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Január je mesiacom, keď viaceré fakulty našej univerzity 
využívajú príležitosť, aby otvorili svoje brány a rôznorodými 
akciami ešte pred uplynutím termínu podania prihlášok na 

vysoké školy upútali pozornosť stredoškolákov, svojich budúcich 
študentov (s. 6 – 7). Je to iba jedno z podujatí, ktorým sa už po 
niekoľko rokov pokúšame eliminovať postupný úbytok uchádza-
čov o štúdium, ktorý je podmienený predovšetkým demograficky. 

V súčasnosti k nám do prvého ročníka nastupujú mladí ľudia na-
rodení v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, ktorá bola pozna-
čená výrazným prepadom pôrodnosti, pokračujúcim až do prvých 
rokov storočia nového. Z toho vyplýva, že prinajmenšom ešte zo päť 
rokov budeme musieť počítať s poklesom počtu uchádzačov o štú-
dium na našej univerzite. Pritom nejedno naše pracovisko zostalo 
svojimi kapacitami nastavené ešte na tie počty študentov, ktoré pl-
nili posluchárne v ponovembrovom boome začiatku deväťdesiatych 
rokov a potom najmä po zavedení prideľovania podstatnej časti štát-
nej dotácie podľa počtu študentov. Ani mierny nárast pôrodnosti, 
ktorý sme zaznamenali okolo roku 2010, našu perspektívu v tejto 
oblasti nijako zásadne nezmení. A keď ešte počúvame od všetkých 
vládnutiachtivých, že po voľbách sa začnú robiť v školstve poriadky 
a v mene zlepšenia jeho kvality a fungovania sa zavedú rozhodné 
racionalizačné opatrenia, je zrejme najvyšší čas začať premýšľať 
a seriózne diskutovať o vnútornej optimalizácii fungovania našej uni-
verzity. Aby sme jej prvú storočnicu mohli sláviť síce spôsobne, ako 
sa na starú dámu patrí, no zároveň tak, aby naša alma mater mohla 
cez svoj lorňon sebavedome a v plnom zdraví zhliadať na starších 
i mladších nápadníkov, ktorí jej budú skladať poklony a uchádzať sa 
o jej priazeň. 

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

predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Prezident SR Andrej Kiska dňa 7. januára 2016 ocenil 15 slovenských osobností, ktoré si pri príležitosti Dňa Slovenskej 
republiky prebrali najvyššie štátne vyznamenania. Medzi ocenenými je aj prof. PhDr. Soňa Szomolányi, CSc., z Filozo-
fickej fakulty UK (FiF UK).

Profesorka Soňa Szomolányi, ktorá pôsobí na Katedre politoló-
gie FiF UK, si prevzala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriad-
ne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd 
a o rozvoj v oblasti spoločenských vied. 

„Je mi cťou v mene Slovenskej republiky oceniť 15 žien a mu-
žov, ktorí svojím dielom, svojimi skutkami a svojím poctivým úsilím 
uskutočňovali svoje ideály a sny. Žili a konali tak, že pomohli náš 
svet robiť lepším, krajším, múdrejším, humánnejším. A ktorí robili 
a robia česť svojej vlasti u nás doma aj za hranicami Slovenska. Vy-
znamenávame 15 žien a mužov. V ich príbehoch nájdeme osobnú 
statočnosť a veľa správnych osobných rozhodnutí. Profesionálne 
majstrovstvo, uplatnený talent, za ktorým je ale aj obrovské množ-
stvo každodennej poctivej vytrvalej neúnavnej práce. V ich príbe-
hoch nájdeme ale aj nepriazeň osudu, v dávnejšej aj nedávnej 
minulosti. V horších časoch, ktorým sme boli vystavení, ktoré sme 
však aj spoluvytvárali alebo ktorým sme sa niektorí prispôsobovali. 
Ale boli tu vždy ľudia, ktorí sa ideálov nevzdávali,“ povedal vo svo-
jom slávnostnom príhovore prezident SR Andrej Kiska.

V zozname ocenených možno nájsť aj šansoniérku Hanu He-
gerovú, hokejistu Michala Handzuša, účastníčku odboja Dalmu 
Špitzerovú či právnika Ernesta Valka in memoriam. Kompletný zo-
znam ocenených je k dispozícii na stránke Prezident.sk.

Soňa Szomolányi  sa narodila v roku 1946 v Poprade, vyrastala 
v Novom Smokovci. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte 
UK. V 70. a 80. rokoch pracovala na katedre sociológie, v rokoch 

1992 – 1993 viedla Inštitút stredoeurópskych štúdií, neskôr pra-
covala na Sociologickom ústave SAV. Desať rokov viedla Katedru 
politológie FiF UK, kde pôsobí dodnes. Do roku 1992 pôsobila vo 
vedení VPN, neskôr ODÚ – VPN. Venuje sa analýze transformácie 
Slovenska po roku 1989.

Andrea Földváryová
Zdroj foto: Prezident.sk

Podporujeme 
slovenských učiteľov

Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave vydali dňa 3. februára 
2016 vyhlásenie, ktorým vyjadrili podporu učiteľom a zamestnancom 
školstva v ich boji za dosiahnutie lepšieho spoločenského postavenia 
a finančného ohodnotenia. Prinášame vám plné znenie tohto vyhlásenia.

redakcia 

Vedenie Univerzity Komenského Bratislave, Kolégium rektora 
UK a vedenie Akademického senátu UK podporuje slovenských 
učiteľov a zamestnancov školstva v ich dlhodobom úsilí o dosiah-
nutie lepšieho spoločenského postavenia, finančného ohodnote-
nia, ako aj zlepšenia materiálneho vybavenia škôl. 

My, predstavitelia najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity, 
ktorá pripravuje budúcich učiteľov, máme  hlboký záujem na skva-
litnení slovenského školstva všetkých stupňov. Chceme vychová-
vať učiteľov, ktorí budú mať adekvátne materiálne zabezpečenie 
a spoločenské postavenie a budú tak môcť kvalitne vzdelávať ďal-
šie generácie našich detí.   

Prostriedky pridelené Univerzite Komenského zo štátneho roz-
počtu nestačia na zaistenie jej základnej prevádzky, vzdelávania 
a výskumu. Podporujeme návrh Slovenskej rektorskej konferencie 

na medziročné zvyšovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre 
rezort školstva na úroveň krajín OECD so zohľadnením kvality vy-
sokých škôl. 

Univerzita Komenského má odbornú kapacitu a skúsenosti, kto-
ré môžu pomôcť pri vytváraní novej politiky a priorít školstva a vedy. 
Žiadame preto vládu, ktorá vzíde z nadchádzajúcich volieb, aby 
umožnila zástupcom Univerzity Komenského aktívne sa podieľať 
na tvorbe nového programového vyhlásenia v oblasti vzdelávania, 
výskumu a reformy školstva na Slovensku.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,  
rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,  
predseda Akademického senátu UK

Profesorka Szomolányi ocenená prezidentom SR



Vedenie UK navštívili predstavitelia  
Univerzity v Groningene

Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., spolu s prorektorkou UK pre 
študijné veci RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD., prijali v piatok 8. januára 2016 v prítomnosti prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., 
vedúceho Oddelenia farmakologickej propedeutiky Farmaceutickej fakulty UK, predstaviteľov Lekárskej a Farmaceutickej fakulty 
Univerzity v Groningene: prof. Erika Boddekeho, dekana pre výskum Univerzitného centra pre medicínu a vedúceho Katedry neuroló-
gie, Dr. Martina J. Smita, riaditeľa postgraduálneho štúdia Univerzitného centra pre medicínu a prof. Dr. Roberta H. Henninga, PhD., 
z Katedry klinickej farmácie a farmakológie.

Prorektor UK prof. Moczo predstavil hosťom Univerzitu Komen-
ského v Bratislave. Informoval ich tiež o novom spoločnom magis-
terskom študijnom programe Univerzity Komenského v Bratislave 
a Univerzity Viedeň Fyzika Zeme a prorektorka UK Dr. Kovačičová 
ich oboznámila s výmenou študentov medzi UK a Univerzitou Gronin-
gen v rámci programu Tempus a aktuálne prostredníctvom progra-
mu Erasmus+. Obaja privítali záujem predstaviteľov druhej najstar-
šej holandskej univerzity, ktorá si pred dvoma rokmi pripomenula 
400. výročie svojho založenia a pravidelne sa umiestňuje v stovke 

najlepších svetových univerzít, o rozšírenie spolupráce s Univerzitou 
Komenského v Bratislave predovšetkým v oblasti spoločného post-
graduálneho doktorandského štúdia. Predmetom diskusie boli mož-
nosti jeho financovania z európskych fondov, spoločné rozvíjanie 
vedeckého potenciálu a talentu, ale aj dohovor o vydávaní duálnych 
diplomov certifikovaných oboma univerzitami a otázky ich uznávania. 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

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

8. 1. 
Rektor UK prof. Karol Mičieta, PhD., sa zúčastnil na zasadnutí 

predsedníctva Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene.

12. 1.
Na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku diskutoval s osobnos-

ťami Bratislavského kraja o prioritách Slovenska.

14. 1.
Zúčastnil sa na spoločnom zasadnutí Slovenskej rektorskej kon-

ferencie a Akreditačnej komisie za prítomnosti ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

Zúčastnil sa na 74. mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rektor-
skej konferencie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Na pozvanie prezidenta SR sa zúčastnil na stretnutí rektorov zo 
Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR.

15. 1.
Prijal pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Ju-

raja Draxlera na novoročné stretnutie.

19. 1.
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení Biomedicínskeho centra 

SAV, ktoré spojilo štyri ústavy SAV - Ústav experimentálnej en-
dokrinológie, Ústav experimentálnej onkológie, Ústav klinického  
a translačného výskumu a Virologický ústav.

22. 1.
Zúčastnil sa na tradičnom novoročnom koncerte SAV, ktorý sa 

konal pod záštitou predsedu parlamentu SR Petra Pellegriniho 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

25. 1.
Na pozvanie veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Bratisla-

ve sa zúčastnil na otváracom koncerte tria predsedníctva Rady 
Európskej únie v SND.

27. 1.
Zúčastnil sa na 3. diskusnom fóre iniciatívy A dosť! za účasti 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. 

28. – 29. 1.
Prijal pozvanie na slávnostné otvorenie drevárskeho pavilónu 

Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Prahe.

Mgr. Daniela Magalová, Kancelária rektora UK
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2  %

2 % v prospech UK
Medzi právnickými osobami, ktoré sa aj v tomto roku uchádzajú o 2 % z našich minuloročných daní, je aj univerzitný 
neinvestičný fond Univerzita Komenského n. f. Tým, že nám štát umožňuje rozhodnúť o časti svojich daní, má každý 
z nás reálnu šancu prispieť svojím konkrétnym vkladom k prosperite našej alma mater. Prijatím ponúkanej možnosti 
môžeme s minimálnym úsilím podporiť rozvoj univerzity finančnými prostriedkami, s ktorými by inak nakladal štátny 
rozpočet podľa svojho uváženia, a deklarovať tak mieru svojho zainteresovania a hrdosti na stavovskú príslušnosť.

O neinvestičnom fonde
Neinvestičný fond Univerzita Komen-

ského n. f. bol zriadený najmä za účelom 
podpory programov zabezpečujúcich roz-
voj Univerzity Komenského ako celku, roz-
voja nových smerov výskumu v súlade so 
svetovými trendmi a rozvoja nových študij-
ných a vedných odborov, ktoré sú v našej 
spoločnosti nezastupiteľné. Fond orientuje 
svoje pôsobenie na zmierňovanie dôsled-
kov nedostatočného financovania univerzít 
a na zdôraznenie potreby rozvoja tvorivej 
vedeckej práce ako základu pre poskyto-
vanie vzdelávania. 

Účel použitia prostriedkov 
neinvestičným fondom UK

Finančné prostriedky získané asigná-
ciou časti dane predstavujú pre fond nos-
ný zdroj príjmov. Na základe rozhodnutia 
správnej rady fondu sú v súlade so šta-
tútom používané najmä na systematickú 
podporu študentov, mladých učiteľov a vý-
skumných pracovníkov prostredníctvom 
podpory časti Grantov UK. Takto získané 
prostriedky predstavujú aj zdroje na reali-
záciu niektorých rozvojových zámerov UK, 
napomáhajú rozvoj jej spolupráce s inšti-
túciami vysokého školstva a vedy na Slo-
vensku i v zahraničí, podporujú všestran-
ný rozvoj osobnosti študentov Univerzity 

Komenského a udržanie jej primeraného 
miesta v spoločenskom povedomí na Slo-
vensku i v medzinárodnom meradle.

Fond v tejto súvislosti plní aj informačné 
povinnosti vyplývajúce zo zákona. V Ob-
chodnom vestníku, teda vo verejnom regis-
tri, zverejňuje použitie prostriedkov a účel 
a k výročnej správe vzhľadom na získavaný 
objem prostriedkov prikladá oficiálny nezá-
vislý audit od akreditovaného audítora. 

O asignácii všeobecne
Asignácia 2 % z daní z príjmu predstavu-

je formu nepriamej podpory neziskových 
organizácií realizujúcich aktivity v niektorej 
z oblastí verejno-prospešných činností. 
Spája v sebe významný motivačný faktor pre 
platcov daní z príjmov s unikátnou adminis-
tratívnou voľnosťou použitia prostriedkov, 
časovou disponibilitou mechanizmu a do-
predu definovaným spôsobom verejnej kon-
troly využitia týchto finančných prostriedkov. 
Asignovanie 2 % dane nie je darom, a teda 
ani filantropiou. Sú to pôvodne verejné zdro-
je, o ktorých môže rozhodnúť ten, kto ich 
pre štát „zarobil“, keďže priamou podporou 
by štát poprel podstatu týchto mimovlád-
nych organizácií a ich nezávislosť. 

  

Postup poukázania 2 % 
Všetci, čo sa rozhodnú darovať 2 % 

z dane, si vyberajú organizáciu zo zoznamu 
prijímateľov.

Právnická osoba 
 
môže poukázať 2 % z dane, pokiaľ fir-
ma v určenom roku darovala na verejno-
prospešný účel vlastné financie vo výške 
minimálne 0,5 % zo svojej daňovej povin-
nosti. Inak môže právnická osoba darovať 
iba 1 % z dane. Sumu môže rozdeliť medzi 
viacerých prijímateľov. 

Fyzická osoba, 

ktorá si podáva daňové priznanie sama 
(SZČO, živnostník) postupuje podobne, 
ale môžu darovať 2 % z dane iba jednému 
prijímateľovi. Ak splní podmienku odpraco-
vania minimálne 40 hodín v dobrovoľníc-
tve, môže darovať 3 %. 

Zamestnanec 

musí požiadať zamestnávateľa o vysta-
venie Potvrdenia o zaplatení dane, a ná-
sledne musí vyplniť tlačivo na poukázanie 
2 %, pri splnení podmienky dobrovoľ-
níctva 3 % z dane jednému prijímateľo-
vi. Obe tlačivá doručuje na daňový úrad 
podľa bydliska. 

Ing. Katarína Michalíková, 
Oddelenie stratégií a analýz RUK
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Najstaršia filozofická fakulta na Slovensku  
otvorila svoje brány

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) aj tento rok zorganizovala pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí. 
Stovky potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium získalo v sobotu 23. januára 2016 množstvo užitočných informácií ohľa-
dom budúceho smerovania svojho štúdia. Vedenie FiF UK budúcim študentom predstavilo podmienky a možnosti štúdia. Informovalo 
ich tiež o študijných programoch a voľnočasových aktivitách, ktoré im univerzita ponúka. 

FiF UK má dlhoročnú tradíciu. Bola zalo-
žená v roku 1921 a je považovaná za najstar-
šiu fakultu zameranú na spoločenské a hu-
manitné vedy. Medzi jej výhody patrí bohatá 
ponuka študijných programov, prítomnosť 
špecializovaných odborníkov na postoch 
pedagógov a tiež vysoká zamestnanosť ab-
solventov. 

V súčasnosti sa humanitným a spoločen-
skovedným odborom venuje približne štyri-
tisíc študentov denného štúdia, čo z FiF UK 
robí najväčšiu fakultu Univerzity Komenské-
ho. Každý rok nastúpi do prvého ročníka 
vyše tisíc študentov a ukončí ju približne tisíc 
absolventov, pričom problémy zamestnať sa 
majú iba dve percentá z nich.

Fakulta svojim študentom poskytuje všetky tri 
stupne štúdia – bakalárske, magisterské i dok-
torandské. Aktuálne má akreditovaných takmer 
dvesto študijných programov so širokým za-
meraním. V akademickom roku 2016/2017 si 
uchádzači môžu vybrať zo 73 študijných progra-
mov na bakalárskom stupni a 60 študijných 
programov na magisterskom stupni. 

Študentom ponúka okrem štúdia aj účasť 
na rôznych konferenciách, workshopoch, 
prednáškach so zahraničnými kolegami, 
pravidelné prednáškové cykly, odborné 
exkurzie, pobyty v zahraničí, ale aj mož-
nosť realizácie sa v univerzitných divadlách 
a športových aktivitách. Potenciálni uchá-
dzači o vysokoškolské štúdium na FiF UK 

majú možnosť vybrať si spomedzi jednood-
borových, tlmočníckych a pedagogických 
odborov. 

V rámci Dňa otvorených dverí si verejnosť 
mohla pozrieť krátke divadelné predstavenie 
univerzitného súboru. Budúci študenti po-
tom mali príležitosť navštíviť priestory jednot-
livých katedier, kde im pedagógovia poskytli 
konkrétne informácie o podmienkach prijí-
macieho konania a cenné rady do budúceho 
rozhodovania. 

