoločnosti GOOD SERVICE a denní-
ka Hospodárske noviny. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, par tne-
rom, hosťom i hudobníkom, vedeniu univer-
zity za podporu a tešíme sa už na ďalší roč-
ník tohto unikátneho podujatia. 

Róbert Zsembera,  
študentská časť AS UK



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

10

Už 25. Martinské dni dýchania
„Strom života“ pre profesora Tomoriho

V dňoch 23. – 24. júna 2016 sa v priestoroch hotela Victoria v Martine konali 25. Martinské dni dýchania organizované Ústavom 
lekárskej biofyziky Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) v Martine pod záštitou Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS) 
a dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc.

Prvé Martinské dni dýchania sa konali 
22. septembra 1970 ako reakcia na po-
trebu skupiny martinskej experimentálnej 

respirológie informovať odbornú verejnosť 
o zameraní vtedajšieho výskumu a dosia-
hnutých výsledkoch. Vzniklo tak významné 
diskusné fórum, jediné svojho druhu na 
Slovensku, ktorého tradícia sa zachovala 
dodnes. Spočiatku bola snaha organizá-
torov organizovať toto podujatie každý rok, 
ale z dôvodu udržiavania primeranej vedec-
kej úrovne sa interval usporadúvania zmenil 
na dvojročný, a tak je to dodnes. Martinské 
dni dýchania sa rýchlo stali známymi nielen 
doma, ale aj v zahraničí. Vďaka martinskej 
respirologickej skupine bol Martin v za-
hraničí označený ako „slovenský Oxford“. 
Profesor Bolser z USA označil Martin za 
„Mekku respirologického výskumu“. Pravi-
delne sa na podujatí zúčastňuje niekoľko 
desiatok odborníkov vrátane niekoľkých 
zahraničných hostí z USA, Veľkej Británie, 
Belgicka, Nemecka, Poľska či Ruska. Cel-
kový počet účastníkov na doterajších Mar-
tinských dňoch dýchania prekračuje 1000 
registrovaných.

Tohtoročné 25. Martinské dni dýchania 
otvoril príhovorom vedúci Ústavu lekárskej 
biofyziky JLF UK v Martine prof. MUDr. 
Ján Jakuš, DrSc. Privítal hostí a predstavil 
bohatý dvojdňový program. Nasledovalo 
odovzdanie ceny Slovenskej fyziologickej 
spoločnosti „Strom života“ pre prof. MUDr. 
Zoltána Tomoriho, DrSc., za celoživotnú 
prácu pre experimentálnu respirológiu na 
Slovensku. Cenu odovzdala predsedníčka 
Slovenskej fyziologickej spoločnosti prof. 
MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. V sláv-

nostnej prednáške „Jubilant profesor To-
mori“ prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., 
stručne zosumarizoval životné míľniky 
a najmä prínos spoluzakladateľa martinskej 
respirologickej školy. 

Program konferencie vychádza z tradič-
ného zamerania výskumu martinskej res-
pirologickej školy, ktorý sa dopĺňa o nové 
poznatky a smery výskumu. Medzi tradičné 
sekcie konferencie neodmysliteľne patria: 
„Zmeny funkcie dýchacích ciest v pod-
mienkach zápalu“, „Štruktúra a funkcia 
viscerálnych nervových zakončení v respi-
račnom a gastrointestinálnom systéme“, 
„Nové diagnostické metódy v respirológii“ 
a iné. Smerovanie respirologického výsku-
mu bolo predstavené v sekcii Divízia Res-
pirológia BioMedu Martin: „Nové možnosti 
respirologického výskumu“. Po prvýkrát sa 
ku konferencii pripojilo aj minisympózium 
„Cough it up – from lab to clinic“, ktoré bolo 
zastúpené zahraničnými účastníkmi z USA, 
Veľkej Británie a Poľska, a minisympózium 
organizované Slovenskou biofyzikálnou 
spoločnosťou „Účinky elektromagnetické-
ho žiarenia na živý organizmus“.

Konferencia pokračovala bohatým spo-
ločenským programom, kde sa upevňovali 
staré priateľstvá a vznikali nové. Živo sa 
diskutovalo, tvorili sa nové hypotézy a vízie 
a pomaly sa začali črtať kontúry 26. Mar-
tinských dní dýchania, ktoré sa budú konať 
v roku 2018.

RNDr. Michal Šimera, PhD., JLF UK

Ceny za vedeckú a odbornú literatúru 
za rok 2015

Dňa 22. septembra 2016 v Zrkadlovej sieni Zichyho paláca v Bratislave 
Literárny fond Slovenskej republiky ocenil autorov vedeckej a odbornej lite-
ratúry. V kategórii biologické a lekárske vedy získali Cenu Literárneho fondu 
SR za rok 2015 autori Milan Kriška, Ján Gajdošík, Andrej Dukát a Marián 
Bernadič za dielo Zlyhanie farmakoterapie, možnosti prevencie. 

Vedúci autorského kolektívu prof. MUDr. 
Milan Kriška, DrSc., je z Ústavu farmako-
lógie a klinickej farmakológie Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(LF UK), prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., 
je riaditeľom Slovenskej národnej akreditač-

nej rady pre kontinuálne medicínske vzde-
lávanie, prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., 
FRCP, pracuje na II. internej klinike LF UK 
a Univerzitnej nemocnice Bratislava a prof. 
MUDr. Marián Bernadič, CSc., je z Ústavu 
patologickej fyziológie LF UK. Autori v die-

Prof. A. Čalkovská odovzdala prof. Z. Tomorimu cenu 
Slovenskej fyziologickej spoločnosti „Strom života“.

Kolektív autorov pri preberaní Ceny Literárneho 
fondu SR
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Odborníci z LF UK a UNB pomáhali zaviesť moderné 
metódy liečby popálenín v Peru

Popáleniny patria k najčastejším a najbolestivejším úrazom. Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 – 27 000 úrazov 
popálením vo všetkých vekových skupinách, našťastie „len“ asi 2000 prípadov z nich si vyžaduje hospitalizáciu. Ťažko popále-
ným pacientom je u nás poskytovaná vysokošpecializovaná starostlivosť v dvoch popáleninových centrách – Bratislave a Koši-
ciach-Šaci. Vďaka odborníkom z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) 
a Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) sa viac o moderných metódach liečby popálenín dozvedeli aj v Peru.

Štandardnou súčasťou liečby popálenín na 
Slovensku, ako aj v iných európskych kraji-
nách je používanie tkanivových a bunkových 
kultúr. Ich úlohou je prispieť k čo najrýchlej-
šiemu zahojeniu popáleninových rán a ob-
nove kožného krytu. Významné postavenie 
v liečbe popálenín majú tkanivové banky, 
ktoré zabezpečujú správnu prípravu a sklado-
vanie tkanív a kultiváciu rôznych typov buniek. 
Zatiaľ čo slovenskí popáleninoví chirurgovia 
používajú produkty tkanivových bánk bežne, 
stále sa na svete nájdu krajiny, v ktorých sú 
tieto terapeutické možnosti len vzdialeným 
snom. Donedávna k nim patril aj štát v Južnej 
Amerike – Peru. Vďaka projektu Medzinárod-
nej agentúry pre atómovú energiu sa však 
podarilo pred tromi rokmi založiť tkanivovú 
banku v priestoroch novovybudovanej ne-
mocnice v Lime. V špecializovaných laborató-
riách s moderným vybavením tak mohla začať 
produkcia tkanivových a bunkových kultúr pre 
Detskú popáleninovú kliniku v Lime, ktorá je 
národným popáleninovým centrom a zabez-
pečuje starostlivosť o najťažšie popáleninové 
úrazy detí v Peru. 

Okrem technického vybavenia sú však pre 
prácu v tkanivovej banke potrebné aj vedo-
mosti a skúsenosti. Tie vďaka prednostovi 
prof. MUDr. Jánovi Kollerovi, CSc., mohli tri 
pracovníčky z Peru získať na Klinike popále-
nín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB 
a v Centrálnej tkanivovej banke. Počas nie-
koľkých týždňov až mesiacov sa v roku 2015 
oboznámili so zásadami práce v tkanivovej 
banke, naučili sa metódam prípravy tkanív 

a kultivácie buniek a videli aj praktické použi-
tie týchto produktov na pacientoch. Dokonca 
mali možnosť zúčastniť sa na stážach študen-
tov LF UK. 

Záverečnou fázou projektu v roku 2016 
bola expertná návšteva pracovníkov brati-
slavskej kliniky popálenín v Detskej nemoc-
nici v Lime s cieľom viesť kurz aplikácie 
produktov tkanivových bánk. Lekári, sestry, 
biológovia, ale aj študenti v Peru tak mali 
možnosť oboznámiť sa so skúsenosťami slo-
venských odborníkov. Mgr. Jana Dragúňová, 
CSc., a MUDr. Marianna Hajská, PhD., z Kli-
niky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 
LF UK a UNB a Centrálnej tkanivovej banky 
počas prvých dvoch septembrových týždňov 
intenzívne pracovali v tkanivovej banke a na 
Detskej popáleninovej klinike v Peru, aby po-
mohli zaviesť používanie tkanivových a bun-
kových kultúr do bežných liečebných me-
tód popálených detských pacientov. Práca 
v laboratóriách a na operačných sálach vy-
vrcholila medzinárodným vedeckým dňom, 
v rámci ktorého si prišlo vypočuť prednášky 
o liečbe popálenín na Slovensku vyše 150 
zdravotníkov nielen z hlavného mesta, ale aj 
iných častí Peru. Vďaka prednáškam, dis-
kusiám, praktickým ukážkam laboratórnej 
práce, ako aj operáciám pacientov mohli aj 
slovenskí odborníci z LF UK a UNB prispieť 
k modernizácii liečby popálenín detských 
pacientov v Peru.

Marianna Hajská, Klinika popálenín 
a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB 

le originálnym spôsobom odpovedajú na 
aktuálne otázky modernej farmakoterapie, 
nastoľujú otázky a hľadajú riešenia. Je to 
prvé dielo svojho druhu nielen u nás, ale 
aj v okolitých krajinách. Riešenie viacerých 
problémov je možné interdisciplinárnym prí-
stupom, čo vyjadruje aj zloženie autorského 
kolektívu od teoretických disciplín až po kli-
nickú prax.

V kategórii biologické a lekárske vedy Li-
terárny fond SR udelil aj 4 prémie:
1. Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., 

a kolektív: Neurology Textbook. Refe-
rence Text and Study Guide (Jesse-
niova lekárska fakulta UK v Martine);

2. RNDr. František Kristek, DrSc., RNDr. 
Soňa Čačányiová, PhD.: Štruktúra 
a funkcia cievnej steny v normotenzii 
a hypertenzii (SAV);

3. Doc. MUDr. Miloš Jaseňák, PhD., 
MBA, MUDr. Zuzana Havlíčková, 
PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, 
CSc., a kolektív: Materské mlieko 
a dojčenie v kontexte modernej me-
dicíny (Jesseniova lekárska fakulta 
UK v Martine);

4. Doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.: Prie-
dušková astma, diagnostika a terapia 
(LF UK).

Slávnostné stretnutie moderoval doc. 
RNDr. Andrej Ferko, PhD., člen výboru 
Sekcie pre vedeckú a odbornú literatú-
ru a počítačové programy, ktorý kriticky 
zhodnotil postavenie a možnosti autorov 
vedeckej literatúry v našej spoločnosti 
a pomenoval viaceré problémy, ktoré je ne-
vyhnutné riešiť, aby sa naše školstvo dosta-

lo na pozície, ktoré 
mu patria. Ceny 
a prémie odovzdá-
vala predsedníčka 
poroty prof. MUDr. 
Daniela Ježová, 
DrSc., a námestníč-
ka riaditeľa Literár-
neho fondu SR Mgr. 
Eva Kenížová. Do-
siahnuté výsledky 
a ocenenia sú oce-
nením aj alma mater 
Univerzity Komenské-
ho, na ktorej väčšina 
autorov pracovala alebo pracuje. 

PhDr. Helena Bernadičová, LF UK

Doc. RNDr. Andrej 
Ferko, PhD., moderátor 
podujatia

Dr. Renee Herrera Taquía a Dr. Emma Castro s prof. 
MUDr. Jánom Kollerom, CSc., počas návštevy Kliniky 
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

Mgr. Jana Dragúňová, CSc., a MUDr. Marianna Haj-
ská, PhD., s pracovníkmi tkanivovej banky Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Lima

11
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Ako dieťa ste vraj chceli byť traktoristom 
a neskôr vtedajším prezidentom Gustá-
vom Husákom. ☺ Kedy sa to zvrtlo sme-
rom k medicíne?

To je ťažko povedať presne, ale na gym-
náziu som bol už viac-menej rozhodnutý, že 
chcem ísť tým smerom. A hoci nepôsobím 
na klinickom pracovisku, svoje rozhodnutie 
určite neľutujem.

Od roku 2000 sa vaším pôsobiskom stal 
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK v Martine, ktorý sa dlhodobo 
venuje výskumu farmakológie dýchacie-
ho systému, najmä kašľa.

Okrem tejto oblasti som sa – pod ve-
dením mojej bývalej školiteľky profesorky 
Nosáľovej – začal postupne zameriavať na 
inhibítory fosfodiesteráz. Ide o látky, ktoré 
znižujú aktivitu určitých enzýmov v bunkách, 
a tým sa ovplyvňuje aktivita týchto buniek. 
Zaraďujú sa medzi ne aj teofylín a kofeín ako 
látky prítomné v čaji či káve. Keďže teofylín 
i kofeín pôsobia na rôzne tkanivá a majú aj 
ďalšie mechanizmy, ktorými ovplyvňujú orga-
nizmus, môžu tým viesť k nežiaducim účin-
kom. Aj preto sa hľadajú selektívnejšie lieči-
vá, ktoré by ovplyvňovali fosfodiesterázy len 
v určitých tkanivách a orgánoch, napríklad 
v dýchacích cestách, a tým boli využiteľnej-
šie – bez výrazných vedľajších účinkov – pri 
liečbe rôznych ochorení, akými sú chronická 
obštrukčná choroba pľúc či bronchiálna as-
tma. Tejto problematike sa v podstate venu-
jem dodnes. Pred pár rokmi sme sa navyše 
pustili do príprav nového pracoviska farma-
kokinetiky a toxikológie. Zriadením Martin-
ského centra pre biomedicínu (BioMed) na 
JLF UK v Martine sa to stalo aj realitou. Spo-
lu s doktorandmi a kolegami sa podieľame aj 
na iných témach nielen z nášho pracoviska.

Spolupracujete i s urologickou a ženskou 
klinikou JLF UK a UNM. Môžete nám pri-
blížiť túto spoluprácu?

Počas svojho doktorandského štúdia 
som sa spolu s profesorom Švihrom z urolo-
gickej kliniky zameral aj na hladkú svalovinu 
močového mechúra a možnosti ovplyvnenia 
jej aktivity rôznymi liečivami. Zistili sme, že 
napriek rozdielom v spôsobe kontrakcie 
medzi hladkou svalovinou močového me-
chúra a dýchacích ciest existujú aj niektoré 
spoločné mechanizmy, ktoré poukazujú aj 

na možnosti ovplyvnenia rôznych ochorení 
rovnakými liečivami; napríklad niektoré in-
hibítory fosfodiesteráz uvoľňujú svalovinu 
v dýchacích cestách i v močovom mechúre 
a predchádzajú aj kontrakciám maternice. 
Tomuto štúdiu sa i v súčasnosti venujú moje 
kolegyne doc. Fraňová a doc. Šutovská, kto-
ré rozšírili oblasť záujmu v spolupráci s uro-
logickou klinikou a gynekologicko-pôrod-
níckou klinikou aj o maternicu a viaceré ich 
práce už boli publikované v renomovaných 
časopisoch.

Neoddeliteľnou súčasťou vášho života je 
okrem farmakológie aj volejbal. Ako ste 
sa vôbec k nemu dostali?

Volejbal som hrával od svojich 11 rokov 
v Prievidzi a postupne som sa prebojoval až 
do prvej národnej juniorskej ligy. Ide o kolek-
tívny šport, ktorý mi zrejme aj vďaka skvelým 
spoluhráčom a trénerom „učaroval“. Po sérii 
zranení – opakovane som si podvrtol priehla-
vok na oboch nohách – ma oslovili teraz už 
kolegovia rozhodcovia, či by som to nechcel 
skúsiť. A tak som sa ako prvák na medicíne 
v Martine stal v roku 1994 aj rozhodcom. Po-
stupne sa mi s podporou skúsenejších roz-
hodcov podarilo prepracovať do najvyšších 
súťaží na Slovensku a v roku 1999 som sa 
tesne po promócii, zrejme aj vďaka znalosti 
cudzích jazykov, dostal na kurz medzinárod-
ných rozhodcov. Odvtedy sa začala moja 
medzinárodná kariéra. 

Nelákalo vás viac byť aktívnym účastní-
kom hry ako „len“ jej pozorným sledova-
teľom?

Stále ma to láka si aj zahrať. Spolu so 
študentmi a kolegami z fakulty a nemocnice 
sme hrávali okresnú ligu. V súčasnosti to 
však pre nedostatok času dosť zanedbávam. 
Myslím si, že pre rozhodcu je veľmi dôležité, 
aby mal s aktívnym volejbalom stále kontakt, 
získava tak nadhľad a uľahčuje mu to posu-
dzovanie niektorých herných situácií.

Pred dvoma rokmi ste viedli historicky prvý 
zápas svetového šampionátu volejbalistov 
na futbalovom štadióne vo Varšave – pred 
očami viac ako 60 000 divákov... 

Veľmi cenná bola už samotná nominá-
cia na majstrovstvá sveta mužov do Poľska. 
O tom, že budem rozhodovať otvárací zápas 
na národnom futbalovom štadióne vo Varša-
ve, som sa dozvedel tesne po príchode do 
Katovíc, kde som strávil 27 dní počas celé-
ho šampionátu. Bola tam úžasná atmosfé-
ra, ktorú sme si aj s kolegom z Holandska 
Fransom Loderusom doslova užili. Poliakom 
sa navyše podarilo Srbov zdolať, čo emócie 
domácich fanúšikov, samozrejme, poriadne 
ovplyvnilo. Na turnaji som neskôr rozhodoval 
dramatické semifinále medzi Poľskom a Ne-
meckom a v pozícii rezervného rozhodcu 
som bol aj vo finále.

V súčasnosti patríte medzi TOP volejbalo-
vých rozhodcov sveta. Aký je to pocit?

Nevnímam to tak. Špičkových rozhodcov 
je na svete veľa a ja stále patrím k tým naj-
mladším. Za ostatné roky som mal viaceré 
zaujímavé nominácie. Opakovane som roz-
hodoval finále Svetovej ligy mužov, finále 
majstrovstiev sveta klubov, Svetový pohár 

Na svoju olympijskú premiéru budem  
spomínať len v tom najlepšom 

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) ho poznajú ako erudovaného odborníka, ktorý s nimi zdieľa najnovšie 
poznatky z farmakológie a klinickej farmakológie. V práci zase ako príjemného a vždy dobre naladeného kolegu a navyše výborného 
kuchára. A športová obec ako uznávaného volejbalového rozhodcu. Reč je o doc. MUDr. Jurajovi Mokrom, PhD. (41). V rozhovore pre 
Našu univerzitu sme ho vyspovedali, aby sme zistili napríklad aj to, ako sa mu darí skĺbiť farmakológiu s volejbalom.

Semifinále OH mužov v Riu
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žien a mužov, majstrovstvá sveta žien i mu-
žov, finále Afrického pohára národov a roz-
hodoval som už päťkrát finále Európskej ligy 
majstrov mužov. Som rád, že aspoň takto 
môžem reprezentovať slovenský volejbal na 
tých najvyšších fórach.

Asi iba málokto sa môže, tak ako vy, po-
chváliť na facebooku spoločnou fotkou 
s prezidentom Andrejom Kiskom – navy-
še, na tohtoročných hrách olympiády... ☺ 

Fotografia bola z beachvolejbalovej 
arény pre 12 000 divákov, ktorá bola vybu-
dovaná pre potreby olympijského turnaja 
v plážovom volejbale priamo na pláži Co-
pacabana. Keďže sme mali ako volejbalisti 
prístup aj tam, išiel som sa pozrieť na pár 
zápasov – a na moje prekvapenie som tam 
zazrel divákov v tričkách slovenského olym-
pijského tímu. Ešte väčšie bolo prekvapenie, 
keď jedným z nich bol práve náš pán prezi-
dent. Stretnutie s ním bolo veľmi spontánne. 

