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Približne v období, keď si mládež za nemalé peniaze pripomína 
nevkusnou reklamou posvätený sviatok sv. Valentína, začínajú na 
pôde našej univerzity hlasnejšie zaznievať debaty o delení štátnej 
dotácie. Ako každý rok aj teraz sa akiste objavia reči o neprimeranosti 
metodiky jej delenia či o skrivodlivostiach rozpočtov pre niektoré 
disciplíny. Spoločným menovateľom všetkých debát však znovu 
bude konštatovanie o nedostatku financií, ktoré naša alma 
mater dostala. V žiadnom prípade nejde o prázdny povzdych: 
zasvätenejší vedia, že štátna dotácia v posledných rokoch pokrýva 
reálne potreby univerzity približne len na 65 %. Zvyšnú tretinu 
prostriedkov si musí „najväčšia a najstaršia“ zabezpečiť vlastnými 
aktivitami. Zdôrazňujem, že pritom ide iba o pokrytie takpovediac 
režijných nákladov jej fungovania, teda nákladov na prevádzku, 
mzdy a pod. O rozvoji či budovaní novej infraštruktúry môžeme 
v súvislosti s očakávaniami na ich financovanie zo strany štátu iba 
ak snívať – a aj to len veľmi krátko. 

Pritom máme za sebou už takmer rok od vzniku novej vlády, 
ktorej minister krátko po nastúpení do úradu ohlásil, že jeho 
rezort pripraví najväčšiu reformu vzdelávacieho systému za os-
tatné štvrťstoročie. I videli sme, veru, za uplynulých necelých 
dvanásť mesiacov v našom rezorte kde-čo: návštevu hier olym-
piády v Riu, tance okolo slovenského predsedníctva v Rade EÚ, 
dynamickú výmenu úradníkov na ministerstve za tých v správ-
nych tričkách, no najmä dva koncepčné dokumenty, od kto-
rých sa má odvíjať budúcnosť slovenského vysokého školstva: 
vládou schválený Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, 
vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na 
roky 2016 – 2021 a potom dokument nazvaný Návrh národného 
programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého 
školstva Učiace sa Slovensko. Pikantné na tom je, že dokument, 
ktorý sa má verejne prediskutovať – a ktorý bol akademickou 
sférou dosť kontroverzne prijatý –, sa v nemalej miere prekrýva 
s vládou už schváleným dlhodobým zámerom. A úplne najlep-
šie na tom je to, že schválený dlhodobý zámer, ktorý obsahuje 
aj návrh veľmi mierneho postupného navyšovanie prostriedkov 
pre vysoké školy, bol zo strany ministerstva financií lakonicky 
okomentovaný slovami: „Z predloženého materiálu vyplýva vý-
razný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nebol 
súčasťou Programu stability Slovenskej republiky na roky 2016 
až 2019 schváleného vládou SR v apríli tohto roka.“ Tento ko-
mentár je, myslím, vzhľadom na najbližšie roky „rozvoja“ a „prio-
ritizácie“ slovenského vysokého školstva viac než výrečný.

Želám Vám preto, milé čitateľky a milí čitatelia, aby ste si 
v tomto čísle nášho časopisu – a, samozrejme, i tých ďalších – 
našli dostatok inšpirácií, ktoré Vás posilnia v presvedčení, že to, 
čo robíme, má napriek všetkému zmysel, význam a aj podstatne 
väčšiu hodnotu než spomínané dokumenty.

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Prezident SR udelil štátne vyznamenanie  
prof. Ladislavovi Kováčovi z PriF UK

Dňa 9. januára 2017 sa v Rytierskej sieni Bratislavského hradu uskutočnilo slávnostné udeľovanie štátnych vyznamenaní. Za prítom-
nosti troch najvyšších ústavných činiteľov si ocenenie prevzalo 20 osobností. Nechýba medzi nimi ani emeritný profesor Prírodo-
vedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) Ladislav Kováč, ktorý si z rúk prezidenta SR Andreja Kisku prevzal 
Pribinov kríž II. triedy – za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania.

V zozname ocenených sú napr. historik Ivan 
Kamenec (Rad Ľudovíta Štúra I. triedy), ktorý je 
i externým pedagógom na Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied UK; Juraj Hromkovič (Pri-
binov kríž I. triedy) – informatik a vysokoškolský 
pedagóg, ktorý pôsobil aj na Fakulte matema-
tiky, fyziky a informatiky UK; Ilona Németh (Pri-
binov kríž II. triedy) – predstaviteľka súčasného 
slovenského výtvarného umenia; právnik a sud-
ca Jaroslav Krajčo (Pribinov kríž I. triedy), lite-
rárny historik Augustín Maťovčík (Pribinov kríž 
II. triedy), hudobník, občiansky aktivista a po-

litik Michael Kocáb (Rad bieleho dvojkríža II. 
triedy), herec, režisér a pedagóg Martin Huba 
(Rad Ľudovíta Štúra II. triedy) či herečka Zita 
Furková (Pribinov kríž II. triedy).

„Je mi cťou a zároveň veľkým osobným pote-
šením v mene Slovenskej republiky oceniť 20 
osobností za ich výnimočný celoživotný prínos 
pre našu vlasť. Aj vďaka vašej neúnavnej práci, 
jedinečnému talentu, osobnej odvahe, výni-
močnej profesionalite, ale i každodennej tvrdej 
práci je naše Slovensko krajšie, múdrejšie, 
vynaliezavejšie, spravodlivejšie a viac usmiate. 
Sme tu, aby sme oslávili váš život. Vaše dielo, 
ktorým robíte česť našej krajine tu doma, aj za 
hranicami,“ uviedol na slávnostnej ceremónii 
prezident SR Andrej Kiska. „Vaša práca, vaše 
výsledky, vaše činy sú skutočným prameňom 
bohatstva našej spoločnosti, výnimočným prí-
spevkom k rozvoju našej krajiny. Ste pre nás 
ostatných inšpiráciou a vzorom, zdrojom rados-
ti a poznania. A pravým dôvodom, prečo mô-
žeme byť na Slovenskú republiku hrdí,“ dodal 
prezident.

Kompletný zoznam ocenených nájdete na: 
www.prezident.sk.

***
Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., sa na-

rodil v roku 1932 v Závažnej Porube. Je ab-
solventom biochémie na Karlovej univerzite 
v Prahe. Veľká časť jeho pracovného života je 
spojená s Katedrou biochémie PriF UK, kde 
pôsobil ako odborný asistent, docent, vedúci 
katedry a následne profesor. V rokoch 1989 – 
1990 bol ministrom školstva, mládeže a teles-
nej výchovy vo vláde národného porozumenia. 
V rokoch 1991 – 1992 bol veľvyslancom ČSFR 
pri UNESCO v Paríži.

Andrea Földváryová
Foto: Kancelária prezidenta SR 

Doc. Michal Mego z LF UK získal  
Krištáľové krídlo za medicínu

Na doskách Slovenského národného divadla sa 29. januára 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Krištáľové krídlo 
za rok 2016. Túto prestížnu cenu si prevzalo dvanásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu. Medzi 
ocenenými v jubilejnom dvadsiatom ročníku bol aj popredný slovenský onkológ doc. MUDr. Michal Mego, PhD., z Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK).

Docent Mego získal Krištáľové krídlo za 
oblasť medicíny. Pôsobí ako vedúci Jednotky 
translačného výskumu LF UK a Národného on-
kologického ústavu v Bratislave. V roku 2016 
publikoval 17 vedeckých prác, v ktorých rozvíja 
nové významné poznatky o cirkulujúcich ná-
dorových bunkách, ktoré sú súčasťou procesu 
metastázovania a majú význam ako indikátory 
prognózy a odpovede na liečbu u onkologic-
kých pacientov. „Ocenenie si veľmi vážim, je 
prejavom uznania výskumnej práce celého 
tímu ľudí, ktorí sa na ňom podieľajú, zahŕňajúc 
vedcov, lekárov, zdravotné sestry, sanitárov. 
Ocenenie a vďaka však patrí aj všetkým pacien-
tom ochotným zapojiť sa do daného výskumu, 
s cieľom pomôcť nielen sebe, ale aj iným,“ po-
vedal pre Našu univerzitu na margo ocenenia 
doc. Mego.

V zozname ocenených možno nájsť aj ďal-
ších úspešných absolventov Univerzity Ko-
menského – zlatých olympionikov bratrancov 
Ladislava a Petra Škantárovcov, ktorí získali 
ocenenie v kategórii šport. V kategórii publicis-
tika a literatúra získal ocenenie básnik, prozaik, 
dramatik, scenárista, textár a autor literatúry 
pre deti a mládež Daniel Hevier, absolvent Filo-
zofickej fakulty UK.

Za oblasť hudby získal cenu slovenský hus-
lista Dalibor Karvay. Mimoriadne ocenenie, 
o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového 
krídla, si prevzali hudobný skladateľ a kláve-
sový inštrumentalista Marián Varga a manažér 
automobilovej značky, športovec, diplomat a fi-
lantrop Andrej Glatz.

***
Cena Krištáľové krídlo sa každoročne ude-

ľuje tým osobnostiam na Slovensku, ktoré vo 
svojom odvetví dosiahli mimoriadne úspechy, 
pričom ocenenie reflektuje významné počiny 
vo viacerých oblastiach spoločenského, kul-
túrneho, hospodárskeho a verejného života, 
čomu zodpovedajú aj jednotlivé kategórie. 
Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je ob-
javovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich 
profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia naj-
väčšiu úctu. História tohto ocenenia sa začala 
písať v roku 1997 a za ten čas sa Krištáľové 
krídlo stalo rešpektovaným ocenením, ktoré 
odráža najvyššiu odbornosť laureáta.

redakcia
Foto: Archív Krištáľové krídlo

Ladislav a Peter Škantárovci

Doc. Michal Mego
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9. 1. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mi-
čieta, PhD., rokoval na stretnutí s riaditeľom 
Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivanom Jan-
čárom o možnostiach výtvarných prezentácií 
v priestoroch Univerzity Komenského.

Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí Sloven-
skej akadémie vied (SAV) k návrhu koncep-
cie štátnej vednej politiky.

12. – 13. 1. – Zúčastnil sa na 80. za-
sadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 
na Táľoch.

13. 1. – Zúčastnil sa na tradičnom novo-
ročnom koncerte SAV, ktorý sa konal v Zr-
kadlovej sieni Primaciálneho paláca.

16. 1. – Na stretnutí u ministra zdravotníc-
tva Slovenskej republiky JUDr. Ing. Tomáša 
Druckera rokoval o perspektívach rozvoja 
Lekárskej fakulty UK a spolupráci s Univer-
zitnou nemocnicou Bratislava.

19. 1. – Zúčastnil sa na zasadnutí Správ-
nej rady UK.

20. 1. – Zúčastnil sa na podujatí s názvom 
„Deň župných škôl v Avione“, ktoré zorgani-
zoval Bratislavský samosprávny kraj.

24. 1. – Prijal pozvanie veľvyslanca Japon-
ska v SR Juna Shimmiho na pracovný obed 
v jeho rezidencii.

26. 1. – Podpísal Kolektívnu zmluvu UK na 
rok 2017. Viac na str. 4.

Na pôde UK prijal mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Bieloruska v SR 
Igora Leščeňu spolu so štátnou tajomníčkou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Mgr. Oľgou Nachtmannovou, PhD. 
Viac na str. 4.

Pri príležitosti životného jubilea udelil Veľkú 
striebornú medailu UK prof. PhDr. Františko-
vi Gahérovi, CSc., z Filozofickej fakulty UK.

Mgr. Daniela Magalová, 
Kancelária rektora UK
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Rektor UK podpísal Kolektívnu zmluvu UK na rok 2017
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK)  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., podpísal dňa 26. januára 2017 Kolektívnu zmluvu 
Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2017.

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2017 
(KZ) okrem iného upravuje aj pracovný čas zamestnanca (čl. 10 ods. 
1 KZ), ktorý predstavuje 37,5 hod. týždenne (v porovnaní so 40-hodino-
vým týždenným pracovným časom podľa Zákonníka práce). V časti od-
stupné (čl. 8 ods. 1, 2 a 3 KZ) garantuje KZ odstupné najmenej v sume 
zvýšenej o jeden funkčný plat, resp. o dva funkčné platy zamestnanca 
voči podmienkam a nárokom ustanoveným Zákonníkom práce. V KZ je 
upravené aj odchodné (čl. 8 ods. 4 a 5 KZ), ktorého výška predstavuje 
sumu zvýšenú o dva funkčné platy zamestnanca v porovnaní s podmien-
kami a nárokmi stanovenými Zákonníkom práce. Zamestnancom UK sa 
súčasne v súlade s čl. 11 KZ predlžuje výmera dovolenky na zotavenie 
nad rozsah ustanovený Zákonníkom práce, a to o 1 týždeň. 

Celé znenie KZ nájdete na: https://uniba.sk/o-univerzite/legis-
lativa/kolektivna-zmluva/.

Zuzana Tomová

Návšteva bieloruského veľvyslanca v SR na UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, 
PhD., prijal dňa 26. januára 2017 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruska v Slovenskej republike Igora Leščeňu 
v sprievode radkyne Bieloruského veľvyslanectva Natalye Petrichenko.

Na stretnutí sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., ktorá in-
formovala o bilaterálnej spolupráci medzi Slovenskom a Bieloruskom 

a pripravovanej medzivládnej dohode o vedecko-technickej spoluprá-
ci, ktorá by mala byť podpísaná v marci 2017. Veľvyslanec Leščeňa 
oboznámil partnerov so vstupom Bieloruska do spoločného európ-
skeho systému vysokoškolského vzdelávania v rámci bolonského pro-
cesu, ako aj s minuloročným zapojením sa Bieloruska do Stredoeu-
rópskej iniciatívy (SEI).

Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektorka UK prof. Daniela Ostat-
níková predstavili svojmu hosťovi Univerzitu Komenského a informovali 
ho o spolupráci Filozofickej fakulty UK, Právnickej fakulty UK a Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK s partnerskými fakultami Bielorus-
kej štátnej univerzity v Minsku, ktorá sa v minulom roku umiestnila v me-
dzinárodnom rebríčku QS World University Rankings na 354. mieste. 
Spoločne diskutovali o návrhu zmluvy o spolupráci medzi oboma univer-
zitami a o možnostiach výmeny študentov, vedcov a pedagógov v rámci 
programu Erasmus+. Rektor UK prof. Mičieta navrhol spoluprácu na 
projektoch v oblastiach biomedicíny, environmentálnej toxikológie, geo-
lógie, ochrany vody a pôdy, informačných technológií a ďalších. 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

Zľava: Rektor UK prof. Mičieta, prorektorka UK pre legislatívu prof. Mária Patakyová.
Sprava: Zástupcovia odborárov na čele s predsedom Rady predsedov odborových 
organizácií MUDr. Alexandrom Kurtanským (v strede)

Zľava: Natalya Petrichenko, PhDr. Branislav Slyško, PhDr. Marek Moška z MŠVVaŠ SR, 
prof. Daniela Ostatníková, Igor Leščeňa, prof. Karol Mičieta a Mgr. Oľga Nachtman-
nová, PhD.
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Bezpečnejšia operácia mozgu zásluhou lekárov 
Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB

Lekárom z Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemoc-
nice Bratislava (UNB) sa podarilo vyvinúť novú bezpečnejšiu techniku operovania hlboko uložených nádorov 
mozgu pomocou špecifického využitia navigovaného 3D ultrazvuku. Metodika bratislavských neurochirurgov, 
ktorá bola predstavená v najprestížnejšom svetovom neurochirurgickom časopise Journal of Neurosurgery, sa 
už začala využívať aj v zahraničí. Práca bola citovaná neurochirurgmi z Harvardskej univerzity.

Pri operáciách nádorov v mozgovom 
laloku nazývanom inzula môže dôjsť 
k poškodeniu drobných tepienok – tzv. 
perforátorov. Tieto nezriedka prechá-
dzajú priamo cez nádor, najčastejšie 
sú tenšie ako milimeter a aj na predo-
peračnej magnetickej rezonancii je nie-

kedy ich zobrazenie problematické. Ich spoľahlivá identifikácia priamo 
počas operácie bola dlhodobo považovaná za nedoriešený neurochirur-
gický problém. Tieto tepienky krvou zásobujú dôležité časti mozgu, napr. 
dráhu hybnosti. Ich prípadné poranenie, ktoré hrozí aj pri najjemnejšej 
mikrochirurgickej manipulácii, má často za následok poškodenie mozgu 
spôsobené nedokrvením príslušnej časti, napr. trvalé ochrnutie polovice 
tela. Nedávne práce z dvoch špičkových centier uvádzali, že identifiká-
cia týchto cievok ultrazvukom nie je nateraz možná. Ako uviedol doc. 
MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH, od roku 2010 sa počas operácií na 
Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB využíva navigovaný 3D ultrazvuk, 
pričom rozsahom klinického skúmania a skúsenosťami s intraoperačnou 
sonografiou sa toto pracovisko radí k popredným klinikám sveta. V snahe 
o čo najpresnejšie zobrazenie ciev mozgu nastavili naši neurochirugovia 
citlivosť prístroja tak, že obraz ešte nebol prekrytý artefaktmi (čo sa stáva 
vždy pri príliš vysokej citlivosti), no súčasne ukázal okrem hlavných tepien 
aj spomínané perforátory; využívali pritom fúziu obrazu dvoch ultrazvuko-
vých sond. Dôkazom, že nešlo len o náhodu, ale o skutočný objav, je 
okrem prijatia práce do najprestížnejšieho neurochirurgického časopisu 
najmä fakt, že u nasledujúcich desiatich pacientov sa vždy podarilo tieto 

cievky zobraziť a identifikovať. Využitím tejto metodiky je možné pacien-
tov operovať bezpečnejšie, pričom sa už začala využívať napr. aj v nór-
skom Trondheime, kde navigovaný 3D ultrazvuk vznikol.

„Neurochirurgická klinika LF UK a UNB je špičkovým pracoviskom 
celosvetového významu, o čom svedčí aj zaradenie prednostu kliniky 
a dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., medzi 16 najlepších 
neurochirurgov sveta v rebríčku, ktorý zostavoval prof. James T. Rutka, 
šéfredaktor časopisu Journal of Neurosurgery. Pracovisko je dokladom 
spojenia skvelej medicíny, vedy, ako aj kvalitnej pre- a postgraduálnej 
výchovy medikov a lekárov. Žičlivá spolupráca medzi LF UK a UNB je 
nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie špičkových výsledkov, čo 
potvrdzuje aj úspech doc. Andreja Šteňa a jeho spolupracovníkov,“ uvie-
dol prodekan LF UK prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP.

redakcia

Unikátna ortognátna operácia vďaka Lekárskej fakulte UK
Z LF UK minulý rok vyšla prvá generácia mladých lekárov, ktorí sa usilujú robiť veci trochu inak. Niektorí 
študenti všeobecného a zubného lekárstva sa venovali v rámci svojich diplomových prác či ŠVOČ inova-
tívnym témam, ktoré ešte ani nestihli preniknúť do kurikula LF UK. Išlo predovšetkým o 3D tlač a biotlač, 
ako aj virtuálne plánovanie a 3D analýzy tvárových, CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) a intra-
orálnych skenov. Aj vďaka tomu mohla 13. decembra 2016 prebehnúť unikátna ortognátna operácia 
na peroperačných vodiacich šablónach vytlačených na 3D tlačiarni biokompatibilným materiálom u pa-
cientky s neviditeľným strojčekom s podporou urýchleného hojenia.

Túto kompletne virtuálne naplánovanú operáciu pripravila čerstvá absol-
ventka LF UK MDDr. Barbora Ďurčanová s využitím poznatkov nadobud-
nutých počas posledných rokov štúdia na UK. Išlo o unikátnu maxilofa-
ciálnu operáciu, na ktorú bola pacientka pripravovaná 7 mesiacov sériou 
neviditeľných bioplastových vyrovnávačov. Virtuálne plánovanie prebehlo 
na základe fúzie 3D modelov CBCT, tvárového a intraorálneho skenu. Pre 
priebeh operácie boli z tejto virtuálnej simulácie vymodelované a následne 
vytlačené na 3D tlačiarni dve operačné šablóny z biokompatibilného mate-
riálu, ktoré presne v priestore polohovali chirurgickým tímom mobilizované 
fragmenty kostí počas operácie. Pre vzajomnú stabilizáciu fragmentov če-
ľustí zahryznutých v 3D tlačených šablónach bolo využité výlučne skele-
tálne kotvenie v podobe mikrokotviacich elementov TAD a skrutiek MMF 
a reset žuvacieho svalstva bol vykonaný predoperačne pomocou botoxu. 
Pre urýchlenie hojenia bol prvý raz použitý prístroj, ktorý je v súčasnosti 

považovaný za no-
vinku schopnú až 
dvojnásobne urýchliť 
ortodontickú liečbu 
na princípe 30 Hz 
vibrácie s efektom 
na celulárnej úrovni. 
Pozitívny efekt špe-
cifických vibrácií na 
hojenie zlomenín je dl-

hodobo známy. Doterajšie 
maxilofaciálne operácie 
čeľustno-ortopedických 
pacientov obvykle prebie-
hali na vonkajších fixných 
aparátoch bez urýchlené-
ho hojenia, bez využitia botoxu a biokompatibilných 3D tlačených šablón 
a skeletálne kotvenie pre intermaxilárnu fixáciu bývalo doplnkové. 

Zákrok vykonal chirurg MUDr. Michal Beňo, PhD., v nemocnici v Ružino-
ve. Vďaka novej virtuálnej 3D ceste plánovania s využitím 3D tlače sa skrátil 
operačný čas aj rekonvalescencia. Pacientka v liečbe MUDr. Andreja Thur-
za, PhD., MPH, MHA, uvádzala pooperačne relatívne nižšiu bolestivosť než 
bežne zoperovaní pacienti. Rekonvalescencia pacientky prebehla ukážko-
vo, za menej ako tri týždne od operácie už pacientka mohla nastúpiť do prá-
ce. Nový koncept prípravy a manažment operácií, ktorý vytvorili MDDr. Bar-
bora Ďurčanová a MUDr. Andrej Thurzo, poskytol možnosť ukázať pacientke 
simuláciu operácie a predpokladaný výsledok, zlepšil spoluprácu s pacient-
kou a jej motiváciu, znížil faktor strachu a taktiež zlepšil rekonvalescenciu.

3D virtuálne zobrazovacie metódy, 3D tlač a nová generácia lekárov 
z Univerzity Komenského, ktorí sú schopní ich využiť, sú blízkou budúc-
nosťou a nádejou na veľký skok vpred pre naše zdravotníctvo.

MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA, LF UK,
MDDr. Barbora Ďurčanová

Doc. Andrej Šteňo a navigovaný 
3D ultrazvuk

Vľavo: Zobrazenie nádoru mozgu na magnetickej rezonancii pred operáciou. 
Vpravo: Zobrazenie nádoru mozgu 3D sonografiou počas operácie. Šípky ukazujú 
na drobné perforujúce tepienky (lentikulostriátové artérie), zobrazenie umožňuje 
chirurgovi ich identifikáciu v operačnom poli.

MDDr. Ďurčanová pacientke prezentuje ukážku 
simulácie operácie.

