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EDITORIÁL
Moderná krajina k rozvoju potrebuje vzdelaných obyvateľov i centrá excelentnosti
Vždy som bola hrdou absolventkou
Univerzity Komenského. Som presvedčená,
že bez Univerzity Komenského by nebolo
Slovensko vzdelanou a kultúrnou krajinou,
akou je teraz. Práve na pôde tejto univerzity
sa sformovali prvé vysokoškolsky vzdelané
generácie, ktoré sa pričinili o to, že sa
podobné centrá vzdelanosti a kultúry objavili
aj v ďalších regiónoch Slovenska.
Podľa objektívnych kritérií je dnes Univerzita
Komenského modernou európskou
univerzitou, čo je dôvod, pre ktorý sa
pravidelne objavuje v celosvetových
rebríčkoch najlepších univerzít sveta.
Rovnako imponujúci je aj profil univerzity
ako vedeckej inštitúcie, lebo sa podieľa na
stovkách vedeckovýskumných projektov
doma i v zahraničí.
Od svojho vzniku prešla Univerzita
Komenského obdivuhodnú cestu a každý,
kto sa na nej podieľal, si zaslúži našu úctu
a uznanie. Ale pretože hovoríme o univerzite,
ktorá je nielen najstaršou, ale aj najväčšou
a najvýznamnejšou univerzitou na Slovensku,
je pochopiteľné, že práve od nej aj najviac
očakávame. To, že tak ako doteraz aj
v budúcnosti bude Univerzita Komenského
predstavovať absolútne centrum excelencie
v slovenskom vysokoškolskom prostredí. A to
vo všetkých základných oblastiach – v oblasti
vzdelávacej, výskumnej i spoločenskej.
Slovensko naliehavo potrebuje, aby sa naše

univerzity a vysoké školy stali miestom,
kde sa bude dotvárať a zhodnocovať
intelektuálny a kultúrny potenciál krajiny.
Je najvyšší čas, aby sme zastavili príliš
veľký odliv mladých talentov zo Slovenska
na zahraničné vysoké školy. Len malá časť
z nich sa po skončení štúdia vráti domov.
Tento trend musíme spoločnými silami
zastaviť a zvrátiť, a to je možné len jediným
spôsobom: poskytnúť našim mladým
ľuďom kvalitné vzdelávanie a perspektívu
vedeckého výskumu či inej sebarealizácie
doma, aby nemuseli nikam odchádzať.
Univerzita Komenského musí ísť v tomto
ohľade príkladom.
Chcem vás ubezpečiť, že urobím, čo je
v mojich silách, aby som pri každej príležitosti
pripomínala, že vzdelávanie, veda a výskum
si zaslúžia spoločenskú podporu. Žiadna
moderná krajina sa nemôže rozvíjať bez toho,
aby mala vzdelaných obyvateľov, bez rozvoja
poznania, bez centier excelentnosti. Je preto
nevyhnutné, aby takéto centrá na Slovensku
boli a aby mali svojho spoľahlivého lídra –
Univerzitu Komenského.
Chcem Univerzite Komenského, vám,
akademickým funkcionárom, profesorom,
docentom, doktorandom a študentom,
zaželať nových a ešte úspešnejších sto rokov.
Slovensko váš úspech veľmi potrebuje.

Zuzana Čaputová,
prezidentka Slovenskej republiky

4 naša univerzita
text: Erika Hubčíková
foto: Archív UK
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100VZDELÁVANIA
ROKOV

Založenie prvej slovenskej univerzity úzko súviselo s potrebami nového česko-slovenského štátu, ktorý vznikol
na troskách Rakúsko-Uhorska koncom októbra 1918. Jej hlavnou úlohou bolo vychovať domácu inteligenciu
pre najdôležitejšie oblasti života slovenskej spoločnosti. Dnes vieme, že uspela – práve Univerzita Komenského
nesie prostredníctvom svojich absolventov nezastupiteľný podiel na sformovaní tváre moderného Slovenska.
Jej príbeh však do značnej miery odráža i to, čím si Slovensko v turbulentnom 20. storočí prešlo.
Na základe zákona č. 375, prijatého Národným
zhromaždením ČSR 27. júna, bola zriadená Československá
štátna univerzita v Bratislave so štyrmi fakultami:
lekárskou (1919), právnickou (1921), filozofickou (1921)
a prírodovedeckou (1940). Dňa 11. novembra bola
premenovaná na Univerzitu Komenského v Bratislave.
Jej prvým rektorom sa stal Kristian Hynek, český profesor
patológie a terapie vnútorných chorôb.

Rektor sa v zmysle platnej legislatívy až do roku 1940 volil
len na jeden rok, preto Hyneka vo funkcii onedlho vystriedal
Augustín Ráth, profesor občianskeho práva a zároveň prvý
Slovák na čele UK.

V októbri bol otvorený novopostavený chlapčenský
internát Lafranconi. V roku 1930 doň počas svojej návštevy
Slovenska zavítal aj prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk
(na fotografii v sprievode rektora UK Alberta Milotu).
Podľa pôvodných plánov malo v tejto oblasti vzniknúť celé
univerzitné mesto. Realizáciu tohto zámeru však prekazila
svetová hospodárska kríza.

1919

1920

Keďže Lekárska fakulta UK spočiatku nedisponovala
potrebnými priestormi a vybavením teoretických ústavov,
v prvých rokoch prijímala len študentov, ktorí absolvovali
minimálne štyri semestre medicíny na niektorej zo
zahraničných univerzít. Preto sa promócia prvého
absolventa UK konala už vo februári 1920. Bol ním MUDr.
Pavol Halaša. Prvou absolventkou bola MUDr. Vlasta Maria
Bardovská, ktorá bola promovaná v januári 1921.

Od jesene, po udalostiach v Mníchove a vyhlásení
autonómie Slovenska, sa začala intenzívna kampaň
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) na prepustenie
českých profesorov z univerzity. Autonómna slovenská
vláda vypracovala zoznam profesorov, ktorí boli
k 31. decembru „daní k dispozícii MŠaNO v Prahe“, teda
prepustení z UK. Odísť museli tiež všetci učitelia a študenti
židovského pôvodu. V histórii univerzity sa začala prvá
smutná etapa neslobody a závislosti od politiky vládnucej
strany. (Viac na str. 13.)

Na základe ďalších zásahov vlády sa zrušila voľba
akademických hodnostárov, odstránilo sa habilitačné
konanie a výrazne sa oklieštila samospráva univerzity.
Do funkcie rektora bol v januári dokonca inštalovaný
predstaviteľ radikálneho krídla HSĽS Vojtech Tuka, ktorý
bol v tom čase predsedom vlády Slovenskej republiky. Jeho
portrét by ste dnes v Rektorskej sieni UK hľadali márne.

1938

Pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR sa predstavitelia
UK rozhodli prvýkrát udeliť čestné tituly doctor honoris
causa piatim osobnostiam – jedným z ocenených bol
významný historik a novinár, zástanca práv utláčaných
národov v Rakúsko-Uhorsku a profesor dejín na Oxfordskej
univerzite Robert William Seton-Watson, známy aj pod
pseudonymom Scotus Viator („škótsky pútnik“).

1937

Dňa 11. marca sa konalo slávnostné otvorenie
hlavnej univerzitnej budovy na Šafárikovom námestí.
Sedempodlažnú skeletovú železobetónovú budovu, ktorá
mala byť pôvodne obilným palácom, projektoval architekt
František Krupka. (Viac na str. 24.)

1929

Po skončení druhej svetovej vojny sa vedenie univerzity
zaoberalo najmä zabezpečením výučby a rekonštrukciou
poškodených univerzitných budov. Obnova demokracie
vrátila na krátky čas univerzite autonómiu.

Od 26. januára sa namiesto pomenovania Univerzita
Komenského začal používať názov Slovenská univerzita
v Bratislave. Na insígniách sa neskôr používal latinský
názov Universitas Slovaca Istropolitana, čím sa škola hlásila
k tradícii Univerzity Istropolitany z 15. storočia.

1944

Do Slovenského národného povstania, ktoré bolo
nemeckými
okupačnými
jednotkami
potlačené
27. októbra, sa zapojili aj viacerí učitelia a poslucháči
univerzity. Univerzita sa po skončení vojny rozhodla
udeliť 16 študentom padlým počas okupácie alebo v SNP
rigorózny titul in memoriam. Aby sa na hrdinstvo umučených
či zastrelených členov akademickej obce nezabudlo, UK si
ich mená pripomína pamätnou tabuľou vo foyeri historickej
budovy na Šafárikovom námestí.

1940

1921
1928

1939

1945

Predtlač rigorózneho diplomu doktora práv udeleného
15. novembra 1947 in memoriam

Poškodená a vypálená budova Slovenskej univerzity
v roku 1945
Foto: Jan Šrámek
Výstavba budovy v roku 1930
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Do zväzku Slovenskej univerzity sa včlenila pedagogická
fakulta.

Bola zriadená samostatná Farmaceutická fakulta Slovenskej
univerzity.
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1946

1948

1952

1954

Politické, spoločenské a ekonomické zmeny po
februárovom komunistickom prevrate, ktorým sa začalo
viac ako 40-ročné obdobie vlády jednej politickej strany,
mali radikálny dopad aj na činnosť univerzity. Zásadne
zasiahli nielen do obsahu vzdelávacieho procesu, ktorý sa
v nasledujúcom období realizoval v súlade s ideológiou
marxizmu-leninizmu, ale aj do pôsobenia samosprávnych
orgánov inštitúcie a jej organizačnej štruktúry. Došlo i na
ďalšie kolo politických čistiek, a to tak v radoch pedagógov,
ako i študentov. (Viac na str. 14.)