Prisľúbil som mu, samozrejme, že sa budem 
snažiť reprezentovať Slovensko v najlepšom 
možnom svetle. Mrzelo ma, že sa mi ne-
podarilo kvôli povinnostiam prísť na otvore-
nie Slovenského domu v Riu, aj preto som 
mal o to väčšiu radosť z tohto náhodného 
stretnutia. Vyvrcholením bola práve táto spo-
mínaná fotografia. 

Aké zápasy ste tu „pískali“?
V Riu som rozhodoval štyri zápasy ako 

prvý rozhodca, päť zápasov ako druhý roz-
hodca a štyri zápasy ako videorozhodca. 
Takže v akcii som bol takmer každý deň. 
K najťažším patrilo stretnutie mužov Brazílie 
s Francúzskom, ktoré rozhodlo o tom, že 
Francúzi nepostúpili do štvrťfinále, a tiež 
neskôr semifinále medzi Brazíliou a Rus-
kom. Bolo veľmi príjemné dostať sa opäť aj 
k stretnutiam žien. Tie som totiž naposledy 
rozhodoval v roku 2013 a v poslednom čase 
som mal nominácie najmä na mužské po-
dujatia. Príjemným bolo aj vidieť takmer vy-
predanú halu i na stretnutiach, kde nehrali 
domáce družstvá mužov a žien. Myslím, že 
i o tom je olympiáda, a v hľadisku sa tak ob-
javovali olympionici z iných druhov športov, 
ktorí prišli povzbudiť svojich krajanov.

A ako tohtoročné hry olympiády hodno-
títe? Čo Brazília zvládla? Čo organizáto-
rom, naopak, veľmi nevyšlo?

Na svoju olympijskú premiéru budem 
spomínať len v tom najlepšom. Bol som v Riu 
pred rokom počas testovacieho turnaja, kto-
rým bolo finále Svetovej ligy – hralo sa v Ma-
racanãzinhe, bývali sme v rovnakej časti ako 
teraz – na známej pláži Copacabana. Za rok 
urobili Brazílčania naozaj kus práce a snažili 
sa prezentovať v tom najlepšom svetle. Ešte 
v deň otvorenia síce finišovali s niektorými 
prácami, ale ich entuziazmus a nadšenie 
tisícok dobrovoľníkov boli viditeľné na kaž-
dom kroku. Rovnako tak tam bolo aj takmer 
80 000 vojakov a policajtov, ktorí viac-menej 
úspešne dohliadali na bezpečnosť. Samo-
zrejme, pohľadom účastníkov neunikli chu-
dobnejšie časti Ria či mnohí bezdomovci... 
Tento problém však nie je len v Južnej Ame-
rike, ale nájdeme ho aj v iných kútoch sveta.

Ak by sme sa pozreli na volejbal ako taký, 
z pohľadu silnejšieho pohlavia sú nespor-
ne atraktívnejšie ženské volejbalové zá-
pasy. A čo z pohľadu rozhodcu? ☺

Pre rozhodcu to až taký rozdiel nie je, aj 
keď treba priznať, že z hľadiska manažmentu 
stretnutí sú tie ženské o niečo jednoduchšie 
– ženy sa správajú voči nám rozhodcom aj 
medzi sebou podstatne slušnejšie a rozhod-
ca sa tak môže viac sústrediť na technickú 
stránku volejbalu. 

Takže vôbec nevnímate, že v družstve X 
sú aj pekné dlhonohé blondínky? 

I rozhodcovia sú „len“ ľudia a určite ich re-
gistrujeme, a nielen blondínky. ☺ Uvidíme, či 
po tejto odpovedi dostanem ešte doma najesť.

Ale určite áno. Veď úprimnosť sa cení! 
☺ A keď už sme pri domove, ostáva vám 
popri pracovných a športových povinnos-
tiach aj čas na rodinu (dve deti vo veku 7 
a 12 rokov – poznámka red.)? 

Nuž, toto je veľmi dobrá otázka, ktorá by 
mala smerovať skôr na moju manželku. Tá 
zhodou okolností tiež pôsobí na našej fakul-
te na ústave fyziológie. Naozaj je to náročné 
skĺbiť všetko dohromady. Všetky výjazdy do 
zahraničia realizujem v rámci svojej dovo-
lenky, čo znamená, že to ukrajujem z času 
voľna inak určeného pre rodinu. Našťastie, 
mám tolerantnú manželku, ktorá tento môj 
koníček (zatiaľ) chápe. Jej pohľad na vec – 
radšej nech chodím v čase voľna na volej-
bal ako po krčmách – mi to veľmi uľahčuje. 
☺ Pomáha, samozrejme, aj pravidelná ko-
munikácia cez Skype počas mojich dlhších 
výjazdov. Ďakujem i kolegyniam v práci, že 
mi umožňujú čerpanie dovolenky aj mimo 
typického letného dovolenkového obdobia.

Som fanúšičkou vášho hesla: „Nikdy 
nesúper s blbcom. Stiahne ťa na svoju 
úroveň a tam ťa prevalcuje svojimi skú-
senosťami...“ ☺ Darí sa vám ho v živote 
napĺňať?

Spravidla sa snažím riešiť prípadné kon-
flikty s chladnou hlavou a myslím, že sa mi to 
väčšinou aj darí. Vypočutie partnera v disku-
sii, hľadanie spoločných riešení a rešpekto-
vanie vzájomných názorov a postojov oboch 
strán značne uľahčuje život nám všetkým. 
Niekedy sa však nevyhneme situáciám, kedy 
nám adrenalín stúpa do hlavy a zamýšľame 
sa nad tým, ako je vôbec možné, že niekto 
presadzuje svoj názor, ktorý je zjavne „zvlášt-
ny“. Ako naposledy v jednom supermarkete, 
keď som potreboval kúpiť sušené paradajky. 
Argumentácia predavača, že sušené para-
dajky nemajú, že oni ponúkajú len čerstvý 
a nie pokazený tovar, ma dostala. Napriek 
vysvetleniu, čo potrebujem, som sa nedozve-
del, kde by som ich našiel, ale zato som sa 
dostal prednášku na tému, čo všetko mi po 
ich zjedení hrozí a prečo to nemám kupovať. 
Poďakoval som sa a o tri regály ďalej som ich 
našiel – plnená bravčová panenka bola vyni-
kajúca. ☺ 

Andrea Földváryová
Foto: Archív Juraja Mokrého

S prezidentom SR Andrejom Kiskom na hrách olym-
piády v Riu

Doc. Mokrý s manželkou Danielou na júnových Martinských dňoch dýchania
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Európska značka pre jazyky 2016  
patrí CĎV UK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) ukončilo v marci tohto roku rozsiahly medzinárodný 
projekt Jasne – Alles klar! Viac ako dva roky na ňom spolupracovalo s ďalšími siedmimi inštitúciami z Nemecka, Rakúska, Poľska 
a Česka pod vedením Technickej univerzity v Drážďanoch. 

Menovaný multimediálny e-learningo-
vý projekt spĺňa všetky náročné parametre 
a kritériá najmodernejších európskych vzde-
lávacích produktov, čo ocenila aj iniciatíva 
Európskej komisie na podporu jazykového 
vzdelávania. Okrem mnohých prínosov toh-
to projektu v oblasti inovatívneho jazykové-
ho vzdelávania je jeho nezanedbateľným 
plusom i podpora výučby slovenčiny ako 
cudzieho jazyka. „Bezhraničnosť“ e-lear-
ningu nesporne zabezpečuje užívateľskú 

dostupnosť a možnosti učenia sa aj tohto 
jazyka vo veľkom meradle. Tieto kvality po-
tvrdila aj národná porota iniciatívy Európskej 
komisie pre inovačné jazykové projekty Eu-
rópska značka pre jazyky. Na tohtoročnom 
14. ročníku rovnomennej súťaže bol projekt 
ocenený certifikátom Európska značka pre 
jazyky 2016. Na slávnostnej ceremónii dňa 
28. septembra 2016 cenu z rúk predsedníč-
ky poroty PaedDr. Evy Obžerovej a generál-
neho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolu-
práce a európskych záležitostí Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. 
Mareka Mošku prevzali riaditeľka inštitúcie 
CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., 
a koordinátorka projektu za slovenského 
partnera PhDr. Alica Bortlíková. Ako hostia 
prijali pozvanie aj ďalší zástupcovia riadiacich 
orgánov školstva a mnohých významných 
vzdelávacích i výskumných inštitúcií pôsobia-
cich v tejto oblasti. Organizátorom podujatia 
bola SAAIC – Národná agentúra programu 

Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípra-
vu. Tento rok agentúra prijala 22 prihlášok od 
záujemcov, ktorí sa uchádzali o toto prestížne 
ocenenie. Projekt Jasne – Alles klar! zabo-
joval a svoje miesto medzi najlepšími projekt-
mi obhájil. Spolu s ocenením získal pre CĎV 
UK aj privilégium používať logo iniciatívy ako 
značku kvality.

PhDr. Alica Bortlíková, CĎV UK

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

Klub učiteľov geovied vznikol v roku 2004 na pôde Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) ako platforma pre 
geovedné vzdelávanie učiteľov geovied, predovšetkým geografie a bioló-
gie (geologické učivo je súčasťou predmetu biológia).

V rámci projektu „Geovedy pre každého“ Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja vznikla v roku 2009 webová stránka rovnakého názvu: http://www.
fyzickageografia.sk/geovedy/. Na stránke sú voľne dostupné zaujímavé 
a vedecky spracované informácie z geológie, geografie, biológie a ekológie. 
Okrem toho sa na PriF UK počas viac ako desaťročnej činnosti Klubu učiteľov 
geovied uskutočňujú prednášky a populárno-náučné exkurzie do geologicky 
zaujímavých miest Slovenska či Európy. 

Poslednou väčšou akciou bola exkurzia do Dolomitov a južného Tirolska 
v júli 2016, ktorú organizačne zabezpečili RNDr. Ivan Ružek, PhD., doc. RNDr. 
Lídia Turanová, CSc., a RNDr. Mária Bizubová, CSc., z PriF UK. Počas päťdňo-
vej exkurzie, na ktorej sa zúčastnili okrem učiteľov aj študenti stredných a zá-
kladných škôl, sme navštívili nielen prírodovedne zaujímavé lokality, ale dostali 
k nim aj odborný výklad a sprievodcu k exkurzii. 

Prvý deň sme v južnom Tirolsku videli tzv. zemné pyramídy, ktoré vznikajú 
pozvoľne fyzikálnym pôsobením vody v hrubých vrstvách glaciofluviálnych sedi-
mentov tvorených rôzne veľkými balvanmi a súdržným hrubozrnným pieskom. 
Na druhý deň sme obdivovali nádhernú flóru a scenérie v údolí Val di Funes a aj 
keď sme zmokli, nepokazilo nám to náladu a záujem o výklad v geologickom 
múzeu Tiso (Theis), kde sme mali možnosť stretnúť aj horského vodcu a zbe-
rateľa minerálov Paula Fischnallera. Najznámejším exponátom múzea sú teis-
ké gule tvorené krištáľmi 7 minerálov. Guľovité útvary predstavujú výplň dutín 
porfýrového tufu. Múzeum ponúka kompletný prehľad o vzniku a vlastnostiach 
horských krištáľov a minerálov pohoria Dolomity. 

Silným zážitkom bola aj túra ku Tre Cime di Lavaredo (tri štíty Lavaredské), 
ktoré vyrastajú priamo zo sutinových polí a nadmorská výška najvyššieho štítu 
je 2999 m. Milovníci flóry mohli počas túry obdivovať nádherné prírodné skal-
ničky, ktoré rastú v drsných podmienkach Dolomitov.

Celkom iným, ale rovnako nezabudnuteľným zážitkom bola aj návšteva prie-
hrady Vajont, ktorej priehradný múr je jedným z najvyšších na svete. V roku 
1960 sa začala priehrada napúšťať, čo spôsobilo, že sa na svahu hory Toc na 
ľavom brehu začali tvoriť trhliny a hornina sa začala zosúvať. V dôsledku pre-
sýtenia päty svahu vodou došlo 9. októbra 1963 ku katastrofe. Z hory Toc 
sa náhle odtrhlo 250 miliónov m3 horniny. To spôsobilo vznik obrovskej vlny 
o výške 250 m. Voda zaplavila údolie, preliala sa cez priehradný múr a zničila 
predovšetkým mesto Longarone. V osudnú noc zahynulo 2106 osôb. Dnes je 
mestečko Longarone obnovené a na pamiatku nešťastia bola postavená malá 
kaplnka. Priehrada bola čiastočne sprístupnená pre verejnosť, aby sa neza-
budlo na túto obrovskú tragédiu. Na základe skutočných udalostí bol vytvorený 
aj film, predstavujúci život v tomto malebnom údolí a rôzne okolnosti okolo vý-
stavby a nešťastia z pohľadu účastníka katastrofy.

Okrem toho sme navštívili aj ďalšie geologické múzeum, mesto Cortina 
d‘Ampezzo, Belluno, Lago di Misurina a iné zaujímavé miesta vždy sprevádzané 
odborným výkladom vedúceho exkurzie RNDr. I. Ružeka, PhD. 

Všetky akcie uskutočňované v rámci Klubu učiteľov geovied / Geovedy 
pre každého vzbudzujú záujem o prírodovedné predmety nielen u učiteľov, 
ale prostredníctvom nich aj u žiakov či študentov stredných a vysokých škôl. 
Prednášky a exkurzie prehlbujú vedomosti milovníkov prírody a dokumentujú, 
že prírodovedné predmety a ich poznávanie je príťažlivé a obohacujúce. 

Eva Bulánková, PriF UK

Príťažlivé aktivity  
Klubu učiteľov geovied
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Vedecký veľtrh priniesol celodenný zá-
bavný program pre deti a mládež, v rámci 
ktorého sa predstavili rôzne oblasti vedy 
a výskumu prezentované zaujímavou a in-
teraktívnou formou. Medzi viac ako päťde-
siatimi vystavovateľmi mali svoje zastúpenie 
vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, 
záujmové organizácie a subjekty komerčnej 
sféry, ktoré spoločne vytvorili neopakovateľ-
nú atmosféru tohto veľkolepého podujatia. 
Cieľom Vedeckého veľtrhu bolo rozšíriť ob-
zory najmä deťom základných škôl, študen-
tom stredných škôl a gymnázií a snažiť sa ich 
správne nasmerovať pri výbere budúceho 
štúdia či povolania.

Vedecký veľtrh svojimi príhovormi sláv-
nostne otvorili predseda SAV prof. RNDr. Pa-
vol Šajgalík, DrSc., dekan Fakulty matemati-
ky, fyziky a informatiky Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (FMFI UK) prof. RNDr. Jozef 
Masarik, DrSc., zakladateľ neziskovej orga-

nizácie Veda nás baví Charles Peake a býva-
lý minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Juraj Draxler, MA. Po prestrihnutí káblov 
a vypustení farebných balónov sa Vedecký 
veľtrh mohol začať. Moderátorom Vedecké-
ho veľtrhu bol Richard Vrablec, ktorý hovore-
ným slovom sprevádzal návštevníkov počas 
celého trvania podujatia. 

Návštevníci veľtrhu sa zastavovali pri všet-
kých expozíciách, kde mohli vidieť rôzne 
ukážky z oblasti robotiky a elektrotechniky, 
rôzne chemické pokusy a fyzikálne javy. 
Na všetky ich zvedavé otázky im fundovane 
odpovedali najmä študenti – šikovní mladí 
vedci. Nechýbali medzi nimi ani vedeckí 
nadšenci z Univerzity Komenského v Bra-
tislave, ktorú na podujatí reprezentovali 
hneď tri fakulty. Seizmológovia z FMFI UK 
návštevníkom veľtrhu názorne demonštrovali 
napríklad vznik tektonického zemetrasenia, 
rôznych typov seizmických vĺn a ich zazna-

menávania. Astronómovia FMFI UK zas 
prezentovali systém AMOS (All-sky Meteor 
Orbit System), ktorý slúži na pozorovanie 
svetelných úkazov na nočnej oblohe a ur-
čovanie dráh meteorov. Z Prírodovedeckej 
fakulty UK (PriF UK) tu mali svoje zastúpenie 
Katedra genetiky, venujúca sa modelovým 
organizmom v genetike, mikroskopii a elek-
troforéze DNA; Katedra ekológie, ktorá po-
núkla záujemcom ukážku živých živočíchov 
obývajúcich naše rieky, pozorovanie živo-
číchov pod lupou či porovnávanie druhovej 
pestrosti v čistých a znečistených vodách; 
ale aj Katedra ložiskovej geológie s expozí-
ciou rôznych nerastných surovín. Filozofická 
fakulta UK návštevníkov zaujala svojím labo-
ratóriom psychofyziológie i lúštením mayské-
ho hieroglyfického písma kreatívnym spôso-
bom. Fanúšikov automobilov potešili rôzne 
modely áut na netradičný pohon, ktoré sa 
preháňali počas celého dňa medzi jednotli-
vými stánkami. Nezabudnuteľným zážitkom 
bola dronová show, vďaka ktorej mohli náv-
števníci vidieť miesto konania veľtrhu z vtáčej 
perspektívy.

Celý deň bol navyše popretkávaný zaují-
mavými prednáškami na rôzne témy, napr. 
„Ako rozumieť zvieratám napriek tomu, že 
ste sa nenarodili ako doktor Dolittle“ v poda-
ní doc. RNDr. Lucie Krškovej, PhD., z PriF 
UK, s prednáškou „Po kom to dieťa je? Za 
všetko (ne)môžu gény!“ vystúpila RNDr. Ja-
roslava Durdiaková, PhD., z Lekárskej fakul-
ty UK, a RNDr. Andrej Lúčny, PhD., z FMFI 
UK vo svojej prezentácii objasnil, ako mate-
matika pomáha zistiť výrobcu a typ pneumati-
ky. Veľtrh obohatil svojou vedecko-magickou 
show známy kúzelník Jozef Talostan, ktorý 
pomocou kúziel mnohokrát vyvrátil platné 
zákony fyziky. 

Vedecký veľtrh v Bratislave zorganizovala 
nezisková organizácia Veda nás baví v spo-
lupráci s Fakultou matematiky, fyziky a infor-
matiky Univerzity Komenského v Bratislave. 
Bližšie informácie o podujatí a programe 
podujatia nájdete na webovej stránke www.
vedeckyveltrh.sk.

redakcia

Dňa 14. septembra 2016 sa na námestí nákupného centra Eurovea v Bratislave konal  
1. ročník Vedeckého veľtrhu. Organizátori a vystavovatelia sa tešili nielen vysokej náv-
števnosti, ale aj živému záujmu ľudí rôznych vekových kategórií o vedu. 

Vedecký veľtrh 2016  
aj za aktívnej účasti  

Univerzity Komenského
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Európska noc výskumníkov 2016
Dňa 30. septembra 2016 sa súčasne v 33 krajinách Európy uskutočnil jedinečný festival vedy Európska noc výskumníkov. Ústred-
nou témou výročného 10. ročníka tohto podujatia, ktoré na Slovensku hostilo šesť miest, bolo motto „Výskumníci sú medzi nami“, 
v zmysle ktorého chceli organizátori priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Bohatý 
program si pre malých i veľkých fanúšikov vedy pripravila už tradične aj Univerzita Komenského v Bratislave.  

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) i tento rok návštevníkom ponúkla zaujímavé prezentácie vo svojich vedeckých stánkoch, ale 
aj prednášky z rozmanitých vedných oblastí. S prednáškou Mozog, teší ma! vystúpila prorektorka UK prof. MUDr. Daniela Ostatníková, 
PhD., z Lekárskej fakulty UK. Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) sa podujala na Cestu do hlbín 
zvieracej duše, v ktorej priblížila úlohu etológie pri výskume správania zvierat, a RNDr. Jana Fridrichová, PhD., z tej istej fakulty pred-
stavila Svet drahých kameňov. Návštevníci Noci výskumníkov v bratislavskej Starej tržnici si navyše mohli otestovať aj svoje vedomosti 
o najstaršej slovenskej univerzite v stánku S nami za pokladom poznania.

Univerzita Komenského sa i tento rok zapojila aj do projektu Veda v osade, v rámci ktorého priniesla Noc výskumníkov aj tým, ku kto-
rým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, a to deťom žijúcim v odľahlých kútoch Slovenska. Vďaka odborníkom z PriF UK a Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK sa tak veda počas tohtoročného podujatia dostala aj do Markušoviec a Rudnian, kde sa deti v základ-
ných školách mali možnosť zoznámiť s tajomstvami geológie, chémie, fyziky, biológie či geografie.

redakcia

Biológia a chémia Zeme
Katedra genetiky a biochémie, Katedra analytickej chémie a Katedra antropológie 
PriF UK spojili svoje vedecké sily a nadšenie a prezentovali sa v bratislavskej Starej 
tržnici spoločným stánkom Biológia a chémia Zeme.