 Predoperačný stav zobrazený na CBCT



DOD na FiF UK ponúkol hodinu filozofie, 
tlmočnícke kabíny aj kreatívne písanie

Historické budovy Filozofickej fakulty UK (FiF UK) otvorili 21. januára 2017 svoje dvere pre všetkých, ktorí chceli bližšie spoznať 
fungovanie najstaršej humanitnej a spoločenskovednej fakulty na Slovensku. Tradičný deň otvorených dverí priniesol možnosť 
vidieť zblízka prácu vedcov a pedagógov z desiatok odborov, zistiť, aké sú možnosti štúdia, či diskutovať s odborníkmi na rôzne 
témy.

„Deň otvorených dverí organizujeme najmä 
pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, ktorí sa 
v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní 
svojej prípravy na povolanie,“ hovorí prodekanka 
fakulty pre prijímacie konanie doc. PhDr. Maria-
na Szapuová, PhD.

Mladí záujemcovia o štúdium so svojimi rodič-
mi či kamarátmi dopoludnia úplne zaplnili Moyze-
sovu sieň, kde na stretnutí s vedením fakulty do-
stali informácie o otváraných študijných progra-
moch, podávaní prihlášok či požiadavkách na 
prijímacie pohovory. Ako vo svojej prezentácii 
uviedol prodekan pre rozvoj fakulty a informačné 
technológie prof. Martin Slobodník, PhD., štú-
dium na FiF UK neponúka len poznatky konkrét-
neho študijného odboru, ale aj osvojenie si tzv. 
soft skills, medzi ktoré patrí analytické a kritické 
myslenie, práca s informačnými zdrojmi, prezen-
tačné schopnosti, písomný prejav či rozvoj tvori-
vosti. Absolventi sú potom pripravení a schopní 
reagovať na dynamicky sa meniaci trh práce, 
o čom svedčia aj štatistiky – 97 % z nich si po 
skončení štúdia hneď našlo prácu.

Na jednotlivých katedrách potom vyučujúci 
spolu so študentmi pripravili pre návštevníkov pes-
trý program. Na Katedre žurnalistiky boli besedy 
s úspešnými novinármi z praxe, na Katedre mar-

ketingovej komunikácie mali návštevníci možnosť 
zapojiť sa do kreatívnych aktivít, na Katedre filozo-
fie a dejín filozofie sa mohli zúčastniť na „hodine fi-
lozofie“ na tému nekonečna, teizmu a ateizmu. Na 
Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandina-
vistiky mohli zažiť atmosféru profesionálnej tlmoč-
níckej kabíny, podebatovať s nemeckou lektorkou 
či zahrať sa didaktické hry. Katedra všeobecných 
dejín zorganizovala podujatie s názvom „Otvor 
dvere histórii“, Katedra knižničnej a informačnej 
vedy, na ktorú návštevníkov doviedli informačné 
„stopy“, zase ponúkla interaktívny vedomostný 
kvíz s názvom „Si informačný hrdina?“ Katedra 
slovenského jazyka a Katedra slovenskej litera-
túry a literárnej vedy informovali o svojej činnosti 
prostredníctvom interaktívnych vstupov a prezen-

tácií. Na Katedre maďarského jazyka a literatúry 
sa uskutočnilo neformálne stretnutie so spisovate-
ľom Lajosom Grendelom.

„Pri debatách s vyučujúcimi sa mladí ľudia za-
ujímali najmä o organizáciu a obsah štúdia toho-
-ktorého študijného programu, ako aj o perspek-
tívy uplatnenia sa po skončení školy,“ uviedla 
doc. Szapuová.

Fakulta ponúka momentálne 84 študijných 
programov, viaceré z nich ako jediná na Sloven-
sku, napríklad možnosť štúdia fínčiny, japončiny 
alebo program stredoeurópskych štúdií v anglic-
kom jazyku. Novinkou sú štyri učiteľské kombiná-
cie v spolupráci s PriF UK.

Barbora Tancerová, FiF UK
Foto: Ester Mateášiková
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Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UK
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku 20. januára 2017 otvorila Prírodovedecká fakulta Univerzity Komen-
ského v Bratislave (PriF UK) svoje brány, aby privítala na fakultnom dni otvorených dverí záujemcov o štúdium. DOD sme po 
dobrej skúsenosti z vlaňajšieho roku organizovali v dvoch kolách – okrem tradičného začiatku o 9.00 hod. sa úvodný spoločný 
program zopakoval aj o 11.00 hod.

Program otvoril a stredoškolákov privítal 
dekan fakulty doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
Vo svojej prezentácii predstavil študentom Prí-
rodovedeckú fakultu UK, priblížil im možnosti 
štúdia, vedeckej práce a výskumu, vyzdvihol 
skutočnosť, že na PriF UK pracujú špičkové 
vedecké tímy, ktoré sa výsledkami svojej práce 
zaraďujú medzi svetovú špičku. Študijná pro-
dekanka prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., 
oboznámila študentov so zásadami prijímacie-
ho konania na bakalárskom stupni štúdia a po-
nuke akreditovaných študijných programov na 
fakulte. Spoločný úvod zavŕšila zaujímavá a na-
najvýš aktuálna prednáška prof. RNDr. Petra 
Fedora, PhD., s názvom „O migrantoch tro-

chu inak.“ Všetci prítomní 
počúvali prednášku so za-
tajeným dychom a nechali 
sa prednášajúcim zaniesť 
hlboko do histórie aj do ríše 
hmyzu.

Po prednáške sa študen-
ti stredných škôl rozdelili 
na základe svojho záujmu 
do šiestich sekcií – biolo-
gickej, chemickej, environ-
mentálnej, geografickej, 
geologickej a osobitnú sekciu sme vyčlenili aj 
pre záujemcov o štúdium učiteľstva prírodoved-
ných predmetov. Všetky odborné sekcie zabez-
pečili pre študentov ďalší zaujímavý program – 
prehliadku jednotlivých pracovísk. Uchádzači 
mohli nazrieť do špecializovaných učební, do 
laboratórií, ktoré sú vybavené najmodernejšími 
prístrojmi a technikou, prezrieť si rôzne vysta-
vené exponáty. Zvedavých otázok bolo neúre-
kom a diskusie študentov a zamestnancov trvali 
do neskorých popoludňajších hodín.

Prírodovedeckú fakultu UK navštívilo počas 
tohtoročného dňa otvorených dverí približne 
350 stredoškolákov, ktorí sa sem zišli zo všet-

kých kútov Slovenska. Veríme, že sa im na Prí-
rodovedeckej fakulte UK páčilo a na základe 
toho, čo u nás zažili, videli a počuli, sa rozhod-
nú vstúpiť do otvorených dverí fakulty v ďalšom 
akademickom roku už ako jej noví študenti.

Na organizačnom zabezpečení vydarenej 
akcie Dňa otvorených dverí na PriF UK sa vý-
znamnou mierou podieľali aj študenti a dok-
torandi fakulty. Všetkým tým, ktorí prispeli 
k úspešnej propagácii štúdia na našej fakulte, 
patrí úprimné poďakovanie.

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., 
 PriF UK
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Aj najstaršia pedagogická fakulta na Slovensku otvorila 
svoje dvere stredoškolákom

Aj v tomto roku zorganizovala Pedagogická fakulta UK (PdF UK) dňa 21. januára 2017 v priestoroch dekanátu na Račianskej 59 
v Bratislave deň otvorených dverí. Fakulta toto podujatie už tradične považuje za výbornú príležitosť stretnúť sa so záujemcami 
o štúdium, ktorým informácie z prvej ruky môžu uľahčiť rozhodovanie o výbere fakulty či konkrétneho študijného programu. To 
by malo byť v súlade nielen s ich záujmami a predstavami, ale aj s ich osobnostnými a intelektovými predpokladmi i sociálnymi 
spôsobilosťami.

Pedagogická fakulta UK sa profiluje ako mo-
derné vedeckovýskumné, vzdelávacie pracovis-
ko pripravujúce budúcich učiteľov, ale aj iných 
odborníkov na pracovné pozície v školstve, zdra-
votníctve a sociálnych službách. To, že fakulta 
ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium, sa 
odzrkadľuje aj v záujme uchádzačov. Fakulta si 
za ostatné roky udržiava vyrovnaný počet uchá-
dzačov o štúdium i študentov.

Na januárovom stretnutí s uchádzačmi o štú-
dium, ktorých sa na tohtoročný fakultný deň 
otvorených dverí dostavilo približne 250, sa už 
tradične zúčastnili zástupcovia vedenia fakulty, 
všetkých pätnástich katedier fakulty, študijného 

oddelenia, Študentskej komory Akademického 
senátu PdF UK, ako aj koordinátori pre študen-
tov so špecifickými potrebami.

Na úvod poskytla vedúca študijného oddele-
nia základné informácie o možnostiach štúdia 
na PdF UK a o podmienkach prijímacieho ko-
nania pre akademický rok 2017/2018. Každá 
katedra pripravila pre uchádzačov vlastné in-
formačné materiály a zviditeľnila sa aj formou 
prezentácie premietanej na veľkoplošné plát-
no počas celej akcie. Všetci návštevníci mali 
možnosť komunikovať priamo s pedagógmi 
z jednotlivých katedier, ktorí im ochotne vysvet-
lili špecifiká štúdia, ako aj predstavili možnosti 

uplatnenia v praxi či možnosti štúdia v zahrani-
čí v rámci existujúcich mobilitných programov. 
K dispozícii boli aj písomné materiály. Vyučujú-
ci sa zaujímali aj o dôvody, ktoré uchádzačov 
motivujú študovať na jednotlivých katedrách. 
Pracovníčky študijného oddelenia odpove-
dali na všetky otázky týkajúce sa podmienok 
prijímacieho konania, otváraných študijných 
programov, rôznych foriem štúdia, organizácie 
štúdia na fakulte, ubytovania atď. Koordinátori 
pre študentov so špecifickými potrebami po-
skytli potrebné informácie o možnostiach fa-
kultnej podpory pre takýchto študentov. PdF 
UK sa dlhodobo snaží zabezpečiť všeobecne 
prístupné akademické prostredie aj pre štu-
dentov so špecifickými potrebami. Návštevníci 
v širokom meradle využili aj možnosť neformál-
nej komunikácie so zástupcami študentov, čím 
získali lepší obraz o štúdiu. Zároveň mali príleži-
tosť spoznať priestory fakulty. Príjemným spes-
trením dňa otvorených dverí bola výstava prác 
absolventov Katedry výtvarnej výchovy k 70. 
výročiu vzniku fakulty.

Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK

FTVŠ UK privítala záujemcov o štúdium
Dňa 27. januára 2017 zorganizovala Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) deň otvorených dverí pre uchádzačov o štú-
dium učiteľstva telesnej výchovy, trénerstva, športu pre zdravie či športového manažmentu. Už tradične nás potešil veľký záujem 
zo strany maturantov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej fakulte aj napriek tomu, že možnosti štúdia v tejto oblasti sa na Slovensku 
rozšírili a ako to vyzerá, ďalej sa budú rozširovať. Celoslovenskú pôsobnosť nám však sotva niekto vezme, pretože na FTVŠ UK 
ponúkame veľmi atraktívne študijné programy s odborným a materiálnym zázemím, ktoré je v prípade konkurencie spravidla na 
nižšej úrovni.

Atmosféra dňa otvorených dverí, keďže jeho 
plán nemeníme, sa nevymykala tej z minu-
lých rokov. Vždy to máme na dvakrát, t. j. ráno 
o 9.00 hod. sú „dvere“ otvorené pre uchádza-
čov z Bratislavy a z blízkeho okolia a následne 
o 11.00 hod. pre uchádzačov z ostatných kútov 
Slovenska. Tu dostanú všetci kompletnú infor-
máciu o prijímacom konaní, ale najmä o pri-

jímacej skúške, ktorej priebeh a hodnotenie 
jednotlivých častí ich najviac zaujíma. Navyše si 
môžu záujemcovia vyskúšať, čo bude na prijíma-
cej skúške z gymnastiky, plávania a športových 
hier. A ak nezabudnú vyplniť náš anketový lístok, 
v tombole môžu vyhrať (v prípade vyžrebovania) 
50 % zľavu z poplatku za prijímacie konanie. 
V tomto roku nám uchádzači vrátili dokopy 308 
anketových lístkov. O záujme stredoškolákov 
svedčí aj fakt, že tento rok vyhral spomínanú zľa-
vu ešte len druhák na strednej škole, ktorý sa po 
vyžrebovaní ustrašeným hlasom spýtal, či zľava 
platí aj o dva roky. ☺

Počas krátkych rozhovorov s náhodne vy-
bratými uchádzačmi sme sa v podstate utvr-
dili v tom, že najväčší záujem majú o študijný 
program kondičné trénerstvo, resp. kondičné 
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy. V týchto 
študijných programoch predpokladáme aj naj-
väčší počet podaných prihlášok. Celkom nás 
potešil záujem o štúdium učiteľstva telesnej vý-
chovy v kombinácii s biológiou, geografiou a ja-
zykmi. Medzi prítomnými uchádzačmi počtom 
opäť výrazne prevažovali muži, čo je na FTVŠ 
UK už dlhoročný trend.

Na FTVŠ UK sa počas tohtoročného dňa 
otvorených dverí prišli pozrieť a zistiť čo-to o štú-
diu študenti z Prievidze, Považskej Bystrice, Ži-
liny, Martina, Liptovského Mikuláša, Popradu, 
Spišskej Novej Vsi, Levoče, Košíc, Starej Ľu-
bovne i Humenného, ale aj štyria stredoškoláci 
zo Srbska. Zaujímavá bola i návšteva študenta 
Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univer-
zity v Prahe, ktorý sa bližšie informoval o štú-
diu kondičného trénerstva.

Veríme, že mnohí z návštevníkov sa po úspeš-
nej prijímacej skúške stanú našimi riadnymi štu-
dentmi.

Mgr. František Seman, PhD.,
FTVŠ UK
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V dnešnej dobe čoraz intenzívnejšie osvetľujeme vonkajšie prostredie okolo našich obydlí a v mestách. Intenzita osvetlenia v noci 
v globálnom meradle rastie, čo však môže mať negatívny účinok na zdravie ľudí. Vyplynulo to zo štvorročného medzinárodného 
výskumu, na ktorom participovala aj Univerzita Komenského v Bratislave (UK).

V rokoch 2012 – 2016 prebiehal program 
štvorročnej interdisciplinárnej spolupráce 
v rámci medzinárodného vedeckého pro-
jektu, do ktorého sa zapojilo 67 vedcov zo 
16 rôznych odborov a 18 krajín sveta vráta-
ne Slovenska. Projekt LoNNe (Loss of the 
Night Network) skúmal používanie umelého 
svetla v noci. Jeho výsledkom sú odporúča-
nia o používaní svetla v noci.

„Svetlo má rôznorodé účinky na rastliny 
a živočíchy, ako aj na nás ľudí. Dokonca aj 
nízke intenzity umelého svetla v nevhodnú 
dobu počas noci môžu narušiť naše vnú-
torné hodiny, uvoľňovanie hormónov, ale 
i narušiť celé ekosystémy,“ upozorňuje prof. 
RNDr. Michal Zeman, DrSc., z Prírodove-
deckej fakulty UK, ktorý bol zástupcom Slo-
venska v tomto projekte. Napriek tomu však 
máme tendenciu osvetľovať vonkajšie pros-
tredie okolo našich obydlí a v mestách čo-
raz intenzívnejšie. Aj dlhoročné celosvetové 
sledovania potvrdili, že intenzita osvetlenia 
v noci rastie.

Na základe tohto výskumu navrhujú od-
borníci nasledovné praktické odporúčania: 

Smerovanie osvetlenia: Svietidlá navr-
hované pre osvetlenie vonkajších priestorov 
by nikdy nemali emitovať svetlo nad horizont 
a pokiaľ možno čo najmenej svetla emitovať 
v tupých uhloch smerujúcich nadol. Svetlo 
nasmerované do oblohy nemá prakticky vý-
znam a svetlo smerujúce plocho so širokým 
záberom oslňuje, znižuje viditeľnosť alebo 
svieti do okien obytných priestorov. Von-
kajšie osvetlenie, vrátane osvetlenia fasád, 
musí byť vždy smerované nadol. Nemali by 
sa používať do povrchu zapustené bodové 
svetlá a reflektory, ktoré svietia smerom na-
hor.

Farba svetla: Počas večera a noci vedci 
odporúčajú vyhýbať sa v maximálnej možnej 
miere expozícii jasného svetla, predovšetkým 
modrého svetla, ktoré je viac oslňujúce. Cirka-
diánny systém cicavcov je najcitlivejší na mod-
ré svetlo. Chronické narúšanie cirkadiánnych 
rytmov môže znižovať kvalitu spánku, vyvolávať 
poruchy spánku či spôsobovať poruchy meta-
bolizmu a imunitného systému, čo vedie k váž-
nym zdravotným problémom – vzniku obezity, 
cukrovky alebo depresií. Aj lietajúci hmyz je 

priťahovaný najmä svetlom so zvýšeným po-
merom modrého alebo UV svetla.

Intenzita svetla: Je potrebné znížiť cel-
kovú úroveň intenzity osvetlenia vonkajších 
priestorov a používať ju uniformne. Ľudské 
oko je schopné prispôsobiť sa nízkej inten-
zite osvetlenia, ale problém mu spôsobujú 
záblesky ostrého svetla. 

„Otázky ochrany životného prostredia 
a jeho efektívneho manažovania v záujme 
vytvorenia priaznivejších a zdravších podmie-
nok života obyvateľstva patria k eminentným 
záujmom vedeckého výskumu na Univerzite 
Komenského. Jedným z príkladov je spo-
lupráca našej Prírodovedeckej fakulty na 
programe zaoberajúcom sa účinkami v mo-
dernej spoločnosti rozšíreného svetelného 
smogu. Som presvedčený, že jeho výsledky 
i odporúčania, ktoré z neho vzišli, nájdu aj 
významné praktické uplatnenie. A to nielen 
na úrovni jednotlivcov či celej spoločnosti, 
ale aj v širšom medzinárodnom prostredí,“ 
vyzdvihol prínos projektu rektor UK prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Jana Blusková

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

Umelé svetlo môže výrazne narušiť 
naše biologické hodiny



9

Za najstarším jantárom  
do krajiny cédrov

Začiatky histórie Libanonu siahajú do dávnej 
minulosti. Jeho územie bolo v staroveku súčas-
ťou ríše Feničanov i Rímskej ríše. Neskôr celé 
storočia patrilo pod Osmanskú ríšu, po prvej 
svetovej vojne sa Libanon stal francúzskym 
mandátnym územím. Už v roku 1943 však 
bola svetovými veľmocami formálne uznaná 
nezávislosť krajiny. Okrem minulosti bohatej 
na udalosti sa však Libanon môže pochváliť aj 
prehistorickými náleziskami jantáru svetového 
významu. Nikde na svete sa totiž dosiaľ nenašli 
staršie kusy jantáru so zakonzervovaným hmy-
zom než práve v krajine cédrov.

Práve tento vzácny jantár bol dôvodom mojej 
návštevy Libanonu. Ako účastník medzinárod-
ného projektu AMBA (UNESCO) som vďaka 
pomoci Mgr. Petra Vršanského, PhD., z Ústavu 
vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV), 
ktorý bol zodpovedným riešiteľom projektu, 
ako aj vďaka podpore Ústavu zoológie SAV 
a Fyzikálneho ústavu SAV dostal príležitosť pre-
študovať vzorky hmyzu sfosilizovaného v liba-
nonskom jantári. Väčšinu času som trávil na Li-
banonskej univerzite v Bejrúte, kde som sa za-
oberal skúmaním a následným fotografovaním 
vzoriek z univerzitnej kolekcie švábov v jantári.

Moju prácu, ako i prácu miestnych vedec-
kých pracovníkov a študentov však komplikova-
li pravidelné výpadky elektrického prúdu. Tieto 
nám znemožňovali pozorovanie vzoriek pod 
mikroskopom a načítavanie fotiek cez počítač. 
Libanončania znášali tento pre nás ťažko pred-
staviteľný problém pragmaticky, s podobnými 
problémami sa potýkajú už dlhšiu dobu. Z úst 
mnohých Libanončanov počuť, že odkedy sa 
do krajiny nasťahoval viac než milión sýrskych 
utečencov, krehká libanonská infraštruktúra je 
preťažená ešte viac.

Počas pobytu mi veľmi ochotne pomáhal 
profesor Dany Azar z Libanonskej univerzity 
v Bejrúte, ktorý sa ako prvý začal zaoberať li-
banonským jantárom. V krajine cédrov bolo 
doposiaľ objavených viac ako 450 nálezísk 
tejto vzácnej sfosilizovanej živice. Profesor bol 
libanonským premiérom vyhlásený za osobnosť 
roka 2012. To dokumentuje aj vzťah Libanon-
čanov k vede. Napriek komplikovanej situácii 
v krajine sa obyvatelia nezaoberajú výhradne 
riešením akútnych dennodenných problémov. 

Bez zbytočného frflania sa snažia nájsť riešenie 
a ostávajú pritom obdivuhodne pohostinní, pra-
covití a liberálni.

Libanonský šváb, najstarší doposiaľ 
objavený hmyz s jedovatým telom
Nový druh švába Balatronis libanensis, 

ktorého som objavil pri skúmaní vzoriek z Liba-
nonu, sa stal predmetom štúdie vo vedeckom 
časopise Cretaceous Research. Tento objav 
neušiel ani magazínu BBC Earth. Prednedáv-
nom uverejnili na svojej hlavnej webovej strán-
ke krátke video o tomto švábovi (v súčasnosti 
dostupné na: http://www.eartharchives.org/
sharebars/2086). Môj článok tvorí zároveň 
sprievodný text článku dvoch študentiek Dr. Vr-
šanského – Lucie Šmídovej z Karlovej univerzity 
v Prahe a Xiaojie Lei z Čínskej akadémie vied, 
ktoré spracovali najstarší aposematický hmyz – 
najrozsiahlejšiu zbierku nových švábov z čias di-
nosaurov. Nálezisko, z ktorého pochádza jantár 
so zakonzervovaným švábom druhu Balatronis 
libanensis, sa nachádza v blízkosti dedinky Ain 
Dara, rozprestierajúcej sa takmer 30 km na vý-
chod od Bejrútu. Vzhľad švába, konkrétne jeho 
veľkosť, nízka farebnosť, dobre vyvinuté krídla 
a tri ocelly (očká, ktoré mu okrem rozlišovania 
tmy a svetla slúžili pravdepodobne na „uvedo-
menie“ si vlastnej polohy), to všetko naznačuje, 
že ide o primitívnu skupinu hmyzu. Navyše, ten-
to 130 miliónov rokov starý šváb je v súčasnosti 
najstarším známym druhom z čeľade Blattidae.

Doteraz sa podarilo objaviť 60 vzoriek liba-
nonského jantáru s 20 rôznymi druhmi švábov. 
Všetky tieto druhy už vyhynuli. Podrobným pre-
skúmaním sa zistilo, že šváb Balatronis libanen-
sis žil v čase, keď ešte na Zemi neboli trávy ani 
kvitnúce rastliny. Lesy pozostávali z ihličnatých 
stromov araukárií, ktoré rástli v teplom a humíd-
nom podnebí. Praveký šváb mal (podobne ako 
súčasné šváby) v ekosystéme pravdepodobne 
úlohu dekompozítora. (V libanonskom jantári 
dokonca našli druh švába, ktorý sa živil trusom 
dinosaurov. Ako zistil medzinárodný tím pod ve-
dením Dr. Vršanského, šváby vedeli trus stráviť, 
a to aj napriek vysokému obsahu dusíka.)