„Pracovala som pre školský časopis. Od 
tlačovej agentúry TASR som získala titul re-
daktor junior a moja učiteľka mi poradila, 
aby som to skúsila na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave,“ zhodnotila svoju motiváciu pre 
štúdium na katedre žurnalistiky Ester, jedna 
z asi štyridsiatich návštevníkov tejto katedry, 
o ktorú je už tradične veľký záujem.

Terézia Nemčáková, 
študentka žurnalistiky FiF UK

Foto: Jana Pazderová

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK
Ako každý rok, aj v tomto roku Pedagogická fakulta UK (PdF UK) predstavila záujemcom o štúdium možnosti štúdia na fakulte počas 
Dňa otvorených dverí. 

Disponovať dostatkom informácií o mož-
nostiach štúdia, ktoré fakulta ponúka, o ob-
sahu jednotlivých študijných programov 
a uplatnení absolventov je pre uchádzačov 
o štúdium dôležité. Rozhodnutie uchádzača 
o vhodnosti študijného programu by malo 
byť v súlade s jeho záujmami a ašpiráciami, 
ale aj s osobnostnými a intelektovými pred-
pokladmi či sociálnymi spôsobilosťami. 

DOD sa konal 23. 1. 2016 v priestoroch 
fakulty na Račianskej ulici v Bratislave. 
Fakultu tento rok navštívilo približne 320 

záujemcov o štúdium. Na stretnutí s uchá-
dzačmi o štúdium sa zúčastnili zástupcovia 
všetkých katedier fakulty, študentskej komo-
ry a študijného oddelenia. Na úvod referent-
ky študijného oddelenia poskytli základné 
informácie o možnostiach štúdia na PdF UK 
a o podmienkach prijímacieho konania pre 
akademický rok 2016/17. 

Každá katedra pripravila  pre uchádzačov 
vlastné informačné materiály a zviditeľnila 
sa aj formou prezentácie premietanej na 
veľkoplošné plátno počas celej akcie. Všet-

ci návštevníci mali možnosť komunikovať 
priamo s pedagógmi jednotlivých katedier, 
ktorí im ochotne vysvetlili špecifiká štúdia 
konkrétnych študijných programov na ich 
katedre.

PdF UK sa snaží zabezpečiť všeobecne 
prístupné akademické prostredie aj  pre 
študentov so špecifickými potrebami. Na fa-
kulte pôsobia koordinátori pre študentov so 
špecifickými potrebami, ktorí  počas DOD 
poskytli uchádzačom o štúdium informácie 
o možnostiach ich podpory pri štúdiu zo 
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Prírodovedecká fakulta UK  
otvorila svoje dvere  

stredoškolákom
Dňa 22. januára 2016 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) uskutočnil tradičný 
Deň otvorených dverí. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 500 študentov z celého 
Slovenska, mnohí v sprievode svojich učiteľov. Podujatie bolo organizované ako 
„dvojkolové“. 

Okrem tradičného začiatku o 9-tej hodi-
ne sa pre záujemcov zo vzdialenejších kon-
čín krajiny sa program zopakoval aj o 11-tej 
hodine, a bol tak prispôsobený príchodu 
rýchlikov z východného Slovenska. Ako 
sa ukázalo, bol to správny krok, pretože 
takýchto záujemcov bolo viac ako stovka.

V tomto ročníku DOD sme urobili niekoľ-
ko zmien. Podujatie je síce už tradične or-
ganizované v dvoch etapách, v tomto roku 
sme však výraznejšie zasiahli do obsahu 
prvej časti. Tou bývali všeobecné informácie 
o možnostiach štúdia a prijímacom konaní 
doplnené atraktívnou prednáškou. Úvod 

tejto časti si vzal na starosť 
dekan fakulty doc. Trizna. 
Sústredil sa najmä na to, 
aby predstavil silné stránky 
fakulty v porovnaní s konku-
renciou za riekou Moravou, 
pražskou a brnianskou prí-
rodovedeckou fakultou. Na 
viacerých príkladoch ukázal 
študentom, že za „atraktív-
nym názvom“ študijného 
programu sa skrýva štan-
dardný obsah, ktorý študenti 
nájdu aj na PriF UK. Študijná 
prodekanka prof. Kollárová 
stredoškolákov informovala 
o ponuke študijných progra-
mov pre nasledujúci akade-
mický rok. Študenti si vypo-
čuli aj populárno-vedeckú 
prednášku doc. Aubrechta 
o klenote Južnej Ameriky – 
stolových horách Venezuely. 

Následne si záujemcov 
„rozobrali“ jednotlivé odborné sekcie. 
V rámci sekcií sa záujemci mohli detailnej-
šie oboznámiť so zameraním študijných 
programov, laboratórnym a prístrojovým 
vybavením. Diskusie so študentmi boli bo-
haté, a ukázalo sa tiež, že priamy kontakt 
so záujemcami je často nenahraditeľný. 
O tom svedčí množstvo „všetečných“ otá-
zok, ktorými boli vyučujúci zasypaní.

Už tradične sa na podujatí spolupodie-
ľala Študentská časť Akademického sená-
tu fakulty, keďže zvládnutie takého počtu 
záujemcov si vyžaduje perfektnú organizá-
ciu a súčinnosť. Všetkým študentom boli 
rozdané upomienkové predmety vrátane 
tričiek, aby tak nepriamo mohli robiť „PR“ 
fakulte po celom Slovensku.

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., 
prodekan PriF UK

strany fakulty (primerané úpravy štúdia, uby-
tovania, možnosť štipendia...).

Návštevníci využili v širokom meradle aj 
možnosť neformálnej komunikácie so zá-
stupcami študentov – členmi Študentskej 
komory Akademického senátu PdF UK, 
čím získali celkový obraz o štúdiu. Príjemným 
spestrením Dňa otvorených dverí bola výsta-
va prác absolventov Katedry výtvarnej výcho-
vy PdF UK.

Veríme, že fakulta svojou ponukou oslovi-
la návštevníkov DOD a s viacerými z nich sa 
stretneme už ako so študentmi v budúcom 
akademickom roku.

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., 
prodekanka PdF UK

Mgr. Michaela Hroncová,  
vedúca ŠO PdF UK

D E Ň  O T V O R E N Ý C H  D V E R Í
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2. ročník Komunitnej psychológie na Slovensku
Na prelome novembra a decembra 2015 sa uskutočnil už druhý ročník vedeckej konferencie a workshopu Komunitnej psychológie 
na Slovensku. Na pôde Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK) 
sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2015 stretli vedeckí pracovníci a odborní pracovníci z praxe pôsobiaci v oblasti komunitnej 
psychológie.

Prezentované boli nové poznatky z výsku-
mov v rôznych oblastiach tejto aplikovanej 
psychológie, ako aj prezentácie praktických 
projektov odborníkov pôsobiacich v rôznych 
oblastiach komunitnej psychológie na Slo-
vensku. Pole pôsobenia komunitnej psycho-
lógie možno definovať ako oblasť „zaobe-
rajúcu sa vzťahmi jedincov s komunitami 
a spoločnosťami, pričom ide o integráciu 
výskumu a praktického využitia a zároveň 
o snahu porozumieť a zlepšiť kvalitu života 
jedincov, komunít a spoločností“ (Kloos et 
al., 2007). 

Cieľom tejto konferencie bolo nielen ďa-
lej rozvíjať komunitnú psychológiu na Slo-
vensku, ale ju aj začleniť do medzinárodné-
ho kontextu. Tento rok prijala pozvanie Prof. 
Caterina Arcidiacono, PhD., (Past President 
of ECPA) z Federico II Univerzity v Neapo-
le, ktorá celú koferenciu otvorila príspevkom 
o perspektíve komunitnej psychológie a well-
-beingu. Na konferencii odznelo ďalších 10 
príspevkov od členov akademickej obce, 
ktorí prezentovali výsledky svojej výskumnej 
činnosti v oblasti komunitnej psychológie. 
Boli to Mgr. Simona Andraščiková, doc. Mgr. 
Júlia Halamová, PhD., Mgr. Barbara Lášti-
cová, PhD., prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., 
PhDr. Radomír Masaryk, PhD., Mgr. Magda 
Petrjánošová, PhD., Mgr. Miroslav Popper, 

PhD., Mgr. Jana Stračárová, Mgr. Eva Vav-
ráková, MSc., PhD., a Mgr. Denisa Zlevská.

V druhý deň sa konal workshop, na ktorom 
zástupcovia viacerých organizácií pracujúci 
s rôznymi komunitami na Slovensku predsta-
vili svoje projekty. Pozvanie prijali Mgr. Alžbe-
ta Frimmerová a Mgr. Gabriela Podmaková 
z organizácie Dobrovoľníctvo v Bratislave, 
Mgr. Andrej Gliganič, Mgr. Iva Grejtáková 
a PhDr. Petra Sláviková, PhD., z organizácie 
Modrý anjel, PhDr. Branislav Tichý z organi-
zácie Človek v ohrození, Mgr. Barbora Brich-
tová a Mgr. Denisa Valachovičová z Asociácie 
nízkoprahových centier pre deti, mladých ľudí 
a rodiny v zastúpení Detského fondu Sloven-
skej republiky, Mgr. Miroslava Žilinská, MA., 
a Jana Žáková z občianskeho združenia 
Odyseus, Ing. Mgr. Peter Mazalán a Mgr. Eva 
Vavráková, MSc., PhD., ktorí predstavili ko-
munitu a architektúru prostredníctvom partici-
patívneho dizajnu. Medzi ďalšími zúčastnený-
mi boli Mgr. Mária Pirohárová a Mgr. Zuzana 
Nigrovičová z Komunitného centra v Galante, 
Mgr. Marek Machata z Divadla bez zábran pri 
Malej scéne STU a Mgr. Monika Hricáková 
z Priatelia Quo Vadis, o. z.

Príspevky z workshopu a prezentácie 
jednotlivých výskumov z Komunitnej psy-
chológie na Slovensku 2015 možno nájsť 
v zborníku na webstránke Ústavu aplikovanej 

psychológie FSEV UK (www.fses.uniba.
sk).

Konferencia a workshop sú výsledkom 
spolupráce regionálnej koordinátorky doc. 
Mgr. Júlie Halamovej, PhD., z Ústavu apliko-
vanej psychológie FSEV UK s The Society 
for Community and Action Research (SCRA) 
Division 27 American Psychological Asso-
ciation a European Community Psychology 
Association. 

Snahou 2. ročníka Komunitnej psycholó-
gie na Slovensku bolo aj celkové rozšírenie 
povedomia o tejto oblasti aplikovanej psy-
chológie, a preto sa plánuje v budúcnosti 
opakovať na pravidelnej báze.

Mgr. Jana Stračárová, 
Ústav aplikovanej psychológie  

FSEV UK

Identifikačný kód Slovenska
(Culture Code)

Už deviaty ročník prestížneho projektu na podporu a rozvoj kultúry, ktorého autorom 
i každoročným organizátorom je PhDr. Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied 
a umení, mal opäť významný odraz v našej spoločnosti. Slávnostné udeľovanie cien sa 
uskutočnilo 28. 11. 2015 v hudobnej sále Bratislavského hradu.

Identifikačný kód Slovenska (IKS) šíri hod-
notu a originalitu slovenského umenia pre 
nás i pre svet. Vzdeláva žiakov základných, 
stredných a vysokých škôl, a je jedným z dl-
hodobých kľúčových projektov slovenskej 
kultúry. V globalizujúcom sa svete kladie 
dôraz na udržanie a ďalší rozvoj národnej 
a spoločenskej identity. Každoročne pred-
stavuje tvorbu vybraných umelcov, ktorí sú 
vkladom pre kultúrnu a hodnotovú identitu 
Slovenska v tom najširšom zábere. Navrhujú 
ich poprední odborníci a osobnosti nášho 
života. 

IKS je ojedinelým projektom, ktorý odmie-
ta bulvár, celebritnú povrchnosť a plytkosť. 

Rozsah a hodnoty našej kultúry zvýrazňuje 
oceňovaním významných jedincov z rôznych 
kultúrnych oblastí cenou „Laureát Identifi-
kačného kódu Slovenska“. Pripomína ne-
právom opomínaných umelcov, ktorých 
dielo akokoľvek úspešné dnes nedoceňu-
jeme. Upozorňuje na dnešné mladé talen-
ty, o ktorých už dnes možno hovoriť ako 
o umeleckých zjavoch. Venuje sa aj osob-
nostiam vedeckého života, ktorých tvorba je 
prepojená s umením. Cieľom tohto projektu 
je tiež osloviť zahraničie posolstvom identity 
a autentickosti domoviny každého jedinca, 
udeľovaním ocenenia vybraným zahranič-
ným osobnostiam. Poslať do sveta posol-

stvo potrebného humanizmu a pokoja. Tento 
projekt je nielen ojedinelý, ale aj mimoriadne 
potrebný pre kultúru každej oblasti na zemi. 
Spája ju silný vzťah a láska k detstvu, okoliu, 
ktoré ho obklopovalo, od voňavých lúk cez 
najkrajšiu ruku mamy. 

IKS zdôrazňuje význam pôvodnej domá-
cej umeleckej tvorby ako slovenskej národ-
nej identity v jednotnej Európe. Usiluje sa 
o rozvoj nášho kultúrneho dedičstva. Viac 
o tohtoročných ocenených umelcoch sa do-
zviete na stránke www.artem.sk.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK



Prednáškové turné 
v Indii

Na základe 15-ročnej spolupráce a viacerých spoločných 
publikácií s Prof. R. B. Singhom (kardiológ, neurológ) z Mo-
radabadu som prijala pozvanie na prednáškové turné v Indii, 
v dňoch 18. – 27. novembra 2015. Prehľadné prednášky, 
ako aj prezentácia klinických vedeckovýskumných výsled-
kov nášho pracoviska boli zamerané na mitochondriálnu 
medicínu, diabetes, autizmus, infertilitu a podpornú terapiu 
s koenzýmom Q10. 

Podporná liečba s koenzýmom Q10 a polarizovaným svetlom 
u pacientov s diabetom a kardiovaskulárnymi komplikáciami 
bola zaradená do programu 25th National Conference of Indian 
Society of Hypertension BPCON vo Faridabade. 

V chronobiologických štúdiách sme zistili priamy vzťah medzi 
funkciou mitochondrií mozgu a srdca v experimentálnych pod-
mienkach diabetu, prevažujúci účinok mesačného dňa (24,8 
hod.) v porovnaní so slnečným dňom (24,0 hod.) na funkciu 
mitochondrií srdca, mozgu a pečene. Účinok kompletného dl-
hodobého hladovania a regenerácie diétou je predmetom zá-
ujmu nielen odborníkov, ale aj pacientov s rôznymi chorobami. 
Výsledky boli prezentované na 1st International Congress of the 
International Society of Chronomedicine v Ahmedabade. 

V rámci kontinuálneho vzdelávania lekárov odzneli prehľadné 
prednášky na Teerthanker Mahaveer University, Medical College 
and Research Centre v Moradabade a na Saraswathi Institute of 
Medical Sciences v Hapure.

 Ďalšie pracovné stretnutia s lekármi boli zamerané na vý-
znam mitochondrií a koenzýmu Q10 pre organizmus v zdraví 
a v chorobách na Halberg Hospital and Research Centre, na 
Golden Gate Global School a na Neo Dales Play School v Mo-
radabade. 

Prínosom cesty je prehĺbenie medzinárodnej spolupráce me-
dzi Lekárskou fakultou UK v Bratislave a lekárskymi fakultami 
v Indii. Je potešiteľné, že naše pracovisko uznali ako špičkové 
vo svete v danej problematike, mohla som reprezentovať nielen 
Slovensko, ale aj Univerzitu Komenského a Lekársku fakultu UK 
v Bratislave.

prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.,
Lekárska fakulta UK, Farmakobiochemické  

laboratórium III. internej kliniky
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Medzinárodní účastníci kongresu v Ahmedabade

Novoročné krajanské 
stretnutie v Berne

Dňa 15. 1. 2016 sa v rezidencii veľvyslankyne SR vo Švajčiar-
skej konfederácii v Berne uskutočnilo Novoročné krajanské 
stretnutie organizované Veľvyslanectvom SR v Berne pod 
gesciou veľvyslankyne Mgr. Andrey Elschekovej Matisovej 
s manželom Ing. Oskárom Elschekom.

Počas otvorenia stretnutia 
predniesla príhovor Mgr. A. 
Elscheková Matisová (absol-
ventka PriF UK a PraF UK): 
„Krajanská komunita Slová-
kov vo Švajčiarsku rastie a je 
dôležitou súčasťou mozaiky 
vzťahov medzi našimi kraji-
nami. Základ intenzívneho 
krajanského života Slovákov 
vo Švajčiarsku položila gene-
rácia krajanov v rokoch 1968 
– 69. Spoločensko-politické 
zmeny po roku 1989, vznik 
SR, členstvo SR v EÚ a vstup 
oboch krajín do schengen-
ského priestoru priniesli vývoj 
aj v krajanskej problematike. 
Ďakujem všetkým vám, ktorí výsledkami práce alebo životnými po-
stojmi prispievate k pozitívnemu obrazu Slovenska vo Švajčiarsku 
v oblasti podnikania, vedy, na akademickej pôde alebo v iných po-
volaniach či v obyčajných životných situáciách; aj za vaše úsilie 
a aktivity pozdvihujúce národné povedomie krajanskej komunity 
a prehlbujúce švajčiarsko-slovenskú spoluprácu. V rámci svojej 
misie sa chcem sústrediť aj na posilnenie ekonomicko-obchodnej 
spolupráce SR a Švajčiarska hľadaním možností realizácie pod-
nikateľských zámerov; tiež napomôcť vytvoreniu podmienok na 
rozvoj kontaktov a aktivít v oblasti kultúry, školstva, vedy a výsku-
mu. Budem rada, ak sa v tomto úsilí budem môcť oprieť aj o vaše 
cenné rady a podporu.“ 

Stretnutie malo za cieľ propagovať činnosť diplomatickej misie 
veľvyslankyne SR a aktuálne spoločenské dianie v SR v uplynu-
lom a nastávajúcom roku a podporiť priateľské vzťahy, slovenské 
povedomie, sebavedomie a sebauvedomenie krajanskej komunity 
Slovákov pôsobiacich vo Švajčiarsku a rozvinúť ich interakciu na 
poli hospodárskom, kultúrnom a vedeckom; pripomenúť tiež blí-
žiace sa konanie volieb do NR SR a naznačiť opatrenia vlády SR 
v príprave historicky 1. predsedníctva SR v Rade EÚ v tomto roku. 

