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EDITORIÁL

P

odľa prieskumu istej firmy vyrábajúcej mobilné telefóny sa
priemerný dospelý užívateľ denne pozrie na svoj mobil asi
stokrát. Ak budeme predpokladať, že človek je počas dňa
aktívny zhruba šestnásť hodín, tak potom bežný dospelák zaťuká
na svoj smartfón bezmála každých desať minút. (U mládeže je
frekvencia kontrol displeja ešte o polovicu vyššia.) Už aj tá stovka pozretí zaváňa závislosťou, a tak nám vývojári promptne ponúkli
bezplatné aplikácie, ktoré nám nielenže zmerajú čas strávený na
mobile, ale aj vyhodnotia trvanie jednotlivých aktivít na ňom. Tento nekompromisný výpočet nás vraj má priprieť k tomu, aby sme
prehodnotil svoje návyky v oblasti mobilnej komunikácie a vrátili
sa k zmysluplnejšiemu tráveniu času. (Humorné na tom je, že keď
máme vykonať takúto kritickú sebareflexiu, máme pri tom opäť brnkať do displeja.)
Nadchádzajúce voľné dni budú skvelou a počas roka ojedinelou
príležitosťou, aby sme ich náležite naplnili. A aj keď nemusíme nevyhnutne veriť v to, že na Vianoce slávime narodenie Božieho syna,
Ježišov príbeh si odmyslieť od nich nemôžeme: Vianoce totiž nie
sú ani iba sviatkami „pokoja a mieru“, ako sme to kedysi čítali na nástenkách, a ani nejakou folkloristickou etudou. Sú prinajmenšom
oslavou zrodu entity, ktorá už dve tisícročia formuje našu kultúru,
no ešte väčšmi sú oslavou niečoho, čo nás chtiac-nechtiac presahuje a podnecuje, aby sme uvažovali aj o inom, než len o tom,
kto čo dáva do kapustnice. Odložiac mobily, nepremeškajme teda
počas sviatočných dní vzácnu možnosť nerušene a zmysluplne
premýšľať a pekne ľudsky – nie cez Messenger či WhatsApp – sa
so svojimi blízkymi pozhovárať o veciach každodenných i transcendentných, minulých a budúcich, osobných aj rodinných, pracovných či spoločenských. Všetci, ktorí sme sa v tomto roku podieľali
na tvorbe nášho časopisu, vám k tomu želáme svätý pokoj.
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity

Poznámka k titulnej strane: Dňa 19. novembra 2018 rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentstva ocenil v Aule UK výnimočných študentov a pedagógov
UK. Viac na str. 8 – 11.
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SPRAVODAJST VO

V Bratislave sa stretli rektori
dunajského regiónu
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) hostila v dňoch 7. – 9. novembra 2018 každoročné rokovanie Dunajskej rektorskej konferencie (DRC), ktorá združuje takmer 70 univerzít podunajského regiónu. Konferencia, ktorá sa od vzniku DRC v roku 1983 uskutočnila na pôde UK už po štvrtýkrát, sa tento rok tematicky venovala univerzitám ako centrám regionálneho rozvoja.

Výročnú konferenciu otvoril v Rektorskej
sieni UK dňa 8. novembra 2018 rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý je zároveň podpredsedom DRC. „Som presvedčený o tom, že naša spolupráca vo vzdelávaní, vede a výskume, ako aj výmena myšlienok
v rámci univerzít dunajského regiónu zohráva
významnú a možno aj rozhodujúcu rolu v rozvoji nášho spoločného regiónu s obrovským
inovatívnym potenciálom,“ povedal prítomným zástupcom univerzít.
Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR prišiel generálny riaditeľ sekcie
vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič. Účastníkov prostredníctvom videa virtuálne privítal aj
podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.,
vyzdvihol tému konferencie a uviedol, že univerzity prispievajú k regionálnemu rozvoju vo
všetkých oblastiach. Ďalej priblížil európsku
stratégiu pre dunajský región a ďalšie projekty EK, z ktorých môže DRC profitovať,
a to štrukturálne fondy, Kohézny fond, predvstupové fondy, Horizont 2020, LIFE+, Interreg a pod. Zdôraznil, že financií je dostatok, chýbajú však dobre pripravené projekty,
hoci ich počet pomaly narastá.
Predseda DRC Mgr. Friedrich Faulhammer, ktorý je rektorom Dunajskej univerzity v Kremse, priblížil históriu DRC aj výročných konferencií, niektoré z európskych
projektov na podporu regionálneho rozvoja
a zdôraznil potrebu univerzitnej spolupráce
v prospech rozvoja nielen dunajského re-

giónu, ale aj Európy. Na záver výročnej konferencie boli udelené ocenenia Danubius
Award & Danubius Young Scientist Award.
Dňa 9. novembra 2018 sa uskutočnilo
Generálne zhromaždenie DRC, na ktorom
bolo zvolené nové predsedníctvo Dunajskej
rektorskej konferencie na ďalšie dva roky
v zložení: predsedníčka DRC – rektorka
Univerzity v Belehrade prof. Dr. Ivanka Popović, podpredsedovia DRC – rektor Dunajskej univerzity v Kremse Mgr. Friedrich
Faulhammer a rektor Andrášiho univerzity
v Budapešti prof. Dr. Dietmar Meyer. Rektor
F. Faulhammer ešte v pozícii predsedu DRC,

nová predsedníčka DRC Ivanka Popović aj
končiaci čestný predseda DRC prof. Dr.
Ferenc Hudecz (bývalý rektor Univerzity
Loránda Eötvösa v Budapešti) sa poďakovali Univerzite Komenského v Bratislave ako
hostiteľovi Dunajskej rektorskej konferencie
2018. Hostiteľom budúcoročnej Výročnej
konferencie a Generálneho zhromaždenia
DRC bude Polytechnická univerzita v Bukurešti.
Lenka Miller
PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK

UK v ďalšom rebríčku ako najlepšia
slovenská univerzita
Univerzita Komenského v Bratislave boduje v ďalšom medzinárodnom rebríčku
hodnotiacom kvalitu svetových univerzít.
V prestížnom rebríčku Best Global Universities 2019 americkej spoločnosti U. S.
News & World Report, ktorý zverejnil 1250
najvýznamnejších svetových univerzít, obsadila 533. miesto. Opäť tak potvrdila svoju
pozíciu najlepšej slovenskej univerzity, keď
sa umiestnila pred Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach (934. miesto) a Slovenskou

technickou univerzitou v Bratislave (1121.
miesto).
Rebríček Best Global Universities (BGU)
vznikol v roku 2014 a zameriava sa výlučne
na vedeckú činnosť univerzít, ktorú hodnotí
na základe 13 indikátorov s rôznymi váhami.
Najväčšiu úlohu zohráva globálna a regionálna výskumná reputácia vysokej školy, ako
aj počet a podiel vysoko citovaných indexovaných publikácií.
Okrem celkového rebríčka 1250 najlep-

ších vysokých škôl sú zverejňované aj čiastkové rebríčky pre jednotlivé výskumné oblasti. UK získala vynikajúce umiestnenie v oblasti
fyziky, kde sa spomedzi 600 hodnotených
univerzít umiestnila na 144. mieste (spoločne
s Univerzitou v Janove a Lisabonskou univerzitou) tesne za King‘s College London (140.
miesto) a Univerzitou v Osle (142. miesto).
Štefan Panuška, OVV RUK
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

5. 11. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa v priestoroch Zážitkového
centra vedy Aurelium zúčastnil na slávnostnom otvorení Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Viac na str. 12 – 13.
Na pôde UK prijal rektora Leopold-Franzens-Universität Innsbruck prof. Dr. Tilmanna D. Märka. Dôvodom jeho návštevy bola
záverečná konferencia spoločného projektu
ELEvaTE (ExceLentnosť v Elektrónových
TEchnológiách), ako aj podpísanie zmluvy
o predĺžení a rozšírení spolupráce (platnej od
roku 2006) medzi oboma univerzitami.

6. 11. – Prihovoril sa účastníkom záverečnej konferencie úspešného twinningového
projektu v rámci Horizon 2020 s názvom
ELEvaTE, ktorého hlavným koordinátorom
bola Univerzita Komenského v Bratislave.
Diskusie a prezentácie o excelentnosti a rozdieloch medzi inštitúciami sa uskutočnili
v bratislavskom hoteli Marrol’s za medzinárodnej účasti pozvaných hostí a partnerov
projektu z Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck z Rakúska a Open University zo
Spojeného kráľovstva.
7. 11. – Zúčastnil sa zasadnutia Vedeckej
rady Slovenskej akadémie vied a Vedeckej

rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

sko: Historické paralely a vzťahy (od roku
1780 po súčasnosť). Viac na str. 4.

8. 11. – V Rektorskej sieni UK otvoril vý- 22. 11. – Na Lekárskej fakulte UK sa zúročné rokovanie Dunajskej rektorskej konferencie (DRC), ktoré Univerzita Komenského
od vzniku DRC v roku 1983 hostila v dňoch
7. – 9. novembra 2018 už po štvrtýkrát. Viac
na str. 3.

častnil na XII. Ladzianskeho dni, ktorý sa
koná na počesť nestora slovenskej anatómie
prof. MUDr. Júliusa Ledényiho-Ladzianskeho.

27. 11. – Zúčastnil sa rokovania Vedeckej
14. – 16. 11. – Na pôde UK otvoril val- rady Masarykovej univerzity v Brne.
né zhromaždenie prestížnej siete UNICA,
združujúcej 49 univerzít z 37 hlavných európskych miest, a zúčastnil sa aj na seminári
pre európskych rektorov a prorektorov, kde
hovoril o nutnosti univerzitnej spolupráce.
Viac na str. 5.
Prijal pozvanie veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachima Bleickera na stretnutie pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty.

21. 11. – Na Univerzite v Záhrebe rokoval s jej rektorom prof. Damirom Borasom,
DrSc., o ďalšom rozvoji partnerských vzťahov oboch univerzít. Súčasťou návštevy
bola prezentácia druhého dielu vedeckého
zborníka s názvom Chorvátsko a Sloven-

28. 11. – Zúčastnil sa panelovej diskusie,
ktorá sa konala pri príležitosti 80. výročia
založenia Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.
29. 11. – V Rektorskej sieni UK sa prihovoril účastníkom konferencie „Age Management a nová Stratégia celoživotného vzdelávania“, ktorú v rámci Týždňa celoživotného
učenia 2018 organizovala Filozofická fakulta
UK spolu s Asociáciou inštitúcií vzdelávania
dospelých v SR a Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Rektori o slovensko-chorvátskej
univerzitnej spolupráci
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa dňa 21. novembra 2018 zúčastnil prezentácie druhého dielu vedeckého zborníka s názvom Chorvátsko a Slovensko: Historické paralely a vzťahy (od roku 1780 po súčasnosť) na Univerzite
v Záhrebe, kde rokoval s jej rektorom prof. Damirom Borasom, DrSc., o ďalšom rozvoji partnerských vzťahov oboch univerzít.
Dielo predstavili prítomní editori publikácie prof. Mgr. Martin Homza, PhD., a prof.
Željko Holjevac, DrSc., (editorom zborníka
je i doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.) za účasti
oboch rektorov – prof. Karola Mičietu
a prof. Damira Borasa, ako i veľvyslanca SR
v Chorvátsku Petra Suska a predstaviteliek
ministerstiev školstva Slovenska a Chorvátska. Publikácia je už druhým výstupom niekoľkoročnej a jedinečnej spolupráce medzi
odborníkmi Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK a Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe.
„Som presvedčený, že aj dnešné stretnutie je prejavom nielen vzájomnej intenzívnej
spolupráce, ale aj našej spriaznenosti a priateľstva. Oceňujem výsledky bádania historikov našich partnerských filozofických fakúlt
a som veľmi rád, že sa pretavili aj do repre-
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zentatívneho spoločného diela,“ vyzdvihol
vo svojom privítacom príhovore na domácej
akademickej pôde rektor Univerzity v Záhrebe prof. Damir Boras.
„S Chorvátskom nás spája vyše 800 rokov
spoločnej štátnosti v rámci bývalého Uhorského kráľovstva i tradícia spoločnej politiky
v rokoch meruôsmych, ako i v rámci Malej
dohody po roku 1918. V súčasnosti sme
spoločne členmi našej európskej rodiny. Slovensko kontinuálne podporovalo európske
integračné ambície Chorvátska. Nie je náhoda, že SR ako prvá členská krajina ratifikovala
1. februára 2012 prístupovú zmluvu Chorvátska s Európskou úniou,“ zdôraznil vo svojom
prejave rektor UK prof. Karol Mičieta.
Obaja rektori prof. Damir Boras a prof.
Karol Mičieta privítali zriadenie spoločnej
slovensko-chorvátskej komisie humanit-

ných vied deklarované práve 21. novembra
2018 na Univerzite v Záhrebe na základe
medzinárodnej dohody o Programe spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Ministerstvom vedy
a vzdelávania Chorvátskej republiky na roky
2018 – 2022. Na spoločnom rokovaní, na
ktorom sa okrem iného hovorilo aj o iniciatíve
francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a projekte Európskej komisie na vytvorenie aliancií univerzít v rámci EÚ v záujme
vzájomnej efektívnej univerzitnej spolupráce
a zvýšenia kvality a konkurencieschopnosti
európskeho vysokoškolského vzdelávania,
sa navyše dohodli aj na podpise nového memoranda o spolupráci medzi obomi partnerskými univerzitami.
PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK

SPRAVODAJST VO

UNICA na UK:
Univerzity majú kreovať študijné programy
podľa potrieb trhu
V dňoch 15. a 16. novembra 2018 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) – aj v rámci nadchádzajúceho stého výročia
jej založenia – uskutočnilo rokovanie prestížnej siete UNICA, združujúcej 49 univerzít z 37 hlavných európskych miest. UK hostila
Valné zhromaždenie a Výročnú konferenciu UNICA už po tretíkrát.
Prezident univerzitného združenia UNICA prof. Dr. Luciano Saso z Univerzity La
Sapienza v Ríme informoval o iniciatíve
francúzskeho
prezidenta
Emmanuela
Macrona na vytvorenie aliancií univerzít
v rámci EÚ s cieľom vzájomnej efektívnej
spolupráce a zvýšenia kvality a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského
vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií, do
ktorého sa chce zapojiť aj UK. Aktuálne je
vo výhľade vytvorenie šiestich prestížnych
univerzitných aliancií, pre ktoré Európska
komisia vyčleňuje 30 miliónov eur na trojročné obdobie. Každá z univerzitných aliancií
by dostala na rozvoj vzájomnej univerzitnej
spolupráce na tri roky 5 miliónov eur s tým,
že univerzity by prispeli dvadsiatimi percentami zo svojho rozpočtu. Prof. Luciano Saso
ponúkol členským univerzitám asistenciu
predsedníctva UNICA pri zapojení sa do jednotlivých univerzitných konzorcií EÚ.
O nutnosti univerzitnej spolupráce hovoril na seminári pre európskych rektorov aj
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.:
„V súčasnom kozmopolitnom svete sme
svedkami dynamických zmien a naša spoloč-

nosť čelí mnohým výzvam. Univerzity preto
musia byť nevyhnutne zapojené do hľadania
vhodných riešení. K tomu je potrebný inovatívny prístup, ako aj netradičné myšlienky
a postupy. Som presvedčený, že naša spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu
hrá spolu so vzájomnou výmenou dôležitú
a možno aj rozhodujúcu úlohu v rozvoji nášho
spoločného európskeho priestoru s takým
významným inovatívnym potenciálom.“
Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., generálny riaditeľ Spoločného výskumného
centra Európskej komisie, zdôraznil, že v súčasnosti je mimoriadne dôležité vedieť sa
vyrovnať so záplavou dostupných informácií,
orientovať sa v nich, vedieť s nimi narábať
a rozlíšiť ich kvalitu i význam kvôli čo najefektívnejšiemu zužitkovaniu a maximalizácii
ich využitia. Aktuálna a efektívna realizácia
spolupráce bola prezentovaná na združení
mladých európskych výskumných univerzít.
Rektori univerzít hlavných európskych
miest sa zhodli na tom, že tak, ako je dôležité
zachytiť a umne nakladať s výdobytkami digitálnej revolúcie či Massive Open Online Courses/MOOC, je rovnako dôležitá kontinuita

a nadviazanie na generácie predchodcov
aj v záujme prípravy osobnosti s patričným
etickým a humanistickým zameraním. V tejto súvislosti vyzdvihli aj význam humanitných
a spoločenských vied, ktoré dokážu nielen
pomenovať dianie v súčasnej modernej spoločnosti, ale aj rozpoznať významné spoločenské súvislosti, reagovať na ne a načrtnúť
budúce smerovanie diania pre zvýšenie kvality života občanov.
Zhodli sa tiež na potrebe interdisciplinarity
a multidisciplinarity študijných programov.
Zdôraznili, že absolventi vysokých škôl nemajú byť len tými, ktorí si hľadajú miesto na
konkurenčnom pracovnom trhu, ale majú
pracovné miesta aj vytvárať. „Univerzity majú
potenciál identifikovať potrebu vytvárania nových pracovných portfólií a s tým súvisiaceho zamerania vzdelávania i kreovania nových
študijných programov,“ uviedol prof. Luciano
Saso. Navrhol usporiadať seminár so zameraním na túto tému a spoločnú výmenu názorov rektorov univerzitnej siete UNICA.
PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK
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V I A N O Č N Á A N K E TA

Ktoré Vianoce boli pre vás najkrajšie
a prečo?



Prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.,
Ústav patologickej fyziológie JLF UK

Všetky moje Vianoce, na ktoré sa
pamätám ešte z detských čias,
boli úžasné. Prežívala som
ich s rodinou s radosťou
a netrpezlivosťou, akú
len dieťa môže mať, vždy
som si vedela doslova užiť
sviatočnú atmosféru, ktorú
sme si v rodine šetrili na
tieto významné dni. Určite
najkrajšie Vianoce sme mali
v roku 2001, keď sme očakávali
narodenie prvého syna – bolo to
vypočítané presne na 25. decembra. Manžel odhadzoval
metrové záveje snehu, ktorého u nás v Turci bolo tej zimy
požehnane, a každú hodinu kontroloval stav ciest a sem-tam preštartoval starú zelenú škodovku. Od momentu, ako
sme sa stali rodičmi, nadobudli tieto sviatky pre nás úplne
nový rozmer, a to prežívanie radosti našich detí. Dnes pre
nás Vianoce znamenajú hlavne pokoj, spomalenie v zhone,
ktorý často žijeme, a vďačnosť za všetko, čím a kým sme boli
v živote obdarení.



Prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,
Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky PraF UK

Ako snáď každý z nás, aj ja
nosím v sebe tie nádherné
detské spomienky, keď
som sa vždy tešila na
vianočný stromček
a predovšetkým
na darčeky pod
ním. Vnímala som,
samozrejme, aj
vianočnú atmosféru,
lebo u nás v Poprade boli
Vianoce často snehobiele,
sviatočné a krásne „vianočné“. Iný,
ale nemenej krajší rozmer nadobúdali Vianoce
s príchodom dospelosti, lebo do nádhernej atmosféry
pribudlo nielen dostávanie, ale aj kupovanie darčekov.
Rovnako aj oveľa intenzívnejšie vnímanie rodinnej
blízkosti – toho, že sme ako rodina spolu, sme zdraví,
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máme sa radi a je nám spolu dobre. Moje vysokoškolské
vianočné spomienky (tu mi určite dajú za pravdu všetci
študenti, keďže skúškové ide ruka v ruke s týmto krásnym
obdobím roka) sa spájajú aj s učením a prípravou na
skúšky. Najkrajší rozmer však dostali Vianoce narodením
mojej dcérky Sandry. V tie prvé spoločné Vianoce
mala tri mesiace a bola pre mňa tým najúžasnejším
a najvzácnejším darom na svete (čo sa dodnes nezmenilo
☺). Nasledujúce vianočné sviatky sa niesli v atmosfére
detskej radosti, prekvapení a žiarivých očiek, keď darčeky
pod stromčekom naplnili jej očakávania. Ako však čas
plynie, privádza nás znovu k tomu, že na Vianoce síce
dostávame a aj darujeme, ale intenzívnejšie nás napĺňa
radosť zo vzájomnej blízkosti, z času, ktorý si venujeme,
zo spomienok, ktoré máme a aj z tých nových, ktoré spolu
vytvárame. Chcela by som zo srdca popriať svojim kolegom
i všetkým študentom UK krásne Vianoce. Nech sú všetky
darčeky, ktoré dajú aj dostanú, obalené láskou, pokojom
a teplom rodinného krbu.



Prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.,
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK

Každé Vianoce majú pre mňa
svoje čaro. Tento pocit
má zrejme pôvod už
v detstve, keď Vianoce
znamenali čosi viac než
len sviatok – bolo to
čosi posvätné. Určitý
moment posvätnosti
prežíva v nich pre
mňa doposiaľ. Ktoré
boli najkrajšie, je ťažko
povedať. Aké sú kritériá pre
to, čo je krásne? Detské Vianoce
boli iste o veľmi intenzívnych pozitívnych pocitoch.
Pamätám si jedny Vianoce z druhej polovice 60. rokov
– boli zvlášť radostné v mnohých smeroch. Pamätám
si ich podľa toho, že televízia dávala film Gróf Monte
Christo. Vianoce ostatného obdobia sú pre mňa už menej
o ostrých emóciách a viac o čítaní kníh, poézie, počúvaní
hudby. Akurát minuloročné Vianoce mali pre mňa smutné
pozadie – navždy nás opustil môj švagor, môj dobrý
kamarát. Napriek smútku to bol čas zamyslenia sa nad
sebou, nad životom, nechýbali rozhovory s blízkymi –
všetko to ma posunulo ďalej, na vyššiu hladinu. Krása
Vianoc preto závisí od toho, ako odpovedáme na otázky,
ktoré prinášajú.

V I A N O Č N Á A N K E TA



Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH,
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Vianočné sviatky vnímam
ako najkrajšie obdobie
v roku. Vianočný čas mi
vždy prinesie atmosféru
pokoja, vzájomnej lásky
a Božieho požehnania.
Sviatky cítime aj v práci na
našej klinike, atmosféra
pokoja pôsobí na personál
aj pacientov. Teraz mám
radosť, keď pri stromčeku
vidím svojich päť vnúčat, v ich
očiach iskru radosti a očakávania
sviatočného večera. V mojej pamäti mi však zostali Vianoce,
keď som ako osemročný chlapec dostal túžobne očakávanú
knihu Cirkus Humberto. Keď rodičia po polnočnej omši
zaspali, potichu som zapol sviečky na stromčeku a v ich
svetle sa pustil do čítania. Ráno ma mama našla spiaceho na
knihe pod vianočným stromčekom. Práve na tieto Vianoce rád
spomínam, ako aj na svojich už nebohých rodičov a na krásne
sviatočné chvíle, ktoré nám spolu so sestrou vždy pripravili.
Čitateľom Našej univerzity prajem požehnané sviatky.



Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.,
Katedra logopédie PdF UK

Ako dieťa som každý Štedrý
večer po rozbalení darčekov
rodičom povedal, že toto boli
moje najkrajšie Vianoce.
Myslel som to úprimne
a videl som, že aj oni
majú z toho radosť. Ako
dospelý som na tom stále
rovnako. Zakaždým, keď si
rekapitulujem vianočný čas
strávený s rodinou, mám opäť
tendenciu konštatovať, že to boli
asi naše najkrajšie Vianoce.
Oveľa podstatnejšie pre mňa vždy bolo a dúfam, že aj vždy
bude, aby som si uvedomil skutočné posolstvo Vianoc. Toto mi
bolo vštepované od raného detstva. Motorom vianočných príprav
v našej rodine bola stará mama, veľmi aktívna stará dáma, ktorá
si okrem prípravy originálnych darčekov vždy našla čas aj na
dlhé rozhovory s nami. S gaštanovým pyré so šľahačkou nám
servírovala aj duchovné posolstvo tohto sviatku. Pri vianočnom
príbehu, ktorý nám ako Prešporáčka rozprávala aj po nemecky
a po maďarsky, sme sa jej mohli pýtať na všetko, čo nám nebolo
jasné, dokonca aj na to, o čom sme pochybovali. (Až dodatočne
som si uvedomil, že táto tradícia dlhých a úprimných rozhovorov
sa stala kľúčovou aj pre moju rodinu.) S vďačnosťou spomínam
na to, ako nám už vtedy prízvukovala, že ak máme možnosť
niekomu pomôcť, tak nad tým nemáme veľmi rozmýšľať, ale
konať. Žiaľ, nie vždy sa mi to darí...
S dospelými deťmi u nás Vianoce nadobudli nový rozmer.
No i keď naše rodinné rozhovory majú možno intelektuálnejší

ráz, teraz trvajú aj hodiny, podstatné je, že sa stále snažíme
hovoriť o odkaze Vianoc. Uvedomujeme si, že patríme medzi
privilegovaných, ktorí majú všetkého dostatok, a našou
povinnosťou je byť tu aj pre iných. V čase, keď aj u nás rastie
intolerancia voči utečencom, netreba zabúdať, že jedným
z odkazov najkrajších sviatkov v roku je tiež otvorenosť
a vnímavosť voči potrebám núdznych.



Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.,
Ústav verejnej politiky FSEV UK

Vianoce sú pre mňa láskavým
kresťanským a rodinným
sviatkom, preto ich
vždy trávim s rodinou
a s cirkevnou komunitou.
Boli časy, keď sme
dokonca slávili Vianoce –
teda hlavne Kračún/Viliju/
Štedrý večer – dvakrát:
podľa starého a nového
kalendára. Pre nás je to
pôstny deň, a tak sa podáva
hubová polievka, bobaľky a ryby. Celým domom sa šíri vôňa
ihličia z ikebany a stromčeka a spievajú sa koledy. O polnoci
liturgia. Takto to robili moji rodičia a každé Vianoce s nimi mali
tento kolorit. Kolorit pohody a lásky. Asi najkrajšie Vianoce
som zažila, keď sa mi narodil druhý syn a moji rodičia boli
ešte medzi nami. Celá rodina bola pokope. Potom nasledovali
Vianoce bez mamky, neskôr aj bez otca. Dnes už je na mne
preniesť ich zvyky na mojich synov a naučiť ich zastaviť sa na
jeden večer, na pár dní, posedieť spolu, uvedomiť si hodnotu
rodiny a viery.



Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.,
Katedra estetiky FiF UK

Vyrastal som na dedine
v rodine, ktorá zachovávala
nielen tradície, ale aj
duchovné posolstvo
Vianoc. Dodnes sú pre
mňa Vianoce mýtickým
časom, ktorý sa
každoročne – na rozdiel od
bežného časového plynutia
– stále vracia a opakuje
s rovnakou intenzitou. Neviem, či
boli najkrajšie Vianoce tie, keď som
po zistení, že darčeky nenosí Ježiško, po prvýkrát sám kúpil
mojej mame pod stromček malú vázičku, alebo tie, keď som
deň pred Štedrým dňom po prvýkrát držal na rukách našu
dcéru a Štedrý večer po prvýkrát strávil bez mojich rodičov so
svojou novou rodinou, resp. keď sa o pár rokov na vianočný
stromček po prvýkrát pozrel aj náš syn. Ale nemuselo byť
žiadne „po prvýkrát“. Samozrejme, boli aj Vianoce tichšie
a smutnejšie, ale stále boli krásne. Tak na vašu otázku na
záver odpoviem, že najkrajšie Vianoce sú pre mňa každé
Vianoce. A prečo? Lebo sú to Vianoce!
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DEŇ ŠTUDENTST VA NA UK

Medzi ocenenými je startupista,
reprezentant na olympijských hrách
či mayológ
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dňa 19. novembra 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenila 30
úspešných študentov a 30 pedagógov za ich výnimočnosť v oblasti štúdia, vedy a vzdelávania.
Oceneným študentom a pedagógom
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po
dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú
na protestných pochodoch a verejných
zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na
ceste poznania a dosahujú aj v našich
podmienkach pozoruhodné výsledky.
Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou
prebúdzajúcou svedomie národa. Som
presvedčený, že ani vo vašej generácii
sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich
predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.
V tridsiatke ocenených, ktorí si prebrali akademickú pochvalu rektora UK,
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sú napríklad Martin Pekarčík z Lekárskej
fakulty UK, víťaz súťaže Veľvyslanectvo
mladých a Slovak University Startup Cup
2018 a reprezentant v medzinárodnej
súťaži startup projektov v Kodani s projektom S-case (prístroj merajúci fyziologické funkcie človeka); Michal Mikuláš
z Filozofickej fakulty UK, ocenený Slovenskou spoločnosťou prekladateľov
umeleckej literatúry 1. cenou v kategórii
umelecký preklad; Jozef Kováč z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,
ktorý sa nadštandardne zapája do pedagogického procesu a spolupodieľal sa
na príprave a výučbe nového predmetu
programovanie v SAS a výberových cvičení z pravdepodobnosti a štatistiky; Lukáš Kuppé, študent Fakulty managementu UK, ktorý v rámci projektu Vzdelaním
za lepším životom spolu so spolužiakmi

sprostredkoval vysokoškolské štúdium
deťom s onkologickým ochorením; či
Jakub Šimoňák z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, účastník XXIII. zimných
olympijských hier 2018 v Pchjongjangu.
Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj
odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK.
V mene ocenených sa prihovoril Mgr.
Maroš Nicák, Dr. theol., prodekan
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK:
„Sedemnásty november sa stal neodmysliteľnou súčasťou kolektívnej pamäti
českého a slovenského národa. Avšak
zmyslom pripomínania si je predovšetkým individuálna a celospoločenská
sebareflexia. Ak by sme sa totiž len rozpomínali na slobodu a demokraciu, bolo
by už neskoro; slobodu a demokraciu je
nevyhnutné aktívne žiť.“

DEŇ ŠTUDENTST VA NA UK

Multitalent v oblasti štúdia
i jazykov
Jakub Škoda študuje súbežne na Fakulte managementu UK študijný program medzinárodný manažment v nemeckom jazyku a na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK program manažérska
matematika. Ako to zvláda?
Rozhodne to nie je pre každého, ale keď človek robí,
čo ho baví, a vie si udržať motiváciu, dá sa to. Vyučujúci
mi vždy vychádzajú v ústrety aj vtedy, keď príde ku kolízii
v rozvrhu, za čo som im veľmi vďačný.
Zaujíma sa o oblasť IT bezpečnosti, problematiky
ochrany osobných údajov a data science. Úspešne
absolvoval letnú školu dátovej vedy v ukrajinskom
meste Ľvov. Čo ho priťahuje na oblasti IT?
Na IT ma najviac zaujíma open source (možnosť nahliadnuť a upraviť kód softvéru) a kryptografia (zabezpečuje, že odosielané informácie si vie prečítať len vami
zamýšľaný príjemca, funguje najmä vďaka matematike),
ktoré sú základom pre naozaj dobre fungujúcu ochranu
osobných údajov. Predpokladám, že dopyt po internetových službách nezbierajúcich dáta o svojich používateľoch bude enormný, takže je to zaujímavá oblasť aj pre
biznis.
Vo voľnom čase sa venuje najmä spoznávaniu rôznych krajín a kultúr, a to hlavne cestovaním a učením sa jazykov – v súčasnosti najmä francúzštiny,
japončiny či čínštiny. Popri štúdiu viac než tri roky
vyučoval anglický jazyk ako lektor. V čom vidí najvyšší prínos vzdelávania sa v cudzích jazykoch?
Ak som s nejakým jazykom často v kontakte, chcem sa
ho naučiť. Vždy to trocha zmení pohľad na svet. Angličtina ako lingua franca sprístupní veľké množstvo zdrojov
a umožní ľahšiu interkultúrnu komunikáciu. Ďalší jazyk
vám umožní intímnejší vzťah s istou oblasťou alebo skupinou ľudí, čo je pri spolupráci veľmi výhodné.