Novoobjavený šváb má pod krídlami výrazne 
aposematické sfarbenie, ktorým dával predáto-
rom najavo, že je nejedlý. Šváby tohto druhu sa 
takto pravdepodobne chránili pred operenými 
dinosaurami a jaštericami. Toto sfarbenie je 

známe aj u iných organizmov a väčšinou platí 
pravidlo, že ide naozaj o jedovaté druhy. Sú-
časne žijúci príbuzný druh Neostylopyga, inak 
nazývaný aj šváb harlekýn, má rovnaké sfar-
benie. Tento druh obsahuje feromón 6-metyl-
-5-heptén-2-ón, ktorý slúži na odpudzovanie 
mravcov.

Výskum evolúcie švábov môže  
prispieť k ochrane dnešných  

ohrozených zvierat
Úlohou vedeckého tímu pod vedením 

Dr. Vršanského je nájsť odpovede na otáz-
ky, ktoré sú predmetom celosvetového vý-
skumu: aké vlastnosti druh musí mať, aby sa 
ďalej vyvíjal a nestagnoval, ako ekosystémy 
musia vyzerať, aby druh mohol prežiť, a pre-
čo šváby vytvárajú spoločenstvá podobné 
spoločenstvám termitov a ľudí.

Pochopenie evolúcie švábov, hmyzu, ktorý 
u väčšiny ľudí vzbudzuje odpor, môže prispieť 
k ochrane dnešných ohrozených zvierat a mož-
no i ľudstva. Príkladom uvedomelosti v tomto 
smere nám môže byť práve Libanon, kde je 
napriek problémom v krajine vedecký výskum 
predmetom záujmu a ochrana flóry a fauny je 
dobre badateľná, najmä v cédrových rezer-
váciách. Céder, ktorý majú Libanončania aj 
v štátnej zástave, je pre nich symbolom šťastia 
a prosperity.

Hemen Sendi, PriF UK
Foto: Archív Hemena Sendiho

O výskume študenta z PriF UK 
informoval aj magazín BBC Earth
Hemen Sendi, študent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (PriF UK), ktorý za exoticky znejúce meno vďačí svojmu iracko-
-slovenskému pôvodu, sa môže pochváliť prevratným vedeckým objavom – 
v zbierkach libanonského jantáru našiel švába starého 130 miliónov rokov. 
O jeho výskume informoval v januári 2017 magazín BBC Earth a jeho štúdia 
vyšla v prestížnom vedeckom časopise Cretaceous Research. Mladý úspešný 
prírodovedec vám v príspevku, napísanom exkluzívne pre Našu univerzitu, 
prezradí viac o svojom objave, o tom, čo mu predchádzalo, ako aj o celospo-
ločenskom význame výskumu evolúcie švábov.                                      
                                                                                                              redakcia

 Novoobjavený šváb druhu Balatronis libanensis

N A Š I  Š T U D E N T I
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Filozofická fakulta UK predstavuje  
svojich úspešných študentov

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) je najstaršou fakultou humanitného, spoločenskovedného a filologic-
kého zamerania na Slovensku. Za obdobie svojej už 95-ročnej činnosti sa vyprofilovala na vrcholnú vzdelávaciu a vedeckú ustano-
vizeň celoslovenského významu, ktorá pripravuje kvalifikovaných odborníkov v širokej škále odborov. O kvalite fakultou ponúkaného 
akademického vzdelania svedčia i jej výnimoční študenti, ktorí sa už počas bakalárskeho štúdia môžu pochváliť nemalými úspechmi 
vo svojom odbore. Dvoch z nich vám predstavíme: Maxima Dulebu a Jána Mackovčáka. Obom dňa 21. novembra 2016 pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentstva udelil rektor UK na návrh ich vyučujúcich akademickú pochvalu za vynikajúce študijné výsledky.

Keď je záľuba predmetom štúdia
Maxim Duleba je na FiF UK študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia študijného  
programu učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka a literatúry. Na svojom konte 
má už viacero vedeckých publikácií, jeho príspevky z oblasti literárnej vedy vyšli nielen 
na Slovensku, ale aj v Rusku a v Českej republike. V tlači má aj príspevok v časopise  
registrovanom v databáze Scopus.

Maxim sa venuje najmä tvorbe moderných 
amerických autorov, ako je Henry Miller, Kurt 
Vonnegut, Robert Frost a ďalší. S príspevkom 
Dehumanizujúce univerzum „Obratníkov“ 
Henryho Millera sa nedávno zúčastnil na li-
terárnovednej konferencii v Nitre, s ďalším 
príspevkom o Millerovi zase na konferencii 
v Brne. „Henryho Millera som čítal už ako 17 
– 18-ročný, ale vtedy som jeho textom ešte 
nerozumel. Jeho texty sa vyznačujú relatív-
ne častým výskytom erotických a ,obscén-
nych‘ motívov, čo je pre mladých čitateľov 
atraktívne. Až oveľa neskôr som sa dostal 
k monografii súčasného ruského literárneho 
vedca Andreja Astvacaturova, v ktorej Millera 
zbavuje niektorých mýtov, ktoré sa z rôznych 
dôvodov etablovali v jeho recepcii, analyzuje 
viacero aspektov jeho poetiky. Pochopil som, 
že Millerove texty sú veľmi komplexné a majú 
systém. Zrazu som pocítil potrebu tento sys-
tém pochopiť, tak som si začal študovať a po-
rovnávať viaceré zdroje,“ hovorí.

Svoje vedecké práce píše vo voľnom 
čase. Čo na to jeho spolužiaci, ktorí riešia 
seminárky, nanajvýš bakalárku, a nie odbor-
né štúdie? „Moji spolužiaci majú rôzne pre-
ferencie, niekoho viac baví zdokonaľovanie 
sa v jazyku, niekoho jazykoveda, niekoho 
didaktika, mňa zaujíma literatúra. Ale berú 
to pozitívne, navzájom sa dopĺňame,“ hovorí 
Maxim diplomaticky.

Maxim je absolventom medzinárodného 
stredoškolského programu IB, ktorý študo-
val v angličtine. Väčšina jeho spolužiakov 
z gymnázia je dnes v zahraničí, on sa však 
rozhodol pre štúdium doma. „Mal som zná-
mych, ktorí tu študovali už predo mnou. FiF 
UK som si vybral aj na základe ich odporúča-
ní. Navyše, filológia je na FiF UK na výbornej 
úrovni a má dlhoročnú tradíciu. Som spokoj-
ný. Na škole sa mi páči, že sa vždy môžem 
obrátiť na kompetentných odborníkov, je tu 

cítiť osobný prístup zo strany pedagógov. 
Mám známych na väčších univerzitách v Bu-
dapešti, vo Viedni i v Škótsku a tí mi hovorili, 
že sa niekedy cítia ako súčasť fabriky, ako 
poradové číslo,“ hovorí. Fakulta tiež podľa 
neho poskytuje študentom, ktorí majú záu-
jem, dostatok možností rozvíjať sa, napríklad 
zúčastniť sa na ŠVOK či na iných pravidel-
ných študentských konferenciách, alebo 
písať do študentského časopisu Katedry 
anglistiky a amerikanistiky FiF UK Perspec-
tives. „Máme na katedre aj študentské di-
vadlo ActofKAA hrajúce v anglickom jazyku, 
ale ja nemám herecký talent.“

Život v zahraničí si Maxim už vyskúšal, 
po maturite pracoval rok ako dobrovoľník 
v programe Erasmus+ European Youth Ser-
vice v Nemecku. Bol asistentom vychováva-
teľa v internátnej škole pre chlapcov vo veku 
od 8 do 13 rokov. „Mali sme na oddelení 17 
detí. Starali sme sa o ich kultúrny program, 
podnikali sme túry, výlety, učili sme sa s nimi, 
robili domáce úlohy. Najvyčerpávajúcejšie 
boli nočné služby, lebo pri 17 deťoch bola 
vždy veľká pravdepodobnosť, že sa v noci 
niečo stane a vy sa nevyspíte,“ hovorí.

Dobrovoľnícky rok využil aj na to, aby zistil, 
že to, čomu sa naozaj chce venovať, je litera-
túra. Skúsenosti má už aj ako autor, za svoje 
básne pozbieral už aj ceny v literárnych sú-
ťažiach. „Začal som písať poéziu, keď som 
mal 15 – 16 rokov, ale momentálne to pre 
mňa nie je tou najvyššou prioritou. Stále pí-
šem pre potešenie, ale ako som dospieval, 
tak pre mňa začínalo byť oveľa dôležitejšie 
študovať diela významných básnikov, než 
lipnúť na vlastných textoch. V súčasnosti sa 
snažím písať takú poéziu, ktorá má v sebe 
humor a nadhľad.“

Minulé leto absolvoval letnú školu v rus-
kom meste Tomsk a aj v ďalšom štúdiu sa 

plánuje hlásiť na letné školy v Nemecku, Ra-
kúsku alebo v Česku. Po ukončení magister-
ského štúdia by chcel ísť aj na doktorandské 
štúdium a venovať sa otázkam poetiky a lite-
rárneho procesu.

S názorom, že študuje niečo také „neprak-
tické“ ako filológiu, sa stretáva často, ale 
netrápi ho to. Niekedy zo strany študentov 
prichádza požiadavka, že by štúdium jazykov 
malo byť viac prakticky zamerané. Čo si o tom 
myslí Maxim? „Myslím si, že štúdium filológie 
by malo byť predovšetkým o štúdiu jazykove-
dy, literárnej vedy, dejín a kultúry vyučované-
ho jazykového areálu. Podľa môjho názoru 
sme v prvom rade akademická inštitúcia a nie 
jazyková škola. Mne osobne vyhovujú tie teo-
retické aspekty, ktoré sa mnohým môžu zdať 
nepraktické, lebo bez nich si neviem predsta-
viť fundovaný vedecký výskum. Myslím si, že 
humanitné vedy poskytujú pochopenie, ako 
funguje svet, učia kriticky a kreatívne myslieť. 
Počas štúdia nachádzam odpovede na svo-
je otázky, ale predovšetkým dostávam veľké 
množstvo nových impulzov, ktoré vedú k no-
vým otázkam.“
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Prekladateľstvo je práca  
pre inteligentných a sčítaných ľudí

 
Ján Mackovčák prišiel na FiF UK po absolvovaní francúzskeho bilingválneho gymnázia 
v Žiline. Dnes študuje v 3. ročníku bakalárskeho štúdia fínsky a švédsky jazyk a kultúru 
v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Za necelé tri roky už oba jazyky ovláda tak, že 
začína prekladať jednoduchšie literárne diela.

Kde sa vo vás vzal záujem o severské ja-
zyky?

Najskôr ma zaujímala švédčina, začalo 
to možno Pipi Dlhou Pančuchou, ktorú som 
síce ako príbeh nemal rád, ale vnímal som to 
ako niečo švédske. Potom prišli severské 
detektívky, tie síce čítam pomenej, ale keď 
som sa rozhodoval pre štúdium jazykov, 
tak som si hovoril, že by bolo dobré mať 
švédčinu ako druhý jazyk popri nejakom 
„svetovom“, aby som mal neskôr lepšiu 
pozíciu na trhu. Ale nakoniec to dopadlo 
ináč. Zatiaľ si myslím, že to bolo veľmi dobré 
rozhodnutie.

Prečo ste si vybrali štúdium na FiF UK?
Chcel som pôvodne študovať švédčinu 

s iným svetovým jazykom, ale otvárala sa len 
kombinácia s nemčinou, ktorú neovládam. 
Nastúpil som teda na kombináciu s fínčinou, 
ktorá sa v ten rok otvárala ako istý experi-
ment. Vzali nás piatich.

Švédčina a fínčina sú síce obidva sever-
ské jazyky, každý je však úplne iný.

Áno, je to dosť veľká výzva. Fínčina sa 
naozaj nepodobá na maďarčinu, patrí síce 
k ugrofínskym jazykom, ale s maďarčinou 
nemá okrem aglutinácie azda nič spoločné.

Ktorý z nich sa vám učil ľahšie?
Na začiatku určite švédčina, lebo sa 

podobá na iné germánske jazyky, ja som si 
pomáhal najmä angličtinou. Aj učenie švéd-
činy funguje podobne ako učenie angličtiny 
– spočiatku to ide pomerne ľahko, ale po-
stupne sa to komplikuje. Fínčinu by som pri-
rovnal skôr k francúzštine, kde treba najprv 
zdolať veľmi komplikované vzorce na časo-
vanie slovies, ale potom to ide ľahšie. Tak je 
to aj s fínčinou.

Máte za sebou dva a pol roka štúdia jazy-
ka od úplného začiatočníka, na akej úrov-
ni ste teraz?

Na B1, pomaly už ideme na B2. Nabe-
ráme slovnú zásobu, začíname čítať knihy, 
najskôr detskú literatúru, postupne aj iné 
knihy, robíme prekladateľské semináre a za-
číname tlmočiť. Tým, že sme v kombinácii 
len piati, prvé dva roky sme veľmi rýchlo na-
predovali, mali sme celé hodiny na to, aby 
sme jazyky naozaj používali.

Ponúka vám škola dostatok kontaktu  
s reálnym jazykom?

Máme tu fínsku lektorku aj švédskeho 
lektora, s nimi máme konverzačné cvičenia. 
A skvelé sú hodiny tlmočenia, pretože tam pra-
cujeme vyslovene s textami z reálneho života.

Mali ste už šancu ísť do Švédska alebo 
Fínska?

Áno, ale ja osobne som ju zatiaľ nevyu-
žil. Chystám sa počas magisterského štúdia. 
Katedry ponúkajú možnosť ísť na letné kurzy 
do Švédska aj Fínska, dá sa ísť na Erasmus+ 
a sekcia škandinavistiky na Katedre germa-
nistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF 
UK má spoluprácu s univerzitou vo švédskom 
Lunde. Možnosti sú, záleží na študentovi.

Začínate prekladať literárne texty z fínči-
ny. Čo máte zatiaľ za sebou?

Na jar vyjde číslo Revue svetovej literatú-
ry venované fínskej literatúre. Väčšinu textov 
preložili renomovaní prekladatelia alebo tzv. 
fennofili – to je pomenovanie pre tých, ktorí 
sa zaujímajú o fínsky jazyk. Dali však príleži-
tosť aj nám študentom. Ja som preložil dve 
krátke poviedky od fínskej poetky Helvi Juvo-
nen, ktoré vznikli okolo polovice 20. storočia.

Boli pre vás výzvou?
Spočiatku to vyzeralo ľahko, textom ne-

bolo ťažké porozumieť, ale pretransformovať 
ich do slovenčiny bol už celkom oriešok. 
Jeden z nich obsahoval dialóg matky so sy-
nom, takže som musel dbať na to, aby det-
ský jazyk pôsobil prirodzene. Mal som však 
možnosť konzultovať to s našou vyučujúcou, 
Dr. Zuzanou Drábekovou, ktorá prekladá 
z fínčiny, preložila napríklad známe detské 
knihy o Muminovcoch. A keď si nevieme po-
radiť, vždy pomôže fínska lektorka Taina.

Čo hovoríte na názor, že severania sú 
depresívni?

Mám pocit, že to je naozaj pravda, najmä 
z fínskych kníh a filmov to cítiť. Vo fínskych 
filmoch sa spravidla takmer nerozpráva. Vo 
svojich dielach sa snažia ukázať aj odvrátenú 
stranu ich sociálneho a blahobytného štá-
tu. Momentálne vo Fínsku veľmi populárna 
autorka Sofi Oksanen sa zaoberá napríklad 
až psychiatrickými diagnózami, fóbiami a po-
dobne. Nie je to literatúra, ktorú by si človek 

zobral ako oddychové čítanie, ale z literárne-
ho hľadiska je to oveľa väčší zážitok.

Aké máte plány a predstavy po skončení 
štúdia?

Určite by som chcel zostať pri jazykoch, 
mám certifikát z angličtiny, plánujem si urobiť 
niečo podobné z francúzštiny, severské jazyky 
sú momentálne v kurze... Takže s najväčšou 
pravdepodobnosťou a s kúskom šťastia budem 
pôsobiť v tlmočníckej a prekladateľskej praxi. 
Neláka ma ale ísť napríklad do Európskeho par-
lamentu, rád by som zostal na Slovensku, som 
presvedčený, že aj tu je dosť práce.

Stretli ste sa s výčitkami, že ste mali ísť 
študovať niečo praktické, a nie „filozofic-
kú“? Ako na ne reagujete?

Stretol som sa. Ako stredoškolák som sa 
pohrával s myšlienkou ísť na medicínu, ale 
teraz som rád, že študujem to, čo študujem. 
Uvedomujem si, že štúdium spoločenských 
vied či jazykov nemá takú prestíž ako trebárs 
medicína, berie sa to ako nejaká „posledná 
voľba“. Akoby naše štúdium nebolo až také 
potrebné. Programy, ktoré ponúkajú filozo-
fické fakulty, sú však pre fungovanie spo-
ločnosti neodmysliteľné. Napríklad taká an-
dragogika, vzdelávanie dospelých, to je dô-
ležité pre každú firmu. Aj prekladateľstvo je 
zložitejšia práca, než si ľudia myslia. Mnohí 
si neuvedomujú, že to nie je len mechanická 
zámena slov z jedného jazyka do druhého. 
Za prekladom sa skrývajú vedomosti z kultú-
ry, reálie, cit pre vnímanie jazyka a v nepo-
slednom rade výborná znalosť materinského 
jazyka, ktorý je väčšinou jazykom cieľovým. 
Snáď ani netreba dodávať, že text preložený 
mechanicky cez Google Translator je straš-
ný. Prekladateľstvo určite nie je med lízať; je 
to práca pre inteligentných a sčítaných ľudí.

Barbora Tancerová, FiF UK
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Kurz latinského jazyka pre verejnosť na FiF UK
Aj v letnom semestri akademického roka 2016/17 sa budú môcť nadšenci klasických jazykov prihlásiť na kurz latinčiny na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).

K a t e d r a 
k l a s i c k e j 
a semitskej 
filológie FiF 
UK organizu-
je jazykové 
kurzy latin-
ského, no-
vogréckeho 
a arabského 
jazyka pre 
v e r e j n o s ť 
už niekoľko 
rokov. Vy-

sokokvalifikovaní pedagógovia tak dávajú 
odbornej i širokej verejnosti možnosť ab-
solvovať kurzy jazykov, ktoré by sme mohli 
označiť za exkluzívne v tom zmysle, že sa 
im venuje v súčasnosti a v našom kultúr-
nom okruhu len malá skupina odborníkov.

Špecifikom kurzov latinského jazyka je 
ich intenzívne zameranie na prácu s tex-
tom a reálie života v starovekom Ríme, čo 
vyplýva zo skutočnosti, že latinský jazyk 
v súčasnosti už neplní úlohu primárneho 
komunikačného média. Aj keď latinčina už 
nie je materinským ani národným jazykom, 
neznamená to, že nie je prítomná v moder-
nej komunikácii. Okrem toho, že sa latinčina 
po svojom rozšírení do rímskych provincií 
stala základom dnešných románskych ja-

zykov (francúzštiny, taliančiny, španielčiny, 
portugalčiny, rétorománčiny a rumunčiny), 
má v nej svoj pôvod aj drvivá väčšina inter-
nacionalizmov používaných v moderných 
jazykoch. Latinčina spolu so starou gréč-
tinou predstavuje jazykovú kombináciu, 
ktorú je možné študovať v rámci študijného 
programu klasické jazyky. Ide o najstarší fi-
lologický študijný odbor univerzít európske-
ho kultúrneho a civilizačného okruhu. Bez 
štúdia týchto jazykov nie je možné poznávať 
a interpretovať nielen kultúru a civilizáciu 
antického Stredomoria, ale ani kultúrne 
prejavy európskych národov v ich integrite. 
Pre poznanie našej kultúry je nenahraditeľ-
ná, lebo reprezentuje veľkú časť našej mi-
nulosti. V latinčine vznikali na našom území 
písomné pamiatky po stáročia, či už to bola 
archívna dokumentácia, odborná, alebo 
umelecká literatúra. Na našom území bola 
latinčina výrazne prítomná ešte na začiat-
ku 19. storočia, najmä ako jazyk odbornej 
spisby a z úradného používania bola defini-
tívne vytlačená až v roku 1844. Bez štúdia 
klasickej filológie by bolo takmer nepredsta-
viteľné vedecky skúmať staršiu slovenskú 
literatúru písanú po latinsky, ako aj mnohé 
kultúrne a civilizačné tradície. Popri štúdiu 
vedného odboru klasická filológia zohráva 
latinčina dôležitú úlohu pre štúdium niekto-
rých vedných odborov, kde je nevyhnutná 

pre lepšie pochopenie vedeckej terminoló-
gie, príp. pre prácu s originálnymi latinský-
mi prameňmi. Je teda potrebná najmä pre 
štúdium histórie, filológie, ale aj práva, me-
dicíny, farmácie, niektorých prírodovedných 
odborov a vďaka tomu, že výrazne prispieva 
k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, 
je výbornou prípravou pre štúdium sloven-
ského jazyka i cudzích jazykov.

Kurz latinského jazyka pre verejnosť je 
plánovaný na 14 dvojhodinových stretnutí 
realizovaných raz týždenne na pôde FiF UK 
v termíne od 28. februára do 6. júna 2017, 
prispôsobujúc sa tak programu letného 
semestra akademického roka 2016/17. 
Primárnym študijným materiálom je rokmi 
overená stredoškolská učebnica profesora 
Júliusa Špaňára: Latinčina pre gymnáziá. 
Kurz je určený pre úplných začiatočníkov, 
ako aj pre záujemcov, ktorí by si radi osvie-
žili vedomosti zo strednej, príp. vysokej 
školy. Bližšie informácie sa záujemcovia 
môžu dozvedieť na webovej stránke Ka-
tedry klasickej a semitskej filológie FiF UK: 
www.fphil.uniba.sk/kurz_latincina. Vítaní 
sú zamestnanci univerzity, študenti, ako aj 
všetci nadšenci klasickej vzdelanosti.

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

Knižnica EBF UK renovovala svoj 
bezpečnostný systém

Dňa 14. decembra 2016 bol slávnostne uvedený do prevádzky Knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (EBF UK) nový bezpečnostný systém typu RFID (z angl. Radio Frequecy IDentification). 

Systém bol zakúpený s finančnou podporou Generálneho 
biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku. Systém RFID používa rádiové vlny na vysielanie a pri-
jímanie dát. Funguje na princípe RFID etikety, ktorá má v sebe 
zabudovanú anténu (na komunikáciu s čítačkou) a čip, v ktorom 
sú uložené údaje o knihe. RFID čítačka komunikuje s knižnično-
-informačným systémom a umožňuje aktivovať (pri vrátení knihy) 
alebo deaktivovať etiketu (pri vypožičaní knihy). Aktívne komuni-
kuje s knižnično-informačným systémom, čo značne posúva jeho 
využívanie aj na iné účely než len na upozornenie na neoprávnené 
vynesenie knihy. Systém RFID sa na Univerzite Komenského pou-
žíva hlavne v jeho pasívnom mode (na ochranu), príp. na aktiváciu 
či deaktiváciu čipov kníh bez zápisu dát o týchto knihách na čip. 
Knižnica EBF UK však ako prvá začala používať tento systém ak-
tívne. To znamená, že pristupuje k aktívnemu zápisu dát o knihách 
na RFID čip. 
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Knižnice UK získali z Fondu na podporu umenia  
dotáciu na nákup novej literatúry

Fondové a pamäťové inštitúcie, medzi ktoré patria aj knižnice, mali v roku 2016 prvýkrát možnosť uchádzať sa o dotáciu v rámci 
novovytvoreného Fondu na podporu umenia. Túto možnosť využili aj knižnice na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).