Bola zriadená Matematicko-fyzikálna fakulta UK, ktorá sa
v roku 2000 premenovala na Fakultu matematiky, fyziky
a informatiky UK.

1989

Dňa 16. novembra, t. j. deň pred novembrovými udalosťami
na pražskej Národnej triede, zorganizovali poslucháči
Filozofickej fakulty UK protestný pochod bratislavských
študentov. (Viac na str. 16.)

1960
Na základe nového vysokoškolského zákona sa obnovila
autonómia samosprávnych orgánov univerzity a vytvorili
sa legislatívne predpoklady pre návrat univerzity do
európskeho akademického spoločenstva. V januári sa
uskutočnili tajné voľby rektora UK, v ktorých bol zvolený
politológ, filozof a disident Miroslav Kusý. Do zväzku
univerzity boli začlenené Evanjelická bohoslovecká fakulta
UK a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
UK.

1990

Vzniklo Vydavateľstvo UK. Jeho prvou vydanou publikáciou
boli skriptá Anorganická chémia pre poslucháčov farmácie od
docenta Juraja Krätsmára-Šmogroviča.

1968

1969

Na počesť Jana Palacha, ktorý sa 16. januára na protest
proti okupácii ČSSR na Václavskom námestí v Prahe
polial benzínom a zapálil, začali študenti vo vestibule UK
20. januára protestnú hladovku. Vydržali päť dní a päť nocí.
Za svoj čin sa v následných previerkach museli zodpovedať
straníckym štruktúram a vo viacerých prípadoch boli
vylúčení zo štúdia. (Viac na str. 15.)

Univerzita Komenského sa v septembri oficiálne zapojila
do vzdelávacieho programu Európskej únie SOCRATES/
Erasmus.

1998

Svoju činnosť začala Akademická knižnica UK a Centrum
ďalšieho vzdelávania UK.

2004

Univerzita veľkolepo oslavuje svoje 100. výročie. (Viac na
str. 30 – 33.)

2019

Foto: Jozef Malacký

Integrálnou súčasťou univerzity sa stala Lekárska fakulta
UK v Martine. V roku 1991 sa premenovala na Jesseniovu
lekársku fakultu UK.

1980

Výstavba Prírodovedeckej fakulty UK v roku 1970
(Foto: Štefan Petráš, ČSTK)

1965

Obdobie snáh o demokratizáciu komunistického systému,
známe ako Pražská jar, zastavil 21. augusta vpád vojsk
Varšavskej zmluvy na územie ČSSR. Pred budovou UK boli
sovietskymi okupantmi zastrelení kapitán Dunajplavby Ján
Holík a robotník Stanislav Sivák, na schodoch univerzity
vojaci zastrelili len 15-ročnú Danku Košanovú.

1976

Dňa 12. novembra bola Slovenská univerzita premenovaná
na Univerzitu Komenského.

S výstavbou budovy Farmaceutickej fakulty UK na Ulici
odbojárov sa začalo v roku 1958.
Súčasťou univerzity sa stal Inštitút telesnej výchovy a športu
UK, ktorý sa v roku 1965 premenoval na Fakultu telesnej
výchovy a športu UK.

Od septembra sa študenti UK mohli ubytovať vo
Vysokoškolskom internáte Družba. O rok neskôr boli
odovzdané do prevádzky átriové domčeky, dielo
významného funkcionalistického architekta Vladimíra
Dedečka. Z jeho projektu sústavy poprepájaných pavilónov
a átrií sa nakoniec postavila len časť – okrem niektorých
internátnych budov už len budova prírodovedeckej
a matematicko-fyzikálnej fakulty. Nepostavila sa výšková
budova rektorátu, hlavná knižnica či aula maxima. Komplex
výškových budov navrhnutý architektmi Józsefom
Fintom a Jánosom Rothom, ktoré sú najstaršou časťou
Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny UK, sa
používa od roku 1967.
.

1969

1991

Bola zriadená Fakulta managementu UK.

2002

Vznikla Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK ako
trinásta (a dosiaľ najmladšia) fakulta UK.

2016

Dňa 26. februára bol slávnostne otvorený Vedecký park UK.

8 naša univerzita
text: redakcia
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MAPUJEME FAKULTY
1. Lekárska fakulta UK

Bezprostredne po vzniku poskytovala
vzdelávanie najskôr v klinických a od
r. 1923 aj v teoretických predmetoch.
Fakulta od r. 1921 vydáva bez
prerušenia Bratislavské lekárske listy.
Tento prvý slovenský lekársky vedecký
časopis založil Kristian Hynek, prvý
rektor UK.

7. Fakulta telesnej výchovy
a športu UK

6. Farmaceutická fakulta UK

Štúdium farmácie sa na Slovensku
začalo formovať už v 40. rokoch
20. storočia v rámci lekárskej fakulty. V r.
1960 sa zlúčili brnianska a bratislavská
farmaceutická fakulta do jednej
celoštátnej fakulty v Bratislave, ktorej
súčasťou bola až do r. 1970 fakultná
lekáreň v Brne.

8. Jesseniova lekárska
fakulta UK

Má za sebou pomerne zložitý vývoj.
Hoci už v ak. r. 1926/1927 začal pri
filozofickej fakulte pôsobiť lektorát
telesnej výchovy, Inštitút telesnej
výchovy a športu UK vznikol ako
samostatná fakulta až v r. 1960. V r.
1965 sa premenoval na FTVŠ UK.

Pôvodne bola detašovaným
pracoviskom bratislavskej lekársky
fakulty, ktoré v Martine začalo pôsobiť
v r. 1962. Súčasný názov fakulty
je prejavom úcty k lekárovi Jánovi
Jesseniovi, pôvodom z Turčianskeho
Jasena, rektorovi Karlovej univerzity
v Prahe (1617).

2. Právnická fakulta UK

Začiatky budovania fakulty neboli
ľahké a jej samotný vznik bol oddialený
aj vzhľadom na potrebu zjednotenia
právneho systému novej ČSR –
v rakúskej časti monarchie sa totiž
do jej rozpadu štúdium práva končilo
udelením titulu JUDr., v uhorskej časti
udelením dvoch druhov titulov: JUDr.
a Dr. polit. (doktor politických vied).

9. Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK

Matematika a fyzika sa na UK začali
prednášať už v r. 1940, kybernetika
v r. 1973, a to v rámci prírodovedeckej
fakulty, od ktorej sa Matematicko-fyzikálna fakulta UK odčlenila v r. 1980.

Jej história siaha až do r. 1919, keď
Generálna rada ECAV na Slovensku
nariadila zriadiť Slovenskú evanjelickú a.
v. teologickú akadémiu v sídle bývalého
Evanjelického lýcea v Bratislave. Až do r.
1990 pôsobila mimo rámca univerzity.

BRATISLAVA

5

Fakulta sa budovala podľa vzoru
Karlovej univerzity so štyrmi odbormi:
slovanská filológia, história, národopis
a hudobná veda. Až do r. 1950 tu
pôsobila Skúšobná komisia pre učiteľov
na stredných školách. V r. 1926 na
fakulte vznikla Učená spoločnosť
Šafárikova.

12. Fakulta managementu UK

Bola prvou fakultou na Slovensku
(1991), ktorá sa špecializovala na
výučbu manažmentu. Vznikla s cieľom
zaistiť výučbu v tejto oblasti spôsobom,
ako to zabezpečujú vo svete uznávané
Business Schools.

6
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13. Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK

4. Prírodovedecká fakulta UK

5. Pedagogická fakulta UK

Založeniu najstaršej pedagogickej
fakulty na Slovensku predchádzal
v júli 1945 manifestačný zjazd učiteľov
v Prahe, ktorí nastolili požiadavku
vysokoškolského vzdelania učiteľov.
Fakulta sa stala súčasťou univerzity v r.
1946. Od r. 1991 tu pôsobí Liberté –
spolok mladých pedagógov a spevácky
zbor Comenius s desiatkami ocenení na
medzinárodných súťažiach.

Fakulta bola zriadená už v r. 1936,
okrem rokov 1939 – 1945 však pôsobila
mimo rámca univerzity až do r. 1990.
I napriek intenzívnemu štátnemu
dohľadu sa tu počas komunizmu
pripravovalo na kňazské povolanie
takmer 1100 bohoslovcov.

11. Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK

3. Filozofická fakulta UK

Hoci bola jednou zo štyroch
zakladajúcich fakúlt UK, vznikla až v r.
1940. Jej vznik paradoxne urýchlilo
zatvorenie českých vysokých škôl
nemeckými okupantmi v r. 1939. V r.
1942 sa jej súčasťou stala botanická
záhrada.

10. Rímskokatolícka
cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK

9

11

4

1

13

Dosiaľ najmladšia fakulta UK (2002) do
univerzitného vzdelávania na Slovensku
zaviedla dovtedy neexistujúce nové
študijné odbory, predovšetkým z oblasti
sociálnych vied.

7
10

2

MARTIN

3

8

Vedeli ste, že rozloha všetkých pozemkov, ktoré má vo vlastníctve
Univerzita Komenského, predstavuje cca 1,34 km2, čo je viac než
trojnásobok rozlohy Vatikánu?