Účastník XXIII. zimných
olympijských hier v Pchjongjangu
Sánkar Jakub Šimoňák z Fakulty telesnej výchovy
a športu UK sa umiestňuje na najvyšších svetových
podujatiach v druhej až tretej desiatke, no v rámci
Slovenska mu v ostatných rokoch patria takmer
všetky majstrovské tituly. Spĺňa fakulta požiadavky
vrcholového športovca?
Štúdium na FTVŠ UK ma veľmi baví. Pôsobí tu veľa odborníkov, ktorí nás posúvajú vedomostne aj fyzicky vpred. K práci
na sebe ma motivuje taktiež kolektív spolužiakov. Priznám sa
však, že skĺbiť štúdium a vrcholový šport nie je jednoduché.
Chce to veľa kompromisov a odriekania, no vždy sa dá nájsť
cesta. Aj preto si veľmi cením zhovievavosť učiteľov.
Aký je to pocit „ocitnúť sa“ na olympiáde a reprezentovať Slovensko?
Reprezentovať Slovensko na najprestížnejšej športovej
udalosti je to najkrajšie, čo si športovec môže želať. Som
naozaj rád, že sa mi podarilo kvalifikovať a zúčastniť sa
na olympijských hrách – aj tá preukrutná zima sa dala
zniesť lepšie.

Ocenení študenti:
Martin Pekarčík, Lekárska fakulta UK
Michal Polivka, Lekárska fakulta UK
Kristína Tomová, Lekárska fakulta UK
Bc. Mária Bezáková, Právnická fakulta UK
Bc. Adam Máčaj, Právnická fakulta UK
Bc. Sebastian Krasnovský, Filozofická fakulta UK
Mgr. Mária Májeková, Filozofická fakulta UK
Mgr. Michal Mikuláš, Filozofická fakulta UK
Mgr. Viktor Svetský, Filozofická fakulta UK
Bc. Simona Gežová, Prírodovedecká fakulta UK
RNDr. Mária Kondeková, Prírodovedecká fakulta UK
Bc. Lucia Pacalajová, Prírodovedecká fakulta UK
Bc. Ľubica Andaházyová, Pedagogická fakulta UK
Bc. Ľubica Polkorábová, Pedagogická fakulta UK
Bc. Roman Švantner, Pedagogická fakulta UK
Monika Čičová, Farmaceutická fakulta UK
Kristína Labjaková, Farmaceutická fakulta UK
Bc. Lívia Kniežová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Jakub Šimoňák, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Veronika Slobodníková, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Adam Žilík, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Mgr. Terézia Eckertová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr. Jozef Kováč, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Bc. Jozef Rajník, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Patrik Hrmo, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Daniela Kissová, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Bc. Kitty Klacsánová, Fakulta managementu UK
Bc. Lukáš Kuppé, Fakulta managementu UK
Jakub Škoda, Fakulta managementu UK
Mgr. Drahomír Michalko, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ocenení pedagógovia:
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., Lekárska fakulta UK
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., Lekárska fakulta UK
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, Právnická fakulta UK
JUDr. Zuzana Illýová, PhD., Právnická fakulta UK
prof. PhDr. Anton Eliáš, PhD., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., Filozofická fakulta UK
prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Darina Malová, PhD., Filozofická fakulta UK
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK
prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Pedagogická fakulta UK
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., Pedagogická fakulta UK
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., Pedagogická fakulta UK
doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD., Farmaceutická fakulta UK
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., Farmaceutická fakulta UK
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Ing. František Gyárfáš, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
prof. ThDr. Anton Adam, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD., Fakulta managementu UK
Mgr. Katarína Rentková, PhD., Fakulta managementu UK
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., Fakulta managementu UK
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
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Podporuje pozitívne vnímanie Slovenska v Európskej únii
Doc. Oľga Gyárfášová v rámci vzdelávacej činnosti na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK reflektuje aktuálne
výskumné trendy. Podporuje záujem
študentov o výskumy verejnej mienky,
politickej participácie a rozvoj soft skills.
Ako na to reagujú študenti?
Študenti ocenia nielen teoretické vedomosti, ale aj množstvo praktických poznatkov, pozorovaní, skúseností, ktoré sa dajú
získať iba vtedy, keď je človek „pri tom“.
Rozvoj soft skills je u nás na fakulte neodmysliteľnou súčasťou všetkých kurzov. Práve kritické myslenie, schopnosť vedieť sa
jasne a na základe relevantných argumentov
vyjadrovať a svoje znalosti a názory aj presvedčivo a príťažlivo odprezentovať – to sú
dnes prierezové kvalifikácie, bez ktorých sa
nepresadíte v žiadnej oblasti. Naše školstvo
stále viazne v minulom storočí, v ktorom bolo

prioritou kumulovať a memorovať vedomosti.
Dnes ich máme na „jeden klik“, treba (sa)
učiť iné a inak.
Je rešpektovanou odborníčkou na témy
vnímania SR v EÚ a volebnej účasti vo
voľbách do europarlamentu, ako i spoluautorkou brandingu Slovenskej republiky. Ako slovenská verejnosť vníma voľby
do europarlamentu?
Ak vzťah slovenskej verejnosti k tejto dôležitej inštitúcii EÚ „meriame“ účasťou na
eurovoľbách, tak je naozaj mimoriadne pasívny. Slovensko malo vo všetkých doterajších hlasovaniach najnižšiu účasť. Nielen na
našej fakulte, ale aj na rôznych verejných fórach sa snažím zvýšiť povedomie o význame
týchto volieb. Od roku 2004 som národnou
koordinátorkou projektu European Elections
Studies, v predchádzajúcich eurovoľbách
som spolupracovala aj na online volebnom

kompase EUvox, ktorý bol cez médiá dostupný širokej verejnosti. Pevne verím, že
budúci rok sa u nás podarí volebnú účasť
odlepiť od dna.
Pôsobí v medzinárodných asociáciách
a vysoko kvalifikovane reprezentuje Slovensko aj svoju fakultu. Ako „druhé strany“ vnímajú Univerzitu Komenského?
Som trošku netypická akademička, do
tohto prostredia som prišla až po viacerých
rokoch pôsobenia v mimovládnom sektore,
tiež som si vyskúšala projekty pre verejnú
správu. Takúto horizontálnu mobilitu vidím
ako prínosnú. Imidž UK nie je negatívny, skôr
by som povedala, že je nevýrazný. Pritom
práve dnes, keď akademická integrita dostáva „na frak“, je dôležitý jasný hlas a väčšia
viditeľnosť akademického prostredia v spoločnosti.

„Dobráčka“, ktorá sa aktívne angažuje na fakulte i mimo nej
Environmentalistka Lucia Pacalajová
organizuje Prírodovedeckú kvapku krvi,
ktorej sa zúčastňuje viac než sto študentov. Aký má pre ňu toto podujatie zmysel?
K organizovaniu darovania krvi som sa dostala ešte na strednej škole. Ako vtedajšia
členka Slovenského Červeného kríža v Nitre
som pomáhala pri organizovaní odberov krvi
na stredných školách. Mám naozaj skvelý
pocit, keď vidím, akému záujmu sa teší dobrovoľné pomáhanie ľuďom v núdzi a doslova
záchrana ľudských životov. Napokon nikto
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z nás nevie, kedy bude potrebovať tú svoju
„kvapku“ krvi.
Propaguje prírodovedné štúdium v komunite stredoškolských študentov v rámci projektu Mini-Erasmus. Aká je to skúsenosť?
Popularizácia vysokoškolského štúdia
medzi stredoškolákmi je veľmi dôležitá. Študenti stredných škôl si často nevedia urobiť
žiadny obraz o štúdiu na univerzite. Rada
odovzdávam svoje know-how mladším žiakom a som o to šťastnejšia, keď ich neskôr
vidím na chodbách našej školy.

Angažovala sa aj pri príprave podujatia Večer príležitostí, ktorý prezentuje
možnosti uplatnenia absolventov fakulty v širokom spektre štátnych i súkromných inštitúcií a spája súčasnú študentskú obec s úspešnými absolventmi.
Prečo sa oplatí zapájať sa do diania na
fakulte?
Odpoveď je veľmi prostá – robíme to pre
nás, študentov, a mnohokrát je to veľká zábava. Človek získa veľa nových priateľov
a zároveň pocit zadosťučinenia z toho, že
prispel k lepšiemu fungovaniu fakulty.

DEŇ ŠTUDENTST VA NA UK

Mayológ – priekopník
Posledné výskumy tímu prof. Milana Kováča z Filozofickej fakulty UK, ktoré boli
realizované v úzkej spolupráci s Tulane
University v New Orleans, priniesli svetové objavy v oblasti starého mayského
urbanizmu, poľnohospodárstva a infraštruktúry. Čím by sa mohla dnešná spoločnosť inšpirovať od mayskej civilizácie?
Mayovia dokázali vytvoriť akoby nezávislé
mestské štáty, z ktorých každý bol jedinečný
– mali vlastný štýl kaligrafie, písma, umenia či
vlastnú vládu. Boli to „neviditeľné“ kráľovstvá
pospájané neviditeľnými nitkami utkanými
z vedomostí a nadúrovňových vzťahov. Aj napriek tomu, že Mayovia nevytvárali ríšu založenú na politických zväzkoch, boli neuveriteľne
jednotní a autentickí. A to nám dnes chýba.

Vlajková loď moderného prístupu
k vzdelávaniu právnikov
JUDr. Zuzana Illýová z Právnickej fakulty UK zásadným spôsobom prispela k rozvoju klinického vzdelávania na PraF UK. V čom spočívala jej snaha?
Právnym klinikám som sa začala venovať už počas doktorandského štúdia. Ako čerstvá
absolventka som totiž pociťovala, že mi chýba prax, pretože dôraz sa kládol najmä na teó
riu. Inšpirovali ma zahraničné univerzity, na ktorých sú právne kliniky úplne prirodzenou
súčasťou výučby.
Ako na to reagujú študenti?
Cieľom právnych kliník je vybaviť študentov takými teoretickými vedomosťami, ktoré
budú môcť efektívne využiť v právnej praxi. Právne kliniky kladú dôraz na rozvoj verbálneho prejavu, slušného vystupovania, pohotového prístupu k riešeniu rôznych situácií.
Zároveň sa u študentov snažíme budovať pocit zodpovednosti za svoju prácu a – vďaka
spolupráci s neziskovými organizáciami – aj chuť nezištne prispieť svojimi schopnosťami
k realizácii dobrej veci. Aj keď to pre študentov nie je jednoduché, reagujú veľmi pozitívne. Sú nútení pracovať samostatne, profesionálne komunikovať s advokátmi, s „klientmi“
či absolvovať rôzne rokovania.

Pod jeho vedením boli objavené pamiatky
s najstarším mayským písmom, nové kráľovské paláce a chrámy a takmer stovka
mayských kamenných miest. Podarilo sa
mu objasniť počiatky mayskej kráľovskej
moci, založenie dynastií a dekódovať obsah prvých kráľovských rituálov. V čom je
mayská kultúra špecifická?
Široké spektrum mayských obyvateľov sa
dokázalo zaoberať napríklad hviezdami či
matematikou. Z toho možno vyvodiť, že vzdelanie nebolo výsadou elít, ale bolo úplne bežné. Myšlienka, že aj vyššie vzdelanie sa dá
šíriť na úrovni každodennosti a nepatrí len na
pôdu univerzít, je veľmi inšpiratívna. V istom
zmysle je obdivuhodný aj istý druh fatalizmu,
ktorý bol v Mayoch zakorenený, a to zmieriť
sa s čímkoľvek a brať to ako niečo normálne.
Boli tiež autentickejší a mali bližšie k prírode,
boli menej uniformní, ale v podstate to boli ľudia ako my teraz – nachádzame podobné vtipy a fóry, dokonca aj naša forma vyjadrovania
sa pomocou graffiti je veľmi podobná.

Výskum zasvätila probiotikám
Doc. Andrea Bilková sa podieľala na
zavedení moderných molekulárno-biologických metód do vedeckej i pedagogickej činnosti na Farmaceutickej fakulte
UK. Ako na to reagujú študenti?
Povinne voliteľné predmety založené na
implementácii týchto metód – molekulárna
biológia účinku liečiv a biotechnológia – sú
medzi študentmi veľmi obľúbené.
Venuje sa selekcii nových potenciálnych
probiotík, ich charakterizácii a testovaniu ich vplyvu na imunitný systém. Čo je
v tejto oblasti nové?
Dnes už vieme, že pre fyziologické dozrievanie imunitného systému v detskom veku
je rovnako ako pre jeho správne fungovanie
v dospelosti potrebný kontakt s vhodnými
mikroorganizmami. Medzi ne môžeme za-

radiť aj probiotiká. Postupne sa objasňujú
mechanizmy účinku probiotických mikroorganizmov na molekulovej úrovni, ktoré sú
kmeňovo špecifické. Ich pochopenie pravdepodobne umožní selekciu najúčinnejších
kmeňov pre konkrétnu indikáciu.
Vedecké poznatky o zdravotných benefitoch probiotík nielen publikuje vo vedeckých periodikách, ale propaguje ich
aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. V čom spočíva problematika (ne)účinnosti probiotík?
Vo vedeckých časopisoch boli publikované
výsledky mnohých klinických štúdií a metaanalýz zahŕňajúce stovky pacientov, ktoré potvrdzujú účinnosť probiotík v profylaxii a terapii niektorých ochorení. Na terapiu ochorení tráviaceho
a urogenitálneho traktu už boli schválené lieky

obsahujúce konkrétne probiotické kmene. To
znamená, že bola dokázaná ich kvalita, bezpečnosť a účinnosť. Takéto lieky sú dostupné
aj na Slovensku. Navyše množstvo produktov,
ktoré obsahujú probiotické mikroorganizmy,
je dostupných vo forme výživových doplnkov.
Tie pri uvedení na trh musia spĺňať požiadavku bezpečnosti pre konzumenta, preukázanie
ich účinnosti sa nevyžaduje. Tým v žiadnom
prípade netvrdím, že všetky sú neúčinné, len
sa v nich ťažko orientuje. Opatrní pri užívaní
probiotík by mali byť napr. imunokompromitovaní a onkologickí pacienti, ako aj pacienti po
chirurgických zákrokoch v oblasti gastrointestinálneho traktu. Preto laikom odporúčam výber
vhodného probiotického prípravku konzultovať
s odborníkom – lekárnikom alebo lekárom.
Zdenka Krasňanská
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Začiatok novembra už po pätnástykrát
v znamení vedy a techniky
„Pätnásť rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami!“ Tak znelo motto 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorým v dňoch
5. – 11. novembra 2018 vyvrcholila tohtoročná vedecká jeseň. Cieľom vedeckého festivalu, ktorý každoročne organizuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, je popularizovať vedu a výskum, prezentovať v nich dosiahnuté úspechy, vzbudiť záujem mladých ľudí o ďalšie štúdium, ako i informovať verejnosť o nutnosti podporovať
vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Do viac než
štyristo popularizačných podujatí po celom Slovensku sa tradične zapojili aj viaceré fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Keď medicína otvára dvere
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
(JLF UK) i túto jeseň zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku deň otvorených dverí – pod tradičnou koordinačnou
taktovkou Centra pre podporu vedy, výskumu
a vývoja JLF UK sprístupnila dňa 8. novembra
2018 svoje fakultné priestory žiakom ZŠ a SŠ
i záujemcom z radov širokej verejnosti.
Ústav fyziológie pripravil pre malých
i veľkých fanúšikov medicíny prezentácie
a seminár na tému „Ako funguje ľudské telo“.
Pod vedením prof. MUDr. Daniely Mokrej,
PhD., sa pracovníci snažili návštevníkom
priblížiť viaceré systémy ľudského tela
hravou formou. Účastníci sa tak dozvedeli,
ako vnímame svet zmyslami, prečo vidíme
farebne, ako určujeme krvné skupiny, ako

vyzerajú krvné bunky pod mikroskopom,
ako sa dajú merať pľúcne funkcie, ako sa
meria tlak krvi, aká je naša svalová sila, koľko
tuku máme v tele alebo čo počuje lekár vo
fonendoskope.
Divízia molekulovej medicíny Martinského
centra pre biomedicínu JLF UK pod vedením
Mgr. Henriety Škovierovej, PhD., nadšencom
vedy odkryla tajomstvá bunkovej biológie,
bunkových kultúr a tkanív. Nechýbali praktické ukážky pipetovania, izolácie DNA či práce
v laminárnom boxe. V rámci programu bola
tiež pripravená videoprezentácia, ukážka PCR
analýzy či mikroskopická analýza ľudských
chromozómov. Návštevníci si mali v rámci tejto časti možnosť otestovať svoje zručnosti aj
priamo v laboratóriu.

Na najmenších návštevníkov DOD sa zameral
ústav molekulovej biológie na čele s Mgr. Tatianou Burjanivovou, PhD., ktorý im hravou formou
vysvetlil základy štruktúry DNA – deti si na záver
prezentácie vyskladali z cukríkov jej dvojzávitnicu.
V priestoroch Simulačného výučbového
centra JLF UK pod vedením prof. MUDr. Jany
Plevkovej, PhD., čakali na účastníkov DOD
praktické ukážky prvej pomoci na figurínach
a vyšetrovanie na celotelovom pacientskom
simulátore. Zároveň si návštevníci mohli vyskúšať základné zručnosti v laparoskopickej
chirurgii či vyšetrenie fyziologických funkcií
s využitím simulačných pomôcok.

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

Odborníci z UK ocenení za vedu a techniku
Ani jubilejný 15. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku neopomenul vyzdvihnúť úspechy slovenských vedcov a ich osobitý
význam pre rozvoj našej spoločnosti. Tradičné vyhlásenie výsledkov Ceny za vedu a techniku sa uskutočnilo dňa 8. novembra 2018
v Incheba Expo Bratislava. Medzi ocenenými nechýbali ani vedci Univerzity Komenského v Bratislave: prof. RNDr. Peter Moczo, PhD.,
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, a MUDr. Michal Chovanec, PhD.
Ceny za vedu a techniku odovzdala na
slávnostnom galavečere ministerka školstva,
vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. „Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili
vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno
Slovenska v zahraničí. Vďaka tomuto prestíž-
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nemu oceneniu sa môžu tieto významné osobnosti dostať aj do širšieho povedomia našej
spoločnosti. Svojou prácou a výsledkami si to
rozhodne zaslúžia,“ uviedla.
Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania šírenia seizmických
vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zlo-

žitých prostrediach a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení bol ocenený prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., z Katedry
astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI
UK, ktorý je zároveň prorektorom UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Prof. Peter Moczo, predseda Učenej

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

Farmácia pre všetkých
S pojmami ako prevencia, liečba či užívanie liekov sa stretávame všetci. Nie všetci sme
však schopní zorientovať sa v množstve (často
i protichodných) informácií, ktoré sa v súvislosti s týmito témami v médiách objavujú. Aj
to bol jeden z dôvodov, prečo ešte v roku
2015 vznikol neziskový projekt Farmácia
pre všetkých, v rámci ktorého sa farmaceuti z Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) a jej
Fakultnej lekárne, ako aj ďalší pozývaní hostia
snažia formou osvetových seminárov na rôzne
témy laickej verejnosti vysvetliť napríklad to,
ako vzniká liek, ako ho treba správne užívať,
uchovávať, ale aj znehodnocovať, či to, že aj
obľúbený nápoj alebo bežné raňajkové menu
môžu účinky lieku značne ovplyvniť.
Počas tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa na pôde FaF UK konal
seminár na tému „Oči, uši a nos v zime“.
Prednášajúci sa snažili odpovedať na otázky,
ako si poradiť v chladnom počasí s bolesťa-

mi očí, uší a prechladnutím. Poslucháčov tiež
upozornili, kedy je už samoliečenie neúčinné
a treba vyhľadať lekársku pomoc. Prítomných
zaujímali najmä otázky účinnosti voľnopredajných liekov, ktoré poznajú z reklamy, ale aj
možnosti, ako riešiť suché oči počas vykurovacej sezóny alebo vysušenú nosnú sliznicu.
Je veľmi dôležité, aby sme pacientom trpezlivo vysvetľovali význam prevencie a správnej terapie aj zdanlivo obyčajných ochorení.
Správne, pravdivé a zrozumiteľné informácie
majú v oblasti zdravia nenahraditeľný význam.
Je našou povinnosťou rozširovať obzor poznania ďalej, a to aj – a predovšetkým – medzi
laickú verejnosť.
Na podujatiach projektu Farmácia pre
všetkých sa doposiaľ zúčastnilo viac než 500
účastníkov. Vstup na semináre je bezplatný.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.,
Fakultná lekáreň FaF UK

Matfyzáci ponúkli prechádzku medzi dinosaurami
i vzduchové delo
V dňoch 6. – 9. novembra 2018 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) výrazne omladla: počas týchto štyroch dní ju okrem
radových študentov a zamestnancov totiž navštívilo i 440 účastníkov obľúbeného Týždňa vedy
a techniky na Slovensku s vekovým priemerom
14,8 roka. Z toho bolo 181 žiakov základných škôl
a 259 študentov stredných škôl. Matfyz učiteľom,
študentom a širokej verejnosti opäť ponúkol
možnosť navštíviť priestory fakulty a vypočuť si tu
zaujímavosti z matematiky, fyziky či informatiky.
Fanúšikovia vedy a techniky sa u nás mohli
napríklad presvedčiť, že pre dostatočne veľké
hodnoty čísla 2 platí rovnica 2 + 2 = 5, zistiť,
čo má spoločné Archimedes a futbalová lopta,
ako sa s nástupom neurónových sietí zmenilo
počítačové videnie, ako FMFI UK prispieva
k liečbe rakoviny v laboratóriu nanočastíc,

ktoré nie sú len nosičmi liečiv, a núkala sa im
aj možnosť zahĺbiť sa do úžasného sveta elementárnych častíc. Úsmevnou formou sme im
prezentovali pokrok v rozpoznávaní ľudskej tváre, ktoré je dôležitým prvkom interakcie medzi
robotom a človekom, pre odvážnejších bola
na programe aj prechádzka medzi dinosaurami vytvorenými virtuálnou realitou – okulusom.
Záujemcovia mali okrem toho jedinečnú príležitosť navštíviť laboratórium zamerané na nové
typy supravodičov, supertvrdých povlakov pre
aplikácie v priemysle a detektory plynov na
báze oxidov kovov. Najmladším sme pripravili aj
dielničku, kde si mohli vyrobiť malé vzduchové
delo a vyskúšať si aj jeho podstatne väčší model spolu s dymovými efektmi.

spoločnosti Slovenska, spolu so svojím tímom
vyvinul v tejto oblasti pôvodné výpočtové metódy, ktoré patria medzi najpresnejšie a výpočtovo najefektívnejšie na svete.
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH,
prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb
(NÚDCH), námestník pre vedu a výskum
NÚDCH a prezident Slovenskej ortopedickej
a traumatologickej spoločnosti, si prevzal ocenenie za mimoriadny odborný a pedagogický
vedeckovýskumný prínos v oblasti ortopédie.
Prof. Milan Kokavec je renomovaným a skúseným ortopédom, ktorý na Slovensku často
ako prvý aplikuje nové vlastné i prevzaté operačné a liečebné metódy a snaží sa, aby boli
dostupné detským pacientom tie najlepšie ortopedické výkony.
MUDr. Michal Chovanec, PhD., z II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Národ-

ného onkologického ústavu bol ocenený ako
osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume testikulárnych nádorov na
Slovensku.
Cenu za vedu a techniku za rok 2018 v kategórii popularizátor vedy získala Asociácia
pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. Táto
mimovládna, nezisková a vzdelávacia organizácia už od roku 1990 rozvíja celoslovenskú
klubovú činnosť pre deti a mládež, pričom
sa zameriava na vedu, techniku a ekológiu.
Medzi hlavné aktivity občianskeho združenia
patrí organizovanie Festivalu vedy a techniky
AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, korešpondenčný on-line seminár LaBáK,
Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií,
Zvedaví vedci a Anjeli deťom. Víťazov Festivalu
vedy a techniky AMAVET každoročne vysiela
na rôzne medzinárodné súťaže a prehliadky

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD., FMFI UK

Etnológovia s osmičkou
na chrbte
V jubilejnom „osmičkovom“ roku sme sa na
Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK (FiF UK) rozhodli usporiadať podujatie
pre absolventov nášho odboru – a to špeciálne
tých, ktorí ukončili svoje štúdium v roku končiacom číslicou 8. Od začiatku roku sme s nimi komunikovali – spočiatku bez oslavného zámeru,
ale v snahe obohatiť dokumentmi, fotografiami
a spomienkami z ich čias Dokumentačnú zbierku Katedry etnológie a muzeológie FiF UK. Táto
zbierka má funkciu vedeckého archívu, v ktorom
sa uchovávajú výskumné materiály z terénnych
praxí poslucháčstva, ako aj z výskumných projektov učiteľov katedry. Dodnes sa tu zhromaždilo
okolo 1500 výskumných elaborátov a obrazové
dokumenty, z najväčšej časti už v digitalizovanej
podobe. Ide o viac než 15 000 fotografických
dokumentačných jednotiek. Z novozískaných
fotografií a spomienok sme vytvorili výstavu, pripomínajúcu absolventov, ktorí si prebrali svoje
diplomy v rokoch 1958, 1968, 1978 aj 1998
a 2008. Vizualizácia zdobí chodbu smerujúcu
k nášmu semináru. Výstavu sme slávnostne
otvorili v Týždni vedy a techniky na Slovensku,
a to (celkom náhodou) v deň zabudnutého výročia VOSR – 7. novembra 2018.
Náš Veľký Odborný SemináR na katedre mal
skvelú atmosféru nielen preto, že z absolventov
prišiel naozaj každý, kto mohol – dokonca aj tí
zo zahraničia, ale aj preto, že sa nám podarilo do
celodenného podujatia zaangažovať aj súčasné
poslucháčstvo, a tak sme popri poďakovaniach
a seminárnych vystúpeniach o dejinách, súčasnosti a vyhliadkach odborov etnológia a kultúrna
antropológia mali možnosť doslova v priamom
prenose počuť úvahy a postrehy z praxe v najrôznejších sférach „etnologického“ života –
v akademickej, vzdelávacej, pamiatkarskej, ale
aj lingvistickej, prekladateľskej, muzeologickej
a redaktorskej práci či vo sfére občianskeho aktivizmu.

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.,
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

vedeckých projektov, z ktorých najprestížnejšie sú medzinárodná súťaž Intel ISEF v USA
a súťaž Európskej komisie EUCYS. Za posledné roky získali žiaci a študenti na týchto súťažiach viacero významných ocenení.
„Podporovať takéto aktivity a viesť mladých
k poznaniu a rozvoju tvorivosti už od útleho
veku pokladám za kľúčové, lebo to je dôležitý predstupeň toho, aby raz dosiahli veľké
výsledky vo veľkom svete. Je dôležité ukázať
im, že najľahšia cesta nebýva z dlhodobého
pohľadu najlepšia, napriek tomu, že dnešná
povrchná doba sa mnohokrát snaží pretláčať
opačný trend,“ vyjadril sa doc. JUDr. Marián
Giba, PhD., prodekan Právnickej fakulty UK
a vedúci katedry ústavného práva, ktorý je od
roku 2010 podpredsedom AMAVET-u.

redakcia
Foto: MŠVVaŠ SR
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Pred budovou UK sa konala spomienka na
novembrový pochod študentov v roku 1989
Pri pamätnej tabuli na budove našej univerzity sa dňa 16. novembra 2018 konala tradičná spomienka na pochod študentov z novembra 1989. Každoročne ju organizuje Ústav pamäti národa a Univerzita Komenského.

„Tu v Bratislave sa začal pochod študentov, pretože mladí ľudia našli aj v prostredí
neistoty odvahu vyjadriť svoj názor s nespokojnosťou vtedajšej doby. Študenti boli vždy
predvojom názorov, ktoré mali byť výbojom
v spoločnosti, a preto im prajem, aby aj naďalej mali odvahu vyjadrovať svoj názor a bojovali o zachovanie a upevnenie možnosti
slobodne a bez rizika sa vyjadrovať nielen
v akademickej obci, ale i v celej spoločnosti,“ povedal na podujatí rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy,
PhD., tiež poukázal na odvahu mladých
ľudí: „Iste nie je náhoda, že v roku 1989
to boli práve študenti, ktorí odvážne zdvihli
svoje hlavy. Odmietali totiž pasívne prežiť
svoje životy v totalitnom režime. Ich aktivita vyvrcholila práve pamätným pochodom,
ktorým o jeden deň predbehli svojich pražských kolegov.“
Starosta mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto Mgr. Radoslav Števčík, ktorý sa ako

študent na pochode priamo zúčastnil, si
zaspomínal na obdobie pred rokom 1989,
keď v tejto krajine panovala jedna doktrína.
„Práve nespokojnosť s tým, že sa učíme
len jednu pravdu a ten, kto má iný názor, je
nepriateľ, nás primala k tomu, aby sme sa
ozvali. Som veľmi rád, že sme my, občania,
po roku 1989 na seba prevzali osud tejto
krajiny v zmysle slobody a demokracie,“
dodal.
redakcia

TEDxUniverzitaKomenského:
návod na prípravu skvelej akcie
„Keby som bola tušila, koľko to bude práce, v živote by som do toho nešla!“ Túto vetu sme v rôznych obmenách počuli veľakrát. Keď
sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu TEDx na Univerzite Komenského, nemali sme predstavu, koľko energie budeme musieť
vynaložiť. Po trinástich mesiacoch príprav sme však 18. novembra 2018 dojatí stáli na pódiu, tešili sa z mohutného potlesku pri ďakovačke a zažívali euforický pocit z dobre vykonanej práce.
Na začiatku cesty k TEDxUniverzitaKomenského stál Rado Masaryk, riaditeľ Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK).
Už predtým so študentmi trénoval prezentácie v štýle TEDx. „Vedel som, že dokážeme
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zostaviť schopný tím. Cítil som obrovskú
hrdosť, keď som videl, s akým nasadením
ľudia v tíme toto podujatie prijali za svoje
a koľko energie do neho investovali,“ povedal. TEDx totiž nie je obyčajná konferencia.