Fond na podporu umenia je nezávislá 
verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca 
podporu umeleckých aktivít, kultúry a kre-
atívneho priemyslu. Hlavným poslaním fon-
du je poskytovanie finančných prostried-
kov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu 
umeleckých diel; podporu medzinárodnej 
spolupráce; na vzdelávacie programy v ob-
lasti umenia, kultúry a kreatívneho priemys-
lu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré 
sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji 
umenia a kultúry.

Fond svojou činnosťou nahradil pod-
statnú časť dotačného systému Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, v rámci ktoré-
ho mali aj knižnice svoje podprogramy.

V rámci programu pre pamäťové a fon-
dové inštitúcie si Fond na podporu umenia 
zvolil za cieľ posilnenie úlohy pamäťových 
a fondových inštitúcií v spoločnosti, skva-
litňovanie stavu odbornej starostlivosti 
o existujúci zbierkový a knižničný fond 
Slovenskej republiky, rozširovanie a sprí-
stupňovanie knižničného fondu širokej ve-
rejnosti, čím chce posilniť občiansku parti-
cipáciu na využívaní služieb a aktivít pamä-
ťových a fondových inštitúcií. Podprogram 
pre knižnice bol zameraný na podporu 
dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predo-
všetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-

-informačných služieb, vzdelávacích aktivít 
a doplňovania knižničných fondov. Pre 
knižnice boli vyhlásené 3 podprogramy: 
podpora komunitných aktivít, podpora ak-
vizície náučnej, pôvodnej a umeleckej lite-
ratúry a podpora informačnej gramotnosti. 
Viac informácií nájdete na www.fpu.sk.

Knižnice na UK využili možnosť uchá-
dzať sa o dotáciu v rámci akvizície náučnej, 
pôvodnej a umeleckej literatúry. Akademic-
ká knižnica UK pripravila, resp. „zastrešila“ 
dve žiadosti o poskytnutie dotácie.

Prvá žiadosť s názvom Nákup študij-
nej literatúry z oblasti spoločenských, hu-
manitných, pedagogických, historických 
vied, teológie, umenia, práva, ekonómie, 
manažmentu, vied o športe bola zameraná 
na doplnenie knižničného fondu o náučnú, 
pôvodnú i umeleckú literatúru z vybraných 
vedných oblastí pre knižnice na Filozofickej 
fakulte UK, Pedagogickej fakulte UK, Práv-
nickej fakulte UK, Fakulte telesnej výchovy 
a športu UK, Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte UK, Rímskokatolíckej cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulte UK, Fakulte ma-
nagementu UK a Fakulte sociálnych a eko-
nomických vied UK.

Druhá žiadosť s názvom Nákup študij-
nej literatúry z medicíny, farmácie, prírod-
ných vied, matematiky, fyziky, informatiky 
sledovala doplnenie knižničného fondu 
o náučnú, odbornú, vedeckú a pôvodnú 
literatúru z vybraných vedných oblastí pre 
knižnice na Lekárskej fakulte UK, Jesse-
niovej lekárskej fakulte UK, Farmaceutickej 
fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a in-
formatiky UK.

Napriek úprave žiadanej sumy knižni-
ce s potešením prijali informáciu o schvá-
lení oboch žiadostí. Obe žiadosti boli pod-
porené rovnakou sumou 6000 eur (na-
miesto žiadaných 13 775 eur, resp. 7600 
eur). V súčasnosti sa finalizuje nákup 
literatúry tak, aby do konca projektu, t. j. 

do 31. marca 2017, boli vyčerpané všet-
ky finančné prostriedky vrátene 5 % spo-
luúčasti. Necelé dva mesiace pred týmto 
termínom možno konštatovať, že pôvodný 
zámer obohatiť knižničný fond fakultných 
knižníc o cca 400 kníh bude nielen splne-
ný, ale aj prekročený, keďže v súčasnosti 
sa z prostriedkov Fondu na podporu ume-
nia kúpilo už 686 kníh. Všetky knihy sa 
priebežne evidujú, katalogizujú, viaceré 
z nich sú dokonca už aj požičané, čo je 
dôkazom správneho výberu titulov.

Viaceré knižnice sa svojimi novými 
knižničnými prírastkami z dotácie Fondu 
na podporu umenia už pochválili formou 
výstaviek. Počas blížiaceho sa Týždňa slo-
venských knižníc sa na všetkých fakultách, 
ktoré participovali na týchto dvoch projek-
toch, opätovne uskutočnia výstavky spoje-
né s možnosťou vypožičania (okrem kníh 
umiestnených do študovní na prezenčné 
štúdium).

Za všetkých používateľov fakultných 
knižníc vyslovujeme poďakovanie Fondu 
na podporu umenia za zaujímavú finančnú 
dotáciu na akvizíciu novej literatúry.

PhDr. Daniela Gondová,
Akademická knižnica UK

Slávnostne uvedenie do prevádzky sa 
konalo po koncoročných akademických 
službách Božích na pôde Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK za prítomnosti 
generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša 
Klátika, PhD., a zástupkýň z Akademickej 
knižnice Univerzity Komenského – riadi-
teľky PhDr. Daniely Gondovej a Mgr. Jany 
Ilavskej, PhD. Práce spojené so zavedením 
tohto systému do priestorov knižnice EBF 
UK predstavila vedúca knižnice Mgr. Kata-
rína Kianicová, PhD. Nová bezpečnostná 
brána bola nainštalovaná počas augusta 
a do konca novembra 2016 prebiehali prá-
ce inicializácie čipov pre 25-tisícový knižný 
fond. Knižnica sa vďaka novému vybaveniu 
posúva na úroveň kvalitných odborných 
knižníc nielen na Slovensku.

Mgr. Katarína Kianicová, PhD.,  
EBF UK
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Aktivity UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam UK 
v roku 2017

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského v Bratislave (UK), jedna z dvoch UNESCO 
katedier (tzv. UNESCO Chairs) pôsobiacich na UK, má za cieľ podporovať a rozvíjať vzdelávanie a výchovu k ľud-
ským právam, demokracii a aktívnemu občianstvu inovatívnymi prístupmi a s prepojením na najnovšie poznatky 
akademického výskumu v oblasti ochrany ľudských práv a demokratizácie.

V roku 2017 sa naša UNESCO Chair stala 
partnerkou nemeckej nadácie Allianz Cultu-
ral Foundation v rámci projektu „Education 
for a Europe of Rights“, ktorého cieľom je 
prehĺbiť chápanie spojitosti medzi ochranou 
ľudských práv a európskou integráciou s po-
mocou nástrojov neformálneho vzdelávania, 
ktoré zároveň podporujú kritické myslenie 
a schopnosť rozlišovať medzi faktmi a ne-
overenými konšpiráciami. Projekt umožní 
vybranej skupine študentiek a študentov 
stredných škôl zo štyroch krajín (Slovensko, 
Česko, Maďarsko, Rumunsko) zúčastniť sa 
na medzinárodnom workshope a sérii inte-
raktívnych podujatí v priebehu roka.

V apríli vďaka projektu študenti z troch 
krajín dostanú možnosť navštíviť celoštátne 
kolo Olympiády ľudských práv, najvýznam-
nejšieho podujatia v oblasti vzdelávania 
v odbore ľudských práv na Slovensku, ktoré 
UNESCO Chair dlhodobo podporuje. V tom-
to roku budeme garantovať a vyhodnocovať 
jednu z tém esejí pre súťažiacich a v spolu-

práci s ďalšími partnermi zastrešovať aj jeden 
z workshopov na celoštátnom kole, ktorý 
sa zameriava na otázku príležitostí a výziev, 
skrývajúcich sa v „Európe rozmanitosti“.

V letnom semestri akademického roka 
2016/2017 študentkám a študentom UK 
okrem iného ponúkneme 5-kreditový výbe-
rový kurz v angličtine s názvom European 
Refuge(es): Critical Dialogue on the ‘Cri-
sis’ by Refugees and Non-Refugees. Kurz 
organizovaný v spolupráci so Sharing Per-
spectives Foundation umožní účastníkom 
rozvinúť medzinárodný dialóg so študentmi 
z pätnástich partnerských inštitúcií po celej 
Európe, napríklad vo Fínsku, Taliansku, Ne-
mecku, Holandsku, Estónsku či Írsku.

Prostredníctvom unikátnej kombinácie  
e-learningu, on-line prednášok a diskusií v re-
álnom čase a niekoľkých inovatívnych úloh 
študenti vytvoria medzinárodný kolektív s cie-
ľom zostaviť projekty, ktoré umožnia osloviť 
mladých ľudí o výzvach a zložitých okolnos-
tiach, ktorým čelia utečenci prichádzajúci do 

Európy. Medzi účastníkmi budú aj utečenci, 
ktorí poskytnú svedectvá a informácie z prvej 
ruky (nielen) o dianí vo svojich domovských 
krajinách. Sprievodným cieľom kurzu je ob-
jasniť koncept európskeho občianstva, práv, 
ktoré sú v ňom obsiahnuté, a rôznych význa-
mov, ktoré môže nadobudnúť. 

Hoci je kurz akreditovaný na Filozofickej 
fakulte UK, zapísať si ho môžu študenti z kto-
rejkoľvek fakulty UK, a to prostredníctvom 
zmluvy o štúdiu (maximálny počet účastníkov 
je však limitovaný).

Pozývame vás navštíviť webovú strán-
ku UNESCO Chair na: www.bit.ly/UNE-
SCOSK, ako i náš Facebook: www.face-
book.com/unescohre.

Max Steuer, M.A.,
UNESCO Katedra výchovy  

k ľudským právam UK

Beseda so zlatým olympionikom Matejom Tóthom na FaF UK
Katedra telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KTVŠ FaF UK) dňa 7. decembra 2016 
usporiadala vo fakultnej aule besedu s Matejom Tóthom, olympijským víťazom v chôdzi na 50 km.

Je pár minút po dvanástej a za sprievodu 
piesne „Simply the Best“ od Tiny Turner 
vchádza do zaplnenej auly FaF UK náš vzác-
ny hosť. Pieseň zanikla v ohlušujúcom po-
tlesku a v hlasných ováciách, o ktoré sa po-
starali účastníci besedy. Našťastie, zrekon-
štruovaná aula obstála na výbornú.☺

Dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mu-
čaji, PhD., privítal na pôde fakulty nášho zla-
tého olympionika slovami: „Prišla skutočná 
legenda.“ Využil právo prvej otázky a opýtal 
sa Mateja, ako je to s tými endorfínmi šťastia 
pri športe, lebo na olympiáde sa okrem neho 
ostatní chodci tak šťastne netvárili. ☺ Matej 

dostal množstvo ďalších otázok zo športo-
vej, ale i súkromnej sféry. A tak sme sa do-
zvedeli, ako prežíval olympijské preteky, akú 
má dĺžku kroku, ako zmenil v posledných 
dvoch rokoch stravovanie, ale i to, že sa ešte 
nikdy nestretol s Petrom Saganom, aj keby 
chcel byť namyslený, tak manželka ho hneď 
uvedie do reality tým, že ho pošle vyniesť 
smeti a pod. Dotkli sme sa aj jeho charita-
tívnych aktivít i zákulisia ruského dopingu 
a mnohých ďalších tém. Matej odpovedal 
na otázky veľmi kultivovaným, zároveň však 
i bezprostredným a úprimným spôsobom. 
Nie raz sa aulou niesol smiech a ozval po-

tlesk. Matejovi sme dopriali aj mexickú vlnu, 
keď sme ho požiadali, aby nám predviedol 
športovú chôdzu. Matej Tóth dal odvážne 
kolovať po aule svoju zlatú medailu, a tak 
mnohí mali možnosť sa jej dotknúť i vyfotiť 
sa s ňou. 

Otázok by bolo aj na ďalšiu hodinu, ale keď-
že nášho hosťa čakali ďalšie povinnosti, tak 
ešte približne desať minút študentom rozdával 
autogramy a s mnohými záujemcami sa odfotil. 
Tristo študentov farmácie prežilo príjemných 
90 minút v blízkosti veľmi ľudského, pokorné-
ho a zároveň správne sebavedomého, príjem-
ného, vtipného a usmievavého človeka.

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., KTVŠ FaF UK
Foto: Ing. Peter Kováč

Videá z besedy si mô-
žete pozrieť prostred-
níctvom YouTube kanála 
KTVŠ FaF UK: 
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Multidisciplinárna vedecká konferencia  
o Jánovi Jesseniovi a jeho dobe na FiF UK

Ešte v decembri 2016 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnila vedecká konferencia 
k dejinám medicíny pod názvom „Ján Jessenius (1566 – 1621) – Ľudia a doba“. 

Pod záštitou dekana Lekárskej fakul-
ty UK (LF UK) prof. MUDr. Juraja Šteňa, 
DrSc., sa organizácie konferencie ujali  
Oddelenie histórie medicíny a zdravotníc-
tva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej 
etiky LF UK a Katedra všeobecných dejín 
FiF UK, na pôde ktorej sa konferencia ko-
nala. Na podujatí sa stretli historici, lekári, 
filológovia a filozofi zo slovenských a čes-
kých univerzít, ku ktorým sa pridali i zástup-
covia z Jagelovskej univerzity v Krakove 
či srbskej Univerzity v Novom Sade. 

V roku 2016 sme si pripomenuli 450. 
výročie narodenia (zhodou okolností i 395. 
výročie úmrtia) významného stredoeu-
rópskeho humanistu Jána Jesenského/
Jessenia. Jesseniovým životom a dielom 
sa z pohľadu rôznych vedeckých oblastí 
zaoberali profesionáli, ktorí renesančnému 
humanizmu a zvlášť Jesseniovi zasvätili svoj 
výskum. Práve odlišné nazeranie jednotli-
vých vedeckých disciplín dodalo konferen-
cii tú správnu, ba až iskriacu atmosféru. 

Podujatie otvoril slávnostným príhovorom 
prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent 
Múcska, PhD., ktorý je zároveň vedúcim 
Katedry všeobecných dejín FiF UK. Ako 
historik vyzdvihol mimoriadne činorodú 
a až kontroverznú osobnosť Jána Jessenia 
a dodal, že už len to, že v programe konfe-
rencie bolo jeho meno napísané trojakým 
spôsobom, zaručuje zaujímavú diskusiu. 
Tieto slová sa do bodky naplnili a predná-
šajúci nastolili viacero závažných otázok.

Konferencia bola rozdelená do dvoch 
častí. Dopoludňajšia časť bola venovaná  
Je sseniovi, kým popoludňajšia všeobecne 
dejinám medicíny s dôrazom na 16. a 17. sto-
ročie. Celou konferenciou sprevádzal v úlo-
he moderátora jeden z jej hlavných uspo-
riadateľov prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., 
a to s eleganciou a šarmom sebe vlastným.

Aktívni i pasívni účastníci presvedčili 
vedecký výbor konferencie o tom, že o de-
jiny medicíny je záujem, preto organizátori 
plánujú v podobných aktivitách pokračovať 

aj v budúcnosti a už na tento kalendárny 
rok pripravujú podobnú aktivitu.

Mgr. Matej Gogola, PhD.,
Ústav sociálneho lekárstva  

a lekárskej etiky LF UK 

Jedinečná publikácia o rozmanitých 
ekosystémoch Venezuely z dielne PriF UK

Od Karibiku po Andy – tak sa volá čerstvá publikácia od autorskej dvojice RNDr. Jozefa 
Májskeho a doc. RNDr. Tomáša Derku, PhD., ktorá nielen nadšencom z radov prírodo-
vedcov ponúka pútavým spôsobom spracovanú sumarizáciu informácií o nesmierne 
bohatej flóre a faune najvýznamnejších ekosystémov Venezuely.

Už niekoľko rokov doc. RNDr. Tomáš 
Derka, PhD., vedúci Katedry ekológie Prí-
rodovedeckej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (PriF UK), v rámci predmetu 
ekosystémy Zeme organizuje exkurzie do 
juhoamerickej Venezuely, prípadne Kolum-
bie. Každý rok v januári sa vypraví skupina 
študentov i neštudentov na mesiac do jednej 
z týchto krajín, aby pod odborným vedením 

doc. Derku mohli spoznávať krásy rôznych 
typov ekosystémov. Z jednej z takých exkur-
zií čerpal inšpiráciu aj hlavný autor publiká-
cie RNDr. Jozef Májsky, absolvent PriF UK. 
I keď je Venezuela veľká a vskutku rozmanitá 
krajina, svojím entuziazmom a doslova mrav-
čou robotou dokázali autori spolu vytvoriť 
ucelené dielo nielen o pestrej faune a fló-
re Venezuely, ale zosumarizovali aj mnoho 
všeobecných poznatkov o trópoch Nového 
sveta.

Kniha Od Karibiku po Andy vyšla kon-
com roka 2016 vo vydavateľstve Veda a je 
výsledkom vášnivého záujmu oboch autorov 
o tropické krajiny. Má 408 strán a je člene-
ná na 6 hlavných kapitol (Karibské more, 
Morské pobrežie, Nížinné tropické dažďové 
lesy, Llanos – nížinné pláne, Guyanská vyso-
čina, Horské tropické dažďové lesy a para-
mos) podľa jednotlivých ekosystémov, ktoré 
nájdeme v tejto tropickej krajine. Keďže ide 

o rozsiahle popularizačné dielo s množstvom 
informácií a odborných názvov, čitatelia urči-
te ocenia nesmierne bohatú fotodokumentá-
ciu. Na približne tisícke fotografií sú zachyte-
né významné krajinné typy a prírodné úkazy, 
no hlavne nespočetné množstvo rastlinných 
a živočíšnych druhov, ktoré môžeme pozoro-
vať vo Venezuele, prípadne aj v iných kraji-
nách tropickej Ameriky. Zaujímavosťou je, že 
autormi mnohých fotografií sú práve priami 
účastníci exkurzií. Publikácia je koncipovaná 
tak, aby nebola sprievodcom iba po prírode 
Venezuely, ale aby bola užitočná aj pre náv-
števníkov iných krajín tropickej Ameriky, ktorí 
sa o ich prírode chcú dozvedieť viac než len 
zopár stručných informácií zosumarizova-
ných v turistických sprievodcoch.

Mgr. Katarína Gregušová, 
Katedra ekológie PriF UK

Zľava: prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent 
Múcska, PhD., hlavný moderátor konferencie prof. 
PhDr. Miroslav Daniš, CSc., a vedúci Ústavu sociál-
neho lekárstva a lekárskej etiky LF UK doc. MUDr. 
Vojtech Ozorovský, CSc.
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Milujem pozitivitu 
detského sveta

Túto fotografiu, na ktorej sympatická medička po vyšetrení opatrne zapína malé-
mu pacientovi košieľku, ste už určite na stránkach nášho časopisu či na univerzit-
nom facebooku videli. S obľubou ju používame ako ilustračnú fotografiu medikov 
UK. Z milej slečny na fotke je dnes úspešná pediatrička, ktorá už štvrtý rok pôsobí 
v Amerike – v súčasnosti na pozícii fellow (odborný asistent) v špičkovej detskej 
nemocnici UCSF Benioff Children’s Hospital v San Franciscu. Predstavujeme vám 
absolventku Jesseniovej lekárskej fakulty UK MUDr. Janu Kryštofovú, PhD.

V roku 2008 ste ukončili štúdium vše-
obecného lekár stva na martinskej Jesse-
niovej lekárskej fakulte UK. Čo vám toto 
štúdium dalo?

Martinská fakulta ponúka veľmi solídny 
základ teoretickej medicíny porovnateľný so 
špičkovými svetovými univerzitami – navy-
še v nádhernom prostredí Fatry. Oceňujem 
najmä všeobecný prehľad, ktorý európske 
školy ponúkajú. Mozog potom vie myslieť 
komplexne, nie len na základe akýchsi „gu-
idelines“. Obohacujúce je určite i to, že fa-
kulta víta aj zahraničných študentov, vďaka 
tomu sa rozširujú obzory o dianí a medicíne 
aj mimo Slovenska.

Kedy ste sa rozhodli pre pediatrickú drá-
hu? Čo vás pri rozhodnutí ovplyvnilo?

Počas štúdia medicíny ma zaujímala psy-
chiatria, neskôr forenzná medicína. Moja 
mama ma však videla ako pediatričku. Po 
ukončení medicíny som chcela ostať v Mar-
tine, kde som sa prihlásila na doktorandské 
štúdium na detskej klinike. Zo začiatku som 
si nevedela predstaviť, ako sa budem vedieť 
„porozprávať“ s deťmi. Veľmi rýchlo som však 
zistila, že je to pre mňa správne smerovanie. 

Milujem deti, farebnosť a pozitivitu ich sveta. 
Sú pre mňa veľkou inšpiráciou, zároveň aj 
výzvou, lebo ako lekár musím vedieť manažo-
vať diagnózy v rôznych vekových skupinách 
– od novorodencov až po adolescentov. 
Práca s deťmi je aj zábavná a asi najlepšie 
ju vystihuje citát, ktorý som videla v nemoc-
nici na Harvarde: „While we try to teach our 
children all about life, our children teach us 
what life is all about.“ My dospelí sa snažíme 
učiť deti všetko o živote, kým naše deti nás 
učia, o čom život vlastne je.

Súčasťou vášho profesionálneho rastu 
bolo aj pôsobenie na humanitárnych 
misiách v Sudáne (2007) a v Nepále 
(2009). Ako si na ne spomínate?

Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorá 
mi otvorila oči a srdce. Človek zistí, že to, čo 
považuje v živote za samozrejmé a ľahko do-
stupné, až také samozrejmé nie je. Spomí-
nam si na 17-ročného chlapca, ktorý zomrel 
v priebehu noci na obyčajnú gastroenterití-
du. Na Slovensku dáme pacientovi väčšinou 
maximálne infúziu, nejaké probiotiká a o 5 
dní ide šťastný z nemocnice domov. Afrika 
ma obohatila aj o nové priateľstvá, ktoré do-
teraz udržiavam a veľmi si ich cením. Misijná 
práca – na rozdiel od dovolenky v danej kra-
jine – umožňuje človeku splynúť s domáci-
mi obyvateľmi a lepšie pochopiť ich kultúru 
a politický systém.

Po štúdiu v Turčianskej záhradke vás za-
vialo do Ameriky. Prečo práve tam?

O Amerike som prvýkrát počula od svojho 
kolegu a drahého priateľa docenta Minárika, 
ktorý ma fascinoval svojimi vedomosťami 
z detskej intenzívnej medicíny. Pamätám si, 
ako sme na vizite diskutovali o pacientovi 
a položil mi otázku o koagulačnej kaskáde, 
na ktorú som nevedela odpovedať. S jemu 
vlastnou nekonečnou trpezlivosťou a humo-
rom – ako ho všetci, ktorí s nim pracujeme, 
poznáme – mi vysvetlil veľa z intenzívnej me-
dicíny, najmä teóriu aplikovanú v praxi. Pán 
docent je pre mňa kombináciou úžasnej 
osobnosti s bohatou praxou s množstvom 
pacientov, ktorých liečil v Spojených štátoch 
amerických. Sem-tam mi rozprával i zážitky 
z JIS v USA a myslím, že práve to bol začia-
tok môjho „chrobáka v hlave“, aby som sa 
išla pozrieť do cudzieho sveta.