Na stretnutie prijalo pozvanie niekoľko desiatok diplomatov, 
podnikateľov, univerzitných pedagógov a pracovníkov z rôznych 
oblastí spoločenského života nielen Švajčiarska (aj Slovenska, 
Francúzska a Ruska), čím podujatie nadobudlo nezvyčajný medzi-
odborový a spoločenský rozmer. Medzi pozvanými bola aj MUDr. 
Lenka Šlapáková, úspešná absolventka LF UK, víťazka sekcií me-
dzinárodných súťažných konferencií (bio)medicínskych vied pre 
študentov a mladých doktorov, ktorá pôsobí ako lekárka v švajčiar-
skej Solothurner spitäler. Na stretnutí ju sprevádzal MUDr. Mgr. 
Vladimír Šišovský, PhD., z LF UK a Univerzitnej nemocnice Bra-
tislava. 

Významným prínosom stretnutia, okrem ďalšieho rastu a rozhľa-
denosti, je nadviazanie a rozvinutie vzájomnej komunikácie kraja-
nov Slovákov pôsobiacich nielen vo Švajčiarsku.

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD., LF UK a UNB,  
MUDr. Lenka Šlapáková, Solothurner spitäler,  

Mgr. Andrea Elscheková Matisová, Veľvyslanectvo SR  
vo Švajčiarsku

Zľava: MUDr. Mgr. V. Šišovský, PhD., MUDr. L. Šlapá-
ková, Mgr. A. Elscheková Matisová, Ing. O. Elschek
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Úspešní absolventi Farmaceutickej fakulty UK
Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) pred dvoma rokmi promovala svojho 10.000-eho absolventa. Mohlo by sa zdať, že 
magistra farmácie stretneme len za tárou v oficíne lekárne. Áno, je to krásne aj náročné povolanie. Štúdium farmácie 
však zahŕňa aplikované poznatky mnohých odborov a ponúka aj širokú škálu uplatnenia.

Na rozhovor sme pozvali dvoch docentov, odborníčku na reguláciu liekov i biznismena. Zaujímali nás ich spomienky 
na rozhodovanie sa kam po maturite, ich odborná špecializácia po štúdiu, zahraničné skúsenosti, kontakty s alma 
mater a odkaz pre záujemcov o štúdium.

PharmDr. Leonard Sojka

Je hlavným štatutárom slovenského 
zastúpenia svetovej farmaceutickej 
a chemickej spoločnosti Merck a ria-
di liekový sektor Biopharma. Väčšina 
jeho kariéry sa spája s obchodným 
prostredím. V rámci skupiny Merck 
vystriedal viacero manažérskych po-
zícií aj v jej zahraničných centrálach.

Lekárnictvo je krásne rodinné povo-
lanie. Ja som sa však k farmácii dostal 
cez záujem o chémiu. Vyrastal som 
v rodine s akademickým chemickým 
zázemím a chcel som naň nadviazať. 
Keď som vylúčil priemyselnú chémiu, 
farmácia ma oslovila kombináciou 

s biológiou a širokou perspektívou. Spätne môžem povedať, že to 
bola veľmi dobrá voľba, pre ktorú by som sa rozhodol aj dnes.

Po promócii som sa zamestnal vo Výskumnom ústave liečiv, ne-
skôr na fakulte s úmyslom získať doktorát a učiť študentov, čo ma 
veľmi bavilo. Na začiatku 90. rokov sa však aj do Československa 
začali presúvať obchodné aktivity tých najväčších farmaceutických 
a chemických firiem a oslovila ma ponuka stať sa jedným z prvých za-

mestnancov v tomto sektore. Bola to skutočne výnimočná príležitosť 
a na trhu pôsobilo iba pár spoločností. Prešiel som od začiatočnej 
pozície medicínskeho reprezentanta, ktorý navštevoval lekárov, cez 
rôzne stupne stredného manažmentu až po pozíciu národného/ 
country manažéra. Pozície v zahraničných pobočkách zahŕňali riade-
nie rôznych regiónov, samozrejme sa využila najmä znalosť stredoeu-
rópskeho regiónu, ale podieľal som sa aj na projektoch v Taliansku, 
Rusku, mimo Európy v Turecku, Iráne, Saudskej Arábii a v Južnej 
Afrike. Nešlo len o obchod a predaj, ale aj o lokálnu výrobu.

Kontakty s mnohými pracovníkmi fakulty udržiavam stále. Určite sa 
stretávame na konferenciách a odborných podujatiach, ale dôležité 
sú aj osobné a súkromné kontakty, ktoré sa s pracovnými prepájajú. 
Poviem príklad: trieda mojej dcéry zo základnej školy navštívila ne-
dávno FaF UK a moji bývalí kolegovia a priatelia pripravili po dohode 
aj takýmto školáčikom motivačnú prehliadku a ukážku toho, čo sa 
farmaceut v škole naučí, aby neskôr pomáhal ľuďom. Do budúcna by 
sa vzťahy korporácií s akademickým prostredím, samozrejme, mohli 
ešte prehĺbiť.

Možnosti pre absolventa farmácie sú dnes oveľa širšie než len za-
mestnať sa v lekárni. Mojou ambíciou už počas štúdia farmácie bolo 
iné prostredie, napr. výskum. Myslím si, že FaF UK bola a je dodnes 
veľmi kvalitná škola aj pri porovnaní so zahraničím. Stále stretávam 
jej absolventov, vzdelaných a príjemných ľudí. 

doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.

Je docentkou farmakológie. Venuje sa skúmaniu prevencie a te-
rapie dysfunkcie srdca. Absolvovala zahraničné stáže v Kanade 
a vo Veľkej Británii. Je členkou redakčných rád karentovaných 
časopisov. Jej bohatá publikačná databáza zahŕňa karentované 
publikácie, učebnicu i monografie. Jej projekty získali nielen 
grantovú podporu, ale aj štipendiá zahraničných univerzít, eu-
rópskych a svetových kardiologických spoločností.

Počas štúdia na gymnáziu som cítila, že by som chcela pracovať 
v zdravotníctve a pomáhať ľuďom. Avšak v tom čase boli pre mňa 
smrť a krv pojmami, ktoré ma limitovali prihlásiť sa na lekársku fakul-
tu. Rovnako som mala veľmi pozitívny vzťah k chémii. A tak oba tieto 
faktory podnietili rozhodnutie prihlásiť sa na FaF UK. 

Na štúdium na FaF UK mám veľmi dobré spomienky. Stretla som 
tu pedagógov, ktorí vďaka svojej odbornosti a ľudskosti neskôr for-
movali moje ďalšie pôsobenie na FaF UK. Pobyt na pracoviskách 
mimo alma mater mi pomohol kriticky zhodnotiť plusy a mínusy štú-
dia a práce v oblasti farmácie na Slovensku. Osobne sa mi páčili za-
hraničné modely prepojenia s nemocničnými pracoviskami a verej-
nými lekárňami počas všetkých rokov štúdia i schopnosti motivovať 
študentov aj počas letných prázdnin. Myslím si, že mnohé inovácie 
a progresívne metódy na zlepšenie plynulosti vzťahu lekár – lekárnik 
– pacient sa pomaly udomácňujú aj na FaF UK. 

V období posledných rokov sa pracovné podmienky na FaF UK 

z pohľadu infraštruktúry a moti-
vácie menia; vybudovali sa nové 
laboratóriá, získavame materiá-
lovú podporu na dovybavenie la-
boratórií. Okrem toho pociťujem 
slobodu v realizácii projektov. 
Som presvedčená, že aj vďaka 
tomu môžeme byť rešpektova-
nými partnermi zahraničným 
univerzitným pracovníkom, ako 
aj klinickým kardiológom, ktorí 
sú odborníkmi vo svojej oblasti.

Farmácia je vo svojej podstate krásna a v zdravotníckom reťazci 
má svoje jedinečné postavenie. Počas štúdia sa postupne získava 
množstvo informácií o prírodných a syntetických liečivách, o tom, 
ako vplývajú na organizmus, a naopak – ako organizmus narába 
s nimi. K pochopeniu týchto zákonitostí je potrebné štúdium prope-
deutických predmetov, ktoré sú podkladom pre zvládnutie nároč-
nejších profilových predmetov. Neskôr je potrebné poznatky prepo-
jiť a pozerať sa na liek ako na prostriedok, ktorý má pomôcť danému 
pacientovi s konkrétnym ochorením. Odborníkom s dôverou a reš-
pektom zo strany pacientov a ďalších zdravotníckych pracovníkov 
sa však človek stane najmä podľa svojho individuálneho zanietenia 
a sústavného vzdelávania.
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PharmDr. Dagmar Stará, CSc., MBA

Pôsobí v rámci štruktúr Európskej komisie v Bruseli ako vedú-
ca sekcie Lieky a veda na Generálnom riaditeľstve pre zdravie 
a bezpečnosť potravín, ktoré koordinuje aj Európsku liekovú 
agentúru.

Pre vysokoškolské štúdium na FaF UK som sa rozhodla zo zve-
davosti a záujmu o poznanie: chcela som vedieť ako fungujú lieky.

Po skončení štúdia som nastúpila do zamestnania vo Výskumnom 
ústave liečiv. Chcela som však ešte študovať. Preto som absolvova-
la postgraduálne štúdium na Katedre farmakognózie a botaniky FaF 
UK. Rada si spomínam aj na prácu v laboratóriu, keďže odvtedy pra-
cujem už len v kancelárii. Počas ašpirantúry som sa naučila sys-
tematicky pracovať s vedeckou literatúrou, túto zručnosť ozaj plne 
využívam. 

Nastal čas a chuť skúsiť to v praxi. Nový odbor mi ostal dodnes, 
regulácia liekov. Pracovala som v ňom doma i v zahraničí, v štátnom 
aj priemyselnom sektore. Dlho som pôsobila v Štátnom ústave pre 
kontrolu liečiv. Počas pobytu v holandskej liekovej agentúre v roku 
1999 som získala poznatky z oblasti regulácie liekov v EÚ. Nasle-
dovalo činorodé obdobie spolupráce starých a budúcich nových 
členských štátov v oblasti implementácie legislatívy. V roku 2003 
prišlo pozvanie do Londýna asistovať pri príprave Európskej liekovej 
agentúry na vstup 10 nových krajín. Vo Veľkej Británii som si rozšírila 
vzdelanie o štúdium manažmentu (MBA).

Moja ďalšia pracovná etapa bola spojená s oblasťou zdravotníc-
kej ekonomiky a prácou vo farmaceutickom priemysle. Obohatila 
ma skúsenosťami z inej perspektívy. Vrátila som sa však do verej-

ného zdravotníctva. 
V roku 2011 prišla 
ponuka pracovať 
v Európskej komisii 
na oddelení lieko-
vej politiky a spolu-
práce s Európskou 
liekovou agentú-
rou, kde pôsobím 
dodnes. Využívam tu 
všetky svoje predo-
šlé aktivity v oblasti 
aproximácie legisla-
tívy EÚ, špecializáciu na reguláciu liekov a tak trochu aj koníčky, 
s viacerými kolegami si pohovorím v ich rodnom jazyku. 

Kontakt s mojou alma mater som vlastne neprerušila nikdy. S ko-
legami z FaF UK som spolupracovala ako s odborníkmi na posu-
dzovanie nových liekov v Bratislave a stretávam ich ako odborníkov 
na lieky v komisiách EÚ, prednášala som na medzinárodnom kurze 
FaF UK.

Štúdium farmácie je veľmi pestré. Dáva možnosť rozvíjať predo-
všetkým prírodovedné a zdravotnícke vzdelanie, ale máte priestor 
na získanie vedomostí aj v manažmente alebo v práve. Teoretické 
vedomosti si vyskúšate v praxi v laboratóriu alebo v lekárni. Štúdium 
farmácie ma skutočne bavilo. Z vlastnej skúsenosti odporúčam pri-
dať veľkú lyžicu zvedavosti a štipku koníčkov.

PD PharmDr. Martin Smieško, PhD.

Od roku 2014 je docentom v odbore vývoj liekov s podporou po-
čítačov a toxikológia na Ústave farmaceutických vied Univerzity 
v Bazileji. Medzinárodné databázy uvádzajú 43 jeho vedeckých 
prác, 460 citácií, h-index 14.

Už od žiackych rokov ma veľmi zaujímali počítače. Samozrejme, 
začalo to počítačovými hrami. Vďaka staršiemu kamarátovi som sa 
postupne dostal aj k programovaniu. Ako úspešného riešiteľa stre-
doškolskej olympiády s výborným prospechom ma z gymnázia prijali 
na MFF UK aj bez prijímacích skúšok. Avšak na odporúčanie rodičov 
(sem-tam treba dať na ich rady J) som sa prihlásil aj na FaF UK. 
Farmácia, ako prirodzene multidisciplinárne štúdium, ponúka viace-
ré zaujímavé formy uplatnenia sa, a ja som stále dúfal, že sa raz bude 
dať nejako skĺbiť aj s tými počítačmi…

Stalo sa. V treťom ročníku v rámci predmetu farmaceutická ché-
mia som sa dostal aj k výpočtovej chémii a molekulovému mode-
lovaniu, ktoré bežalo na vytúžených počítačoch. Vďaka znalostiam 
z obidvoch oblastí, chémie a počítačov, som mohol rýchlo napre-
dovať a rozvíjať sa aj v rámci ŠVČ na katedre. Veľkú zásluhu na tom 
má aj môj dlhoročný školiteľ profesor Milan Remko. On mi otvo-
ril bránu do sveta akademického výskumu a v mnohých smeroch 
ma nezištne podporoval. Keďže v tom čase išlo o relatívne nový 
odbor, veľmi mi pomohol prístup k jeho odbornej knižnici. Touto 
cestou som získal veľa nových poznatkov spolu s presvedčením, že 
práve výpočtová chémia vo farmaceutickom nanosvete je pre mňa 

ten správny odbor, v ktorom 
budem chcieť absolvovať 
aj doktorandské štúdium. 
Hneď po jeho ukončení 
smerovali moje post-dokto-
randské kroky do zahrani-
čia, do Talianska, Nemecka 
a Švajčiarska. V poslednej 
menovanej krajine pracujem 
na univerzite na racionál-
nom vývoji liečiv a softvéru 
preň už desiaty rok. Keďže 
ide o jednu z najvyspelejších 
ekonomík sveta, ktorá úmer-
ne a umne investuje do akademického sektoru, je aj naše materi-
álne a technické zázemie na veľmi vysokej úrovni. To však samo 
o sebe nič neznamená. Kľúčové sú šikovné a rozhľadené mozgy, 
ktoré musia vedieť tieto prostriedky efektívne využiť.

Milí študenti, snažte sa preto získať čo najlepší všeobecný 
rozhľad a silné vedomosti v aspoň jednej vybranej oblasti. Zdoko-
naľujte sa v cudzích jazykoch. A hlavne sa aktívne zaujímajte o mož-
nosti štúdia, stáží, výmenných programov či praxe doma i v zahra-
ničí. A nezabúdajte byť priateľskí, otvorení a komunikatívni, lebo 
tieto vlastnosti sú pre vašu budúcu kariéru rovnako dôležité ako 
samotné vzdelanie.

Spracoval Jaroslav Tóth, prodekan FaF UK
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Skúste nám priblížiť, akým všetkým oblas-
tiam výskumu sa váš tím venuje? Behavio-
rálna a integračná biológia je predsa len 
dosť široká oblasť...

Snažíme sa spojiť štúdium fyziologických 
molekulárnych mechanizmov, ktoré pod-
mieňujú správanie a uvažovať buď v pato-
fyziologickom kontexte, do akej miery tieto 
mechanizmy môžu viesť k vzniku ochorení, 
alebo v pro-evolučnom kontexte, teda, čo je 
pre organizmus adaptačné, čo je výhodné 
a čo sa počas evolúcie manifestuje. To je 
jedna oblasť, kde sa snažíme spájať fyziolo-
gické, biochemické, molekulárne, biologic-
ké prístupy so správaním, aby sme to takto 
komplexne integrovali, preto hovoríme o in-
tegratívnej biológii. Používame najmä animál-
ne modely, lebo mnohé procesy sa u ľudí 
z etických dôvodov nedajú skúmať. Druhá 
oblasť je integratívna v tom, že študujeme 
biologické cykly, čo je jeden z najvyšších 
stupňov integrácie, kde fyziologické a beha-
viorálne procesy sú ešte integrované zmena-
mi podmienok prostredia. Kľúčovú úlohu tu 
zohráva cyklus „svetlo a tma“. Tieto cirkadi-
ánne rytmy sú veľmi pevne fixované – počas 
evolúcie sa vyvinuli už u bezjadrových orga-
nizmov. Očividne sa vyvíjali viacerými cesta-
mi. Vyššie organizmy majú komplexnejšie 
gény ako napr. hmyz. Alebo rastliny majú 
celkom iné gény, ktoré podmieňujú tieto pra-
videlné zmeny.

Môžeme teda hovoriť o tom, že je existen-
cia cirkadiánnych rytmov geneticky pod-
mienená a existuje na to špecifický gén, 
resp. viacero génov?