10 naša univerzita
text: Alexandra Kuliková

Učiteľ národov,
ktorého menom sa
v názve pýši naša univerzita, nesmel chýbať
ani na marcových
oslavách univerzitnej
storočnice, ktoré boli
zároveň oslavou jeho
427. narodenín.

ODKAZ
KOMENSKÉHO
Presne sto rokov po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom svet privítal nového objaviteľa – Jana Amosa
Komenského, ktorý vo svojej rozsiahlej tvorbe (viac než 250 spisov) objavil prirodzenosť dieťaťa. Celé jeho
dielo, a to nielen vychovávateľské, ale aj filozofický a teologický systém, totiž slúži ľudskej prirodzenosti,
ktorej chcel zabezpečiť optimálny rozvoj reformou školstva, výchovy, poznania, politiky a náboženstva.
Mnoho myšlienok, ktoré sformuloval ešte v 17. storočí, k nám vďaka svojej nadčasovosti prehovára aj dnes.

Výchovou a vzdelaním je možné
zmeniť svet
Nadčasovosť Komenského myšlienok
naplno ocenilo až 19. storočie. Najprv
bol v školských kruhoch uznaný jeho
rozhodujúci podiel na vytvorení modernej
didaktiky a pedagogiky, a to najmä v oblasti
výučby jazykov a v otázke názornosti
vyučovania, postupne však začali znalci
Komenského diela chápať jeho odkaz
celistvejšie. Komenský totiž kládol silný
dôraz na slobodu človeka, znášanlivosť,
ľudskosť a spravodlivosť pre všetkých. Veril,
že dômyselnou výchovou a vzdelaním je
možné zmeniť svet. Týmto vzdelávacím
a výchovným ideálom podriadil celú
svoju činnosť: písal učebnice, metodické
príručky, zhromažďoval podklady pre
jazykové slovníky a encyklopédie a úspešne
reformoval školstvo v strednej, severnej
a západnej Európe.

Všetkým všetko všestranne
Koncepciu Komenského pedagogiky
možno zosumarizovať do troch slov:
omnes (všetci), omnia (všetko), omnino
(všestranne). Čo presne to znamená?
„Vzdelávať sa majú všetci bez rozdielu
veku, pohlavia, spoločenského statusu,
náboženského vyznania, vyučovať sa má
všetko potrebné pre zmysluplný život a na
dosiahnutie tohto cieľa sa majú využiť
všetky dostupné spôsoby a metódy, ktoré
vzdelanie sprostredkujú v zmysle zásady
názornosti a školy hrou (schola ludus),“
vysvetľuje Janka Medveďová z Katedry
pedagogiky a andragogiky FiF UK.
Jeho pedagogické práce, v ktorých
vytýčil idey a zásady modernej výučby
(spontánnosť, názornosť a reálnosť,
všeobecné vzdelávanie v materinskom

jazyku, harmonické rozvíjanie rozumových,
manuálnych a jazykových schopností,
systematickosť, sústavnosť, primeranosť
učiva veku, postup od jednoduchšieho
k zložitejšiemu, spríjemnenie procesu
výučby motiváciou žiakov, aktívne
získavanie poznatkov s dôrazom na
zmyslové poznávanie a skúsenosť, potreba
celoživotného vzdelávania), sú preniknuté
pedagogickým optimizmom a stali sa
základom vzniku modernej pedagogiky ako
systematickej vedy.

Škola má byť dielňou ľudskosti
Komenský vyznával ideu prirodzeného
vývoja človeka, harmóniu výchovy,
vzdelania a prírody. Aj preto sa po celý
svoj život usiloval odstrániť všetky formy
represie, potláčajúce ľudskú prirodzenosť.
Navrhol odstrániť zo škôl ubíjajúce
bifľovanie a deklamáciu dlhých textov
a najmä upustiť v školách od telesných
trestov a bitia žiakov. Škola sa mala zmeniť
na oﬃcina humanitatis (dielňu ľudskosti).
Jeho pedagogickú paradigmu tvorila
idea celoživotného vzdelávania s cieľom
kultivácie človeka. Základ jeho filozoficko-pedagogickej paradigmy je zmysel
života, ktorým je pansofia – všemúdrosť.
Dokonalosť rozumu spočíva v čistom
chápaní vecí, dokonalosť vôle vo výbere
najlepších vecí a napokon dokonalosť
schopností v obratnom používaní všetkých
vecí.

Myšlienkový predchodca
moderných európskych inštitúcií
„Veľkosť Komenského spočíva aj vo
výnimočnej schopnosti porozumieť
svetu tej doby, predvídať možnosti jeho

vývoja v ďalších storočiach a predložiť mu
svoju komplexnú reformnú predstavu,“
upozorňuje komeniologička. Jeho diela
boli výzvou k premýšľaniu, poznávaniu
a zodpovednému konaniu v spoločnosti,
v každej škole a v každom meste, v každej
zemi, v Európe, vo svete. Stali sa podnetom
k uvedomeniu si, že žiadny veľký problém
sa nedá riešiť bez dostatočného zreteľa
k širším medzinárodným súvislostiam a že
žiadne ľudské riešenie sa nemôže začať
inde ako vo vedomí, svedomí a vzdelaní
jednotlivých mysliacich ľudí.
Preto neprekvapí, že Komenský je
považovaný za myšlienkového predchodcu
moderných európskych inštitúcií. V roku
1956 sa stal patrónom Organizácie
Spojených národov pre vzdelávanie, vedu
a kultúru (UNESCO).

„Abho d yi
moří a s námi ý
sět, učme . Učit ,
ne  s učil, al 
věděli; vědět šak  y
věděli, al  přikáda
ru  čin...“
Jan A Kmeký

Prečo sa prvá slovenská univerzita vlastne
volá po českom vzdelancovi?
Naša univerzita bola v čase svojho zriadenia v júni 1919 len treťou
univerzitou pôsobiacou na území Československej republiky.
Okrem Karlovej univerzity v Prahe to bola ešte Masarykova
univerzita v Brne. Keď sa podľa ich vzoru hľadalo pre univerzitu
kratšie pomenovanie po nejakej osobnosti, poslanec František
Drtina, ktorý bol univerzitným profesorom, navrhol pomenovanie
po Komenskom. Komenský sa totiž po vzniku ČSR stal súčasťou
oficiálneho výkladu československých dejín a bol jednou
z „našich“ najvýznamnejších osobností, ktorú dobre poznali aj

zahraniční odborníci. Návrh poslanca sa stretol so súhlasom, a tak
sa už v novembri Československá štátna univerzita v Bratislave
premenovala na Univerzitu Komenského. V období slovenského
štátu bola snaha premenovať ju na Univerzitu Ľudovíta Štúra
a poprieť tým všetko československé, nakoniec sa však v roku
1939 zhodli na Slovenskej univerzite. V roku 1954 sa univerzita
vrátila k svojmu skoršiemu názvu a tomu ostala verná až dodnes.
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UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V HISTORICKÝCH
ZLOMOCH

BEZ ČECHOV,
ŽIDOV
A PRVÝKRÁT
POD
VPLYVOM
NEDEMOKRATICKÉHO
REŽIMU
Politický režim na Slovensku
bol v r. 1938 až 1945 spätý
s vládou jednej strany
– Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany (HSĽS), ktorá
sympatizovala a neskôr i aktívne
spolupracovala s hitlerovskou
Treťou ríšou. V dejinách
najstaršej slovenskej univerzity
to bolo obdobie, keď sa po
prvýkrát dostala pod tlak
totalitného režimu, ktorý sa
rôznymi prostriedkami snažil
zasahovať do jej fungovania.

Foto: Ladislav Bielik

Turbulentný spoločensko-politický vývoj našej krajiny v uplynulom storočí poznamenal aj príbeh najstaršej
slovenskej univerzity, ktorá vznikla len necelý rok po prvej svetovej vojne. Práve reflexii ťažkých časov, ktoré
významne zasiahli aj akademickú pôdu, venujeme nasledujúce strany. Približujú najzávažnejšie zásahy štátnej
moci do jej fungovania, zároveň však pamätajú aj na malé i väčšie víťazstvá, ktoré univerzita – neraz s prispením
svojich študentov – dosiahla aj vtedy, keď musela čeliť tlaku totalitných režimov.

Už od jesene 1938, po udalostiach
v Mníchove a vyhlásení autonómie
Slovenska, sa začala intenzívna
kampaň HSĽS na prepustenie českých
profesorov z univerzity. Koncom roka
autonómna slovenská vláda vypracovala
zoznam profesorov, ktorí boli
k 31. decembru 1938 „daní k dispozícii
MŠaNO v Prahe“, teda prepustení z UK.
Viacerí z nich patrili k zakladateľským
osobnostiam odborov na univerzite.
Spolu s nimi odišli postupne viacerí
docenti a lektori. O tých českých
vyučujúcich, ktorí na univerzite
mohli zostať, museli nadriadení
každoročne písať správu, že sú naozaj
nevyhnutne potrební pre fungovanie
odboru a nedajú sa nahradiť učiteľom
slovenskej národnosti. Odísť museli tiež
všetci učitelia a študenti židovského
pôvodu, už v novembri 1938 bolo
z univerzity vyhnaných 465 židovských
vysokoškolákov. Od r. 1940 im bolo
úplne znemožnené študovať.

Chýbajúci českí profesori a docenti
boli v niektorých prípadoch nahradení
domácimi absolventmi univerzity, ktorí
mali náležitú vedeckú a pedagogickú
kvalifikáciu. S mnohými z nich sa
v akademickom postupe počítalo ešte
pred r. 1938. Až na výnimky zostali aj
počas totalitného obdobia stúpencami
demokracie a akademickej nezávislosti.