Čo je to TEDx?
TED je konferenčný formát s podtitulom
„myšlienky hodné šírenia“. Nezávislé lokálne edície s označením TEDx sa realizujú po
celom svete. Ponúkajú príležitosť na propagáciu skvelých nápadov, načerpanie inšpirácie, vytváranie sietí a zažívanie nových zážitkov. Nie sú to len akademické prednášky,
ale hlavne autentické a silné príbehy.
Základom je pestrá ponuka tém. Naše
podujatie zahŕňalo šport, umenie, manažment, životné zmeny či poľnohospodárstvo. Veľmi silným a aktuálnym príspevkom
bola napríklad téma Petra Bilíka z Univerzity
Palackého v Olomouci o prístupe univerzity
k študentom. Prorektor „moravského Oxfordu“ hovoril nielen o marketingu, ale aj
o nevyhnutnosti zmien v akademickom svete, ktoré musia reflektovať zmeny v spoločnosti. Ľubica Rozborová vystúpila s témou
boja proti domácemu násiliu. Aleš Neusar
rozprával o tom, aké ťažké je zmeniť sa.
Anežka Svobodová predstavila jedlo budúcnosti a nechala účastníkov ochutnať tyčinky
z cvrčkov. Lukáš Bakoš predstavil manažovanie firmy, kde si zamestnanci sami nastavujú platy. Adriana Kušická rozprávala príbeh
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slovenského vinárstva, ktoré vyrábalo biovíno už v časoch socializmu. Mário Šlachtič
hovoril o športe, Šárka Nohelová o umení
burlesque, Tomáš Huszár o práci s mladými
ľuďmi, Veronika Gulášová o manažovaní projektov. Najdlhšiu cestu k nám meral emeritný
profesor psychológie James Coyne z USA.
Henrieta Holúbeková, posledná z dvanástich spíkrov, predstavila koncept životológie
a celú skúsenosť hodnotila veľmi pozitívne.
„Pódium som si naplno vychutnala. Precítila som všetky tie emócie, cítila som, ako je
publikum so mnou prepojené, ako bytostne
vnímali a prežívali so mnou moje smútky aj
radosti, nadšenie aj sklamania. V tom čase
sa spojilo veľa mozgov, sŕdc, duší, očí aj
myslí na jednom mieste. Od publika cez organizačný štáb až po spíkrov. Som vďačná,
že som takto získala nových priateľov a možno aj partnerov v práci,“ ocenila deň strávený
s myšlienkami hodnými šírenia.
Za početné pozitívne reakcie návštevníkov
len jedna: „Najviac sa mi páčilo, že všetci
rečníci a rečníčky boli osobnosťami. Dojala
ma ich otvorenosť, silné osobné príbehy,
o ktoré sa na pódiu s nami úprimne podelili,“
zhodnotila Lucia.
Tímy TEDx sa vždy snažia vytvoriť výnimočnú atmosféru. Podujatie sa uskutočnilo
na FSEV UK, budova však prešla magickou
premenou. V aule pribudlo pódium, scénické osvetlenie a profesionálny zvukový systém. Školské chodby rozkvitli dekoráciami,
umením či pestrými prestávkovými aktivitami.
Bufet ovládli dobrovoľníčky, ktoré servírovali
kávu z obľúbenej pražiarne. Súčasťou akcie
bolo aj skvelé jedlo od rôznych partnerov;
obed napríklad ponúkala spoločnosť, ktorá
má na starosti backstage catering pre umelcov na festivale Pohoda.
K atmosfére prispeli aj uvoľnení návštevníci a usmiati dobrovoľníci. „Tím, v ktorom
som pracovala, bol skvelý. Mnohé som sa
naučila a získala som cenné skúsenosti,“ spokojne konštatovala dobrovoľníčka
Dara.

Zo zákulisia
• Na dopĺňanie energie v deň podujatia
padlo dohromady 2,5 kilogramu kávy.
• Členovia organizačného tímu za jeden
deň podujatia urobili od 13-tisíc (vedúca
marketingového tímu) až do 20-tisíc krokov (vedúca tímu prestávkových aktivít).
• Presunuli sme 60 lavíc, stolov, katedier
a okolo 180 stoličiek.
• Vygenerovali sme len minimum komunálneho odpadu: všetky jednorazové misky,
taniere, príbory aj poháre boli kompostovateľné.
Prípravy takejto rozsiahlej akcie boli plné
prekvapení. Zistili sme, aké to je, keď sa
v škole nielen učí, ale aj žehlí, vysáva či píli.
Naučili sme sa dopĺňať mydlo do dávkovačov, rozlúskli záludnosti auly či objavili trinástu
komnatu v pivnici našej fakulty. Naučili sa robiť v open source softvéri WordPress, kres-

liť v Canve či napojiť kábel XLR na konektor
jack. Zistili sme, že aj s obrovským deficitom
spánku vieme robiť zázraky. Zažili sme silné
momenty. Jedným z nich bola neopísateľná
radosť celého tímu, keď sme celé tri týždne
pred začiatkom mohli vyhlásiť: VYPREDANÉ!
Neľahkej úlohy koordinovania tímu a dobrovoľníkov sa zhostila čerstvá absolventka
aplikovanej psychológie Ivana Hudecová:
„Videla som veľa zápalu aj občasnú frustráciu. Čím viac sa schyľovalo k TEDx-u, tým
viac som cítila to prvé. V deň akcie už išlo
všetko hladko. Šli sme na dvesto percent,
a to až do poslednej minúty. Som nadmieru
spokojná s tým, aký výkon sme podali, každý
z nás a aj spolu ako tím. Toto podujatie bolo
profesionálne a zároveň prívetivé. No a každá maličkosť ho urobila ešte lepším.“

Na najmladšej fakulte UK je tradíciou, že
sa študenti s nasadením zapájajú do rôznych
aktivít, organizujú diskusie, konferencie, fakultný festival FSEV FEST či tzv. ústavovice.
„Pre TEDx sme zostavili tím, kde spoločne
pracovali učitelia, doktorandi, absolventi,
magistri aj bakalári. Všetkých nás to posunulo dopredu. Naučili sme sa učiť sa jeden od
druhého, bez ohľadu na status či vek. Čo už
môže lepšie vystihovať ideál modernej školy?“
kladie si rečnícku otázku otec myšlienky prvej
konferencie TEDx na UK. Ako držiteľ licencie
ocenil pomoc až 35 sponzorov a partnerov,
ale hlavne podporu vedenia fakulty. Vedenie
FSEV UK sa za akciu postavilo, aj keď to
na niekoľko dní zmenilo režim celej budovy
a mnohí pracovníci museli urobiť kus práce
nad rámec bežných povinností.

Patrí formát TEDx na
akademickú pôdu?

Prečo to všetko? Veď škola môže byť pre
študenta len bežnou súčasťou života. Miesto,
kde si odsedíte pár rokov a vezmete si len
nutné minimum vedomostí. No môže to byť aj
príležitosť vyskúšať si nové veci, získať skúsenosti, zapojiť sa do rôznych aktivít, aby ste zistili, čo vás baví a v čom ste dobrí. A práve týmto smerom chceme posúvať našu univerzitu.
Martina Mášiková, PR manažérka FSEV UK
a členka tímu TEDxUniverzityKomenského,
to zhodnotila takto: „Je úžasné pracovať na
mieste, kde cítite podporu z každej strany.
Kolegovia neustále prichádzajú s nápadmi,
ako posúvať kvalitu fakulty vyššie – nielen držať krok s najlepšími, ale vytvárať nové trendy.
Veľmi dôležitý je aj impulz od študentov, veď
to všetko robíme práve pre nich. Chceme,
aby priestor, v ktorom trávime väčšinu našich
dní, bol čo najpríjemnejší.“
Tím TEDxUniverzitaKomenského sa bude
v najbližších dňoch rozhodovať, či sa po
úspešnom prvom ročníku vrhne do príprav
ďalšej edície. Ak chcete vedieť, ako to dopadne, sledujte stránku www.facebook.com/
TEDxUniverzitaKomenskeho, kde už teraz
nájdete fotografie a postupne budú pribúdať
videozáznamy tohtoročných vystúpení.

Koncept konferencií TED vo svojich počiatkoch priniesol obrovskú vlnu nadšenia a vytvoril viacero ikonických vystúpení. Neskôr sa
však začali ozývať aj kritické hlasy. Oponenti
vyčítajú konferenciám TEDx prílišné zjednodušovanie komplexných fenoménov. Rado
Masaryk a tím ľudí okolo TEDxUniverzitaKomenského si kritiku uvedomujú, no sú si istí,
že prevážia prínosy a otvorenie akademickej
pôdy širšej odbornej komunite. Univerzita by
podľa nich nemala byť len inštitúciou, kde sa
prednáša a robí výskum. Malo by to byť miesto,
kde odborná verejnosť prichádza spoznávať
nové myšlienky, diskutovať, vymieňať si názory
či kontakty. Pri zostavovaní programu si organizátori určili striktné pravidlá: vopred vylúčili
obsahovo prázdnych „motivačných spíkrov“,
akékoľvek rýchlokvasené celebrity či témy
zaváňajúce pseudovedou. Hľadali hlavne originálne a autentické osobnosti, ktoré majú čo
povedať. „Koncept TED ukázal, že prednáška nemusí byť nudná a strnulá, ale môže byť
nástrojom šírenia silných a autentických myšlienok,“ tvrdí Masaryk. On sám má za sebou
skúsenosť, keď sa na TEDxBratislava pustil do
reči s jedným zo spíkrov zo Spojených štátov
a networking časom prerástol do spoločného
výskumného projektu.

Estera Henželová a organizačný tím
TEDxUniverzitaKomenského, FSEV UK
Foto: Ondrej Irša
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Vianočný čas
v spektre kultúr a náboženstiev
Čo patrí k tradičnej výbave indických Vianoc? Ako na tento kresťanský sviatok nazerajú moslimovia? Ktorý zázrak si Židia
pripomínajú slávením Chanuky? V čom vietnamský sviatok Têt pripomína naše vianočné sviatky? Ako vyzerajú latinskoamerické
Vianoce? A aké povinnosti gréckokatolíkom a pravoslávnym vyplývajú z filipovky? Aj to sa dočítate v nasledujúcich príspevkoch
pedagógov a doktorandov Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré
edične pripravil vedúci katedry prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.

Vianoce v hlavných kresťanských smeroch
Aj keď Vianoce nie sú najdôležitejším
ani najstarším kresťanským sviatkom (tým
je Veľká noc), sú zrejme najobľúbenejšou
časťou kresťanského kalendára so širokým presahom aj do sekulárnej spoločnosti. Kresťanským obsahom Vianoc je
oslava narodenia Ježiša Krista, druhej božskej osoby, ktorá sa stala človekom, čo sa
liturgicky pripomína čítaním state z Jánovho evanjelia s ústrednou vetou: „A Slovo sa
telom stalo.“ Aj preto sa tento sviatok nazýva tiež Božie narodenie alebo Narodenie
Pána. Dnešný obsah a podoba sviatku je
výsledkom vývoja od 4. storočia, keď kresťanské koncily zadefinovali chápanie Božieho vtelenia (aj v reakcii na arianizmus,
ktorý v Ježišovi vteleného Boha nevidel)
a sviatok začal dostávať liturgickú formu.

Rímskokatolícka cirkev
Čas prípravy na vianočné sviatky sa začína prvou zo štyroch adventných nedieľ,
ktorá tento rok pripadla na 2. decembra.
Keďže sa však nedele liturgicky slávia už po
sobotňajšom západe slnka, prvá sviečka na
adventnom venci sa zapálila už večer 1. decembra. V období adventu si katolíci pripomínajú dve očakávania: očakávanie prvého
príchodu Krista a očakávanie jeho druhého
príchodu na konci sveta. Pre advent sú typické rorátne omše, ktoré sa konajú skoro
ráno len pri svetle sviec. Liturgickou farbou
adventu je fialová. Rímskokatolícky advent
dnes už nemá pôstny charakter (aj keď sa
určitá forma pôstu odporúča), ale má slúžiť
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ako duchovná príprava na Vianoce.
Sviatok Božieho narodenia začína v stredoeurópskom priestore štedrou večerou.
V mnohých rodinách je Štedrý deň dňom
pôstu a prvým riadnym jedlom je až večera, obsahujúca rybu ako pôstne jedlo.
Tento zvyk vychádza zo staršej katolíckej
pôstnej praxe, ktorá však v súčasnosti
už neplatí, aj keď na Slovensku pôst na
Štedrý deň tradične dodržiavajú približne
tri štvrtiny populácie. Typickou katolíckou
„rekvizitou“ je vianočný betlehem („betlehemské jasle“). Ešte do 19. storočia boli
práve jasličky stredobodom rodinného slávenia Vianoc a vianočný stromček sa k nim
pripojil alebo ich nahradil až následne.
Vianočný stromček a betlehem s postavami v nadživotnej veľkosti sú dnes počas
vianočných sviatkov súčasťou Námestia
sv. Petra vo Vatikáne. Je to však pomerne
nový prvok – prvýkrát ich tam dal umiestniť
až Ján Pavol II. na Vianoce v roku 1982.
Vatikánsky vianočný stromček je každoročne darom inej krajiny – v roku 1994 stál
vo Vatikáne smrek zo Zázrivej.
Dôležité miesto v rímskokatolíckom
slávení Ježišovho narodenia má polnočná
omša z 24. na 25. decembra. Počas dňa
sa potom konajú ďalšie slávnostné omše.
Po sviatku Božieho narodenia nasledujú sviatky sv. Štefana, prvého mučeníka
(26. 12.), apoštola a evanjelistu Jána
(27. 12.) a svätých neviniatok (28. 12.),
ktorým si cirkev pripomína malé deti, ktoré
boli podľa Biblie zavraždené v Betleheme
na Herodesov príkaz. Nedeľa vo vianočnej
oktáve je sviatkom Svätej rodiny – Ježiša,

Márie a Jozefa. Na záver oktávy (1. 1.) je
sviatok svätej Bohorodičky. Posledným
veľkým sviatkom vianočného obdobia
je Zjavenie Pána (6. 1.), ktorý má pôvod
vo východnej tradícii a spája tri udalosti
z Ježišovho života: klaňanie sa mudrcov
v Betleheme, Ježišov krst v Jordáne a prvý
Ježišov zázrak (premenenie vody na víno)
v Káne Galilejskej. V západnom kresťanstve má sviatok aj názov Traja králi, keďže
podľa mimobiblickej tradície išlo o troch
kráľov z Východu, ktorí sa volali Gašpar,
Melichar a Baltazár (ich údajné pozostatky sú uchovávané v relikviári v katedrále
v Kolíne nad Rýnom). V tento deň sa v katolíckych kostoloch požehnáva voda, ktorá
sa používa na požehnanie domov. Ježišov
krst v Jordáne sa od roku 1970 slávi ako
sviatok v nedeľu po Zjavení Pána a končí
sa ním vianočné obdobie.

Byzantsko-slovanská
tradícia
Gréckokatolícka cirkev a pravoslávna
cirkev na Slovensku patria k byzantsko-slovanskej tradícii východného kresťanstva. Vianoce (Roždestvo Isusa Christa)
slávia veľmi podobne, no s jedným zásadným rozdielom: kým gréckokatolíci ich
slávia podľa gregoriánskeho kalendára
(a teda v rovnakom čase ako cirkvi západnej tradície), pravoslávni na Slovensku sa
pridržiavajú juliánskeho kalendára, ktorý je
aktuálne posunutý o 13 dní, čo znamená,
že 24. december juliánskeho kalendára
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pripadá na 6. január podľa gregoriánskeho kalendára. Prípravné obdobie je dlhšie
než advent – začína sa 15. novembra, deň
po sviatku apoštola Filipa (z toho pomenovanie filipovka), a trvá do 24. decembra,
t. j. 40 dní. Podľa súčasných pravidiel majú
gréckokatolíci na Slovensku počas filipovky povinnosť postiť sa v piatky a 24. decembra. Pravoslávni počas filipovky nejedia pokrmy živočíšneho pôvodu, v sobotu
a v nedeľu však môžu jesť rybu. V pondelky, stredy a piatky nemôžu jesť jedlá s obsahom oleja.
Počas 24. decembra východní kresťania
držia pôst až do večera. V ranných hodinách sa v cerkvách slúžia tzv. kráľovské
hodinky, popoludní veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého a po Štedrej večeri
sa veriaci znova vracajú do cerkvi na veľké
povečerie. Po ňom sa začínajú zdraviť pozdravom Christos raždajetsja („Kristus sa
rodí“), používaným len vo vianočnom čase,
na ktorý sa odpovedá Slavite jeho („Oslavujte ho“). Východná liturgia nepozná polnočnú bohoslužbu. Slávnostná liturgia sa
koná v samotný sviatok Ježišovho narodenia počas dňa. Na druhý deň, 26. decembra, sa slávi sviatok Zhromaždenia
k presvätej Bohorodičke a 27. decembra je
sviatok sv. Štefana, prvomučeníka. V ôsmy
deň, t. j. 1. januára, sa podľa východnej
kresťanskej tradície slávi sviatok Obrezania
Pána. Šiesteho januára podľa príslušného

kalendára (juliánskeho alebo gregoriánskeho) je sviatok Bohozjavenia a Krstu Spasiteľa. Východná tradícia síce nepozná sviatok Troch kráľov, no má tzv. betlehemské
hry, ktoré hrajú betlehemci.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku pôvodne slávila sviatky podľa juliánskeho kalendára, no postupne úplne prešla na gregoriánsky kalendár. Pravoslávna cirkev na
Slovensku liturgicky stále používa juliánsky
kalendár, ktorý považuje za súčasť svojej
identity.

Protestantské cirkvi
V porovnaní s katolíckou cirkvou a cirkvami vychádzajúcimi z východnej tradície obsahuje slávenie Vianoc v protestantskom
prostredí menej rituálneho symbolizmu
a orientuje sa na biblické posolstvo o narodení Ježiša Krista. Medzi jednotlivými
cirkvami sú rozdiely v závislosti od toho,
k akému protestantskému smeru sa hlásia
– vianočné služby Božie v dvestoročnom
evanjelickom kostole prebiehajú tradičnejšie než zhromaždenie zboru evanjelikálneho typu v prenajatej kinosále. Na
sviatky Ježišovho narodenia sa protestanti
pripravujú počas adventného obdobia,
počas ktorého zdôrazňujú duchovný rozmer a telesnú striedmosť. Kým adventný
veniec a vianočný stromček majú svoj pô-

vod v nemeckom evanjelickom prostredí
a aj slovenskí evanjelici zapaľujú počas
adventných nedieľ sviece na venci a zdobia stromček, radikálnejšie protestantské
spoločenstvá ich odmietajú ako nebiblické
a považujú ich (ako aj ostatné vianočné zvyky najmä v predreformačných cirkvách) za
pohanskú kontamináciu kresťanskej viery.
V niektorých evanjelických cirkevných zboroch zvykne prebiehať adventný modlitbový
týždeň a v kostoloch sa konajú adventné
koncerty.
Protestantský Štedrý deň nikdy nemal
pôstny charakter, večera bola – na rozdiel
od katolíkov – mäsitá, napr. kapustnica
mohla byť aj s klobásou. Počas Vianoc sa
aj protestanti stretávajú častejšie pri bohoslužbách – vianočné bohoslužby začínajú
na Štedrý deň, vrcholia ráno 25. decembra v deň Ježišovho narodenia, konajú sa
aj nasledujúci deň (u evanjelikov to je tzv.
prvá a druhá slávnosť vianočná), na záver
občianskeho roka, na Nový rok, prípadne
aj 6. januára (evanjelický sviatok Zjavenia
Krista Pána mudrcom). V súlade s protestantskou tradíciou je aj pri vianočných bohoslužbách dôraz kladený na čítanie biblických textov, z nich vychádzajúce kázanie,
spev vianočných piesní a hudobne bohatý
program.
PhDr. Roman Kečka, PhD.

17

NA VIANOČNÚ NÔTU

Čo si Židia pripomínajú slávením Chanuky?
V čase medzi novembrom a decembrom
si Židia pripomínajú jednu významnú historickú udalosť. Slávi sa od 25. kisleva židovského kalendára a trvá osem dní. Židia používajú lunisolárny kalendár, ktorý je vo vzťahu
ku gregoriánskemu pohyblivý. Niekedy môže
táto slávnosť pripadnúť na čas kresťanských
Vianoc, jej pôvod a obsah však má iné korene. Nazýva sa Chanuka, ale známa je aj pod
názvom Sviatok svetiel.
Sviatok je odkazom na historickú udalosť,
ktorá sa odohrala v 2. stor. p. n. l. Judsko
vtedy patrilo pod vládu sýrskeho rodu Seleukovcov. Ovládali časť ríše Alexandra Macedónskeho (356 – 324 p. n. l.), ktorý si
podmanil územie Judska v roku 332 p. n.
l. Ich predchodcovia – egyptskí Ptolemaiovci – a pred nimi aj samotný Alexander
Macedónsky rešpektovali židovský spôsob
života a praktizovanie judaizmu v Judsku.
Seleukovci sa, naopak, snažili územiam,
ktorým vládli, teda aj Judsku, vnútiť helénsku kultúru a spôsob života. Sýrsky kráľ
Antiochos IV. Epifanés (175 – 164 p. n. l.),
pravdepodobne v spolupráci s niektorými helenizovanými Židmi, presadil výstavbu gymnasia v blízkosti Jeruzalemského
chrámu. Tam zápasili židovskí muži nahí,
čo odporovalo židovským zákonom. Týmto počinom začala premena Jeruzalema
na grécku polis. Okrem toho sýrsky kráľ
zasiahol do autonómnej voľby veľkňaza
a dosadil na tento post svojho chránenca

– helenizovaného Menelausa, čím rozpútal
povstanie v Jeruzaleme. Po jeho potlačení
zrušil židovskú autonómiu, zastavil praktizovanie každodenných zápalných obetí
v Jeruzalemskom chráme, zakázal sláviť
sabat, praktizovať obriezku a žiť podľa židovského učenia a zákonov, ktoré sú zakotvené v Tóre. V roku 167 p. n. l. znesvätil
Jeruzalemský chrám, kde na mieste oltára
postavil sochu Dia Olympského, ktorému
obetovali pre Grékov posvätné (a pre Židov
nečisté) prasatá. Navyše dal nad chrámom
postaviť Akru. Pasívny odpor židovského
obyvateľstva prešiel do povstania v čase,
keď sa kňaz Matatiáš z rodu Hasmonejovcov vzbúril proti príkazu obetovať modle.
Zabil helenizovaného Žida, ktorý obetoval,
tiež prítomného kráľovského úradníka a zničil oltár. Vypukla niekoľkoročná gerilová vojna, ktorú viedli jeho synovia. Povstalcom na
čele s Júdom, ktorého nazývali Makabejský
(z aram. makabi = „kladivo“), sa podarilo
v roku 164 p. n. l. oslobodiť Jeruzalem.
Dvadsiateho piateho kisleva vstúpili do Jeruzalemského chrámu, zničili sochu Dia
a obnovili chrámový kult. S touto udalosťou
sa spája zázrak, ktorý sa stal pri zasvätení
chrámu. Hasmonejovci zistili, že olej, ktorý
sa používal na zapaľovanie sedemramenného svietnika – menóry, bol znesvätený.
Ostal len malý džbán s pečaťou veľkňaza,
ktorý stačil iba na jeden deň. Na výrobu
čistého oleja bolo treba osem dní. Napriek

tomu sa rozhodli menóru zapáliť. Olej však
vydržal horieť až osem dní, kým bol veľkňazom vyrobený nový. A práve tento zázrak si
Židia pripomínajú slávením sviatku Chanuka
(z hebr. „vysvätenie, zasvätenie“).
Viaže sa k nej viacero rituálov. Hlavným je
zapaľovanie chanukije. Je to osemramenný
svietnik s jedným malým ramenom navyše,
na ktorom stojí pomocná sviečka – šamaš
(„sluha“). S ňou sa každý večer po západe
slnka od 25. kisleva po osem dní zapaľuje
jedna sviečka. Zapaľujú sa sprava doľava
tak, ako sa v hebrejčine číta. Chanukija sa
zvykne postaviť na okno, aby aj okoloidúcim
vydávala svedectvo o Božom zázraku.
Chanukovú liturgiu obsahuje aj bohoslužba v synagóge. Ale Sviatok svetiel je predovšetkým veselá a radostná rodinná udalosť,
pri ktorej sa recitujú požehnania a modlitby
určené na Chanuku a spievajú sa piesne.
Hneď prvý večer dostávajú deti malé darčeky a hrajú sa hry o malé čiastky peňazí. Najznámejšia je drejdl („vĺčik“). Má štyri plôšky
so štyrmi hebrejskými písmenami NGHŠ,
ktoré sú akronymom vety Nes gadol haja
šam („Stal sa tam veľký zázrak“). Jednotlivé
písmená majú zároveň rôznu hodnotu: nun
– „nič“, gimel – „celý“, chet – „polovica“,
šín – „odovzdaj“. Hra podľa tradície siaha
do obdobia nadvlády Seleukovcov, keď
židovským deťom a študentom zakazovali
vykonávať obrady a študovať Tóru. Napriek
zákazom náboženské spisy študovali. Keď
išla okolo hliadka, spisy ukryli a vytiahli
drejdl.
Ďalším symbolom Chanuky je zvyk jedávať vyprážané jedlá na oleji, ktoré majú po
osem dní pripomínať zázrak s olejom v Jeruzalemskom chráme. Obľúbené sú latkes
– zemiakové placky, sufganiot – šišky, ale
aj mliečne sladké a slané jedlá, ktoré odkazujú na biblický príbeh o Judit. Tá kvôli
záchrane národa obetovala svoju česť. Sýrskemu generálovi podala alkoholický nápoj
z oslieho mlieka, a keď sa opil, odsekla mu
hlavu a Sýrčania, zbavení svojho vodcu,
utiekli.
Niektorí bádatelia dávajú slávnosť Chanuky do súvisu s blízkovýchodnými a stredomorskými oslavami zimného slnovratu. Je
možné, že obľúbenosť tohto staršieho sviatku bola taká silná, že ho integrovali do židovského kalendára v spojení s makabejským
povstaním. Rabínska tradícia však začala
klásť dôraz na náboženský zmysel sviatku až
v 1. stor. n. l.
Chanuka sa tento rok slávila v dňoch
2. – 10. decembra. V Bratislave na Rybnom námestí sa opäť, ako je zvykom od roku
1993, zapaľovali chanukové svetlá nielen
pre členov židovskej komunity, ale aj pre širokú verejnosť.
Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.
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Vianoce na Blízkom východe
Keď našinec začuje zmienku o Blízkom
východe, asi najčastejšie mu napadne len
konfliktmi sužovaný región obývaný moslimskými Arabmi, kde vládnu autoritatívne režimy, zúria mnohé občianske vojny, kde je
množstvo ropy, kde ženy chodia zahalené
a odkiaľ k nám prichádzajú migranti, teda
všetko to, čo o tomto regióne skratkovito
hlásia večerné správy. V tom „lepšom“ prípade si možno ešte spomenie na luxusné
nákupné centrá v Dubaji či „čarovný Orient“
z Tisíc a jednej noci. Blízky východ je
však aj miestom, kde sa nachádza Svätá
zem, kde vzniklo kresťanstvo, a len málokto si uvedomuje, že tu dodnes žijú mnohé
kresťanské komunity Arabov i Nearabov,
ktoré sa – právom – považujú za potomkov prvých kresťanov. Kresťanov nájdeme
v celom regióne – od Iránu cez Egypt až
po Maroko a aj na miestach, kde žil a pôsobil historický Ježiš. Ten zomrel a – podľa kresťanskej doktríny – vstal z mŕtvych
v Jeruzaleme, vyrastal v Nazarete, kázal
pri Tiberskom jazere a narodil sa v Betleheme. Práve poslednú spomínanú udalosť
si pripomína celý kresťanský svet v podobe
sviatku Vianoc.
V Betleheme, kde spolu žijú palestínski
kresťania a moslimovia, Vianoce nie sú len
najdôležitejším náboženským sviatkom, ale
aj hlavnou spoločenskou udalosťou roka.
Cirkevné oslavy sa konajú v kostole postavenom podľa tradície nad miestom, kde sa
Ježiš narodil – v Chráme narodenia. Pred
chrámovým komplexom na vyzdobenom
hlavnom námestí s vianočným stromčekom prebieha veľkolepá oslava s vystúpením skautov, vianočné trhy a pod. Kultúrny
program má však aj politický rozmer – je
oslavou palestínskej identity. Dobre to ilustruje situácia z minulého roka, keď boli na
protest voči rozhodnutiu USA preniesť ich
veľvyslanectvo do Jeruzalema vianočné
oslavy zrušené. Namiesto toho sa konala
demonštrácia vedená najvyššími cirkevnými
hodnostármi vo Svätej zemi a pri separačnom múre, ktorý oddeľuje okupované územia od Izraela, demonštrovali aj palestínski
mladíci prezlečení za Santa Klausa.
Blízkovýchodní kresťania, ktorých je v súčasnosti 18 až 20 miliónov, t. j. predstavujú
cca 5 % obyvateľstva regiónu, tvoria veľmi
heterogénnu skupinu – sú rozdelení nielen
politicky, ale aj nábožensky. Patria k mnohým cirkvám: väčšina z nich sa hlási ku gréckej pravoslávnej viere, no nájdu sa medzi
nimi aj kopti, jakobiti, melchiti, maroniti, chaldejci, nestoriáni, rímski katolíci a príslušníci
rôznych protestantských denominácií. Všetci však oslavujú Vianoce a podobné vianočné trhy a verejné oslavy ako v Betleheme sa
nekonajú len v mestách s početnou kresťanskou komunitou, ku ktorým sa radí Nazaret,
Jeruzalem či Bejrút, ale vianočné stromčeky
na námestí môžeme vidieť aj v jordánskom

Ammáne, Damasku, Káhire či Kuvajte. Na
týchto trhoch a oslavách sa zúčastňujú nielen miestni či zahraniční kresťania, ale aj majoritní moslimovia.
V islame Vianoce, samozrejme, nie sú
náboženským sviatkom. Jedinou výnimkou
sú snáď len alaviti či nusajriti, náboženská
komunita, ktorá sa vydelila zo šiítskeho islamu. Tí oslavujú niektoré kresťanské sviatky
– popri Vianociach napríklad aj Veľkú noc.
Pre moslimov je Ježiš (arab. Ísá) síce veľmi dôležitým prorokom, ktorý sa v Koráne
spomína dokonca viackrát než samotný
prorok Mohamed, no moslimská tradícia ho
vníma trochu inak než kresťanská. V islamskej tradícii Ježiš nie je synom Božím, nebol ani ukrižovaný, ani nevstal z mŕtvych, no
moslimovia veria, že živý vystúpil na nebesá
a vráti sa na konci sveta, keď zohrá kľúčovú
úlohu. K Ježišovi a jeho matke Márii (arab.
Marjam) síce prechovávajú úctu, no oslava jeho narodenín v podobe Vianoc nemá
v islame žiadne opodstatnenie. Prečo potom niektorí moslimovia chodia na vianočné trhy a dokonca majú doma aj vianočný
stromček? Odpoveď je jednoduchá: ide
o komerčný aspekt Vianoc. Veď vianočná

jedlička či trhy nemajú v konečnom dôsledku nič spoločné s kresťanskou doktrínou,
takže oslava tohto sviatku (vrátane vzájomného obdarúvania) pre moslimov neznamená narušenie ich vlastnej náboženskej
integrity. Zástancovia konzervatívnych či
fundamentalistických pozícií síce takéto
počínanie odsudzujú, no nájdu sa mnohí
moslimovia, ktorí jednoducho využijú ďalšiu
príležitosť na oslavu. Komerčnej podobe
Vianoc sa v posledných rokoch začína podobať dokonca aj moslimský sviatok konca
pôstu (Íd al-fitr) na konci mesiaca ramadán.
V blízkovýchodných krajinách, kde moslimovia a kresťania žijú spolu už mnohé stáročia, sú Vianoce a iné sviatky tiež dobrou
príležitosťou na vyjadrenie vzájomnej spolupatričnosti. Je zvykom, že predstavitelia
jednej komunity pogratulujú členom druhej
komunity pri príležitosti ich sviatkov, teda
kresťania poprajú svojim moslimským susedom požehnaný ramadán (arab. Ramadán
mubárak!) a moslimovia kresťanom zas
šťastné Vianoce (arab. Milád madžíd!).
Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.
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Ako slávia najkrajšie sviatky roka indickí kresťania?