Existujú viaceré gény, u človeka sa hovo-
rí o základných 9 až 10 kľúčových génoch, 
ktoré musia byť spolu usporiadané v tzv. 
slučke a keď sú v správnom čase exprimo-
vané, vtedy je organizmus synchronizovaný 
v rámci celého tela, tzn. jeho hlavné hodiny, 
ktoré sú v mozgu, sú zosynchronizované s 
malými hodinkami, ktoré sú vlastne v kaž-
dej bunke. Môže sa to však narušiť zme-
nami podmienok prostredia, predovšetkým 
pri práci na zmeny alebo po preletoch cez 
časové pásma.

Aké dôsledky na ľudský organizmus 
môže mať narušenie biologických hodín?

Takéto narušenie sa manifestuje napríklad 
ako zvýšené riziko vzniku rakoviny. O tom 

existuje najviac najvýznamnejších prác a naj-
signifikantnejších výsledkov.

O aké najčastejšie druhy karcinómov ide?
Najlepšie je preskúmaný vzťah medzi prá-

cou na zmeny, narušením časovej štruktúry 
a rakovinou prsníka, teda mammárnym kar-
cinómom. V USA sa robili excelentné štúdie 
na zdravotných sestrách. Prvá etapa začala 
v roku 1976 a v súčasnosti beží tretia. V pra-
videlných ročných intervaloch sa vyhodno-
cuje ich zdravotný stav. Od niektorých brali 
aj vzorky – napr. moč, v ktorom stanovovali 
hladinu melatonínu. To je aj ten „náš“ hor-
món, ktorý najčastejšie sledujeme ako mar-
ker týchto biologických rytmov. Výskumy 
ukázali, že u zdravotných sestier, ktoré pra-
covali na zmeny relatívne dlho (viac ako 20 
rokov), bol vyšší výskyt rakoviny prsníka. 

Konali sa nejaké výskumy aj na mužskej 
populácii?

Áno, tam sa robili viaceré štúdie napríklad 
na hasičoch alebo policajtoch.

A prišlo sa k nejakým výsledkom?
V mužskej populácii nie sú také jednoznač-

né výsledky ako napr. u zdravotných sestier, 
lebo sledované skupiny neboli dostatočne 
početné, takže výsledky nie sú signifikantné. 
Skôr tu vidíme odlišné výsledky populačných 

štúdií napríklad na kardiovaskulárny systém. 
Japonské štúdie ukazujú, že práca na zme-
ny je spojená s hypertenziou a so vzostupom 
kardiovaskulárnych ochorení. Dve štúdie, 
jedna z Brazílie a druhá z Francúzska, to 
však vôbec nepotvrdili. Existujú výsledky, 
že u mužov pracujúcich na zmeny je zvýše-
ný výskyt rakoviny prostaty a aj práce, kto-
ré zreteľne ukazujú, že melatonín u týchto 
ľudí, ktorí majú rakovinu prostaty ešte pred 
diagnostikovaním, bol znížený. 

Vráťme sa k výskumným aktivitám vášho 
špičkového tímu. Ako vyzerajú v praxi?

Výskumy robíme do istej miery aj na ľu-
ďoch, najmä z hľadiska kvality osvetlenia, 
ale väčšinou ich vykonávame na potkanoch, 
kde dokážeme rôzne modifikovať svetel-
né podmienky prostredia, môžeme ich si-
mulovať tak, ako je to u ľudí, ktorí pracujú 
na zmeny, ale zároveň sa vieme pozrieť na 
molekulárne mechanizmy, čo u človeka ne-
môžeme. To je teda jedno z našich najväč-
ších zameraní, kde sa snažíme dívať na tú 
najvyššiu integračnú úroveň – organizmus 
a prostredie. Je to ale dosť zložité a ukazujú 
to i naše výskumy u potkanov, že očividne 
je tu kľúčová reakcia na stres. Keď máme 
týchto potkanov vystavených desynchronizo-
vanému režimu, odpovedajú na stres oveľa 
silnejšie. Máme jedno špeciálne zariadenie, 

Ako nás ovplyvňujú  
naše biologické hodiny?

Vnútorné biologické hodiny majú na zdravie človeka oveľa väčší vplyv, ako sme si možno mysleli. Jeden z biorytmov, odborne 
nazvaný cirkadiánny rytmus, je zodpovedný za deje, ktoré sa v našom organizme odohrávajú a opakujú so striedaním dňa a noci. 
Významnú úlohu tu zohráva hormón melatonín, ktorého vylučovanie závisí od osvetlenia – svetlo jeho tvorbu brzdí. I tomuto sa venuje 
špičkový vedecký tím „Integračná a behaviorálna biológia“, ktorého členmi sú prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., doc. Mgr. Iveta Heri-
chová, PhD., doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD., Mgr. Monika Okuliarová, PhD., RNDr. Katarína Stebelová, PhD. O ich výskume nám viac 
prezradil prof. M. Zeman, vedúci tímu.

Prof. M. Zeman pri oceňovaní špičkových vedeckých tímov.
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ktoré je jediné v tejto oblasti. Do aorty pot-
kana implantujeme snímač, operácia je re-
latívne komplikovaná, potkan sa po operácii 
zotaví cca po týždni, a my potom sledujeme 
frekvenciu srdca, tlak krvi, ktoré sa menia 
cirkadiánne. Môžeme ich sledovať 3 – 4 
mesiace s extrémne vysokou frekvenciou, 
až 500-krát za sekundu. Takto vieme veľmi 
zodpovedne odhadnúť aj mechanizmy, kto-
ré kardiovaskulárny systém regulujú. A na 
základe toho vidíme, že stresová odpoveď 
u týchto desynchronizovaných jedincov 
je zvýšená a myslíme si, že aj pri práci na 
zmeny práve interakcia desynchronizovaný 
systém plus expozícia stresu môže byť ten 
kľúčový faktor. 

Keď hovoríte o strese ako o kľúčovom 
faktore, existuje predpoklad, že keďže 
i zdravotné sestry sú exponované nes-
miernemu stresu, majú vyššiu predispozí-
ciu na vznik rakoviny?

Áno, ale zatiaľ to bolo dokázané len 
u zdravotných sestier a čiastočne u letušiek. 
Čo môže znamenať, že keď nejaká pani 
chodí na zmeny do nejakej psychicky me-
nej náročnej práce, možno to až taký veľký 
negatívny efekt na zdravie nebude mať. Toto 
je tiež dôležité analyzovať na animálnych mo-
deloch, aby sa na to potom mohlo pozrieť už 
cielene v epidemiologických štúdiách.

Spomínali ste i ľudské štúdie... Ako u vás 
prebiehajú?

Najčastejšie ich robíme na malej vzor-
ke študentov, čo musí byť, samozrejme, 
schválené etickou komisiou a študent musí 
poskytnúť informovaný súhlas. Ale vytvoriť 
nejakú väčšiu vzorku na Slovensku, to je 
skôr iluzórne. So študentmi analyzujeme 
vplyv rušivého osvetlenia v noci. Krátkodobo 
robíme výskum tak, že v noci majú takéto 
kontaminujúce osvetlenie zapnuté. Máme 
špeciálne zariadenia, ktoré sledujú aktivitu. 
Z tohto záznamu vieme odhadnúť kvalitu 
spánku a v moči meriame hladinu melatoní-
nu. Snažíme sa zistiť efekt moderných LED 
svietidiel – o koľko negatívnejšie pôsobia na 
melatonín, resp. ako sa líši teplé LED svetlo 
od studeného.

K akým výskumným záverom ste sa už do-
pracovali?

Jeden sme už publikovali a poukázali na to, 
že vzhľadom na veľká variabilitu v produkcii 
melatonínu je potrebné porovnávať toho is-
tého človeka pri rôznych expozíciách. Zistili 
sme, že existujú senzitívni ľudia, u ktorých už 
malá intenzita rušivého osvetlenia pod 5 lu-
xami naruší produkciu melatonínu a spánok. 
Takže nie je to celkom tak, ako sa v literatúre 
dočítame, že cca do 30 luxov je to bezpečné, 
ale záleží to od konkrétneho človeka. Existujú 
senzitívni ľudia, ktorí sú citliví už po hladinu, 
ktorá je možno 10-krát nižšia... A teraz na-
sleduje ďalšia etapa, v rámci ktorej by sme 
chceli odhaliť alebo zistiť, čím to je. Prečo sú 
niektorí ľudia citliví a iní nie, takže sa snažíme 
dávať dokopy genomické štúdie.

Melatonín sa nám vylučuje v tme, je možné 
ešte nejakým iným mechanizmom, resp. 
zásahom podporiť tvorbu melatonínu?

Skôr nie, skôr sa dá narušiť... Dôležitý je 
pravidelný režim a nevystavovať sa vysokej 
intenzite osvetlenia v noci. Narušiť tvorbu 
melatonínu je možné nesprávnym režimom, 
ale stimulovať sa v zásade dá len tak, že ho 
užijete. U nás je voľne dostupný v lekárňach 
ako výživový doplnok.

Aký máte vy názor na užívanie melatoní-
nu?

My sme jeho toxicitu voľakedy testovali na 
vtáčích embryách, ktoré sú veľmi citlivé na 
cudzorodé látky. Ani pri najvyšších dávkach 
sme nepozorovali žiadne negatívne účinky 
a naše výsledky sú v súlade s publikovanými 
údajmi, že melatonín nie je toxický. Z tohto 
hľadiska si myslím, že je bezpečné ho užiť 
v tom správnom čase – večer cca pol hodinu 
pred zaspávaním, rozhodne nie ráno, to je 
kontraproduktívne a pri ranných aplikáciách 
u zvierat sa ukázalo, že to môže ešte naopak 
zvyšovať karcinogénne účinky. 

Je rozdiel v prípadoch, keď niekto pra-
cuje na zmeny štýlom, že má cca 2 – 3 
nočné služby za týždeň, a keď iný pracuje 
pravidelne dlhodobo iba v noci a cez deň 
má priestor na spánok?

To je zaujímavá otázka, no nie sú na to 
jednoznačné odpovede, ale podľa mňa tam 
je tiež dosť silná individuálna variabilita. Po-
znám jedného pána, ktorý robí iba nočné 
služby, príde ráno o šiestej domov, predpo-
ludním spí, potom pracuje v záhradke a celý 
čas relaxuje a jemu takýto štýl vôbec nevadí. 
Avšak, cirkadiánny systém sa nedá „prešte-
lovať“. Dá sa prispôsobiť takému individuál-
nemu vzoru, ale aj to silno závisí od genetic-
kého nastavenia jedinca, ktoré sa nepriamo 
hodnotí psychologickými testami. Poznáme 
tzv. ranný a večerný typ, ale existuje ešte typ 
flexibilný a rigidný. A zvyčajne to býva tak, že 

veľmi ranné typy sú rigídne, nevedia sa pri-
spôsobiť, tzn. že ráno musia byť aktívni a ve-
čer musia ísť skoro spať. Ale sú takí, ktorí sú 
flexibilní, vedia sa lepšie prispôsobiť... Preto 
je veľmi ťažké zovšeobecňovať tieto otázky. 
Som si istý, že v dohľadnej dobe sa vypracu-
jú exaktnejšie testy, založené na najnovších 
biologických poznatkoch. 

Je možné naučiť sa na ranný alebo večer-
ný chronotyp?

Chronotyp sa nedá zmeniť. Vekom sa po-
súva k tomu rannému, ale zmeniť sa to nedá. 
I keď, mladí ľudia majú obrovskú adaptačnú 
energiu...

Často sa do súvisu s kvalitným spánkom 
dáva aj strava, ktorú konzumujeme pred 
spaním. Ktoré potraviny pozitívne vplývajú 
na spánok?

Zvykne sa tak hovoriť, že je dobré dať si 
pred spánkom tvaroh či banán, ale neexis-
tujú na to kvalitné štúdie, čiže je tam veľmi 
silný placebo efekt. Dá sa však povedať, že 
všetko, čo obsahuje tryptofán, prekurzor 
melatonínu, môže byť potenciálne vhodné.

Čo je vaša vízia do blízkej budúcnosti, 
v čom by ste sa chceli v rámci špičkového 
vedeckého tímu posunúť ďalej? 

Máme viacero oblastí a podľa mňa je to 
veľmi užitočné, pretože raz sa darí lepšie 
v jednej, inokedy zase v druhej... Čo by ma 
však skutočne veľmi tešilo, keby sme dotiahli 
do konca práve tie interindividuálne rozdiely 
– prísť na to, aspoň čiastočne, prečo niekto-
rí ľudia tak citlivo reagujú povedzme na ruši-
vé svetlo a niektorí sú adaptabilnejší, prečo 
sú niektorí jedinci tak citliví na desynchroni-
záciu, nie sú schopní spať, a iní sú schopní 
to celkom ľahko zniesť a ľahko sa adaptovať. 
A myslím si, že i metodologický pokrok s ce-
logenómovými analýzami k tomu do určitej 
miery dopomôže.

Jana Blusková
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Komplexná akreditácia  
na Jesseniovej lekárskej fakulte UK

Prípravy na proces komplexnej akreditácie sa na Univerzite Komenského, a teda aj na jej Jesseniovej lekárskej fakulte (JLF 
UK), začali na prelome rokov 2013 a 2014. Odvtedy už ubehol nejaký čas a naše dojmy z nej vo víre iných povinností a aktivít 
pomaly blednú. 

Na začiatku bola snaha zorientovať sa 
v požiadavkách Akreditačnej komisie, 
správne si vysvetliť komplikované vzor-
ce, prezentovať garantov odborov v čo 
najlepšom svetle, aktualizovať smernice, 
voliť tie najreprezentatívnejšie publikácie 
a citácie, nepomýliť sa v počítaní percent 
autorského podielu atď. A to všetko s jed-
ným cieľom – aby sme z hodnotenia vyšli 
čo najlepšie. Včas sme zistili, že nemá vý-
znam pýtať sa, či to musí byť a či to musí 
byť práve takto. V duchu jednoduchého 
porekadla o práci a koláčoch sme radšej 
začali. Stálo to nesmierne pracovné nasa-
denie a more času členov vedenia fakul-
ty a administratívnych pracovníkov, ktorí 
pripravovali príslušné podklady. Navyše, 
odoslaním materiálov sa to neskončilo. 
S napätím sme očakávali, či sme všetky 
požiadavky správne pochopili a aké chy-
bičky krásy nám bude „vyčítať“ elektronic-
ký systém. Tie sa potom opravovali, ako 
inak, v čase letných dovoleniek...

Dnes toto všetko už nie je podstatné. 
Dôležitá je len jedna vec – že naša fakulta, 

o čom sme pri všetkej skromnosti nepo-
chybovali, dopadla v hodnotení vynikajú-
co.

Jesseniova lekárska fakulta UK po-
žiadala v rámci komplexnej akreditácie 
o priznanie a získala práva v študijných 
programoch spojeného 1. a 2. stupňa 
(všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 
– denná forma), 1. stupňa (ošetrovateľ-
stvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná 
asistencia – denná forma) a 2. stupňa 
(verejné zdravotníctvo – denná forma 
a pôrodná asistencia – denná a externá 
forma). V rámci 3. stupňa vysokoškolské-
ho vzdelávania sme získali práva pre 14 
pôvodných študijných programov a jeden 
nový študijný program anatómia, histoló-
gia a embryológia. Právo uskutočňovať 3. 
stupeň vzdelávania v študijnom programe 
urológia nám nebolo pre vek garanta pri-
znané. 

Pokiaľ ide o uskutočňovanie habilitácií 
a vymenúvacích konaní, JLF UK má v rám-
ci komplexnej akreditácie 2014 priznané 
práva v 11 odboroch, z ktorých 10 je pô-

vodných a v jednom prípade ide o nový 
odbor dermatovenerológia. V štyroch prí-
padoch boli práva priznané s časovým ob-
medzením v dôsledku veku garanta alebo 
spolugaranta. Po komplexnej akreditácii 
boli JLF UK priznané aj práva uskutoč-
ňovať habilitačné a vymenúvacie konania 
v odbore neurológia. V celkovom hod-
notení kvality výskumnej činnosti fakulty 
v hodnotenej oblasti výskumu na základe 
atribútov výstupov, prostredia a ocenenia 
sme získali „A“. 

V závere tohto príspevku chceme po-
ďakovať členom minulého aj terajšieho 
vedenia Univerzity Komenského za po-
moc, ktorú nám pri procese akreditácie 
poskytli formou cenných rád telefonicky 
alebo počas organizovaných školení.

Z materiálov vedenia JLF UK  
spracovala prodekanka

Andrea Čalkovská 
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Bratislavská latka – 17. ročník pretekov  
v skoku do výšky

Memoriál Romana Moravca v skoku do výšky mužov

Memoriál Jaromíra Šimoneka v skoku do výšky žien

Dňa 20. januára sa uskutočnili v atletickej hale Elán výškarské preteky, ktoré ako 3. v poradí boli súčasťou seriálu mítingov Latka 
piatich miest 2016. Tieto preteky boli venované dvom výškarským legendám na Slovensku, ktoré v minulosti reprezentovali nielen na 
športovom ihrisku, ale aj na vedeckom poli na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (FTVŠ UK).

Preteky sa organizovali pod patronátom 
atletického oddielu Slávie UK v spolupráci 
s FTVŠ UK, športovou halou Mladosť s. r. o. 
a Klubom skokanov do výšky. Dekan fakulty 
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., venoval 
dva putovné poháre, ktoré dostali skokani do 
výšky za najhodnotnejšie výkony zo všetkých 
ženských a mužských kategórií. Organizač-
ne sa na celkovej súťaži podieľali i členovia 
katedry atletiky a študenti FTVŠ UK ako roz-
hodcovia. Úctu obidvom legendám vyjadrili 
i niekdajší spolupracovníci, tréneri a výškari, 
s ktorými boli v každodenných kontaktoch.