Oklieštená samospráva
Totalitný štát výrazne zasiahol do
samosprávy univerzity. Rektora,
prorektora, dekanov a prodekanov
nevolil akademický senát, ale menoval
ich prezident republiky na dvojročné
obdobie. Počas celého obdobia
slovenského štátu prebiehal latentný
spor medzi vládou a univerzitou
o menovanie docentov a profesorov.
Kým prezident Tiso a radikálnejší
členovia HSĽS tlačili na urýchlené
menovanie politicky vhodných
uchádzačov, predstavitelia univerzity sa
snažili, aby sa profesormi a docentmi
naďalej stávali len tí, ktorí spĺňajú
potrebné vedecké a pedagogické
kritériá. Univerzitu v tomto spore
podporil vtedajší minister školstva
Jozef Sivák. Až na samom konci vojny
Tiso presadil menovanie niektorých
predstaviteľov režimu na profesorské
posty, tí však už nestihli začať vyučovať.

sa snažili politicky a verejne vôbec
neangažovať, zdôrazňovali nezávislosť
vedeckého bádania. Univerzite bola
preto režimom vyčítaná „pasivita“.
Navonok však univerzita a jej súčasti
prejavovali konformitu s režimom
napríklad vyzdobením auly bustami
Hlinku, v učebniach boli zavesené kríže
a pod.
Okrem pasívnej rezistencie voči režimu
sa mnohí, najmä z radov študentov,
zapojili do protifašistického odboja.
Keď po vypuknutí SNP vláda nariadila
vedeniu univerzity, aby nahlásilo
úradom mená študentov, ktorí sa
pridali k povstaniu, resp. tých, ktorí
ho schvaľovali, nedochovali sa žiadne
dôkazy o tom, že by tak predstavitelia
univerzity urobili.
Po skončení vojny a obnovení ČSR sa
vo fungovaní univerzity nadviazalo
na niektoré pozitíva, napríklad
administratíva ďalej fungovala po
slovensky, svoje učiteľské a vedúce
miesta si udržali mnohí odborníci, ktorí
nespolupracovali s režimom ani v časoch
vojny a vytvorili v tom období významné
vedecké diela, napr. Branislav Varsik,
Ján Stanislav či Daniel Rapant. Vrátili sa
tiež niektorí českí profesori alebo aspoň
dochádzali externe prednášať.

Študovať malo menej žien
Vláda sa tiež snažila obmedziť počet
študujúcich žien na univerzite – na
lekárskej fakulte ich malo zostať len 50,
na filozofickej 30 a na prírodovedeckej
fakulte 15. Na právnickej fakulte
nemali ženy študovať vôbec. Cieľom
bolo, „aby slovenská žena čím skôr
bola prinavrátená svojmu prvotnému
povolaniu, rodine“ a zároveň „aby sa
neprodukoval taký počet vyštudovaných
žien na vysokej škole“. Odmietavé
stanoviská nielen akademickej obce,
ale aj verejnosti, najmä samotných žien,
ktoré sa objavovali aj v dobovej tlači,
však viedli k tomu, že minister školstva
tento návrh stiahol. Počet študentiek
tak počas vojnových rokov paradoxne
významne vzrástol.

Pasívna rezistencia
V rámci možností sa univerzita
snažila o istú formu rezistencie voči
vládnucemu režimu, mnohí učitelia

Univerzite sa nepodarilo zabrániť tomu,
aby sa na jej čelo nedostal predstaviteľ
režimu. Do funkcie rektora bol v januári
1940 s veľkou pompou a slávou
inštalovaný Vojtech Tuka, vtedajší
predseda vlády SR. Okrem toho univerzita
začala už od januára 1939 používať názov
Slovenská univerzita v Bratislave.
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VO VLEKU
NASTUPUJÚCEJ
KOMUNISTICKEJ
TOTALITY
Po februárovom prevrate v r.
1948, ktorým odštartovalo
viac ako 40-ročné obdobie
totality, začala Komunistická
strana Československa (KSČ)
postupne pretvárať celý systém
výchovy a vzdelávania podľa
sovietskeho vzoru. Ten v prípade
univerzitného štúdia staval na
dvoch rovnocenných princípoch
– dôslednej straníckosti
a uplatniteľnosti. Po novom
tak už univerzita nemala slúžiť
zvyšovaniu intelektuálnej
a kultúrnej úrovne celého
národa; jej primárnou úlohou
mala byť produkcia náležite
indoktrinovaných expertov
okamžite využiteľných
v systéme národného
hospodárstva.
S týmto cieľom bol prijatý aj nový
zákon o vysokých školách z r. 1950,
ktorý priniesol zrušenie relatívnej
nezávislosti a rozsiahlej samosprávy
vysokoškolskej obce a nastolenie
prísne centralistického riadenia.
Namiesto volieb akademických orgánov
a funkcionárov nastúpilo priame
vymenúvacie pokračovanie, ktoré
mal pod palcom stranícky aparát.
Zákon zároveň odstránil právomoci
kolektívnych orgánov, v ktorých mali
rozhodovacie právomoci profesori
a docenti (akademický senát, fakultné
profesorské zbory), čím ich zbavil vplyvu
na smerovanie jednotlivých vedných
odborov.

Formovanie v duchu ideológie
Povinnosť vychovávať mladých ľudí
oddaných ľudovodemokratickej
republike prisúdil stredným a vysokým
školám Klement Gottwald ešte v r. 1949
na IX. zjazde KSČ. Tí si mali myšlienky
komunistickej ideológie pritom
nielen osvojiť, ale predovšetkým sa
s nimi stotožniť. Zvlášť pre vtedajších
vysokoškolákov to musel byť zážitok
kognitívnej disonancie par excellence.
Kým v období slovenského štátu
vzdelávacie inštitúcie všetkých stupňov
v žiakoch a študentoch dôsledne
utvrdzovali kresťanský svetonázor, len
o tri roky neskôr sa KSČ ako vedúca sila
spoločnosti snažila všetkými možným
prostriedkami, násilnými nevynímajúc,
presadiť ideológiu, ktorá bola vo svojej
podstate ateistická.
Už od ak. r. 1948/1949 bolo
absolvovanie predmetu marxizmu-leninizmu povinné pre všetkých
študentov vysokých škôl na Slovensku,
bez rozdielu odborného zamerania. Na
metodologických základoch marxizmu-leninizmu však bola postavená výučba
každého predmetu, čomu boli – i keď
často len formálne – prispôsobené
prednášky, sylaby, učebné pomôcky, ako
i pedagogické a vedecké práce.

Atmosféra strachu,
kádrovania a regulácie
Iné ako režimu poplatné názory
neboli tolerované, slobodná diskusia
sa nepripúšťala. Atmosféru strachu
vytvárali pravidelné previerky
vykonávané na učiteľoch aj študentoch.
Hoci na univerzite ostali pôsobiť mnohí
profesori, ktorí mali kvalitné vzdelanie,
jeho akvizícia na tento post už nebola
prioritou. Rezervoárom kádrov sa stala
výroba, svätým grálom triedny pôvod.
Tí, ktorí nevyhovovali novým kritériám,
museli vysoké školy opustiť.
Ďalšou formou korigovania
štruktúry vysokoškolákov boli
prijímacie pohovory, v rámci
ktorých boli prednostne prijímaní
adepti pochádzajúci z robotníckych
a maloroľníckych rodín. Regulovali
sa i počty prijímaných študentov
v prospech technických vysokých škôl
a na úkor humanitných odborov.
Vedúce orgány KSČ a štátu rozhodovali
aj o tom, na ktorých konkrétnych
pracovných miestach majú študenti po
úspešne vykonanej štátnej záverečnej
skúške začať pracovať. Rozmiestňovanie
na základe vládneho nariadenia z r.

1952 platilo pre absolventov všetkých
vysokých škôl s výnimkou lekárskych
fakúlt. Na stanovenom pracovnom
mieste boli povinní odpracovať tri roky.
Určené zamestnanie mohli opustiť len
vo výnimočných prípadoch, akou bola
napr. zmena výrobného plánu.

Odmietavý postoj neostal bez
povšimnutia
Prístup k vedcom, ktorí sa odmietli
stať marxistami, ilustruje prípad
významného historika Daniela Rapanta,
ktorý v tom čase viedol Historický
seminár Filozofickej fakulty Slovenskej
univerzity, ako sa v r. 1939 – 1954
Univerzita Komenského nazývala. Jeho
odpor voči uplatňovaniu historického
materializmu vo výskume slovenských
dejín bol známy už od 30. rokov. Už v r.
1948 mu akčný výbor fakulty odobral
právo zúčastňovať sa na zasadnutiach
fakultného profesorského zboru, o rok
nato mu bola zakázaná aj prednášková
činnosť. Jeho šťastím v nešťastí bolo,
že ho odsunuli do univerzitnej knižnice,
kde sa naďalej mohol venovať aj
vedeckej činnosti. Tam zabudnutý prežil
aj vybičovanú atmosféru obdobia boja
proti „buržoáznym nacionalistom“ na
začiatku 50. rokov.
Hoci po Stalinovej a Gottwaldovej
smrti v marci 1953 nastal vo vednej
politike štátu pomerne radikálny
obrat, tolerancia voči nemarxistom
ani potom nebola bezbrehá. Ako
pripomenulo vedenie KSS, „tam, kde je
to možné, dávať vo vedeckých funkciách
prednosť neskúsenému straníkovi pred
odborníkom, ktorý nevyhovuje po
politickej stránke“. Snahám o uvoľnenie
a zefektívnenie systému fungovania
univerzít v satelitoch ZSSR zasadilo
citeľnú ranu potlačenie maďarskej
revolúcie v r. 1956.