Indické Vianoce majú pre Stredoeurópana
zvláštnu príchuť. Subtropická klíma, nikde ani
hriate, ani punč, na kapustnicu zabudnite.
Vianočná výzdoba sa síce pomaly dostáva do
nákupných centier, ktoré v niekoľkomiliónových juhoázijských metropolách od počiatku
nového milénia rastú ako huby po daždi, ale
hľadať v mravenisku ponúk svetových značiek
čaro adventu bude len zúfalec trpiaci smútkom za domovom. Mimo veľkých miest je
neprítomnosť Vianoc ešte zjavnejšia. Príroda
sa rozzelenala po monzúnoch a chladnejšie
decembrové počasie nabáda k poľnohospodárskym prácam.
Indickí kresťania, ktorí tvoria vyše 30-miliónovú komunitu naprieč rôznymi regiónmi subkontinentu, Vianoce, samozrejme, slávia. Indická republika stanovila 25. december – Deň
vianočný – za štátny sviatok. V krajine, kde

žije takmer miliarda hinduistov a stosedemdesiat miliónov moslimov, ako i sikhovia, džinisti,
buddhisti či prívrženci Zoroastrovho učenia
(tzv. parsovia), sa však kresťania so svojimi
sviatkami stratia, a to aj napriek ich stáročnej
prítomnosti v regióne, ktorú niektorí datujú už
k sv. Tomášovi. Kolorit Vianoc v Indii je tak
daný viac tým, kde a ktorá komunita kresťanov
ich slávi. Iné budú Vianoce vo východných
častiach Indie – v Nágálande, Mizórame alebo
v Manípure, kde sa výrazne rozšírili protestantské denominácie vďaka pôsobeniu misionárov
medzi tamojšími kmeňmi počas koloniálnej
nadvlády Britov. Iné budú v Kérale, ktorá sa
hrdí tomášovskou tradíciou a prítomnosťou
hneď niekoľkých cirkví východného obradu,
iné v Tamilnáde na juhu Indie, kde je sv. Tomáš
údajne pochovaný, a iné v prevažne rímskokatolíckej Góe, bývalej portugalskej kolónii. Pri

oslave takého významného sviatku totiž len
ťažko možno obísť miestne tradície.
Podobne ako u nás, aj tu Vianoce znamenajú rodinné a náboženské sviatky. Polnočná
omša, spievanie kolied či výzdoba priečelí
domov aj kostolov farebnými lampiónmi v podobe hviezd spájajú kresťanov naprieč celou
Indiou. Ľudia sa nielen intenzívnejšie stretávajú, ale posielajú si aj vianočné priania, ktoré
ešte prednedávnom písavali na podomácky
ozdobované pohľadnice. Hoci je vianočný
stromček omnoho viac západným vplyvom
než historicky známou praxou, vďaka médiám
jeho popularita v posledných desaťročiach
výrazne rastie, a to dokonca aj medzi „pozápadnenými“ hinduistami, i keď sa tu občas
stretnete aj s názorom, že stromček neprináša šťastie. Darčeky tiež nie sú všade samozrejmosťou a rozhodne nepatria k tradičnej
výbave indických Vianoc. „Dnešný“ sv. Mikuláš, resp. Christmas-bábá či Nátál-buvá, rozdávajúci darčeky deťom, je skôr modernou
napodobeninou známejšej americkej predlohy. Azda najviac sa lokálna tradícia prejavuje
vo vianočných pochúťkach. Západoindické
prostredie pozná napríklad tzv. kusvar alebo
farál, zmes rôznych keksov a koláčov pripravovaných s kešu orieškami, hrozienkami,
kokosom či kardamómom, ktorá sa ponúka
hosťom na jednom tanieri. Čokoláda sladkostiam rozhodne nedominuje. Práve naopak,
obľúbený je ovocný koláč. Najdôležitejším
jedlom je však vianočný rodinný obed, podávaný 25. decembra, kde spravidla prichádza
na stôl kuracie, kozie alebo hovädzie mäso,
pripravené na rôzne lokálne a pikantné spôsoby.
Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Foto: Daniel Berehulak/Getty Images

Latinskoamerické Vianoce: pohľad do Guatemaly
V mesiaci december prichádza do Guatemaly chladnejšie počasie, ktoré sa zime na
Slovensku nemôže rovnať, ale pre miestnych
je neklamným znamením, že sa blížia vianočné sviatky. Hoci sa dnes v Guatemale vysoké
percento obyvateľov hlási k protestantizmu,
tamojšie vianočné tradície sú predovšetkým
katolícke. Majú svoje typické farby, vône
a chute spojené s oslavou narodenia Ježiša
Krista. V guatemalských domácnostiach by
ste však márne hľadali vianočný stromček,
rodiny si namiesto neho doma zostavujú malé
vianočné betlehemy. Táto tradícia pochádza
z 15. storočia, keď sa tešila veľkej popularite
v Taliansku, odkiaľ sa dostala do Španielska.
Španielski conquistadori ju preniesli do Nového sveta, kde sa stala výborným nástrojom na
pokresťančenie Indiánov, ktorí nevedeli čítať
ani písať a milé figúrky im názorne predstavovali narodenie Spasiteľa. Takto sa dostala
aj do Guatemaly, kde sa prostredníctvom
františkánov a dominikánov stala od polovice
16. storočia veľmi populárnou.
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Už v 18. a 19. storočí tradícia prenikla do
prakticky všetkých guatemalských domácností, kde pribrala kolorit a remeselnú zručnosť mayského obyvateľstva, ktoré je v krajine dominantné. Betlehemy obsahujú malé
hlinené figúrky a rôzne makety pospájané
drôtom, maľby Jozefa a Márie s Ježiškom,
sprevádzaných pastiermi a ovcami, teda výjavy, ktoré príliš nezodpovedajú miestnemu
prírodnému prostrediu. Aby boli betlehemy
takpovediac „udomácnené“, okrem figúrok
a farebných pilín ich zdobia aj listy paliem pacaya, pata de gallo či plody mamitas. Vianočné darčeky v tradícii celkom absentujú, i keď
v posledných rokoch sa aj tento zvyk vďaka
komercializácii Vianoc objavuje.
Typickým vianočným pokrmom, ktorý nemôže chýbať na žiadnom stole, sú tamales,
jedlo z vareného kukuričného cesta, ktoré
má dlhú predkolumbovskú tradíciu. Tamales
sú plnené špeciálnou paradajkovou omáčkou
a rôznymi druhmi čili papričiek, pripravujú sa
zabalené v banánových listoch. Okrem tama-

les ku guatemalským Vianociam patrí aj zmes
nasekaného vareného ovocia: banánov, ananásu, papáje, kokosových orechov a hrozienok, sladených trstinovým hnedým cukrom.
Každá rodina má svoje špecifické prísady.
Takáto vianočná večera je spoločná pre celú
rodinu, ale pozývajú sa aj susedia a priatelia,
ženy si vzájomne vymieňajú tamales, ktorých
chuťové vlastnosti sa zoširoka komentujú.
Vianoce v Guatemale rozhodne nie sú tiché, typické sú petardy a ohňostroje. Deväť
dní pred vianočnými sviatkami sa pripomína
biblické hľadanie prístrešku pre Jozefa a Máriu tak, že ich podobizne u seba prechováva
či „ubytuje“ vždy jedna rodina, ktorá organizuje modlitby, piesne a hudbu, ostatní z okolia
ju navštevujú, kým na druhý deň „ubytovanie“
neprevezme ďalšia rodina, a takto to ide až
do Vianoc. Táto tradícia, ktorou sa veriaci pripravujú na hlavný sviatok Vianoc, je hlboko
zakorenená aj v Mexiku.
Hoci vianočné tradície do Guatemaly importovali Španieli, dnes sú súčasťou sláve-
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Vietnamský Tết v mnohom pripomína naše Vianoce
Vianoce sú dnes nekresťanským obyvateľstvom vo Vietname (kresťania tvoria približne
8 až 12 % populácie Vietnamu) vnímané ako
západná zaujímavosť. Obchodné domy sú vyzdobené vianočnými stromčekmi a svetlami,
niektoré mestské rodiny si dokonca objednajú
prezlečeného Santu, aby ich deťom daroval
darčeky, ale väčšina spoločnosti neprikladá
Vianociam hlbší význam. Avšak najvýznamnejší
vietnamský sviatok Tết v mnohom naše Vianoce pripomína.
Tết je oslavou Nového roka. Aj keď sa Vietnam dnes pre civilné účely riadi gregoriánskym kalendárom, každodenný život obyčajných ľudí stále určuje predovšetkým tradičný
kalendár Âm lịch. Tento kalendár kombinuje
lunárne a solárne elementy a obsahuje 12
zvieracích znamení, ktoré sa striedajú každý
rok. Na základe výpočtov z tohto kalendára
Vietnamci posudzujú vhodnosť partnerov, určujú dátumy svadieb a iných dôležitých udalostí, ako aj celkový osud človeka. Nový rok
nastáva na druhý nov po zimnom slnovrate
(v roku 2019 to pripadne na 5. februára).
Obdobie pred Novým rokom sa veľmi ponáša na predvianočný zhon, aký poznáme
na Slovensku. Ľudia nakupujú, upratujú, vyzdobujú domy, ale hlavne sa všetci vracajú
do svojich rodných miest a dedín, aby Nový
rok strávili spolu s rodinou. Taktiež sa snažia vyriešiť si všetky podlžnosti či problémy
a uzavrieť ich pred príchodom nového ročného cyklu. Týždeň pred Novým rokom môžu
tzv. bohovia kuchyne vystúpiť do nebies, aby
si ich vypočul Ngọc Hoàng – Nefritový cisár,
najvyšší vládca nebies. Podajú mu hlásenie
o tom, čo sa dialo počas celého roka v dome
a v rodine, či sa dodržiavali tradície, slávili sa
sviatky, uctievali predkovia a pod. Pre každú

nia sviatkov aj vo všetkých domorodých
komunitách. Okrem toho tu však zostali aj
pôvodné predkolumbovské tradície pripadajúce na ten istý dátum. Pri mnohých príležitostiach bola zhoda dátumov použitá na
nahradenie indiánskych slávností kresťanskými. Vianoce spojené so zimným slnovratom (okolo 21. decembra) prekryli starý
mytologický príbeh, podľa ktorého hrdinovia Hunahpu (ako slnko) a Ixbalanqué
(ako mesiac) vtedy vychádzajú z podsvetia
– Xibalby, kde porazili sily smrti, a víťazne
vystupujú na oblohu ako darcovia svetla
a života. V mnohých domorodých komunitách, napríklad v meste Chichicastenango,
pokračuje oslava tejto udalosti v pôvodnej
forme, čo je len jeden z mnohých prípadov
uchovávania identity pôvodného mayského obyvateľstva napriek piatim storočiam
hispanizácie.
Licda. Dora García Patzán

rodinu je veľmi dôležité, aby sa bohovia kuchyne dostali do nebies a podali o rodine
čo najlepšie referencie. K tomu je potrebné
uskutočniť rituál, pri ktorom im darujú na oltár
papierové oblečenie, ovocie, jedlo, peniaze
a iné obety. Nakoniec na oltár položia vaničku
so živou rybou zvanou cá chép, ktorá má bohom kuchyne pomôcť na náročnej ceste do
ríše Nefritového cisára. Tento zväčša oranžový druh ázijského kapra (Carassius auratus)
sa totiž nazýva aj „dračia ryba“, pretože sa jej
podľa legendy ako jedinej podarilo preskočiť
Dračiu bránu a vyletieť až do nebies, kde najvyšší vládca sídli. Po skončení rituálu členovia
rodiny spoločne vypustia cá chép do jazera
či do rieky a papierové šaty spália na dvore
či na ulici pred domom. Pred Novým rokom
rodinní príslušníci navštevujú aj hroby svojich
predkov, ktorých počas toho, ako pália vonnú
tyčinku, pozývajú, aby strávili Tết spoločne
s nimi a s rodinou v ich dome. Toto pozvanie musí byť vykonané veľmi formálnym spôsobom. Pri komunikácii s predkami je nutná
mimoriadna zdvorilosť.
Vietnamci do svojich domovov nosia aj
stromčeky kumkvat (malé stromy s plodmi
podobnými mandarínke či citrónu) a halúzky
cành đào, ktoré sa predávajú s malými pukmi. Postavia ich pred oltár predkov a často
i vyzdobia. Halúzky cành đào však neplnia
len estetickú funkciu, sú dôležité aj pre úkony
ľudovej mágie. Na základe toho, koľko pukov
rozkvitne práve na Tết, sa totiž dá predpovedať, aký bude pre rodinu celý nasledujúci rok.
Kvety však nemôžu vykvitnúť ani príliš skoro,
ani príliš neskoro. Preto existuje množstvo
techník, ako sa o halúzky postarať tak, aby
charakteristické ružové kvety vykvitli práve
v ten pravý čas.
Tradičným jedlom je špeciálny ryžový koláč, ktorý spolu pripravuje celá rodina a varí
sa 6 až 12 hodín. Po polnoci idú mladí na
novoročný ohňostroj, starší sa venujú dušiam
predkov. Treba im ponúknuť čerstvo navare-

né jedlo (to isté, aké konzumujú aj živí členovia rodiny) a položiť ho pred oltár. Ponúknuté
jedlo musí byť vkusne naaranžované, aby boli
predkovia spokojní. Oltár je pri tejto príležitosti vyzdobený viac než zvyčajne. Nachádza
sa na ňom oveľa viac ovocia, kvetov, peňazí
a iných darov. Mnoho rodín sa hneď po tom,
ako po polnoci daruje jedlo predkom na oltár,
vydá do miestneho chrámu či buddhistickej
pagody.
Najdôležitejšie sú prvé tri dni nového roku,
ktoré sa aj najviac slávia. V tieto dni nenájdete otvorené takmer žiadne obchody, ba dokonca ani čerpacie stanice. Podľa tradície je
prvý deň venovaný otcovi a jeho rodine, druhý
deň matke a jej rodine a tretí deň učiteľom,
ktorých študenti v tento deň navštevujú a dávajú im „šťastné peniaze“. Deti a starší ľudia
bývajú taktiež obdarovaní šťastnými peniazmi,
odovzdávanými zvyčajne v červeno-zlatých
obálkach.
Začiatok nového ročného cyklu sa spája
s veľkou poverčivosťou vietnamského obyvateľstva. Je veľmi dôležité, kto na Nový rok
do domu zavíta ako prvý. Vhodnosť návštevy
závisí predovšetkým od dátumu jej narodenia.
Aj pri tejto tradícii sa všetko podriaďuje lunisolárnemu kalendáru Âm lịch. Tiež je rozšírená
predstava, že nasledujúci nový rok bude pre
jednotlivca vyzerať tak ako jeho prvé dni. Preto sa v tento čas ľudia snažia vyvarovať hádkam, konfliktom či pokútnym aktivitám.
Podobností medzi Vianocami a vietnamským Novým rokom je teda neúrekom. Aj Vietnamci nakupujú na sviatočných trhoch, zdobia
ulice a domácnosti, kupujú kaprov, ozdobujú
stromčeky a halúzky, navštevujú chrámy, členov širšej rodiny, známych a susedov a obdarúvajú deti a starších. No predovšetkým sa
počas týchto dní, ktoré trávia v kruhu svojich
najbližších, snažia podobne ako my dostať zo
seba to najlepšie.
Mgr. Ľubomír Lehocký
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Cesta k dobru... a k dobrovoľníctvu
Alžbeta Frimmerová je absolventkou sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). Hoci okúsila
i prácu v súkromnom sektore, už na vysokej škole sa presvedčila, že práca pre druhých je pre ňu tým „pravým orechovým“. Až natoľko, že založila Bratislavské dobrovoľnícke centrum. V súčasnosti sa venuje manažmentu dobrovoľníkov, pričom učí aj iné organizácie, ako „dobrovoľníčiť“ na profesionálnej úrovni. V rozhovore, v ktorom sme sa nevyhli ani téme blížiacich sa Vianoc, nám prezradila,
aká bola jej cesta za dobrovoľníctvom, čo ju naučili trénerské programy, ktoré absolvovala v zahraničí, ale i to, že mladých dnes
k službe druhým už zďaleka nevedie len altruizmus.
Čo vás motivovalo ísť po maturite študovať sociológiu? A ako si na štúdium na
FiF UK spomínate?
Ako veľa študentov sociológie ani ja som
na gymnáziu ešte nevedela, čomu presne sa chcem venovať. Vnímala som len
túžbu ísť humanitným smerom, a to mi sociológia ponúkala. Počas štúdia som však
pochopila, že veda nie je cesta, ktorou sa
chcem uberať, aj keď som dodnes aktívna
aj v oblasti výskumov a trendov týkajúcich
sa dobrovoľníctva, v čom mi veľmi pomáha
sociologická optika a analýza, ktorú som si
na vysokej škole osvojila. Počas štúdia ma
zaujala najmä moderná sociológia a kvalitatívny výskum, čo však nebolo úplne nosné
zameranie vtedajšej katedry. Diplomovú prácu som mohla robiť na mnou vytvorenú tému
aj vďaka dobrovoľníctvu v nemocnici – skúmala som oznamovanie nepriaznivých správ
pacientom, robila som hĺbkové kvalitatívne
rozhovory s lekármi na onkológii. Za veľa
vďačím aj svojej konzultantke Zuzane Kusej
zo SAV. Je mi istým spôsobom ľúto, že som
sa tejto téme viac nevenovala. Dodnes je
podľa môjho názoru téma komunikácie lekárov s pacientmi na Slovensku zanedbávaná.
Výučba medikov na lekárskych fakultách by
sa rozhodne mala doplniť o tento dôležitý
rozmer. Ale to je už na inú debatu. K štúdiu
na FiF UK už len toľko, že ma nedávno veľmi
potešila správa od mojich vyučujúcich, podľa ktorej je dnes výučba sociológie zameraná oveľa viac praktickejšie.
Čo vás zaviedlo k dobrovoľníctvu?
Asi najdôležitejším míľnikom v mojom študijnom a neskôr aj profesionálnom živote bola
dobrovoľnícka činnosť počas vysokoškolského štúdia. Vtedy som začala cítiť, že potrebujem vykonávať zmysluplnú prácu a ťahá
ma to k neziskovému sektoru. A práve vtedy
som na jednej fakultnej nástenke našla ponuku dobrovoľníctva v Dobrovoľníckej skupine
Vŕba (dobrovoľnícka organizácia zameraná
na sprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich pacientov v zdravotníckych zariadeniach – pozn. red.). Zvažovala som vtedy
viacero dobrovoľníckych možností, ale „zakotvila“ som asi pri tom najťažšom type dobrovoľníctva – pri sprevádzaní onkologických
pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety.
Po štúdiu som si vyskúšala prácu v komerčnej aj štátnej sfére, kde som sa len utvrdila
v tom, že moja cesta bude iná. Aj práca a krátke štúdium spojené s dobrovoľníctvom vo
Veľkej Británii ma posunuli vpred. Keď som
prišla na Slovensko, po čase sa mi naskytla
pracovná príležitosť so zameraním na zavede-
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nie dobrovoľníckych programov pre seniorov,
a tak som sa dostala postupne k ďalším dobrovoľníckym témam – portálom na spájanie
dobrovoľníkov a organizácií, tréningom manažmentu dobrovoľníkov, dokonca aj k legislatíve dobrovoľníctva. Tiež sme s kolegyňami
vytvorili systém starostlivosti o dobrovoľníkov,
a to až v takej miere, že dnes môžem učiť iné
organizácie, ako na to.
V Bratislave ste založili Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC). Aká cesta vedie k vzniku takéhoto centra? Asi to chce
neuveriteľné nasadenie, entuziazmus,
trpezlivosť a odhodlanosť na boj s nedostatkom financií...
BDC sa môže pochváliť tým, že vzniklo
vďaka dobrej spolupráci s hlavným mestom
Bratislava. S veľkou podporou sa stretlo najmä u vtedajšej námestníčky primátora Petry
Nagyovej-Džerengovej a tiež vtedajšieho
primátora Milana Ftáčnika. V princípe sme
im dvom a neskôr aj poslancom predložili
návrh, ktorý sme argumentovali a podložili
úspešnými príkladmi zo Slovenska i zahraničia. V našom tíme boli ľudia z už existujúcich
iných centier na Slovensku a mali sme za sebou istú prax, takže aj tým sme ich presvedčili. Dostali sme sa tak k financiám, ktoré
pre BDC doposiaľ predstavujú jeden z kľúčových pravidelných príjmov. Myslím, že po
piatich rokoch existencie sa môže Bratislava
pochváliť veľmi dobrými výsledkami centra,
ktorého cieľom je pripravovať organizácie na
prácu s dobrovoľníkmi, vyhľadávať vhodné
dobrovoľnícke príležitosti a motivovať ľudí
k dobrovoľníctvu. Momentálne máme na Slovensku osem centier, nie všetky však naplno
fungujú. Hlavným problémom je, ako ste už
v otázke naznačili, získavanie financií na ich
aktivity. V tomto smere však nenarážame ani
tak na problém s byrokraciou, ale skôr na
ľudský faktor – na nepochopenie, prečo by
sa mali centrá podporovať, a s tým súvisiaci
nezáujem. Dovolím si však tvrdiť, že ak sa
pozriete na aktivity jednotlivých centier, tak
ich opodstatnenosť veľmi rýchlo pochopíte.
Absolvovali ste trénerské programy na
Slovensku, v Českej republike, ale i v USA.
Aká to bola skúsenosť ísť sa školiť „za veľkú mláku“? Líši sa nejakým spôsobom ich
koncept dobrovoľníctva od toho nášho?
Manažment dobrovoľníkov sa aj u nás v súčasnosti riadi anglo-americkým konceptom,
takže už pred pobytom v USA som mala v tejto oblasti preštudovanú predmetnú odbornú
literatúru. Okrem toho sme podobne ladené
tréningy realizovali aj na Slovensku. Mala som

možnosť tiež zažiť jedno školenie v Írsku v organizácii Volunteer Centres Ireland, jedno pre
nás urobili českí kolegovia z Národného dobrovoľníckeho centra HESTIA, takže tréning
v USA, na ktorom som sa zúčastnila vďaka
programu americkej vlády International Visitor Leadership Program, nebol pre mňa až
takou ohromnou skúsenosťou, i keď ponúkol
mnoho inšpirujúcich a podnetných momentov. V rámci pobytu sme navštívili štyri mestá
v štyroch štátoch – Washington, Greensboro,
Minneapolis a Portland v Oregone. Veľmi zaujímavé to bolo najmä preto, že sme sa tam
stretli dvanásti ľudia z rôznych kontinentov
a videli sme, akí sme všetci odlišní, hlavne
pokiaľ ide o tému dobrovoľníctva. Samu ma
prekvapilo, ako ďaleko v tomto smere už v Európe sme. Inšpirujúce však bolo i zistenie,
ako dobrovoľníctvo vnímajú Američania. Reprezentanti krajiny od počiatkov vzniku USA
vyzývali ľudí k dobrovoľníckej službe, a tak je
dobrovoľnícka činnosť v Američanoch akosi
prirodzene „zakorenená“. V uplynulých desaťročiach mnoho prezidentov založilo dnes už
veľké mimovládne organizácie (aj dobrovoľnícke centrá). Neziskový sektor sa teda nebudoval len zdola (ako je to teraz u nás), ale aj
zhora. Je dlhodobo podporovaný federálnou
vládou, ale aj vládami jednotlivých štátov a tiež
samosprávou. V tom vidím asi najpodstatnejší
rozdiel oproti situácii u nás.
Aký je stav dobrovoľníctva na Slovensku?
Posledný reprezentatívny výskum zameraný na zapájanie ľudí do dobrovoľníctva

N A Š I A B S O LV E N T I

sa u nás realizoval v roku 2011. Vtedy sa
vo formálnom dobrovoľníctve, tzn. v rámci
dobrovoľníckych organizácií, angažovalo
27,5 % Slovákov. Až 44 % ľudí však pomáhalo neformálne, teda bez zapojenia sa
do konkrétnej organizácie. Dovolím si však
tvrdiť, že sa do dobrovoľníckych činností
zapája každým rokom čoraz viac ľudí. Dobrovoľníctvo prirodzene súvisí aj s ekonomikou krajiny – keď rastie ekonomika, rastie
aj dobrovoľníctvo. Najviac ľudí vyhľadáva
sociálny typ dobrovoľníctva, t. j. pomoc
iným – najmä deťom, mladým, seniorom,
ľuďom so zdravotným a iným znevýhodnením. Potom je to oblasť kultúry a životného prostredia. Dobrovoľníctvo je tiež iné
v meste a v obci. V mestách, kde existujú
mnohé organizácie, je skôr formálne, na
dedinách zasa skôr neformálne.
Dá sa spočítať, koľko dobrovoľníkov –
aspoň približne – prešlo vašimi rukami?
Asi nie – v DS Vŕba asi vyše 200, ale koľko ich bolo v iných organizáciách, to si netrúfam odhadnúť. V DS Vŕba dobrovoľnícky
program stále koordinujem, no keďže som
teraz na materskej, je to viac z diaľky. Bez
ohľadu na ich počet však musím povedať,
že každý dobrovoľník je úžasný „nástroj“,
s ktorým pracujeme. V tomto období si zvlášť
vážim dobrovoľníctvo seniorov, ktoré na Slovensku ešte nie je také rozvinuté. V tejto
súvislosti by som rada vyzdvihla nápaditosť
starších dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí chodia do našich nemocníc v Bratislave
či už priamo k hospitalizovaným pacientom,
alebo rozdávajú kávičky a čaje na chodbe
pred ambulanciami. Takéto stretnutie so
70- až 80-ročným seniorom, ktorý nadšene
vykonáva túto službu, je vždy neuveriteľným
povzbudením.