Prvé kroky v tomto „cudzom svete“ však 
zrejme neboli ľahké...

Úprimne poviem, keby som vopred vede-
la, čo všetko to bude obnášať, asi by som 
si nikdy na to netrúfla. Našťastie som sa do 
práce lekára intenzivistu zaľúbila na prvý po-
hľad – už na prvej rannej vizite v Boston Chil-
dren’s Hospital – a ako všetci vieme, vtedy sa 
aj hory prenesú. ☺ Po ukončení vizity som 
sa spýtala vtedajších fellows, ktorí pochádzali 
zo zahraničia, čo potrebujem na to, aby som 
sa dostala do USA. A potom nasledovali hodi-
ny a hodiny tvrdej práce – a tempo pretrváva 
doteraz. Je málo dní, kedy spím viac ako 5 
hodín, ale všetko to stojí za to. Je to krásna 
práca, mám veľa kamarátov zo všetkých kútov 
sveta i kultúr a život je akýsi naplnenejší.

Doslova „naplnené“ je aj vaše súčasné 
bydlisko – 13. najľudnatejšie mesto Spo-
jených štátov. Ako sa vám v ňom žije?

Po troch rokoch strávených v New Yorku 
mi San Francisco príde malé a homogénnej-
šie, pokiaľ ide o farebnosť populácie, avšak 
kvalita života je tu pre mňa neporovnateľne 
lepšia. San Francisco mi pripomína európ-
ske mestečko, veľmi šarmantné, so zdravým 
životným štýlom a športovým povedomím, 
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dobrou kávou, vínom a slnkom počas väč-
šiny roka. Život je jednoduchší – človek sa 
dostane z jednej strany mesta na druhú do 
polhodiny, na hory približne za desať minút. 
Ak nepracujem, cítim sa ako na dovolenke.

Váš pracovný život sa odohráva v UCSF 
Benioff Children‘s Hospital v San Fran-
ciscu. Keď sme si v redakcii pozreli 
videoprezentáciu nemocnice so špič-
kovým technologickým vybavením, s mo-
derne zariadenými komfortnými izbami, 
v ktorých detičky trávia čas spolu s ro-
dičmi, nevychádzali sme z údivu. Zrejme 
nebudem zveličovať, ak poviem, že v po-
rovnaní s našimi nemocnicami je to iný 
svet... Ako sa v tomto svete cíti lekár zo 
Slovenska?

Je to krásna, inšpiratívna medicína. Moji 
kolegovia sú špičkoví lekári, ktorí sú mi vzo-
rom po profesionálnej aj po ľudskej stránke. 
Detská intenzívna medicína je náročný odbor, 
avšak v takomto prostredí sa určite žije ľahšie, 
človek sa môže naplno sústrediť na pacienta. 
Samozrejmosťou je komunikácia so subšpe-
cialistami ako súčasť starostlivosti o kriticky 
chorého pacienta. Spájame svoje vedomosti 
a učíme sa jeden od druhého bez ohľadu na 
to, kto je koľko rokov v praxi. Systém nás pod-
poruje v tom, aby sme boli vzdelaní, úspešní, 
profesionálni... Peniaze na vybavenie, rôzne 
vzdelávacie kurzy či výskum sa vždy nájdu 
– avšak človek musí preukázať, že sa opla-
tí do neho investovať. Nemocnica, v ktorej 
momentálne pracujem, je úplne nová. Bola 
otvorená v januári 2015, má najmodernejšie 
vybavenie – od robotov, ktorí umývajú podla-
hy, cez najnovšie ventilátory pre pacientov až 
po interaktívne hračky pre deti na chodbách. 
Keďže je to akademické pracovisko, je tiež 
miestom štúdií najnovších terapií – od farma-
ceutiky, testov, operácií až po technológie.

I napriek množstvu takýchto supermo-
derných pracovísk sa Spojené štáty 
často objavujú v nelichotivých štatisti-
kách. Podľa dávnejších prieskumov na-
dácie Commonwealth Fund spolu s WHO 
a OECD si Američania za svoje zdravie 
platia najviac na svete. A i tak majú naj-
vyššiu chorobnosť a úmrtnosť. Spojené 

štáty americké skončili viackrát po sebe 
na chvoste rebríčka zdravotnej starostli-
vosti vyspelých krajín. Ako to hodnotíte 
z pohľadu odborníka – lekára?

Amerika má svoje pozitíva i negatíva – ako 
každé iné miesto na svete. Ponúka špičkovú 
starostlivosť, za ktorú si však človek musí za-
platiť. Americká populácia je unikátna v tom, že 
je veľmi heterogénna, založená na imigrantoch 
prichádzajúcich z rôznych kútov sveta, veľakrát 
s chorobami, s nádejou, že v Amerike sa im 
dostane pomoci. V našej populácii detských 
pacientov je veľa detí imigrantov z chudobných 
krajín, v ktorých sa im nedostalo dostatočnej 
starostlivosti, prichádzajú s chronickými ocho-
reniami, čo neraz prispeje k mortalite. Ostat-
né vyspelé krajiny sveta majú homogénnejšiu 
populáciu, kde lekári majú pod kontrolou po-
puláciu od novorodeneckého veku vrátane 
vakcín a preventívnych prehliadok. Preto sa 
veľa ochorení v týchto krajinách nachádza iba 
v knižkách, zatiaľ čo v Amerike ide o bežnú re-
alitu. Jedna vec sú však čísla a rebríčky, druhá 
pohľad na uvedené informácie zo všetkých 
strán a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú.

A čo vaši malí pacienti v nemocnici? 
S akými zdravotnými problémami sa 
stretávate najčastejšie?

Pracujem na jednotke intenzívnej starost-
livosti, takže populácia pacientov, ktorých ja 
stretávam, sú kriticky choré deti so zlyhaním 
orgánov z rôznych dôvodov. Moje pracovisko 
má dve JIS-ky – jednu v San Franciscu a druhú 
v Oaklande. San Francisco je akademické 
centrum, kde sú veľmi komplexní pacienti s ra-
ritnými ochoreniami, ktoré neraz začínajú od 
útleho veku. V Oaklande je traumacentrum, 
kde sú pacientmi často zdravé deti, ktorým 
v dôsledku choroby či nehody zlyhali orgány.

Funguje aj v Amerike systém samoliečby 
„doktor Google a sestrička Wikipédia“?

Pacienti si určite vygooglujú svoje diagnó-
zy, veľakrát prichádzajú s vedomosťami z Wi-
kipédie, ale vo väčšine prípadov rešpektujú 
vzdelanie lekárov. Vedia, že Google nenahra-
dí tréning lekára, ktorý sa na ich ochorenie 
pozrie z komplexného pohľadu a zohľadňuje 
všetky orgány tela, spája výsledky najnovších 
štúdií s terapiami – čo Google alebo Wikipé-

dia nikdy nedokážu. Na druhej strane lekári si 
radi vypočujú názory svojich pacientov, pre-
berú s nimi všetky možnosti, najmä v dnešnej 
dobe alternatívnych terapií, s ktorými sa lekár 
snaží spolupracovať, ak neškodia pacientovi. 
Ide o vzájomnú úctu a spoluprácu pri liečení, 
ktorá zvyšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti 
a emocionálne podporuje pacienta.

A späť na rodné Slovensko... Ako často 
sem chodievate?

Slovensko milujem. Je to krajina plná ši-
kovných ľudí, nádhernej prírody, kvalitného 
vína a zdravého jedla. Avšak kvôli americké-
mu štýlu práce – viac ako 12 hodín denne, 
6 dní v týždni, takmer celý rok – som na Slo-
vensku bola naposledy pred 4 rokmi. Hádam 
sa mi v ďalších rokoch podarí prísť častejšie.

A môžeme dúfať, že sa sem niekedy vrá-
tite i natrvalo?

Na Slovensko sa momentálne neplánujem 
vrátiť. V Amerike som si už vytvorila svoj do-
mov, komunitu, ktorá má podporuje, a karié-
ru. Mojou ambíciou je pomáhať Slovensku zo 
zahraničia.

Aké profesijné ciele stoja aktuálne pred 
vami?

Momentálne som v prvom ročníku z troch 
v špecializácii detskej intenzívnej medicíny, 
takže môj najbližší cieľ je získať vedomosti 
a sebavedomie v manažovaní kriticky cho-
rých pacientov. Táto práca si vyžaduje nielen 
čítanie literatúry, ale aj tréning v procedúrach, 
komunikácii s rodinami, ktoré sú vystrašené 
a zúfalé, manažovanie spolupracovníkov, aby 
práca plynula s čo najmenším stresom, bez-
pečne a efektívne, aby boli ľudia v mojej prí-
tomnosti šťastní, motivovaní a cítili sa bezpeč-
ne. Súčasťou tréningu je aj výskum, v ktorom 
sa snažím rozšíriť svoje vedomosti v oblasti 
technológií a intenzívnej starostlivosti.

Držíme palce!
Andrea Földváryová 

Foto: Archív Jany Kryštofovej
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Medzinárodná konferencia AIUTA  
na Univerzite Komenského

V máji 2017 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutoční 100. rokovanie výboru Medzinárodnej asociácie univer-
zít tretieho veku (Association Internationale des Universités du Troisième Age, AIUTA) a medzinárodná konferencia pod názvom 
„Equal learning opportunities for the elderly“.

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV 
UK) a jeho Univerzita tretieho veku (UTV) 
v rámci členstva v AIUTA a v Európskej fede-
rácii starších študentov (European Federation 
of Older Students, EFOS) realizujú rozvoj 
medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdeláva-
nia seniorov rôznymi formami. Popri partner-
stvách v medzinárodných projektoch sú to aj 
prezentácie a aktívna účasť na medzinárod-
ných konferenciách zameraných na vzdelá-
vanie starších študentov. V tomto roku u nás 
pripravujeme v dňoch 18. – 20. mája 2017 
spoločné stretnutie zahraničných partnerov 
a členov AIUTA. Na pôde UK sa bude konať 

100. rokovanie výboru AIUTA a medzinárodná 
konferencia pod názvom „Equal learning op-
portunities for the elderly“ pod záštitou minis-
tra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. 
Ing. Petra Plavčana, CSc., a rektora UK prof. 
RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Prvú univerzitu tretieho veku na svete 
založil v roku 1973 na Univerzite v Toulouse 
vo Francúzsku prof. Pierre Vellas, ktorý už 
v roku 1975 rozvinul túto iniciatívu o medzi-
národný rozmer – založil organizáciu AIUTA. 
Rokovaniu výboru dňa 18. mája 2017 bude 
predsedať jeho syn prof. François Vellas, sú-
časný prezident AIUTA. Konferencia sa bude 
konať v priestoroch Zrkadlovej siene Prima-
ciálneho paláca dňa 19. mája 2017 s účas-
ťou reprezentantov univerzít tretieho veku 
z Bulharska, Českej republiky, Francúzska, 
Nemecka, Portugalska, Rumunska, Španiel-
ska, Švédska, Talianska a Veľkej Británie, 
ale aj z mimoeurópskych krajín: z Brazílie, 
Číny, Kanady, Kolumbie, Kostariky, Libano-
nu, Senegalu a Tuniska. Hlavný referát na 
konferencii prednesie vedúca odboru ďalšie-
ho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) Mgr. 
Monika Korkošová. Za Slovensko vystúpia 
počas rokovania riaditeľka CĎV UK PaedDr. 
Janka Chládecká, PhD., a vedúca metodič-
ka pre celoživotné vzdelávanie a UTV PhDr. 
Nadežda Hrapková, PhD. Asociáciu univerzít 
tretieho veku na Slovensku (ASUTV) bude 
reprezentovať Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., 
prezidentka ASUTV zo Žilinskej univerzity 
v Žiline.

Program konferencie podporí v sprievod-
nom programe a hostí oficiálne príjme primá-
tor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo 
Nesrovnal, LL.M., a primátor mesta Pezinok 
Mgr. Oliver Solga. Účastníci medzinárodné-
ho podujatia navštívia Malokarpatské múze-
um a Mestskú vínotéku v Pezinku, historic-
ké centrum Bratislavy a múzeum Danubiana 
v Čunove. Podpora MŠVVŠ SR a ďalších 
subjektov prispeje k úspešnej reprezentácii 
seniorského vzdelávania na akademickej 
pôde v rámci programov UTV.

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.,
vedúca metodička UTV CĎV UK

Prednáška k práci s korpusom Lexico 5
V novembri 2016 sa na Katedre román-

skych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave konala 
odborná prednáška pre študentov francúz-
skeho jazyka k práci s korpusom textov Le-
xico 5. 

Mgr. Katarína Bačová, PhD., postdok-
torandka na Université Sorbonne Nouvel-
le – Paris 3, počas prednášky oboznámila 
študentov o možnostiach práce s korpusom 
textov, ktorý vytvorili odborníci a vedci z troch 

francúzskych univerzít. Študenti ocenili voľ-
nú dostupnosť softvéru a potrebnú minimál-
nu konfiguráciu. Softvér bol počas hodiny 
lexikológie ďalej porovnávaný s voľne do-
stupným WebCorp. Tieto technologické po-
stupy pri analýze jazykových javov boli využité 
pri tvorbe spoločného študentského diela 
s názvom Glosár derivátov najpoužívanejších 
francúzskych slovies, ktorý bude prezento-
vaný počas prednášok plánovaných v rámci 
podujatia Dni frankofónie v mesiaci marec na 

príslušnej katedre, ako aj na vedeckom po-
dujatí ŠVOČ. 

Veríme, že nadobudnuté vedomosti poslú-
žia študentom aj neskôr pri písaní diplomo-
vých prác alebo v ich odbornej profesionál-
nej činnosti.

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.,  
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.,

Katedra románskych jazykov  
a literatúr PdF UK

Návšteva profesora Vergaru z UNED v Madride na UK 
V decembri 2016 navštívil Katedru ro-

mánskych jazykov a literatúr Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
profesor Francisco Javier Vergara Ciordia 
z UNED (Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, po slovensky: Univerzita 
diaľkového vzdelávania) v Madride, aby od-
prezentoval výskumný projekt GEMYR (Gru-
po de Estudios Medievales y Renacentistas, 
po slovensky: Stredoveké a renesančné štú-
dia), ktorý vedie. 

Spomínaná inštitúcia, na ktorej jeho vý-
skumný tím sídli, je najväčšou univerzitou 
v Španielsku a má viac ako 250-tisíc študen-
tov. V rámci projektu sa do dnešného dňa 

publikovalo viac ako štrnásť kníh, veľa z nich 
v dvojjazyčnej latinsko-španielskej verzii, 
sprevádzaných rozsiahlymi úvodnými štúdia-
mi. V oblasti výskumu sa tím venoval záchra-
ne dôležitých historických diel s filozofickou, 
pedagogickou alebo politickou tematikou, 
ktoré v minulosti prispeli k formovaniu európ-
skeho zmýšľania. Na tomto projekte spolu-
pracujú univerzity zo siedmich európskych 
a amerických krajín a profesor Vergara má 
záujem na tom, aby sa do výskumu zapojila 
aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.,
Katedra románskych jazykov  

a literatúr PdF UK
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Svetový deň bez mobilu
Od roku 2001 si 6. februára každoročne pripomíname Svetový deň bez mobilu, ktorý vznikol z iniciatívy francúzskeho spisova-
teľa Phila Marsoa, autora prvej knihy o mobile Tueur de portable sans mobil apparent. V tento deň by si ľudia mali vypnúť svoje 
mobilné telefóny, zvážiť vplyv tohto komunikačného prostriedku na svoju každodennú realitu a hlbšie sa zamyslieť nad skutočný-
mi hodnotami života. Je to však zároveň skvelá príležitosť na uvedomenie si potreby (užívateľmi často zanedbávanej) prevencie 
možného poškodenia organizmu prostriedkami mobilnej komunikácie.

V mestách vyspelých krajín už len ťaž-
ko budeme hľadať prostredie, ktoré nie je 
pretkané množstvom rôznorodých frekven-
cií elektromagnetického poľa. Pre tento 
environmentálny faktor sa zaužíval termín 
elektrosmog. Na rozdiel od klasického 
znečistenia nie je takýto druh smogu pre 
človeka vnímateľný žiadnym z receptorov 
ľudského tela.

Existujú prírodné zdroje elektromag-
netických polí, pričom medzi najznámejšie 
patrí geomagnetické pole Zeme, elektric-
ká aktivita atmosféry alebo Slnko (vrátane 
viditeľného spektra), na ktoré sa človek 
najlepšie adaptoval. Tieto polia nie sú pre 
človeka nevyhnutne nebezpečné, keď-
že sa v nich vyvíjal milióny rokov. Avšak 
problém nastáva pri tzv. umelých zdrojoch 
rádiofrekvenčného žiarenia a mikrovĺn. 
V rozhraní rádiových frekvencií je to oblasť 
vysokorýchlostného mobilného internetu 
(Wi-Fi routerov), bezdrôtových telefónov 
alebo televízie, či mikrovlnných rúr. V prí-
pade nízkych frekvencií sú to najmä vede-
nie vysokého napätia, zásuvkové rozvody 
v obydliach alebo prístroje rôzneho cha-
rakteru od výťahov až po práčky. V dnešnej 
pretechnizovanej dobe s nami bezdrôtovo 
komunikujú autá, chladničky, ale dokonca 
už aj zubné kefky. Dĺžka ožarovania ľudí 
umelým rádiofrekvenčným a mikrovlnným 
žiarením bude čoskoro porovnateľná s dĺ-
žkou ich života. Ľudstvo sa im vystavuje len 
niekoľko desaťročí, pričom rôznorodosť 
a intenzita žiarenia pribúda rýchlejšie, ako 
sa ľudské telo dokáže adaptovať. Napr. 
prvé zariadenie, ktoré konceptom zodpo-
vedá dnešnému chápaniu mobilného tele-
fónu, bolo skonštruované až v roku 1973.

Téma možného poškodenia organiz-
mu prostriedkami mobilnej komunikácie 
je vysoko aktuálna, keďže počet mobil-
ných telefónov vo svete enormne narastá 
a mobilné telefóny neboli doposiaľ vo svete 
testované výrobcom na ich prípadné škod-
livé zdravotné účinky. Žiarenie z mobilných 
telefónov, základňových staníc mobilných 
operátorov a Wi-Fi routerov sa ukazuje ako 
biologicky aktívne. Základňové stanice vy-
žarujú zvyčajne na vyšších výkonoch, i keď 
v bežnej vzdialenosti pri nižšej intenzite, 
avšak človek je vystavený takémuto ožaro-
vaniu nepretržite a zvyčajne nedobrovoľne. 
Inak to funguje v prípade mobilného telefó-

nu, kde dochádza síce k oža-
rovaniu s nižším výkonom, ale 
pre relatívne malú vzdialenosť 
prístroja od hlavy zároveň 
i k zvýšeniu absorbovanej in-
tenzity v tkanive, s čím súvisí 
aj zvyšovanie teploty v mieste 
absorpcie. Z tohto predpokla-
du vychádzajú slovenské, ako 
aj zahraničné normy stanove-
né Medzinárodnou komisiou 
pre ochranu pred neionizu-
júcim žiarením (International 
Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection, ICNIRP), 
ktorá určuje limity na základe lokálneho 
zvýšenia teploty. Udáva teda, že rádiofrek-
venčné žiarenie je bezpečné, pokiaľ nedo-
chádza k prehriatiu tkaniva. Treba však brať 
do úvahy aj účinky netepelné.

Dostupné informácie sú často z rôz-
nych dôvodov podávané všeobecne ale-
bo jednostranne a až takmer zázračne sa 
ihneď objaví nesúhlasná štúdia, ktorá po-
piera výsledky pôvodnej štúdie, čo donúti 
čitateľa spochybniť jej dôveryhodnosť. 
Napriek pochybnostiam mnohé svetové 
štúdie upozorňujú na nepriaznivé zdra-
votné účinky umelého rádiofrekvenčné-
ho a mikrovlnného žiarenia na biologické 
systémy (vrátane ľudského organizmu). 
Výsledky poukazujú na inhibíciu oprav-
ných procesov DNA, oxidačný stres, zme-
ny priepustnosti plazmatických membrán, 
zvýšený výskyt leukémie (v blízkosti vede-
nia vysokého napätia) a nádorov (napr. 
glióm alebo meningióm), nespavosť, 
depresie, kožné príznaky, poruchy sluchu 
a zraku a iné.

Na Ústave lekárskej biofyziky Jessenio-
vej lekárskej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Martine sa pod vedením prof. MUDr. 
Jána Jakuša, DrSc., zaoberáme vplyvom 
mikrovlnného žiarenia na autonómny ner-
vový systém a v spolupráci s Ústavom 
lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a te-
lemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave (na čele s prednos-
tom ústavu doc. RNDr. Martinom Kopánim, 
PhD.) aj zmenami v rozložení železa v moz-
gu. Železo po dlhšej expozícii mikrovlnné-
mu žiareniu vytvára zhluky v mozgovom tka-
nive a môže byť jednou z príčin neurodege-
neratívnych ochorení mozgu (napr. Alzhei-

merova choroba a iné). Na základe našich 
experimentálnych skúseností odporúčame 
znížiť čas telefonovania na cca 1 – 2 min/ 
hovor, používať handsfree príslušenstvo 
počas dlhších telefonátov, počas telefo-
novania dodržiavať minimálnu vzdialenosť 
1 – 2 cm mobilu od ušnice volajúceho, 
netelefonovať v tienených priestoroch so 
slabým signálom, vypínať mobilný telefón 
v spálni, nenosiť mobilný telefón v košeli pri 
srdci alebo v nohaviciach a v neposlednom 
rade „nekričať“ do mobilu.

Postoj psychológov je v tejto proble-
matike jasný: nadmerné používanie mo-
bilných telefónov spôsobuje psychoso-
matické ochorenia (bolesti hlavy, poruchy 
spánku, poruchy motoriky, ADHD a pod.), 
rôznorodé závislosti a poruchy sociálneho 
a emočného fungovania. V tomto prípade 
nespôsobuje poruchy elektromagnetické 
žiarenie, ale predovšetkým nadmerné po-
užívanie mobilných telefónov. Najmä u detí 
mladšieho školského veku a adolescent-
ných študentov sa prejavujú závislosti od 
písania SMS správ, hrania on-line hier a fo-
tenia vlastných autoportrétov (tzv. „selfie“). 
Poruchy sociálneho správania sa prejavu-
jú najmä v kolektíve ľudí rovnakej vekovej 
kategórie, v ktorom žiaci a študenti nie 
sú schopní komunikovať so svojimi roves-
níkmi, avšak dokážu napísať stovky správ 
na sociálnych sieťach ľahko dostupných 
v mobilných telefónoch. Tento fenomén ve-
die aj k namáhaniu svalov krku, trupu a pre-
ťažovaniu šliach až k deformitám krátkych 
kostičiek ruky.