Genetici a biochemici predstavili návštevníkom rôzne 
genetické modely a umožnili im pohľad do jadra bunky, 
kde sa nachádza genetická informácia. Pod mikroskopom 
si mohli záujemcovia pozrieť euglénu, riasy, rôzne druhy 
kvasiniek či leishmaniu. Okrem toho si mohli naniesť vzorku 
DNA na agarózový gél a sledovať delenie fragmentov DNA 
pomocou elektroforézy. Vyskúšali si aj prítomnosť CO2

 
vo svojom dychu zmenou farby roztoku, do ktorého fúkali 
slamkou, z modrej na zelenú. Pri ponorení rastlinky, ktorá 
vďaka fotosyntéze produkuje kyslík, roztok opäť zmodrel.

Malí i veľkí výskumníci sa však v stánku Biológia a ché-
mia Zeme dozvedeli i to, akú významnú úlohu hrá v spo-

ločnosti analytická chémia, ktorá prostredníctvom chemickej analýzy zasahuje v súčasnosti do 
takmer všetkých ľudských aktivít, či už je to napríklad kontrola potravín, kriminalistika, alebo 
výskum na Marse. Odborníci z UK záujemcom názorne predviedli niektoré možnosti analýzy 
potravinárskych farbív v cukríkoch (povolené alebo nepovolené „éčka“) pomocou vysoko-
účinnej kvapalinovej chromatografie a pre detskú a dospelú verejnosť aj hravou a pestrofareb-
nou formou papierovej chromatografie.

Antropológovia si pre zvedavých bádateľov priniesli kostru človeka, aby na nej mohli ukázať, 
koľko kostí má človek v tele a ako dômyselne sú pospájané. Záujemcom tiež priblížili, na zákla-
de akých znakov možno odlíšiť ľudské kosti od kostí zvierat, čím sa líšia kosti detí a dospelých 
jedincov a ako sa z kostí dá odhadnúť pohlavie a vek jedinca. Na kostiach mohli sledovať aj 
chorobné zmeny a traumatické poranenie. Všetky tieto poznatky pomáhajú antropológom 
spoznať ľudí a spôsob ich života v minulosti.

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., PriF UK

Všetci sme  
viacjazyční

Vedeckí nadšenci z Katedry román-
skych jazykov a literatúr Pedagogic-
kej fakulty UK si pre malých aj veľ-
kých výskumníkov pripravili stánok 
Všetci sme viacjazyční, v ktorom 
deťom a tým, ktorí sa zaujímajú 
o plurilingvizmus, názorne demon-
štrovali, ako ľahko sa dajú študovať 
viaceré cudzie jazyky. 

Na návštevníkov nášho stánku ča-
kali zábavné hry a aktivity na rozvoj 
vlastnej viacjazyčnej interkultúrnej 
kompetencie. Cieľom našej prezentá-
cie bolo rozšíriť obzor ľudí v oblasti po-
rozumenia viacerým cudzím jazykom 
a aj cez príklad nápadnej príbuznosti 
na grafickej a fónickej úrovni v rámci 
románskej, ako aj slovanskej jazykovej 
rodiny ich motivovať k štúdiu hneď nie-
koľkých cudzích jazykov.

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.,  
PdF UK
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Geovedy – srdce a mozog Zeme
V stánku Geovedy – srdce a mozog Zeme vítali vedeckých 
nadšencov odborníci zo štyroch katedier: z Katedry geológie 
a paleontológie, Katedry hydrogeológie, Katedry mineralógie 
a petrológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyzi-
ky PriF UK.

Geológovia a paleontológovia návštevníkom stánku predstavi-
li pestrú zbierku hornín a unikátnych fosílií, ktoré si záujemcovia 
mohli dôkladnejšie obzrieť pod binokulárnou lupou či USB mik-
roskopom. Dozvedeli sa tiež, ako sa vyhľadávajú a ťažia ložiská 
ropy a plynu s ukážkami vrtného jadra a rôznych typov ropy. Det-
skí výskumníci si navyše zo stánku mohli odniesť odtlačok fosílie 
zo sadry. Hydrogeológovia prezentovali prístroje používané naj-
mä v teréne na určenie teploty vody, hodnoty pH a množstva vo 
vode rozpustených látok vyjadrených hodnotou elektrickej vodi-
vosti vody. Záujemcovia mohli pomocou pH-metra a kondukto-
mera porovnávať, aké sú rozdiely v hodnotách pH a elektrickej 
vodivosti medzi pitnou, minerálnou a destilovanou vodou.

Katedra mineralógie a petrológie si pre záujemcov pripravi-
la praktické ukážky rozpoznávania minerálov na základe fyzi-
kálnych vlastností vrátane luminiscencie s využitím ultrafialovej 
lampy. K dispozícii boli aj vzorky vzácnych minerálov a hornín 
vrátane drahokamov a meteoritov. Návštevníci mohli pozoro-
vať rozličné druhy pieskov z viacerých pláží sveta v binokulár-
nej lupe. Súčasťou stánku bolo aj mobilné stanovište, kde sa 
fanúšikovia vedy zoznámili s meraním rádioaktivity hornín, pôd 
a stavebných materiálov budov a komunikácií pomocou ľahko 
prenosného detektora a analyzátora rádioaktívneho gama žiare-
nia – gamaspektrometra PicoEnvirotec.

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., PriF UK

Ako ľudský mozog skúma  
ľudský mozog?

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) a Ústav 
lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
prezentovali v žilinskom Auparku neurovedy v stánku s názvom 
Ako ľudský mozog skúma ľudský mozog?

Súčasťou našej prezentácie bol model ľudského mozgu, 
s ktorým sa na našej fakulte počas hodín anatómie stretávajú aj 
študenti medicíny. Na návštevníkov nášho stánku však čakali aj 
preparáty mozgu potkana, ako aj i histologické rezy potkanieho 
mozgu farbené krezylovou violeťou, ktoré si mohli záujemcovia 
pozrieť pod mikroskopom a pozorovať tak rôzne štruktúry prítom-
né v mozgu – medzi nimi aj hipokampus a rôzne typy neurónov 
(ako napr. pyramidálne neuróny či Purkyněho neuróny). Informá-
ciechtiví sa o neurovedách viac mohli dočítať aj na našich po-
steroch, ktoré im v skratke objasnili štruktúru a funkcie mozgu, 

rôzne typy neuronálnych a gliálnych 
buniek, ako aj metódy výskumu moz-
gu a jeho funkcií. Budúci výskumníci 
sa u nás tiež oboznámili s neinvazív-
nymi zobrazovacími metódami, akými 
sú pozitrónová emisná tomografia 
či magnetická rezonancia, s metóda-
mi výskumu pamäti a učenia (vodné 
bludisko), no viac sa dozvedeli i o vy-
užití experimentálnych zvierat v neu-
rovedách. Súčasťou prezentácie bola 
aj populárno-vedecká prednáška pre 
laickú verejnosť.

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD., JLF UK

Mobil – pomocník alebo hrozba?
Ústav lekárskej biofyziky Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine pod vedením prof. MUDr. Jána Jakuša, DrSc., náv-
števníkov Noci výskumníkov v Žiline vítal stánkom s názvom 
Mobil – pomocník alebo hrozba?

Téma je vysoko ak-
tuálna, keďže počet 
mobilných telefónov vo 
svete enormne narastá 
a mobilné telefóny do-
posiaľ neboli testované 
na ich prípadné škodli-
vé zdravotné účinky. 
Prezentácia bola za-
meraná na objasnenie 
princípov vyžarovania rádiofrekvenčných elektromagnetických 
polí mobilnými telefónmi, prípadne ďalšími komunikačnými 
zariadeniami a bezdrôtovým internetom (Wi-Fi router). Cieľom 
bolo informovať verejnosť o vplyvoch mobilných telefónov na 
biologické tkanivo a ľudské zdravie. Multimediálnou aktivitou 
bolo grafické zobrazovanie elektromagnetických polí nachádza-
júcich sa v priestore okolo nás. Návštevníci si mohli pomocou 
špičkovej meracej techniky zmerať úroveň vyžarovania svojich 
mobilných telefónov, ktoré aktuálne používajú. V rámci prezen-
tácie boli zdôraznené základné princípy správneho používania 
mobilných telefónov: výber mobilu s hodnotou SAR nižšou ako 
1,6 W/kg, krátke hovory cca 1 – 2 min, dodržiavanie minimálnej 
vzdialenosti 1,5 cm od ušnice volajúceho, príp. rutinné používa-
nie handsfree, netelefonovať v tienených priestoroch so slabým 
signálom a ďalšie.

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., JLF UK

Zatoč so stresom
Laboratórium psychofyziológie z Katedry psychológie Filozo-
fickej fakulty UK sa tento rok rozhodlo prezentovať v Banskej 
Bystrici vedeckým stánkom Zatoč so stresom.

Telo a naša myseľ utvárajú jednotu, ktorá je však často znač-
ne komplikovaná. Jedno je závislé od druhého, no aby bola ich 
spolupráca efektívna, musia si vzájomne rozumieť. Tak, ako 
naše telo ovplyvňuje našu myseľ, aj naša myseľ je schopná 
kontrolovať mnohé z našich fyziologických telesných funkcií. 
Záujemcovia si v našom stánku preto mohli vyskúšať, ako ovlá-
dať svoje telesné reakcie srdca prostredníctvom spätnej väzby, 
a otestovať si, ako ich telo reaguje na stres. Ukázali sme im, 
ako v laboratóriu hodnotíme stresovú reakciu a ako vieme podľa 
toho zistiť, či stres v danej situácii jedinca motivuje alebo brzdí 
vo výkone. Návštevníci tiež mali možnosť vyskúšať si, ako na 
rôzne podnety reagujú zmenou teploty svojho tela či zmenou 

frekvencie srdca. Stánok 
Zatoč so stresom, tešiaci 
sa počas Noci výskumní-
kov výraznému záujmu 
návštevníkov, prezentoval 
výskumné úlohy projektu, 
ktorý vznikol s podporou 
APVV-0496-12.

Doc. PhDr. Igor Brezina, 
PhD., FiF UK
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Teatro EsPánico ako jedna z hviezd 
festivalu Hviezdne noci v Bytči

Hoci sa študentský divadelný súbor Teatro 
EsPánico v rámci sekcie španielskeho jazyka 
na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave sformoval len 
nedávno, s inscenáciou A TAR už stihol vystúpiť 
na festivale Akademický Prešov, v A4 – priesto-
re súčasnej kultúry či na Ekonomickej univer-
zite v Bratislave ako zlatý klinec programu his-
panistickej konferencie Miradas de la España 
Actual. Najnovšie sa predviedol i na multižán-
rovom festivale Hviezdne noci, počas ktorého 
mestečko Bytča už druhým rokom na pár dní 
ožilo divadlom, filmom a hudbou.

Začiatok roka ohnivej opice priniesol prvé 
esPanické stretnutia súboru Teatro EsPáni-
co, inšpirované Panickým hnutím F. Arrabala, 
A. Jodorowskeho a R. Topora. Vďaka zápalu 

členov súboru sa onedlho zrodila inscenácia 
A TAR, pričom ide o pozmenenú verziu hry 
Fando a Lis F. Arrabala. Názov odkazuje na jej 
ambivalentný charakter: A TAR totiž znamená 
„spútať“ i smerovať „do Taru“ zároveň.

Počas celej inscenácie sa Fando pokúša do-
viesť ochrnutú Lis do Taru, mýtického miesta, 
kde by mohli byť konečne slobodní a šťastní. 
Fandova láska sa však v okamihu dokáže zme-
niť na nenávisť. Postavy sú naivné a kruté priam 
ako deti. Usilujú sa žiť naozaj, no ich život sa 
podobá skôr absurdnej hre. Ťaživú atmosféru 
cyklickosti a bezvýchodiskovosti podčiarkuje 
hudba Veroniky Škutovej a snovú atmosféru 
putovania abstraktnou krajinou dopĺňa projek-
cia Andreja Kolenčíka.

V Bytči mali diváci možnosť zhliadnuť pred-

stavenie v španielskom jazyku so slovenskými 
titulkami, v úlohách so študentmi A. Bobkovou, 
A. Jancíkom, M. Jánošíkom, Z. Mihálikovou, 
Ž. Morovskou, E. Zackovou a hosťujúcou he-
rečkou M. Milovou. O kostýmy sa postarala 
študentka S. Belošovičová a réžie sa zhostila 
doktorandka A. Ďurišíková.

Anna Ďurišíková, doktorandka 
na Katedre romanistiky FiF UK

Foto: Tomáš Kuša

Cez babylonskú vežu  
k porozumeniu dneška

V Slovenskej národnej galérii účinkovali pedagógovia a študenti Katedry hudobnej vý-
chovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KHV PdF UK). Netradič-
né podujatie prilákalo takmer stovku poslucháčov. 

Cyklus koncertov Hudba dneška v SNG, 
ktorého iniciátorom a dramaturgom je sklada-
teľ, dirigent, performer a pedagóg KHV PdF 
UK Daniel Matej, ponúkol na sklonku septem-
bra 2016 už druhé podujatie v rámci cyklu, na 
ktorom sa významnou mierou podieľali študenti 
a pedagógovia KHV PdF UK. Koncert, nazvaný 
podľa diela Mauricia Kagela Babylonská veža, 
nadviazal na mimoriadne pozitívne prijaté po-
dujatie z roku 2015, kedy v Slovenskej národ-
nej galérii (SNG) tiež účinkovali výlučne peda-
gógovia KHV PdF UK Tomáš Boroš, Branislav 
Dugovič, Daniel Matej, Eva Šušková a vtedaj-

ší študenti (dnes už úspešní absolventi katedry) 
Martina Janegová, Erika Krkošková a Ján Tkáč. 

Koncept aktuálneho koncertu, ktorý spájal 
Kagelove vokálne skladby z cyklu Der Turm zu 
Babel (1992) s krátkymi zbormi americkej skla-
dateľky a performerky Meredith Monk Three 
Heaven and Hells (2002) na detské texty, ťažil 
zo sugestívneho spojenia priestoru, výtvarného 
umenia, architektúry a hudby. Spolu s vynikajú-
cou slovenskou sopranistkou Evou Šuškovou, 
nedávno ocenenou prestížnou interpretačnou 
Cenou Frica Kafendu, na ňom účinkovali aj ba-
rytonista Peter Mazalán, študentky KHV PdF 
UK (Dominika Beňáková, Lenka Deáková, Má-
ria Eliášová, Mária Salome Mitro) a hostia. 

Katarzné putovanie expozíciami SNG za 

zvukmi a tónmi tradičnejšie i menej tradične 
využitých ľudských hlasov prilákalo na koncert 
takmer stovku poslucháčov vrátane niekoľkých 
desiatok študentov a zmenilo sa na performan-
ciu, ktorá akoby paradoxne protirečila Kage-
lom zhudobnenému biblickému výroku: „I rie-
kol Pán: ,Poďme, zostúpme a pomäťme tam 
ich reč, aby nikto nerozumel reči druhého.‘“ 
Hudba sa stala prostriedkom k porozumeniu: 
porozumeniu iným, sebe samým, svetu súčas-
ného umenia i svetu okolo nás. Na Katedre 
hudobnej výchovy PdF UK sme presvedčení, 
že súčasná hudba, ktorej sa študenti môžu  
dotknúť ako budúci pedagógovia i ako umelci, 
hrá v tomto procese dôležitú úlohu.

Andrej Šuba, pedagóg na KHV PdF UK
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Pedagógovia z Katedry výtvarnej 
výchovy PdF UK  

na mimoriadnej výstave
Pedagogická činnosť na vysokej škole je predovšetkým stimulom k rozvoju kreativity 
a samostatnosti v myslení i živote študenta. Preto je prirodzenou snahou vyučujúcich 
na každej (a nielen na vysokej) škole zároveň aj tvoriť v niektorej z im blízkych oblastí. 
Tak sa rozvíja ich osobnosť a zároveň sú tým obrovským vzorom pre študentov. Ich vzor 
vychováva. Ľudia to vedia už dávno. Aplikovať v živote to však už ide pomalšie. 

Väčšina pedagógov Katedry výtvarnej výcho-
vy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (PdF UK) tvorí umenie. Nie je 
to iba ich mimoškolská činnosť. Je to ďalšia 
a dôležitá súčasť ich života, ktorá podporuje 
a rozvíja ich vlastný pedagogický proces.

Umelecká beseda Slovenska oslavuje 95 
rokov. K tomuto jubileu pripravila rozsiahlu vý-

stavu diel svojich členov v priestoroch Galérie 
Silencium Paneurópskej vysokej školy. Je to 
krásna reprezentačná výstava, kde vyhráva 
pestrosť názorov nad uniformitou a nič neho-
voriacimi vraj tvorivými gestami. Našu katedru 
na nej zastupujú traja pedagógovia: Mgr. Iva 
Paštrnáková, PhD., s obrazmi farby, zamyslenia 
a obdivu; akad. soch. Alojz Drahoš, PhD., ktorý 

v sú-
časnosti 
patrí medzi 
špičkových sochárov, 
schopných osloviť divákov rôz-
nych sociálnych skupín, v čom sa 
uplatňuje jeho fantázia, tvorivá istota a ne-
sporne aj autentickosť jeho nenapodobiteľ-
ného rukopisu; tretím vystavujúcim je doc. 
Stanislav Harangozó, akad. mal. Jeho pastely 
žiaria v celej kolekcii pokojom zdôrazňujúcim 
úsmevnú farebnú tému žitia.

Ľuboslav Moza, 
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK 

 Foto: dielo Alojza Drahoša
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Ten, ktorý vie transformovať cit do obrazu
Stanislav Harangozó

O Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) píšem nielen 
preto, že na nej pracujem, ale predovšetkým z úcty a obdivu k jej pedagógom, výtvarným umelcom. Tvorivé 
výsledky, ktoré dosahujú, majú svetový charakter. Pedagogicky pôsobia desiatky rokov, a to s rezultátmi, čo 
patria iba tým učiteľom, ktorí naozaj vedia prednášať. Jednou z tých výnimočných osobností na našej katedre 
je i doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

Tento ojedinelý a obdivovaný výtvarný ume-
lec prednáša vysokoškolákom od ukončenia 
svojho univerzitného štúdia. Vychoval stovky 
študentov, ktorí si od neho v sebe nesú posol-
stvo ukryté v humanistickom odkaze jeho diel 
plných obdivu k životu. Stanislav Harangozó sa 
naučil a ovláda temer všetky výtvarné techniky 
vrátane tých najnáročnejších. Tieto znalosti – 
a v dnešnom umeleckom živote už vlastne ta-
jomstvá – už roky odovzdáva s nadšením ďalej. 
Pedagógov takých kvalít, akými oplýva práve 
on, je však stále menej. Tento – doposiaľ nes-
mierne umelecky aktívny – autor s bohatstvom 
poznatkov, zakladajúcich si na trpezlivosti a dô-
slednom budovaní pilierov každého diela, je 

jednou z mála legiend slovenského výtvarného 
prejavu. Trúfnu si ho prekrikovať iba tí, ktorí ve-
dia len kričať. No bez pochopenia a naučenia 
sa umeleckej podstaty, o čo aj na našej katedre 
ide, nikdy nemôže vzniknúť kreatívne a hodnot-
né umelecké dielo. Umeniu náhody, prekvape-
nia, výsmechu sa divákovi učiť netreba.

S odstupom niekoľkých mesiacov realizo-
val Stanislav Harangozó krásnu výstavu v Prahe 
a následne na Orave. Do 30. októbra 2016 
vystavuje v sieni Národnej banky Slovenska. 
Na vernisáži výstavy dňa 19. septembra 2016 
sa zúčastnili aj minister školstva SR prof. Ing. 
Peter Plavčan, CSc., a rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD. 

Súčasnú auto-
rovu tvorbu napĺňa 
lyrika. V rozsahu 
pastelovej techniky vystavuje obrazy krásy 
mesta, prírody, ženy. Čarovne prelína hrubšie 
línie s farbou, ktoré dostávajú jedinečný, auto-
rovmu rukopisu zodpovedajúci výraz. Stanislav 
Harangozó je mimoriadny umelec a pedagóg 
dneška. Tých legiend nemáme na Slovensku 
až tak veľa. Venujme im pozornosť. Oni tvoria 
odtlačky prítomnosti pre budúce generácie.