Ako ľudí k dobrovoľníctvu motivujete
a ako sa vám ich darí pri tejto činnosti
udržať?
Dobrovoľníkov na začiatku nemotivujeme
my, skôr zisťujeme ich vlastnú motiváciu. Na
to, aby sa niekto stal dobrovoľníkom v istej
organizácii, treba tiež preveriť, či je na tú
prácu vhodný a či on sám má reálne predstavy a očakávania o tom, do čoho ide. To je
prvý dôležitý predpoklad. Okrem toho ak sa
niekto chce stať dobrovoľníkom v nemocnici
alebo v inom zariadení, musí prejsť výberom
(či už formou dotazníka, rozhovoru, alebo
školenia) a až po jeho úspešnom absolvovaní sa môže „v teréne“ realizovať – často
až po podpise zmluvy a aspoň spočiatku po
boku iného, skúsenejšieho dobrovoľníka.
Následne je už na nás, aby sme si dobrovoľníkov udržali adekvátnou podporou, komunikáciou, supervíziou, benefitmi – darčekmi,
príležitostnou večerou, ďalším vzdelávaním
a pod. V mestách si môžu ľudia aj vďaka
početnejším dobrovoľníckym centrám spomedzi dobrovoľníckych ponúk realizácie vyberať. A často si vyberú tie, kde vidia, že sa
dobrovoľnícka organizácia o nich aj dobre
postará. A práve o tom je manažment dobrovoľníkov, ktorému sa venujem.
Aké sú súčasné trendy v oblasti dobrovoľníctva?
Možno najvýraznejší trend, ktorý by som
tu spomenula, je nárast „egoistického“ dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo teda už nie je
čisto altruistické. Najmä mladí ľudia si uvedomujú, že dobrovoľníctvom môžu získať aj
niečo viac než len dobrý pocit. Ruka v ruke
so starostlivosťou sa cibria nové zručnosti,
schopnosti a vedomosti, ktoré sú neoceniteľné a ktoré môže dobrovoľníctvom získať
každý. A áno, mladí ľudia sa dnes rozhodnú

pre dobrovoľníctvo aj preto, aby sa dostali na
prestížnu vysokú školu v zahraničí.
Sú obdobia, keď sa chce ľuďom „dobrovoľníčiť“ viac? Aké aktivity sa dobrovoľníkom ponúkajú v čase Vianoc?
Sú obdobia, keď sa nám viac darí hľadať
dobrovoľníkov – je to najmä začiatok kalendárneho a školského roka. Počas sviatkov
a leta je, samozrejme, voľnejší režim, pokiaľ
nehovoríme o organizáciách, ktoré realizujú rôzne tábory a pobyty, kde potrebujú aj
dobrovoľníkov. Na Vianoce sú dobrovoľníci
potrební pri rozdávaní jedla, dobrovoľníci DS
Vŕba počas adventu každý rok realizujú na
pôde Onkologického ústavu sv. Alžbety koledovanie – chodia po oddeleniach, spievajú,
vinšujú a rozdávajú malé darčeky. Zároveň
počas Vianoc (ak sa vtedy nachádzajú v Bratislave) môžu pacientov navštevovať, nie je
to však podmienkou. Vtedy je však v nemocnici menej pacientov. Občas sa navštevujú
seniori alebo chorí, ale to môžu zväčša robiť
len vybraní a vyškolení dobrovoľníci.
V čom vidíte najväčší prínos tejto činnosti pre dnešnú spoločnosť? A aké je vaše
vianočné „dobroposolstvo“ vychádzajúce z vašej praxe?
Otázka prínosu je na jednu osobitnú štúdiu. Okrem zvyšovania kvality života jednotlivca, komunity či celej spoločnosti má dobrovoľníctvo doposiaľ na Slovensku nevyčíslený ekonomický prínos. Mnoho tiež získava
nielen ten, komu sa pomáha, ale aj pomáhajúci. A v tomto vianočnom období prajem
všetkým, aby dostali veľa DOBRA, lebo len
keď ho majú, tak ho môžu rozdávať ďalej...
Zdenka Krasňanská
Foto: Archív A. Frimmerovej
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We are the champions!
Študenti UK zvíťazili na medziuniverzitných majstrovstvách sveta
Športovcom z radov študentov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa podaril fantastický medzinárodný úspech – zo IV. medziuniverzitných majstrovstiev sveta, ktoré sa konali v dňoch 14. až 18. novembra 2018 v Barcelone, priniesli domov zlaté medaily.
UK v Španielsku reprezentovalo viac než
100 študentov: 46 športovcov dodala Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ
UK), 41 študentov Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK (FMFI UK), 12 študentov
vyslala Fakulta managementu UK (FM UK)
a po jednom reprezentantovi do výpravy
prispeli Lekárska fakulta UK, Farmaceutická
fakulta UK a Filozofická fakulta UK. Súťažilo
sa v rôznych športoch – od futbalu, futsalu,
basketbalu, volejbalu, tenisu, stolného tenisu, bedmintonu, cheerleadingu až po plávanie či šach.
„Na tohtoročných majstrovstvách súťažilo
spolu 78 univerzít, čo je o 12 univerzít viac
než v roku 2017, keď sa nám v celkovom
hodnotení podarilo umiestniť na 6. mieste.
Keďže sme si tento rok dali za cieľ vyhrať
turnaj celkovo ako univerzita, výpravu sme
posilnili o študentov z FTVŠ UK, s čím nám
výrazne pomohol Ľubor Tománek, za čo
mu touto cestou ďakujem. I keď sme sa pri
oceňovaní jednotlivých športov prvenstvu vyhli, po zrátaní všetkých bodov za jednotlivé
športy sme sa ako univerzita na ten najvyšší
stupeň predsa len postavili. Dokopy sa nám
podarilo získať 43 bodov. Západočeská
univerzita v Plzni, ktorá skončila na druhom
mieste, mala o 6 bodov menej,“ zosumarizoval pôsobenie našich športovcov v Barcelone Dr. Martin Dovičák z FMFI UK. Práve on
stál na čele víťaznej výpravy UK, ktorá uspela
v konkurencii 2600 športovcov z troch kontinentov.

Basketbalisti, volejbalisti
a stolnotenisti vybojovali
2. miesto
K historickému úspechu UK nemálo
prispeli naši basketbalisti, ktorí sa v obrovskej konkurencii prebojovali až do finále.
„S disciplinovanými výkonmi a dobrým žrebom sme od začiatku turnaja neprehrali ani
jeden zápas. Až vo finále, o ktorom sme
pred majstrovstvami len snívali, prišla prvá
prehra s kvalitným tímom z Litvy,“ zhodnotil účinkovanie strieborných medailistov
z Barcelony kapitán basketbalového výberu
Matúš Kováč z FMFI UK. Veľmi pozitívne
hodnotil účasť na turnaji aj tréner našich
basketbalistov Ľubor Tománek z Katedry
športových hier FTVŠ UK: „Podarilo sa nám
splniť náš hlavný cieľ – zvládnuť náročný
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turnajový program a dôstojne reprezentovať
UK. Účasť na turnaji bola obzvlášť prínosná pre študentov FTVŠ UK. Mnohí z našich
hráčov, ktorí sa dnes venujú basketbalu
skôr rekreačne, zažili atraktívne európske
podujatie (kategórie C) po prvýkrát, vďaka
čomu získali cenné skúsenosti, ktoré budú
môcť využiť pri svojom štúdiu a v následnej
trénerskej kariére.“ Za najväčšie pozitívum
označil to, že aj vďaka kratšiemu času hry
pôsobilo naše družstvo kompaktne, tím
fungoval v poriadku a nedošlo k žiadnemu
závažnému zraneniu. „Príjemným prekvapením bola postupne sa formujúca a rozrastajúca fanúšikovská základňa z radov
spolužiakov. Zažiť atmosféru univerzitnej
spolupatričnosti počas zápasu a po dosiahnutí spoločného úspechu prajem každému
z akademickej obce,“ dodal.
Do finále sa podarilo prebojovať aj našim
volejbalistom. V záverečnom zápase však
podľahli silnému srbskému výberu z Belehradu. „Nebudem klamať, ak poviem, že to
bol môj najlepší volejbalový turnaj v živote.
Väčšina tímu to cíti podobne. Viacerí sme
sa pred Barcelonou ani nepoznali, no po
tých pár dňoch sme utužili naše vzťahy
a prinieslo to nečakané výsledky. V silnej
konkurencii volejbalistov z ostatných univerzít sa náš tím rozhodne nestratil, vidno,
že šport na Slovensku a hlavne na FTVŠ UK
je na kvalitnej úrovni. Ale ten pocit, že partia
matfyzákov, ktorí si prišli schuti zahrať volej-

bal, sa prebojovala do finále majstrovstiev
sveta univerzít, je neopísateľný. Som hrdý
a šťastný, že som toho mohol byť súčasťou a o rok sa teším na Paríž. Verím, že sa
tam uvidíme v rovnakej zostave, no tentoraz
snáď už na stupienku víťazov,“ zhodnotil
Daniel Jakubčin z FMFI UK.
Hoci v stolnom tenise tradične hviezdili
reprezentanti z Číny, cestu za víťazstvom
sa im snažili skomplikovať aj naši študenti.
„Bolo to vôbec prvýkrát, čo som sa zúčastnil turnaja za univerzitu, a musím povedať,
že to bol silný zážitok. Spoznal som tu veľa
skvelých ľudí, užil si vzájomné povzbudzovanie, nehovoriac o výnimočnom momente,
keď sme zistili, že sme ako univerzita vyhrali. Turnaj v Barcelone si určite zapamätám
na celý život. V stolnom tenise vládli trochu slabšie hracie podmienky, napr. slabé
svetlo v hale. Ale to sa dalo čakať – keď
potrebujete zastrešiť veľa športov v jednom areáli, je jasné, že to bude na úkor
hracích podmienok vo väčšine športov. Pokiaľ ide o výkony, myslím si, že ako stolní
tenisti sme všetci dúfali v lepšie výsledky.
Vyzdvihol by som určite dve medaily Heni
Horníkovej z FTVŠ UK. Nakoniec naše výkony stačili, aby sme v celkovom hodnotení
stolného tenisu skončili druhí za univerzitou z Číny. Teší nás, že sme aj my prispeli
svojím malým dielom k celkovému úspechu
univerzity,“ uzavrel reprezentant Samuel
Kalužný z FMFI UK.
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V plávaní, cheerleadingu
a ženskom futsale sme
získali bronz
O postup do finále bojovali do posledných
síl aj naše futsalistky, ktoré to v konkurencii
súperiek z Česka, Libanonu či Španielska
nemali vôbec ľahké. Napokon pri nás šťastie
nestálo a dievčatá v semifinále prehrali.
„Ženský futsal bol tento rok veľmi dobre
zorganizovaný. Naša skupina však bola oveľa kvalitnejšia než zvyšné dve, čo nakoniec
potvrdili aj celkové výsledky, keď prvé tri
miesta obsadili práve tímy z našej skupiny.
Dovolím si tvrdiť, že sme prišli veľmi dobre
pripravené, tvorili sme veľmi dobrý kolektív
a ešte aj na ihrisku nám to klapalo. Napriek
zraneniam, pre ktoré sme o 3. miesto hrali
v počte 6+1, sme zabojovali a dotiahli zápas
do víťazného konca,“ dodala Janka Vajdová
z FMFI UK.
Tretie miesto pre UK vybojovali aj naši
plavci. „Turnaj v Barcelone bol neskutočný
zážitok. Univerzita Komenského mala jednoznačne najlepší tím, čo sa týka kolektívu.
Všetci sme si sadli a nemali sme problém
spolu vychádzať a povzbudiť sa. To je podľa mňa ten hlavný dôvod, prečo sme odtiaľ
odišli ako celkoví víťazi,“ zhodnotil Alexander Svetlík z FM UK, ktorý bronz v plávaní
vníma ako veľkú motiváciu do ďalších majstrovstiev.
Záverečný ceremoniál priniesol súťaž
v cheerleadingu, kde sa tento rok predstavil
aj náš výber z UK. Ten v disciplíne Cheerleading Dance Contest vybojoval v konkurencii 10 súťažiacich družstiev bronzové
umiestnenie, a tak i cenné body pre univerzitu. „Atmosféra v hale CEM Olímpics bola

úžasná. Viac než 2000 športovcov spoločne povzbudzovalo svoje tímy. Všetko sa
nieslo v duchu fair play a študenti si súťaž
naplno vychutnali,“ vyzdvihla plusy podujatia trénerka nášho roztlieskavačského výberu Dr. Jana Luptáková z Katedry gymnastiky FTVŠ UK.

Keď sme mali medailu
na dosah
Dobre rozohraný turnaj mali aj naše basketbalistky (minuloročné vicemajsterky),
pre ktoré sa púť v Barcelone skončila asi
najnešťastnejšie zo všetkých. „Po štyroch
ťažkých stretnutiach v skupine, ktoré sme
vyhrali, sme sa vo štvrťfinále stretli s ruským
výberom, ktorý sme po náročnom zápase
zdolali. A potom prišlo semifinále s obhajkyňami z Česka (ČVUT v Prahe), v ktorom sme
aj tento rok ťahali za kratší koniec. V boji
o 3. miesto všetko nasvedčovalo tomu,
že zvíťazíme nad súperom z Egypta, no po
ťažkých zraneniach sme zápas dohrávali so
siedmimi hráčkami, takže sme sa už tak nekoncentrovali na zápas, ako skôr na zdravie.
Napriek smolnej prehre však hodnotím turnaj
pozitívne, i keď musím povedať, že 4. miesto
je pre nás obrovským sklamaním,“ povedala
Karin Miksádová z FMFI UK.
Pred bránami semifinále skončili naše volejbalistky. „Nepáčilo sa nám, že sa hralo len
na dva sety do 15 bodov. Zo štvorčlenných
skupín postupovali len dva tímy. Tí, ktorí nepostúpili, odohrali len tri krátke stretnutia.
Našťastie to nebol náš prípad. Uhrali sme
lepší výsledok než vlani, ale, žiaľ, medzi najlepšie štyri tímy sme sa nedostali,“ povedala
Barbora Kubíčková z FMFI UK.

Do turnaja sľubne vstúpili aj naši futbalisti. „Odohrali sme kvalitné zápasy proti mužstvám zo Španielska, Francúzska a Egypta.
Po postupe zo skupiny, kde sme skončili
na prvom mieste bez prehratého zápasu,
nás čakala kvalifikácia do štvrťfinále, ktorú
sme zvládli výhrou 1 : 0,“ povedal kapitán
tímu Kamil Beňa z FMFI UK. Vo štvrťfinále
na futbalistov čakal silný, ale hrateľný súper
z Francúzska. „S Francúzmi sme neodohrali práve najlepší duel, a preto sme aj prehrali
0 : 1. Aj napriek 5. miestu turnaj hodnotím
pozitívne, chalani si zaslúžia veľkú pochvalu
za predvedený výkon, bojovnosť a príkladnú reprezentáciu,“ zhodnotil Kamil.
Univerzita Komenského mala v Barcelone svojich zástupcov aj v mužskom tenise: Miroslav Kleman z FTVŠ UK obsadil
3. miesto, Juraj Hanuš z FMFI UK sa neprebojoval do štvrťfinále – v celkovom hodnotení sme tak v tenise skončili na 5. mieste. Piate miesto obsadili aj naši šachisti a futsalisti,
ktorým sa nepodarilo obhájiť minuloročné
prvenstvo.
Prvýkrát sme mali zastúpenie aj v bedmintone, v ktorom sme nakoniec obsadili
9. miesto. „Turnaj v Barcelone bola perfektná skúsenosť a príležitosť zmerať si svoje
fyzické, no taktiež psychické sily v zápasoch
so zahraničnými športovcami. Zároveň to
bola možnosť individuálne sa ohodnotiť,
porovnať a zamyslieť nad sebou ako športovcom,“ pochvaľovala si účasť na majstrovstvách Alex Chovancová z FTVŠ UK.
Ďalšie medziuniverzitné majstrovstvá sveta, na ktorých budeme obhajovať majstrovský titul, sa uskutočnia budúci november vo
francúzskom Paríži.
Mgr. Martin Dovičák, PhD., FMFI UK

Hokejisti UK domov doniesli piate zlato
Šiesty ročník Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky, ktorý sa uskutočnil 7. novembra 2018 na Zimnom
štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove, pozná
svojho staronového víťaza – najvyššiu trofej si už po piatykrát
prevzal hokejový tím Univerzity Komenského v Bratislave.
Prvý zápas odohrali naši chlapci s tímom Ekonomickej
univerzity v Bratislave, v ktorom súperov suverénne porazili
vysokým skóre 7 : 0. V druhom zápase si UK zmerala sily
s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, nad ktorou vyhrala
rovnakým rozdielom gólov 7 : 0. Vo finále si tím hokejistov UK
hravo poradil s mužstvom Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici – výsledkom bola pre nás ďalšia výhra 4 : 0. Trénerom víťazného mužstva bol PaedDr. Igor Tóth, PhD., z Katedry športových hier Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
O celkové zabezpečenie podujatia sa postarali už tradiční
organizátori – Slovenská asociácia univerzitného športu, Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava-Ružinov
a Ružinovský športový klub.
Karin Fedorová
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Trénerom rázne aj s citom
To, že trénerstvo nie je a nemôže byť len o drile, nám v rozhovore prezradili úspešné študentky Fakulty telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK).

Mgr. Katarína Péliová,

študentka športovej edukológie (3. ročník PhD. štúdia)
športovú edukológiu, pôsobím na katedre
gymnastiky, ktorá zabezpečuje výučbu predmetov so zameraním na gymnastiku, úpolové
športy a tanec. Ja mám na starosti základnú,
kondičnú a aeróbnu gymnastiku. Aj vďaka
povinnostiam internej doktorandky som prišla
na to, že ma pedagogický proces veľmi baví.
Snažím sa byť objektívna, férová a trošku prísna. Na hodinách sa snažím robiť vždy všetko
na sto percent. Veľkou motiváciou sú pre mňa
študenti, ktorí mi svojím nadšením a snaživosťou odovzdávajú veľké množstvo energie,
ako i predstava, že to, čo ich naučím, môžu
šíriť ďalej. Vážim si všetkých ľudí, ktorí mi pri
mojom štúdiu a práci pomáhajú, ale i každého
človeka, ktorý akýmkoľvek spôsobom vstúpil do môjho života – každé jedno stretnutie
s neznámym človekom mi totiž prinieslo nový
pohľad na svet a chápanie života.

Prečo si sa rozhodla pre štúdium na FTVŠ
UK?
Po absolvovaní štúdia na Gymnáziu v Považskej Bystrici sa mi podarilo uspieť na prijímacích pohovoroch a prijali ma na najlepšiu
školu so športovým zameraním na Slovensku.
Nevedela som, čo ma čaká, vedela som však,
že chcem študovať tanec. Bolo to najlepšie
rozhodnutie v mojom živote. Niet nad to, keď
v živote robíte to, čo vás baví.
Na našej fakulte sa ti dokonca zapáčilo až
tak, že si sa s ňou nerozlúčila ani po zisku magisterského titulu. ☺ Ako hodnotíš
doktorandské štúdium?
Život doktorandky si vyslovene užívam.
Mám skvelých kolegov a venujem sa práci,
ktorá ma teší. Keďže sa špecializujem na

Na fakulte sa však realizuješ aj nad rámec
svojich doktorandských povinností...
Keďže mi na fakulte záleží, som členkou fakultného akademického senátu, kde zastupujem študentov a ich záujmy. Ako predsedníčka
študentskej časti senátu sa zúčastňujem aj na
zasadnutiach kolégia dekana a vedenia fakulty.
Vyštudovala si trénerstvo tanca v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy. Venuješ
sa tomu aj mimo doktorandského štúdia?
Mám pocit, že som sa pretancovala celým
svojím životom. Tanec s hudbou sú neoddeliteľnou súčasťou môjho ja. Hoci sa konkrétne
telesnej výchove zvlášť nevenujem, všetky
poznatky a skúsenosti, ktoré som počas štúdia nadobudla, využívam pri tréningoch, ktoré
aktuálne vediem pre takmer všetky vekové kategórie. V pondelky a stredy ma po školských
povinnostiach čaká pravidelný tréning s deťmi.
Trénujem chlapcov aj dievčatá, s ktorými cvičí-

me na minitrampolínach. Na minitrampolínach
cvičím aj s deťmi na základnej škole v Považskej Bystrici. Deti sú veľmi aktívne, šikovné
a trampolíny ich veľmi bavia. V utorky a štvrtky
predcvičujem aquafitness seniorom. Tieto tréningy milujem, lebo ľudia, ktorí tam chodia, sú
vždy pozitívni – obdivujem na nich ich neskutočnú chuť žiť naplno a zlepšiť si kvalitu života
pohybom. V tieto dni mám aj gymnastickú a tanečnú prípravu pre dievčatá. Veľmi ma teší každý pokrok, ktorý na nich pozorovať z tréningu
na tréning. Raz do týždňa mám tiež tréningy so
ženami na minitrampolínach. Dávajú mi veľké
množstvo energie – robíme choreografie, cvičíme, posilňujeme, spoznávame sa navzájom
a ešte sa pri tom aj výborne zabavíme. Ani sa
nedá povedať, že ide o prácu, lebo toto je vec,
ktorá vás musí predovšetkým baviť.
Aké sú tvoje záľuby okrem trénovania?
Obľubujem spev, ktorému sa pod odborným dohľadom výbornej hlasovej pedagogičky venujem raz do týždňa. Je to jednak príjemný relax, jednak ma baví učiť sa, ako prekonávať svoje limity. Keď sa naskytne možnosť,
rada si zatancujem, či už na diskotéke s kamarátmi, alebo na nejakom tanečnom kurze.
Mojou veľkou kamarátkou sa stala aj posilňovňa – idem si zacvičiť vždy, keď je to možné.
Cítim sa potom veľmi dobre. Veľmi rada mám
i večerné prechádzky, no nepohrdnem ani
dobrou večerou. ☺ V zime trávim voľný čas
na svahu, zbožňujem totiž lyžovanie a snowboardovanie. Šport je jednoducho neodmysliteľnou súčasťou môjho aktívneho života.
Čo považuješ za svoje poslanie?
Neustále udržiavam telo v pohybe a nedokážem si predstaviť, že by to bolo inak. Svoju
prácu robím rada. Srdce mi denne bije naplno pre pohyb a šport a práve to považujem
za svoje poslanie – šíriť pohyb do sveta medzi
ľudí.
Aké máš plány po ukončení doktorandského štúdia na fakulte?
Nie som ten typ, ktorý veľmi plánuje do
budúcnosti. Neviem povedať, kam ma vietor
zaveje. Dôležitým kritériom je pre mňa to, aby
som sa netrápila a robila vždy to, čo ma baví.
Ak bude možnosť zostať na našej škole, veľmi
by ma to potešilo, lebo sa tu dobre cítim. Asi
ako každý, aj ja snívam o tom, že budem mať
skvelé zamestnanie, do ktorého sa každý deň
budem tešiť, a rodinu, v ktorej bude plno lásky
a šťastia. Budúcnosť je vo hviezdach, no už
teraz sa teším na to, keď budem o rok bilancovať, kam som sa za ten čas posunula.
Michal Králik, FTVŠ UK
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Bc. Sanja Starčević,

študentka kondičného trénerstva (1. ročník Mgr. štúdia)
Pochádzaš zo Srbska, no rozhodla si sa
študovať na FTVŠ UK. Prečo?
Na FTVŠ UK som sa rozhodla študovať
z lásky k športu a pre potešenie, ktoré prináša po mentálnej, ale aj fyzickej stránke.
Mojím cieľom je pomáhať druhým ľuďom
pomocou cvičenia vo vrcholovom a rekreačnom športe. Na fakulte som získala veľa užitočných informácií, ktoré môžem aplikovať
pri tvorbe tréningových plánov. Okrem toho
som tu spoznala kopec skvelých ľudí, ktorí
mi pomáhajú a podporujú ma v štúdiu.
Kedy začala tvoja láska k športu?
Športu sa venujem celý život. Začalo to
atletikou. Ešte ako trojročná som zvíťazila
v behu na 100 m. Dodnes si pamätám, ako
som za odmenu dostala škrečka, do ktorého
som sa hneď zaľúbila. ☺ Už vtedy som vedela, že so športom to v živote jednoducho
nemôžem prehrať. Nemalú zásluhu na tom
mal aj náš tréner, ktorý sa z nás vždy snažil
dostať maximum. Všetci sme mali rovnaký
tréningový plán s rovnakou intenzitou zaťaženia bez ohľadu na vek. Už ako malé dieťa
som tak bola naučená na tvrdú disciplínu.
Trénovali sme dvojfázovo dve hodiny a bolo
jedno, či vonku lialo alebo bolo horúco, tréning sme si vždy museli poctivo „odmakať“.
Veľakrát, keď pršalo a hrmelo, bála som
sa, ale i tak som bežala ďalej. Musela som
prekonať svoj strach, čo ma neskôr veľmi
posilňovalo. Hoci to pre mňa bolo vtedy nepríjemné a ťažké, pričom takéto chvíle neraz
sprevádzali slzy, keď sa na to teraz spätne
pozerám, táto skúsenosť spravila zo mňa
bojovníčku, ktorá sa nevzdá, aj keby sekery
padali. Tréner v nás často budil väčší rešpekt

než rodičia, v živote každého z nás hral veľkú rolu. Spomínam si, ako vyvolával rodičom
tesne pred súťažou, či sme ako jeho zverenci nezanedbali dostatočný spánok.
Preto si sa rozhodla práve pre kondičné
trénerstvo?
Určite v tom zohrala nemalú rolu aj táto
skúsenosť. Obdivuhodné bolo i to, že to
s nami tréner nevzdal ani vtedy, keď v Srbsku vládla kríza, čím automaticky trpel aj
šport. Podmienky neboli najlepšie, ale vďaka pravidelnej aktivite sme sa cítili dobre
a nevnímali až tak zlú situáciu, s ktorou boli
konfrontované naše rodiny. Trénovali sme,
aby sme filtrovali všetko, čo sa okolo nás dialo. Keď prichádzala zima, rozcvičku tvoril aj
zber šípok, z ktorých nám neskôr tréner robil čaj, a namiesto nepremokavých tenisiek
sa používali obyčajné mikroténové vrecká,
aby sme nemali mokré nohy. Jedny tretry
si požičiavali viacerí bežci, keďže to bola na
tú dobu drahá záležitosť. Napriek tomu, že
som začínala s individuálnym športom, tento
prístup vo mne vybudoval tímového ducha,
ktorý mi je dodnes vlastný. Naučila som sa,
že tím je rodina, že parťáka, ktorý je v núdzi,
nenechám „v štichu“ ani kvôli svetovému rekordu. Nie všetci však vydržali to tempo a záťaž. Niektoré rovesníčky, ktoré to nevzdali,
sú dnes v srbskej atletike veľkými menami,
napríklad Ana Subotić a Tamara Marković.
Ostatní svoju šťastnú hviezdu hľadali inde.
Ani ty si pri atletike neskončila...
Veru nie. Neskôr, keď som mala jedenásť,
som začala trénovať aj karate a ako 12-ročná som vyhrala v šótókane prvé miesto vo

svojej vekovej kategórii v rámci zväzu. Karate mi však vtedy pripadalo veľmi monotónne
a potrebovala som niečo živšie, takže som
sa aj napriek ďalším medailovým úspechom
začala intenzívnejšie venovať športu, ktorý
som od malička hrávala na lúke s chlapcami – futbalu. Stala som sa prvým dievčaťom v meste, ktoré hralo v mužskom tíme,
a to dokonca s kapitánskou páskou. V roku
2007 u nás konečne vzniklo ženské družstvo, v ktorom som začala hrať. Po polovici sezóny som podpísala svoju prvú zmluvu so ŽFK Šabac, s ktorým sme v sezóne
2009/2010 ako tím dosiahli tretie miesto
v ženskej prvej lige. Neskôr bola založená
extraliga, v ktorej som hrala v troch rôznych
tímoch. Počas strednej školy som dostala
ponuku ísť do Texasu hrať pre Scorpions,
ale to sa mi nepodarilo zrealizovať z osobných dôvodov.
Neľutovala si to?
Počas trénovania som sa veľakrát musela vzdať osobných záujmov, ale nikdy mi to
nevadilo, lebo keď chceme niečo dosiahnuť, potrebujeme niečo aj obetovať. Vo chvíli, keď som svoju „kariéru“ mohla posunúť
na iný level, musela som sa rozhodnúť viac
realisticky a spraviť niečo pre rodinu a pre
seba. Preto som dnes na FTVŠ UK. V škole, ktorá mi veľa dáva, ktorá ma napĺňa aj
v ťažkých chvíľach. Baví ma učiť sa, pracovať na sebe a rásť dennodenne. Preto verím,
že vedomosti, ktoré tu získam, mi pomôžu
uspieť v dosahovaní stanovených cieľov, ako
i vo vyčarovaní úsmevov ľudí, ktorí budú stáť
o moju prácu.
Patrik Vlk, FTVŠ UK
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Historický úspech tímu PraF UK na simulovanom
súdnom spore v Ľubľane
V dňoch 19. – 24. novembra 2018 sa tím Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) v zložení Bc. Jana Brezovićová a Bc. Simona Adamiková (obe sú v súčasnosti študentkami druhého ročníka magisterského stupňa štúdia) pod vedením koučky JUDr. Viktórie Markovej, internej doktorandky, zúčastnil v Ľubľane na simulovanom súdnom spore z medzinárodného utečeneckého a humanitárneho práva s názvom All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition. Napriek
tomu, že išlo o prvú účasť UK na tejto súťaži, našim študentkám sa podarilo zo Slovinska doniesť najvyššie umiestnenie.
V rámci simulovaného súdneho sporu sa
konali aj dve pridružené podujatia – konferencia a stretnutie vyučujúcich medzinárodného utečeneckého a humanitárneho práva,
na ktorých si koučovia a odborníci z Úradu
vysokého komisára OSN pre utečencov
a Červeného kríža vymieňali svoje skúsenosti a know-how v uvedených oblastiach
práva.
Počas piatich dní plných „pleadingov“ si
tímy museli poradiť s vždy novými zadaniami,
pohotovo a erudovane odpovedať na otázky
sudcov a čeliť konkurencii celkovo 17 tímov
z celej Európy. Tento simulovaný súdny
spor bol špecifický aj tým, že nešlo o konanie pred jedným súdnym orgánom, naopak,
každé kolo so sebou prinášalo nielen nové
fakty prípadu, ale i nové situácie – simulované súdne konanie pred Medzinárodným
trestným súdom, obhajovanie záujmov žiadateľa o azyl, plenárne zasadnutie štátov či
právne otázky týkajúce sa obchodovania so
zbraňami počas medzinárodného konfliktu.

Súpermi tímu UK v jednotlivých kolách boli
napríklad Univerzita v Ľubľane, Tallinnská
technická univerzita či Katolícka univerzita
Petra Pázmaňa v Budapešti.
Dňa 24. novembra 2018 sa v priestoroch Ústavného súdu Slovinskej republiky
uskutočnilo finále, v ktorom si študentky
PraF UK zmerali svoje vedomosti s minuloročným víťazom – Štátnou univerzitou Ivana
Javakhišviliho v Tbilisi. Po dvojhodinovej
príprave a hodinovom simulovanom súdnom spore pred Medzinárodným trestným
súdom nakoniec s prehľadom vyhral nováčik tejto súťaže – Univerzita Komenského
v Bratislave, ktorej tím hájil pred súdom záujmy obžalovaného. Okrem trofeje pre víťazov naše študentky domov priniesli aj ocenenie pre najlepšieho rečníka, ktoré získala
Jana Brezovićová.
JUDr. Viktória Marková,
doktorandka na PraF UK

Študenti farmácie vzdelávali laikov aj lekárnikov
Tento rok k propagácii Dňa srdca, ktorý si každoročne pripomíname 28. septembra, významne prispeli aj študenti Farmaceutickej
fakulty UK (FaF UK), a to vďaka edukačnému projektu Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP, www.atip.uniba.sk), ktorého tretí
ročník sa skončil v októbri.
„Lekárne sú najdostupnejším zdravotníckym zariadením. Dnes to už vôbec nie
je len miesto, kde pacient dostane svoje
lieky. Lekárnici chápu, že zaistenie liekov
či iných farmaceutických produktov a s tým
súvisiaca odborná činnosť je len časť ich
práce a poslania. K tomuto sa snažíme
viesť aj našich študentov – lekárnik nie je
len odborníkom na lieky, ale aj odborníkom
na zdravie,“ uviedla koordinátorka projektu
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.,
MSc., z Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK.
Počas dvoch októbrových týždňov takmer
70 študentov zapojených do projektu ATIP
realizovalo vo verejných lekárňach na Slovensku intervenciu zameranú na kardiovaskulárne zdravie. Študenti oslovili viac než
1400 návštevníkov, ktorým merali krvný
tlak, edukovali ich o význame jeho kontroly
a o jeho správnom meraní a poskytli im aj
špeciálne informačné materiály s tzv. kódom
zdravého srdca: 0-30-5-120-80. Ten sym-
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bolizuje nefajčenie, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu
nižšiu než 5 mmol/l a krvný tlak nižší než
120/80 mmHg.
V rámci projektu študenti absolvovali aj
špeciálny workshop o prvej pomoci pri život
ohrozujúcich stavoch, nacvičovali si praktický postup vrátane obsluhy defibrilátora, ktorý je na FaF UK dostupný od začiatku tohto
akademického roka. Ako povedal MUDr.
Karol Kálig, CSc., z I. kliniky anestéziológie
a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UK
a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorý
workshop viedol: „Práve lekáreň so symbolom kríža a s pracovníkom v bielom plášti
býva často miestom, kam sa ľudia vydajú
hľadať pomoc.“ Výstupom vzdelávacieho
projektu bol aj praktický plagát, ktorý študenti odovzdali v lekárňach spolu s krátkou
edukáciou pre zamestnancov lekárne.
„Uvedomil som si, že hoci má lekárnik
veľa vedomostí, nie som si istý, ako by to dopadlo, ak by mal správne a dostatočne rých-
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Študenti žurnalistiky navštívili
redakcie amerických novín
Študenti Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) navštívili v dňoch 6. – 16. novembra
2018 Spojené štáty americké v rámci projektu „Mladí ľudia vo svete alternatívnych faktov“. V USA viedli rozhovory s investigatívnymi
novinármi a zisťovali, ako sa dá proti falošným správam, dezinformáciám a propagande bojovať.