Ing. Jakub Míšek,
Ústav lekárskej biofyziky JLF UK 
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Mega- a mikrosvet minerálov a hornín, 
ako ho poznáme

Vo februárovom čísle vám predstavíme ďalší špičkový vedecký tím – členovia Mineralogicko-petrologického tímu Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), ktorými sú: vedúci tímu prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., prof. RNDr. Pavel Uher, 
CSc., doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD., a doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., vám vo svojom príspevku prezradia viac o aktivitách i medziná-
rodných úspechoch tímu.

redakcia

Viete, že geologicky Slovensko pochádza 
z Afriky? Ale Česko z Európy? Geologická 
história nepustí, je to fakt. Slovensko je síce 
malá krajina, ale keby sme znova „pootvárali“ 
všetky moria a praoceány, ktoré sa tu dlhodo-
bo vystriedali a ich jazvy po uzatvorení študuje-
me, zväčšila by sa jeho šírka mnohonásobne. 
K tomu ešte treba pripočítať šírku kolíziou na 
seba nahromadených častí litosferických plat-
ní do orogénneho pásma, ktoré boli pôvodne 
vedľa seba. Slovenské Západné Karpaty sú 
síce mladým treťohorným, tzv. alpidným pás-
movým pohorím, existujúcim zhruba 30 milió-
nov rokov, ale nachádzame v ňom stopy aj po 
starších orogénoch z obdobia druhohôr, prvo-
hôr, a ojedinele ešte starších ako 500 milió-
nov rokov. Praoceány sa tiež úplne nestratili, 
ostali po nich svedkovia z ich oceánskeho dna 
– bazaltové lávové prúdy a peridotity vrchné-
ho plášťa ako súčasť vyvrásnených horstiev. 
Horniny oceánskeho dna sa ako hustotne ťaž-
šie podsúvali (subdukovali) pod približujúce 
sa kontinenty, ktoré následne kolidovali a na 
svojich okrajoch vytvorili zvrásnené orogény.

Hlboko pod zemskou kôrou sa nachádza 
zemský plášť, niečo ako Danteho peklo, kde 
vládnu nepredstaviteľné tlaky a teploty a kam 
sa ešte žiadna vrtná súprava skonštruovaná 
človekom nedostala. Paradoxne, práve zem-
ský plášť je miesto, kde sa ukrýva viac vody ako 
vo všetkých oceánoch a moriach dohromady. 
Poviete si, voda v plášti? Šialené, ale napriek 
tomu veľmi reálne. V tejto hĺbke sú stabilné iné 
minerály ako na povrchu, napr. tzv. perovskity 
(minerály s veľmi pevnou perovskitovou štruk-
túrou), ktoré spolu s polymorfnou modifikáciou 
Mg olivínu, tzv. ringwooditom, určujú mnohé 
vlastnosti plášťa. Práve ringwoodit je spine-
lový minerál, ktorý vo svojej štruktúre dokáže 
zadržiavať vodu vo forme OH skupín. Ako to 

môžeme vedieť? Aj z tohto zdanlivo nedosiah-
nuteľného sveta, ukrytého desiatky a stovky 
kilometrov pod povrchom, sa dajú získavať 
dôležité údaje a dokonca aj horninové vzorky. 
Poskytujú nám ich xenolity vrchného plášťa, čo 
sú fragmenty vynesené na povrch vulkanickými 
horninami napríklad aj u nás na južnom Sloven-
sku. Na iných miestach obsahujú aj diamanty, 
ak xenolity pochádzajú z hĺbky viac ako 100 km 
zo spodnej časti kontinentálnej kôry starých 
kratónov, kde sa grafit (uhlík) pri veľmi vysokom 
litostatickom tlaku transformuje na diamant.

Minerály a horniny sú významným indikáto-
rom geologického prostredia, v ktorom vznikli 
pred mnohými miliónmi rokov, a zároveň pred-
stavujú takmer nevyčerpateľný, ale veľmi po-
maly sa obnovujúci zdroj surovín, ktoré využí-
vame a ešte dlho budeme využívať.

Nosné témy výskumu

Náš Mineralogicko-petrologický tím PriF 
UK sa zaoberá širokou škálou geologických 
procesov – a to od úrovne rekonštrukcie geo-
dynamických modelov vývoja alpsko-karpat-
ského kolízneho orogénu až po problematiku 
kryštálových štruktúr minerálov na atomárnej 
úrovni. K hlavným témam patrí interakcia kôro-
vej a plášťovej litosféry v akrečných prizmách 
orogénu, genetická mineralógia a petrológia, 
izotopová geochronológia magmatických 
a tektonometamorfných procesov, kryštalo-
chémia a aplikovaná mineralógia.

Výskum začína v teréne, ktorý mnohí ne-
zainteresovaní považujú za „geoturistiku“, 
ale nepolemizujeme, nech nám závidia. Na 
základe terénnych pozorovaní sa odoberú re-
prezentačné vzorky hornín a minerálov, ktoré 
znesieme na vlastnom chrbte, aby sme mohli 

pokračovať v ich laboratórnom štúdiu. Vy-
užívame laboratórium SOLIPHA Katedry 
mineralógie a petrológie PriF UK, ktoré 
bolo založené v r. 2008 ako Výskumno-
-vzdelávacie centrum excelentnosti pre 
výskum pevnej fázy so zameraním na 
nanomateriály, environmentálnu minera-
lógiu a materiálovú technológiu. Pre náš 
výskum sme ale odkázaní vo veľkej miere 
aj na využívanie špičkových domácich, 
ako aj svetových laboratórií na aplikáciu 
širokého spektra elektrónovo-optických, 
spektroskopických a izotopických metód 
s cieľom zistiť chemické zloženie mine-
rálov a hornín, a to vrátane stopových 
množstiev prvkov, kryštálových štruktúr 
a fyzikálnych vlastností minerálov, ako 
aj na geochronológiu (datovanie) najmä 
pomocou izotopických metód. Termody-

namické výpočty a modelovanie P-T-X (tlako-
vo-teplotno-chemických) podmienok, do kto-
rých sa dostali kôrové a plášťové horniny napr. 
pri subdukcii či kolízii a nasledovnej exhumá-
cii, patria už k rutinným metódam mineralógie 
a petrológie, ale bez nich sa žiaden geodyna-
mický model orogénu nezaobíde.

Výskum v rámci domácich projektov začle-
ňujeme do medzinárodných projektov, preto-
že náš úspech v tímovej vedeckej práci sa do 
značnej miery odvíja od spolupráce so špičko-
vými odborníkmi a pracoviskami vybavenými 
najmodernejšou laboratórnou technikou. Na 
druhej strane sami prichádzame s aktuálnymi 
problémami a vstupným zdrojom informácií, 
ktoré sú rovnako atraktívne pre medzinárodnú 
spoluprácu.

V čom sme dosiahli 
najpozoruhodnejšie výsledky?

Určite atraktívnou témou z celosvetového 
hľadiska je geochronológia geodynamických 
udalostí vývoja zemskej litosféry pre paleo-
geografické a paleotektonické rekonštrukcie 
pomocou izotopických metód datovania mi-
nerálov a hornín. V súčasnosti k najmoder-
nejším metódam izotopického datovania patrí 
„bodové“ datovanie minerálov na ploche 30 x 
25 µm alebo len 14 x 10 µm na iónovej mik-
rosonde (SIMS, SHRIMP), ktoré vykonávame 
v Pekingu v Ústave geológie a geofyziky Čín-
skej akadémie vied v rámci spoločného pro-
jektu „Cooperative Research of Microbeam 
Analytical Techniques of Rocks and Minerals“ 
čínskeho ministerstva pre vedu a technológie, 
ako aj v rámci nášho projektu APVV „Mode-
ly interakcie kôrových a plášťových hornín 
s fluidami v akrečných prizmách Západných 
Karpát, východných Álp a severného Turec-
ka; korelácia P-T-X-t parametrov“ za účasti 
doktorandov. Naše čiastkové výsledky sa 
používajú na zostavenie globálnych modelov 
rozpadu, ale aj modelov spájania kontinen-
tov. Veľmi presne sa nám podarilo datovať 
postupný vývoj megakontinentu Pangea spá-
jajúceho Európu s Afrikou, ale aj Severnou 
Amerikou a Áziou, a to datovaním hornín 
oceánskej kôry prvohorných (paleozoických) 
oceánov Proto-Tethys (kambrium až ordovik/
silúr) a Paleo-Tethys (devón až karbón), ktoré 
ich dovtedy oddeľovali. Rovnako sme datova-
li aj rozpad tohto megakontinentu celistvého 
ešte na hranici permu a triasu (pred cca 250 
mil. rokov) datovaním otvorenia oceánov Neo-
-Tethys (trias až jura) a Atlantický Tethys (jura 
až eocén), ktoré opätovne oddelili vlastne 

Obr. 1: Kryštál zirkónu z ortoruly s jadrom starým 3,4 mld. 
rokov z doliny Veľkého Zeleného potoka pri obci Beňuš.
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dodnes existujúce kontinenty. Zánikom častí 
týchto oceánov a kontinentálnou kolíziou vzni-
kol aj náš západokarpatský orogén ako súčasť 
alpsko-kaukazsko-himalájskeho tethýdneho 
orogénneho systému.

V rámci nášho výskumu sme odhalili aj re-
cyklované jadro kryštálu zirkónu, príznačne 
nazvaného Matuzalem (obr. 1), v granitickej 
ortorule z oblasti Veporských vrchov, ktoré 
bolo datované metódou U-Pb SHRIMP na 3,4 
mld. rokov (paleoarchaikum). Ide o zatiaľ naj-
starší zistený geologický materiál z nášho úze-
mia, len o približne 1 mld. rokov mladší ako 
najstarší zirkón zemskej kôry opísaný v Aus-
trálii. Podobne sa nám v spolupráci podarilo 
stanoviť archaický vek monazitu z Južnej Afri-
ky (formácia Barberton) a Západnej Austrálie 
(oblasť Mount Alfred) v intervale 3,0 – 3,5 
mld. rokov, čo patrí k najstarším doteraz ziste-
ným datovaniam monazitu v celosvetovom me-
radle. Ďalšie izotopické metódy používame na 
datovanie alpidnej reaktivácie predalpínske-
ho, t. j. u nás variského fundamentu včlene-
ného do alpidnej stavby. Ide o metódy, ktoré 
fixujú časový rámec jednotlivých etáp vývoja 
západokarpatského orogénu, a to hlavne: Ar/
Ar, Rb/Sr, FT a (U-Th)/He.

Najnovšie sa venujeme aj evolúcii minerálov 
prvkov vzácnych zemín (REE) a Ti, dôležitých 
prvkov zemskej litosféry z hľadiska poznania 
dynamiky a vývoja našej planéty, ako aj kri-
tických prvkov pre potreby moderných tech-
nológií. Podobne ako živé organizmy aj vznik 
a vývoj minerálov je dôsledkom zložitých inte-
rakcií zemskej litosféry, biosféry, hydrosféry 
a atmosféry počas 4,56 mld. rokov existencie 
Zeme. Môžeme preto hovoriť o evolúcii mine-
rálov, pričom postupne dochádzalo k diverzifi-
kácii – zvyšovaniu počtu minerálnych druhov 
a ich komplexnosti ako dôsledku vývoja našej 
planéty. Koncept evolúcie minerálov patrí 
k najnovším výskumným trendom v mineraló-
gii a náš kolektív ako prvý v strednej Európe 
zachytil a rozvíja tento trend.

Významnou témou s teoretickým aj ekono-
mickým potenciálom sú hydrotermálno-alte-
račné procesy, ktoré vedú k rozpadu a recyk-
lácii REE a ďalších vzácnych litofilných prvkov 
a súčasne kritických kovov (Zr, Hf, Nb, Ta, 
Be, B). V rámci nášho kolektívu a v spolupráci 
s kolegami zo zahraničia sa nám podarilo de-

finovať mechanizmus alterácií magmatických 
a metamorfných minerálov (napr. monazitu, 
xenotímu, allanitu, apatitu, columbitu, berylu, 
perovskitu) v horninách zo Západných Karpát 
a Českého masívu. Praktický význam má naša 
účasť v medzinárodnom kolektíve na výskume 
zdrojov kritických kovov vrátane účasti na te-
rénnych seminároch (obr. 2). S touto témou, 
ktorá je súčasťou aj viacerých čiastkových 
tém európskeho programu Horizont 2020, 
vstupujeme aj do projektu „Raw Materials“, 
ktorý koordinuje rakúska Montanuniversität 
Leoben.

Na porozumenie procesom, ktoré vedú do-
konca k posunom celých litosferických platní, 
potrebujeme poznať procesy, ktoré sa dejú 
na najhlbšej úrovni hmoty. Pomocou elektró-
novo-optických, difraktometrických a spek-
troskopických analytických metód identifiku-
jeme procesy na atomárnej až subatomárnej 
úrovni, ktoré majú vplyv na to, ako minerály 
kryštalizujú, ale aj na to, ako nakoniec vyze-
rajú. Tieto procesy sú ovplyvňované vonkajší-
mi vlastnosťami prostredia, ako je chemické 
zloženie materskej horniny, v ktorej minerál 
vzniká a zloženie fluíd, ktoré sa dostávajú do 
systému. Zemský plášť a kôra sú totiž otvore-
né systémy s voľnou cirkuláciou prvkov, takže 
v tom sa náš objekt záujmu líši od chémie. 
Chemici si totiž namiešajú presne to, čo chcú, 
my študujeme produkty geologických proce-
sov, čo nám poskytla matka príroda. Ďalej sú 
to vnútorné procesy dané štruktúrou minerá-
lov a vlastnosťami chemických väzieb, ktorými 
sú prvky v štruktúre viazané. Minerály si totiž 
dokážu akoby slobodne vyberať, ktoré prvky 
chcú a ktoré nie. A práve najmodernejšími 
analytickými metódami dokážeme zisťovať, na 
základe čoho si minerál prvky vyberá, čo prí-
tomnosť rôznych prvkov hovorí o jeho štruktú-
re, ale aj o prostredí a podmienkach, v akých 
vznikal.

Tieto výsledky sa dajú využiť nielen pri ge-
netickom výskume minerálov, ale môžu mať 
aj praktické aplikácie. Rozvíjame výskum dra-
hých kameňov, ktorý má praktické aplikácie 
pre gemológiu, a tak i pre obchod s drahými 
kameňmi, ale prináša aj kvalitné vedecké vý-
sledky publikované v špičkových medzinárod-
ných časopisoch. Spolupracujeme v tomto 
nielen s domácimi (SAV, Gemologický ústav 

Fakulty prírodných vied Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre), ale aj so zahraničnými 
vedeckými inštitúciami, najmä s univerzitami 
vo Viedni a v Brne. Venujeme sa napríklad 
minerálom turmalínovej, berylovej, granátovej 
a epidotovej skupiny, minerálom prvkov vzác-
nych zemín, ale aj rubínom, zafírom a diaman-
tom. Pomocou analytických metód dokážeme 
určiť pôvod drahého kameňa, či je prírodný 
alebo syntetický, dokonca v niektorých prípa-
doch prírodných kameňov aj to, odkiaľ môžu 
byť (hoci väčšinou sa to nedá určiť úplne 
presne, ale napríklad v prípade smaragdov sa 
kolumbijské kamene dajú dosť spoľahlivo od-
líšiť od afgánskych alebo ruských). Vieme tiež 
určiť, či sa prirodzené vlastnosti, napr. farba, 
neupravovali. Takéto úpravy potom vplývajú 
na cenu kameňa a ak o nich kupujúci nevie, 
môže prísť aj o značnú sumu peňazí.

Členovia Mineralogicko-petrologického 
tímu PriF UK sú aktívni aj v medzinárodných 
kolektívoch venujúcich sa mineralogickej 
systematike, medzi ktoré patrí napr. Komisia 
pre nové minerály, nomenklatúru a klasifiká-
ciu Medzinárodnej mineralogickej asociácie 
(IMA). Navyše, sú spoluautormi nomenklatúr 
významných minerálnych skupín – turmalíno-
vej a gadolinitovej. Treba zdôrazniť, že takéto 
nomenklatúry tvoria špičkoví svetoví minera-
lógovia a majú celosvetovú platnosť. Okrem 
toho sa členovia nášho tímu môžu pochváliť aj 
opismi nových minerálov z územia Slovenska 
– oxyskorylu a fluorarrojaditu-(BaNa), čo má 
veľkú hodnotu, pretože vedecký svet musí 
rešpektovať ako typový práve takýto prvýkrát 
publikovaný minerál, ktorý sa stáva najdôle-
žitejším reprezentantom svojho minerálneho 
druhu.

Marián Putiš, Pavel Uher,  
Martin Ondrejka, Peter Bačík, PriF UK

Obr. 2: Terénne semináre odborníkov na tému spo-
ločného výskumu hornín a minerálov ako nositeľov 
kritických kovov: v r. 2012 v severnej Číne, v r. 2013 
v mongolskej časti púšte Gobi.

Členovia Mineralogicko-petrologického tímu PriF UK na slávnostnom oceňovaní vedeckých špičkových tímov 
(zľava: doc. Peter Bačík, doc. Martin Ondrejka, vedúci tímu prof. Marián Putiš a prof. Pavel Uher)
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Inšpiratívna výstava Sparks  
v UVP UK predstavila nevšedné 

„odtiene vedy“
Dňa 19. januára 2017 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave 
(UVP UK) konalo slávnostné otvorenie putovnej európskej výstavy Sparks za účasti 
riaditeľa UVP UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. Výstava, ktorá predstavuje vzrastajúci 
svetový fenomén DIY (do it yourself, po slovensky: urob si sám) vedy, má byť inšpirá-
ciou a podnetom k angažovanosti obyčajných ľudí vo vede, výskume a inováciách.

Vedecký park UK sa svojimi aktivitami snaží pokryť čo najväčšiu časť oblasti vedy 
a výskumu. Dáva priestor inováciám a zaujímavým nápadom. Presne tie sú doménou vý-
stavy, ktorá vznikla ako súčasť európskeho projektu Sparks objavujúceho nové spôsoby 
zapájania ľudí do vedeckého výskumu a inovácií. Výstava sa koná pod vedením Európ-
skej siete vedeckých centier a múzeí (The European Network of Science Centres and 
Museums, Ecsite), ktorej plánom je počas rokov 2015 až 2018 navštíviť múzeá, vedecké 
centrá a výskumné inštitúcie 29 európskych krajín. „Som rád, že sa táto výstava koná 
práve u nás, keďže jedným z poslaní parku je podporovať a popularizovať vedu,“ uviedol 
vo svojom príhovore riaditeľ UVP UK prof. Ján Turňa.

Deväť expozícií umiestnených v priestoroch UVP UK predstavuje príbehy ľudí, kto-
rí vďaka dostupným technológiám prispeli k efektívnemu riešeniu problémov, s ktorými 
„zápasia“ tisícky ľudí po celom svete. Ako prezradila koordinátorka projektu Sparks pre 
Slovensko Mgr. Kristína Jenčíková z Neulogy, a. s.: „Cieľom tohto projektu je takýchto 
ľudí spojiť a inšpirovať k tomu, aby boli sami aktívni, aby podnietili politický dialóg, aby 
vyhľadali vedcov, aby spolupracovali, aby upriamili pozornosť vedy a inovácií na aktuálne 
spoločenské problémy a ich dlhodobé a udržateľné riešenia. To sú ciele tzv. zodpo-
vedného výskumu a inovácií, ktorý presadzuje aj Európska komisia a na ktorý chceme 
poukázať aj my prostredníctvom tejto výstavy.“

Na výstave tak návštevníci natrafia napr. na príbeh mobilnej aplikácie LifeClick, spája-
júcej ľudí v ohrození života s profesionálnymi záchranármi, ktorí sa nachádzajú neďaleko 
a vedia pomôcť ešte skôr, než príde sanitka. Aplikáciu vytvoril tím pod vedením medika 
z Lekárskej fakulty UK Samuela Vitka.

Záujemcovia sa dozvedia viac aj o Patient Innovation, organizácii, ktorá podporuje 
inovatívne nápady pacientov, snažiacich sa prostredníctvom menších i väčších vylepšení 
uľahčiť život s chorobou sebe i ostatným podobne trpiacim. Od roku 2014 organizácia na 
svojej stránke zverejnila viac ako 600 inovácií, ktoré prešli medicínskou revíziou.

Výstava ponúka aj prezentáciu praktického nápadu Bento Lab – plne funkčného 
laboratória veľkosti škatule, projekt experimentálnej prípravy antibiotík, ktorý sa snaží 
nájsť riešenie na jednu z najväčších medicínskych výziev súčasnosti – antibiotickú re-
zistenciu, ako aj mnoho ďalších skvelých zrealizovaných nápadov. Expozície sú zároveň 
výborným príkladom úspešnej a obojstranne výhodnej spolupráce medzi vedcami a ne-
vedeckou verejnosťou, na ktorú sa odborníci obracajú prostredníctvom sociálnych sietí 
s možnosťou podieľať sa na výskume, a to najmä formou zberu dát v akejkoľvek oblasti 
– od invazívnych komárov až po znečistenie ovzdušia. Súčasťou výstavy je aj umelecká 
sekcia, ktorá návštevníkov oboznámi so svojou víziou budúcnosti vedy na jej ceste von 
z laboratórií a do našich životov.

Zaujímavé vedecké experimenty, najnovšie technológie vyvinuté bežnými ľuďmi, in-
špirácia v podobe úspešných príkladov z celej Európy, to všetko nájdete až do 13. marca 
2017 na výstave Sparks v UVP UK.

Nataša Dojčáková, UVP UK

V E D E C K Ý  P A R K  U K

Ako by ste zhodnotili ročné pôsobe-
nie UVP UK?

Necelé ročné pôsobenie Vedecké-
ho parku UK bolo predovšetkým nevy-
hnutným obdobím rozbehu činnosti, 
počas ktorého sme museli oživiť celú 
infraštruktúru, štandardizovať príslušné 
metódy a „vychytať“ menšie problémy, 
ktoré sa prirodzene vyskytnú pri rozbie-
haní takej rozsiahlej prístrojovej infraš-
truktúry. Tento rok sa niesol v znamení 
vypracovávania a podávania projektov 
– išlo o dve významné výzvy, ktoré sú 
viazané na štrukturálne fondy. V tých 
sme pokračovali a zároveň začali nové 
spolupráce s priemyselnými partnermi 
práve v oblastiach, ktoré sú nosné pre 
zameranie parku (vrátane interdiscipli-
nárneho výskumu). Snažíme sa veľmi 
úzko spolupracovať so súkromnou sfé-
rou, lebo práve to je jedno z hlavných 
poslaní Vedeckého parku UK.

Koľko firiem spolupracuje pri výsku-
me, ktoré to sú, aký výskum si od UVP 
UK objednali a aký výnos očakáva 
park od tejto spolupráce?

Partnerské zmluvy a spolupráce 
máme s viac ako dvomi desiatkami fi-
riem (napr. GENETON, s. r. o., GHC 
GENETICS SK, s. r. o., Medirex, a. s., 
Medirex Group Academy, n. o., Bra-
in:IT, s. r. o., Waste:IT, s. r. o., InterWay, 
a. s., GoSpace, s. r. o., INCLUSIVE4ALL, 
s. r. o., Slovgen, s. r. o., TRISOMYtest, 
s. r. o., UK Veda, s. r. o., Centrum ino-
vácií, o. z.). Taktiež sa nám podarilo do-
siahnuť obohatenie ekosystému Vedec-
kého parku UK o tvorivú dielňu FabLab. 
Aj keď organizačne nespadá pod UVP 
UK, je veľkým prínosom vďaka svojmu 
multifunkčnému pracovisku, ktoré slúži 
nielen výskumníkom, ale aj študentom 
a tí môžu využiť jeho infraštruktúru – 3D 
tlačiarne, CNC stroje, lasery... Pre UVP 



UK je to aj príležitosť, ako si „odchytiť“ poten-
ciálne talenty (študentov) priamo v priesto-
roch parku.