Ľuboslav Moza, 
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

Herliansky gejzír  
na poštovej 

známke  
od Martina 
Činovského

Medzinárodne uznáva-
ný výtvarník a pedagóg 
Katedry výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bra-
tislave (PdF UK) doc. Mar-
tin Činovský, akad. mal., 
ArtD., vypracoval návrh, 
umelecky vytvoril a rytecky 
realizoval ďalší svetový uni-
kát – jeho neopakovateľná 
rytina známky s vyobraze-
ním gejzíru v obci Herľany, 
prírodného zázraku, ku ktorému chodia  
návštevníci z celého sveta, sa strojí do-
bývať svet humanizmu a kultúry. Pod 
názvom Krásy našej vlasti: Herliansky 
gejzír ju v septembri vydala Slovenská 
pošta. Spolu s novou známkou bola vy-
daná aj príležitostná obálka prvého dňa 
s pečiatkou. Je to jedinečný originál, 
ktorého realizácia prekvapila stále nepre-
konateľnou dokonalosťou a ryteckou isto-
tou tohto umelca. Spoločne tak môžeme 
obdivovať známku, ktorá dnes už patrí 
nášmu i svetovému umeniu.

Ľuboslav Moza, 
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

Zborník HISTORICA čoskoro oslávi 
jubilejnú päťdesiatku 

Vydávanie fakultných zborníkov má na našej univerzite pomerne dlhú tradíciu, čoho dôka-
zom je aj Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave HISTORICA, jeden 
z najstarších fakultných vedeckých zborníkov. V tomto roku sa pripravuje jeho jubilejné 50. 
číslo.

Počas svojej doterajšej existencie sa v re-
dakčnej rade, ako aj na postoch hlavných 
a zodpovedných redaktorov zborníka HIS-
TORICA vystriedalo množstvo významných 
odborníkov. Spomeňme napríklad profe-
sorov Alexandra Húščavu, Jozefa Butvina, 
Samuela Cambela, Jozefa Nováka, Matúša 
Kučeru, Ladislava Hubenáka, Jozefa Baďu-
ríka a iných, ktorí sa svojím dielom zasadili za 
kvalitu a hlavne pravidelnosť vydávania. 

Na základe spoločnej iniciatívy Katedry 
archívnictva a pomocných vied historických, 
Katedry slovenských dejín a Katedry vše-
obecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (FiF UK) vznikla na 
začiatku roka 2016 nová spoločná redakcia, 
ktorú tvoria traja mladí a ambiciózni pracov-
níci spomenutých katedier – doktori Peter 
Podolan, Lukáš Rybár a Ján Valo. Okrem re-
dakcie vznikla aj nová redakčná rada na čele 
s profesorom Jánom Lukačkom, pričom jej 
ďalšími členmi sú profesori Leon Sokolovský, 
Martin Homza, docenti Frederik Federmayer, 
Viliam Kratochvíl, Martin Hurbanič, doktor 
Martin Vašš a doktorka Eva Škorvanková. 
Okrem redakcie a redakčnej rady má zbor-
ník aj poradný orgán – redakčný kruh zložený 
z ďalších externých odborníkov z domáceho, 
ale najmä zahraničného prostredia. 

Cieľom redakcie je každoročné vydávanie 
zborníka HISTORICA a jeho prípadná trans-
formácia do podoby vedeckého časopisu 
s minimálne dvojčíselnou ročnou periodici-

tou, pričom by tento vedecký zborník prinášal, 
samozrejme, aj príspevky z vedeckých podu-
jatí uskutočnených na fakulte tak, ako tomu 
bývalo aj v minulosti. Zborník HISTORICA sa 
bude vydávať nielen v printovej podobe (pre-
dovšetkým pre potreby fakulty a univerzity), 
ale najmä v elektronickej verzii, čo zabezpečí 
lepšiu distribuovateľnosť a zároveň zvýši ad-
resnosť príspevkov v zborníku uverejnených. 
V zborníku redakcia hodlá publikovať kvalitné 
pôvodné príspevky z oblasti domácich slo-
venských aj všeobecných dejín, historiogra-
fie, archívnictva a tradičných, ako i moder-
ných pomocných vied historických. Zborník 
HISTORICA chce opätovne zaujať miesto 
vlajkovej lode publikačných telies našej Uni-
verzity Komenského a prezentovať aktuálne 
poznatky a výsledky výskumov nielen pracov-
níkov a doktorandov historickovedných pra-
covísk FiF UK, ale aj partnerských inštitúcií 
fakulty či ďalších odborníkov z domáceho 
i zahraničného fóra. Nosným tematickým za-
meraním jubilejného 50. čísla budú aktuálne 
výsledky výskumov vedeckých, ako aj peda-
gogických pracovníkov v oblasti archívnictva, 
histórie a pomocných vied historických.

Pevne veríme, že zborník HISTORICA 
bude pravidelne a ešte dlho prinášať to naj-
lepšie, čo naši kolegovia, nielen zo štvrtého 
poschodia historickej budovy UK, pripravia. 

Mgr. Ján Valo, PhD., 
Katedra archívnictva a PVH FiF UK
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Igor Tóth, riaditeľ marketingu v spoločnosti O2 Slovakia
Igor Tóth študoval na FM UK v rokoch 2002 – 2007, pričom sa počas magisterského štúdia špecializoval na 

marketing. Patril medzi študentov, ktorí sa aktívne zapájali do študentských iniciatív – ako napríklad do organizač-
ného tímu Beánie FMUK. V roku 2006 absolvoval zahraničnú stáž cez program Erasmus na University of Gronin-
gen.

Osobnému rozvoju sa venoval aj počas doktorandského štúdia, ktoré na fakulte ukončil v roku 2013. A hoci 
dnes pôsobí vo vysokej manažérskej funkcii, stále rád prichádza na fakultu a aktívne spolupracuje s Katedrou 
marketingu FM UK.

Igor pracuje v spoločnosti O2 od roku 2008, aj vďaka čomu má dnes už v oblasti marketingu bohaté skúse-
nosti. Pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia komerčného marketingu, kde bol zodpovedný za riadenie marketin-
gových aktivít v segmente rezidenčných aj biznis zákazníkov. Ešte predtým zodpovedal za marketingové akvizície, 
lojalitu, retenciu a oblasť marketingového prieskumu. V roku 2011 absolvoval stáž ako analytik pre zákaznícku 
skúsenosť v centrále Telefónica Europe v Londýne. Pred tým, ako nastúpil do spoločnosti O2, pracoval v oblasti 

marketingového prieskumu v spoločnosti T-Mobile. Riaditeľom marketingu v O2 sa stal v júli 2015.

Prečo si sa rozhodol pre štúdium na FM 
UK?

Pre štúdium na FM UK som sa rozho-
dol pre dobrú povesť fakulty, kde je možné 
získať kvalitné vzdelanie a kde je vďaka pri-
meranému množstvu študentov priestor na 
individuálny prístup. Okrem toho, fakulta po-
núkala už vtedy pre časť predmetov výučbu 
v anglickom jazyku. Marketing ma lákal už na 
strednej skole, a preto pri finálnom rozhodo-
vaní sa padla voľba práve na FM UK.

Ako spätne hodnotíš štúdium na FM 
UK? 

Školu vnímam ako platformu, ktorá mi 
dala základné vedomosti v oblasti, otvorila 
obzory, priniesla možnosť spoznať mnoho 
šikovných a talentovaných ľudí, s ktorými 
som prežil skvelých päť rokov a s viace-
rými som v priateľskom alebo pracovnom 
kontakte do dnešného dňa. Zároveň som aj 
vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu 
Erasmus/Sokrates mal možnosť rozšíriť si 
vedomosti v medzinárodnom prostredí mar-
ketingu. Rovnako som na fakulte stretol in-
špiratívnych ľudí, medzi ktorých patrili prof. 
Peter Štarchoň, Dr. Stanka Luptáková či Dr. 
Braňo Vargic – odborné diskusie s nimi po-
súvali človeka ďalej.

Priblíž, prosím, čitateľom prácu a pracov-
nú pozíciu, na ktorej aktuálne pôsobíš.

Aktuálne som súčasťou výkonného ma-
nažmentu spoločnosti O2 Slovakia, kde 
som zodpovedný za marketing v rezidenč-
nom a SOHO/SME segmente s ročnými 
výnosmi cez 200 miliónov eur a bázou viac 
ako 1,7 milióna zákazníkov. V O2 vediem 
tímy skúsených profesionálov, ktoré riadia 

tarifné portfólio, propozície, produkty, 
stratégiu značky, marketingovú komu-
nikáciu, manažment hodnoty zákazníka 
a Business Intelligence.

Ako vnímaš aktuálne trendy v mar-
ketingu?

Marketing vnímam ako veľmi dy-
namickú oblasť s množstvom nových 
a rýchlo sa meniacich trendov. Jedným 
z hlavných je posun v rovnováhe vzťahu 
firma vs. zákazník. Dnes je to viac ako 
kedykoľvek predtým o vzájomne výhod-
nom vzťahu a komunikácii, ktorá nejde 
iba jedným smerom. Vďaka sociálnym 
médiám sú značky a firmy v rukách 
zákazníkov a aj tá najmenšia chyba sa 
trestá. Na druhej strane, s rozvojom 
online-u a digitalizáciou je možné zís-
kať ešte viac dát a poznatkov o zákaz-
níkoch, dostať sa bližšie k pochopeniu 
ich potrieb a prispôsobiť sa im hoci aj 
na úrovni jednotlivca. Po novom auto-
maticky, bez potreby ľudského zásahu.

Čo by si odporučil dnešným študen-
tom na FM UK? Čomu by sa podľa 
teba mali venovať a ako by mali vy-
užiť svoj čas?

Študujte to, čo milujete. Vzdelávajte 
sa aj nad rámec povinností, neváhajte 
prepojiť vzdelanie s praxou v rámci stá-
ží alebo part-time jobov. Určite využite 
možnosť ísť na chvíľu do zahraničia. 
Nezabudnite, že marketing treba robiť 
so srdcom, ale aj s rozumom a bez čí-
sel budete iba rozprávkari. ☺ A hlavne, 
vaše uvažovanie vždy začnite od zákaz-
níka.

Fakulta managementu UK predstavuje  
svojich úspešných absolventov

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) si za 25 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty 
s vysokým renomé na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Dobré meno fakulty šíria predovšetkým jej úspešní absolventi, ale 
v nemalej miere i jej študenti, úspešne reprezentujúci FM UK aj tým, že sa aktívne zapájajú do programu Erasmus, v rámci ktorého 
sa počas svojho pobytu na zahraničných univerzitách zaraďujú často medzi najlepších. Svoju aktivitu, záujem a zanietenosť preja-
vujú i na pôde vlastnej fakulty, a to nielen v rámci pedagogického procesu, ale i pri diskusiách s manažérmi z praxe a využívaním 
možnosti spolupráce s firmami a inštitúciami. Manažéri z praxe oceňujú u študentov fakulty tak nielen ich odborné znalosti, ale aj ich 
cieľavedomosť, dravosť a nebojácnosť. Predstavujeme vám štyroch z množstva úspešných absolventov FM UK.

Vladimír Vaňo,  
hlavný ekonóm 

Sberbank Europe AG

Vladimír Vaňo absolvoval program MBA 
na Wirtschaftsuniversität Wien a Carlson 
School of Management. Laureát akade-
mickej ceny rektora Univerzity Komen-
ského študoval nielen na Fakulte manage-
mentu UK, ale vďaka konkurzmi získaným 
štipendiám aj na College of Charleston, 
Georgetown University a New York Uni-
versity. Absolvoval študijné pobyty aj na 
Graduate School of Management Petro-
hradskej štátnej univerzity, na Sun Yat-sen 
University (Čína) a na Indian School of Bu-
siness. Zahraničnú odbornú prax získal 
počas stáží v ekonomickom think-tanku 
vo Washingtone, D.C., ako aj v celosveto-
vej centrále Merrill Lynch v New York City 
v roku 2001. Skúsenosti s dianím v sve-
tovom hospodárstve začal zbierať v de-
väťdesiatych rokoch v Deloitte & Touche. 
V roku 1999 vstúpil do finančného sektora 
ako výskumný asistent hlavného ekonóma 
ING. Po návrate z New Yorku sa stal vedú-
cim oddelenia Research v divízii Treasury 
Slovenskej sporiteľne. Od roku 2002 je 
pravidelným komentátorom finančných tr-
hov v týždenníku TREND. V rokoch 2011 
a 2012 pôsobil ako externý poradca pre 
menové záležitosti vicepremiéra a minis-
tra financií Slovenskej republiky. United 
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Martin Kostič a Ondrej Javorka, manažéri spoločnosti Emark
Martin aj Ondrej nastúpili na štúdium v roku 1999 a v roku 2003 ukončili magisterské štúdium v špecializácii strategický ma-

nažment. Hneď po skončení sa už ako majitelia vlastnej firmy rozhodli pokračovať v prehlbovaní svojich vedomostí v rámci rigorózneho 
konania, ktoré absolvovali v roku 2004. V tomto duchu pokračovali na Katedre stratégie a podnikania FM UK aj na doktorandskom 
štúdiu, pričom sú s katedrou dodnes v aktívnom kontakte a iniciatívne sa zapájajú aj do pedagogického procesu.

Martin založil firmu Emark ešte v 3. ročníku. Ondrej sa k nemu pridal v 4. ročníku po návrate z Erasmu v Portugalsku. Spoločnosť 
Emark, dnes jedna z najúspešnejších a najprogresívnejších slovenských poradenských spoločností, sa v počiatkoch špecializovala 
na oblasť manažérskych systémov v zdravotníctve, kde žala prvé veľké úspechy. Pred deviatimi rokmi nadviazali spoluprácu s Qlikom 
a postupne sa vypracovali na lídra v oblasti Business Intelligence v rôznych odvetviach – financie, výroba, obchod, služby, technológie, 
a to na Slovensku, ako aj v Čechách, pričom majú na konte sériu „skalpov“ každej veľkej konkurenčnej IT firmy.

„Vďaka FM UK som pred 15 rokmi našiel super človeka a partnera v biznise, s ktorým sme rozbehli výnimočnú firmu. Spolu sme 
na Slovensku a v Čechách vyvolali revolúciu v Business Intelligence a uspeli na tomto extrémne komplikovanom trhu v konkurencii 
gigantických IT firiem,” hovorí Martin Kostič.

Prečo ste sa rozhodli študovať na FM UK?

MK: Na FM UK som išiel pred 18 rokmi 
kvôli tomu, že to bola najlepšia manažérska 
fakulta v SR. Pravdepodobnosť prijatia bola 
1:16. Boli tu zahraniční lektori, prednášky 
ľudí z praxe. Bolo jednoduché dostať sa do 
zahraničia na odbornú prax alebo štúdium, 
a tým sa osobnostne osamostatniť. Tiež som 
chcel byť v komunite schopných ľudí – spo-
lužiakov, ktorí ma budú inšpirovať a ťahať 
a s ktorými budem prípadne vedieť niečo 
rozbehnúť.

OJ: Keď som si podával prihlášku, 
tak som vedel, že chcem byť uznávaný 
expert na nejakú oblasť a pomáhať fir-
mám v ich rozvoji, ale nebol som 100 % 
rozhodnutý medzi technickým a mana-
žérskym smerovaním. Dopadlo to tak, 
že som začal „študovať“ naraz na troch 
školách: na FM UK, Fakulte elektrotech-
niky a informatiky STU a Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. ☺ Po prvých me-
siacoch to však bolo jasné a FM UK si 
ma získala najmä svojím otvoreným prí-
stupom a tým, že vytvára skvelé zázemie 
pre rozvoj silných osobností – ľudí, ktorí 
chcú v živote naozaj niečo dosiahnuť.

Čo je dnes podľa vás rozhodujúce pre pô-
sobenie vo svete biznisu?

MK: Desať rokov som si myslel, že sú to 
vlastnosti ako excelentnosť, drive, nadše-
nie, cieľavedomosť, komunikačné zručnosti, 
expertíza, schopnosť zorientovať sa, spájať 
súvislosti, kreativita, exekutíva, teamwork... 
Samozrejme, to všetko je veľmi dôležité. Ale 
najdôležitejšie sú hodnoty. Princípy, ktoré si 
človek sformuluje a podľa ktorých žije. Prin-
cípy, podľa ktorých robí rozhodnutia. Všetky 
strategické aj taktické rozhodnutia v biznise 
fungujú tak, ako keď človek dvíha veľmi dlhú 
palicu. Ak dvíha jeden koniec, dvíha zároveň 
aj druhý, ktorý však v danej chvíli ešte nevidí. 
Ak sa však pri dvíhaní riadi svojimi hodnotami, 
aj ten druhý koniec bude určite dobrý.

OJ: Podľa mňa je to viera vo svoj potenciál 
a ochota i schopnosť dať do všetkého srdce. 
Aj keď to už znie ako klišé, ale v biznise aj 
osobnom živote sa každý deň presviedčam 
o tom, že kľúč k úspechu je v hlave každého 
človeka. A samozrejme, dôležité je stáť na 
správnej strane a snažiť sa byť čo najlepším 
človekom.

Predstavte, prosím, vašu spoločnosť a jej 
najväčšie úspechy.

MK: Vytvárame unikátne riešenia zamera-
né na analýzu dát na mieru. Vďaka nim sú ľu-
dia šťastnejší. Môžu venovať viac času svojim 
rodinám, dosahujú kariérny postup v práci, 
majú vyššie odmeny, rastie ich hodnota pre 
firmu. Takto sme sa dotkli už tisícov životov 
konkrétnych ľudí, ktorým sme pomohli. Tým 
napĺňame naše poslanie a to nás robí šťast-
nými.

OJ: Na Slovensku a v Čechách sme najväč-
ším a jediným elitným partnerom jednej z troch 
najúspešnejších spoločností v oblasti Busi-
ness Intelligence (BI) na svete – spoločnosti 
Qlik. Spolu s Qlikom sme vyvolali revolúciu 
v BI. Staré, skostnatené, predražené a zväzu-
júce reportingové systémy „veľkých značiek“ 
sme začali postupne nahrádzať agilným rieše-
ním, ktoré funguje podobne ako ľudský mo-
zog. Podarilo sa nám uspieť v renomovaných 
spoločnostiach vo všetkých odvetviach, vo 
firmách od najmenších až po najväčšie. Medzi 
nimi sú napríklad klienti ako ESET, Foxconn, 
UniCredit Leasing, ZUNO, Rajo, COOP Jed-
nota, Martinus.sk a mnohí iní.

Čo by ste odkázali študentom a záujem-
com o štúdium na FM UK?

MK: Mladí ľudia dnes majú k dispozícii veľa 
inšpirácií a podnetov. Úspech vyzerá jedno-
duchšie a dosiahnuteľnejšie ako kedykoľvek 
predtým. Mnohí snívajú o vlastnom „start-
-upe“ s „overnight success“. Sú presvedče-
ní o svojej vlastnej výnimočnosti; stačí len 
myšlienka a všetko ostatné príde. No úspech 
v biznise je predovšetkým o doťahovaní a tvr-
dej práci. Nie „start-up“, ale „finish-up“. Kľú-
čom k tomu, aby bol mladý človek úspešný, 
je pokora a úcta – reálny pohľad na seba. Za-
definujte si reálnu štartovaciu čiaru, rozvíjajte 
sa a dopracujete sa k tomu, o čom snívate.

OJ: Nech idú do všetkého naplno a neza-
búdajú na pozitívny prístup a radosť zo života. 
Nech neberú štúdium ani prácu ako nejakú 
príťaž, ale ako priestor pre získanie nových 
myšlienok, spoznanie nových ľudí alebo tvor-
bu nových riešení.

Doc. Ing. Ján Papula, PhD., FM UK

Nations Development Programme ho 
zaradila na svoj zoznam preverených 
expertov na verejné financie. V roku 
2007 prijal ponuku stať sa hlavným 
analytikom Volksbank Slovensko, 
ktorá sa v roku 2012 stala členom 
skupiny Sberbank. V júli 2013 ho 
predstavenstvo Sberbank Europe AG 
poverilo poslaním hlavného ekonóma 
svojej viedenskej centrály. Je čle-
nom Výboru pre makroekonomické 
prognózy pri Ministerstve financií SR, 
členom správnej rady Nadácie Pontis 
a členom International Alumni Board 
na WU Executive Academy vo Viedni. 
V britskom denníku Financial Times 
publikoval blog o MBA štúdiu. Pravi-
delne prednáša na medzinárodných 
odborných a profesijných konferen-
ciách a univerzitách.
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Konferencia Minorities and Majorities in the Middle East 
and Asia na UK

V dňoch 14. až 15. septembra 2016 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave konala medzinárodná konferencia Minorities 
and Majorities in the Middle East and Asia. Organizovali ju Katedra porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (KPR FiF UK) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV.