Budúcim novinárom radili
v boji s falošnými správami
svetoví odborníci
Myšlienka zápasiť s klamlivými informáciami vznikla už začiatkom tohto roka, keď
navštívila Katedru žurnalistiky FiF UK nositeľka Pulitzerovej ceny Deborah Nelson.
Spolu s profesorkou Sandy Banisky a desiatkou študentov realizovali v Bratislave
projekt, na ktorom participovali aj slovenskí
študenti žurnalistiky. Americko-slovenské
tímy zisťovali stav verejnej mienky v súvislosti s hoaxami, falošnými správami a zdrojmi
informácií medzi mladými ľuďmi. Americké
odborníčky ponúkli slovenským študentom
možnosť v projekte pokračovať a navštíviť
americkú univerzitu. S grantovou podporou
Veľvyslanectva USA na Slovensku a dekanátu Filozofickej fakulty UK získal výskum
budúcich novinárov nové kontúry. Súčasťou projektu ôsmich študentov je aj spolu-

lo zareagovať pri pacientovi v bezvedomí
a bez pulzu. Žijeme rýchlu dobu, preto
som ja aj moji zamestnanci uvítali ,ľahko‘
získané informácie, ktoré nám študentka
farmácie podala. Plagát máme vyvesený
a verte, že sa naň často pozeráme,“ povedal PharmDr. Tibor Zonnenschein, vedúci
lekárnik nemocničnej lekárne Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. „Bola
som prekvapená záujmom ľudí o meranie
krvného tlaku a tiež prístupom zamestnancov lekárne. Myslela som si, že ma ako
študentku nebudú brať vážne, ale mám
z toho veľmi dobrý pocit,“ vyjadrila sa Tereza Smiešková, jedna zo študentiek realizujúca aktivity projektu ATIP práve v tejto
lekárni.
„Plagát o prvej pomoci je nielen odborný, ale aj prehľadný a má praktickú
grafiku. Zaradili sme ho ako pomôcku aj
v rámci riadnej výučby našich študentov,“
konštatoval prof. PharmDr. Ján Klimas,
PhD., MPH, vedúci Katedry farmakológie
a toxikológie na FaF UK.
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková,
PhD., MSc., koordinátorka projektu ATIP

práca s periodikom The Slovak Spectator
a semestrálna stáž v denníku SME, kde
pre rubriku Lovíme hoaxy odhaľujú falošné správy kolujúce internetom a sociálnymi
sieťami.

Rozhovory so svetovými
odborníkmi
Bojovníci s dezinformáciami sa v rámci
zahraničného výskumu zamerali najmä na
politiku amerického prezidenta Donalda
Trumpa, skúmali jeho vzťah s médiami a analyzovali vplyv jeho výrokov v spoločnosti. Súčasťou ich skúmania boli aj obraz Georgea
Sorosa v USA a význam mediálnej výchovy.
Mladí žurnalisti si po rady išli k svetovým odborníkom. Na otázky im odpovedali reportéri
z The New York Times a The Baltimore Sun
a navštívili tiež výskumníkov v inštitúcii Freedom House v New Yorku. Na Marylandskej
univerzite sa s nimi hodiny rozprávali odborníci na ruskú propagandu, investigatívni novinári alebo bývalí zamestnanci redakcie The
Washington Post či Radio Free Europe.

Vyučovanie na americkej
univerzite
Okrem stretnutí s novinármi študenti absolvovali aj vyučovanie na Fakulte žurnalistiky Philipa Merrilla Marylandskej univerzity
a stretli sa aj s ocenenou novinárkou Deborah Nelson a jej investigatívnym tímom. Súčasťou návštevy bola aj prehliadla Kapitolu
Spojených štátov a možnosť zúčastniť sa
rokovania Kongresu, ktorý po novembrových
voľbách zasadal prvýkrát. Študenti navštívili aj

Newseum vo Washingtone, ktoré upriamuje
pozornosť na médiá, poskytuje historický obraz o prelomových momentoch počas bojov
o slobodu tlače či prejavu, poukazuje na zmenu v šírení informácií po nástupe sociálnych
sietí, ale aj začiatok šírenia falošných správ
v USA po nástupe Donalda Trumpa. V múzeu
sa nachádza časť berlínskeho múru, fotografie ocenené Pulitzerovou cenou, sekcia
venovaná útoku z 11. septembra 2001, ale aj
pamätná stena s menami novinárov, ktorí pre
svoje povolanie prišli o život.

Diskusie na stredných
školách
Kristína Garaiová, jedna z účastníčok projektu, by skvelú skúsenosť, ktorú vďaka projektu získala, dopriala každému: „Okrem toho,
že sme mali možnosť rozprávať sa s novinármi
z prestížnych periodík, zažili sme aj americkú
univerzitu. Tá ma inšpirovala napríklad k tomu,
aby som sa na prednáškach viac pýtala a častejšie sa zapájala do diskusií.“ Jedinečná možnosť a úspešný projekt, ktorý študentom dovolil vycestovať do USA a stretnúť sa s americkými novinármi, je veľkou príležitosťou poukázať
novým spôsobom na šírenie falošných správ
a hoaxov, ktoré našu spoločnosť ovplyvňujú.
Projekt študentov žurnalistiky bude po publikovaní záverečných novinárskych prejavov,
rozhovorov a videomateriálu pokračovať na
stredných školách, kde budú budúci novinári
so stredoškolákmi diskutovať o hrozbách falošných správ, ale aj o tom, ako sa pred nimi
chrániť.
Monika Bartošová,
študentka žurnalistiky na FiF UK
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Výskumná stáž biofyzikov na Kalifornskej univerzite
v San Diegu
Vďaka intenzívnej spolupráci vedcov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) s uznávaným americkým vedcom a vynálezcom v oblasti nanobioelektroniky a nanostrojov prof. Josephom Wangom, D.Sc., ktorý si v júni
v aule prevzal čestný doktorát UK (Dr. h. c.), absolvovali naši biofyzici v tomto roku niekoľkomesačné výskumné pobyty na Kalifornskej univerzite v San Diegu.
Kalifornská univerzita v San Diegu
(UCSD), nachádzajúca sa v blízkosti pobrežia Tichého oceánu v oblasti nazývanej
La Jolla, bola založená v roku 1960. V súčasnosti ponúka viac než 200 študijných
programov, ktoré vychádzajú zo širokého
spektra vedných odborov: od biológie cez
umenie, humanitné a spoločenské vedy až
po inžinierstvo a fyzikálne vedy. UCSD je
vysoko uznávanou výskumnou inštitúciou,
ktorá sa v rámci rôznych celosvetových hodnotení univerzít umiestňuje na popredných
miestach, čo odráža aj fakt, že jej výskumníci
a absolventi získali už niekoľko Nobelových
cien a ďalších významných ocenení. Jedným
z celosvetovo uznávaných odborníkov, ktorí
tu pracujú, je i prof. Joseph Wang.
Prof. Joseph Wang je vedúcim katedry
nanoinžinierstva a riaditeľom Centra pre prenosné senzory UCSD. Vo svojej vedeckej
práci sa zameriava na nanobioelektroniku
s dôrazom na vývoj progresívnych nanomotorov, nanoprevodníkov, bioelektroniku,
elektrochemické biosenzory, prenosné senzory a progresívne materiály pre akumuláciu
energie. S vedcami z FMFI UK pod vedením
prof. RNDr. Tibora Hianika, DrSc., spolupracuje na vývoji biosenzorov už od roku
1997. Aj vďaka tejto spolupráci a vynikajú-

cim výsledkom v oblasti nanotechnológií
sa prof. Wang stal
v júni 2018 čestným
doktorom Univerzity
Komenského v Bratislave. Aktuálne s ním
spolupracujeme na
projekte „Innovative
technology for the
detection of enzyVýskumná skupina prof. Wanga (uprostred) aj so slovenskými biofyzikmi z FMFI UK
me acitivity in milk“
(FORMILK) v rámci programu EÚ Horizont sme chceli teraz nadviazať i na FMFI UK.
2020. Práve vďaka tomuto programu sme
Výskumnú stáž okrem mňa absolvovamali možnosť vycestovať a pracovať v labo- la ešte Mgr. Veronika Šubjaková, PhD.,
ratóriách prof. Wanga.
a RNDr. Marcela Morvová, PhD. Budúci
Oboznámili sme sa tu s prístrojovou apa- rok plánujú UCSD navštíviť ďalší naši mladí
ratúrou a pracovnými postupmi. Osvojili sme výskumníci a študenti. Verím, že sa im tam
si tu prípravu zlatých nanorúrok. Tie sme bude páčiť rovnako ako mne.
následne modifikovali napr. aptamérmi aleNa záver by som chcela poďakovať kolebo dendrimérmi, t. j. molekulami schopnými gom z UCSD a prof. Wangovi za príjemnú
zabezpečiť biodetekciu kľúčového markera/ a motivujúcu pracovnú atmosféru v jeho laproteínu a prípadný terapeutický účinok. Pri- boratóriách a prof. Hianikovi z FMFI UK za
pravené konjugáty sme študovali v kontexte projektovú spoluprácu a možnosť vycestovať
nanomotorov, t. j. pod vplyvom aplikácie na partnerskú univerzitu.
ultrazvuku ako hnacej sily pre ich zrýchlený
transport. Po optimalizácii experimentálnych
Mgr. Zuzana Garaiová, PhD.,
protokolov sa nám podarilo získať niekoľko
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
nových zaujímavých výsledkov, na ktoré by
FMFI UK

Žurnalistická práca prerazila v priemyselnej sfére
Dňa 15. novembra 2018 boli vyhlásené výsledky 12. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú prácu NAJDIPLOMOVKA za akademický rok
2017/2018, ktorú organizuje Slovnaft, a. s. Jedno z ocenení poputovalo aj na Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty UK (FiF UK).
Súťaž je určená pre absolventov vysokých škôl a univerzít a ich fakulty. Fakulty sú
oslovované s výzvou, aby nominovali diplomové práce, ktoré buď vznikli v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, alebo spracúvajú témy, ktoré môžu byť pre spoločnosť
relevantné. Diplomové práce následne interne posúdia zamestnanci spoločnosti
a autori troch najlepších prác a ich fakulty sú finančne odmenené.
Súťaže sa v tomto roku zúčastnilo desať diplomových prác. V konkurencii poslucháčov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa do trojice najlepších
podarilo prebojovať aj diplomovej práci vtedajšej študentky a dnes už úspešnej
absolventky FiF UK Martiny Rybárovej na tému „Panoráma – podnikový časopis
Slovnaftu (1948 – 2017)“. Ocenenia odovzdávala PhDr. Janka Holubeková, HR
manažérka spoločnosti Slovnaft. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnila aj prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., dekan FiF UK
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., a doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., školiteľka
víťaznej diplomovej práce z Katedry žurnalistiky FiF UK.
Ceny boli odovzdané aj úspešným účastníkom jubilejného 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorý spoluorganizovala Prírodovedecká fakulta
UK, a to stredoškolákom Petrovi Rukovanskému (Nové Zámky), Martinovi Orsághovi (Martin), ktorí na olympiáde získali strieborné medaily, ako i Petrovi Gondovi a Michalovi Chovancovi (Prievidza), ktorí si z olympiády odniesli bronzové
medaily.
Zľava: Jaroslav Šušol, Mária Follrichová, Martina Rybárová, Janka Holúbeková
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Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.,
Katedra žurnalistiky FiF UK
Foto: Lucia Polcová
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Projekt Jeana Monneta po prvýkrát
na Fakulte managementu UK
Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) sa podarilo získať projekt Jeana Monneta, ktorý tvorí časť programu
Erasmus+ a je zameraný na podporu excelentnosti v oblasti štúdií o EÚ v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania na celom svete.
História európskej ekonomickej integrácie
s osobnosťou Jeana Monneta úzko súvisí –
francúzsky politik, ekonóm, diplomat a čestný
občan Európy svojimi aktivitami totiž výrazne
prispel k zjednoteniu štátov Európy do medzinárodného spoločenstva. „Monsieur“ Monnet
pôsobil aj vo vysokej pozícii Spoločnosti národov, predchodcu súčasnej Organizácie spojených národov. Jeho skúsenosť s medzinárodným obchodom mu priniesla aj manažérsky
post v známej banke v San Franciscu v USA
a možnosť zúčastniť sa na reorganizácii čínskej železničnej siete. Dnes sa s jeho menom
spája medzinárodný program pre študentov
vysokých škôl, ktorého cieľom je prehlbovanie
vedomostí o európskej ekonomickej integrácii, s čím úzko súvisí podnikanie v európskom
hospodárskom priestore a rozvoj jazykových
kompetencií. K myšlienke európskej ekonomickej integrácie sa už od svojho založenia
hlási aj Fakulta managementu UK. Pracovníci
našej fakulty už v minulosti patrili k najúspešnejším riešiteľom projektov TEMPUS a zapájali
sa do medzinárodnej spolupráce s renomovanými univerzitami členských štátov EÚ. V záujme prispôsobovania vzdelávania požiadavkám
hospodárskej praxe a zosúlaďovania učebných plánov s učebnými plánmi renomovaných univerzít členských štátov EÚ tím pracovníkov FM UK predložil Európskej komisii návrh
projektu s názvom „Podnikanie v európskom
hospodárskom priestore“ (2018 – 2021).
Súčasťou aktivít projektu je viacjazyčné
vzdelávanie odborných predmetov, organizovanie akademických vedeckých podujatí,
ako aj prednášková činnosť riešiteľov projektu na univerzitách v zahraničí (Francúzsko,
Rakúsko), resp. zahraničných profesorov na
FM UK. Jednou z aktivít riešiteľov projektu je

aj vypracovanie učebnice v anglickom a francúzskom jazyku, ďalších podporných a doplňujúcich učebných materiálov a učebných
pomôcok pre inovovaný obsah vybraných
predmetov s cieľom skvalitniť a zmodernizovať úroveň vzdelávania na FM UK efektívnejším využitím modernej technológie vo
vzdelávacom procese. To sa uskutoční po
vyhodnotení výsledkov analýzy spoločného
výskumu realizovaného spoločne s partnermi na pôde Univerzity v Salzburgu, Európskeho univerzitného centra v Nancy a našej
FM UK. Vo svete digitalizácie a informačných
a komunikačných technológií sa kladie dôraz
na modernizáciu konceptu vzdelávania a prehĺbenie vedomostí o niektorých politikách
Európskej únie, ako je poskytovanie štátnej
pomoci, hospodárska súťaž a legislatívny základ spojený s medzinárodným podnikaním,
znalosťami, ako využívať informačné a komunikačné technológie pre získavanie a plánovanie finančných zdrojov, pre analýzy a plánovanie kontrolných procesov výkonnosti
a finančnej pozície nadnárodných spoločností v európskom ekonomickom priestore
s cieľom poskytnúť základ pre budúce investičné rozhodovania, ale i pre analýzy výkonnosti malých a stredných podnikov na Slovensku či v Európskej únii. Prostredníctvom
interaktívnych workshopov, indoor a outdoor
aktivít pod vedením skúsených pedagógov si
zlepšia študenti manažérske, komunikačné
a prezentačné zručnosti.
Projekt má nielen akademický, ale aj celospoločenský význam, pretože základnou funkciou vzdelávania je, aby študenti získali nielen
odborné, ale aj jazykové kompetencie, čo
patrí do výbavy každého Európana, ktorý má
záujem pracovať na európskom trhu práce.

V jazykových kompetenciách sa spája história
a medzikultúrne kompetencie. Nedostatočné odborné jazykové kompetencie sú práve
prekážkou mobility na európskom trhu práce.
Podnikateľská kompetencia je založená na tvorivosti, kritickom myslení a riešení problémov,
iniciatívnosti, ako aj schopnosti aktérov spolupracovať s cieľom plánovať a riadiť podnikateľské zámery so sociálnou, finančnou a kultúrnou hodnotou. Pre podnikateľský postoj je
charakteristická aj spoločenská zodpovednosť
a schopnosť správneho uplatňovania právnych
predpisov EÚ a slovenských právnych predpisov v praxi. Z tohto dôvodu v rámci vzdelávania
budeme klásť dôraz na význam uplatňovania
práva Európskej únie v hospodárskej praxi
podnikateľmi. Projekt možno zaradiť z hľadiska cieľov aj medzi projekty typu moderného
vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť, pretože súčasťou vzdelávania je aj zavádzanie IT
technológií, interakčných a diskurzných schém
do výučby.
Daný projekt posilňuje aj rozvoj občianskych kompetencií s cieľom posilňovania
povedomia o občianskych hodnotách uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii
a Charte základných práv Európskej únie.
Multiplikačným efektom projektu je, aby študenti získali také vedomosti a zručnosti, ktoré
im umožnia zamestnať sa, nadobudli potrebu
neustáleho vzdelávania sa a schopnosť reagovania na prichádzajúce nové trendy neustálym
inovovaním, ale to všetko na pevnom základe
„hard“ principiálnych vedomostí, vďaka čomu
sa stanú konkurencieschopnými na medzinárodnom trhu práce.
Doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.,
koordinátorka projektu
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Žijeme v dobe, ktorá nie je naklonená starnutiu a starobe
S laureátkou ceny Anasoft litera 2018 nielen o literatúre
Dňa 7. novembra 2018 sa z iniciatívy Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnila na pôde fakulty beseda s doc. PhDr. Etelou Farkašovou, CSc.,
mimoriadnou profesorkou, laureátkou ceny Anasoft litera 2018 za prozaické dielo Scenár, ktorá patrí k vynikajúcim autorkám v celom spektre svojej tvorby. Každá jej kniha je výrazom hlbokej koncentrácie na zvolené témy. Nosnou témou stretnutia však nebolo
len rozprávanie o jej literárnych úspechoch. Hovorilo sa aj o problémoch, ktoré trápia nielen spisovateľku a filozofku, ale ktoré sa
v mnohých ohľadoch dotýkajú nás všetkých. Časť odpovedí niekdajšej vedúcej Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK na vybrané
otázky, ktoré v diskusii zazneli, prináša nasledujúci rozhovor.

Román Scenár hovorí o vyrovnávaní
sa protagonistov s vlastným starnutím
v dobe, ktorá nie je starnutiu a starobe
naklonená. Čo ťa viedlo k tomu, že si
v novej próze siahla práve po tejto téme?
K téme ma priviedla osobná skúsenosť
so starnutím, s pribúdajúcimi rokmi sa vo
mne zväčšila citlivosť na túto problematiku.
Istú úlohu však zohral aj fakt, že v dnešnej
spoločnosti s jej hodnotovým nastavením
ostáva pre ňu len málo pochopenia a ja som
presvedčená, že je veľmi dôležité venovať
sa jej nielen v umení, ale aj vo filozofii, sociológii, psychológii a ďalších spoločenských
vedách, hovoriť a písať o nej, aby sa aspoň
sčasti zmenila spoločenská atmosféra s jej
nevyváženým holdovaním ideálom mladosti
(zdravia, sily, krásy...), aby sa preukázalo
viac pochopenia a záujmu nielen pre túto
tému ako odborný (teoretický) problém, ale
aj pre reálny život starších a starých generácií. Zo štatistík vieme, že jednou z ekonomicky, zdravotne a vôbec sociálne najohrozenejších skupín je práve táto skupina,
mnohí zo seniorskej generácie sa ocitajú
na hranici alebo až pod hranicou chudoby,
a to aj napriek tomu, že celý život pracovali, odvádzali dane. Nehovoriac o psychologických aspektoch tejto situácie – mám na
mysli napr. neochotu priznávať sa k veku
z obavy, že človek bude vopred odpísaný
ako neupotrebiteľný, ba až zbytočný...

V čom vidíš príčiny, že súčasnosť nie je
ústretovejšia k starobe či k ľuďom v seniorskom veku?
V dnešnej spoločnosti dominuje ekonomický pohľad na človeka, na svet, v optike
určovanej (najmä ekonomickou) rentabilitou
sa generácie starých a starších ľudí vnímajú ako „stratové“, pričom sa zabúda na ich
minulé prínosy pre spoločnosť. Určujúcim
kritériom sa stáva kategória zisku, ten sa
však opäť redukuje najmä na ekonomickú
rovinu, veď kto už dnes pokladá za zisk napríklad kumulovanú životnú skúsenosť, životnú múdrosť. A práve to je „kapitál“, ktorý
sa nedá získať iba štúdiom, ale len nažitím
a ja ho pokladám azda za najväčšiu devízu
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staroby. Moderná spoločnosť však akoby
nestála o túto devízu. Dochádza k sociálnemu zneviditeľneniu starých ľudí, a aj ich
problémov, potrieb, záujmov, napokon sa
oni sami začínajú cítiť ako „neviditeľní“ a následne i menej hodnotní. Aj v tejto súvislosti
je opodstatnené hovoriť o vekovej sociálnej
nerovnosti a nespravodlivosti a bolo by potrebné robiť niečo pre zmenšenie, ak už nie
odstránenie tohto negatívneho javu.
Čo by podľa teba bolo potrebné urobiť
pre takéto korekcie?
Predovšetkým si treba uvedomiť, že
ekonomický pohľad na život je len jedným
z možných prístupov k nemu, a ak sa absolutizuje na úkor ich rozmanitosti, dochádza
k deformujúcej redukcii človeka na rolu
producenta a konzumenta, k zredukovanému chápaniu individuálneho i kolektívneho
prežívania, napokon aj samotného civilizačného vývoja. Jednostranná ekonomizácia
života zatláča do úzadia jeho iné rozmery,
čo sa premieta aj do chápania kritérií, podľa
ktorých sa posudzuje ľudský jedinec i celé
spoločnosti, ich stupeň rozvinutosti a pod.
Ak je prioritou spoločnosti ekonomický rast
a zisk, je pochopiteľné, že najviac oceňovanými vlastnosťami človeka sa stáva jeho
rýchlosť, pružnosť, konkurencieschopnosť,
výkonnosť a v takomto hodnotovom rámci
niet veľa miesta pre starobu či starších ľudí.
Na nápravu nestačí riešiť ekonomickú
situáciu tejto ohrozenej skupiny (hoci to je
prvoradé), ale potrebné je zmeniť aj celkové hodnotové nastavenie spoločnosti,
kultivovať empatiu, objasňovať význam medzigeneračnej kontinuity a medziľudských
vzťahov nielen v privátnej, ale aj celospoločenskej rovine; pripomínať, že človek je
vzťahová bytosť a starostlivosť o iných (najmä slabších, zraniteľnejších, znevýhodnených) je znakom rozvinutej ľudskosti. Najmä
v časoch bujnejúceho individualizmu a egoizmu, keď pojmy ako solidarita, spoluúčasť,
spoluzodpovednosť či reálne, nielen verbálne súcitenie miznú z verejného a neraz aj
zo súkromného priestoru, pokladám takéto
pripomínanie za dôležitú súčasť intelektuálneho a umeleckého pôsobenia.

Navyše staroba nie je len jednostranné
„strácanie“, seniorský vek prináša aj niektoré výhody, medzi ktoré patrí spomínaná
životná skúsenosť, vďaka nej človek získava napríklad schopnosť vidieť a rozmýšľať
v širších súvislostiach, s istým nadhľadom,
je väčšmi imúnny voči rôznym manipulačným tlakom, vie sa viac oprieť o svoju vlastnú skúsenosť, pravda, dôležité je, aby bol
schopný jej kritickej reflexie, v takom prípade je jeho myslenie nezávislejšie, samostatnejšie.

Ako sa zrodil samotný názov románu?
Slovo „scenár“ navodzuje viaceré možné interpretácie...
Pôvodne išlo o nesentimentálne chápaný
scenár poslednej rozlúčky, ktorý sa rozhodne pripravovať manželská dvojica hlavných
literárnych postáv – sedemdesiatnikov. Pri
výbere hudby, ktorú mali radi a ktorá vyjadrovala aj ich životné pocity v tom-ktorom období, mali sa spomienkami navracať do spoločne prežitého času, a to s presvedčením,
že hudobný výber, ktorý si urobia, by o nich
mohol byť výrečnejšou výpoveďou než slová, aké zvyčajne zaznievajú pri podobných
rozlúčkach. Príprava tohto výberu mala byť
pre oboch zároveň časom pokojného rozprávania, príležitosťou na spätný pohľad do
minulosti, akousi životnou bilanciou. Počas
písania prózy mi však do spomínania mojej
dvojice – prírodovedca a umeleckej prekladateľky – začal vkĺzať ich aktuálny život, každodennosť s mnohými starosťami i radosťami rodiny s troma dospelými, samostatne
žijúcimi synmi, a aj s prekvapujúcimi, celkom neočakávanými udalosťami, ku ktorým
môže dôjsť v rozvetvenej rodine. Zamýšľaný
scenár spomínania a rekapitulácie prostredníctvom hudby sa začal prelínať so „scenárom“, ktorý písal sám život a s ktorým sa
dvojica musela vyrovnávať, reagovať naň...
V románe Scenár hrá dôležitú úlohu fenomén osobnej pamäti, hlavná protagonistka Katarína podáva prostredníctvom
spomienok retrospektívny obraz seba
i celej rodiny...

ROZHOVOR

pologickú podobnosť v zážitkovej, pocitovej
rovine. O autobiografickej pamäti možno povedať, že je našou najintímnejšou priateľkou,
rastie s nami, mení sa a vyvíja v závislosti od
nášho osobného vývoja, od jeho jednotlivých
fáz... Dalo by sa povedať, že je to akási (do
istej miery výberová) „kronika“ nášho života. Autobiografická pamäť je – jednak ako
východisko pre literárnu tvorbu, jednak ako
téma vedeckých výskumov a ako objekt reflexií v rámci esejistického, prozaického či
poetického textu – nesmierne zaujímavá už
len tým, že sa najdôvernejšie dotýka nášho
osobného prežívania, nášho žitého času. Jej
hodnotu oceňujem aj ako literátka, pretože
predstavuje pre mňa účinný „pracovný nástroj“ i „pracovný predmet“.

S otázkou pamäti súvisí aj otázka kontinuity. Je pre teba dôležitá?
Samu seba vnímam ako človeka kontinuity, hoci viem, že táto nemôže jestvovať bez
diskontinuity ako svojho protikladu, vzájomne sa podmieňujú a vo vývojových procesoch každá z nich hrá svoju rolu. Pre mňa
je dôležitá nadväznosť, potrebujem vedomie
súvislostí, reťazenia, zakotvenosti, zakorenenosti, a to tak v individuálnej, osobnej
rovine, ako aj v rovine spoločenskej. Myslím
si, že veľmi dôležitá je napr. aj medzigeneračná kontinuita, ktorá v súčasnosti zaznamenáva trhliny, preto som aj tento moment
včlenila do Scenára.

V živote protagonistickej dvojice hrá
hudba významnú úlohu. Ako to v tomto
smere vyzerá s autorkou Scenára?
Prozaička, esejistka, poetka a filozofka Etela Farkašová, autorka viac než troch desiatok kníh, zostavovateľka početných antológií, bola za svoju tvorbu ocenená mnohými prestížnymi cenami. Len za minuloročný román Scenár získala v roku 2018 štyri
ocenenia: cenu Anasoft litera, Prémiu SC PEN, Cenu Ladislava Ťažkého za prózu
a bola finalistkou Ceny Jána Johanidesa. E. Farkašová pôsobila takmer štyri desaťročia na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK, ktorú v rokoch 1998 – 2010 dokonca
viedla, kde prednášala teóriu poznania a venovala sa aj vzťahu literatúry a filozofie či
feministickej epistemológii.