Za zmysluplnú považujeme nielen koope-
ráciu s priemyselnými subjektmi, ale aj iné 
formy spolupráce zamerané na popularizá-
ciu vedy. Výsledkom jednej z nich je naprí-
klad i aktuálna 3D výstava vo Vedeckom par-
ku UK, ktorá je zameraná na ochranu vtákov 
pred účinkami elektrických vedení, alebo vý-
stava v rámci projektu Sparks, ktorý vznikol 
pod záštitou Európskej komisie. Som pre-
svedčený, že takéto podujatia kladne ovplyv-
ňujú vnímanie parku a priťahujú doň ľudí.

Aké úspechy zaznamenali vedci, ktorí tu 
pracujú, a ako vnímate prínos UVP UK 
a jeho budúcnosť?

Sme naozaj na začiatku a situácia je o to 
zložitejšia, že sme sa ocitli v projektovom 
„medziobdobí“ štrukturálnych fondov. Na-
priek tomu je veľkým úspechom, že sa nám 
na pôde Vedeckého parku UK darí prepájať 
aplikačnú prax s akademickou. To je aj hlav-
ný cieľ, prečo vedecké parky vznikajú. Toto 
obdobie je však zložité, keďže ešte nebola 
dotiahnutá systémová projektová podpora 
parkov. Čakáme na spustenie druhej fázy 
projektu. Vo vede a výskume sa za necelý 
rok spravidla zásadné výsledky dosiahnuť 
nedajú. Je to beh na dlhšie trate. Napriek 
tomu sa dokážeme pochváliť niektorými vý-
sledkami, predovšetkým tých subjektov, kto-
ré sú historicky prepojené s kľúčovými ľuďmi 
UK, či už s garantmi, alebo vedúcimi osob-
nosťami, ktoré boli v projekte parku. Vedec-
ký park UK im dáva možnosť úspešne pokra-
čovať vo svojej činnosti, lebo jeho priestory 
vytvárajú vhodné podmienky pre ich rozvoj.

Univerzita Komenského je „klasická“ uni-
verzita, kde pomer experimentálnych a hu-
manitno-sociálnych disciplín je v podstate 
jedna k jednej. „Pochopenie“ priamej spolu-
práce s priemyselnými subjektmi je tak o to 
zložitejšie. Ale v tomto sa nám vcelku začí-

na dariť a postupne sa vytvára podporujúce 
prostredie. Zriadili sme univerzitný vedecký 
inkubátor, ktorý je nevyhnutným predpokla-
dom prepojenia univerzity s podnikateľským 
a verejným sektorom. Má slúžiť študentom, 
vedeckým pracovníkom a zamestnancom 
UK a rozvíjať ďalej ich podnikateľský poten-
ciál vo výskume a vývoji. Na spustenie čin-
nosti inkubátora už teraz čaká niekoľko po-
tenciálnych start-upov z prostredia UK.

Koľko ľudí tu pracuje, koľko približne sto-
jí prevádzka parku a ako je zabezpečené 
jej financovanie?

Infraštruktúru UVP UK využívajú ľudia z fa-
kúlt, kmeňoví zamestnanci a naši partneri. 
Doposiaľ si vstupné preukazy vyzdvihlo viac 
ako 160 ľudí, ktorí pravidelne navštevujú 
priestory a laboratóriá parku. Pohyb ľudí je 
tu však menší než napríklad na fakultách UK, 
pretože nie sme pedagogickým pracoviskom.

V súčasnosti v našom úspornom režime 
dokážeme udržať ročnú prevádzku budovy 
a výskumnej infraštruktúry pri sume 560-ti-
síc eur, čo je výrazne pod hodnotou, ktorú 
považujeme za optimum.

Prevádzka budovy a infraštruktúry je v tom-
to období hradená úverom z UK. Personálne 
výdavky sú hradené vo veľkej miere z prebie-
hajúcich projektov. Už v roku 2017 je reálny 
predpoklad pokryť väčšinu mzdových a pre-
vádzkových výdavkov z národných a medzi-
národných grantových zdrojov (štrukturálne 
fondy EÚ, APVV, Horizont 2020, VEGA...).

To, čo sme dosiahli za rok fungovania, 
nechceme prezentovať ako nejaký koneč-
ný model financovania parku. V budúcnosti 
vidíme ako nevyhnutnú ešte aktívnejšiu spo-
luprácu s priemyselnými subjektmi. Navyše, 
opäť pripomeniem, že doteraz nebola oficiál-
ne spustená druhá fáza projektu. Očakáva-
me, že časť nákladov bude refundovaná prá-
ve v rámci tejto druhej fázy. Významná časť 
nákladov bude krytá v rámci partnerstiev 
s priemyselnými subjektmi.

Aj u vás platí, že 
na moderných 
prístrojoch nemá 
kto pracovať, 
pretože absolventi odchádzajú robiť vedu 
do zahraničia, kde sú vyššie mzdy a širšie 
možnosti uplatnenia? Ak áno, ako tento 
problém riešite?

U nás to, našťastie, dramaticky nepociťu-
jeme. Práve naopak, v ostatnom čase nás 
navštívilo niekoľko výskumných pracovníkov 
pôsobiacich v zahraničí, ktorí zvažujú ná-
vrat domov. Práve UVP UK vidia ako vhodné 
miesto pre svoje ďalšie pôsobenie. 

Napriek tomu, že odchod mladých ľudí za 
prácou do zahraničia je istý problém, vysky-
tuje sa všade. Aj v Nemecku a Francúzsku 
majú starosť ako pritiahnuť svojich ľudí späť 
z Ameriky... To, že mladí odchádzajú, nie je 
zanedbateľným problémom Slovenska, náš-
ho Vedeckého parku UK sa to však týka len 
minimálne, čo demonštruje aj fakt, že dve 
tretiny z celkového množstva súčasných ve-
deckých pracovníkov v UVP UK majú vek do 
35 rokov.

Ako sa do diania v UVP UK môže zapojiť „ra-
dový“ vedec z univerzity, príp. na koho by sa 
mal so svojím návrhom projektu obrátiť?

Prístrojové vybavenie parku je v princípe 
dostupné každému pracovníkovi univerzity. 
Na našej webovej stránke cusp.uniba.sk sú 
v rámci infraštruktúry uvedené prístroje UVP 
UK a k nim pridelený kontakt na jednotlivých 
zodpovedných pracovníkov, s ktorými sa dá 
bližšie dohodnúť na režime a čase využitia 
prístroja. Pokiaľ je záujem o rozsiahlejší vý-
skum, je vhodné obrátiť sa na garantov akti-
vít, ktorí sú tiež uvedení na našom webe. Pre 
dlhodobejšie zámery na projektovej úrovni je 
potrebné buď napísať na: info@cusp.uniba.
sk, alebo kontaktovať priamo riaditeľa parku 
na: jan.turna@uvp.uniba.sk.

Nataša Dojčáková, UVP UK

Na pôde UVP UK sa darí prepájať  
aplikačnú prax s akademickou
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R O Z H O V O R

Od slávnostného otvorenia Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (UVP UK), 
ktoré sa uskutočnilo 26. februára 2016, ubehol už rok. O tom, ako sa za ten čas podarilo roz-
behnúť jeho prevádzku a akými úspechmi sa už môžu vedeckí pracovníci parku pochváliť, sme 
sa porozprávali priamo s prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc., riaditeľom UVP UK.
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A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Z A U J A L O  N Á S

Už 300 000 pozretí pre matfyzákov!
Ani Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave nechýba na známej sociálnej sieti 
YouTube! V ponuke má už 200 videí všemožného druhu.

Najviac zastúpené sú, samozrejme, prednášky, ktoré 
na fakulte odzneli počas dní otvorených dverí, týždňov vedy 
a techniky, Akadémií Trojstenu a desiatok iných akcií pre 
stredoškolákov. V plnej dĺžke, s kvalitným zvukom 
a priamo vloženými premietanými prezentácia-
mi budete mať pri pozeraní prednášky plno-
hodnotný zážitok z prezentovanej vedy.

Obľúbené sú ale aj kratšie videá. Po-
pulárna šou „Nečakané súvislosti“, kde 
Juraj Tekel prináša zaujímavé pohľady do 
tajov fyziky a usúvzťažňuje na prvý pohľad 
nesúvisiace veci, sa prehupla do druhej de-
siatky častí. Nechýbajú však ani pohľady do 
zákulisia vedy, ktorá sa na fakulte študuje a skú-
ma. Absolventi vám v krátkych rozhovoroch prezra-
dia, aké skúsenosti si odniesli zo svojich študentských čias, 
súčasní vyučujúci zase povedia, prečo by ste mali študovať 

práve na matfyze. V ponuke videí nájdete aj časté panelové 
diskusie na rôzne témy, prípadne prednášky firiem, v ktorých 

sú matfyzáci zamestnaní.
Ako experiment sa tento semester natáčal aj 

celý predmet elektromagnetizmus s docentom 
Františkom Kundracikom, v pláne je natočiť aj 

iné nosné predmety, keďže diváci si to vo 
veľkom žiadajú.

Ale nezabúdajme ani na humor, úspeš-
nou sa stala zhudobnená „Balada o vete 
Rolleovej“, ktorú pred mnohými rokmi napí-

sal docent Ivan Kupka. A taktiež si môžete po-
zrieť riešenie rovnice, ktorej výsledok je i < 3 u.

Pozerajte, lajkujte, zdieľajte a prihláste sa na 
odber! Viac na: www.youtube.com/matfyzjein ☺

Stanislav Griguš, FMFI UK

Do programu Erasmus sa za 30 rokov 
zapojilo až 9 miliónov ľudí

Program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Erasmus tento rok oslavuje svoje  
30. výročie. Za tri desaťročia sa do Erasmu zapojilo 9 miliónov ľudí.

Program Erasmus+, ktorý je pokračovate-
ľom programu Erasmus (European Region 
Action Scheme for the Mobility of University 
Students), založeného v roku 1987, zlúčil 
v roku 2014 všetky dovtedajšie programy 
EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mlá-
dež a šport vrátane programu celoživotného 
vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig), programu Mládež 
v akcii a piatich programov medzinárodnej 
spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s in-
dustrializovanými krajinami).

Erasmus+ dnes
Za 30 rokov sa program značne rozšíril 

a dnes poskytuje Erasmus+ študentom prí-
ležitosť absolvovať študijný pobyt a stáž/uč-
ňovskú prípravu na úrovni vysokoškolského 
vzdelávania i odborného vzdelávania a prí-
pravy, ako aj zrealizovať výmeny mladých 
ľudí, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, usku-
točňovať výmeny pracovníkov vo všetkých 
oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, 
práce s mládežou a v oblasti športu. Pros-
tredníctvom iniciatívy Jean Monnet, nazvanej 

podľa jedného z iniciátorov Európskej únie, 
podporuje aj činnosti zamerané na vyučova-
nie a výskum v rámci európskej integrácie. 

Navyše, geografický rozsah programu sa 
rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 
33 (všetkých 28 členských štátov EÚ + Turec-
ko, Bývalá juhoslovanská republika Macedón-
sko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Okrem 
toho je Erasmus+ – v porovnaní so svojimi 
programovými predchodcami – oveľa prístup-
nejší aj ľuďom zo znevýhodneného prostredia.

Len v roku 2015 umožnil Erasmus+ študo-
vať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať 
a vykonávať dobrovoľnícku činnosť rekord-
nému počtu 678 000 Európanov v zahraničí. 
V tom istom roku investovala EÚ 2,1 mld. eur 
do viac ako 19 600 projektov, do ktorých sa 
zapojilo 69 000 organizácií. Tieto výsledky len 
potvrdzujú, že program je na ceste k naplne-
niu svojho cieľa, ktorým je podporiť mobilitu 
vo vzdelávaní až 4 mil. ľudí v období 2014 – 
2020. 

Slovenské zastúpenie v programe
Slovensko prvýkrát dostalo príležitosť za-

pojiť sa do Erasmu v roku 1998 vyslaním 59 
študentov. V roku 2015 fondy alokované na 
Slovensko už využilo 10 300 osôb. Celkový 
počet Slovákov, ktorí sa doteraz do progra-

mu zapojili, dosiahol 107 700 osôb. Do roku 
2020 sa očakáva zvýšenie rozpočtu pre Slo-
vensko z pôvodných 22 mil. eur v roku 2014 
na 40 mil. eur v roku 2020. 

Najčastejšími destináciami Slovákov 
v rámci programu Erasmus+ sú Poľsko, Špa-
nielsko a Turecko. Naopak, Slovensko je 
najčastejšou voľbou medzi Čechmi, Nemca-
mi a Španielmi.

Erasmus zvyšuje šance absolventov 
rýchlejšie sa zamestnať

Ako uviedol slovenský eurokomisár a pod-
predseda Európskej komisie pre Energetic-
kú úniu Maroš Šefčovič, prieskumy dokazu-
jú, že sa u východoeurópskych študentov, 
ktorí využili možnosti programu Erasmus, 
znížilo riziko dlhodobej nezamestnanosti 
až o 83 % a ich šanca získať zamestnanie 
krátko po skončení školy je o 14 % vyššia 
ako u tých študentov, ktorí sa na programe 
nezúčastnili. Navyše, Erasmus má podľa 
štatistík veľký vplyv aj na osobný život. Je-
den zo štyroch absolventov programu má 
životného partnera inej národnosti, pričom 
sa často spoznali počas výmenného pobytu 
na Erasme.

redakcia
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V krajine kniežaťa Draculu
Už je to rok, ako som sa vrátila zo študijného pobytu v Rumunsku absolvovaného pros-
tredníctvom programu Erasmus+. Pred cestou do tejto krajiny som nevedela, čo môžem 
od nej očakávať. Rumunsko bolo pre mňa neznáme, vedela som o ňom len málo. Preto 
by som sa rada podelila so svojimi zážitkami, postrehmi a pocitmi z tohto pobytu.

Študujem fyziku tuhých látok na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky UK a pri výbe-
re univerzity na Erasmus+ pobyt som hľadala 
školu, ktorej zameranie bude blízke môjmu 
odboru. Okrem Rumunska sa mi ponúkali ďal-
šie dve krajiny: Nemecko a Fínsko. Zdalo by 
sa, že z uvedených možností som si vybrala tú 
najmenej zaujímavú, veď ľudia v mojom oko-
lí sa ma často pýtali, prečo som sa rozhodla 
práve pre Rumunsko. Mňa však lákalo to, že 
som o tejto krajine vedela ozaj veľmi málo, 
takže som zatúžila bližšie ju spoznať. Využila 
som príležitosť štúdia na Univerzite Alexandru 
Ioan Cuza v meste Jasy (po rumunsky Iaşi).

Jasy je rozlohou pomerne malé mesto 
(porovnateľné v tomto smere napr. s našou 
Banskou Bystricou), zároveň je však druhým 
najľudnatejším mestom Rumunska – má 
okolo 300 000 obyvateľov. Nachádza sa na 
východe blízko hranice s Moldavskom. V mi-
nulosti bolo dokonca hlavným mestom Mol-
davského kniežatstva, o čom vypovedá archi-
tektúra mesta, pre ktorú sú charakteristické 
hlavne sakrálne stavby. Pri prvej prechádzke 
mestom som napočítala hádam aj desať pra-
voslávnych kostolov pútajúcich moju pozor-
nosť netradičnou výzdobou. Na bohato zdo-
bených múroch z vonkajšej strany som obja-
vila vyobrazeného napríklad Aristotela či iných 
gréckych filozofov. Okrem kostolov sa v okolí 
mesta nachádzalo tiež množstvo kláštorov. 
Medzi najobľúbenejšie miesta mojich rumun-
ských kamarátov však bezpochyby patrila bo-
tanická záhrada. Počas pekného víkendu tam 
bolo možné stretnúť viac ľudí než v obchod-
nom centre a to už niečo znamená, pretože, 
ako sa mi podarilo odpozorovať, Rumuni sú 
ešte väčší milovníci obchodných centier ako 
my. ☺ Zaujímavosťou je, že v tejto záhrade ro-
bia prekrásne výzdoby z kvetov typických pre 
dané ročné obdobie. Ja som akurát zastihla 

záhradu v jesennom období chryzantém. 
Hlavná dominanta mesta, Palác kultúry, ma 
prekvapila svojou veľkosťou, aj keď zďaleka 
neprekoná Ceauşescov palác v Bukurešti. 
Palác kultúry je postavený v neogotickom 
štýle a sídli v ňom niekoľko múzeí. Postupne 
ma teda začalo Rumunsko veľmi milo udivovať 
tým, čo ponúka.

Rovnako to bolo aj so samotným štúdiom. 
Univerzita Alexandru Ioan Cuza je najstaršou 
rumunskou univerzitou. Jej zakladateľ, Ale-
xandru Ioan Cuza, bol moldavským princom. 
Na univerzite som študovala odbor s názvom 
Andvanced Materials and Nanotechnologies 
v anglickom jazyku, čo predstavovalo pre mňa 
sympatický bonus, pretože okrem jedného 
nemeckého študenta boli všetci ostatní spo-
lužiaci Rumuni. Na univerzite však študovali 
napríklad aj Poliaci, Nemci, Francúzi, Turci. 
Na škole sa síce nekládol dôraz na podrob-
nejší matematický opis fyzikálnych problé-
mov, ako som bola zvyknutá doma, no učitelia 
nás oslovovali inými spôsobmi. Vyrobila som 
si vlastnú elektronickú mikrosúčiastku alebo 
som absolvovala exkurzie do rôznych vedec-
kých ústavov s materiálovým výskumom. Tu 
som prvýkrát zažila návštevu laboratória v ul-
tračistých priestoroch, kam sa vstupuje len 
v špeciálnom obleku, a to kvôli bezprašnosti, 
pretože prachové častice by zmarili prácu so 
súčiastkami maličkých rozmerov.

Pobyt v krajine mi spríjemňovali miestni 
ľudia. Starostlivá rumunská spolužiačka Ro-
xana mi poukazovala najkrajšie časti mesta 
a zoznámila ma s dôležitými historickými uda-
losťami Rumunska. Iní spolužiaci ma zase po-
zvali na koncert či vianočný večierok. Niektorí 
„erazmáci“ sa rozhodli podniknúť dobrodruž-
né víkendové pobyty, či už v rámci Rumunska, 
ale aj do Kišiňova, hlavného mesta Moldav-
ska, alebo na Ukrajinu. Rumunský jazyk patrí 

k ľubozvučným jazykom príjemným na počúva-
nie. Najviac pripomína asi taliančinu. Rumuni 
si ma získali tiež svojím otvoreným a prívetivým 
správaním. Z jedál mi najviac zachutila jedno-
duchá dedinská mămăligă cu brânză, čo je ku-
kuričná kaša, ku ktorej sa podáva tvaroh zmie-
šaný so smotanou. Iné tradičné a tiež veľmi 
chutné rumunské jedlo je sarmale – pomleté 
mäso zmiešané s ryžou zabalené v hroznovom 
alebo kapustnom liste. U Rumunov je tiež veľmi 
obľúbená tzv. čorba, pričom tento výraz zahŕňa 
rôzne polievky s kyslou chuťou.

Počas môjho zahraničného štúdia ma nav-
štívili aj priatelia zo Slovenska, s ktorými som sa 
vybrala prebádať oblasti mimo regiónu mesta 
Jasy. Cestovali sme autom, a tak nás na za-
čiatok milo potešila kvalita ciest. Rumunsko je 
preslávené svojou krásnou prírodou, a preto naj-
radšej spomínam na turistiku v Národnom parku 
Ceahlău rozprestierajúcom sa vo Východných 
Karpatoch. Na ceste nádhernou krajinou v tých-
to horách sa k nám pripojili psí sprievodcovia (tú-
lavé psy). Naša púť pokračovala do mesta Bra-
šov a odtiaľ sme „túrovali“ na hrad v meste Bran. 
S hradom je spojený paradox, že sa preslávil 
ako Draculov hrad, i keď v ňom Dracula, teda 
knieža Vlad III., v skutočnosti nikdy neprebýval. 
Cestovanie Rumunskom sme ukončili návštevou 
tiež veľmi pekného mesta Sibiu.

Myslím si, že toto všetko je dobrou odpo-
veďou na otázku, prečo sa oplatilo stráviť Era-
smus+ pobyt práve v Rumunsku. Sú to predo-
všetkým nové skúsenosti, vedomosti a zážitky 
zo skutočne výnimočnej krajiny pripomínajúcej 
mi moju domovinu. Jednu vec sa mi ale zreali-
zovať nepodarilo. Bolo by totiž zaujímavé vidieť 
dunajskú deltu. To si však už nechám na ďalšiu 
návštevu.☺

Dominika Vlčková, FMFI UK

D Í V A M E  S A  P O  S V E T E
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Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava
Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava je nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia študentov 
práva, ktorá už vyše 25 rokov aktívne pôsobí pri Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Je súčasťou medzinárodnej siete ELSA 
(The European Law Students’ Association) 
ako najväčšej organizácie študentov práva so 
zastúpením v 43 krajinách sveta s pokrytím 
375 právnických fakúlt. Vo svojej vízii – „Svet, 
v ktorom je rešpekt pre ľudskú dôstojnosť 
a kultúrnu diverzitu“ – sa snaží neustále zvyšo-
vať povedomie o ochrane ľudských práv a re-
alizuje širokú škálu aktivít a projektov.

V rámci sekcie akademických aktivít sú 
obľúbenými podujatiami interaktívne právnic-
ké workshopy a súťaže rôzneho druhu. Dô-
ležitú pozíciu v rámci klinického vzdelávania 
majú simulované spory, kde študenti získava-
jú praktické zručnosti dôležité pre ich budú-
ce uplatnenie. Ďalším tradičným projektom je 
Job Fair – veľtrh potenciálnych zamestnáva-
teľov, s ktorými majú študenti možnosť nad-
viazať osobný kontakt a uchádzať sa o voľné 
pozície.

Sekcia semináre a konferencie zahŕňa 
rozličné aktivity organizované za účasti od-
borníkov z teórie aj praxe na aktuálne odbor-
né témy. Populárnym konceptom sú letné 
školy práva – spojenie kvalitného akade-
mického programu so spoločenským vyžitím 
a možnosťou vycestovať do zahraničia a spo-
znávať renomované zahraničné univerzity. 
Kultúrnu výmenu s odbornými prvkami spája-
jú aj študijné a inštitucionálne návštevy, ktoré 
umožňujú študentom spoznávať nové miesta, 
ľudí, právnické vzdelávanie v zahraničí či fun-
govanie právnych inštitúcií.

Treťou sekciou je STEP (Student Trainee 
Exchange Programme), v rámci ktorého sa 
členovia ELSA môžu prihlásiť na lukratívne 
odborné stáže v zahraničí. 

Okrem týchto aktivít organizuje ELSA aj 
rôzne dlhodobé projekty, charitatívne podu-
jatia, voľnočasové aktivity či právnické párty. 
ELSA ako medzinárodná asociácia je zastú-
pená aj na zasadnutiach medzinárodných or-
ganizácií a ich súčastí, na ktorých ju členovia 
môžu reprezentovať a zažiť tak medzinárodné 
rozhodovacie procesy na vlastnej koži.