Ako napovedá už samotný názov konfe-
rencie, hlavnou témou prezentácií boli mi-
nority a majority na Blízkom východe a v Ázii 
v rozličných konfesionálnych podobách – od 
tradícií, písomných prameňov až po praktizo-
vanie a vývoj náboženstiev. Konferencia sa 
niesla vo vedeckom duchu a bola venovaná 
prof. Rudolfovi Macúchovi, významnému 
slovenskému orientalistovi a lingvistovi, ktorý 
svoj profesijný život zasvätil štúdiu minorít. 
Aj preto podujatie otvorila práve jeho dcéra 
prof. Dr. em. Maria Macuch z Inštitútu iranis-
tiky z Freie Universität v Berlíne. Dopolud-
ňajší program konferencie účastníkom pri-
pomenul predovšetkým životné míľniky prof. 
Macúcha a jeho výskum, o čo sa postarala 
aj prednáška ThDr. Jiřího Gebelta, Th.D., 
z Univerzity Karlovej v Prahe.

V popoludňajšej panelovej diskusii 
Diaspóry, moderovanej doc. Mgr. Duša-
nom Deákom, PhD., vystúpili štyria odbor-

níci – medzi nimi 
napríklad aj prof. Dr. 
Torsten Tschacher 
z Freie Universität 
v Berlíne, ktorý sa 
vo svojom príspevku 
snažil priblížiť prob-
lém úzkeho prelína-
nia medzi „rasou“ 
a „náboženstvom“ 
v prípade indických 
moslimov v Singa-
pure. Fungovanie 
irackej kresťanskej 
komunity na Sloven-

sku a jej problémy vo svojom príspevku zas 
priblížila Mgr. Katarína Šomodiová z KPR FiF 
UK. Prvý deň konferencie zakončila pešia 
prehliadka po Starom Meste.

V druhý deň konfe-
rencie už prebehlo päť 
panelov, v rámci ktorých 
zaznelo hneď niekoľko 
podnetných príspevkov, 
pričom viaceré z nich 
vyvolali medzi účastník-
mi živú diskusiu. V paneli 
na tému Viacnásobné 
a čiastočné menšiny 
sa napríklad príspevkom 
o etnicite, národnosti 
a náboženstve Stredné-
ho východu prezentoval 
Alam Saleh, PhD., z In-
štitútu arabských a is-
lamských štúdií z britskej 

Univerzity v Exeteri. Panel Minority a majo-
rity v literatúre a písomných prameňoch 
priniesol i prednášku o populárnej islamskej 
literatúre a moslimskej minoritizácii v Indii 
v podaní Deepry Dandekar, PhD., z Univer-
zity v Heidelbergu. Veľmi podnetnými panel-
mi boli aj Minoritná a religiózna dogmatika 
a Náboženské frakcie a skupiny. V rámci Mi-
noritnej politiky sa napríklad k histórii ruskej 
politiky a jej prístupu k tibetskému budhizmu 
v Buriatsku vyjadril doc. PhDr. Luboš Bělka, 
CSc., z Masarykovej univerzity v Brne. 

Konferenciu uzavrel doc. Mgr. Attila Ko-
vács, PhD., z KPR FiF UK poďakovaním za 
účasť a odborné príspevky.

Dana Kotorová, 
študentka na KPR FiF UK

Študenti FM UK v rámci 
voliteľného predmetu  

z podnikania pripravili veľkolepú 
oslavu 25. výročia založenia fakulty
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) inovuje nielen obsah, 
ale aj metódy výučby svojich predmetov, a to v súlade s najnovšími potrebami, trendmi 
a poznatkami vo svete. O tom, že tieto inovatívne kroky ústia v reálne a vítané výsledky, 
svedčí aj študentmi realizovaná oslava 25. výročia založenia FM UK.

V Európe aj vo svete dnes rezonuje potreba 
rozvoja podnikania, na ktorú musia reagovať aj 
univerzity. FM UK reaguje na tieto výzvy aj nový-
mi blokmi štúdia podnikania v rámci bakalárske-
ho aj magisterského stupňa štúdia. V súčasnosti 
sa vo výučbe podnikania na známych biznis ško-
lách (napr. Stanford University, Massachusetts 
Institute of Technology atď.) preferuje „skúse-

nostné učenie“. Na Katedre stratégie a podnika-
nia FM UK úspešne funguje niekoľko predmetov 
zameraných na rozvoj podnikavosti a podnika-
teľských zručností študentov. Študenti namiesto 
memorovania pracujú na reálnych projektoch, 
kde rozvíjajú svoje podnikateľské nápady do 
skutočných biznisov. Medzi takéto predmety 
patria aj podnikanie malých podnikov a rozvoj 

podnikateľských zručnosti v medzigeneračných 
tímoch, ktoré sa vyučujú na bakalárskom stup-
ni štúdia. Študenti v rámci nich majú možnosť 
otestovať si v praxi, ako naštartovať vlastný biz-
nis – a to od nápadu až po jeho realizáciu – buď 
v čisto študentských tímoch, alebo so zapojením 
seniorov. Za niekoľko rokov existencie týchto 
predmetov študenti stihli zorganizovať výrobu 
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Ide o Európu, ide o nás
Pod takýmto názvom sa dňa 26. septembra 2016 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) uskutočnil dialóg 
s občanmi o Európe, organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Podujatie sa konalo v nadväznosti na prejav predsedu 
Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera zo 14. septembra 2016, počas ktorého Juncker uviedol hlavné priority Komisie na ďalších 12 me-
siacov. Diskusné fórum sa konalo práve v období, keď Slovensko po prvýkrát predsedá Rade EÚ a keď aj na Slovensku prebiehajú významné 
diskusie o budúcom vývoji a fungovaní Európskej únie.

Hosťami dialógu o aktuálnych otázkach Eu-
rópskej únie boli Maroš Šefčovič, podpredseda 
Európskej komisie zodpovedný za energetickú 
úniu, poslanci Národnej rady Slo-
venskej republiky (NR SR) Ľuboš 
Blaha (predseda Výboru NR SR pre 
európske záležitosti), Jaroslav Paška 
(podpredseda Zahraničného výboru 
NR SR). Na podujatí sa zúčastnili štu-
denti a pedagógovia FM UK aj iných 
fakúlt. Pomerne veľké zastúpenie 
na danej akcii mali aj médiá. Dekan 
fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, 
DrSc., v úvodnom vystúpení pouká-
zal na to, že FM UK sa hlási k hod-
notám Európskej únie a že európske 
politiky sa stali súčasťou jej výchov-
no-vzdelávacieho procesu.

V rámci diskusie sa otvárali témy 
týkajúce sa budúcnosti Európskej 
únie, migračnej politiky, vplyvu eu-
rópskych politík na život občanov 
členských štátov EÚ, ako aj zodpo-
vednosti členských štátov za ďalší 
vývoj Únie. Horúcou témou bolo i re-
ferendum o vystúpení Veľkej Británie 
z Európskej únie a jej ďalšie smero-
vanie v nadväznosti na politiku za-
mestnávania občanov z členských 
štátov EÚ vo Veľkej Británii.

Poslanec NR SR Ľ. Blaha sa vo 
svojom vystúpení zameral na problé-
my súvisiace s nárastom neželaných 
javov, ako je extrémizmus a xenofó-
bia. Poukázal na to, že je potrebné 
budovať sociálnu a solidárnu Euró-
pu a v plnom rozsahu uplatňovať princíp sub-
sidiarity. Ďalšou témou, ktorá v diskusii rezo-
novala, bol nárast terorizmu a s tým súvisiaca 

bezpečnosť Európy ako takej a spoločné rie-
šenie daných problémov, a to nielen z pohľadu 
zahranično-politického, ale aj ekonomického. 

Poslanec NR SR J. Paška zdôraznil, že je ne-
vyhnutné hľadať spoločné riešenia na aktuálne 
krízy v Európe a že v inštitúciách Európskej 

únie by sa mali zohľadňovať aj národné záujmy, 
najmä v oblasti spoločnej obchodnej politiky.

Podpredseda Európskej komisie Maroš 
Šefčovič pomenoval najväčšie vý-
zvy, pred ktorými v súčasnosti stojí 
Európska únia: digitalizácia Európy, 
prijímanie nových opatrení, ktoré 
napomôžu priblíženiu sa Únie k ob-
čanom, väčšia spolupráca tajných 
služieb a armád pre udržanie bez-
pečnosti či realizácia investičných 
zámerov prostredníctvom Európske-
ho fondu pre strategické investície. 
Očakáva sa, že tzv. Junckerov balí-
ček pomôže oživiť podnikanie stred-
ných a malých podnikateľov.

Študenti mali možnosť cez mobil-
nú aplikáciu (sli.do) klásť otázky dis-
kutujúcim, ako aj vyjadriť svoj názor 
na aktuálne témy Európskej únie. 
V zásade sa väčšina účastníkov 
podujatia zhodla napríklad aj v tom, 
že EÚ ovplyvňuje každodenný život 
občanov. Najviditeľnejším prínosom 
členstva Slovenskej republiky v Eu-
rópskej únii z pohľadu študentov je 
možnosť realizovať študijné poby-
ty na renomovaných univerzitách 
členských štátov EÚ. Sme radi, že 
projekt európskej integrácie bude 
sláviť v roku 2017 šesťdesiat rokov 
a že vďaka nemu majú občania na 
Slovensku možnosť využívať inštitút 
voľného pohybu osôb a spoločnej 
meny. Veríme preto, že i dialóg s ob-
čanmi prispel k rozšíreniu poznatkov 

študentov o Európskej únii.
Barbora Scholzová,

študentka 5. ročníka na FM UK

a predaj fakultných tričiek, zrealizovať vzdeláva-
cie kurzy počítačových zručností pre seniorov, 
ale aj vyrábať originálne „hipsterské“ vaky. 

V uplynulom akademickom roku medzi štu-
dentskými nápadmi však výrazne vynikla myš-
lienka zorganizovať veľkolepú oslavu 25. výro-
čia založenia Fakulty managementu UK, druhej 
najmladšej fakulty našej univerzity, pričom sa 
rozhodli, že súčasťou oslavy bude aj ples. Sa-
mozrejme, študenti museli v priebehu realizácie 
myšlienky čeliť viacerým reálnym podnikateľ-
ským výzvam. Bolo treba vyjednať podmienky 
s hotelom, zároveň oslovovať sponzorov a pri-
pravovať marketingovú komunikáciu, ako aj riešiť 
ďalšie operatívne úlohy. Pomoc pri riešení týchto 
výziev našli študenti aj u svojho mentora z radov 
seniorov – bývalého riaditeľa pobočky banky, 
ktorý sa pravidelne zúčastňoval na výučbe a pri-
spieval k riešeniu úloh svojimi dlhoročnými skú-
senosťami z praxe. „Samotný proces príprav bol 
pre mňa jedinečnou skúsenosťou, za ktorú som 
nesmierne vďačná. To, že udalosť dopadla nad 
očakávania, je len vítanou čerešničkou na torte. 

Z prieskumu medzi študentmi totiž vyplynul veľký 
záujem o spoločenské akcie zorganizované na 
fakulte. Preto sme sa rozhodli odštartovať tra-
díciu každoročných osláv, plesov a podobných 
podujatí,“ prezradila nám ďalšie akčné študent-
ské plány prezidentka organizačného tímu Bian-
ca Bielčíková.

Významným prvkom v celej myšlienke boli 
absolventi FM UK, pretože aj oni figurovali ako 
sponzori. Viacerí z nich podnikajú a majú vlast-
né firmy, takže to pre nich bola vynikajúca prí-
ležitosť, ako sa aj touto formou odvďačiť svojej 
alma mater a zároveň podporiť súčasných štu-
dentov a nadviazať s nimi rôzne formy spoluprá-
ce. Odozva bola veľmi pozitívna, celkový počet 
sponzorov presiahol číslo 40, pričom prispeli fi-
nančnými aj nefinančnými darmi. Na samotnom 
plese sa ich zúčastnilo viac ako 30, okrem nich 
aj približne 25 učiteľov z FM UK. Všetci boli veľ-
mi spokojní. „Za všetkých zúčastnených učiteľov 
môžem povedať, že sme sa cítili veľmi dobre 
a veríme, že sa fakultný ples stane každoročnou 
tradíciou,“ hovorí doc. PhDr. Paulína Stachová, 

PhD. Celé podujatie sa uskutočnilo v hoteli Aus-
tria Trend a celkovo prišlo vyše 150 hostí. 

Aj toto podujatie je dôkazom toho, že skúse-
nostné učenie je i na Slovensku metóda výučby, 
ktorá nielenže je pre študentov atraktívna, ale 
prináša aj praktické výsledky. Vďaka tomu bude 
súčasťou celého komplexu predmetov z novoa-
kreditovaného bloku podnikania. 

Mgr. Miloš Mrva, PhD., 
Katedra stratégie a podnikania FM UK
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Sme na zdĺhavej a pomalej ceste
Prípad evanjelického kaplána Jakuba Pavlúsa rezonoval aj medzi členmi akademickej obce Univerzity Komenského. Z pozície 
dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) si dovoľujem uviesť nasledovné. 

Jakub Pavlús musel v auguste t. r. skon-
čiť duchovnú službu v Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku 
(ECAV). Dôvodom bol jeho osobný názor, 
podľa ktorého by ako ordinovaný duchovný 
umožnil cirkevný sobáš osobám rovnakého 
pohlavia, pretože za manželstvo považuje 
zväzok dvoch svojprávnych osôb a nie len 
zväzok muža a ženy. Podľa Zboru biskupov 
ECAV na Slovensku sa tento názor ne-
zhoduje s vieroukou ECAV, a preto mu po 
skončení pracovného pomeru na určitý čas 
nebola predĺžená pracovná zmluva v cirkvi. 
Jakub Pavlús, ženatý, otec dvojičiek, sa 
v krátkom čase musel odsťahovať z fary 
v Turanoch a hľadať si iné zamestnanie.

Hneď na úvod chcem povedať, že Jakub 
Pavlús nebol počas štúdia rebelantom a ani 
počas kaplánskej služby tak nevystupoval. 
Bol členom Akademického senátu EBF 
UK, Akademického senátu UK a zástup-
com EBF UK v Rade študentov vysokých 
škôl. Angažoval sa v študentských aktivi-
tách na úrovni fakulty i univerzity. Jeho po-
stoj niektorí interpretujú ako neprezieravú 
tvrdohlavosť, keď mohol očakávať, že ako 
kaplán musí zdieľať „firemnú kultúru“ v kaž-
dom ohľade. Iní vidia v jeho postoji ochotu 
čestne reagovať na diskusiu o postavení 
homosexuálnych, transrodových a bisexu-
álnych ľudí v spoločnosti a v cirkvi. V rámci 
akademickej slobody, ktorú si na fakulte 
vážime, bolo Jakubovi umožnené venovať 
sa v diplomovej práci téme o úpravách spo-
lužitia osôb rovnakého pohlavia v evanjelic-
kých cirkvách združených v Svetovom lute-
ránskom zväze (SLZ). Faktom je, že v tomto 
spoločenstve sú združené viaceré cirkvi, 
ktoré požehnávajú zväzky osôb rovnakého 
pohlavia, či dokonca – v duchu danej štát-
nej legislatívy – uzatvárajú manželstvo osôb 
rovnakého pohlavia cirkevným spôsobom. 
Niektoré evanjelické cirkvi na základe toho 
umožňujú, aby ich duchovní s homosexu-
álnou orientáciou počas cirkevnej služby 
žili v takomto legálnom zväzku. Napríklad 
vo švédskej luteránskej cirkvi pôsobí od 
roku 2009 biskupka Eva Brunne, ktorá žije 
spolu s inou farárkou a vychovávajú jedno 
dieťa. Počas písania svojej diplomovej prá-
ce Jakub Pavlús analyzoval teologické ar-
gumenty, ktoré evanjelické cirkvi používajú 
na prijatie či odmietnutie takejto praxe. Ako 
sa sám vyjadril, pri štúdiu týchto stanovísk 
sa jeho osobné názory formovali smerom 

k otvorenejšiemu postoju. Napriek tomu 
bola jeho práca prijatá k obhajobe a ohod-
notená stupňom A. Ako zvyknem pripomí-
nať študentom, nehodnotíme ich vieru ani 
osobné postoje, ale kvalitu ich akademic-
kej a vedeckej práce.

Na nepredĺženie pracovnej zmluvy kap-
lánovi Pavlúsovi reagovali cirkevné médiá 
i evanjelické osobnosti, ako aj viaceré 
sekulárne médiá. V rozbúrenej mediálnej 
hladine zareagovali aj štrnásti pedagógovia 
a doktorandi EBF UK. Dve tretiny spomedzi 
všetkých kolegov vystúpili s otvoreným lis-
tom (16. augusta 2016), v ktorom vyjadrili 
znepokojenie nad krokom Zboru biskupov 
ECAV na Slovensku, pretože ich postup 
postrádal ľudský rozmer, ale i nad samot-
ným zdôvodnením, ako biskupský zbor 
k takémuto rozhodnutiu vlastne dospel. 
Odvolávali sa totiž na Vyhlásenie o manžel-
stve a rodine, ktoré prijala Synoda ECAV 
na Slovensku, no jeho použitie v pracovno-
právnych otázkach je prinajmenšom spor-
né. Teológovia fakulty poukázali tiež na 
to, že názor na manželstvo nie je otázkou 
spásy, manželstvo sa v evanjelickej teológii 
nechápe ani ako sviatosť. Jeho úprava spa-
dá do oblasti (teologickej) etiky. A v etickej 
oblasti sú diskusia i osobné názory s ňou 
spojené úplne legitímne.

Celý prípad, vrátane jeho priebehu, po-
ukazuje na dve témy, ktoré sú akútne a ich 
doriešenie zostáva pre nás otvorenou úlo-
hou. Prvá sa týka cirkví. Do akej miery je 
akceptovateľná predstava, že konfesionál-
na afiliácia nedovoľuje osobný názor na 
etické otázky? Druhá téma sa týka celej 
spoločnosti. Problémy ľudí, ktorých zvyk-
neme – neraz pejoratívne – označovať 
skratkou LGBTI, sú reálnymi problémami, 
ktoré treba pochopiť a pomôcť ich riešiť.

Keď rozvediem prvú načrtnutú tému, 
znamená to nasledovné: kaplán Pavlús 
svoje názory neprezentoval v úrade du-
chovného pri kázňach a vyučovaní, ale ako 
svoj osobný etický názor. Z evanjelického 
pohľadu sa v etických otázkach nedovolá-
vame magistéria biskupa či biskupov, ktoré 
by malo charakter neomylnosti. Cirkev má 
svoje predstavy o etických ideáloch a je 
dobré, ak ich zachováva. Manželstvo muža 
a ženy je najvyšším možným ideálom, ktorý 
je ovenčený zasľúbením Božieho požehna-
nia. No súčasne sa teologicko-eticky dajú 

zdôvodniť úpravy, ktoré z východiska lásky 
a umožnenia dobrého života pre ľudí v ne-
ľahkých životných situáciách dovoľujú zod-
povedné rozhodnutia na osobnej rovine, 
a to aj keď ideál nenapĺňajú v ideálnej mie-
re. Evanjelická cirkevná prax dovoľuje na-
príklad opätovné uzavretie manželstva pre 
rozvedených ľudí. Pre pozorovateľov zvon-
ku sa evanjelické cirkvi – vrátane ECAV na 
Slovensku – musia javiť ako veľmi liberálne 
i z mnohých ďalších dôvodov. Evanjelické 
cirkvi združené v SLZ napríklad ordinujú 
ženy do duchovného úradu a, pre zaujíma-
vosť, ECAV na Slovensku spolu s Dánskou 
evanjelickou cirkvou a Československou 
cirkvou husitskou boli medzi prvými európ-
skymi cirkvami vôbec, ktoré ordináciu žien 
zaviedli, a to už v roku 1951.