PRED
50 ROKMI
ŠTUDENTI
DRŽALI
HLADOVKU
ZA JANA
PALACHA
Vpád okupačných vojsk do
Československa v auguste 1968
bol obrovským šokom aj pre
vysokoškolských študentov,
ktorí patrili k aktívnym
účastníkom udalostí Pražskej
jari, podporovali reformné
snahy a angažovali sa v rôznych
oblastiach. Keď v priebehu
jesene začalo byť jasné, že
vojská neodídu a do vedenia
štátu sa začali presadzovať
politici hlásajúci normalizáciu
pomerov, zavládla v spoločnosti
dezilúzia a skepsa. Študent
Karlovej univerzity Jan Palach sa
rozhodol vyburcovať spoločnosť
radikálnym činom. Dňa
16. januára 1969 sa na
Václavskom námestí upálil.
Chcel byť „pochodňou č. 1“,
ktorá prebudí verejnosť.
Jeho čin silno zarezonoval aj
medzi študentmi Univerzity
Komenského.
Keď Palach 19. januára zomrel v pražskej
nemocnici na následky popálenín, v celej
republike sa konali spontánne pietne
zhromaždenia a pochody. V Bratislave
sa študenti rozhodli deň po jeho smrti
začať protestnú hladovku.
Medzi hlavných organizátorov patril
Stanislav Fila, študent psychológie
FiF UK. Devätnásť hladovkárov najprv
sedelo na úzkom priestore pod krytou
časťou vchodu do školy a na schodoch,
po tom, čo ich príslušníci VB vyzvali, aby
skončili akciu na verejnom priestranstve,
sa po dohode s vedením školy presunuli

dovnútra do vestibulu. Sedeli rovno
na zemi na spacákoch a dekách,
v zimnom oblečení. „Bola nám zima, vo
vestibule sa nekúrilo, dvere hlavného
vchodu boli stále dokorán, kváril nás
hlad, rozčuľovali nás pochybovačné
poznámky o tom, že hladovku len
predstierame, ale nedalo sa to prirovnať
k tomu, aké utrpenie podstúpil Jan
Palach,“ spomína Jana Plichtová, vtedy
študentka 1. ročníka psychológie, dnes
profesorka FSEV UK.

Vyburcovaní vládnym
vyhlásením
Vysokoškolákov k akcii vyburcoval aj
postoj vtedajšej vlády SSR, ktorá po
Palachovom skone vydala vyhlásenie,
v ktorom uviedla, že Palachov
„prekvapujúci tragický čin nie je
v súlade s našou životnou filozofiou,
etickými normami, postojom našich
ľudí k životu“. Študentský parlament
FiF UK reagoval vyhlásením, v ktorom
sa ohradil voči takémuto vnímaniu
Palachovho činu: „Protestujeme
a vyhlasujeme, že vyznávame rovnaké
morálne a etické kritériá a rovnako
nepríjemne sa nás dotýka všetko, v čom
sa naše etické normy líšia od noriem
našich predstaviteľov.“
Protestujúci študenti sa okamžite
stali predmetom záujmu verejnosti.
K budove univerzity prichádzali
stovky ľudí, ktorí sa zaujímali o ich
stav, vyjadrovali úctu Palachovi
a solidaritu s ich protestom podpismi
do kondolenčných kníh a zapaľovaním
sviečok pri symbolickom katafalku.
Prichádzali, samozrejme, aj zvedavci
a tiež príslušníci štátnej moci, ktorí
monitorovali situáciu a pravidelne
povolávali na výsluch niekoho

z účastníkov hladovky.

Čelili postihom
Pohreb Jana Palacha 25. januára v Prahe
sa zmenil na masovú demonštráciu,
zúčastnili sa ho desaťtisíce ľudí vrátane
mnohých slovenských študentov.
V Bratislave vysokoškoláci zorganizovali
smútočný pochod cez mesto. Kráčali
z vtedajšieho Gottwaldovho námestia
(dnes Námestia slobody) až po budovu
univerzity na Šafárikovom námestí,
v čele pochodu niesli čiernu zástavu
a fotografiu Jana Palacha. Celú trasu
monitorovalo množstvo príslušníkov
VB. I tak sa však pred budovou UK zišlo
takmer 5000 ľudí. Keďže ich príslušníci
VB z megafónov vyzývali, aby sa rozišli,
študenti sa nakoniec rozhodli ukončiť
pietnu spomienku v budove FiF UK na
Gondovej ulici. Následne skončili aj
protestnú hladovku vo vestibule UK.
Vydržali tam päť dní a päť nocí.
Za svoj čin hladovkári čelili postihom.
„Prišli previerky a Stana Filu vylúčili
zo 4. ročníka psychológie. Musel
čakať 20 rokov, kým si štúdium mohol
ukončiť. Potrestaní boli aj organizátori
štrajkov a statoční profesori, ktorí
odmietli súhlasiť s tým, že nám bratské
vojská prišli pomôcť,“ spomína prof.
Plichtová. Aj po 50 rokoch pokladá čin
Jana Palacha a účasť na hladovke za
jeden z určujúcich okamihov svojho
života: „Ján Palach zanechal v mojej
mysli dôležité posolstvo, že o slobodu
treba zápasiť, že humánna spoločnosť
pramení z konkrétnych činov, že každý
z nás nesie zodpovednosť za to, v akej
spoločnosti žijeme. Každý z nás môže
byť inšpiráciou pre iných. Za to, že som
to pochopila, keď som mala 18, vďačím
Tebe, Jan Palach.“
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KONIEC
NEHYBNOSTI
V PREDVEČER
NEŽNEJ
REVOLÚCIE
Udalosti 17. novembra 1989,
ktorý sa právom radí medzi
najvýznamnejšie medzníky
slovenských a českých
dejín v 20. storočí, našli
bratislavských vysokoškolákov
pripravených. Ešte deň
predtým sa totiž v Bratislave
uskutočnil protest študentov,
ktorý vyzýval predstaviteľov
vtedajšieho režimu na realizáciu
celospoločenských reforiem.
Na rozdiel od pražskej
demonštrácie, ktorá sa konala
o deň neskôr, bratislavské
zhromaždenie nebolo povolené.
A ani nemohlo byť – protestujúci
totiž príslušným úradom žiadosť
o povolenie vôbec nezaslali.
Hoci koniec 80. rokov priniesol svetu
vytúžené uvoľnenie, ktoré umožnil
prerod zahraničnej i vnútornej politiky
ZSSR v duchu Gorbačovovej glasnosti
a perestrojky, ešte začiatkom r. 1989
si v Československu asi len málokto
vedel predstaviť, že by o pár mesiacov
mohlo dôjsť k revolučnej zmene.
Štáty sovietskeho bloku totiž impulzy
z Moskvy reflektovali rôzne. V čase, keď
sa v Poľsku a Maďarsku postupne viedli
diskusie okrúhlych stolov a formovali
nové vlády, v ktorých komunisti stratili
väčšinu, mal Václav Havel „odsedené“
štyri mesiace za to, že si v januári
1989 chcel uctiť Palachovu pamiatku.
Dokonca ešte v lete ŠtB zatkla členov
tzv. bratislavskej päťky
(J. Čarnogurského, M. Kusého, H.
Ponickú, A. Seleckého a V. Maňáka)
za to, že vyzvali občanov k účasti na
pokojných manifestáciách k výročiu
augusta 1968. Práve ich zatknutie
naštartovalo proces zjednotenia
slovenského disentu. A práve
pred Justičným palácom, kde sa
začiatkom novembra počas úvodného
pojednávania zišlo na podporu

súdených niekoľko desiatok občanov,
dozrela v študentoch UK myšlienka
zorganizovať verejnú protestnú akciu.
Voľba dátumu symbolicky padla
na predvečer 50. výročia zásahu
nemeckých okupantov voči pražským
vysokoškolákom.

Postupná emancipácia
študentov
Študenti sa už predtým aktívne zapájali
do rôznych protirežimových akcií:
sviečkovej manifestácie, podujatí
pripomínajúcich 70. výročie tragickej
smrti M. R. Štefánika, petícií či
náboženských pútí. Distribuovali tiež
samizdatovú literatúru na internáty
a organizovali neformálne semináre
a prednášky. V prostredí vysokoškolskej
mládeže totiž už dlhšie synergicky
pôsobili viaceré hnutia odporu: na
univerzite sa stretli mladí aktivisti
spojení s tajnou cirkvou, občianskym
disentom, ale aj ekologickým hnutím.
Už koncom r. 1987 založili na FiF UK
poslucháči histórie ekosekciu Stromu
života. V spolupráci so Slovenským
zväzom ochrancov prírody a krajiny,
ktorý stál za vydaním známej publikácie
Bratislava/nahlas, na nástenkách katedry
uverejňovali príspevky kritizujúce
vtedajšie nešetrné stavebné zásahy
v Bratislave. Medzi matfyzákmi krátko
pred novembrovými udalosťami koloval
manifest Prečo nie SZM, vyzývajúci na
vystúpenie zo Socialistického zväzu
mládeže. Zamýšľané perzekúcie režim
už nestihol zrealizovať. Plány mu skrížila
nežná revolúcia, ktorú odštartoval práve
protest bratislavských študentov.