Pamäť je téma, ku ktorej sa vraciam
v rôznych podobách (počas pedagogického pôsobenia napr. v rámci prednášok
z epistemológie, pretože pamäť veľmi úzko
súvisí s procesom poznávania). A vraciam
sa k nej v próze, eseji a aj v poetickej tvorbe. Čím som staršia, tým je pre mňa téma
pamäti príťažlivejšia, no nesúvisí to len
s osobnými dôvodmi, tendencia obracať
sa k pamäti má aj všeobecnejšie, sociálno-kultúrne príčiny. Zdá sa mi, že čím väčšmi
sa doba zrýchľuje, tým väčšmi literatúra
(umenie) siaha za pamäťou, s ambíciou
rozpoznávať a odokrývať jej hodnotu, pretože vie, že pamäťou premosťujeme to, čo
bolo, s tým, čo je a čo bude (môže byť),

a že pamäť nám pomáha na základe v nej
„uschovaného“ lepšie chápať súčasnosť.
Vo svojej filozofickej i literárnej činnosti
sa však venuješ aj fenoménu autobiografickej pamäti. Do akej miery sa podieľa na tvojej tvorbe?
Hovorievam o sebe, že som autobiografická autorka, teda že som schopná písať iba
o niečom, čo je blízke okruhu mojej životnej skúsenosti alebo čo som mohla z veľmi
tesnej blízkosti (nemyslím iba na topografiu)
pozorovať a spoluprežívať ako dôverná svedkyňa. Ak hovorím o podobnosti, nechápem
ňou podobnosť vonkajších príbehov, ale ty-

Hudbu mám veľmi rada, viac ráz mi pomohla prežiť ťažšie obdobia, zahnať úzkosti
alebo obyčajnú rozladenosť z nepríjemných udalostí, situácií, ktoré vstupujú do
každodennosti. Nechcela by som si predstaviť svoj život bez hudby, hoci mi pripadá
len rola jej poslucháčky. Hudba je pre mňa
istým únikom, a zároveň útulkom, pri počúvaní skladieb, ktoré mám rada, emocionálne pookrejem, zásobím sa novou energiou.
Myslím si, že hudba nás, ľudí, vo viacerých
zmysloch presahuje, cez ňu cítime spätosť
s vesmírom, jeho princípmi harmónie i disharmónie, v tomto zmysle ju vnímam aj ako
prostriedok transcendencie. A čím je človek starší, tým je väčší priestor, ktorého sa
v ňom hudba dotýka, pretože tým viac je
toho, čo človek nosí v sebe prežité, precítené, práve cez hudbu môže nanovo ožívať
všetko, čo sa v ňom za všetky roky naukladalo, prevrstvilo, prostredníctvom hudby sa
môže rozprávať i sám so sebou, sú to veľmi špecifické rozhovory a ja som sa niečo
z nich usilovala zachytiť v Scenári.
Erika Lalíková, FiF UK
Foto: Archív E. Farkašovej
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Cesty umenia súčasného Slovenska
Dňa 28. novembra 2018 sa v ukrajinskom meste Odesa uskutočnila pod mojím kurátorským vedením vernisáž výstavy Cesty umenia
súčasného Slovenska s podtitulom „100 rokov od založenia Československa a umelecký dnešok“. Výstavu, na ktorej sa prostredníctvom
svojich diel zúčastňujú aj štyria výnimoční pedagógovia Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK), otvoril veľvyslanec SR na Ukrajine Marek Šafin. Prítomní boli i vedúci gubernie, zástupcovia desiatok konzulárnych úradov
a vzácne osobnosti mesta.
Súčasné slovenské výtvarné umenie je rozsiahlym pojmom. Vystavenú kolekciu jednotí
humanizmus. Obdiv krásam prírody a hodnotám človeka. V tom je posolstvo nielen slovenského súčasného umenia. Jeho význam
dnes, keď sa cit a ľudskosť menia na materiál, je i zostane nedoceniteľný. V súčasnom
umeleckom svete sa hodnota umeleckého
prejavu koncentruje v emócii. Zážitok je určujúci, jeho rozsah nič neohraničuje. Je však
rozdiel medzi zážitkom a zážitkom. Ten, ktorý
je dlhodobý, má skutočnú hodnotu. Je to jed-

noduchá myšlienka, ktorú treba hľadať v našej
prítomnosti.
Na výstave, ktorá potrvá až do 19. decembra
2018, sa predstavil Dr. Pavol Breier ako výnimočný slovenský fotograf príbehov a emocionálnych zážitkov. Doc. Martina Činovského, ktorý
je osobnosťou svetovej grafiky a známkovej tvorby, v Odese reprezentujú obrazy romantického
surrealizmu. Dr. Alojz Drahoš, vynikajúci sochár
v komornej i monumentálnej plastike, na výstave
potvrdzuje kvality v špeciálnej disciplíne medaily
a plakety. Doc. Stanislav Harangozó, patriaci

na Slovensku k elite umelcov, ponúkol ukážku
tvorby, ktorej gro spočíva v množstve monumentálnych prác pre architektúru, grafických technikách a dnes predovšetkým v komornom výraze
techniky pastel.
Stanislav Harangozó, Pavol Breier, Alojz
Drahoš prednedávnom vystavovali aj v Prahe.
V pražskej galérii Domu národnostných menšín
vzácnu výstavu pod názvom TRIO uviedla v októbri tohto roku spoločnosť Artem. Bola to umelecky hodnotná kolekcia, ktorej význam potvrdil
aj záujem Českej televízie a ohlasy návštevníkov.

Talent a tvorba Martina Činovského opäť medzi najlepšími v Európe
Meno výnimoč
ného umelca doc. Martina
Činovského je svetovej verejnosti známe. Najmä pre jeho neutíchajúci talent, trpezlivosť pri
tvorbe, náročnosť k sebe i okoliu. Vďaka týmto
a ďalším výnimočným osobnostným vlastnostiam pedagóg Katedry výtvarnej výchovy PdF
UK realizoval k 500. výročiu reformácie rytinu
slovenskej poštovej známky (jej výtvarný návrh
vytvoril prof. Dušan Kállay). Táto umelecká vzácnosť, známka, ktorá navštívi na obálkach celý
svet, získala v októbri tohto roku 2. miesto v sú-

ťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej
únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge
et Européen“ v Bruseli. Je to jedna z najstarších
súťaží poštových známok v Európe, ktorej sa
tento rok zúčastnilo 27 krajín.
Poštová cenina „500. výročie reformácie
(1517)“, ktorá vyšla minulý rok v hárčekovej
úprave, vyobrazuje jeden z hudobných skvostov Slovenska − barokový dvojmanuálový organ s pôvodným píšťalovým fondom, nachádzajúci sa v Drevenom artikulárnom kostole

v Kežmarku, od levočského organára
Vavrinca
Čajkovského, ktorý jeho
výstavbu dokončil
v roku 1720. Kostol je zapísaný do
Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Dvanásty ročník Identifikačného kódu Slovenska
Dňa 20. októbra 2018 sa v reprezentačných priestoroch Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie (bývalej Hudobnej siene) Bratislavského hradu uskutočnilo slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ceny Identifikačný kód Slovenska štrnástim významným osobnostiam pôsobiacim v oblasti kultúry, umenia a vedy. Toto prestížne a výnimočné ocenenie si tento rok prevzala aj dekanka PdF UK prof.
Alica Vančová.
V druhom tá práca či tvorba, bez ktorej by
sme neboli, čím sme – ľuďmi.
Laureáti ocenenia Identifikačný kód Slovenska, ktorých každoročne menuje medzinárodná porota, sú mimoriadnymi ľuďmi preto,
že originálne vnímajú prítomnosť a dokážu ju
spracovať v jedinečných výsledkoch. Vôňu ich
tvorby a práce cítiť všade. Laureátmi 12. ročníka
sa stali: operný spevák Martin Babjak, maliarka Lucie Kunzová Filimonova, herečka Anna
Geislerová, psychoterapeutka, predkladateľka
a literátka Berit Gezelius, grafik, ilustrátor a maliar Tibor Kopócs, riaditeľka ZOYA Museum
a ZOYA Gallery Iveta Ledecká, herec Miroslav
Noga, grafický dizajnér a ilustrátor Jan Meisner,
teoretik a historik výtvarných umení Ľudovít Petránsky, riaditeľka vydavateľstva Star Production
Mária Reháková, výtvarník Michael Rittstein,
Identifikačný kód Slovenska predstavuje svoje opodstatnenie a zastúpenie. Prvé sú vysokoškolská pedagogička Alica Vančová, heuž dvanásť rokov vybrané osobnosti, ktorých však krátkodobou zábavou, umeleckou zby- rečka Emília Vašáryová a sklársky výtvarník Ján
prínos pre kultúru patrí ľuďom, nie bulváru. točnosťou alebo nepodstatnou informáciou. Zoričák. Viac informácií o projekte i laureátoch
Ich tvorba a objavy majú tú pridanú hodnotu, Druhé reprezentujú všetky možné cesty vý- ocenenia nájdete na www.artem.sk.
ktorá sa dnes pre mediálnu plytkosť v našom voja a rastu. Filozofiu a poznávanie, relax
poznaní stráca. Je to mimoriadny talent a ná- pri učení hrou, upozornenia na dekadentný
PhDr. Ľuboslav Moza z PdF UK,
ročná práca. Vďaka nim sa ľudstvo rozvíja. úpadok, násilie, ale jedným dychom aj eskurátor projektu,
prezident spoločnosti Artem,
Avšak z roka na rok je ťažšie rozlíšiť „plevy tetiku radosti a krásy. V tom prvom prípade
člen Európskej akadémie vied a umení
od zrna“. Hoci obe majú v našom živote dominuje biznis a naháňanie sa za peniazmi.
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Na margo aktívneho starnutia
a medzigeneračného vzdelávania
V dňoch 8. – 9. novembra 2018 sa na Trnavskej univerzite v Trnave uskutočnilo zasadnutie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na
Slovensku (ASUTV). Svoje skúsenosti so vzdelávaním seniorov tam prezentovalo šestnásť univerzít tretieho veku z celého Slovenska.
Medzi účastníkmi nechýbalo ani Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK), ktoré na zasadnutí zastupovali poverená riaditeľka Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., projektová manažérka PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., a Mgr. Dana Havranová,
vedúca metodička UTV.
Prezidentka ASUTV Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., na zasadnutí prezentovala aktivity
asociácie v roku 2018 a predstavila hlavné ciele na nasledujúce obdobie v zmysle stratégie
celoživotného vzdelávania a vzdelávania seniorov na Slovensku. Hlavnými témami stretnutia
boli témy aktívneho starnutia, medzigeneračné
vzdelávanie v kontexte UTV, štatistické výstupy
jednotlivých UTV, Týždeň celoživotného učenia a vzájomná výmena skúseností. Doc. Mgr.
Ing. Danka Moravčíková, PhD., tajomníčka
ASUTV, prítomných oboznámila s prvými výsledkami výskumu viažuceho sa na projekt intergeneračného vzdelávania, sociálnej inklúzie
seniorov a ich postoja k verejnoprospešným
a dobrovoľníckym aktivitám.
Hosťom jesenného zasadania ASUTV bola
doc. PhDr. Kvetoslava Repková, PhD., z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorá vystúpila
s prednáškou na tému „Ageing 4.0: Vek v živote človeka nerozdeľuje, ale integruje – výzvy

pre celoživotné vzdelávanie“. Príklad dobrej praxe, týkajúci sa programu
aktívneho starnutia mesta
Trnava, predstavil Ing. Igor
Fabián z Jednoty dôchodcov na Slovensku.
O skúsenostiach zo
vzdelávania starších študentov v zahraničí hovorila vo svojom príspevku
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. Avizovala aj
svoje pripravované vystúpenie na svetovú konferenciu Medzinárodnej
asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA) pod
názvom „Enculturation of multiculturalism at
Universities of the Third Age in Central Europe“, ktorá sa konala na Mauríciu koncom
novembra. Dôležitou časťou programu bola
výmena skúseností jednotlivých zástupcov

UTV, informácie o novinkách a výzvach vzdelávania seniorov, čo reflektovala aj následná
diskusia k predneseným referátom a perspektívam UTV.
Mgr. Dana Havranová,
vedúca metodička UTV

Trvalejší než kov
Lekárska fakulta UK (LF UK) v spolupráci s Veľvyslanectvom Maďarskej republiky v SR vo svojich priestoroch privítala putovnú výstavu Aere
perennius (z lat. „trvalejší než kov“) venovanú známym maďarským lekárom, ktorí svojimi prevratnými objavmi a vynálezmi výrazne prispeli
k súčasnej podobe medicíny. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo dňa 18. októbra 2018.
Na vernisáži sa zúčastnili zástupcovia maďarského veľvyslanectva, rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., dekan LF UK prof. MUDr.
Juraj Šteňo, DrSc., hlavná organizátorka za LF
UK prodekanka doc. MUDr. Eliška Kubíková,
PhD., ako aj početní slovenskí a zahraniční študenti i medici maďarskej národnosti organizovaní v klube ŠEJK.
Cieľom výstavy je zachovanie pamiatky známych maďarských lekárov a šírenie dobrého
mena maďarskej medicíny. Vedecké výsledky a praktické riešenia mnohých maďarských
lekárov za posledných 150 rokov sa totiž stali
celosvetovo známymi a uznávanými. Jedným

z prejavov medzinárodného uznania je, ak sa
metóda, pomôcka, inštrument alebo choroba
pomenuje podľa lekára, ktorý ju objavil. Na základe zdrojov maďarskej a medzinárodnej literatúry sa podarilo nájsť 48 maďarských lekárov,
ktorí toto kritérium spĺňajú.
Návštevníci výstavy sa tak mohli zoznámiť
napríklad s Ignácom Fülöpom Semmelweisom,
po ktorom bola pomenovaná Semmelweisova
doktrína – teória a praktická aplikácia asepsy.
Maďarský lekár nemeckého pôvodu, prezývaný „záchranca matiek“, sa totiž zaoberal skúmaním príčin epidémií horúčky šestonedieľok
v nemocniciach, pričom zistil, že nákazu pre-

nášajú lekári pri prechádzaní medzi pitevňou
a inými oddeleniami. Formuloval preto zásady
antisepsy, ktorých dodržiavanie bránilo šíreniu
infekcie a ktoré sa postupne stali všeobecným
nemocničným štandardom. Medzi menami známych lekárov našich južných susedov figuroval
aj István Csapody, po ktorom sa nazýva biela
doska s tmavými číslami a symbolmi rôznych
veľkostí na vyšetrenie zraku – tzv. Csapodyho
tabuľa. Maďarský rodokmeň má aj Veresova
ihla – ihla s pružinovým zavádzačom a tupým
hrotom, ktorý chráni vnútorné orgány pred
poranením ostrými vonkajšími kanylami počas
vyvolania umelého pneumotoraxu alebo pneumoperitonea pri laparoskopickom zákroku.
Jej vynálezcom bol János Veres. Po Miklósovi Palkovitsovi bola pomenovaná Palkovitsova
metóda mikrodisekcie mozgu dutou ihlou, ktorá podnietila rozvoj chemickej neuroanatómie.
Táto technika odberu pomocou špeciálnej ihly
s pružinou umožňuje odber presne stanovenej
vzorky mozgového tkaniva pre ďalšie (najmä
chemické) analýzy.
Veríme, že takéto podnetné výstavy budú na
pôde našej fakulty pokračovať naďalej a oslovia najmä mladých lekárov, ktorí v príbehu výnimočných osobností svetovej medicíny nájdu
vzor a motiváciu do ďalšieho štúdia a následne
i do svojho budúceho povolania.
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.,
prodekanka LF UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.,

vedúci Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK
Miesto
narodenia:
Nitra
Vek: 46

a latentne nemčinu a ruštinu. Tie síce bežne nepoužívam, ale ich základy mám dobre
uložené niekde hlboko v závitoch mozgovej
kôry.

Máte nejaký skrytý talent?
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Užitočne strávený voľný čas.
Ako rád trávite voľný čas?
Zmysluplnou prácou.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Náš koberec doma v detskej izbe, s dierami od kyseliny chlorovodíkovej (dala sa kúpiť
v drogérii asi za 4 Kčs), by povedal, že chemickým výskumníkom. Hlina zo záhrady a štósy pokreslených papierov by povedali, že výtvarníkom. Vždy plná plechovka na mince by
povedala, že finančníkom či obchodníkom.
A pritom najradšej zo všetkého mám pekné
melódie a rytmy, tak kto sa v tom má vyznať?
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študoval som chémiu na Prírodovedeckej
fakulte UK. Nielen preto, že ma bavila, ale aj
preto, že prihlášku na medicínu som si ako
syn emigranta, žijúci v železnej klietke komunistického režimu, radšej ani nepodal.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Angličtinu, ktorú denne používam na
prednáškach aj pri písaní vedeckých prác,

C, H. Komu venujeme svoje dielo my? Keď
sa spočítajú všetky naše dni, dokážeme sa
pod svoje dielo podpísať?

Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?
Knihy, lebo vlastná fantázia si s ich príbehmi môže robiť, čo chce.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Svoju rodinu milujem, užívam si chvíle,
keď im môžem spraviť radosť a sú šťastní.
Najväčším konkurentom, s ktorým spoločne
bojujeme o pozornosť, je práca. Ale v prípade nutnosti ma na to moja milovaná manželka a úžasné deti vždy dôrazne upozornia a ja
v tej chvíli viem, čo mám robiť. 
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Je ich viacero a z rôznych oblastí, ale za
všetkých spomeniem geniálneho skladateľa J. S. Bacha, ktorý svoje dielo venoval
oslave Boha. Dokázal sa na svoju slávnu
záverečnú fúgu tajne podpísať tónmi B, A,

Kvôli objektivite sa to, prosím, spýtajte
ľudí, ktorí ma dobre poznajú, aby som nebodaj nepovedal nejakú hlúposť.☺Talenty
najlepšie hodnotia druhí.
Čo vás dokáže zarmútiť? Čo vás dokáže
rozosmiať? Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Kto chce, nech nájde odpovede medzi
riadkami tejto básne, je o realite všedného
dňa a nevšednom hľadaní cesty von z toho
všetkého.
O márnosti, ceste a nádeji
napi sa vína z prázdneho pohára
najedz sa chleba z prázdneho taniera
ruky ktoré ťa hladili na pazúry sa zmenili
dobré správy klamári hlásajú
vojenské sklady čerstvé balenia pokoja
dávajú
zaviaž si oči aby si lepšie cestu našiel
do krajiny kde nie sú vladári
a uväznené túžby
tam nájdeš kľukatej
cesty do neznáma
zmysel
niekto
ťa
ľúbi

Do nového roka s novými predsavzatiami
Vyberte si z ponuky vzdelávacích programov CĎV UK
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) ponúka aj začiatkom nového roka pestrý výber vzdelávacích programov, na ktoré sa
zamestnanci UK môžu prihlásiť s 10 % zľavou.
• Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov
a vedúcich odborných zamestnancov:
15. 1. 2019 (60 vyuč. hod.)
• Funkčné vzdelávanie pre vedúcich
pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov:
15. 1. 2019 (160 vyuč. hod.)
• Vedenie ľudí a motivácia: 30. 1. 2019
(16.00 – 19.30 hod.)
• Intenzívny denný program všeobecného anglického jazyka a Business En-
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glish: 14. 1. – 8. 3. 2019			
(120 vyuč. hod.)
• Začni konečne s angličtinou!:
21. 1. – 15. 2. 2019 (64 vyuč. hod.)
• Pokračuj s angličtinou!: 			
21. 1. – 15. 2. 2019 (64 vyuč. hod.)
• Intenzívny program všeobecného nemeckého jazyka a Handelsdeutsch:
14. 1. – 8. 3. 2019 (120 vyuč. hod.)
• Začni konečne s nemčinou!: 		
21. 1. – 15. 2. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Pokračuj s nemčinou!: 			
21. 1. – 15. 2. 2019 (64 vyuč. hod.)
Prihlásenie na kurz funguje elektronicky – stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete pri
každom programe na našej webovej stránke
(www.cdv.uniba.sk), kde sa dozviete viac aj
o celej našej ponuke vzdelávania i aktuálnych
termínoch konania jednotlivých kurzov. Informácie ponúka aj naša facebooková fanpage:
www.facebook.com/pg/cdvuk/events.
Zuzana Haváriková,
referentka marketingu CĎV UK

V Y B R A N É N OV I N K Y Z V Y DAVAT E Ľ S T VA U K

Daniela Ostatníková et al.:
Praktické cvičenia
z lekárskej fyziológie

Jan Dolák:
Sběratelství
a sbírkotvorná
činnost muzeí

Jela Steinerová:
Informačné prostredie
a vedecká komunikácia
– informačné ekológie

Táto publikácia z Lekárskej fakulty UK
je už treťou úspešnou dotlačou. Skriptá sa skladajú z desiatich tematických
častí, ktoré sa venujú fyziológii: nervu
a svalu, zmyslov, centrálneho nervového systému, krvi, dýchacieho systému,
kardiovaskulárneho systému, tráviaceho
traktu a výživy, metabolizmu, obličiek
a endokrinného systému. V týchto desiatich kapitolách je zaradených 108
úloh s veľmi stručným teoretickým úvodom a zrozumiteľným návodom opisujúcim postup riešenia každej úlohy krok
po kroku. Novým prístupom je zaradenie
zápisu na konci každej úlohy, ktorý navedie študenta na zaznamenanie vlastných
výsledkov. Tým tento manuál slúži zároveň ako pracovný zošit, ktorý môže študent využiť aj pri príprave na komplexnú
záverečnú skúšku z fyziológie.

Vysokoškolská učebnica vznikla na Filozofickej fakulte UK, kde sa vyučuje i predmet s podobným názvom – sbírkotvorná
a vědecká činnost muzeí. Kniha má šesť
nosných tém, ktoré sú rozpracované v závislosti od doterajších výskumov. Samotným dejinám zberateľstva a dejinám múzejných zbierok sa z tohto dôvodu venuje iba
minimum priestoru. S istým zjednodušením
môžeme konštatovať, že múzeum rovná sa
zbierka. Jej tvorba a uchovanie si vyžaduje
rozsiahle vedomosti muzeografického charakteru. Ide o otázky spojené s preventívnou ochranou, konzerváciou, evidenciou,
dodržiavaním predpisov týkajúcich sa
prepravy zbierkových predmetov, vývozu
do zahraničia a pod. Zbierka si vyžaduje
odborné spracovanie, deskripciu a zaradenie do širších súvislostí. Bez náležitých
znalostiach o zbierke a bez fixácie týchto
znalostí by žiadne iné činnosti múzea nemohli existovať – vrátane marketingu, PR,
muzeopedagogických aktivít a i.

Vedecká komunikácia v súčasnosti zaznamenáva veľké zmeny v súvislosti s využívaním pokročilých inteligentných technológií. Vznikajú nové koncepcie digitálnej
vedy predstavujúce presun výskumného
procesu do digitálneho prostredia. V týchto súvislostiach vznikla na pôde Filozofickej fakulty UK aj táto monografia, a to
ako súčasť výskumnej úlohy zameranej
na modelovanie informačného prostredia
digitálnej vedy. Cieľom je na jednej strane
analyzovať existujúce modely digitálnej
vedy na teoretickej a strategickej úrovni.
Na druhej strane k interpretáciám prispievajú aj podnety z praxe fungovania knižníc
a rozvoja systémov. Knižniční a informační pracovníci sa v tomto zmysle pripravujú
na zmeny vo svojej profesii aj vzdelávaním
smerom k novším funkciám manažmentu
dát, budovania digitálnych knižníc či akademických repozitárov.

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili
Tak sa volá posledná monografia profesora Milana Ziga, ktorý pôsobil na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej
fakulty UK (FiF UK) 50 rokov. Vyšla takmer presne rok po tom, čo sme sa s profesorom Zigom navždy rozlúčili. Jej vznik
má zvláštnu históriu. Ide vlastne o prvýkrát v knižnej podobe publikovaný úspešný seriál rozhlasových prednášok z dejín
filozofie, ktorý odznel na Rádiu Devín v rokoch 1999 – 2000.
Milan Zigo bol predovšetkým historik filozofie, ale jeho široký záujem zahrnoval aj filozofiu
prírodných vied, najmä fyziky a astronómie (bol
absolventom štúdia filozofie a fyziky). Venoval sa
aj filozoficko-literárnej esejistike a veľmi mu záležalo aj na úrovni stredoškolskej výučby filozofie.
Tieto jeho vedecké, pedagogické, odborné aj
publicistické dimenzie sa premietli aj do jeho poslednej monografie. Kniha Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili nie je koncipovaná
ako čisto vedecká monografia, prelínajú sa v nej
totiž dve roviny: odborná a publicisticko-popularizačná. Demonštruje vzácnu schopnosť autora
– nájsť príťažlivú a zaujímavú rovnováhu medzi
vedeckou náročnosťou a jej zrozumiteľným sprístupnením.
Knihu tvoria štyri chronologicky zoradené kapitoly: antická filozofia, stredovek, humanizmus
a renesancia, novovek až po osvietenskú etapu,

osobitne francúzske osvietenstvo. Obsah jednotlivých kapitol pozostáva z portrétov či „medailónov“ jednotlivých mysliteľov. M. Zigo mal možnosť
uplatniť „voľnosť“ výberu „svojich“ autorov, ich
koncepcií a myšlienok bez ambícií chronologickej
usporiadanosti či úplnosti, čo pridáva knihe na pútavosti, zaujímavosti a prístupnosti bez toho, aby
autor zjednodušoval či zľahčoval odbornú náročnosť. Je to „živá“ a „žitá“ filozofia spolu 66 osobností na 511 stranách textu. Každý portrét filozofa,
vedca, teológa či literáta predstavuje relatívne samostatný celok, ktorý možno čítať výberovo. Spojivom je tu jednotný metodologický prístup, príznačný pre historicko-filozofické bádanie M. Ziga.
Je to na jednej strane „biografický komponent“,
ktorý vychádza z toho, že v takomto type bádania
nemožno celkom abstrahovať od osobnosti a životných peripetií mysliteľa a sústreďovať sa iba na
históriu ideí a teoretických problémov. Na druhej

strane ide aj o „situačný komponent“, t. j.
o celý komplex podmienok a vzťahov života spoločnosti, ktoré
mysliteľa ovplyvňujú.
Podľa M. Ziga majú tieto komponenty v historicko-filozofickom bádaní legitímne miesto.
Monografia ako „filozofický testament“ M. Ziga,
ako píše v doslove jej zostavovateľ (spolu s manželkou Milana Ziga – Elenou Zigovou) a vedecký
redaktor profesor Emil Višňovský, je určená „najširšiemu publiku, záujemcom o filozofiu i filozofom
– laikom, hoci má svoju nespornú výpovednú hodnotu aj pre kolegov – profesionálnych filozofov či
historikov filozofie“.
Doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD.,
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Stredoškoláci cez Mini-Erasmus
ochutnali život na FiF UK
Aj tento november Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) privítala na tri dni 44 stredoškolákov z celého
Slovenska v rámci projektu Mini-Erasmus.
Mini-Erasmus je projektom občianskeho
združenia Future Generation Europe, ktorého cieľom je umožniť žiakom stredných škôl
oboznámiť sa s vysokoškolským prostredím,
zažiť si ho na vlastnej koži a uľahčiť im výber tej správnej školy či odboru. Realizuje sa
vskutku unikátnou formou – stredoškoláci
strávia tri dni na vybranej škole, kde sa zúčastňujú skutočných prednášok, seminárov
či cvičení spolu s vysokoškolákmi.
Filozofickú fakultu mali stredoškoláci možnosť zažiť v jej pestrosti a rozmanitosti, ochotu
otvoriť svoje semináre a prednášky totiž prejavili takmer všetky katedry. Pomocnú ruku
pri orientácii im podalo 19 tútorov, dobrovoľníkov z radov študentiek a študentov fakulty.
„Program Mini-Erasmus sa na FiF UK uskutočnil tento rok po piatykrát. Po pozitívnych
skúsenostiach z minulých rokov nás teší, že
vysoký záujem stredoškolákov o našu fakultu
stále pretrváva,“ hovorí doc. Mariana Szapuová, prodekanka pre vzťahy s verejnosťou.
Obsahovou náplňou programu boli aj tento
rok návštevy výučbových aktivít, prednášok
a seminárov v skupinách odborov, tzv. klastrov.
Stredoškoláci si mali možnosť vybrať spomedzi ôsmich klastrov (historické vedy, médiá
a komunikácia, psychológia, vedy o kultúre

a umení, vedy o človeku a spoločnosti, filozofia a kultúrne štúdiá, cudzie jazyky, slovenský
jazyk a literatúra) a oboznámiť sa tak so širšou
paletou študijných programov.