Na súťaži v skoku do výšky sa zúčastnilo 
24 skokaniek a 15 skokanov z celého Slo-
venska a Moravy. Najviac pretekárov v obi-
dvoch kategóriách sa zúčastnilo v mladších 
vekových ročníkoch. Na pretekoch skákali 
i skokanky do výšky, ktoré ešte pred rokom 
a pol viedol tréner Šimonek. V kategórii mu-
žov i žien pretekali zhodne 4 súťažiaci. V ka-
tegórii mužov vyhral študent FTVŠ UK Miro-
slav Bodnár výkonom 195 cm a v kategórii 
žien členka Dukly Banská Bystrica Tatiana 
Dunajská, ktorá vyrovnala najlepší tohtoroč-
ný výkon 178 cm. Títo pretekári si od dekana 
FTVŠ prevzali putovné poháre. Vo všetkých 
kategóriách dostali pretekári na 1. až 3. 
mieste pamätné poháre, diplomy a vecné 
ceny. V juniorskej a v kategórii dospelých 
i finančnú odmenu. Celé preteky sa organi-
zovali na vysokej úrovni a všetci zúčastnení 
vyjadrili maximálnu spokojnosť s realizáciou 
17. ročníka pretekov v skoku do výšky. Verí-
me, že na pretekoch sa budúci rok zúčastní 
ešte viac skokanov do výšky a ich výkony sa 
priblížia k rekordom, ktoré „visia“ o trochu 

vyššie vo všetkých vekových kategóriách. 
Prvou legendou, ktorej bol venovaný už 7. 

ročník Memoriálu v skoku do výšky mužov, 
je bývalý olympionik Roman Moravec. Ten-
to skokan do výšky, nazývaný i „Tyčka“, ako 
prvý československý atlét prekonal hranicu 
220 cm v roku 1971. Reprezentoval ČSSR 
na OH 1972, ME 1971, 1974 a 1978. Na 
svetovej univerziáde 1973 získal bronzovú 
medailu. Bol viacnásobným majstrom repub-
liky, 2-krát prekonal československý a 7-krát 
zlepšil slovenský rekord. V roku 1969 získal 
titul majster športu. Tento vynikajúci atlét 
skončil na FTVŠ UK aprobáciu telesnú výcho-
va a matematika. Titul CSc. mu bol udelený 
v roku 1979, PaedDr. v roku 1981 a docent 
v odbore teória vyučovania telesnej výchovy 
v roku 1994. Profesorom v odbore športová 
kinantropológia bol menovaný prezidentom 
republiky v roku 2002. V roku 1994 nastúpil 

do Výskumného ústavu telesnej kultúry FTVŠ 
UK ako odborný asistent, kde sa postupne 
vypracoval až na zástupcu riaditeľa. V rámci 
dlhodobého pôsobenia na FTVŠ UK zastával 
viackrát i funkciu prodekana pre vedeckový-
skumnú činnosť a zahraničné styky a funkciu 
vedúceho Katedry športovej kinantropológie 
FTVŠ UK vykonával od 1. 7. 2006 až do svo-
jej smrti 2. 11. 2009. V oblasti publikácií sa 
zaoberal najmä testovaním, telesným rozvo-
jom a pohybovou výkonnosťou. 

Druhá výškarská legenda, ktorá nás opus-
tila presne pred rokom, je Jaromír Šimonek. 
Z týchto dôvodov sme preto v ženskej kategó-
rii zaviedli 1. ročník Memoriálu Jaromíra Šimo-
neka v skoku do výšky žien. Tento neúnavný 
výškarský tréner, ktorý vo výškarskom sektore 
strávil takmer 60 rokov a cez jeho ruky preš-
lo viac ako 150 skokanov do výšky, vychoval 
viacerých reprezentantov. Medzi najúspeš-
nejších patria Lendel, Moravec, Mračnová, 
Pogány, Roško, Brenkusová, Horák. Jaromír 
Šimonek pôsobil na FTVŠ UK od r. 1953 
a vyprofiloval sa na uznávaného pedagóga, 
univerzitného docenta a popredného pred-
nášateľa na domácich a zahraničných konfe-
renciách najmä pre jeho schopnosť ideálne 
spojiť teoretické a praktické informácie. V ob-
dobí 1968 – 1976 zodpovedal a metodicky 
usmerňoval olympijskú prípravu českosloven-
ských atlétov. Na FTVŠ v Bratislave pracoval 
vo významných funkciách ako dekan fakulty, 
vedúci katedry, člen VR UK alebo podpred-
seda Akademického senátu UK.

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD., 
členka Katedry atletiky FTVŠ UK

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K
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Slovenčina ako šanca na nový život
Ukrajinskí a ruskí študenti Jazykovej a odbornej prípravy  

Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 

Naša inštitúcia, ktorá oslávila 55. výročie založenia, pripravila na vysokoškolské štúdium približne 11 000 študentov zo 128 krajín 
sveta. Ako sa vyjadrila riaditeľka CĎV Univerzity Komenského PaedDr. Janka Chládecká, PhD.: „Neexistuje kontinent, na ktorom 
by Slovensko prostredníctvom našich absolventov nemalo svojich vyslancov.“ Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štú-
dia a získaní diplomu naši študenti nachádzajú – podobne ako všetci ostatní frekventanti JOP CĎV UK – uplatnenie vo svojich 
rodných krajinách i v zahraničí a šíria dobré meno Univerzity Komenského po celom svete. 

V posledných rokoch vzrástol až trojná-
sobne počet študentov z krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu, napríklad z Ukrajiny 
a z Ruska. Neprichádzajú však len študen-
ti. Mnohí, ktorí k nám  prichádzajú študovať 
slovenčinu, majú iný zámer. Naučiť sa ho-
voriť po slovensky je pre nich základom pre 
úspešnú integráciu do života na Slovensku,  
splnenou podmienkou, aby mohli pracovať 
a žiť v modernej európskej krajine.   

To je jeden z hlavných dôvodov, pre-
čo k nám prišli študovať aj Olena a Oľga 
z Ukrajiny a Iuliia a manželia Anna a Alexej 
z Ruska, ktorým sme položili niekoľko otá-
zok. Samozrejme, po polroku učenia sa 
slovenčiny celý rozhovor prebiehal v slo-
venčine.

V čom vidíte výhody a nevýhody podob-
nosti ukrajinčiny a ruštiny so slovenči-
nou? 

Iuliia: To, že vieme po rusky, bola pre 
nás výhoda. Ale neskôr sme zistili, že nie-
kedy to môže byť aj nevýhoda. Napríklad 
význam niektorých slovenských slov, ktoré 
v ruskom jazyku znejú podobne, je opač-
ný. Slovo „čerstvý“ v ruštine znamená, že 
je niečo staré, zlé a v slovenčine je to na-
opak.

Alexej: Aj slovo úžasný má v ruštine 
opačný význam. Alebo aj slovo vôňa. Tak-
že úžasná vôňa je vlastne strašný zápach.

Anna: V ruštine nemáme len zeleninu 
a ovocie, ale aj tretí druh „frukty“. U vás je 
napríklad karfiol alebo zemiak zelenina, ale 
v ruštine je to ovocie. Takže aj na takéto 
veci si musíme dávať pozor, keď sa chce-
me vyjadrovať správne po slovensky.

Ktoré slovenské slovo vám znie naj-
krajšie?

Olena: Slovo zaujímavý. Neviem prečo, 
ale to slovo je mi veľmi sympatické.  

Oľga: Moje obľúbené slovo je obľúbené. 
Anna: Slnko a srdce.
Iuliia: Láska. 

V čom vidíte rozdiely medzi Slovenskom 
a vašou krajinou?

Oľga: Autobusy MHD tu chodia vždy 
načas. Na Ukrajine a ani v Rusku to takto 
vôbec nefunguje.  

Anna: Ja si stále neviem zvyknúť na to, 
že ľudia na Slovensku sú veľmi pomalí. Vy 
ste vždy takí pokojní, nikam sa neponáhľate, 
všetko robíte veľmi, veľmi pomaly. Naprí-
klad, keď sme hľadali na Slovensku byt, pí-
sali sme realitným maklérom a každý z nich 

nám poslal odpoveď až o dva-tri dni. Pre vás 
je to normálne, ale u nás by nám odpovedali 
ešte v ten deň, najneskôr do dvoch až troch 
hodín. 

Anna: A u mňa majú Slováci ešte jedno 
mínus, a to v tom, že nevedia povedať „nie“.  
Niekedy by bolo lepšie, keby ste povedali 
priamo – nemôžem, nebudem, nechcem... 
Ale veľké plus pre Bratislavu je v tom, že 
tu nie sú také veľké dopravné zápchy ako 
v Moskve. Zápchy, ktoré sú v Bratislave, nie 
sú zápchy v pravom slova zmysle.

Kto alebo čo vám na Slovensku najviac 
chýba?

Iuliia: Nemám tu svoju rodinu, takže mi 
chýba rodina.  

Oľga: Ja tu mám celú svoju najbližšiu 
rodinu, ale doma som sa mohla stretnúť aj 
s babičkami. A doma sme mali tiež more. 
Som zo Sevastopoľa a veľmi mi chýba Čier-
ne more.

Olena: Čierne more aj mne veľmi chýba. 
V Odese som bývala 200 metrov od mora. 

Anna: Chýba mi moja rodina, moji pria-
telia a v Bratislave mi chýba viac festivalov 
a koncertov. Aj v Bratislave máte každý deň 
rôzne spoločenské akcie, ale nie až toľko 
ako v Moskve.  
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Sú slovenskí lektori iní ako lektori na 
Ukrajine a v Rusku?

Olena: Lektori na Slovensku sú veľmi 
aktívni. A tiež sú vaši lektori veľmi mladí, my 
máme viac starších učiteľov. 

Anna: Ja nesúhlasím. Podľa mňa nie sú 
slovenskí a ruskí lektori veľmi rozdielni. Keď 
som študovala na univerzite v Moskve, aj 
tam bolo veľa aktívnych a mladých lektorov. 

Iuliia: Ja súhlasím s Olenou. Som 
z Orenburgu a tam majú niektorí lektori tiež 
veľa rokov. Mladých lektorov nie je veľa.

Akí sú podľa vás Slováci?
Iuliia: Sú otvorení a ochotní pomôcť. 
Olena: Slováci sú pracovití ľudia. Veľmi 

pracovití.
Oľga: Sú pozitívnejší než naši ľudia.
Anna: Ľudia v Rusku sú vždy pripravení, 

že sa im stane niečo zlé, že život im prine-
sie niečo zlé. Vy tak nerozmýšľate. 

Keby ste mohli niečo na Slovensku zme-
niť, čo by to bolo?

Iuliia: Ja by som si želala, aby lepšie fun-
govala komunikácia medzi ľuďmi. 

Anna: Pre mňa bolo veľkým prekvape-
ním, že tu nemáte on-line služby. Keď po-
trebujem niečo vybaviť na polícii, musím 
tam fyzicky ísť. Je to čudné, pretože, keby 
sa aspoň niektoré veci dali vybaviť cez in-
ternet, bolo by to ľahšie pre všetkých. 

Stretávate sa so svojimi krajanmi v Bra-
tislave?

Olena: Myslím, že migrácia, ktorá je 
momentálne v európskych krajinách, je 
normálny proces. Jednoducho to priniesol 
život. Na Slovensku som spoznala nových 
kamarátov, aj z Odesy. Chceme pracovať 
a nie je dôležité, v ktorej krajine to bude. 
Dôležité je pre nás to, aby sme mali pokoj-
ný a šťastný život.

Anna: My sa tu s manželom nestretáva-
me s inými ľuďmi z našej krajiny, ale viem, že  
na Slovensku žije veľa ľudí z Ruska, preto-
že je tu bezpečnejšie. V Moskve nemôžete 
chodiť po ulici v neskorých nočných hodi-
nách tak bezpečne ako v Bratislave. A tiež 
je vo vašej krajine napríklad ľahšie dostať 
deti do škôlky alebo do školy. U nás musíte 
začať hľadať škôlku alebo aj školu pre svo-

je dieťa hneď, ako sa narodí, inak sa môže 
stať, že sa nedostane do tej škôlky alebo 
školy, do ktorej ho chcete dať.  

Akú radu by ste dali našim budúcim štu-
dentom z vašich krajín?

Olena: Budúcim študentom z našich 
krajín, ktorí budú u vás študovať slovenči-
nu, by som chcela odkázať, aby študovali 
slovenčinu poctivo, pretože aj keď je to po-
dobný jazyk, nie je ľahký. 

Iuliia: Chcem povedať našim ľuďom 
z Ruska, aby sem nenosili zimné obleče-
nie, lebo ho tu vôbec nebudú potrebovať. 

A čo by ste odkázali nám – Slovákom?
Oľga: Aby ste nezabúdali na to, že tak 

ako u vás sú dobrí aj zlí ľudia, rovnako aj 
ukrajinskí a ruskí ľudia sú dobrí aj zlí.

Anna a Alexej: Aby ste sa nebáli pove-
dať NIE.

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa 
úspechov nielen v štúdiu slovenčiny, ale aj  
na Slovensku. 

Mgr. Klaudia Báčkaiová, JOP CĎV UK, 
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK

Projekt JASNE v cieľovej rovinke
Realizácia e-learningového projektu JASNE – Alles klar vstúpila po dvoch rokoch 
práce do záverečnej fázy. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 
(CĎV UK), ako jeden z členov medzinárodného realizačného tímu, bolo v dňoch  
21. 1. a 22. 1. 2016 organizátorom záverečného stretnutia všetkých partnerov. 

Na pôde Právnickej fakulty UK na Ša-
fárikovom námestí hostilo účastníkov 7 
inštitúcií zo 4 krajín Európy. Garantom 
a koordinátorom rokovania bola Technická 
univerzita v Drážďanoch ako líder projektu, 
Českú republiku reprezentovali zástupco-
via Ústavu jazykovej a odbornej prípravy 
Univerzity Karlovej a Česko-nemeckej 
obchodnej a priemyselnej komory, z Poľ-
ska prišli partneri z Jagiellonskej univer-
zity a tiež z Nemecko-poľskej obchodnej 
a priemyselnej komory. Za rakúsku stranu 
sa zúčastnili realizátori z Dolnorakúskeho 
centra jazykových kompetencií. Všetkých 
zúčastnených srdečne privítala riaditeľka 
centra PaedDr. Janka Chládecká, PhD. 

Hostia mali možnosť prezrieť si najrepre-
zentatívnejšie miestnosti univerzity – Rek-
torskú sieň a Aulu UK. Témou dvojdňového 
rokovania boli predovšetkým aktivity a úlo-
hy súvisiace s finalizáciou projektu. Práca 
na ňom bude pokračovať do mája 2016. 
Od apríla ale budú môcť okrem CĎV UK 
aj iné vzdelávacie inštitúcie využívať na 
webovej stránke www.jasne-online.eu ako 
doplnkové učivo vo vyučovaní slovenčiny 
ako cudzieho jazyka slovensko-nemecké, 
ale i identické slovensko-anglické e-lear-
ningové moduly. Pre technicky orientova-
né vysokoškolské inštitúcie sú k dispozícii 
moduly nemčiny ako cudzieho jazyka. Mo-
dernizáciu vzdelávacieho procesu podpo-
ruje možnosť implementácie celého kurzu 
i jeho častí do systému Moodle.

Dvojročná úspešná spolupráca potvrdi-
la opodstatnenosť realizácie vzdelávacích 
projektov na medzinárodnej úrovni. Príno-
som pre jednotlivcov i inštitúcie je vzájom-
ná výmena a získanie nových skúsenosti 
z teórie i praxe vzdelávacieho procesu, 
tvorby materiálov, poznanie podmienok 
a systému práce na porovnateľných za-
hraničných inštitúciách a nadviazanie 
kontaktov. Aj preto deklarovali všetci part-
neri projektu záujem o ďalšiu spoluprácu 
medzi zúčastnenými inštitúciami.

PhDr. Alica Bortlíková, CĎV UK

Univerzita 
Komenského  

na Facebooku

Milí kolegovia a študenti! Pripojte sa aj 
vy k takmer 12-tisíc priaznivcom Univer-
zity Komenského na Facebooku: www.
facebook.com/Comenius.University.

Budete tak pravidelne informovaní 
o významných udalostiach a novinkách 
na univerzite, fakultách i súčastiach UK. 
Prinášame správy o úspechoch vedcov, 
študentov, fotogalérie z podujatí, ako aj 
súťaže o zaujímavé ceny.

OVV RUK
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Vďačnosť je 
silný zdroj 

energie
Adela Banášová patrí už dlhodobo k úspešným a veľmi 
obľúbeným moderátorkám na Slovensku. Určite i vďaka svojmu 
typickému humoru, inteligencii a schopnosti promptne reagovať 
v rôznych situáciách. Mediálne známou sa stala najmä pre 
množstvo moderovaných relácií. Svoje vysokoškolské štúdium 
ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. My 
sme teda neváhali a príjemnú moderátorku aspoň v krátkosti 
vyspovedali v rozhovore pre Našu univerzitu. 

Začiatky vašej kariéry sa spájajú s Tele-
ránom v televízii Markíza a Fun rádiom, 
kde ste najviac vstúpili do povedomia 
verejnosti. V čom vidíte najmarkant-
nejšie rozdiely medzi prácou v televízii 
a prácou v rádiu?
V rádiu je iný rytmus, musíte pracovať s hu-
dobnými prestávkami, priestor sa zhutňu-
je. Ale všetko závisí od typu relácie. Pre 
mňa osobne v tom veľmi veľký rozdiel nie 
je. V oboch prípadoch by mal byť človek 
autentický a nezaoberať sa príliš tým, či 
ho vidno alebo nevidno, alebo ako asi znie 
jeho hlas. Samozrejme, pri zvládnutých 
základných technických znalostiach vysie-
lania jedného alebo druhého. 

V televízii máme možnosť vidieť vás 
v rôznych reláciách vždy v dobrej ná-
lade. Mávate vôbec pred živým vysiela-
ním stres?
Živé vysielania už vlastne ani nerobievam... 
Okrem Cien nadácie Tatra banky alebo 
cien za architektúru CEZAAR. Napätie cí-
tim, ale na začiatku akejkoľvek relácie. 