Z tohto hľadiska je preto prirodzené 
očakávať, že aj pri iných etických témach, 
medzi ktoré patrí napríklad úprava spo-
lužitia osôb rovnakého pohlavia, by mala 
existovať možnosť o nich diskutovať či mať 
k nim i osobný etický postoj. Dokonca, 
cirkev by mala mať vnútornú silu rozdielne 
postoje duchovných ustáť a napriek tomu 
zachovať jednotu pokoja a lásky. V Písme 
by sme k tomu našli príklady zo samotnej 
ranej cirkvi, kde už apoštol Pavol riešil na-
pätia medzi liberálnejšími „silnými vo vie-
re“ a konzervatívnejšími „slabými vo viere“ 
(R 14 a 15). Pavlova teológia vidí lásku 
ako najvyššiu etickú hodnotu, ktorú učil 
už Ježiš Kristus. Kresťanská sloboda sa 
v zásade nesmie realizovať proti láske, ale 
jedine skrze lásku. Pre evanjelickú etiku je 
princíp lásky dôležitý: „Otázka o spravod-
livosti a nespravodlivosti (správnosti a ne-
správnosti) sa … dá rozhodnúť len s ohľa-
dom na spolubrata vo viere” (SCHRAGE, 
Wolfgang. Der erste Brief an die Korinther, 
EKK VII/2, 1995, s. 261) tak, aby láska 
budovala spoločenstvo (1K 8,1; 1K 10,23; 
R 14,15; R 15,2), zatiaľ čo bezohľadná slo-
boda ruinuje. Cirkev nemôže byť cirkvou 
len silných vo viere, ale ani cirkvou len sla-
bých vo viere. Tak ako silní vo viere nemô-
žu konať bezohľadne voči slabým to, čo oni 
považujú za správne, tak ani slabí nemôžu 
„znásilňovať” svedomie silných vo viere. Sil-
ných treba napomínať, nevšímavých treba 
vzdelávať, slabých treba rešpektovať, po-
kým nedospejú na silných vo viere.

Druhá téma, ktorú prípad kaplána Pav-
lúsa zvýraznil, je, ako som už povedal, 
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celospoločensky relevantná. To, že sa niekoľko rokov ho-
vorí otvorenejšie o homosexualite a len sa začína hovoriť 
o trans rodovosti, neznamená, že reálna diskusia o problé-
moch týchto ľudí prebehla a je ukončená. Skôr sme v situá-
cii, v ktorej jedni majú pocit, že musia bojovať za zachovanie 
„základov civilizácie“, a tí druhí majú pocit, že bez boja svo-
je práva nepresadia. Nielen cirkvi na Slovensku, no i celá 
spoločnosť nedokáže prekonávať hlboké emocionálne za-
farbenie celej diskusie. Racionálne argumenty nepomáha-
jú, k slovu sa dostávajú silné prejavy odporu, vyostrovania 
demarkačných línií, démonizovanie a patologizovanie tých 
druhých. Celospoločenská klíma sa radikalizuje a násilie sa 
(opäť) javí ako dobrý nástroj na vyriešenie i tejto otázky. Nie 
je eticky správne, ak sa do diskusie vnášajú expresívne vý-
razy – a to na oboch stranách. Mrzí ma, ak kresťania nasa-
dzujú prirýchlo a bez rozmyslu výroky o „sodomii“, „diabol-
ských pokušeniach“ a pod. Rovnako ma mrzí, keď z druhej 
strany cítiť nenávisť voči cirkvi, jej predstaviteľom, či priamo 
nenávisť voči Bohu. 

Na základe zlatého etického pravidla („Čo chceš, aby 
tebe robili druhí, rob ty im“) by celospoločenskou snahou 
– vrátane cirkví! – malo byť hľadanie cesty, ktorá hľadí na 
človeka s cieľom, aby mohol žiť v tomto svete dobrý život. 
A aby to platilo aj pre tých, ktorí sa k cirkvi nehlásia a neveria 
v Boha. Cirkev si môže strážiť svoje ideály, na druhej strane 
musí tiež hľadieť aj na realitu hriechu, porušenosti (corrup-
tio) ľudských životov a vzťahov a ponúkať varianty, aby sa 
ľudia nezlomili, ale mohli život prežiť v láske. Právny poria-
dok musí hľadieť na všetkých svojich občanov a ich životy.

Ak by sme mali kultivovanú diskusiu v spoločnosti, doká-
zali by sme diferencovať – a tejto diskusie by sa ani cirkev 
nemala báť – medzi manželstvom a registrovaným partner-
stvom. Myslím si, že v zmysle štátnej legislatívy je eticky zdô-
vodniteľné umožniť ľuďom rovnakého pohlavia zmysluplnú 
existenciu bez diskriminácie s možnosťami prežiť naplnený 
život. To, či by cirkvi mali registrované partnerstvá požeh-
návať alebo dokonca akceptovať ako vzťahy rovnocenné 
manželstvu, je inou otázkou. No treba i realisticky vidieť, že 
väčšina náboženstiev (vrátanie kresťanov) na svete nedovo-
ľuje ešte ani len zastávať duchovný úrad ženám. Sme teda 
celkovo na veľmi zdĺhavej a pomalej ceste.

No tiež nemožno a priori vyhlásiť niektoré témy za tabu 
a tváriť sa, že odmietaním diskusie sa buď vyriešia samy, 
alebo sa časom jednoducho vytratia spomedzi našich rodín 
a spoločenstiev. Evanjelická etika nie je cestou nezodpo-
vedného, rebelantského libertinizmu, ale snaží sa o rov-
nováhu medzi oslobodenou slobodou viery a poslušnou 
službou lásky. Toto je cesta, ako sa dá zachovať biblický 
humanizmus, keď etika lásky k blížnemu transformuje svet 
na humánnejšie miesto. 

Doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., 
dekan EBF UK

V Spoločnej krajine 
vytvárame priestor pre 
dialóg a angažovanosť 

mladých ľudí
Od septembra 2016 Katedra politológie Filozofickej 

Oulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) 
v spolupráci s Denníkom N spúšťa projekt Spoločná 
krajina, ktorý je výsledkom znepokojenia z výsledku 
ostatných parlamentných volieb. 

Najmä voľba prvovoličov, ktorá dopomohla vstupu 
extrémistov do parlamentu, inšpirovala diskusie o prí-
činách radikalizácie mladých ľudí, absencii kritického 
myslenia či nedostatku pozitívnych vzorov. „Katedra po-
litológie ako jeden z iniciátorov a riešiteľské pracovisko 
projektu si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, kto-
rú má v oblasti vzdelávania, ale aj vo formovaní diskusie 
o spoločenských témach a vytváraní dialógu. Cieľom 
projektu Spoločná krajina je preto prispieť k pozitívnej 
zmene, šíriť hodnoty tolerancie, slobody a spravodli-
vosti medzi mladými ľuďmi prostredníctvom série disku-
sií na stredných školách, predovšetkým v ,zabudnutých‘ 
regiónoch Slovenska, kde sa najvýraznejšie prejavila 
podpora extrémizmu,“ hovorí prof. Jozef Bátora, PhD., 
vedúci riešiteľského kolektívu. 

Diskusie budú pre študentov príležitosťou stretnúť 
spoločensky angažované osobnosti so silným príbe-
hom a v otvorenom dialógu zdieľať názory o hodno-
tách a súčasných výzvach v spoločnosti. Postrehy zo 
stretnutí budú publikované na webe Denníka N, pričom 
študenti budú mať možnosť v témach pokračovať pros-
tredníctvom vlastných študentských iniciatív. 

Projekt úzko spolupracuje s iniciatívou Zabudnuté 
Slovensko, ktorej zakladateľmi sú Andrej Bán a Michal 
Karako, ktorí budú od septembra organizovať v regió-
noch verejné diskusie o extrémizme a totalitných reži-
moch. Projekt je podporený grantom z Veľvyslanectva 
Spojených štátov amerických v Bratislave na obdobie 
september 2016 – jún 2017. Riešiteľským tímom sú 
prof. Jozef Bátora, PhD., a Mgr. Marta Králiková z Ka-
tedry politológie FiF UK.

Marta Králiková,  
Katedra politológie FiF UK
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Váš podnikateľský príbeh je fascinujú-
ci. Výrobu kabeliek odštartovala prostá 
túžba šikovnej tínedžerky vlastniť jed-
nu podľa jej gusta. A i keď ste začínali 
takmer od nuly, po piatich rokoch sa 
vám podarilo úspešne rozbehnúť vlast-
ný e-shop a vaša značka sa dnes teší 
záujmu početnej domácej i zahraničnej 
klientely. Naozaj na taký úspech sta-
čí „len“ kombinácia dobrého nápadu 
a poctivej driny? A čo vás najmä v ne-
ľahkých a neistých začiatkoch ťahalo 
vpred?

Základnou prísadou môjho úspechu, ak 
to tak môžem nazvať, je práve asi ten vy-
trvalý „snílek“ vo mne. Som človek, ktorý 
v svoje sny nielen naozaj verí, ale aj ide za 
nimi a všetko tomu podriadi. Možno je to 
ambicióznosť, neviem. Nech sa to už nazý-
va akokoľvek, je to vo mne. Dnes sa vďaka 
tomu deje to, v čo som pred piatimi rokmi 
len dúfala. A práve toto vedomie a túžba re-
alizovať aj ďalšie smelé sny ma ženú vpred.

U mňa to však nezačínalo ako túžba 
po biznise, skôr ako privyrobenie si popri 
škole, pomoc rodine a možnosť venovať 
sa niečomu, čo ma baví. Odmalička totiž 
inklinujem k umeniu a hlavne k móde. Táto 
práca bola pre mňa preto počas prvých ro-
kov viac hobby než reálne zamestnanie. Až 
postupne, keď bol záujem vyšší a ja som 
bola staršia, som začala uvažovať o vlast-
nej firme. Nešla som však do nej s tým, že 
viem presne, čo a ako idem robiť, a mám 
vypracovaný precízny plán. Jednoducho 
som len vedela, že to chcem. Samozrej-
me, len chcieť nestačí. Treba i pracovitosť, 
racionálnosť, sebakritiku a určite aj veľa 
obety. Nie je to jednoduché a aj mňa to 
stálo veľa. Nechodila som na diskotéky, 
po festivaloch či stanovačkách, neviem, čo 
sú to chodbovice a iné „-ice“. No povedala 
som si, že všetko má nejakú cenu a toto je 
tá moja, ktorú som ochotná zaplatiť. Vpred 
ma však posúvajú aj srdeční a spoľahliví ľu-
dia, ktorých okolo seba mám. Bez pomoci 
mojej rodiny, hlavne brata a môjho priateľa, 
by to totiž rozhodne nešlo. No a tiež sa ne-
treba vzdávať, keď prídu zlé momenty (lebo 
tie prídu určite). Navyše, verím, že keď člo-

vek vydrží robiť niečo dostatočne dobre, 
časom si musí i tie hviezdy aspoň trošku 
nakloniť.☺

Ako dlho trvá vlastne výroba jednej ka-
belky a čo všetko obnáša?

Je to rôzne – závisí to od typu kabelky. 
Pri niektorých výroba trvá 3 hodiny, pri 
iných aj 10 hodín. Samotnej výrobe pred-

chádza nápad, ktorý treba premietnuť na 
skicu. Potom sa robí strih kabelky: nakreslí 
sa tvar, rátajú sa rozmery jednotlivých die-
lov, merajú sa zipsy, zvažuje sa celý proces 
šitia. Z výkresu sa potom vystrihnú jednot-
livé časti a podľa nich sa potom z kože vy-
rezávajú dielce. Nasleduje šitie podšívky, 
remienkov a celého tela kabelky, pripínajú 
sa kovania, lepia sa diely, dávajú sa výstuhy 

Snívate o rozbehnutí úspešného start-upu, ale chýbajú vám prostriedky? Nezúfajte, ši-
kovná študentka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vás presved-
čí o tom, že na založenie vlastnej prosperujúcej firmy nepotrebujete Arabelin prsteň ani 
pomoc od štedrého bohatého strýka. Pred piatimi rokmi nevedela ani šiť a okrem starej 
dielne a chuti nemala nič, dnes sa však môže pýšiť vlastnou značkou a rodinnou firmou 
na výrobu originálnych dámskych kabeliek, ktorá svoje produkty úspešne predáva do 
celého sveta. Predstavujeme vám sympatickú Partizánčanku s exotickým priezviskom 
po otcovi pôvodom z ďalekej Kuby – Dajanu Rodriguez.

Základnou prísadou môjho úspechu  
je vytrvalý „snílek“ vo mne 
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a pod. Výsledkom je skúšobný prototyp, na 
ktorom odsledujeme prípadné nedostatky 
modelu. Keď treba, ušije sa ďalšia kabel-
ka, a to až dovtedy, kým nie je hotová taká, 
ktorá bude stopercentná. V prípade výšivky 
na kabelke trvá celý výrobný proces dlh-
šie, pretože tá sa šije na špeciálnom stroji 
(niekedy 4 – 5 hodín), navyše, je nutné ju 
najskôr na počítači naprogramovať.

Samozrejme, k tomu si domyslite nevy-
hnutný nákup kvalitnej kože, kovania, pod-
šívok, lepidiel – no proste všetkého po-
trebného. Jeden by neveril, aké zložité je 
zabezpečiť všetko na jednu kabelku. Sama 
som si to nevedela predstaviť, až kým som 
nezačala pracovať v tomto odvetví.

Čo za kabelkové trendy dnes vôbec le-
tia? A nakoľko sa nimi pri návrhoch di-
zajnu riadite? Zvyknete sledovať kampa-
ne módnych značiek?

Hovorí sa, že v dnešnom svete módy 
je moderné už asi naozaj všetko. A tak to 
pociťujem aj ja. Samozrejme, badať neja-
ké trendy a ľudia inklinujú v istej sezóne 
k niečomu viac a k niečomu menej, no už 
to je veľmi aj o individualite. Ženy sú naprí-
klad čoraz viac otvorené farbám – dnes je 
už bežné, že chcú mať červenú či zelenú 
kabelku. Pred piatimi rokmi boli v kurze 
zväčša len čierne a hnedé odtiene. Móda 
sa priblížila k ľuďom, takže aj tí, ktorým to 
bolo kedysi srdečne jedno, sa dnes už 
živo zaujímajú o to, čo nosia. Ja sa tomu-
to trendu mimoriadne teším, veď s módou 
sa stretáva každý jeden z nás, a to po celý 
život. Móda je niečo, čím sa vyjadrujeme, 
podľa čoho nás ľudia spoznávajú, vnímajú 
a posudzujú. A tak je to aj s kabelkou. Nie-
lenže vyjadruje náš vkus, je to aj úžitkový 
predmet, ktorý nám denne slúži, a preto 
je dôležité vybrať si ho naozaj správne. 
Pokiaľ ide o kampane módnych značiek, 
sledujem ich jedným očkom, ale omnoho 
menej, než by sa čakalo. Zatiaľ mám toľko 
svojich nápadov, že neviem čo skôr a ne-
ostáva mi veľa času na „pokukovanie“ po 
konkurencii. ☺ Ja si skôr všímam ľudí na 
uliciach – ich výzor mi dostatočne prezradí, 
čo sa práve nosí.

A čo vaše inšpirácie? Skade sa berú?
Inšpirácie sú rôzne. Je to všetko okolo 

mňa. Raz ma ovplyvní niečo, čo vidím na 
ulici, niekedy príroda, inokedy nejaký orna-
ment na keramike či niečo z dejín umenia. 
Občas je to záležitosť momentálnej nálady 
či mojej vlastnej aktuálnej kabelkovej „po-
treby“. Kabelky navrhujem tak, aby sa páči-
li mne a aby som s nimi bola spokojná naj-
prv ja, i keď, samozrejme, vždy verím, že 
sa k mojim preferenciám následne pridajú 
aj zákazníčky.☺ Zatiaľ to funguje a som 
naozaj šťastná, že môj vkus a štýl sa ľuďom 
páči. Robiť módu tak, aby bola originálna 
a nie tuctová a aby sa zároveň páčila rôz-
nym ľuďom, je naozaj ťažké, ale ide to.

Priznajte sa, koľko kabeliek by sme našli 
u vás doma?☺ 

Ja mám momentálne šesť kabeliek. 
Plne mi to postačuje, najstaršia sa datuje 
do tých úplných začiatkov. Sú rôzne, na 
bežné nosenie aj do spoločnosti. Mám to 
rozdelené typovo aj farebne tak, aby som si 
s nimi vystačila, nech idem kdekoľvek. Sa-
mozrejme, bolo by omnoho lepšie mať ich 
viac, ale vzhľadom na to, že nebývam doma 
sama a nemám šatník ako Carrie Bradshaw 
zo Sexu v meste, nie je to možné. Navyše, 
keď vyrobím niečo nové, jedinečné a som 
z toho nadšená, chcem to hneď dať do 
sveta, a nie nechať si to doma v skrini.

Načrime aj do firemných štatistík: Pre-
zraďte, koľko kabeliek sa vám už poda-
rilo predať? A kam až poputovali?

Fúha, toto číslo nemám k dispozícii. Na-
ozaj neviem. Sú to však určite tisíce. Naj-
viac ich skončilo na Slovensku, ale často 
ich vysielame aj do susedných Čiech. No 
a máme i zákazky z USA, Talianska, Fín-
ska, Veľkej Británie, Číny, Nového Zélandu 
či Austrálie. 

Spomínate si na nejaké zvlášť zaujíma-
vé kúsky, ktoré vašu dielňu opustili? Čím 
boli výnimočné?

Tak určite boli aj také, spomínam si na-
príklad na kabelku, kde sme použili hadiu 
kožu, ktorú nám doniesla sama zákazníč-
ka. Keďže však často vyrábame kabelky 
z jedinečných a limitovaných materiálov 
a jednotlivé modely neprodukujeme tucto-
vo v stovkách výrobkov, nájsť u nás origi-
nálny, zaujímavý kúsok nie je až také ťažké.

Ste študentkou učiteľstva výtvarnej vý-
chovy – pomáha vám vaše vzdelanie 
v podnikaní? 

Jednoznačne. Spočiatku som využívala 
hlavne znalosti a zručnosti z výtvarného 
odboru, čo u mňa pretrvalo až dodnes. 
Predovšetkým dejiny umenia sú pre mňa 
hojným zdrojom inšpirácie a vedomostí. 
Navyše, stále ma presviedčajú o tom, že 
móda je neoddeliteľnou súčasťou histórie 
a módne trendy odrážajú oveľa viac než len 
chvíľkovú preferenciu vzorov či strihov da-
nej doby. V mojej bakalárskej práci som sa 
napríklad zameriavala na módu obdobia od 
konca 19. storočia do dnešných dní. To, 
ako sa ženy vzdali sukní a obliekli si nohavi-
ce, bola revolúcia. A to revolúcia v pravom 
zmysle slova. Veľa ľudí ani netuší, aký ob-
rovský vplyv to malo na vtedajší svet a na 
vnímanie žien, ich postavenie či na priemy-
sel ako taký.

V ostatnom čase si však čoraz viac uve-
domujem, že vo veľkej miere využívam aj 
to psychologicko-pedagogické vzdelanie. 
Veľmi mi pomáha v pracovných i súkrom-
ných vzťahoch aj pri komunikácii so zákaz-
níkmi. Často sa ocitnem v situáciách, keď 
si presne spomeniem na niektorú konkrét-

nu prednášku a aplikujem z nej v praxi to, 
čo som sa na nej naučila. Som vďačná, že 
máme tu na UK učiteľov, ktorí nám hovoria 
na prednáškach či cvičeniach viac, než by 
museli a snažia sa tie vedomosti pretaviť aj 
do reality bežného života.

A čo plány do budúcna? Chcete sa po 
štúdiu naplno venovať firme alebo zva-
žujete aj iné „nekabelkové“ alternatívy?

Určite plánujeme rozšíriť výrobu – za-
mestnať viac šičiek a celkovo vyrábať viac, 
pretože po našich kabelkách je dopyt, kto-
rý už teraz nevieme pokryť. Chcem ukon-
čiť školu, založiť si rodinu a popri firme sa 
venovať aj výtvarnej tvorbe – hlavne maľbe 
a sochárstvu. Ako vidíte, ambícií mám sku-
točne veľa a i keď sa môžu mnohým zdať 
priodvážne, ja si pôjdem za svojím. Veď 
pred piatimi rokmi som ani nevedela šiť 
a nemali sme nič, a dnes mám svoju znač-
ku, web a predávam kabelky do celého 
sveta. Stále si hovorím, že keď sa chce, 
musí to ísť. Chcem si svoj život zariadiť sama, 
nechcem byť na nikoho odkázaná. Tak ma 
rodičia vychovali a ja im za to ďakujem.

Erika Hubčíková
Foto: Archív Dajany Rodriguez
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K A R I K A T Ú R A

Portugalsko: Exotika v Európe

Základný pohyb,  
bez ktorého by ľudstvo neprežilo

Svetový deň behu
Došlo aj na beh! Pomaly nie je hádam udalosti, ktorá by nemala svoj svetový deň: deň zaľúbených, deň colníkov, deň slnka, deň oce-

ánov, dokonca deň komplimentov, ale aj deň skautiek, zločinu, lepry, deň paniky, obličiek, šťastia, vtáctva, zábavy v práci, či dokonca 
deň otvárania studničiek, stepu, deň čokolády, deň bez tabaku, videohier, ale máme aj záhaľčivý deň. Ešteže ten je v auguste, keď sú 
dovolenky a prázdniny! No proste, na čo si len spomenieme, to nájdeme v zozname. Len v máji je 47 rôznych udalostí, takže niektoré 
sa musia o jeden deň aj podeliť. Kto neverí, môže sa presvedčiť na webe.