Chceme demokraciu!
Dňa 16. novembra 1989 sa na Mierovom
(dnes Hodžovom) námestí stretlo vyše
200 študentov z rôznych fakúlt UK
vrátane niekoľkých stredoškolákov. Po
zaspievaní štátnej i študentskej hymny
sa pochytali za ruky a takáto „živá
reťaz“ sa pohla dolu Námestím SNP cez
Hviezdoslavovo námestie na Vajanského
nábrežie k Pamätníku československej
štátnosti, ďalej k miestu pri hlavnej
budove UK na Šafárikovom námestí, kde
v r. 1968 okupanti zastrelili študentku
D. Košanovú (protestujúci tam položili
kyticu kvetov), a napokon k budove
vtedajšieho Ministerstva školstva SSR
na Suvorovovej (dnes Dobrovičovej)
ulici. Počas presunu skandovali rôzne
heslá, napr.: „Chceme školskú reformu!
Nechceme monopol SZM! Chceme
demokraciu! Slobodu Čarnogurskému!“

Pred budovou ministerstva pred
protestujúcich predstúpil tajomník
ÚV KSS Gejza Šlapka, ktorý na ich
požiadavky napokon reagoval prísľubom
verejnej diskusie so zástupcami
študentov.
Priebeh akcie monitorovala VB zo
šiestich osobných automobilov
a pripravené boli aj dve špeciálne
policajné „omrežované“ dodávky, dianie
kamerou zaznamenávali príslušníci ŠtB,
ako i prenosový voz vtedajšej federálnej
televízie. „Čo sa v ten večer naozaj
udialo a aké to môže mať následky,
sme si reálne začali uvedomovať až
po večernom odvysielaní televíznej
reportáže a následných telefonátoch
od rodičov a známych. Nikto z nás totiž
nemohol vedieť, ako to dopadne na
druhý deň v Prahe. Nebyť následného
revolučného pohybu v celej spoločnosti,
čakali by nás prísne postihy fakultných
i univerzitných straníckych orgánov,
veľmi pravdepodobne aj vylúčenie zo
štúdia,“ spomína jeden z organizátorov
bratislavského protestu zo 16. novembra 1989 Milan Novotný, vtedy
študent 4. ročníka žurnalistiky na FiF UK.

Návrat k vytúženej slobode
Pochod umožnil mobilizáciu
bratislavských študentov a akceleroval
ich reakciu na pražské udalosti po
17. novembri. Po informáciách
o brutálnom zásahu na Národnej triede
vysokoškoláci na Slovensku zareagovali
okamžite: už počas víkendu pripravovali
protestné letáky, vyzývali k diskusiám.
S prvým protestným vyhlásením
študenti FiF UK vystúpili už v pondelok
20. novembra. Nasledovalo stretnutie
so zástupcami univerzity v Aule UK,
ktoré sa skončilo vytvorením prvého
štrajkového výboru študentov na území
Slovenska. Ani potom však ich aktivita
neochabla. Študenti sa spolu s hercami
stali kľúčovým spojencom a veľkou
pomocou pre miestnych aktivistov
Verejnosti proti násiliu po celom
Slovensku.
Akademická pôda už začiatkom
decembra zažila prvú ponovembrovú
slobodnú voľbu dekana na Slovensku,
keď bol na čelo FiF UK zvolený Ivan
Slimák. V januári 1990 sa uskutočnili
tajné voľby rektora UK, v ktorých
uspel politológ, filozof a disident
Miroslav Kusý. Na základe nového
vysokoškolského zákona sa obnovila
autonómia samosprávnych orgánov
univerzity a vytvorili sa legislatívne
predpoklady pre návrat univerzity
do európskeho akademického
spoločenstva.

Foto: SME – Patrik Sopóci

Aj dnes sú vysokoškoláci spoľahlivým lakmusovým papierikom, ktorý citlivo reaguje
na „kyslosť“ spoločenských pomerov. Po správe o vražde investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018 študenti
slovenských vysokých škôl a univerzít – vrátane tej našej – spojili sily a vytvorili iniciatívu
#niejenamtojedno. Okrem toho, že reflektuje aktuálnu spoločenskú situáciu na
Slovensku, zdôrazňuje potrebu mladých ľudí iniciovať diskusiu o spoločenských zmenách
a formovať budúcnosť na vzdelaní, kritickom myslení a odmietaní konšpiračných teórií
ako relevantnej súčasti politickej a celospoločenskej diskusie. Iniciatíva poukazuje
tiež na rámec morálnych a etických hodnôt, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou
politickej reprezentácie a na ktorých by mala stáť občiansky angažovaná a zodpovedná
spoločnosť. „Nie je nám jedno, v akej krajine žijeme a budeme žiť,“ hovoria študenti.
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Maxim Duleba, študent učiteľstva
anglického a nemeckého jazyka
a literatúry

Bohatá akademická tradícia, autentické
prostredie nasiaknuté dejinami, nespočetné
konverzácie pri popolníku pred vchodom
do budovy, príjemné chodby a hodiny
presedené na laviciach, tvarohový koláč,
veľa kávy z automatu, priateľstvá, radosti,
sklamania, koniec detstva, semafor, na
ktorom som prestál mladosť, adrenalín,
láska, inšpirácia, zápal, kolegyne
a kolegovia, ktorých je vždy radosť vidieť,
pedagógovia, mnohí ma veľmi obohatili
a inšpirovali, cestovinový šalát z bufetu,
jedáleň, rezne v cestíčku, najlepšie s ryžou,
knižnice a prívetivé knihovníčky, ľudský
prístup na študijnom oddelení, krásny
výhľad na Dunaj, príjemné podujatia v átriu,
kabinety s antikvárnym nádychom, vedecké
osobnosti, portréty na stenách. Život. Alma
mater.

Bianka Karlíková, študentka
sociálnej a pracovnej psychológie
Patrik Kozár, študent učiteľstva
slovenského jazyka a literatúry
a výchovy k občianstvu

Úprimne si myslím, že viacerým z nás
napadnú v tejto chvíli naučené, neraz
spomenuté, pre niekoho otrepané atribúty,
ktorými sa označuje najväčšia, najstaršia
i najkvalitnejšia univerzita na Slovensku.
Mne však po troch rokoch strávených
v jednej z jej trinástich fakúlt napadá
čosi iné, hoci nie veľmi odlišné. RADOSŤ.
Áno, čítate dobre. Som naozaj ŠŤASTNÝ,
že som dostal príležitosť prichádzať do
kontaktu s erudovanými odborníkmi,
ktorí ma svojimi cennými radami posúvajú
vpred. Nevzdelávajú len môj rozum, ale
aj moje srdce, pretože študujem to, čo
ma napĺňa, venujem sa tomu, čo ma robí
ROZRADOSTENÝM. Aj keď to nie je vždy
ľahké a bezstarostné. Potvrdzujú to tiež
slová slovenského velikána a môjho vzoru
Ľudovíta Štúra v liste pre J. M. Hurbana:
„My chytili sme sa do služby ducha, a preto
prejsť musíme cestu života tŕnistú.“ Všetko
najlepšie, naša drahá univerzita!

Daniel Böhmer, lekársky biológ
a genetik

Napadne mi „moja domovina“, veď
som na štúdium nastúpil v roku 1973
a odvtedy som tu (a často aj dlhšie
než doma s rodinou). Napadne mi aj
„vnútorná sloboda“ myslenia a štúdia.
Napadne mi aj „občina“ ľudí podobného
zmýšľania a priorít. Napadne mi aj
„radosť“ z učenia študentov a učenia sa
od nich.

ČO VÁM NAPADNE
AKO PRVÉ, KEĎ SA
POVIE UNIVERZITA
KOMENSKÉHO?

Peter Hanajík, environmentalista,
pedológ

Keď sa povie Univerzita Komenského,
spomeniem si na aulu na Šafárikovom
námestí a na dni svojich promócií, keď
nám pred zrakmi našich rodín, priateľov
a známych odovzdávali diplomy. Tento
priestor a slávnostná promočná ceremónia
pre mňa predstavujú doslova stelesnenie
Univerzity Komenského.

Daniela Gondová, riaditeľka
Akademickej knižnice UK

Keď sa povie Univerzita Komenského, ako
prvé mi napadne najstaršia, najväčšia (pre
mňa i najkrajšia a najmúdrejšia) univerzita
na Slovensku, moja alma mater, moje
dlhoročné pracovisko. Na Univerzite
Komenského študovali obaja moji rodičia,
dokonca mamička patrí medzi prvých
absolventov farmaceutickej fakulty. Manžel
je taktiež absolvent univerzity, úspešne
skončil bratislavskú lekársku fakultu. Takže
univerzita významne ovplyvnila náš život,
dala nám nielen vzdelanie, ale aj prácu,
hrdo sa k nej hlásime, sme pyšní, že sme
s ňou zviazaní. K storočnici našej univerzite
želáme minimálne ďalších úspešných
100 rokov a veľa múdrych, vzdelaných
absolventov.

Ako prvé si predstavím prístav. Prístav,
ktorý je akýmsi dočasným domovom pre
naše nenaplnené túžby a sny, ktoré sú len
v našich predstavách. Je to miesto, ktoré
je tu pre nás neustále, bez ohľadu na to,
či sa náš život počas štúdia mení na búrku,
či na jasné lúče v tmách. Miesto, kde sa
naše nejasné putovanie mení na jasnú
cestu. Miesto, kde sa stávame kreatívnymi,
samostatnými a vzdelanými.