Členom sa môže stať každý študent práva 
i programu ekonómia a právo. Aktívni členovia 
majú okrem možnosti rozvíjať svoj potenciál 
a získavať profesionálne skúsenosti aj veľa prí-
ležitostí cestovať a nadväzovať nové kontakty 
a priateľstvá. Budúci zamestnávatelia nepo-
chybne ocenia aj komunikačné a organizačné 
schopnosti nadobudnuté v rámci dobrovoľ-
níckych aktivít. Motiváciou aktívneho členstva 
môžu byť aj extra body na Erasmus+ a internát.

Bc. Romana Fridriková,
prezidentka ELSA Bratislava

Pošlite nám aj vy fotografiu zo svojich ciest s Našou univerzitou na nasa.univerzita@uniba.sk a získajte darček od UK.

N A Š A  U N I V E R Z I T A  N A  C E S T Á C H

Tatranská Bukovina, Poľsko (Monika)

Janov, Taliansko (Patrícia)

Plzeň, Česká republika (Alexandra)

Štrbské pleso (Jozef a Branislav)
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Mons. Mgr. Gašpar Fronc
vedúci Katedry filozofie RKCMBF UK,

predseda Akademického senátu RKCMBF UK,
člen Predsedníctva AS UK

Miesto narodenia: Nitra
Vek: 56
Čím ste chceli byť ako dieťa?

Kominárom. Chodil k nám veľmi ka-
marátsky ujo kominár a každý rok doniesol 
tradičný kominársky kalendár, ktorý nám 
visel v kuchyni na stene.

Čo ste študovali a prečo práve tento 
odbor?

Najprv som študoval teológiu na bo-
hosloveckej fakulte v Bratislave, čo počas 
komunistického režimu bolo zložité nielen 
pre mňa, ale následne aj pre celú rodinu. 
V roku 1990 bola cirkvi vrátená budova 
kňazského seminára v Nitre. Seminár, kto-
rý bol násilne zrušený v roku 1950, mohol 
obnoviť svoju činnosť. Nitriansky biskup 
mi oznámil, že so mnou počíta do pedago-
gického zboru, a tak bolo potrebné absol-
vovať ďalšie štúdiá. Vybral som si filozofiu 
a študoval som ju na Katolíckej univerzite 
v Lubline v Poľsku.

Prečo práve teológiu? Od dvanástich 
rokov som chcel byť kňazom, bolo to pre 
mňa niečo samozrejmé, nespochybniteľ-
né, a to aj napriek vtedajšiemu režimu. 
Keby som sa nedostal na bohosloveckú 
fakultu, išiel by som na matematiku a teo-
lógiu by som študoval tajne. A keď bolo 
treba ísť ďalej, voľba padla na filozofiu, 

lebo mojou záľubou bola odjakživa mate-
matika a fyzika. Ale tieto súvislosti by asi 
boli na dlhšiu diskusiu.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Nemecký, poľský, anglický, ruský.

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

Prvá asociácia, keď som to slovo 
v otázke uvidel, bola lopata a krompáč. 
Pracujem predovšetkým s knihami a počí-
tačom a možno práve preto občas dobre 
padne prevetrať hlavu poriadnou náma-
hou.

Ako rád trávite voľný čas?
Keď sa dá, tak chodím do prírody. 

Keď som mal osem rokov, tak nás otec 
prvýkrát zobral do Tatier. No a keď to raz 
človeka chytí, tak už je to nevyliečiteľné. 
Milujem vysoké hory, skaly a zasneženú 
krajinu. Venujem sa horolezectvu, skialpi-
nizmu a občas sa len tak prejdem na bi-
cykli okolo Nitry.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 
Prečo?

Televízor už asi tak desať až pätnásť 
rokov nemám a vôbec mi nechýba. Na 
základnej škole sme si aj so súrodencami 
objednávali každoročne knihy vo vtedaj-
šom Klube mladých čitateľov. Medzi neza-
budnuteľné zážitky z detstva patria chvíle, 
keď som neskoro večer pokračoval v číta-
ní s baterkou pod paplónom, mysliac si, že 
mamka to nevie. Dnes je v mojej knižnici 
cez tritisíc kusov najrozmanitejších žánrov. 
Prevláda, samozrejme, filozofia. Ďalej je 
tam veľa kníh z teológie, beletria, knihy 
o horách, prírode, technická literatúra, 
fyzika, matematika, ale aj psychológia či 
história.

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Som najstarší z piatich súrodencov. 

Keď som sa prihlásil na teológiu, tak to 
bolo pre ich kariéru vážnym ohrozením. 
Veľmi si vážim, že v tom čase vedome 
prijali toto ohrozenie a v zámere ma pod-

porili. Napokon sa na vysoké školy aj na-
priek režimu dostali, lebo víťazstvá na ce-
loštátnej úrovni v matematickej a fyzikálnej 
olympiáde boli silným argumentom. Mám 
štrnásť synovcov a neterí. Z nich piati sú 
študenti (jedna už absolventka) Univerzity 
Komenského, až na jednu výnimku sú to 
všetci „matfyzáci“. Medzi ďalšími nájdeme 
napríklad architektúru, divadelnú réžiu či 
hudbu.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Keď si ľudia navzájom úplne zbytočne 

ubližujú.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Keď sa vie človek zasmiať sám na 

sebe, tak sa môže smiať celý život. Určite 
nemám rád škodoradosť ani humor, ktorý 
uráža. 

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

Je veľa ľudí, ktorých mám rád. Ale 
väčšinou sú to obyčajní ľudia. Často sú za-
ujímavejší než známe či slávne osobnosti. 
Nájdem u nich dobrý príklad, povzbudenie 
či životnú múdrosť. Každý človek je natoľ-
ko jedinečný, že nie je potrebné niekoho 
napodobňovať. A napokon, na mnohých 
tých slávnych väčšinou niet veľmi čo na-
sledovať. Nepatrím medzi obdivovateľov 
celebrít.

Máte nejaký skrytý talent?
Určite áno. Ale keďže je, ako hovoríte, 

skrytý, tak netuším, čo by to tak asi mohlo 
byť. ☺

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdô-
ležitejšie?

Pravda, dobro a krása. V tradičnom 
filozofickom chápaní sú to transcenden-
tálne atribúty všetkého bytia. Kresťanstvo 
v nich vidí stopu či obraz Stvoriteľa v jeho 
diele. S nimi súvisí ľudská dôstojnosť ako 
hodnota každej ľudskej bytosti. Rešpekto-
vanie tohto poriadku vnáša do života lás-
ku, radosť a šťastie.
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In memoriam prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
(25. 12. 1936 – 13. 1. 2017)

„Veda má svoj zmysel, ak sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.“
Ján Pavol II.

Dňa 13. januára 2017 nás navždy opustil prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. V pánovi profesorovi strácame nevšednú osobnosť, 
ktorá svojím profesionálnym životom významnou mierou prispela k rozvoju špeciálnej pedagogiky.

Všetkých nás, ktorí sme mali tú česť 
sprevádzať ho čo len na malom úseku 
jeho životnej cesty, si pán profesor doká-
zal podmaniť a získať svojou odbornosťou, 
životnou múdrosťou, pracovitosťou, mimo-
riadnou schopnosťou tvorivého myslenia, 
náročnosťou na seba, spolupracovníkov 
i študentov, ale zároveň ľudskosťou, veľko-
rysosťou a výnimočnou ochotou pomáhať.

Svojou bohatou vedeckovýskumnou 
a publikačnou činnosťou sa pán profesor 
Štefan Vašek nezmazateľne zapísal do dejín 
špeciálnej pedagogiky. Vedeckými mono-
grafiami Základy špeciálnej pedagogiky 
a Špeciálnopedagogická diagnostika, 
ako aj mnohými ďalšími publikáciami nad-
časovo rozpracoval problematiku špeciál-
nej pedagogiky na vysokej vedeckej úrovni 
v intenciách požiadaviek 21. storočia, a to 
zdokonalením vedeckého jazyka špeciálnej 
pedagogiky, ako aj východísk nevyhnutných 
pre novú teóriu špeciálnej pedagogiky.

Počas svojho pôsobenia na pôde Pe-
dagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave pán profesor Vašek vo funkcii 
vysokoškolského učiteľa, vedúceho kated-
ry a prodekana odovzdával svoje bohaté 
vedomosti celej generácii študentov, aktív-
ne sa podieľal na vedeckej príprave dok-

torandov, docentov a profesorov, ktorí na 
jeho pomoc na Slovensku, ako aj v zahra-
ničí spomínajú s nesmiernou vďačnosťou.

Ako vysokoškolský pedagóg pôsobil 
aj na Katedre špeciálnej pedagogiky Pe-
dagogickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove, Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, na Univerzite J. A. Komenského 
v Prahe, na Fakulte pedagogiky a psy-
chológie Sliezskej univerzity v Katoviciach 
a ako externý profesor na Katedre špeciál-
nej pedagogiky Pedagogickej fakulty Gyulu 
Juhásza Univerzity v Segedíne.

Za celoživotnú prácu a mimoriadne vý-
sledky dosiahnuté vo výchovno-vzdeláva-
com procese na úseku vedy, starostlivosti 
o deti, mládež a šport a za prácu a výsled-
ky celoštátneho i medzinárodného význa-
mu, ktoré robia dobré meno slovenskému 
školstvu, prevzal pán profesor Štefan Va-
šek v roku 2005 z rúk ministra školstva Veľ-
kú medailu sv. Gorazda a 1. januára 2013 
pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej 
republiky mu prezident SR udelil vysoké 
štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. 
triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj špe-
ciálnej pedagogiky na Slovensku.

Ak by sme si mohli dovoliť jednou ve-
tou charakterizovať prínos pána profesora 

Štefana Vašeka pre špeciálnu pedagogiku, 
tak by sme na to asi použili výrok Aristotela 
zo Stageiry: „Skúsenosť na rozdiel od ve-
domostí vie, ale nevie prečo.“ Slovenská 
špeciálna pedagogika celé desaťročia prá-
ve na základe bohatých praktických skúse-
ností vedela čo a veľmi často aj ako, ale 
to múdre a nadčasové prečo nachádzame 
práve v odkaze pána profesora Štefana Va-
šeka, za čo Vám, pán profesor, patrí naša 
srdečná vďaka. Odišiel vzácny človek, ale 
jeho odkaz žije v nás.

PhDr. Ondrej Németh, PhD., PdF UK

Utečenkyňa – utečenka

Nové spoločenské udalosti sú jedným 
z katalyzátorov zmien v jazyku. V súvislos-
ti s migračnou krízou sa pozornosť začala 
upriamovať napr. na rozlišovanie významov 
utečenec – migrant – imigrant. Okrem 
toho sa však v prípade slova utečenec 
stretávame aj s ďalšou problematikou, a to 
s otázkou prechyľovania. V mediálnej sfére 
sa v súčasnosti zaužívala prechýlená podo-
ba utečenkyňa. Jazyková kritika upozor-
ňuje, že slovo utečenkyňa nie je spisovné. 
Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazy-
ka je správny tvar utečenka. Táto podoba 
sa uvádza už v Slovníku slovenského jazyka 
z r. 1959 – 1968, preto je pravdepodobné, 
že Krátky slovník slovenského jazyka túto 
podobu len prebral a rovnako aj príklady zo 

staršej slovenskej literatúry. Nastáva situá-
cia, keď popri sebe fungujú dva variantné 
tvary, jeden vytvorený prirodzene v jazyku 
a druhý používaný pod vplyvom jazykovej 
kritiky. Je pravdepodobné, že časom sa ja-
zyk s danou problematikou vysporiada sám, 
väčšinou sa tak deje v prospech nových 
tvarov. V tomto prípade nemožno povedať, 
že by bol daný tvar nesprávny, nenáležitý 
či nesystémový. Odvodzovanie pomocou 
koncovky –yňa je v slovenčine vždy veľmi 
produktívne a adekvátne, príkladov na takto 
vytvorené slová nájdeme mnoho: vedec – 
vedkyňa, horolezec – horolezkyňa, veštec 
– veštkyňa, bezdomovec – bezdomovky-
ňa, menovec – menovkyňa, lovec – lov-
kyňa, plavec – plavkyňa atď. Slovenský 
národný korpus potvrdzuje prevahu tvaru 
utečenkyňa, ktorý zaznamenáva 40 vý-

skytov slova v N sg. 
oproti 28 výskytom 
slova utečenka. To, 
že vzniká potreba po-
menovania žien – ute-
čenkýň, vyplýva tiež 
z demokratizácie jazyka. Ten bol v minu-
losti menej rodovo citlivý, používala sa skôr 
mužská podoba slova, prípadne generické 
maskulínum. Síce sa v súčasnosti nemožno 
oprieť o slovníkovú príručku, ktorá by vy-
chádzala zo súčasného stavu jazyka (napr. 
Slovník súčasného slovenského jazyka, 
ktorý je zatiaľ spracovaný po písmeno n), 
napriek tomu sa používateľ pri používaní 
slova utečenkyňa nemusí cítiť neisto. 

Mgr. Jaroslava Kmiťová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Účel použitia finančných prostriedkov
Neinvestičný fond Univerzita Komenského n. f. už viac než 20 

rokov svojou aktivitou prispieva k zlepšeniu podmienok na realizáciu 
rozvojových, vedeckovýskumných a výučbových programov UK.

Finančné prostriedky získané z 2 % daní sú hlavným zdrojom príj-
mov neinvestičného fondu. Fond s nimi hospodári v súlade s účelom 
použitia vymedzeným v štatúte n. f. a na základe rozhodnutia správ-
nej rady fondu. V rozhodujúcej miere sú investované do podpory 
mladých pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov a študentov 
prostredníctvom Grantov UK a na realizáciu vybraných rozvojových 
zámerov a celospoločenskej prezentácie UK.

Neinvestičný fond so zverenými prostriedkami hospodári nielen 
účelne, ale aj transparentne. Ročnú účtovnú uzávierku neinvestičné-
ho fondu overuje nezávislý akreditovaný audítor a spolu so správou 
o činnosti fondu je po schválení správnou radou fondu zverejňovaná 
v obchodnom vestníku. Tak sa každý darca môže uistiť, že jeho dane 
skutočne pomohli zmierniť dôsledky nedostatočného financovania 
univerzitnej vedy a vzdelávania.

Postup poukázania 2 %
Ak ste zamestnanec, môžete poukázať 2 % zo svojej dane z príj-

mu, ktorú ste zaplatili minulý rok. Požiadajte svojho zamestnávateľa 
o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za daň z príjmov a o vy-
stavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukáza-
ní 2 % z dane. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formu-
láre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste v roku 2016 odpracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, 
máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú 
ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.

Právnická osoba môže na verejnoprospešný účel poukázať 1 % 
z dane z príjmu. Pokiaľ firma v určenom roku darovala na verejno-
prospešný účel vlastné financie vo výške minimálne 0,5 % zo svojej 
daňovej povinnosti, môže darovať 2 % z daní.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama (SZČO, 
živnostník), môže darovať 2 % z dane jednému prijímateľovi. Ak splní 
podmienku odpracovania minimálne 40 hodín v dobrovoľníctve, 
môže darovať 3 % z dane.

Dôležité termíny
Do 31. marca 2017 – podanie daňových priznaní fyzických 

osôb (ktoré podávajú priznanie sami) a právnických osôb. Vyhláse-
nie je už súčasťou daňového priznania.

Do 30. apríla 2017 – zasielanie vyhlásení o poukázaní 2 % 
z daní zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná 
zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie 
o zaplatení dane).

Ďakujeme za prejavenú priazeň.

Ing. Jana Jirsáková,
Oddelenie stratégií a analýz RUK

Podporte aj vy vzdelávanie, vedu a výskum
2 % z daní pre Univerzitu Komenského

Aj v tomto roku máme možnosť poukázať 2 % z minuloročných daní na verejnoprospešný účel, o ktoré sa opäť 
uchádza aj univerzitný neinvestičný fond Univerzita Komenského n. f.

Údaje o prijímateľovi
názov: Univerzita Komenského n. f.
právna forma: neinvestičný fond
sídlo: Šafárikovo nám. 78/6,        818 06 Bratislava 
IČO: 30845831
SID: údaj sa nevyplňuje
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. marca 2017 a vyhrajte antistresové maľovanky UK. Spo-
medzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Viktor Frankl: „Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale... TAJNIČKA: 
ROZHODNUTIAMI, KTORÉ VYKONÁ.“ Správnu odpoveď poslala aj Monika Škvarková. Srdečne blahoželáme!

Naša univerzita 1962, ročník VII., č. 10

L ISTUJEME V  STARÝCH ČÍSLACH

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Aristoteles: „(Tajnička).“

Čo nájdete v marcovej Našej univerzite?

ü Rozhovor so špičkovou inštruktorkou potápa-

nia Andreou Novomeskou, absolventkou PriF 

UK a súčasnou študentkou RKCMBF UK

 Kde všade objavovala podvodný svet a aké sú jej 

skúsenosti so žralokmi?

ü Unikátne zistenia archeológov  

z FiF UK na nálezisku Vráble-Fidvár

 Čo odhalil výskum archeológov na čele 

s prof. Jozefom Bátorom? 

ü Rozhovor s Jurajom Petríkom, študentom 

FSEV UK, ktorý kvôli svojmu výskumu za-

vítal až do Rwandy
 Čo skúmal? Ako hodnotí svoj pobyt v Afrike? 

Prečo práve Rwanda?

ü veľa ďalšieho zaujímavého čítania 
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The Slovak president awards a state 
decoration to Professor Kováč

On 9 January 2017 there was a cer-
emonial awarding of state decorations 
in the Knight’s Hall of Bratislava Castle. 
In the presence of Slovakia’s three high-
est constitutional authorities, awards 
were received by twenty people. Among 
the recipients was Professor Emeritus 
Ladislav Kováč, who spent a large part 
of his professional life at the Department 
of Biochemistry at the Faculty of Natu-
ral Sciences at Comenius University in 
Bratislava. Professor Kováč received the 
Pribina Cross (2nd Class) from President 
Andrej Kiska for his many years of excep-
tional work in education and in developing 
Slovak society. p. 3

Associate Professor Mego receives 
the Crystal Wing for services to medi-
cine

On 29 January 2017 the Krištáľové krídlo 
(Crystal Wing) awards ceremony for 2016 
took place at the Slovak National The-
atre. Twelve Slovak personalities in the 
fields of science, medicine, business, 
art, and sport received this prestigious 
award. Among those honoured was the 
prominent Slovak oncologist, Associate 
Professor Michal Mego from the Faculty 
of Medicine at Comenius University, who 
received the Crystal Wing for services 
to medicine. Graduates of Comenius 
University were among others who were 
honoured at the ceremony, and included 
the Olympic gold-medal winners Ladislav 
Škantár and Peter Škantár, who were 
both awarded for their services to sport. 
The category of journalism and literature 
was won by the poet, prose writer, dra-
matist, scriptwriter, lyricist, and author 
of children’s and youth literature, Daniel 
Hevier, who is a graduate of Comenius 
University’s Faculty of Arts. p. 3

Safer brain surgery thanks to neuro-
surgeons from Comenius University 
and University Hospital Bratislava

Doctors from the Neurosurgery Clinic of 
the Faculty of Medicine at Comenius Uni-
versity and University Hospital Bratislava 
have managed to develop a new and safer 
technique of operating on tumours locat-
ed deep in the brain with the help of the 
specialized use of a navigated 3D ultra-
sound. Through the use of 3D ultrasound, 
neurosurgeons from the faculty and the 
hospital worked out how to display minor 

brain arteries which are smaller than one 
millimetre and which can cause paralysis 
if damaged. Until now similar attempts to 
display these vessels using sonography 
have not been successful, but neurosur-
geons from the faculty and the hospital 
under the leadership of Associate Profes-
sor Andrej Šteňo have developed a new 
method which was presented in the highly 
prestigious Journal of Neurosurgery. The 
work has been cited by neurosurgeons 
from Harvard University. University Hospi-
tal Bratislava has already successfully op-
erated on ten patients using this method, 
which is already being used abroad. p. 5

Four faculties had open days in Janu-
ary 2017

In the second half of January 2017, four 
faculties at Comenius University (the Fac-
ulty of Natural Sciences, the Faculty of 
Arts, the Faculty of Education, and the 
Faculty of Physical Education and Sport) 
once again opened their doors to the 
public so that those interesting in study-
ing could come and see the work of re-
searchers and teachers from dozens of 
disciplines up close, find out about the 
study options at each faculty, and talk 
about various topics with experts. Visi-
tors to the open days also made great use 
of the opportunity to talk informally with 
student representatives in order to get a 
better idea of studies at university. They 
also had the opportunity to become famil-
iar with the environment of their chosen 
faculty. pp. 6-7

Student research from the Faculty of 
Natural Sciences is discussed in BBC 
Earth

Hemen Sendi, a student at the Faculty 
of Natural Sciences, discovered a cock-
roach which is some 130 million years 
old in collections of Lebanese amber. His 
discovery of a new type of cockroach (Ba-
latronis libanensis) makes it the oldest 
known member of the Blattidae family of 
insects. BBC Earth reported on Sendi’s 
research in January 2017, and his study 
was published in the prestigious scientific 
journal Cretaceous Research. p. 9

Comenius University libraries have re-
ceived a subsidy to buy new literature 
from the Art Support Fund

In 2016 repository and heritage institu-

tions, including libraries, had the chance 
to apply for subsidies from the newly-
formed Art Support Fund for the first time. 
This opportunity was used by the Come-
nius University Academic Library, which 
submitted two applications for subsidies 
in order to acquire educational, original, 
and artistic literature. Both applications 
were awarded an equal amount of €6000. 
p. 13

An interdisciplinary academic confer-
ence on Jan Jessenius and the times 
he lived in

In December 2016 the Faculty of Arts at 
Comenius University hosted an academic 
conference on medical history entitled 
“Jan Jessenius (1566–1621): People 
and the Period”. Under the auspices of 
the Dean of the Faculty of Medicine, Pro-
fessor Juraj Šteňo, the conference was 
organized by the Department of the His-
tory of Medicine and Health Care at the 
Institute of Social Medicine and Medical 
Ethics at the Faculty of Medicine and the 
Department of General History at the Fac-
ulty of Arts, which hosted the conference. 
This event brought together historians, 
doctors, philologists, and philosophers 
from Slovak and Czech universities as 
well as scholars from Jagiellonian Univer-
sity in Krakow and the University of Novi 
Sad in Serbia. p. 15

The Sparks exhibition at Comenius 
University’s Science Park

On 19 January 2017 the Science Park 
hosted the ceremonial opening of the 
Sparks travelling exhibition, which was 
established as part of an eponymous Eu-
ropean project which identifies new ways 
of engaging people in scientific research 
and innovation. The exhibition took place 
under the guidance of the European Net-
work of Science Centres and Museums 
(Ecsite), which plans to visit museums, 
scientific centres, and research institutes 
in 29 European countries from 2015 to 
2018. Nine displays at the exhibition out-
line the stories of people who, thanks to 
available technology, contributed to an 
effective solution to problems which af-
fect thousands of people worldwide. The 
exhibition, which in this way presents the 
growing trend of DIY science, is open to 
the public in the Science Park until 13 
March 2017. p. 22

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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