Do tejto prominentnej spoločnosti sa dostal aj beh. My, ktorí sme sa mu venovali súťažne a venujeme sa mu aj profesijne, by sme 
mali byť radi, že sa mu dostalo takej pocty! V skutočnosti to vyjadruje smutný stav, že aj takáto základná lokomócia človeka, bez ktorej 
by ľudstvo neprežilo, musí mať svoj svetový deň, aby sa pripomenul jeho význam a potreba v živote. 

Beh je nerozlučne spätý s chôdzou a spoločne sú najdostupnejšími po-
hybovými aktivitami. Na rekreačný beh nepotrebujeme žiadne drahé vybave-
nie, prenajaté priestory ani značkové oblečenie. Nepotrebujeme osobného 
trénera, psychológa, lekára, maséra, videotechnika ani taktické pokyny. Iba 
chuť a pevnú vôľu. A trochu zdravého rozumu na začiatok. Je takmer pra-
vidlom, že každý, kto sa rozhodne venovať rekreačnému behu, si odrazu 
spomenie, ako nemal kedysi problém prebehnúť x kilometrov, a tak chce na 
tejto vzdialenosti po 10 rokoch aj znova začať. Výsledkom je skutočnosť, že 
na druhý deň ho bolí celé telo, cíti sa horšie, ako keď nebehal, a zákonite 
si sám sebe položí otázku klasika: „Toto sme chceli?“ Odpoveď je jasná: 
„Nechceli!“ A tým skončí aj odhodlanie venovať sa behu.

Pre beh je charakteristická letová fáza. Tá nasleduje po odraze z jednej 
končatiny, po nej nasleduje došľap na druhú končatinu. Z tejto krátkej cha-
rakteristiky je zrejmé, že pre vyššie telesné hmotnosti to môže byť problém, 
preto je vhodnejšie pohybové aktivity začať chôdzou, pri ktorej sa jedna 
končatina vždy dotýka podložky a nápor na kĺby je oveľa menší. Kombiná-
cia behu a chôdze na základe vlastných pocitov je najvhodnejším štartom 
k akejkoľvek pohybovej aktivite. Aj vďaka tomuto nenáročnému cvičeniu si 
môže jedinec vytvárať vhodnejšie podmienky na reguláciu hmotnosti (ak kilo-
gramy neubúdajú, aspoň už nepribúdajú), zlepšuje si činnosť srdcovo-ciev-
neho systému, psychicky sa uvoľní a nemalý význam zohráva aj spoločen-
ská stránka – veľakrát si nájde skupinu podobných nadšencov, s ktorými sa 
stretáva aj mimo svojich tréningových jednotiek. 

Dôležitým faktorom rekreačného behania je jeho primeranosť a pravidel-
nosť. Na začiatok stačí dvakrát do týždňa – napr. 20 – 30 minút. Postupne sa 
záujemca prepracuje k dlhšiemu časovému zaťaženiu. Naučí sa prekonávať 
nepríjemné pocity, ktoré po určitej dobe nastávajú. Čas zaťaženia a rýchlosť 
behu môžu byť určené vlastnými pocitmi. Jednoduchým indikátorom rýchlosti 
behu je napr. schopnosť komunikácie so spolucvičencom počas zaťaženia. 
Tým, ktorí to myslia vážnejšie, odporúčame riadiť sa srdcovou frekvenciou. 
Čím je vyššia, tým je zaťaženie pre organizmus náročnejšie a hrozí, že sa 
z neho nedokáže zotaviť. Pre orientáciu sa odporúča začiatočníkom zaťaženie 
na úrovni pulzov vypočítaných podľa vzorca (180 – vek). 

Na záver príklad jednoduchého tréningového plánu: sebakriticky si určí-
me svoj čas zaťaženia (napr. 30 minút). Prvé dva – tri tréningy sme v súvislej, 
rovnomernej činnosti (napr. chôdza v kombinácii s rýchlou chôdzou v par-
ku). Po každom tréningu by sme mali mať do 1 – 2 hodín pocit, že „sme 

vlastne nič nerobili“. To znamená, že organizmus sa bez problémov vyrovnal 
so zaťažením a zregeneroval sa. V ďalšej etape k chôdzi a rýchlej chôdzi 
pridáme ľahký klus. Ich zaradenie v 30-minútovom zaťažení striedame podľa 
vlastných pocitov. Postupne sa takto prepracujeme k tomu, že počas celých 
30 minút sme schopní pomalšie či rýchlejšie bežať. Zákonite sa predlžuje aj 
absolvovaná vzdialenosť, zvyšuje sa intenzita zaťaženia a teda aj účinok na 
srdcovo-cievny a dýchací systém. Až po absolvovaní tejto fázy začína mať 
význam zaujímať sa o pitný režim, stravu, s tým spojenú reguláciu hmotnosti 
a pod.

Takže, priatelia, svetový deň behu je tu. Privítajme ho nie záväzkom, že od 
budúceho týždňa začneme behať, ale prvou tréningovou jednotkou. Aj keď 
to bude len prechádzka v lese, na nábreží alebo v parku pri dome. Zoberte 
so sebou aj partnera, resp. partnerku a možno zistíte, že človek, s ktorým 
doma žijete, je vtipný, múdry a dá sa s ním celkom dobre porozprávať. A ta-
kisto objavíte, koľko vecí ste si už dávno nepovedali!

Doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,
Katedra atletiky FTVŠ UK
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Prednedávnom som sa vrátila zo študijného pobytu, ktorý som absolvovala vďaka 
programu Erasmus+. Mojím domovom sa na rok stala Braga – tretie najväčšie 
mesto najzápadnejšej krajiny nášho kontinentu. Výber bol ťažký, pretože moja 
fakulta nemala podpísané zmluvy s krajinami, v ktorých som chcela študovať. 
Nakoniec voľba padla na Portugalsko a nie je čo ľutovať. Práve naopak!

Hoci som pred odchodom o tejto krajine, jej zvykoch, jazyku a kultúre 
nemala ani potuchy, veľmi príjemne ma prekvapila. Do Porta, kde som 
prvý deň priletela, som sa zamilovala, a to som bola ešte len v lietadle! 
Oranžové strechy domčekov s typickými fasádami polepenými rôznofa-
rebnými kachličkami, úzke uličky voňajúce kávou a typickými koláčikmi, 
nespočetné množstvo chrámov a neopísateľné nábrežie rieky Douro 
s mostom od Gustava Eiffela vedúceho do menšieho mesta Gaia, zná-
meho výrobou portského vína – práve tieto skutočnosti spravili z Porta pre 
mňa top mesto Európy a aj keď som študovala v Brage, aspoň raz do 
mesiaca som si našla čas na jeho návštevu.

Z jazyka som bola prvé dni (až mesiace) trošku zmätená, keďže 
po portugalsky som sa začala učiť len približne tri mesiace pred svojím 
odchodom do Portugalska. Písanému textu som ako-tak rozumela, ale 
keď som prvý raz počula rozprávať Portugalčana a ešte k tomu rodá-
ka zo severu, ktorému nerozumeli ani Brazílčania, len som vytreštila 
oči a rozmýšľala, ako zvládnem štúdium biológie v tomto jazyku. Ale 
vyučujúci boli veľmi ústretoví a snažili sa mi pomôcť, ako mohli. Buď 
osobitnými hodinami, kde mi vysvetlili to, čo som nepochopila, alebo 
mi posielali prepísané prezentácie do angličtiny. Dokonca jeden profe-
sor rozprával celý čas na prednáškach po anglicky a to len kvôli mne! 
(Spolužiaci ma išli zabiť. ☺) Postupom času som asi v polovici semes-
tra začala rozumieť aj odborným biologickým prednáškam a úspešne 
som zvládla všetky skúšky. Popri škole som dokonca stíhala aj tréningy 
surfingu a druhý semester som sa dostala do univerzitného surferské-
ho tímu, čo bol pre mňa veľký zážitok.

Školský systém je dosť podobný nášmu slovenskému, takže ma 
v spôsobe výučby skoro nič neprekvapilo. Veľmi sa mi páčilo, že spo-
lužiaci držali vždy pokope a hodiny sa niesli v rodinnom duchu. Zaují-
mavou tradíciou bolo tzv. „praxe“, čo je vlastne akési rituálne prijíma-
nie prvákov, ktoré však trvá celý školský rok. V univerzitnom kampuse 
a v jeho okolí sa každodenne zhlukovali skupiny prvákov oblečených 
v rovnakom odeve, či už v montérkach, teplákových súpravách, alebo 
v iných outfitoch podľa toho, ako im to nariadili starší študenti 3. roč-
níka. Tí boli oblečení v typických uniformách à la Harry Potter. Prváci 
musia plniť rôzne, niekedy aj hlúpe úlohy: oslovovanie neznámych štu-
dentov, drepovanie, behanie, spievanie... Ulicami sa ozývali pokriky 
a piesne, v ktorých spomínali svoju univerzitu, kurz či mesto, v ktorom 
študujú. Najskôr som si myslela, že tieto zábavky budú trvať len počas 
prvého uvítacieho týždňa, ale nováčikovia vytrvalo poslúchali a stretá-
vali sa so svojimi vodcami celý rok. Tí zasa chodili na vyučovanie vo 
svojich čiernych plášťoch, takže som sa neraz cítila ako na Rokforte. 
Mnohí – hlavne starší ľudia alebo vyučujúci – odsudzovali túto tradíciu, 

ale študenti si 
ju, naopak, po-
chvaľovali, aj 
keď to na nie-
koho mohlo pô-
sobiť ako šika-
novanie. Podľa organizátorov je hlavným cieľom disciplína, integrácia, 
rešpekt, spolupatričnosť. Študenti sa pri týchto činnostiach lepšie spo-
znajú vzájomne, ale aj so staršími kolegami, od ktorých môžu získať 
mnoho cenných rád. Všetko sa končí začiatkom mája akademickým 
týždňom, kedy študentská asociácia usporiada veľký festival, ktorým 
žijú študenti, ale aj celé mesto. 

Neodmysliteľnou súčasťou pobytu cez Erasmus+ je nielen spo-
znávanie krajiny a kultúry, v ktorej sa výmena koná, ale aj krajín, odkiaľ 
pochádzajú ostatní Erasmus študenti. Cestovanie patrí medzi moje 
srdcové záležitosti. Počas minulého roka som nezaháľala a snažila 
som sa spoznať Portugalsko čo najviac. Bolo nemožné prejsť všetko, 
čo som mala vo svojom pôvodnom pláne, ale navštívila som mnohé 
zaujímavé miesta: spomínané Porto, hlavné mesto Lisabon, historické 
univerzitné mesto Coimbru, Aveiro – portugalské „Benátky“, Algarve 
– najjužnejší región Portugalska s nádhernými plážami a mnoho ďal-
ších typických mestečiek v okolí Bragy. Počas veľkonočných prázdnin 
sme sa so spolubývajúcou vybrali na Camino de Santiago, čo je skoro 
200-kilometrová pešia túra z Portugalska do španielskeho Santiaga 
de Compostela, počas ktorej sme si oddýchli od povinností a užívali si 
krásy prírody. Cez vianočné prázdniny som zavítala na Azorské ostro-
vy, ktoré určite odporúčam navštíviť, tak isto ako Madeiru, tzv. ostrov 
večnej jari, ktorý tiež patrí Portugalsku.

Keby som mala zhodnotiť môj pobyt v Portugalsku, tak mu dávam 
jednotku s hviezdičkou. Každý študijný pobyt je určite obohacujúcou 
skúsenosťou a radím každému jednému študentovi túto možnosť vyu-
žiť. Naučí vás samostatnosti, zlepšíte sa v jazykoch, spoznáte mnoho 
nových zaujímavých ľudí, inú kultúru, iný spôsob vyučovania a mnoho 
ďalšieho. Špeciálne by som všetkým odporučila Portugalsko, pretože 
je to nádherná krajina s krásnou prírodou, históriou, tradíciou, ľudia sú 
tu pohodoví, uvoľnení, vôbec nie je z nich cítiť stres. Náklady na život 
sú porovnateľné so Slovenskom, v niektorých oblastiach dokonca aj 
nižšie. Navyše, portugalská kuchyňa je vynikajúca! Mohla by som pí-
sať ešte mnoho chvál, no najlepšie je zažiť to na vlastnej koži. 

Dominika Kišacová, PriF UK

Portugalsko: Exotika v Európe
D Í V A M E  S A  P O  S V E T E
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Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov  
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK
 
Miesto narodenia: Bratislava 
Vek: 59 

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Každú chvíľu niečím iným. Nie som ten typ, ktorý 

od detstva ide za jediným profesijným snom. Chcela 
som byť holička, lekárka, učiteľka – to boli v čase 
môjho detstva také tie „štandardné“ predstavy, ale 
chcela som byť aj módna návrhárka, lebo moja babina 
krásne šila, a tiež som chcela byť cvičiteľka po-
ľovníckych psíkov, čo bola vášeň a profesia môjho 
starého otca. 

Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Vyštudovala som sociológiu na FiF UK, z hľa-

diska postavenia tejto disciplíny v spoločnosti 
v asi najhorších možných rokoch – v druhej polovici 
normalizačných 70. rokov. Dokonca v priebehu môj-
ho štúdia dostala sociológia oficiálny prívlastok 
„marxisticko-leninská“, čo jasne odzrkadľovalo 
ideologické zošnurovanie tejto krásnej disciplí-
ny. Našťastie bolo na katedre v tom čase niekoľko 
osvietených vyučujúcich – predovšetkým doc. Ale-
xander Hirner, sociologická legenda, človek, ktorý 
bol v 50. rokoch prenasledovaný, neoprávnene odsú-
dený a osem rokov uväznený, z mladých potom prof. 
Soňa Szomolányi, Dr. Vladimír Krivý, prof. Juraj 
Schenk – kvôli ktorým sa tam oplatilo ostať. Ne-
skôr, vlastne omnoho neskôr, som k sociológii pri-
dala doktorát a habilitáciu z politológie. Vznik-
la z toho politická sociológia, disciplína, ktorá 
odhaľuje sociálne súradnice politiky a politického 
správania. 

Aké cudzie jazyky ovládate?
Angličtinu a nemčinu celkom slušne; ruštinu 

ovládam tiež, ale vôbec nie adekvátne tomu, koľko 
som sa ju učila; rozumiem po poľsky a nedávno som 
bola silne motivovaná naučiť sa aspoň trochu po 
maďarsky. Ale skončilo to pri veľmi elementárnych 
znalostiach. Svoje zlyhanie pripisujem kombinácii 
obťažnosti tohto jazyka a môjho veku.

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Sviatok práce. ☺ Neviem na to odpovedať serióz-

ne; mojou hlavnou súčasnou prácou je učiť študen-
tov lepšie „čítať“ sociálnu a politickú realitu. 
To však považujem skôr za poslanie, za vzájomnú in-
terakciu. Ani nepoužívam slovné spojenie „idem do 
práce“, ale „idem do školy“ – učiť, ale aj učiť sa. 
A najmä nedelím svoj čas na „prácu“ a „nie prácu“. 
Hranica je rozmazaná. 

Ako rada trávite voľný čas?
Rôzne – kultúra, pohyb, varenie, rodina, pria-

telia... Ako som povedala vyššie o práci, ani môj 
voľný čas nemá jasné kontúry. V niečom je to fajn, 
ale niekedy by som chcela poznať ten pocit úľavy, 
že teraz „padla“. 

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Televíziu využívam najmä ako zdroj informácií, 

často ju mám zapnutú len ako zvukovú kulisu. Na 
filmy idem radšej do kina a knihy sú mojou dôleži-

tou súčasťou. Neskromne si 
myslím, že na dnešnú dobu 
čítam dosť veľa beletrie. 
Aj vďaka „bookclubu“, kto-
rý pestujeme s partiou ka-
marátok už pomaly zdatných 
pätnásť rokov. Debatovanie 
o knižkách mi pomohlo vy-
liečiť sa z hektickej doby po roku 1989, keď sme 
si mysleli, že beletria je luxus, ktorý si popri 
rýchloobrátkových novinách a výskumných správach 
nemôžeme dovoliť. Z knižiek, ktoré čítame v rámci 
klubu, mám potešenie dvakrát – pri čítaní a potom 
aj pri zdieľaní vzájomných názorov a dojmov. 

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Vyše 30 rokov jeden manžel, dve deti, tri vnúča-

tá. Moju najbližšiu rodinu tvorí aj najstaršia ge-
nerácia – mama a svokra, čo je úžasné. V praktickom 
každodennom živote to niekedy znamená to, čomu sa 
hovorí „sendvičová generácia“. Ale nesťažujem sa, 
práve naopak, teší ma to, vážim si to a užívam si, 
keď sú všetci nablízku a v rámci typického ženského 
multitaskingu sa snažím žiť intenzívne a aktívne 
so všetkými generáciami. 

Čo vás dokáže zarmútiť?
Koniec leta. Každý rok. 

Čo vás dokáže rozosmiať?
Cynická obluda a Shooty. Oboch autorov pova-

žujem za bezkonkurenčných, geniálnych glosátorov 
našej politickej reality. Tam, kde končia racio-
nálne, seriózne analýzy, oni začínajú. Občas mám 
však pocit, že realita predbieha aj ich najdrzej-
šie a najcynickejšie postrehy. To je potom dôvod 
na zarmútenie. 

 
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, 

športovca...)?
Mám veľa obľúbených autorov a autoriek, lite-

rárnych, filmových, hudobných, výtvarných atď. Ale 
nie je to olympiáda, nezostavujem rebríčky. 

Máte nejaký skrytý talent?
To by som aj ja rada vedela. Asi je skrytý aj 

predo mnou. 

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
To je ťažká otázka, nemám rada jej pátos. Ale 

keď to musí byť – určite medzi ne patrí masary-
kovské: neklamať a nekradnúť, ale dôležité je aj 
to, aby sa vnímali ako niečo, čo je samozrejmé. 
Ale otočím túto otázku do roviny politickej – mi-
moriadne dôležitou hodnotou je nepochybne demokra-
cia, otvorená spoločnosť. Nemali by sme ju pova-
žovať za niečo automaticky raz prevždy dané, lebo 
jej nepriatelia (ešte) existujú. 

Foto: Milan David

30



J U B I L E U M

L Ú Č I M E  S A

31

Prof. MUDr. Martin Janec, DrSc.,  
oslavuje 95 rokov

V tomto roku sa úctyhodného životného jubilea dožíva uznávaný odborník v detskej chirurgii a neurochirurgii prof. MUDr. 
Martin Janec, DrSc.

Prof. Martin Janec sa 
narodil v roku 1921 na 
severnej strane hrebeňa 
Malých Karpát v obci Bre-

zová pod Bradlom. I preto sme k sebe mali blízko 
– moja rodná obec Chtelnica leží totiž na južnej 
strane tohto hrebeňa. Zblížili sme sa však až ako 
pracovníci Lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave (LF UK), kde sme spoznali, že 
zdieľame obaja podobné názory i pozitívny vzťah 
k životu.

Vypracoval sa na rozhľadeného a uznávaného 
odborníka v detskej chirurgii a v neurochirurgii. 
Obidva odbory boli kedysi situované na jednom 
pracovisku Detskej nemocnice na Duklianskej uli-
ci v Bratislave. Špecializoval sa najmä na úpravy 
vývinových chýb u detí, predovšetkým rázštepov 
hornej pery a podnebia, hydrocefalu, intersexu. 
V rokoch 1971 – 1988 zastával post prednostu 
Kliniky detskej chirurgie LF UK a Detskej fakult-

nej nemocnice s poliklinikou. Jeho zodpovednosť 
sa prejavovala i v tom, že si na kliniku pozýval na 
hosťovanie odborníkov v oblasti hrudnej chirurgie, 
ktorým pri operáciách skromne asistoval, hoci 
bol profesorom a prednostom kliniky. Nikdy sa 
nad nich nepovyšoval. Vždy vynikal množstvom 
tvorivých myšlienok. Prejavuje sa ako nadaný roz-
právač, múdry spisovateľ, sporadicky aj ako ta-
lentovaný básnik. Napísal viacero užitočných diel 
pre medikov i lekárov, napríklad aj o pooperačnej 
ošetrovateľskej starostlivosti.