Agáta Jurášková,
riaditeľka Vydavateľstva UK

Pri týchto slovách mi ako prvé naskočia
„okrúhle schody“, typická (a krásna)
budova univerzity na Šafárikovom
námestí. Páči sa mi, rada sa na ňu
dívam a objavujem ju na neuveriteľných
miestach v Bratislave – naposledy som jej
obrovskú fotografiu zbadala na výklade
samoobsluhy. Univerzita Komenského
je pre mňa, samozrejme, aj moja práca,
stovky kníh, ktoré sme vydali, príjemné
stretnutia s autormi, moji kolegovia.
Ďalšou asociáciou sú študenti, plno
študentov na chodbách univerzity, na
Mlynoch, na ulici, ako i spomienky na môj
študentský život. Veľa pekných vecí sa
vmestí do dvoch slov.

Filip Šuran, študent práva

Ako prvé mi napadne, že ako najstaršia
univerzita na Slovensku je UK jedným
z pilierov spoločnosti reprezentujúcim
vzdelávanie. Hlas univerzity vždy bol a aj
v súčasnosti stále je rešpektovaný širokou
odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Je
to pre našu alma mater záväzok, aby sa
nebála ako prvá poukazovať na rôzne javy
v spoločnosti a zároveň bola trendsetterom
v oblasti poskytovania špičkového
vzdelávania a vedeckého bádania.
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POSLANÍM
LEKÁR
Deväťdesiatročný profesor študoval
počas vojny a po prevrate
Prvý september 1939. Svet si ho pamätá ako začiatok druhej svetovej vojny. Pre Michala Valenta to však bol
začiatok niečoho úplne iného, čo mu navždy zmenilo život.
Do Bratislavy v tento deň prichádza
desaťročný Michal z Lutily na strednom
Slovensku. Ako jedinému zo siedmich detí
chudobného maloroľníka sa mu dostalo
stredného a neskôr aj vysokoškolského
vzdelania. Mal šťastie. Starší brat Vincent
ponuku študovať odmietol. Voľba padla na
Michala, druhého v poradí. Bezdetná teta
Maryša, ktorá žila v Petržalke, chcela takto
pomôcť bratovi a umožniť jednému dieťaťu
študovať v Bratislave.

s ideologicky jednostranne orientovanou
výchovou a kultúrou. Žiaľ, nedalo sa
vyberať,“ hovorí Michal Valent. Namiesto
volieb akademických funkcionárov zaviedli
priame menovacie pokračovanie. Rektora
menoval prezident republiky, ostatných
funkcionárov minister školstva. Lekárska
fakulta v porovnaní s ostatnými fakultami
mala v povojnovom období najpočetnejší
profesorský a pedagogický zbor. Zápasila
však s veľkými priestorovými problémami
a nedostatočným prístrojovým vybavením
najmä pre novovznikajúce ústavy a kliniky.

Denné dochádzanie do školy pešo
Hneď v prvý deň príchodu do nového mesta
ho zapísali do Štefánikovej meštianskej
školy na Grösslingovej ulici, kde vychodil
jeden ročník. Bývanie v Petržalke, ktorá
bola v tom čase súčasťou Nemeckej ríše
a volala sa Engerau, so sebou prinieslo
aj dennodenné prekračovanie nemeckoslovenskej hranice na ceste do školy a späť.
„Cesta bola dlhá asi tri kilometre, namáhavá
najmä v zimných mesiacoch,“ spomína dnes
profesor Valent. Ku koncu vojny v roku 1945
vojská nemeckej armády zničili jediný most,
ktorý spájal Bratislavu s Petržalkou, a tak
prevoz cez Dunaj zabezpečovali rybári na
člnoch.
Roky sa pomaly míňali a Michal
vyštudoval štátne slovenské gymnázium
na Grösslingovej ulici, kde v roku 1948
zmaturoval. Po skončení strednej školy sa
chystal študovať právo. Napokon sa však
prihlásil na medicínu na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského (vtedy Slovenskej
univerzity). Do prvého ročníka prijali bez
prijímacích pohovorov 426 študentov.
Prechod na univerzitu v akademickom roku
1948/1949 nebol jednoduchý. Uplynulo
totiž len niekoľko mesiacov od zmeny
politického systému vo februári 1948.
„Odrazu sme boli konfrontovaní

Výučba prebiehala šesť dní
v týždni
Okrem študijných povinností sa Michal už
v prvom ročníku stal dobrovoľníkom na
Ústave histológie a embryológie
LF SU. To, že to bola doba neporovnateľná
s našou, dokazuje aj príhoda, ktorá sa
vtedy Michalovi prihodila. Po návšteve
amerického konzulátu (dnešného
veľvyslanectva USA), odkiaľ si požičiavali
odborné filmy, ho zastavil príslušník Zboru
národnej bezpečnosti a zisťoval, čo tam
robil. Pokračovalo to vyhrážkami, že ak
chce doštudovať, nech tam viac nechodí.
Michal sa rozhodol, že politiku prenechá
iným a bude sa venovať štúdiu medicíny.
Pre dnešných študentov je azda
nepredstaviteľné, že výučba prebiehala
šesť dní v týždni. Dopoludnia praktické
cvičenia, odpoludnia prednášky trvajúce
až do deviatej večer. Štúdium lekárstva
bolo náročné; literatúru nemali. Prednášky
si museli zapisovať. Fakulta mala jedinú
poslucháreň, ktorá nestačila veľkému počtu
medikov. Sedelo sa na schodoch, mnohí
celý čas stáli. Kto chcel sedieť, musel prísť
na prednášku veľmi skoro.

Ako medik chodieval Michal na prax na
internú kliniku. „Osobne som najradšej
chodil do laboratória, hlavne na
hematológiu,“ opisuje profesor Valent.
„Vo štvrtom ročníku som zistil, že nie
interná medicína, ale ženské lekárstvo má
byť mojím životným poslaním.“ Nastúpil
vtedy ako pomocná vedecká sila na Ženskú
kliniku LF SU. Trávil tu všetok voľný čas, vo
dne, v noci, soboty, nedele, sviatky. Spoznal
mnohých lekárov, s ktorými spolupracoval
takmer celý život. Práve na tejto klinike sa
zoznámil aj so svojou veľkou láskou, dnes
manželkou Martou. Vychovali spolu dcéru
a syna.
S Lekárskou fakultou UK je spätý celý
profesionálny život profesora Valenta.
Deväť dní po promócii v roku 1953 nastúpil
na ženskú kliniku a o dva roky neskôr začal
na fakulte vyučovať. Aj po odchode do
dôchodku tu pôsobil ako emeritný profesor.
„My lekári z promočného ročníka 1953
sme plnili poslanie klasickej medicíny.
Neboli sme kontaktovaní s alternatívnou
ani naturálnou medicínou. Liečili sme
chorého – celého človeka, zachraňovali
životy, prinavracali ohrozené zdravie.“
A to boli hodnoty „starej školy“ lekárov
– pacient na prvom mieste. Na finančné
odmeny sa nepomyslelo. „Byť lekárom nie
je zamestnaním, ale poslaním,“ odkazuje
svojim nasledovníkom, dnešným študentom
medicíny.
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VTEDY A DNES

Neskororenesančnú budovu na Kapitulskej ulici nechal na mieste
troch starších kapitulských domov postaviť ostrihomský arcibiskup
Peter Pázmaň ako sídlo pre jezuitov, ktorých v roku 1622 povolal
do Bratislavy. Práve tu začala v roku 1919 svoju činnosť Univerzita
Komenského. Na fotografii ešte vidieť mestské hradby, ktoré boli
zbúrané začiatkom 70. rokov 20. storočia.

Po vzniku Univerzity Komenského sídlil v budove bývalého
jezuitského kolégia najprv rektorát, v rokoch 1921 – 1936 právnická
a v rokoch 1921 – 1923 aj filozofická fakulta, do konca akademického
roku 1923/1924 už len jej seminár pre hudobnú vedu. Dnes je
budova na Kapitulskej ulici sídlom Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK.

Prvý slávnostný obrad v aule na Šafárikovom námestí sa konal dňa
21. apríla 1937, keď univerzita udelila čestný doktorát vtedajšiemu
prezidentovi ČSR Edvardovi Benešovi. Ten vo svojom príhovore
osobitne vyzdvihol, že poslaním bratislavskej univerzity je „vytvárať
nové veľké kultúrne stredisko v národe a v štáte, budovať na
slovenských tradíciách, zvláštnostiach a slovenskej individualite“. Pri
tejto príležitosti v Aule UK prvýkrát zazneli fanfáry skomponované
Eugenom Suchoňom. Akademický senát ich v roku 1938 vyhlásil
za Akademické fanfáry Univerzity Komenského a na univerzitných
akademických obradoch znejú dodnes.

Aula UK na Šafárikovom námestí je dodnes hlavný reprezentačný
priestor univerzity, ktorý slúži na významné akademické obrady
a slávnosti. Každý rok si v nej prevezmú diplomy tisícky absolventov.
Len pre zaujímavosť: Univerzita Komenského v Bratislave od svojho
vzniku do konca roku 2018 udelila 262 002 najrôznejších titulov.