A tip na odbúranie? 
Nemám. Asi sa tým príliš nezaoberať, lebo 
tomu venujete pozornosť a je to potom 
ešte horšie. Je to normálne, má to každý, 
patrí to k tomu. 

Moderovali ste projekt Slovensko hľadá 
SuperStar. V čom vás skúsenosti z tejto 
show posunuli ďalej?
Zvykla som si na veľké pódium a veľké 
hlučné obecenstvo. Zistila som, že mode-

rovanie je v zásade stále 
o tom istom, či ste v ta-
kej alebo onakej relácii 
– treba vnímať situáciu 
a s ňou robiť. Potom sa 
to dá zvládať s dosta-
točnou prípravou všade.

A ako si s odstupom 
času spomínate na 
svoj hudobný počin 
s Tomášom Bezde-
dom?
Pesničku urobil Tomáš Soboda z Le Pay-
aco. Mne sa páčila, ale hlasovo mi bola 
príliš hlboko. Inak sa nad týmto počinom 
zamýšľam rovnako málo ako vtedy. J

V roku 2006 ste s kolegom Matejom 
„Sajfom“ Cifrom vydali knihu „Veci, 
o ktorých viete pomerne málo“. Na zá-
klade čoho ste sa rozhodli napísať túto 
publikáciu?
Boli to vlastne prepísané naše rubriky 
z vysielania. Keď ich bolo veľa, na mnoho 
strán formátu A4, tak sme si vymysleli, že 
to môžeme vydať v edícii „záchodové čí-
tanie“. J

Ste autorkou knihy „Zabudnuté sloven-
ské rozprávky“. Zrejme ste si pri písaní 
zaspomínali na svoje detstvo... Môžete 
nám ho trošku priblížiť?
Moje detstvo bolo rozcestované, výcho-
donemecké, rakúske, vrbovské (tam sme 
mali chalupu), bolo o babke a dedkovi. 
Babka ma doučovala slovenčinu, dedo ma 
naučil poznať noty. Chodila som na klavír, 

na džudo, na výtvarnú výchovu, veľa som 
kreslila pri mojej mame, jedno leto sme 
prerábali s rodičmi dom, veľa sme sa vždy 
nasmiali, na detstvo sa sťažovať nemôžem. 

Potom nasledovali vaše vysokoškolské 
časy, ktoré ste strávili na Filozofickej 
fakulte UK. Čo vás motivovalo k výberu 
kulturológie? 
Po strednej škole, ale aj počas nej, som 
už pracovala, takže som hľadala niečo, 
čo by mi ponúklo ku komerčným médiám 
trochu iný rozmer. Kulturológiu mi poradila 
rodinná známa, po roku od maturity sa mi 
to zdalo byť dobré riešenie.

Na čo si najradšej spomínate z tohto 
obdobia?
Na niektorých prednášajúcich, na niekto-
ré témy, na diskusie. Spomínam na pani 
docentku Gažovú, na kulturologické kon-
cepcie, na Noama Chomského, moju dip-
lomovú tému. A taktiež na to, ako sme so 
Sajfom v ten istý deň promovali. Aj keď on 
s dvojročným omeškaním. 

N A Š I  A B S O L V E N T I

Foto: RTVS
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Vo vašom moderovacom portfóliu 
možno nájsť aj tanečnú show Let‘s Dan-
ce, na ktorej ste sa neskôr súťažne 
zúčastnili. Aký máte vo všeobecnosti 
vzťah k tancu? Ovládali ste tanec už 
predtým, alebo vás s ním „skamarátil“ 
až váš partner – profesionálny taneč-
ník Peter Modrovský?
K tancu som mala vždy vzťah, aj keď 
k mojej postave sa podľa mňa nehodí. 
Vyzerám ako keby ma trhalo na všetky 
strany. Peťo ma oboznámil so spoločen-
ským tancom a skoro všetko som už aj 
zabudla.

V relácii Trochu inak v SND sa stretá-
vate so zaujímavými hosťami, naprí-
klad s umelcami. S akým typom osob-
ností sa vám najlepšie diskutuje?
Hostí mám z rôznych oblastí. Umelcov 
mám takú tretinu. Najviac ma zaujímajú 
ekologické témy, viac-menej každodenné, 
ale inak poňaté tým, že ich priamo hosť 
prežíva. Najlepší respondent je ten, ktorý 
je uvoľnený, autentický, v dobrej nálade 
a má hlavne o čom rozprávať.

Keď sme už pri divadle, aký máte 
k nemu vzťah ako diváčka? 
Odmalička ma naši brávali do divadla a mu-
sím povedať, že dosť preferujem činohru.

Prešli ste si už rozmanitými televíznymi 
a rozhlasovými formátmi. Je vôbec ešte 
niečo, čo by bolo naplnením vášho mo-
derátorského sna?
Neviem. Som spokojná s tým, kde som, 
čo robím, ak by mi malo ešte niečo vbeh-
núť do života, tak to určite príde.

A čo váš voľný čas? I keď predpokla-
dám, že pri vašej vyťaženosti ho príliš 
veľa nemáte...
Odpovedám na otázky do rozhovorov... 
(smiech) Idem cvičiť, prejsť sa, zájdem 
do sauny alebo sledujem moje obľúbené 
seriály. 

Neustále z vás žiari optimizmus, odkiaľ 
čerpáte toľko pozitívnej energie?
Musím si ju viac šetriť, ale v zásade je to 
o tom, čo si najviac uvedomujem, aký 
mám pekný život. Mám sa vždy z čoho 
tešiť, dostala som toľko darov, že by som 
mohla každý deň oslavovať a ja radšej nie-
kedy „frflem“. Ale, našťastie, mi to potom 
zas niekedy docvakne. Vďačnosť je silný 
zdroj energie. Stále sa to však učím.

Ktorá kniha alebo film vás v živote naj-
viac ovplyvnil? 
Groundhog day, Kuky se vrací a aktuálne 
aj najnovší Malý princ. Kniha určite – Bde-
losť od Anthony de Mella. 

Akou filozofiou sa v živote riadite? 
Všetko je tak, ako má byť, len nemáme vždy 
na to, aby sme to chápali. Viem, že treba žiť 
v dôvere k životu. Ale aj to sa učím. Občas 
chcem ešte príliš veľa „organizovať“.

Na záver by ste sa s nami mohli podeliť 
o nejakú vtipnú historku, ktorých je vo 
vašej brandži určite mnoho. Čo vás do-
kázalo najviac rozosmiať?
Takých je viac, ale bola to napríklad situ-
ácia, keď mi dal Bruno k telefónu spevá-
ka z Aerosmith (na pooscarovskej párty 
v Los Angeles) so slovami: „My friend Adel 
wants to talk to you...“ a on mi dve minúty 
gratuloval cez telefón k získaniu Oscara 
k titulnej skladbe k filmu Skyfall. 

Jana Blusková

K A R I K A T Ú R A

Autor: doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

Foto: Alena Klenková
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Absolvovala štúdium biofyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) a v štúdiu ďalej pokračuje 
ako doktorandka na FMFI UK a súčasne na CentraleSupélec vo Francúzsku. 
Získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Informatika 
a matematicko-fyzikálne vedy v rámci projektu organizovaného pod záštitou 
prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie 
a pod odbornou garanciou SAV. Viac o tom, čo pre ňu toto ocenenie znamená, 
ako aj o svojom doktorandskom štúdiu, nám v rozhovore prezradila  
Mgr. Zuzana Kovaľová. 

Stali ste sa Študentskou osobnosťou Slo-
venska v kategórii Informatika a matema-
ticko-fyzikálne vedy. Ako vnímate tento 
úspech?

Získanie ocenenia bolo celkom nečakané, 
ale, samozrejme, potešujúce, keď odborná 
komisia zostavená z ľudí zo SAV ocenila môj 
výskum. O nominácii som vopred vedela, ke-
ďže to bol môj školiteľ doc. RNDr. Zdenko 
Machala, PhD., ktorý zaslal moju prihlášku 
do tejto súťaže. Napriek tomu som bola oce-
nením príjemne prekvapená. Myslím si, že je 
veľmi dôležité oceňovať šikovných mladých 
vedcov už na začiatku ich odbornej kariéry, 
aby nestratili chuť a motiváciu pokračovať 
v tom, v čom sú dobrí.

Zapojili ste sa aj do iných podobných pro-
jektov?

Na projekte tohto typu som sa zatiaľ nezú-
častnila, ale pravidelne sa uchádzam o ceny 
na vedeckých konferenciách. Nedávno sa 
mi takto podarilo získať cenu časopisu Bio-
interphases, vďaka čomu som mala prepla-
tené všetky náklady za účasť na konferencii.

Vyštudovali ste biomedicínsku fyziku a fy-
zike sa venujete aj v rámci doktorandské-

ho štúdia. Vo všeobecnosti však panuje 
názor, že je to odbor, o ktorého štúdium 
sa zaujímajú viac chlapci ako dievčatá. 
Kedy ste začali inklinovať práve k tomuto 
smeru?

Na strednej škole sme mali dobrú učiteľku 
fyziky, ktorá bola síce prísna, no naučila nás 
fyzikálne rozmýšľať. Hoci ma vtedy zaujímali 
skoro všetky predmety, prírodné vedy ako 
fyzika, chémia či biológia boli mojimi naj-
obľúbenejšími, keďže tam nebolo potrebné 
učiť sa veľa faktov naspamäť. Je pravda, že 
na odbor fyzika sa hlási menej dievčat, ale 
určite je to lepšie ako v prípade odboru in-
formatika či iných technických odborov. Na 
biomedicínskej fyzike tvorili polovicu zo štu-
dentov dievčatá, za čo možno vďačiť práve 
jej interdisciplinárnemu charakteru.

Ste súčasne aj doktorandkou na vzdelá-
vacom inštitúte CentraleSupélec v Gif-
-sur-Yvette zameriavajúcom sa na výskum 
a postgraduálne štúdium v oblasti tech-
nických vied. Mohli by ste nám toto štú-
dium priblížiť?

Ešte pred ukončením magisterského štú-
dia som vedela, že chcem pokračovať v tom, 
čo robím aj na doktorandskom štúdiu, ale 
s mojím školiteľom na Slovensku. Po získaní 

štipendia od francúzskej vlády som počas 
troch rokov strávila vždy pol roka na univer-
zite vo Francúzsku. Doktorandské štúdium 
na CentraleSupélec-u sa líši od toho nášho 
dĺžkou, ktorá je tam tri roky, no hlavne spô-
sobom financovania. Keďže ide o technickú 
školu, je v úzkom spojení s rôznymi firmami. 
Na mojom oddelení sú to hlavne firmy ako 
Renault či PSA Peugeot Citroën. Väčšina 
doktorandov je tak platená priamo týmito fir-
mami, pričom v nich zároveň pracujú alebo 
budú pracovať po dokončení štúdia. Ja som 
jednou z mála doktorandov, ktorí sú platení 
štátom. Ďalším rozdielom je, že hoci musí-
me získavať kredity z predmetov súvisiacich 
s dizertačnou prácou, veľmi dôležitú súčasť 
štúdia predstavujú aj kurzy písania projektov 
a vedeckých prác či výučba cudzích jazykov, 
najmä francúzštiny, keďže veľká časť štu-
dentov pochádza zo zahraničia.

Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberáte 
bio-dekontamináciou bakteriálnych bio-
filmov na povrchoch - sklených krycích 
sklíčkach a v tenkých dlhých trubiciach 
pomocou nízkoteplotnej plazmy elektric-
kých výbojov vo vzduchu alebo argóne. 
Pre laika to musí znieť dosť zložito...

Zameriavame sa na dekontamináciu, 
jednoducho povedané – zabíjanie baktérií. 
V prirodzenej forme tvoria baktérie biofilmy, 
ktorých tvorbu môžeme bežne pozorovať 
na umývadle alebo na zuboch ako zubný 
povlak. Na jej odstránenie je potrebné me-
chanicky ju rozrušiť. Biofilmy plné baktérií sa 
tvoria aj na rôznych povrchoch v nemocni-
ciach, vo vnútri prístrojov, ale aj v tele niekto-
rých chronicky chorých pacientov. Baktérie 
sú v tejto vrstve dobre chránené a preto je 
potrebné hľadať iné metódy ako dekontami-

Je dôležité  
oceňovať  
šikovných  
mladých vedcov  
už na začiatku  
ich odbornej kariéry
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novať a sterilizovať povrchy. Jednou z tých-
to nových metód môže byť aj nízkoteplotná 
plazma elektrických výbojov. Plazma je ioni-
zovaný plyn, ktorého využitie môžeme nájsť 
aj v bežnom živote, napríklad v žiarivkových 
neónových trubiciach či plazmových televí-
zoroch. Okrem nich sa plazma bežne vysky-
tuje aj v prírode vo forme bleskov. V rámci 
svojej práce skúmame pomocou rôznych 
mikrobiologických metód, ako plazma zabíja 
baktérie v biofilme, analyzujeme jej elektric-
ké vlastnosti, teplotu, produkované žiarenie 
a pomocou rôznych chemických metód 
produkované častice. Snažíme sa nájsť naj-
vhodnejšie parametre plazmy na zabíjanie 
baktérií tak, aby sme zároveň nepoškodzo-
vali povrchy alebo ľudské bunky.

Chceli by ste sa po skončení doktorand-
ského štúdia aj naďalej venovať vedecko-
-pedagogickej činnosti alebo máte iné 
plány?

Po skončení doktorandského štúdia by 
som rada pokračovala vo vedeckej činnosti 
na univerzite alebo inej vedeckej inštitúcii. 
Momentálne si hľadám prácu v zahraničí, 
no nevylučujem, že sa po získaní skúsenos-
tí a v prípade vhodnej pracovnej príležitosti 
v budúcnosti na Slovensko vrátim.

Zuzana Tomová

Nové a veľké veci sa dajú robiť 
všade, kde je vôľa

O tom, že ERASMUS+ je výborným spôsobom pre študentov ako získať nové 
skúsenosti, spoznať nové tváre a rozšíriť si obzory, nie je isto pochýb a podobne 
to platí aj v prípade učiteľských mobilít cez tento európsky program. Preto som aj 
ja využil túto možnosť a prihlásil som sa na mobilitu na partnerskú vysokú školu – 
Univerzitu Hradec Králové. 

Hradec Králové je pekné historické mesto vo východných Čechách ponúkajúce množ-
stvo zážitkov pre zrak, chuť, sluch, skrátka pre celé telo, ale aj pre myseľ. V tomto meste 
sídli okrem dvoch fakúlt Univerzity Karlovej aj pomerne mladá Univerzita Hradec Králové 
(UHK) nadväzujúca na činnosť Pedagogického inštitútu založeného v roku 1959. Táto mo-
derná a dynamická  škola svoju pomerne krátku tradíciu nepovažuje za nevýhodu, ale práve 
naopak. 

Môj štvordňový prednáškový pobyt sa uskutočnil začiatkom novembra 2015 a mojím 
prechodným pracoviskom sa stala Katedra  pomocných vied historických a archívnictva 
Filozofickej fakulty UHK. Okrem série prednášok a seminárov na témy, ako napríklad vznik 
a formovanie štátnych hraníc Slovenska, digitalizácia archívneho dedičstva na Slovensku 
a ďalšie týkajúce sa historickej geografie a historickej demografie, ktoré som si pripravil pre 
tunajšie nádejné archivárky a nádejných archivárov, som sa sem aj ja prišiel takpovediac 
priučiť niečo nové.

Na tunajšej univerzite sa totiž neprednáša iba tradičné archívnictvo integrálne prepojené 
s pomocnými vedami historickými, podobne koncipované ako napríklad na našej univerzite, 
ale aj zaujímavý a inovatívny študijný program s názvom Počítačová podpora v archivnictví. 
Ide o prepojenie klasických spoločenských odborov a disciplín – archívnictva, histórie, 
cudzích jazykov s modernými technológiami – informatikou, základmi programovania a ich 
výučbou. Absolventi takéhoto štúdia majú preto oveľa viac možností pri uplatnení sa na trhu 
práce a v praxi. Mňa preto zaujímali všetky podrobnosti a rozdiely oproti výučbe tradičného 
archívnictva. Keďže ide o interdisciplinárny program, na jeho výučbe sa nepodieľajú iba 
„klasickí“ archivári z katedry archívnictva, ale aj niekoľko učiteľov zameraných práve na 
informatiku. Študenti získajú poznatky nielen z dejín, archívnictva, niektorých klasických 
a moderných pomocných vied historických, ale napríklad aj dobré základy z práce s data-
bázami, základy matematiky, programovania, práce s grafikou a mnoho ďalších zručností.

Okrem získavania a porovnania poznatkov či skúseností o tunajšom vzdelávaní archivárov 
som sa v rámci svojho pobytu zameral aj na ďalšie veci spojené s touto univerzitou. Keďže 
aj Univerzita Hradec Králové má zriadený svoj vlastný archív, moje kroky zavítali, samo-
zrejme, aj sem. Archív sídli v budove rektorátu na najvyššom poschodí zrekonštruovanej 
historickej budovy v samom centre mesta. Univerzitný archív síce nie je rozsahom priveľ-
ký (obsahuje iba 9 archívnych súborov a približne 480 bežných metrov dokumentov), má 
dvoch pracovníkov, ale zato pekné moderné priestory nielen pre verejnosť. Okrem archívu 
som sa zaujímal aj o správu registratúry na univerzite. Aj v tomto smere je univerzita prie-
kopnícka, pretože ako jedna z prvých českých vysokých škôl zaviedla a dodnes úspešne 
používa automatizovaný document management systém, ktorý výrazne odbúrava papierovú 
byrokraciu a zachováva ju iba tam, kde je nevyhnutné potrebná.