Profesor Martin Janec je nielen skvelý lekár 
a pedagóg, ale predovšetkým neobyčajne hodnot-
ný človek. Nenadarmo o ňom ľudia, ktorí ho mali 
možnosť čo len trochu bližšie spoznať, vravievajú: 
„Je to dobrý človek.“ Majú pravdu. Dodávam, že aj 
veľmi citlivý. Dobre si napríklad uvedomuje, že aj 
šťastne sa usmievajúci človek má svoje trápenie, 
svoje bolesti, že skrýva svoje smútky, ktoré lekár 
musí odhaliť. Je presvedčený, že ku každému by 

sme sa mali správať ústretovo, vypočuť si ho s lás-
kavou pozornosťou, mať pre neho pochopenie, 
byť k nemu ľudský. Neraz sme spolu dlho rozo-
berali, že lekár sa nielenže musí pacientovi veno-
vať s plnou pozornosťou, ale pristupovať k nemu 
s maximálnym súcitom a rešpektom.

Naše priateľstvo zocelila aj skutočnosť, že sme 
v tom istom čase boli obaja na pracovnom a študij-
nom pobyte v anglickom Sheffielde. Ja som býval 
v Crewe Hall, kde Martin za mnou často chodie-
val. Spomínali sme na domov, na naše rodiny, 
ktoré sme na dlhší čas opustili, na priateľov. Naše 
stretnutia boli vždy srdečné a spravidla pri nich 
nechýbal humor.

Vzácnemu priateľovi k významnému životnému 
jubileu zo srdca prajem pevné zdravie, duševnú 
pohodu a radosť v kruhu rodiny a priateľov. Ad 
multos annos!

Karol Kapeller, emeritný profesor LF UK

In memoriam prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc.
(12. 4. 1928 – 26. 5. 2016)

Dňa 26. mája 2016 sa zastavilo srdce dlhoročného bývalého dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) 
a niekdajšieho vedúceho Ústavu lekárskej biochémie JLF UK prof. MUDr. Viliama Mézeša, DrSc. Do večnosti tak odišiel 
významný riadiaci a vedecko-pedagogický pracovník, ktorý sa zásadným spôsobom zaslúžil o vznik JLF UK. Jeho rodina, 
priatelia, kolegovia a celá akademická obec sa s ním rozlúčili 2. júla 2016 v Aule Magna.

Prof. MUDr. Viliam 
Mézeš, DrSc., sa narodil 
12. apríla 1928 v Hradiš-
ti (okres Poltár) v rodine 
učiteľa na základnej škole. 

Táto skutočnosť asi do určitej miery predurčila 
jeho budúcu lekársko-pedagogickú profesionál-
nu orientáciu. Strednú školu navštevoval v Ban-
skej Bystrici, Lučenci a v Bratislave v rokoch 
1939 – 1947. Po úspešnej maturite začal študo-
vať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (LF UK), kde promoval v roku 1952. 
Vedeckú ašpirantúru v odbore biochémia absol-
voval na štúdiách v Sankt Peterburgu v rokoch 
1958 – 1961. Po úspešnej obhajobe sa vrátil 
na svoje pôvodné pracovisko na LF UK, kde sa 
v roku 1964 habilitoval na docenta v odbore bio-
chémia. V roku 1967 odišiel pracovať do Martina 
na (vtedy ešte) detašované pracovisko LF UK, 
kde do roku 1969 vykonával funkciu vedúceho 
tamojšej Katedry teoretických disciplín, následne 
v rokoch 1969 – 1984 pôsobil ako vedúci Ústa-
vu lekárskej biochémie JLF UK. V roku 1969 bol 
menovaný vysokoškolským profesorom v odbore 
biochémia a zároveň sa stal prvým dekanom no-
vovzniknutej JLF UK v Martine, pričom tento post 
zastával až do roku 1976 a neskôr ešte dve funkč-
né obdobia v rokoch 1983 – 1989. Práve v tých-
to funkciách sa prejavili jeho mimoriadne organi-
začné schopnosti, ktoré mu umožnili v spolupráci 
s ostatnými kolegami položiť veľmi pevné základy 
novej fakulty i ústavu a priniesť tak do Martina du-
cha vysokoškolského života. V roku 1983 obhájil 
doktorskú dizertačnú prácu. 

V priebehu svojej odbornej kariéry bol čle-
nom mnohých vedeckých kolégií a funkcioná-
rom niekoľkých odborných spoločností. Medzi 
tie najvýznamnejšie patrili Vedecké kolégium 
chémie ČSAV, Vedecké kolégium molekulárnej 
a bunkovej biológie ČSAV, Vedecké kolégium 
SAV pre biologicko-lekárske vedy, predseda 
Slovenskej biochemickej spoločnosti, pod-
predseda Československej biochemickej spo-
ločnosti, predseda Neurochemickej sekcie 
Československej biochemickej spoločnosti, 
člen Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva 
SR, člen Vedeckej rady UK, člen Vedeckej 
rady LF UK, člen komisie pre obhajoby doktor-
ských dizertačných prác z biochémie. Za svoje 
pracovné úsilie a výsledky vedeckovýskumnej 
a organizátorskej práce bol ocenený viacerými 
oceneniami a vyznamenaniami ako Veľká zlatá 
medaila UK, Zlatá medaila Slovenskej lekár-
skej spoločnosti, Medaila Československej 
lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, Pamätná 
medaila SAV, Pamätná medaila UK, Pamätná 
medaila LF UK a Pamätná medaila Lekárskej 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po-
čas svojej dlhoročnej pedagogickej práce sa 
podieľal na výchove stoviek študentov vše-
obecného lekárstva, či už na svojej materskej 
LF UK, alebo neskôr na JLF UK. Pre mnohých 
študentov medicíny zostanú nezabudnuteľnými 
jeho prednášky, kedy pomocou klasickej kriedy 
a tabule dokázal predniesť aj tie najzložitejšie 
biochemické témy. A to všetko s gracióznos-
ťou výborného biochemika a zároveň s citom 
lekára, ktorý v zložitej spleti chemických reakcií 

a biochemických dejov dokázal budúcim leká-
rom ukázať cieľ a zmysel poznatkov lekárskej 
biochémie pre ich budúce povolanie. 

Vo vedeckovýskumnej práci sa venoval ne-
urochémii s hlavným zameraním na štúdium 
lipidov a metabolizmus lipoproteínov cytosólu 
nervových buniek za normálnych a patologic-
kých podmienok, predovšetkým v experimen-
tálnom modelovaní ľudských demyelinizačných 
ochorení. Počas svojej aktívnej činnosti pub-
likoval množstvo publikácií in extenso v inde-
xovaných aj neindexovaných časopisoch. Je 
spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc 
a troch vysokoškolských skrípt. S mimoriad-
nou starostlivosťou sa venoval aj výchove bu-
dúcich pokračovateľov svojho diela. Pod jeho 
vedením úspešne obhájilo titul kandidáta vied 9 
asistentov a habilitovali sa 2 pracovníci ústavu. 
Okrem vlastnej výskumnej práce sa venoval aj 
budovaniu organizačnej štruktúry neurochémie 
v bývalom Československu. Bol jedným zo spo-
luzakladateľov Neurochemickej sekcie Česko-
slovenskej biochemickej spoločnosti. V roku 
1984 bol hlavným organizátorom jubilejného 
10. Celoštátneho biochemického zjazdu. 

Vážený pán profesor, Tvoje dielo zostáva nie-
len na prosperujúcej fakulte, ale aj v Tvojich žia-
koch. Nikdy na Teba nezabudneme a Tvoj odkaz 
si natrvalo uchováme v našich mysliach a srd-
ciach! Česť Tvojej pamiatke, milý Viliam!

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK
Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., vedúci 

Ústavu lekárskej biochémie JLF UK



Upravuje právny poriadok Slovenskej republiky povinnosť no-
siť pri sebe občiansky preukaz? Môže príslušník Policajného 
zboru uložiť pokutu za nepredloženie občianskeho preukazu?

V prvej časti právnej poradne venovanej občianskym preukazom sme 
sa zaoberali právami a povinnosťami súvisiacimi s povinnosťou občana mať 
občiansky preukaz. V druhej časti sa zameriame na otázku, či je občan 
povinný nosiť občiansky preukaz pri sebe.

V spoločnosti sa šíria rôznorodé informácie týkajúce sa povinnosti no-
siť pri sebe občiansky preukaz. Jednou z takýchto všeobecne známych 
dezinformácií je, že občiansky preukaz netreba mať pri sebe, pokiaľ sa 
osoba nachádza 500 metrov od svojho trvalého bydliska. Ako to teda 
v skutočnosti je?

Zatiaľ čo v zákone o občianskych preukazoch z roku 1957, ktorý bol 
na našom území účinný až do septembra 1993, bola upravená povinnosť 
preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom a nosiť ho pri sebe, 
v súčasnosti nie je takáto povinnosť v slovenskom právnom poriadku za-
kotvená. Keďže neexistuje povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe, 
nie je príslušník Policajného zboru oprávnený uložiť za takéto konanie 
pokutu.

Samozrejme, príslušník Policajného zboru je oprávnený zisťovať totož-
nosť osoby dokladom totožnosti. Avšak nemal by tak konať bezdôvodne, 
pretože podľa zákona musí byť splnená podmienka, že je to potrebné 
na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore. Dokladom 
totožnosti nie je iba občiansky preukaz, ale aj cestovný doklad, potvrde-
nie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu a ďalšie 
doklady (napr. služobný preukaz sudcu alebo prokurátora). 

Na hodnoverné preukázanie totožnosti by vzhľadom na závažnosť dô-
vodu zisťovania totožnosti malo byť dostatočné hodnoverné preukázanie 
mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska osoby. To znamená, že 
by malo stačiť predloženie vodičského preukazu alebo iného preukazu 
s fotografiou, prípadne overenie zo strany policajta prostredníctvom infor-
mačných systémov.

Ani v prípade, ak osoba vyzvaná na preukázanie totožnosti nemá pri 
sebe potrebný doklad a nevie hodnoverne preukázať svoju totožnosť, 
nemôže byť za takéto konanie, ktorému chýba protiprávnosť, zo strany 
Policajného zboru potrestaná. Policajt je však oprávnený takúto osobu, 
na účely zistenia totožnosti, predviesť na útvar Policajného zboru, pričom 
o predvedení musí spísať úradný záznam. Ak policajt nezistí totožnosť do 
24 hodín od jej predvedenia alebo nezistí porušenie právnych predpisov, 
je povinný takúto osobu prepustiť. 

Mgr. Mária Havelková, interná doktorandka 
na Katedre správneho a environmentálneho práva PraF UK

J A Z Y K O V É  O K I E N K O
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Páčiky, svojky a statusy alebo aké slová nám priniesol fejsbúk
Neologizmy (nové slová) z názvu nášho jazykového okienka sú povedomé skôr mladšej generácii, pravda, nádejame sa, že 
poznámky na margo ich používania budú podnetné pre všetkých čitateľov. S danými výrazmi sa môžeme stretnúť pri využívaní 
známej sociálnej siete Facebook. 

Facebook je prí-
ťažlivý nielen pre mla-
dých, ale aj pre star-
ších používateľov. 
Užívatelia si na ňom 
vytvoria vlastný profil, 

v ktorom napíšu o sebe základné informácie, 
prípadne zverejnia svoje fotografie a aj na 
základe toho nadväzujú vzťahy s ostatnými. 
V súčasnosti má na fejsbúku svoju používa-
teľskú skupinu každá univerzita, napr. aj tá 
naša, ktorá pravidelne zdieľa novinky.

Už samotné vlastné podstatné meno 
Facebook sa používa vo viacerých podo-

bách. Daný názov sa zovšeobecnil a píše sa 
aj s malým začiatočným písmenom ako fa-
cebook a často sa prispôsobuje aj sloven-
skému pravopisu, napr. fejsbúk, fejsbuk, 
ale aj skratkovito ako FB, resp. aj fbk.

S používaním fejsbúku sa v slovenčine 
objavili aj nové výrazy, napr. anglicizmy sel-
fie (autoportrét fotený pomocou smartfónu), 
lajk (označenie, že sa mi niečo páči a dá-
vam tomu palec hore), označenie zdieľať 
(v zmysle deliť sa o informácie), ktoré je utvo-
rené z českého sdílet alebo výraz status 
(vyjadrenie/situácia používateľa, ktoré zdieľa 
verejne alebo medzi priateľmi na fejsbúku). 
Výrazy selfie a lajk sú vžité výrazy anglické-

ho pôvodu, ale stretávame sa i s pokusmi 
o ich preklad do slovenčiny, napr. svojka 
(selfie) alebo páčik (lajk), pričom dané výra-
zy prenikli aj do mediálnej sféry.

Keďže sloveso zdieľať je už vžité, mô-
žeme očakávať, že bude v budúcnosti ak-
ceptované za spisovné, osud slov svojka 
a páčik je menej zreteľný, v komunikácii 
sú už totiž zaužívané ich cudzie ekvivalenty. 
Slovenčina je pružný a dynamický jazyk, len 
čas ukáže, ako rozhodneme my, bežní po-
užívatelia jazyka, o osude daných výrazov.

Mgr. Perla Bartalošová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

NU 1610/01

Občianske preukazy  
(2. časť)

P R Á V N A  P O R A D Ň A

Pridajte sa k viac ako 13-tisíc fanúšikom Univerzity Komenského  
na Facebooku: www.facebook.com/Comenius.University.

Buďte v obraze s Facebookom UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 11. novembra 2016 a vyhrajte osušku s logom UK. Spomedzi 
správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Johann Wolfgang von Goethe: „VŠETKO JE ŤAŽKÉ PREDTÝM, NEŽ JE TO ĽAHKÉ.“ Správnu odpoveď 
poslala aj Denisa Svitková. Srdečne blahoželáme!

Naša univerzita 1964, ročník X., č. 3

L ISTUJEME V  STARÝCH ČÍSLACH

Čo nájdete v novembrovej Našej univerzite?

ü Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta UK si pripomenula  

80. výročie svojho vzniku 

 Čomu všetkému musela fakulta počas svojej 

80-ročnej cesty čeliť? Aké významné míľniky ju na 

nej čakali?

ü Filozofická fakulta a Právnická fakulta UK pri príležitosti svojho 

95. výročia zorganizovali konferencie 

 Aký bol pohľad do dejín FiF UK a jej akademickej obce? K akým záverom 

dospeli účastníci Bratislavského právnického fóra 2016?

ü Univerzita Komenského nechýbala na 

jubilejnom 20. ročníku veľtrhu vzdelávania 

Akadémia & Vapac 

 O čom sa stredoškoláci v stánku UK najčastejšie 

informovali? Ako veľtrh hodnotia zástupcovia 

z fakúlt UK? 

ü Rozhovor s absolventom Filozofickej fakulty UK 

Danielom Hevierom

 Ako si táto všestranná umelecká osobnosť spomína 

na svoje vysokoškolské časy strávené na Univerzite 

Komenského?

ü	veľa ďalšieho zaujímavého čítania
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Comenius University is among the top 
700 universities in the world

Comenius University has once again 
been included in the QS World University 
Rankings. It was the only Slovak universi-
ty to reach this achievement. Just like last 
year, it was placed in the 651–700 rank-
ing band. p. 3

Comenius University wins the 2016 
University Regatta

On 24 September 2016 the fourth an-
nual University Regatta took place in 
Bratislava. It was organized by the uni-
versity’s Faculty of Physical Education 
and Sport. Both Comenius University and 
the Slovak University of Technology test-
ed each other’s rowing prowess on the 
Danu be River. As on the previous three 
occasions, the Comenius University row-
ing eight came out the winner. p. 3

Selected events from the Comenius 
University Rector’s programme

5 September – The rector took part in 
the opening ceremony of the fourth Uni-
versity Games of the Slovak Republic.

19 September – The 2016/2017 aca-
demic year was officially declared open 
by the rector in the university’s Auditori-
um. pp. 6–8. 

30 September – The rector took part in 
the opening of the 2016 European Re-
searchers’ Night festival held in Bratisla-
va’s Old Market Hall. pp. 16–17

Comenius University co-organizes the 
6th International Conference on Plas-
ma Medicine

From 4 to 9 September 2016 nearly 360 
top-level scientists from all over the world 
gathered in Mlynská dolina to participate 
in the 6th International Conference on 
Plasma Medicine. The main organizers 
of the conference were Associate Profes-
sors Zdenko Machala and Karol Hensel, 
and their team at the university’s Faculty 
of Mathematics, Physics, and Informat-
ics. The other conference organizers 
were the International Society for Plas-
ma Medicine (ISPM) and the Society for 
Plasma Research and Applications. The 
conference was preceded by the first 
Plasma Medicine Summer School, which 

was held from 1 to 3 September 2016 at 
the Congress Centre based at the uni-
versity’s Družba dormitory buildings; the 
school’s programme of events was organ-
ized by former ISPM President, Professor 
Jean-Michel Pouvesle from the University 
of Orléans. p. 5

The 2016 Amosfest offers visitors 
a rich programme

On 27 September 2016, Comenius 
University started a new tradition at the 
Ľudovít Štúr Campus–Mlyny in Bratisla-
va’s Mlynská dolina neighbourhood; the 
Amosfest students’ festival had the main 
aim of bringing students, staff, and gradu-
ates from various faculties of the university 
together and thus strengthening what the 
university means to them, as well as pro-
moting the activities of various students’ 
associations operating at the universi-
ty. The first year of the festival included 
informal discussions with the Minister 
of Education, Science, Research, and 
Sport of the Slovak Republic, Professor 
Peter Plavčan, and Slovak Olympic ath-
letes; there was also a diverse musical 
programme and sporting competitions for 
festival participants in football, table foot-
ball, and chess. p. 9

Awards for scientific and professional 
literature in 2015

On 22 September 2016 the Literary Fund 
of the Slovak Republic recognized au-
thors of scientific and professional litera-
ture at the Zichy Palace in Bratislava. The 
Literary Fund of the Slovak Republic Prize 
for 2015 in the category of biological and 
medical sciences was awarded to Milan 
Kriška, Ján Gajdošík, Andrej Dukát, and 
Marián Bernadič from Comenius Univer-
sity’s Faculty of Medicine for their work 
Zlyhanie farmakoterapie, možnosti pre-
vencie (The failure of pharmacotherapy: 
possibilities of prevention). pp. 10–11

The Centre for Continuing Education 
is awarded the 2016 European Lan-
guages Label

In March 2016 the Centre for Continuing 
Education at Comenius University fin-
ished a far-reaching international multime-
dia e-learning project entitled Jasne – Al-
les klar! (It’s clear – Alles klar!). For more 
than two years, the centre had worked 
with seven other institutions in Germany, 
Austria, Poland, and the Czech Republic 
under the guidance of the Technische 
Universität Dresden. The quality of the 

project was recognized by the national 
jury of the European Commission’s ini-
tiative for innovative language projects, 
which awarded a 2016 European Lan-
guages Label. The award was received by 
the centre’s director, Dr Janka Chládecká, 
and the project’s Slovak coordinator, Alica 
Bortlíková, at an official ceremony on 28 
September 2016. p. 14

Comenius University at the 2016 
Scien ce Fair

On 14 September 2016 the first Science 
Fair took place on the square at the Eu-
rovea Shopping Centre. Three faculties 
from Comenius University (the Faculty of 
Mathematics, Physics, and Informatics; 
the Faculty of Natural Sciences; and the 
Faculty of Arts) featured among more than 
50 exhibitors. The Science Fair was or-
ganized by the Veda nás baví (Science is 
fun) non-profit organization in partnership 
with the Faculty of Mathematics, Physics, 
and Informatics. Its aim was to expand the 
horizons of primary and secondary school 
children and to lead them on a scientific 
path in their future studies and careers. 
p. 15

Comenius University at the 10th Euro-
pean Researchers’ Night

On 30 September 2016, European Re-
searchers’ Night, a unique festival of sci-
ence, took place simultaneously in 33 
countries around the continent. The tenth 
year of this festival took place in six cities 
around Slovakia. A rich programme was 
prepared for young and older visitors by 
Comenius University. pp. 16–17

An international religious studies con-
ference at Comenius University

On 14 and 15 September 2016 an inter-
national conference entitled “Minorities 
and Majorities in the Middle East and 
Asia” took place at Comenius University. 
The conference was organized by the 
Department of Comparative Religion at 
the Faculty of Arts in cooperation with the 
Slovak Society for the Study of Religions 
at the Slovak Academy of Sciences. The 
conference had a scientific atmosphere 
and was dedicated to Professor Rudolf 
Macúch, a well-known Slovak Orientalist 
and linguist who dedicated his profession-
al life to the study of minorities. p. 22

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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