Beseda s Oľgou Bakovou:
Novinárska práca je o slobode
Dobrým zvykom v programe Mini-Erasmus
je stretnutie a beseda s niektorým z úspešných absolventov fakulty na tému „Čo po škole“. Tento rok pozvanie prijala novinárka Oľga
Baková, absolventka štúdia žurnalistiky.
Oľga Baková je dlhoročnou novinárkou,
väčšinu svojej profesionálnej kariéry pôsobila ako zahraničná spravodajkyňa, päť rokov
pracovala ako korešpondentka slovenského
rozhlasu v USA, prinášala spravodajstvo z vojnových zón na Ukrajine či na Kryme, zo zemetrasením zasiahnutého Haiti a z mnohých
ďalších miest. Dnes moderuje v RTVS debatu
Silná zostava, kde si do diskusií na aktuálne
témy pozýva ženy – odborníčky. Na FiF UK
tiež učila kurzy na katedre žurnalistiky a momentálne si robí doktorát z politológie.
Na svoje študentské časy dodnes spomína veľmi rada, patrila ku generácii, ktorá

počas vysokoškolského štúdia zažila Nežnú
revolúciu. „Škola je dôležitá, ale nie je to
koniec. Je to práve len začiatok,“ povedala.
Mladí ľudia by podľa nej nemali pri výbere
štúdia uvažovať len pragmaticky, ale najmä
hľadať niečo, čo ich ťahá, čo budú radi študovať – a potom v budúcnosti nájsť niečo,
čo budú radi robiť. „Novinárska práca nie je
o veľkých peniazoch, ale je to o slobode.
Človek stretne nesmierne množstvo zaujímavých ľudí z mnohých oblastí.“
Stredoškoláci sa Oľgy Bakovej pýtali viacero otázok. Zaujímal ich napríklad jej názor
na fakt, že stále viac pracovných činností už
dnes vykonávajú roboty – chceli vedieť, či
podľa nej roboty v budúcnosti postupne nenahradia aj novinárov. Podľa Oľgy Bakovej
sa toho netreba obávať: „Tak ako chirurga
nikdy celkom nenahradia stále lepšie a lepšie prístroje, aj v žurnalistike stále bude človek ten, ktorý vie urobiť to, čo robot nikdy
nebude vedieť.“ Podľa nej by mladí ľudia
mali hľadať, v čom dokážu byť jedineční,
neustále sa vzdelávať, zaujímať sa o svet
okolo seba – a potom sa budúcnosti nemusia obávať.
Barbora Tancerová, FiF UK

Naša Venza boduje aj mimo Mlynskej
Daniel Sípos a Karol Bíly z jedálne Venza, ktorá sa nachádza na internátoch UK v Mlynskej doline v Bratislave – konkrétne v objekte
Átriové domky na bloku K, zaznamenali skvelý úspech: z najväčšej súťaže kuchárov na Slovensku si odniesli umiestnenie v zlatej
a bronzovej línii.
Na Žilinskú gastronomickú jeseň, ktorej siedmy ročník sa uskutočnil 8. novembra 2018, pozvala našich kuchárov kolegyňa z Novej
Menzy, stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. V obrovskej konkurencii súperov, medzi ktorými nechýbali ani šéfkuchári
z grandhotelov a mediálne známi kuchári, sa naši „Venzáci“ naozaj
nestratili: Daniel bodoval v príprave street foodu (obsadil výborné
1. miesto) a Karol zas predviedol svoje kvality ukuchtením chutného
predjedla a teplého jedla, čo mu prinieslo umiestnenie v bronzovej
línii. Daniel Sípos porotu upútal trhaným hovädzím mixom (roštenka
a krk), zeleninovou oblohou, domácim dipom a fit hranolčekmi. Karol Bíly na súťaži pripravil ako predjedlo foie gras s brusnicami a ako
teplé jedlo bravčovú kotletku s dusenou šošovicou a tekvicovo-smotanovým pyré, dozdobenú baby cviklou s chrenovou podstielkou.
Výsledky chalanov sú potvrdením narastajúcej kvality našej jedálne,
ktorá sa okrem prípravy chutných jedál z domácich a čerstvých surovín
venuje aj kreatívnym a trendy spôsobom servírovania a prípravy pokrmov. Nemenej dôležitou ingredienciou, na ktorej si recept stúpajúcej
popularity nášho stravovacieho zariadenia (a to čoraz viac aj medzi neštudentmi) zakladá, je skúsený a dobre naladený personál.
Chalanom gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu
Venzy i Univerzity Komenského. Veríme, že o podobných úspechoch budete počuť čoraz častejšie.
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
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DÍVAME SA PO SVETE

Za angličtinou do Anglicka
Keďže na FTVŠ UK študujem učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry, je celkom prirodzené, že aktívne vyhľadávam každú jednu príležitosť, ako sa zlepšiť v angličtine a „nachytať slovíčka“ z bežnej komunikácie. V prihláške na Erasmus+ mobilitu som tak bez zbytočného váhania prejavila záujem o absolvovanie študijného pobytu v Anglicku. Moje cestovateľsko-študijné kroky
už onedlho zamierili na Univerzitu vo Worcesteri.
Worcester je okúzľujúce mesto, ktoré som zastihla počas začínajúcej jesene. Tá bola prevažne slnečná a farebná – jedným slovom:
prekrásna. Veľmi rýchlo som sa tu však presvedčila, že bezoblačná
obloha automaticky negarantuje počasie bez jedinej kvapky. Slnečný deň sa v priebehu niekoľkých minút dokázal zmeniť na upršaný a
bezútešný. No po istom čase som sa to naučila zvládať s ľahkosťou.
Nepochybne tomu pomohol i dennodenný kontakt s britskou mentalitou, ktorá nielen výkyvom ostrovného počasia čelila s neotrasiteľnou vyrovnanosťou.
Príslovečnú britskú slušnosť a zdvorilosť reflektovali aj pomery na
hosťujúcej univerzite vrátane informačných „miest prvého kontaktu“
– tzv. first-pointov, akýchsi študijných oddelení, na ktoré sme sa
v prípade akýchkoľvek problémov spojených so štúdiom mohli ako
študenti obrátiť. Hoci sme hneď na začiatku pobytu dostali pomerne
komplexné informácie o tom, ako to na univerzite funguje, vždy, keď
sa vynoril nejaký otáznik, vedela som, že tu ma ochotne a efektívne
nasmerujú k riešeniu. Okrem toho tu mal každý zahraničný študent
svojho tútora.
Pokiaľ ide o samotné štúdium, počas semestra som si mohla navoliť päť modulov, pričom každý modul pozostával z troch 60-minútových vyučovacích hodín, zvyšok tvorilo samoštúdium. Hoci sa to
na základe časovej dotácie tak nemusí javiť, absolvovanie modulov
bolo naozaj náročné. Učitelia boli na jednej strane veľmi ústretoví
– ak som náhodou narazila na jazykovú bariéru, vždy mi ochotne pomohli, neporozumené zopakovali, vysvetlili a pod. Na druhej strane
však boli oveľa prísnejší v hodnotení, vyžadujúc od študentov dôslednejšiu prípravu na hodiny aj pri písaní prác. Keďže som skúšky
absolvovala poväčšine v písomnej forme, pričom sa tu všetky práce
odovzdávajú anonymne, výhodou, že som zahraničný študent, som
tak naozaj „netrpela“. ☺ Musím povedať, že predmety tam boli zamerané viac praktickejšie – robili sme výskumy, prezentácie, pozorovania, viedli sme diskusie, ktoré si zakladali na dostatočne podložených argumentoch, opravovali sme sa navzájom a pod. Tento prístup
mi veľmi pomohol zdokonaliť sa v argumentácii a v kritickom myslení.
Počas pobytu som zistila, že vedieť po anglicky je jedna vec, ale
komunikovať v cudzom jazyku s native speakrami na dennodennej
báze je už niečo úplne iné. Spočiatku bolo pre mňa veľmi ťažké porozumieť prízvuku domácich, študentom z Birminghamu som dokonca často nerozumela ani po roku. Nemalou výzvou sa pre mňa stalo
i naladenie sa na anglický spôsob komunikácie. S gramatikou som
problém nemala. Ako som zistila, na Slovensku kladieme na gramatiku oveľa väčší dôraz než samotní Angličania. Viacerí britskí spolužiaci sa vyjadrili, že to oni majú obavy, aby predo mnou nenapísali alebo
nepovedali niečo gramaticky nesprávne.
Veľkým plusom bolo, že Univerzita vo Worcesteri poskytuje naozaj rôznorodé spektrum možností študentského i mimoškolského
vyžitia. Organizujú sa tu rozmanité podujatia, môžete sa pridať do
početných záujmových či športových klubov. Ja som sa rozhodla
využiť, čo sa len dalo, a tak som chodila na taekwondo, dievčenský futbal, debatný krúžok, športové trampolíny a skúsila som aj
pozemný hokej a veslovanie. Stredy tu tradične patria spoločným
klubovým stretnutiam, odkiaľ sa hromadne smeruje do študentského
baru a potom do mesta. V tomto smere som pociťovala asi najväčšiu
kultúrnu odlišnosť prameniacu z britskej rezervovanosti – ak som sa
chcela skamarátiť, musela som byť ja tá iniciatívna, tá, ktorá sa prvá
prihovorila či navrhla stretnutie. Preniknúť do komunity domácich nebolo jednoduché a chcelo to čas.
Potvrdila mi to i skúsenosť so spolubývajúcimi, z ktorých boli viacerí Briti. Môj nový domov, ktorý sa nachádzal len pár minút chôdze

od hlavného kampusu, ma naučil aj to, že bývať so šiestimi cudzími
ľuďmi si vyžaduje nemalú dávku sebaovládania, tolerancie a trpezlivosti. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa k sebe správajú rozličné kultúry pod jednou strechou a koľko diplomacie treba vynaložiť na
niektoré situácie vyplývajúce z kultúrnych odlišností. ☺ Apropo, ubytovanie a spoločenský život v Anglicku sú finančne pomerne náročné „komodity“. Hoci mi štipendium pokrylo ubytovanie, popri škole
som si našla brigádu ako čašníčka, lebo bez práce a bez finančnej
podpory od rodiny by som to nebola zvládla. Zvlášť, keď som si to
v tom „veľkom svete“ chcela aj naplno užiť.
So spolubývajúcimi sme tvorili super partiu, učitelia ma už poznali,
navštevovala som mnoho krúžkov, a tak som sa rozhodla, že požiadam o predĺženie mobility na celý rok. Hoci sa predĺženie spočiatku
zdalo nemožné, Univerzita vo Worcesteri mi nakoniec vyšla v ústrety.
Ak by som mala na záver vymenovať to hlavné, čo mi študijný pobyt
v Anglicku dal, určite to je predovšetkým sebavedomie, sebadôvera,
odhodlanie, samostatnosť, otvorenosť novému, prijatie seba samej
a druhých, odvaha, skromnosť, rozhľad o svete, praktickosť, priateľstvá a nové kontakty. Celkovo však treba povedať, že s vybavovaním
pobytu cez Erasmus+ sa spája i veľa ťažkostí, preto sa vôbec nedivím, že to mnohých študentov odrádza. No ak to vydržíte, výsledok
rozhodne stojí za to!
Veronika Jungová, FTVŠ UK
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LÚČIME SA

Zomrela JUDr. Mária Duračinská, CSc.,
bývalá prorektorka UK
V blížiacom sa dušičkovom čase nás hlboko zarmútila smutná správa. Dňa 21. októbra 2018 zomrela po ťažkej chorobe vo veku 68 rokov JUDr. Mária
Duračinská, CSc., bývala prorektorka pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a vysokoškolská učiteľka Právnickej fakulty UK (PraF UK).
Narodila sa 5. mája 1950 v Bratislave ako vnučka Jána Bezeka, evanjelického farára a národného buditeľa. Bola neterou spisovateľa Kazimíra
Bezeka, predstaviteľa literárnej skupiny R-10.
Intelektuálneho ducha svojich predkov si vážila,
jej práca a život dokazujú, že to bola aj jej silná
osobnostná črta.
V roku 1974 ukončila štúdium na PraF UK
a začala tu pracovať ako vysokoškolská učiteľka.
V roku 1981 vykonala rigorózne skúšky, v roku
1988 získala vedeckú hodnosť kandidátky vied.
Na UK sa vrátila v roku 1996 s riadiacimi skúsenosťami z oblasti vzdelávania dospelých, poisťovníctva a advokátskej praxe. Na katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva viedla
semináre z finančného práva a prednášky z rozpočtového práva, daní a poisťovníctva.
Dve funkčné obdobia v rokoch 2003 – 2011 zastávala funkciu prorektorky UK pre legislatívu. Dr.
Duračinská bola vždy tímová hráčka a vystužovala
prácu celého kolektívu vedenia univerzity. Za celé
vtedajšie vedenie univerzity môžem povedať, že
všetci sme vďační za to, že sme s ňou mohli spolupracovať a spoločne riešiť neraz netriviálne úlohy.
Vytvorila komplexný systém vnútorných predpisov
pre celú univerzitu v nových podmienkach transformácie na verejnoprávnu inštitúciu. Ostatné školy
ich od nás rady odpisovali. Bol to prejav jej pracovitosti, ale aj organizačných a riadiacich schopností.
Vždy hrala predovšetkým v drese školy a fakulty.
Ako prorektorka bojovala za študentov so zdravotným postihnutím, čo pretavila do vytvorenia celouniverzitného Centra podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré vzniklo z pôvodne fakultného
centra len pre zrakovo postihnutých študentov. Pri
rekonštrukcii priestorov UK dbala na zabezpečenie
ich bezbariérovosti.
Pôsobila vo Vedeckej rade UK aj PraF UK.
V roku 2007 popri plnom pracovnom nasadení
absolvovala rok trvajúcu náročnú liečbu. Ani vtedy nepoľavila v plnení svojich povinností. Naopak,
bola vždy plná života – s typickým úsmevom rozdávala svoju energiu a elán celému okoliu. Vždy

ochotná pomôcť študentom a kolegom v akejkoľvek situácii.
V rokoch 2011 – 2015 pôsobila ako vedúca Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho
práva PraF UK. Zaslúžila sa o rekonštrukciu časti
priestorov katedry a jej moderné vybavenie aj na
účely interaktívnych foriem výučby. Bola hnacou
silou vzniku a úspešnej akreditácie bakalárskeho
študijného programu ekonómia a právo, realizovaného spoločne PraF UK a Národohospodárskou
fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ten
od ak. roku 2014/15 predstavuje novinku v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho cieľom je
pripraviť absolventa zvládajúceho právne metódy
uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života, za čo Dr. Duračinskej
v roku 2014 pri príležitosti osláv Medzinárodného
dňa študentstva rektor UK odovzdal ďakovací list.
Pri príležitosti 110. výročia narodenia prof.
JUDr. Imricha Karvaša, významnej osobnosti slovenského práva a ekonómie, bola vedúcou organizátorkou medzinárodnej vedeckej konferencie
na tému „Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej
hospodárskej krízy“, ktorej sa zúčastnilo viac než
500 účastníkov zo Slovenska a zahraničia. Týmto sa podarilo naštartovať ďalšiu dimenziu rozvoja
odboru finančné právo, jeho spoluprácu s praxou i Slovenskou akadémiou vied. Aj jej zásluhou
prebiehala živá spolupráca a odborná diskusia
s katedrami finančného práva Karlovej univerzity
v Prahe a Univerzity Palackého v Olomouci. Za
aktívnu dlhoročnú prácu boli Dr. Duračinskej udelené pamätné medaily i Zlatá medaila UK. V roku
2010 bola vládou SR vymenovaná za členku Rady
vlády SR pre verejnú správu.
Vedeckú činnosť zameriavala na teoretické otázky priamych daní a na analýzu daňových právnych
noriem. Neskôr sa zameriavala na európske daňové právo z pohľadu jeho implementácie do daňovej
sústavy SR a jeho vývin v kontexte prehlbovania
harmonizácie v oblasti daní v EÚ. Bola autorkou
a spoluautorkou piatich vysokoškolských učebníc
a desiatok vedeckých a odborných publikácií.

V poslednom období pôsobila na katedre
finančného práva, kde
učila finančné a daňové právo. Presadzovala
prepojenie výučby s potrebami praxe a realizáciu klinických foriem
výučby. Bola vzorom vo
vychovávaní mladej generácie a podnecovaniu
ku kritickému mysleniu
a vlastnému názoru.
S veľkou ľútosťou prijala správu o tom, že budovu, v ktorej sa nachádzala prvá aula jej alma mater,
získala do vlastníctva cirkev. Ochrane univerzitného majetku venovala osobitú pozornosť počas
svojho pôsobenia vo funkcii prorektorky. Súviselo
to s jej silným zmyslom pre spravodlivosť, ctila si
univerzitu a jej tradíciu.
Svoj bohatý pracovný život skĺbila s obetavou
starostlivosťou o rodinu a ťažko chorú mladšiu
dcéru. Voľný čas trávila s manželom Ivanom, dcérami a vnúčatami. Relaxovala pri plávaní, pod jej
opaterou boli oleandre ozdobou rodinnej záhrady.
Zákerná choroba sa vrátila v roku 2014 a je nám
nesmierne ľúto, že tentokrát svoj boj s ňou predčasne prehrala.
Opustila nás vzácna osobnosť. Bola prirodzenou autoritou rešpektovanou naprieč spektrom
akademickej obce, čo vypovedá o jej obrovských
morálnych a ľudských kvalitách. Mala vzácny dar
správne pomenovať veci a predložiť inú perspektívu a nový prístup k problému. Pamätať si ju budeme ako krásnu dámu s noblesou, múdru ženu
s bystrým analytickým myslením a neustálym záujmom o ekonomické a politické vzťahy. Ďakujeme
jej za prácu, ktorú vykonala pre univerzitu aj fakultu. Bude nám veľmi chýbať. Česť jej pamiatke!
Prof. PhDr. František Gahér, CSc.,
Katedra logiky a metodológie vied FiF UK
Mgr. Mária Duračinská

JAZYKOVÉ OKIENKO

Skloňovať či neskloňovať?
Nie zriedka sa stáva, že so skloňovaním
podstatných a prídavných mien máme problémy. Niekedy môžeme váhať s použitím
správnej pádovej prípony, prípadne nevieme,
či sa vôbec niektoré slová v našom jazykovom
systéme skloňujú alebo ostávajú nesklonné.
Môže to tak byť aj s používaním mien maďarského pôvodu ako László či Szabó, ktoré sa
v našom kultúrnom prostredí v nemalej miere
vyskytujú, a teda i skloňujú. Alebo neskloňujú? Pozrime sa bližšie na to, ako to teda je.
László oslavuje podľa maďarského kalendára meniny 8. augusta. Ak teda nejakého
Lászlóa stretnete práve v tento deň, môžete
mu zablahoželať. Prípadne si môžete spomenúť na nejedného nositeľa tohto mena, ktorému by sa mohlo gratulovať aj na oficiálnej
úrovni, teda v rozhlase, tlači a v iných sloven-
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ských médiách. V nich sa totiž občas hovorí
o ministrovi László Sólymosovi, organizuje
sa stretnutie s poslancom László Nagyom,
štátne vyznamenanie je udelené László Kovácsovi. Tieto podoby sú nesprávne a rovnako
nesprávne sa občas používa aj tvar priezviska
Szabó – napr. synovia Alexandra Szabó.
Hneď na prvý pohľad je zvláštne, že jedna
časť mena je vyskloňovaná, druhá akoby ostávala nesklonná. Mená typu László a Szabó
sú však sklonné a skloňujeme ich – rovnako
ako ostatné podstatné mená mužského rodu
zakončené na samohlásku ó – podľa vzoru
chlap. Problém môže nastať vtedy, keď si uvedomíme vizuálnu podobu vyskloňovaných tvarov. Niektorých pisateľov možno zneistia tvary
ako Lászlóovi, Lászlóom, Szabóa. Pádové
prípony sa totiž pridávajú k základnému tvaru

mena, samohláska ó
nevypadáva. Správne
tvary teda vo vetách vyzerajú nasledovne: list
adresovaný ministrovi
životného prostredia
Lászlóovi Solymosovi;
rozhovor s fotografom Lászlóom Szabóom;
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lászlóa Amadea v Gabčíkove.
Všetky uvedené priezviská (Sólymos, Kovács, Szabó) aj krstné mená (László, Alexander) sa v slovenčine skloňujú. Nebojme sa
teda skloňovania a skloňujme správne.
Mgr. Mária Halašková,
Katedra slovenského jazyka
a literatúry PdF UK

LÚČIME SA

Treba dostatočne dlho kráčať
Spomienka na Martina Votrubu (1948 – 2018)
Dňa 23. novembra 2018 zomrel PhDr. Martin Votruba, PhD., bývalý člen Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UK (FiF
UK) a vedúci katedry slovakistiky na Univerzite v Pittsburghu – jedinej univerzite v USA, ktorá ponúka štúdium slovenského jazyka
a literatúry. Napriek tomu, že väčšiu časť svojho života prežil v zahraničí, jeho meno je neoddeliteľne spojené s FiF UK. Správa o jeho
smrti tak zasiahla nielen jeho známych a študentov za oceánom, ale aj priateľov a bývalých kolegov na jeho alma mater na Slovensku.
Martin
Votruba,
rodák z Vysokých
Tatier, kde jeho otec
pracoval ako pneumológ vo Vyšných
Hágoch,
miloval
hory rovnako ako
slovenskú i anglofónnu kultúru a jazyk. V roku 1975 nastúpil na Katedru anglistiky a amerikanistiky
FiF UK, kde pôsobil celé desaťročie, kým ho
totalitný režim nedoviedol na cestu emigrácie – cez Nemecko a dočasné pôsobenie vo
vysielaní Slobodnej Európy nakoniec našiel
svoje uplatnenie v Spojených štátoch amerických. Na Univerzite v Pittsburghu vytvoril
jedinečné a celkom výnimočné pracovisko:

katedru slovenského jazyka a kultúry, ktorej
študijný program natrvalo spojil Slovákov
žijúcich v USA, amerických študentov zaujímajúcich sa o slovenskú (či všeobecnejšie
slovanskú) kultúru a viacerých pedagógov
Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK,
ktorí na americkej univerzite v rôznych obdobiach pôsobili.
Martin Votruba bol výnimočnou osobnosťou v akademickom svete a jeho intelektuálny vklad do poznania v lingvistike, histórii,
literatúre a kultúre mu priniesol uznanie vo
forme mnohých ocenení od profesijných
asociácií i diplomatických kruhov. Jeho
akademická práca a publikácie pokrývajú
široké spektrum tém, najmä však jazykovedu slovenčiny a západoslovanských jazykov, ako i kultúrny a spoločenský kontext

totalitnej éry a jej vplyvu na vývoj v strednej
Európe. Rozhľad, profesionalita, inteligencia, tvorivosť a zmysel pre humor boli vždy
súčasťou jeho práce a života. Jeho život je
akoby reflexiou fascinujúcej cesty Alenky
v ríši zázrakov v slávnom diele amerického spisovateľa Lewisa Carrolla – človek sa
vždy nakoniec niekam dostane, musí však
najprv dostatočne dlho kráčať. Pre mnohých svojich kolegov, priateľov a nasledovníkov – nielen na katedre anglistiky a amerikanistiky – zostane Martin Votruba trvalou
inšpiráciou a vzorom. Česť jeho pamiatke.
Mgr. Ivan Lacko, PhD.,
Katedra anglistiky a amerikanistiky
FiF UK

L AT I N A V I VA

Latinčina v promočných prejavoch
Latinčina sa v akademickom prostredí vyskytuje vo veľkej miere
najmä pri záverečných
slávnostiach.
Najokázalejšou
univerzitnou
ceremóniou je promócia, ktorou sa pre
študentov slávnostne završuje vysokoškolské štúdium I. a II. stupňa. Práve latinčina
umocňuje jej slávnostný charakter. Kým
sa pri udeľovaní diplomov absolventom I.
a II. stupňa štúdia obmedzuje na formulku spondeō ac polliceor (výnimkou sú
promócie absolventov doktorského štúdia
na lekárskych fakultách, pri ktorých text
sľubu vychádza z Hippokratovej prísahy),
ktorou sa promovaní zaväzujú plniť sľub
o ďalšom zveľaďovaní vedomostí, a latinskú študentskú hymnu Gaudeāmus igitur,
pri promočnom obrade absolventov rigorózneho konania nájde širšie uplatnenie.
Promočný obrad absolventov rigorózneho konania sa začína akademickým sprievodom, na ktorého čele kráčajú za zvukov
fanfár pedeli fakúlt v talároch. Za nimi idú
dekani v talároch a s dekanskou reťazou,
potom prorektori s reťazou a promótor
(čiže osoba, ktorá zodpovedá za vykonanie

a priebeh celých promócií). Sprievod uzatvára pedel rektora v talári so žezlom rektora a rektor v talári s rektorskou reťazou.
Latinčina sa objavuje pri skladaní sľubu.
Promótor najprv vyzve kandidátov na jeho
zloženie slovami: Doctorandī clārissimī!
Nunc quidem obstringendum est spōnsiōne solemnī, quā ex animī sententiā
spondēbitis ac pollicēbiminī („Slávni
doktorandi! Teraz veru treba sa zaviazať
slávnostným sľubom, ktorým budete podľa najlepšieho svedomia sľubovať“), ďalej
nasleduje výpočet z neho vyplývajúcich
povinností: prīmum, vōs huius Ūniversitātis, in quā sublīmem doctōris gradum
ascenderitis, piam perpetuō grātamque
memoriam habitūrōs („po prvé, budete
mať v trvalo úctivej a vďačnej pamäti túto
univerzitu, na ktorej vystupujete na vznešený stupeň doktora“), deinde, vōs eiusdem Almae Mātris rēs ac ratiōnes, quantum et quoad quis poterit, adiūtūrōs („po
druhé budete podporovať, koľko a pokiaľ
bude kto vládať, činnosti a zámery tejto
alma māter“), tum, vōs hunc, quem in
vōs collātūrus sum honōrem, integrum
et incolumem servātūrōs („po tretie, budete zachovávať túto hodnosť, ktorú vám

teraz idem udeliť, nedotknutú a bez viny“),
postrēmum, praeclāra litterārum studia
labōre impigrō colere non dēsitūrōs, ut
vestrā operā augeantur ingenia scientiīs
et hūmānum genus ad vēritātis splendōrem intuendum efficācēs faciat progressūs („po štvrté, skvelé vedecké štúdiá
neprestanete pestovať usilovnou prácou,
aby sa vaším pričinením zveľaďovali tvorivé
mysle vedami a aby ľudstvo robilo účinné
pokroky v nazeraní na nádhery pravdy“).
Následne promótor vyzve dekana príslušnej fakulty, aby odovzdal diplomy univerzity novým doktorom. Promujúci prichádzajú k pedelovi rektora a položením
dvoch prstov pravej ruky na žezlo rektora
a vyrieknutím spondeō ac polliceor potvrdzujú sľub.
Latinčina prispieva teda k veľkoleposti
promočného aktu, používajúc sa najmä pri
sľuboch, ktorým dodáva väčšiu vážnosť.
Zrejme najväčšie potešenie pri skladaní
sľubu majú práve absolventi štúdia latinského jazyka a kultúry.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.,
Katedra klasickej a semitskej filológie
FiF UK
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KRÍŽOVKA

Peg Bracken: „(Tajnička) sú jednoznačne prísady naozaj
krásnych veselých Vianoc.“

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 14. januára
2019 a vyhrajte antistresové maľovanky UK.
Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme
výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie
z minulého čísla: Alexander Pope: „Slová sú
ako ... TAJNIČKA: LISTY – tam, kde je ich
najviac, pod nimi zriedka možno nájsť zmysluplné ovocie.“ Správnu odpoveď poslala aj Michaela Rochovská. Srdečne blahoželáme!

Ak chcete niekoho potešiť originálnou
darčekovou krížovkou podľa svojich
predstáv, kliknite na:
www.sashe.sk/Daniela-krizovky.

Čo nájdete v januárovej Našej univerzite?
• Rozhovor s prof. Marekom Števčekom, budúcim rektorom UK
Čo považuje za najväčšie výzvy našej univerzity do ďalšej storočnice? Akým
spôsobom chce modernizovať a zatraktívniť štúdium? Ako chce zvýšiť význam
UK vo verejnom priestore a v celospoločenskom diskurze?
• Väčšina fakúlt UK bude mať od februára nové vedenie
S akými víziami nastupujú dekani do nového funkčného obdobia?
• V Aule UK prednášal Ian Johnson, laureát Pulitzerovej ceny
Akou krajinou je Čína v skutočnosti? Aké myšlienky, viera a hodnoty stoja za
jej zrodom a vzostupom? Ktoré zmeny prispeli k tomu, že sa najľudnatejší štát
sveta stal z chudobnej krajiny svetovou veľmocou?
• veľa ďalšieho zaujímavého čítania
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Rectors from the Danube region meet
in Bratislava
From 7 to 9 November 2018, Comenius
University in Bratislava hosted the annual
meeting of the Danube Rectors’ Conference, which brings together nearly 70
universities from the Danube region. The
conference focuses on universities as
centres of regional development. Comenius University was the host of the conference, which has a tradition stretching
back to 1983, for the fourth time. The
General Meeting of the conference saw a
new executive board elected for the next
two years. p. 3
The leaders of universities from European capital cities meet at Comenius
University
On 15 and 16 November 2018, the prestigious UNICA network, which consists of
49 universites from 37 European capital
cities, held a meeting at Comenius University. Comenius University held the UNICA
General Meeting and Annual Conference
for the third time. The university rectors
agreed on the importance of international
cooperation between universities as well
as interdisciplinarity and multidisciplinarity in study programmes. There was also
some discussion about creating an alliance of universities within the EU which
would work towards making cooperation
more effective and improving quality and
competitiveness in education, science,
research, and innovation at European universities. p. 5
Students and teachers are awarded
for their work
Exceptional students and teachers
of the university were presented with
awards by Comenius University Rector,
Professor Karol Mičieta, on 19 November 2018 at a ceremonial event held
in the Comenius University Auditorium
in honour of International Students’
Day. The purpose of this event was to
acknowledge students’ brilliant academic results as well as their exceptional
knowledge, abilities, talent, and activities (which go above and beyond what
is required). The event was also an opportunity to recognize and thank those
teachers who have played a significant
role in their students’ scholarly, artistic,
or sporting success. Upon the basis of
proposals received from faculty deans,
the rector presented thirty students with
academic mentions and thirty teachers
with letters of thanks. pp. 8-11

The beginning of November was one
of science and technology for the fifteenth time
This year’s scientific autumn reached its
peak from 5 to 11 November 2018 with
Science and Technology Week, which
was organized for the fifteenth time by
the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
alongside the Slovak Centre of Scientific
and Technical Information. Through their
activities, several faculties from Comenius University participated in more than
four hundred events all over the country
carrying the slogan: “Fifteen years of meeting with science! Discover it with us!”
The culmination of this year’s nationwide
Science and Technology Week was the
announcement of the results of the Science and Technology Awards, which took
place on 8 November 2018. The award
recipients included the following scientists
from Comenius University: Professor Peter Moczo, Professor Milan Kokavec, and
Dr Michal Chovanec. pp. 12-13
TEDx at Comenius University
On 18 November 2018 the Faculty of
Social and Economic Sciences at Comenius University organized the TEDxComeniusUniversity conference, which attracted a range of interesting talks by inspiring
people, such as Petr Bilík from Palacký
University in Olomouc, who spoke about
how universities should engage with students; Ľubica Rozborová, who spoke on
fighting domestic violence; Anežka Svobodová, who spoke on the food of the
future; and Henrieta Holúbeková, who
spoke about the concept of lifeology. The
first edition of this conference met with a
very positive reception from those who attended. pp. 14-15
Comenius University students succeed at the World InterUniversities
Championships
At the fourth World InterUniversities Championships, which were held in Barcelona
from 14 to 18 November 2018, Comenius
University students successfully competed against 77 other universities from
three continents and came first overall.
The university was represented by more
than 100 students: most of them were
from the Faculty of Physical Education
and Sport; the Faculty of Mathematics,
Physics, and Informatics; and the Faculty of Management. They competed in a
range of sports, including football, futsal,
basketball, volleyball, tennis, table tennis,

badminton, cheerleading, swimming, and
chess. Even though victory in a specific
discipline eluded the Comenius University
participants, their overall scoring saw the
university awarded the most points. pp.
24-25
Comenius University ice hockey players bring home their fifth gold medal
The sixth annual Slovak University Ice
Hockey Tournament was held on 7 November 2018 at the Vladimír Dzurilla Ice
Stadium in the Bratislava city borough of
Ružinov. For the fifth time, the Comenius
University team, coached by Dr Igor Tóth
from the Faculty of Physical Education
and Sport, prevailed over its opponents.
The event was organized by the Slovak
University Sports Association, the Slovak
Ice Hockey Federation, the city borough
of Ružinov, and the Ružinov Sports Club.
p. 25
Success for Faculty of Law students at
a simulated court dispute in Ljubljana
From 19 to 24 November 2018, Faculty
of Law students Jana Brezovićová and Simona Adamiková, who were under the guidance of Dr Viktória Marková, participated
in the All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition held in Ljubljana. Even though this
was the first time Comenius University had
sent students to the event, they managed
to be placed first. p. 28
Journalism students visit the editorial
offices of American newspapers
From 6 to 16 November 2018, journalism
students from the Faculty of Arts visited
the United States as a part of the “Young
People in a World of Alternative Facts”
project. While there, they had discussions
with investigative journalists and found out
how to combat fake news, disinformation,
and propaganda. The project includes a
partnership between the students and The
Slovak Spectator newspaper as well as a
semester-long internship with the SME
daily, where they will reveal fake news circulating online for the newspaper’s Hoax
Hunters section. After the publication of
journalistic texts, interviews, and video-materials, the project will continue at high
schools, where the budding journalists will
discuss with students the dangers of fake
news and how to safeguard oneself from
it. p. 29
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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