Môj pobyt v Hradci Králové vo mne zanechal nielen veľa spomienok, ale dal mi aj množ-
stvo podnetov nielen pre moju budúcu prácu na našej univerzite. Aj Univerzita Hradec 
Králové je totiž dôkazom toho, že nové a veľké veci sa dajú robiť všade, kde je vôľa.  

Mgr. Ján Valo, PhD., FiF UK

Sídla Pedagogickej a Filozofickej fakulty UHK



2222

N A Š I  Š T U D E N T IP R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

Katedra predprimárnej 
a primárnej pedagogiky
Pedagogická fakulta UK

Miesto narodenia: Štúrovo
Vek: 57

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Vždy som chcela byť učiteľ-

kou, rodičia nás viedli k tomu, 
že škola je dôležitá, zvlášť 
matematika. Všeobecne bola ma-
tematika považovaná za dôleži-
tú, dnes je dehonestovaná. 

Čo ste študovali a prečo práve 
tento odbor?
Študovala som učiteľstvo ma-

tematiky a fyziky na Univerzi-
te Komenského. Predovšetkým som 
chcela byť učiteľkou a k tomu 
bolo potrebné zvoliť si predmet, 
ktorý by som chcela učiť. Mala 
som viac obľúbených predmetov 
aj na základnej aj na stred-
nej škole, no nakoniec som sa 
rozhodla pre matematiku. V tom 
čase, keď som ja študovala, ne-
bolo možné študovať učiteľstvo 
len pre jeden aprobačný pred-
met. Matematika bola kombino-
vaná asi so siedmimi predmetmi, 
ja som sa rozhodla pre fyziku. 
Bola to nutnosť, fyziku som ani 
dlho neučila. Počas štúdia na 
univerzite ma učili vynikajúci 
matematici a stretla som sa aj 
s vynikajúcimi učiteľmi matema-
tiky počas pedagogickej praxe. 
Cviční učitelia boli starostli-
vo vyberaní z tých najlepších 
učiteľov, učili nás svojim vzo-
rom.. 

Aké cudzie jazyky ovládate?
Angličtinu a maďarčinu. V ško-

le sme sa učili ruštinu, žiaľ 
už som z nej veľa zabudla, ale 
odborný článok si dokážem pre-
čítať. 

Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“?
Slovo práca má pre mňa viac 

významov. Je to niečo, čo mu-
sím urobiť pre každodennú exis-
tenciu (napríklad: upratovanie, 
administratíva), aby som sa 
mohla venovať skutočnej práci, 
ktorá je mojím povolaním a má 
pre mňa zmysel. Druhý význam je 
pracovať na niečom zmysluplnom: 
vyučovaní, výskume, inovačných 
projektoch... Venujem sa vyu-
čovaniu matematiky, učila som 
na všetkých stupňoch škôl – od 
tretej triedy základnej ško-
ly na dedine až po univerzitu. 
Po nástupe na Pedagogickú fa-
kultu UK som mala možnosť sa 

venovať vyučovaniu matemati-
ky aj na teoretickej úrovni, 
špeciál ne didaktike matematiky 
pre učiteľov pre 1. stupeň zá-
kladnej školy. Vyučovanie ma-
tematiky je oblasť, v ktorej 
je vždy možné niečo inovovať, 
vylepšiť, zefektívniť. Dostup-
nosť moderných technológií vy-
žaduje inovácie aj v tak poma-
ly sa meniacom odvetví ako je 
školstvo. Skúsenosti, záujmy aj 
potreby nových generácií žiakov 
sa rýchlejšie menia ako v pred-
chádzajúcich storočiach, preto 
treba častejšie selektovať po-
znatky, ktoré by sa mali vyučo-
vať. Niektoré poznatky stratili 
svoj význam (napríklad písom-
né odmocňovanie), iné sa sta-
li potrebnými (napríklad prá-
ca s údajmi). Vzdelávanie však 
musí zachovať aj tradičné hod-
noty. Nepremyslené, násilné vy-
nechanie tradičných poznatkov 
a zručností by škodilo rovnako 
ako ignorovanie záujmu o nové 
vedecké objavy a technické mož-
nosti. Matematika je abstraktná 
veda a najmä na 1. stupni zák-
ladnej školy, kde ešte žiaci ne-
majú úplne rozvinuté abstraktné 
myslenie, preto je dôležité vy-
berať metódy veľmi citlivo, aby 
nedošlo k deformácií poznatkov.

Ako rada trávite voľný čas?
Po veľkom pracovnom napätí si 

doprajem aspoň pol dňa „nične-
robenia“. Moja práca nepriná-
ša okamžité výsledky, preto vo 
voľnom čase rada robím niečo, 
čo má hmatateľný výsledok. Rada 
šijem alebo pletiem. Mám rada 
divadlo, najmä balet, v mlados-
ti som tancovala vo folklór-
nom súbore a viem oceniť náma-
hu tanečníkov. Návšteva rodiny 
v mojej rodnej dedine mi vždy 
pomáha zabudnúť na každodenné 
problémy, zároveň poskytuje iný 
pohľad na život. Dala som si 
záväzok, že cez zimné aj let-
né prázdniny si prečítam aspoň 
jednu knihu. Viac-menej sa mi 
to darí dodržať. Cez školský 
rok čítam len odbornú litera-
túru. 

Uprednostňujete televíziu alebo 
knihy? Prečo?
Neuprednostňujem ani jed-

no, televízia má svoje miesto 
a knihy tiež. Niekedy je prob-
lém vybrať si kvalitu z ponuky 
televíznych programov, ale sor-
timent v kníhkupectvách je tiež 
rôznorodý. 

Prezradíte niečo o svojej ro-
dine?
Som slobodná, v detstve som 

bola obklopená veľkou rodinou: 

rodičia, starí rodičia, sestry, 
sesternice a bratranci prvého 
a druhého stupňa, no časom sa 
rodina stále zmenšovala. Te-
raz je moja najbližšia rodina 
rozptýlená po svete, osobne sa 
stretávame zriedkavo, našťastie 
existujú technické vymoženosti, 
ktoré umožnia aspoň virtuálny 
kontakt.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Najviac ma zarmútia zlé ľudské 

vlastnosti – nespravodlivosť, 
arogancia či bezohľadnosť. Ne-
chápem, ako môže niekto úmysel-
ne ničiť tvorbu niekoho iného.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Inteligentný vtip, dobrá ve-

selohra, niekedy reakcie štu-
dentov. Dokážem sa zasmiať aj 
na vlastnej hlúposti.

Máte obľúbenú osobnosť (herca, 
spisovateľa, športovca...)?
Obdivujem Leonarda Da Vinciho 

pre jeho všestrannosť. Asi pre-
to, lebo som mala starého otca, 
ktorý bol všeobecne zručný: vy-
robil nám detskú lavicu, opra-
vil zlaté náušnice, hodiny aj 
bicykel, vyrobil aj kryštálo-
vé rádio na slúchadlá. Veľmi si 
vážim niekoľko osobností, ale 
ich mená by vám nič nehovorili, 
nie sú to celebrity. Stretla 
som niekoľko osobností z môj-
ho odboru aj kolegov či nadria-
dených, ale aj úplne neznámych 
ľudí, ktorí sa prejavili v kri-
tických situáciách ako osobnos-
ti a sú pre mňa vzorom. Nedá sa 
povedať, že by som uprednost-
nila konkrétneho spisovateľa, 
čítam rovnako klasikov aj best-
sellery.

Máte nejaký skrytý talent?
Asi nemám.

Aké hodnoty sú pre vás v živote 
najdôležitejšie?
Odbornosť, spravodlivosť, aká-

koľvek zmysluplná ľudská tvor-
ba. Pravdaže aj príroda.
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Prof. Ing. Peter Kovács, DrSc.,  
sa dožíva významného životného jubilea

Emeritný profesor Peter Kovács, DrSc., pôsobiaci na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej 
fakulty UK, dňa 27. 1. 2015 oslávil významné životné jubileum. 

V roku 1961 bol zakladateľom Katedry 
biochémie a mikrobiológie FaF UK, ktorú 
po prof. A. Jindrovi viedol 17 rokov, od 
1979 do 1996. V roku 1982 sa stal ria-
diteľom Biochemického ústavu UK, ktorý 
úspešne viedol do roku 1987.

V rokoch 1967 – 68 pôsobil ako hos-
ťujúci docent na Technickej Univerzite 
v Karlsruhe a v rokoch 1994 – 2003 kaž-
doročne ako hosťujúci profesor na Univer-
zite M. Luthera v Halle. Absolvoval mnohé 
študijné pobyty, resp. sa aktívne zúčastnil 
na kongresoch v Budapešti, Viedni, Štok-
holme, New Yorku, Moskve, Petrohrade, 
Berlíne, Lipsku, Ríme, Grazi, Frankfurte n. 
M. Od roku 2000 je zahraničným členom 
zboru Maďarskej akadémie vied v Buda-
pešti. Je čestným členom niekoľkých ve-
deckých spoločností doma a v zahraničí.

V rokoch 1990 – 1993 bol opakovane 
zvolený za dekana FaF UK a zaslúžil sa 
o obnovenie akademických práv a slobôd 
v nových spoločensko-politických pod-
mienkach.

V pedagogickej činnosti systematicky 
aplikoval biochémiu do interpretácie fyzio-
logických a patologických procesov, ako 
aj do objasnenia mechanizmu účinku liečiv 
na molekulovej úrovni, so zameraním na 
využitie poznatkov biochémie pri formova-
ní profilu absolventa farmácie. S rozvojom 
biochémie sa na fakulte aj jeho zásluhou 
do študijného programu postupne začle-
nili predmety ako molekulárna biológia, 
biotechnológia, biosyntéza biologicky ak-
tívnych látok, xenobiochémia i počítačo-
vé molekulové modelovanie. Je autorom, 
resp. spoluautorom dvoch monografií, 
učebníc, slovníkov, skrípt a encyklopédií. 
Je prekladateľom učebnice Biochémia pre 
veterinárov. 

Ťažiskovým zameraním vedeckový-
skumnej činnosti profesora Kovácsa, 
DrSc., v rokoch 1953 – 1961 počas jeho 
pôsobenia na LF UK u prof. T. R. Nieder-
landa, bola jeho účasť na vedeckom pro-

jekte o účinkoch salicylanov na organiz-
mus s dopadom na metabolizmus lipidov. 
Od roku 1961 sa na FaF UK intenzívne 
venoval štúdiu biosyntézy farmaceuticky 
významných sekundárnych rastlinných 
produktov a vzťahov medzi primárnym 
a sekundárnym metabolizmom liečivých 
rastlín so zameraním na ópiové alkaloidy 
a ich prekurzory. Založil tým na katedre 
úspešnú vedeckú školu enzymológie bio-
syntézy sekundárnych metabolitov rastlin-
ných organizmov, ktorá sa stala nosným 
pilierom pre objasnenie regulačných me-
chanizmov biosyntetických dráh ópiových 
alkaloidov na molekulovej úrovni. 

Pod jeho vedením ukončilo doktorand-
ské štúdium 12 doktorandov, habilitovali 
sa traja docenti a inauguroval sa jeden 
profesor. Prof. Kovács, DrSc., je autorom 
vyše 310 pôvodných prác, mnohých od-
borných prác a vedeckých prednášok so 
širokým pozitívnym ohlasom.

V ostatných rokoch sa naďalej venuje 
aktuálnym a perspektívnym smerom výsku-
mu nových účinnejších a bezpečnejších 
biologicky aktívnych látok – potenciálnych 
liečiv. Je emeritným profesorom Univerzity 
Komenského v Bratislave. Na Katedre bun-
kovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK 
aktívne pôsobí ako vedecký poradca a opo-
nent. Zaujíma sa o jej činnosť, teší sa z jej 
úspechov a zúčastňuje sa na obhajobách 
diplomových a dizertačných prác. Vždy vie 
potešiť, povzbudiť múdrym slovom, ale aj 
pozitívnou náladou a optimistickým pohľa-
dom do budúcnosti.

Milý pán profesor, dovoľ, aby som Ti 
v mene svojom, ako aj v mene kolektívu 
katedry, popriala veľa zdravia, sily a život-
ného optimizmu do ďalších rokov.

 doc. RNDr. Ingrid Pauliková, CSc.,
 vedúca katedry, FaF UK

Rok a miesto narodenia: 
27. 1. 1931, Bratislava

VŠ vzdelanie: 1953 
– absolvent Chemicko-
technologickej fakulty 
SVŠT v Bratislave – odbor 
organická technológia – 
liečivá 

Dizertácia: 1961 – 
vedecká hodnosť CSc., 
Karlova univerzita, Praha

Habilitácia: 1965 – 
docent biochémie, 
Farmaceutická fakulta UK, 
Bratislava

V roku 1978: udelenie 
vedeckej hodnosti DrSc., 
ČSAV, Praha 

Inaugurácia: 1981 – 
profesor biochémie, 
Farmaceutická fakulta UK, 
Bratislava
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In memoriam 
prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc. 

*16. 10. 1937 – † 16. 12. 2015 
S pocitom hlbokého smútku sme prijali správu o náhlom úmrtí prof. RNDr. Mikuláša Pšenáka, CSc., vysokoškolského učiteľa a vedec-
kovýskumného pracovníka, popredného biochemika, viacročného vedúceho katedry, vzácneho človeka, príkladného spolupracovní-
ka a úprimného priateľa. 

Prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc., sa 
narodil 16. 10. 1937 v Slovenských Ďar-
motách. Po maturite na gymnáziu v Hur-
banove (1956) absolvoval vysokoškolské 
štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave v špecializácii biochémia, ktoré 
ukončil v r. 1961. Po krátkom pôsobení na 
VUM v Bratislave nastúpil na bývalú Katedru 
biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej 
fakulty UK v Bratislave so súčasným názvom 
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie 
liečiv. Tu prežil celý svoj profesionálny život 
vo funkcii vysokoškolského učiteľa a profe-
sora. Titul doktora prírodných vied (RNDr.) 
získal v r. 1966 a vedeckú hodnosť kandi-
dáta chemických vied na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v r. 1968. 
Dokladom jeho významnej a úspešnej práce 
ako vysokoškolského učiteľa, jeho nadše-
nia i oddanosti na poli vedeckého výskumu 
bola habilitácia na FaF UK a vymenovanie za 
docenta biochémie v r. 1977. Vyvrcholením 
jeho životnej činnosti a uznania jeho prínosu 
v rámci rozvoja poznatkov v oblasti bioche-
mických a molekulárno-biologických aspek-
tov biosyntézy sekundárnych metabolitov 
farmaceuticky významných liečivých rastlín, 
bola úspešná inaugurácia v r. 1997 a vyme-
novanie za profesora biochémie Vedeckou 
radou FaF UK a Vedeckou radou UK. 

Od samého začiatku sa prof. Mikuláš 
Pšenák veľmi intenzívne a cieľavedome za-
pájal do pedagogickej práce a vedeckovýs-
kumnej činnosti. Zriedkavo stretneme člo-
veka s takým zanietením pre prácu a láskou 
k vyučovanej disciplíne, ako to bolo v jeho 
prípade. S radosťou prednášal biochémiu 
a neskôr aj molekulárnu biológiu vždy s ohľa-
dom na odovzdávanie najnovších vedeckých 
informácií. Prispel k zavedenie predmetu 
Molekulárna biológia účinku liečiv ako no-
vého a významného predmetu pre študentov 
farmácie a vypracoval jeho obsahovú náplň. 
V priebehu rokov vychoval celý rad študen-
tov, veľký počet diplomantov, rigorozantov 
a doktorandov. Jeho vzťah k nim bol vždy 
korektný a ústretový. Nemožno opomenúť 
jeho talent vynikajúco formulovať aktuálne 
vedeckovýskumné projekty a zverejňovať 
výsledky v odborných publikáciách. Bol no-
siteľom mnohých vedeckých projektov. Vo 
svojej vedeckej práci sa orientoval najmä na 

štúdium podstaty regulácie biochemických 
procesov v rastlinnej bunke. Bol tvorcom ve-
deckej školy v oblasti enzymológie biosynté-
zy sekundárnych metabolitov rastlín, nových 
smerov výskumu biochémie prírodných lá-
tok. Jeho hlboké teoretické znalosti boli vý-
sledkom neustáleho štúdia literatúry a dopĺ-
ňania nových poznatkov. Tieto znalosti spolu 
s laboratórnou zručnosťou predurčili, že po 
zapojení sa do riešiteľského tímu katedry sa 
po viacerých skúsenostiach stal vedúcou 
osobnosťou výskumu. Svojím osobným prí-
kladom priťahoval a vyvolával nadšenie a en-
tuziazmus spolupracovníkov a študentov. 
Vďaka výsledkom jeho neúnavnej a náročnej 
práce, ale aj vďaka veľmi dobrej jazykovej 
vybavenosti, nadväzoval spolupráce aj so 
zahraničnými pracoviskami, na ktorých sa 
riešili príbuzné témy. Jeho odborné poznat-
ky sa významne rozšírili po absolvovaní štu-
dijných pobytov v USA, najskôr 1-ročného 
študijného pobytu na Western Washington 
State College v Bellinghame v r. 1972, 
a v r. 1989 na St. Louis University Medical 
Center v Saint Louis v USA. 

Prof. Mikuláš Pšenák je autorom a spo-
luautorom monografií, učebníc biochémie, 
prekladu učebnice biochémie, viacerých 
skrípt a veľkého počtu vedeckých publikácií 
a citácií. Aktívne sa zúčastňoval na zahranič-
ných kongresoch, sympóziách a konferen-
ciách. V období vedenia katedry v rokoch 
1996 – 2003 sa postaral o vylepšenie prí-
strojového vybavenia katedry a o profesio-
nálne gradovanie svojich pracovníkov. V rám-
ci celofakultého života bol členom Vedeckej 
rady a Kolégia dekana FaF UK, členom štát-
nicovej komisie, členom odborových komi-
sií. Do jeho organizátorskej činnosti patrilo aj 
dlhoročné členstvo vo Výbore ČSSBMB pri 
SAV. V rámci tejto aktivity sa zapájal do orga-
nizovania biochemických zjazdov a kolokvií. 
V neposlednom rade sa zaslúžil o rozširova-
nie spolupráce so zahraničnými univerzita-
mi: Univerzitou M. Luthera v Halle, Eötvös 
Loránd Univerzitou v Budapešti a Karl-Fran-
zens Univerzitou v Grazi. 

Na druhej strane prof. Mikuláš Pšenák 
veľmi rád trávil voľný čas v prírode a najmä 
v prázdninovom čase sa vždy s celou rodi-
nou vybral na chalupu do okolia Krupiny. 
V rokoch, keď sa jeho zdravotný stav zhoršil 

a odišiel do dôchodku, prichádzal na kated-
ru ako emeritný profesor a zaujímal sa o dia-
nie na fakulte. Aj po odchode do dôchodku 
bol vždy ochotný poradiť a pomôcť pri rie-
šení problémov, bol ozajstným kamarátom. 

Po celé roky sme obdivovali jeho vitalitu, 
jeho radosť z práce a schopnosť vzbudiť zá-
ujem študentov a kolegov o získavanie no-
vých poznatkov. Možno konštatovať, že prof. 
RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc., patrí nespor-
ne medzi významné osobnosti Farmaceutic-
kej fakulty UK, ale i Univerzity Komenského 
ako takej. Výsledky jeho práce sú pre nás 
odkazom i výzvou.

Vážený pán profesor, milý Miki, pri tejto 
poslednej rozlúčke sa Ti v mene všetkých 
členov kolektívu katedry chcem z celého 
srdca poďakovať za Tvoje priateľstvo, kole-
gialitu, za Tvoju neúnavnú prácu v prospech 
Katedry bunkovej a molekulárnej biológie 
liečiv FaF UK, ako aj celej fakulty a v pro-
spech mnohých študentov. Na svojom 
poste si vyoral hlbokú stopu, bol si naším 
vzorom a navždy ostaneš v našich srdciach 
a mysliach.

Zbohom. Odpočívaj v pokoji. Česť Tvojej 
pamiatke!

 doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc., 
 Katedra bunkovej a molekulárnej  

biológie liečiv, 
 Farmaceutická fakulta UK 



Ovplyvním výsledok volieb, ak nepôjdem voliť?
1. Podľa akého kľúča sa prideľujú mandáty pri voľbách do 
NR SR? 

Prijatie novej volebnej legislatívy v roku 2014, tzv. volebného 
kódexu, ktorý nahradil všetky volebné zákony upravujúce jednot-
livé druhy volieb osobitne, nezmenilo nič na podstatných rysoch 
systému pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Pri  
parlamentných voľbách sa u nás uplatňuje tzv. pomerný systém 
prideľovania mandátov. Jeho základným princípom je idea, aby 
parlament čo najpresnejšie odrážal percentuálny zisk jednot-
livých strán. V Slovenskej republike je táto skutočnosť mierne 
modifikovaná tzv. uzatváracou klauzulou, ktorá znamená, že 
mandáty dostane iba strana, ktorá dosiahne určité percento 
z celkového počtu hlasov (5% pre politickú stranu, avšak táto 
hranica sa zvyšuje v prípade tzv. volebných koalícií). Slúži ako 
hradba pred drobením sa politickej scény. Prideľovanie mandá-
tov začína sčítaním všetkých platných hlasov, ktoré boli odovzda-
né pre postupujúce kandidátne listiny, teda tie, ktoré potrebné 
percento dosiahli. Toto číslo sa vydelí počtom poslancov parla-
mentu zväčšením o číslo 1, teda v prípade Slovenska číslom 151. 
Takto vypočítané číslo je tzv. republikovým volebným číslom, kto-
rým sa potom delí počet hlasov získaných jednotlivou politickou 
stranou, resp. koalíciou a zistí sa tak počet mandátov, ktoré má 
táto strana dostať. Republikové volebné číslo znamená počet 
hlasov potrebných na zisk jedného mandátu.

2. Čo ak mi žiadna z kandidujúcich strán nevyhovuje? 
Nezúčastniť sa na voľbách je na Slovensku legitímna možnosť, 

keďže na rozdiel od krajín ako napr. Belgicko neexistuje u nás vo-
lebná povinnosť, iba volebné právo, ktoré si môžem, ale aj nemu-
sím uplatniť. Myšlienka, že sa nezúčastním na voľbách, pretože mi 
žiadna strana nevyhovuje, resp. neviem sa rozhodnúť, koho voliť, 
sa opakuje pravidelne pri každých voľbách. Na tomto mieste je 
však nevyhnutné zdôrazniť, že aj nezúčastnením sa volieb ovplyv-
ňujem ich výsledok a aj počty mandátov získané jednotlivými stra-

nami. Volebný systém využívaný pri voľbách do NR SR je založený 
na spočítaní platných hlasov. Neplatné hlasy, hlasy nezúčastne-
ných voličov a hlasy pridelené stranám, ktoré neprešli už vyššie 
spomenutou 5% hranicou, sa v konečnom dôsledku taktiež po-
dieľajú na kreovaní zloženia parlamentu. Faktické prerozdeľovanie 
vyššie spomenutých hlasov do určitej miery prospeje každej stra-
ne, ale v zásade najviac najsilnejším stranám, resp. konkrétnejšie 
najsilnejšej strane. 

3. Potrestám politické strany svojou neúčasťou?  
Nie. Mnohokrát sa vyskytuje na diskusných fórach otázka, či vho-

dením neplatného lístku neznížime finančnú dotáciu pre parlament-
nú stranu. Strany získavajú finančné prostriedky troma spôsobmi, 
a to menovite za voličské hlasy, na svoju činnosť a posledný sa viaže 
na parlamentné kreslá. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, posledné 
dva príspevky sú opäť úzko späté s platnými hlasmi,  preto ich pri-
deľovanie neviete ovplyvniť odovzdaním neplatného hlasu. Jediný 
príspevok, ktorý viete ovplyvniť, je príspevok za voličský hlas, ale 
otázkou zostáva, či je to dostatočná motivácia prečo nevoliť. Vo-
lebný výsledok taktiež nie je ovplyvnený volebnou účasťou, preto je 
možné konštatovať, že nízka volebná účasť nemá žiadny dopad na 
platnosť volieb a na skutočnosť, že sa tak či tak obsadí všetkých 150 
kresiel v parlamente.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že neúčas-
ťou na voľbách, resp. odovzdaním neplatného lístka marginalizu-
jeme vlastnú schopnosť vplývať na veci verejné. Naša neúčasť či 
neplatný hlas bude tak či tak osožiť niektorej strane, no nie my 
rozhodneme o tom, ktorej. Preto by sme mali 5. marca využiť naše 
volebné právo a odovzdať platný voličský hlas niektorej z kandidu-
júcich politických strán.

JUDr. Peter Matuška,  
interný doktorand  

na Katedre ústavného práva
Praf UK
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„True Štúr“ ako nekonvenčná „dokudráma“
V novembri 2015 bola vo verejnoprávnej televízii odvysielaná premiéra dokudrámy True Štúr. Prezentácia života a smrti Ľudovíta Štúra 
v nekonvenčnom noir štýle, názov, ale i  novo sa etablujúci žáner dokudrámy v slovenskom prostredí (z angl. docu-drama) vyvolali 
medzi divákmi vlnu kontroverzných názorov a vyjadrení. Sú výrazy „True Štúr“ či „dokudráma“ v súčasnom jazyku funkčné, či ide 
len o módne a prestížne jazykové jednotky, ktoré narúšajú jednu z funkcií materinského jazyka – zrozumiteľnosť, a tak akurát iritujú 
Slovákov?

Aktualizácia prestížneho štýlu zobrazenia inšpirovaná v móde hipste-
rov (vyzdvihujúca „zanedbaný“ štýl obliekania ľudí akceptujúcich alter-
natívny spôsob života – šetrnosť k prírode, preferencia BIO značky či 
jazda po meste na bicykli) či miešanie žánrov a štý-
lov v konečnom dôsledku „odobruje“ uplatnenie 
anglického prívlastku true (z angl. pravda, pravdivý) 
či etablovanie pojmu dokudráma (ako skratka do-
kumentárnej drámy s hlbším filozofickým pozadím). 
Taktiež sa tým naznačuje korešpondencia medzi 
filozofickým pozadím žánru filmu a samotným náz-
vom. Označenie dokudráma True Štúr na diváka 
pôsobí v duchu „uponáhľanej“ doby kondenzovane 
a výstižne. Uplatnením anglického prívlastku true sa 
z názvu stáva milý a ľahko zapamätateľný zvukosled 
(autori námetu hovoria aj o analógii so Štúrom ako 
básnikom), hravá jazyková prešmyčka (a tiež akási audio zhoda s odrá-
tavaním „tri-šty-ri“) či možná aktualizácia obľúbenej „hlášky“ mladých 
„true story, Bro“. To všetko pôsobí moderne a sviežo. Ide tiež v istom 
zmysle o nadväzovanie na súčasný trend amerických detektívnych se-
riálov, napr. True Detective. A tak analogický true detektív – fiktívna 
postava Samko Hronský – pátra po true (skutočnej, nekonšpiratívnej) 
pravde o true Štúrovi (o Štúrovi takom, aký naozaj bol). To sú argu-

menty inšpirované toleranciou interkultúrnosti éry globalizácie. Ale je 
tu aj rýdzo slovenský argument: slovenčina frekventovane využíva pro-
ces skracovania a tvorenie „amalgámových“ skratiek (porov. napríklad 

„bankomat“ – nie „bankový automat“, tak prečo nie 
„dokudráma“ namiesto dokumentárna dráma?). 
Názov True Štúr je zasa a priori sémanticky menej 
transparentný, a tak priamo diváka nabáda k pátraniu 
a odhaleniu zmyslu použitia konkrétnej formulácie. 

Po takomto zamyslení sa z akejsi anglicko-slo-
venskej „skomoleniny“ či nezrozumiteľného názvu 
stávajú funkčné jednotky (vítané osobitne mladou 
generáciou éry globalizácie, ochotnou „hrať sa“ 
s tvorivou výzvou autorov a „pátrať“ po zámere).  Tak 
sa zároveň na Slovensku málo známy žáner „do-
kudrámy“ dostáva do centra pozornosti širšej verej-

nosti. Navyše, autori celým svojím „investigatívnym“ filmom rúcajú hl-
boko zaryté mýty o národnom buditeľovi Ľudovítovi Štúrovi (že bol gay, 
že bol zamilovaný do Adely Ostrolúckej a že zomrel cudzím zavinením). 
Prečo teda dokudráma True Štúr? Práve preto. 

Mgr. Zdenka Schwarzová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

J A Z Y K O V É  O K I E N K O
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L I S T U J E M E  V  S TA R Ý C H  Č Í S L A C H

Čo nájdete v marcovej  

Našej univerzite?

ü	Slávnostné otvorenie Vedeckého 

parku UK – najväčšej investície 

Univerzity Komenského

 Akým nosným aktivitám sa bude 

venovať? Aké unikátne prístrojové 

vybavenie v ňom možno nájsť?

 

üRozhovor s Mariánom Bérom, absolventom 

RKCMBF UK a riaditeľom Klubu televízie LUX 

 Čo všetko obnáša jeho funkcia v televízii? Akým 

reláciám a aktivitám sa venuje? 

ü	Rozhovor s Dušanom Matuškom, 

študentom FM UK, absolútnym víťazom 

Študentskej podnikateľskej ceny 2015

 Aké je jeho tajomstvo úspechu a čo by poradil 

nádejným mladým podnikateľom?

ü	mnoho ďalšieho zaujímavého čítania

Naša univerzita  
1960, ročník V., č. 6

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. marca 2016 a vyhrajte dáždnik UK. Spomedzi správ-
nych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Ján 
Smrek: Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je... TAJNIČKA: v hlavách tých, čo školu opúšťajú.“ 
Správnu odpoveď poslala aj Darina Jurčová-Glinová. Srdečne blahoželáme!
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Albert Einstein: „Väčšina ľudí si myslí, že veľkého vedca robí... (tajnička 1). Nemajú pravdu. Robí ho... (tajnička 2).

šejk šejk

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD. Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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Representatives of CU support Slovak 
teachers

On February 3rd, 2016 representatives of 
Comenius University in Bratislava issued 
a statement in which they expressed their 
support to the teachers and education 
employees in their struggle for achieving 
better social status and remuneration. The 
Management of Comenius University in 
Bratislava, Rector’s collegium and Chair-
man of the Academic senate of CU sup-
port Slovak teachers and education em-
ployees in their long-term effort to reach 
better social status, financial conditions as 
well as improvement of the material equip-
ment of schools. Pg 3

Professor Szomolányi awarded by the 
President of the Slovak Republic

President of Slovakia Andrej Kiska ho-
noured 15 Slovak personalities with the 
highest state orders on the occasion of the 
Day of the Slovak Republic on January 7th, 
2016. Among the awarded was also our 
Prof. PhDr. Soňa Szomolányi, CSc., from 
the Faculty of Arts (FARS CU). Prof. Szo-
molányi who works at the FARS CU– De-
partment of Political Sciences, received 
Ľudovít Štúr Order of the second class for 
her special contribution to the develop-
ment of democracy, protection of human 
rights and freedom and the development 
of social sciences. Pg 3

From the Rector’s Programme

8. 1. – Rector of CU, Prof. Karol Mičieta 
attended the board meeting of the Slovak 
Rectors’ Conference in Zvolen.

14. 1. – Prof. Mičieta participated in the 
joint session of Slovak Rectors’ Confer-
ence and Accreditation Commission at-
tended by Juraj Draxler, Minister of the 
Education, Science, Research and Sport 
of the Slovak Republic.

19. 1. – Rector of CU attended solemn 
opening of the Biomedical Centre of the 
Slovak Academy of Sciences (SAS), which 
has been formed by merging four organi-
zations of SAS - the SAS Institute of Exper-
imental Endocrinology, the SAS Institute of 
Experimental Oncology, the SAS Institute 
of Clinical and Translational Research and 
the SAS Virology Institute – into a single 
unit.

Representatives of the University of 
Groningen visited the Management of 
CU

Vice-Rector for Science and Postgradual 
Study Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., 
together with the Vice-Rector for Study 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. received 
on Friday, January 8th, 2016 in the pre-
sence of Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, 
CSc., head of the Division of Pharmaco-
logical Propedeutics of the Faculty of Phar-
macy of Comenius University, representa-
tives of the Faculty of Medical Sciences 
and Faculty of Pharmacy of the University 
of Groningen: Prof. Erik Boddenke, Dean 
for research of the University center for 
Medicine and head of the Department of 
Neurology, Dr. Martin J. Smit, head of the 
postgradual study of the University center 
for medicine and Prof. Dr. Robert H. Hen-
ning, PhD. from the Department of Clinical 
Pharmacy and Pharmacology. Pg 4

The oldest Faculty of Arts in Slovakia 
opened its doors

Faculty of Arts (FARS CU) of Comenius 
University in Bratislava also organized 
Doors Open Day for general public this 
year. Hundreds of prospective applicants 
for university studies acquired a lot of use-
ful information about the further direction 
of their studies on Saturday, January 23rd, 
2016. The Management of FARS CU pre-
sented to the prospective students the 
conditions and possibilities of study and 
informed them about study programs and 
leisure activities offered by university. Pg 6

Doors Open Day at the Faculty of Ed-
ucation

Just like in every year, the Faculty of Edu-
cation of CU (FEDU CU) presented the 
study possibilities at the faculty to those 
interested during the Doors Open Day this 
year as well. DOD took place on Janu-
ary 23rd, 2016 in the faculty building at 
Račianska Street in Bratislava. The facul-
ty was visited by approximately 320 pro-
spective students. The meeting was also 
attended by the representatives of all the 
faculty departments, student board of the 
Academic senate and officers of the study 
department. In the beginning the officers 
of the study department provided the par-
ticipants with the basic information about 
the study possibilities at FEDU CU and 

about the conditions of entrance exams 
for academic year 2016/2017. Pg 6

Faculty of Natural Sciences of CU 
opened its doors to the high school 
students

On January 22nd, 2016 a traditional Doors 
Open Day was held at the Faculty of Na-
tural Sciences of Comenius University. 
The event was attended by nearly 500 
students from all over Slovakia and many 
of them were accompanied by their tea-
chers. Pg 7

Second year of community psychology 
in Slovakia

At the turn of November and December 
2015 a second year of the scientific confe-
rence and workshop of Community psy-
chology in Slovakia took place. On Novem-
ber 30th and December 1st, 2015 scientists 
and experts working in the field of commu-
nal psychology have met on the ground of 
the Institute of Applied Psychology at the 
Faculty of Social and Economic Sciences 
of Comenius University. They have presen-
ted the new findings from research in dif-
ferent areas of applied psychology as well 
as presentations of the practical projects 
of the experts working in different areas of 
communal psychology in Slovakia. Pg 8

New Year compatriot meeting in Bern

On January 15th, 2016 a New Year meeting 
of countrymen and women organized by 
the Embassy of Slovak Republic in Bern, 
Switzerland was held in the Slovak Am-
bassador’s residence. The meeting was 
orga nized under the auspices of the Slovak 
Ambassador Mgr. Andrea Elscheková and 
her husband Ing. Oskár Elschek. Pg 9

Project JASNE (“CLEARLY”) enters the 
final straight

After two years of intensive work the reali-
zation of e-learning project JASNE – Alles 
klar enters its final phase. Centre for Con-
tinuing Education of Comenius University, 
as one of the members of international 
executive team, organized on January 21st 
and January 22nd, 2016 final meeting of all 
the partners. Pg 17

Mgr. Martin Kováč
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