Promócia Boženy Němčickej za doktorku práv v roku 1928 v niekdajšej
Veľkej aule UK na Kapitulskej ulici, ktorá slúžila ako hlavná aula
univerzity až do roku 1936. Ani táto slávnostná sieň, ktorá sa začala
budovať v roku 1925, však nebola prvou aulou univerzity. Tou bola
tzv. Malá aula, ktorá je dnes seminárnou kaplnkou RKCMBF UK.

Niekdajšia Veľká aula UK bola v roku 2015 zrekonštruovaná
a premenovaná na Aulu Benedikta XVI. Pri tejto príležitosti vtedy
už emeritný pápež Benedikt XVI. poslal vedeniu fakulty pozdravný
list. Jozef Ratzinger, ešte ako prefekt Kongregácie pre náuku viery,
aulu osobne navštívil v roku 1992 a do seminárskej kroniky vtedy po
latinsky napísal: „Nech Pán požehná tento dom!“

Fotografia z roku 1960 zachytáva telocvičňu bratislavského Parku
kultúry a oddychu počas nácviku spartakiádnej skladby. Aj v týchto
priestoroch absolvovali študenti Inštitútu telesnej výchovy a športu
UK (od roku 1965 Fakulty telesnej výchovy a športu UK) časť výučby
ešte v období prvej polovice 90. rokov 20. storočia.

A v takýchto priestoroch majú vyučovanie športových hier študenti
FTVŠ UK dnes. Športová hala prof. Rovného, ktorá bola uvedená
do prevádzky v roku 2006, je určená na výučbu športových hier,
tréningový proces i športové súťaže. Hrávajú sa tu oficiálne zápasy
v basketbale, hádzanej, futsale a florbale. Fotografia dokumentuje
finále bratislavskej vysokoškolskej ligy v basketbale mužov, ktoré
bolo dôstojným príspevkom k podujatiam pri príležitosti osláv
100. narodenín UK.
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Budovy UK v pozadí s bratislavským hradným kopcom v prvej polovici 60. rokov 20. storočia.
Budova na Gondovej ulici (vľavo), kde od roku 1958 sídli Filozofická fakulta UK, bola postavená v roku 1913 pre potreby rakúsko-uhorskej
armády. Neskôr tu sídlili viaceré vládne inštitúcie (napr. Ministerstvo ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska), ale i Slovenská pošta,
Československý rozhlas či Slovenská filharmónia.
Hlavná budova univerzity na Šafárikovom námestí (vpravo) bola pôvodne projektovaná ako obilný palác. Tesne pred dokončením stavby v roku
1935 sa však rozhodlo o definitívnom pridelení novostavby univerzite a o jej úprave pre potreby vysokej školy. Prispeli k tomu intenzívne
rokovania zástupcov UK s vládou a politikmi, ktoré inicioval vtedajší rektor Antonín Kolář. Do budovy sa na jeseň 1936, ktorej slávnostné
otvorenie sa uskutočnilo dňa 11. marca 1937, okrem rektorátu a kvestúry nasťahovali aj dve fakulty – právnická a filozofická.

Nízkopozaďové gamaspektrometrické laboratórium na katedre
jadrovej fyziky v časoch nie až tak dávno minulých. Hoci sa totiž
matematika a fyzika začali na Univerzite Komenského prednášať
už v roku 1940, pričom prvými profesormi pre odbor matematika
sa stali Jur Hronec a Josef Kaucký, pre odbor fyzika to bol Dionýz
Ilkovič, samostatná Matematicko-fyzikálna fakulta UK vznikla až
v roku 1980, keď sa matematické a fyzikálne pracoviská vyčlenili
z Prírodovedeckej fakulty UK. V roku 2000 sa fakulta premenovala na
Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.

Práve FMFI UK má dnes nemalý vplyv na postavenie Univerzity
Komenského v celosvetových rebríčkoch merania kvality, kde sa
radí medzi 2 % najlepších univerzít sveta. Na fotografii je zachytené
špičkovo zariadené Centrum pre nukleárne a urýchľovačové
technológie, ktorým fakulta disponuje od roku 2015. Slúži na výskum
v oblasti jadrových a environmentálnych vied. Jeho najdôležitejšou
súčasťou je tandemový urýchľovač iónov, ktorý vidno v pozadí, ako
i tím odborníkov, ktorí ho vedia obsluhovať. To sa nezmenilo.

Pohľad na Bratislavu z budovy Ministerstva vnútra SR z roku 2019.
V porovnaní s fotografiou hore badať viaceré zmeny v panoráme mesta: v roku 1972 bol dostavaný Most SNP s vyhliadkovou vežou, barom
a reštauráciou UFO; Bratislavský hrad sa v rámci niekoľkofázovej a stále prebiehajúcej rekonštrukcie, s ktorou sa začalo v roku 2008, dočkal
pôvodnej bielej fasády; v roku 2010 sa úspešne zrealizovala oprava veže Dómu sv. Martina spojená s reštaurovaním repliky uhorskej kráľovskej
koruny na jej vrchole, ktorá poukazuje na to, že Bratislava bola v rokoch 1563 – 1830 korunovačným mestom uhorských kráľov. A vynovila sa
i Filozofická fakulta UK, ktorej sa po rekonštrukcii v roku 2016 vrátili na strechu 120 cm vysoké ozdobné antické vojenské helmice. Majú tvar
ochranných masiek rímskych legionárov. Hoci sa ich zachovalo len niekoľko, boli obnovené v plnom rozsahu a počte. Jednu z nich možno zblízka
vidieť v átriu budovy.

Prednáška z farmakognózie v podaní profesora Vladimíra Homolu
koncom 60. rokov 20. storočia na Farmaceutickej fakulte UK,
ktorá bola v rokoch 1960 – 1969 jedinou celoštátnou fakultou
farmaceutického zamerania vo vtedajšom Československu. Dnes je
jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku.

Docentka Ružena Čižmáriková vysvetľuje zahraničným študentom
chemickú nomenklatúru. Je to jeden z prvých kontaktov budúcich
farmaceutov s organickou chémiou, ktorej pochopenie je
predpokladom na úspešné zvládnutie veľkej časti ďalšieho štúdia.
Fotografia je jedinečným dôkazom toho, že niektoré osvedčené
vyučovacie metódy si univerzita napriek svojej modernizácii
zachovala aj po rokoch. Nehovoriac o študentoch, ktorí (podobne
ako ich kolegovia pred 50 rokmi) preferujú miesta v čo najväčšej
vzdialenosti od vyučujúceho.
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UNIVERZITA MÁ BYŤ
HNACÍM MOTOROM
ZODPOVEDNÉHO
POKROKU

text: Erika Hubčíková
foto: Trend – Milan David

„Akademické prostredie má byť akýmsi
lakmusovým papierikom spoločenských
nálad, má citlivo a zodpovedne
vyhodnocovať spoločenský vývoj.“

Máme za sebou veľkolepé oslavy
univerzitnej storočnice s množstvom
podujatí. Ktoré z nich malo pre vás
osobitný význam?
Máte pravdu, oslavy boli naozaj
veľkolepé a úctyhodné, koniec koncov
oslavovala najväčšia a najlepšia
slovenská univerzita. Keďže nám
prípravy na tieto oslavy zabrali
podstatné penzum času od februára
2019, považujem každé z podujatí tak
trochu za svoje dieťa a, ako iste viete,
medzi deťmi sa zásadné rozdiely robiť
nemajú. Keby som však naozaj mal
vybrať ten „naj“ moment, bola by to
pre mňa zrejme výstava k storočnici
univerzity, ktorú bezchybne a svedomito
pripravila Mária Grófová. Mnohí
kolegovia a priatelia mi povedali, že
niektoré údaje a fakty sa dozvedeli
prvýkrát na spomínanej výstave. Chcem
však oceniť prácu všetkých, ktorí sa na
príprave osláv centenária podieľali.
Ich dôstojným vyvrcholením
bolo slávnostné akademické
zhromaždenie v aule, na ktorom
ste odovzdali najvyššie ocenenie
univerzity Pavlovi Rychetskému,
predsedovi Ústavného súdu ČR.
Prečo sa univerzita rozhodla oceniť
práve jeho?
Osobnosť Pavla Rychetského pre mňa
stelesňuje etalón individuálnej odvahy,
morálky a zodpovednosti za veci
verejné. Jeho celoživotná práca a prínos
do oblasti rozvoja humanizmu v jeho
najčistejšej podobe je pre mňa, a pevne
verím, že i pre celú univerzitu, nielen
vzorom, no i zárukou, že Veľká zlatá
medaila UK je v tých najpovolanejších
rukách.

Na čelo UK nastúpil práve v roku, keď si univerzita pripomína 100. výročie založenia. Ako hodnotí cestu, ktorou
si Univerzita Komenského prešla od svojho vzniku? Obstála podľa neho v dejinných skúškach komplikovaného
20. storočia? Prečo sa v oblasti autonómie a slobody akademického prostredia musíme mať na pozore aj
dnes? O nie vždy ružovej minulosti, súčasných potrebách i budúcich výzvach univerzitného vzdelávania sme sa
porozprávali s rektorom Marekom Števčekom.

Bolo to zároveň ocenenie tej „českej
stopy, ktorú sme ako univerzita
dostali do vienka“, čo ste spomínali
vo svojom prejave? Mali by sme
vôbec bez českej pomoci šancu na
úspešný akademický štart?

Aby som bol úprimný, zachytil som
aj negatívnu reakciu na spomínanie
českej stopy pri vzniku najväčšej
slovenskej univerzity. Pre mňa je to však
nespochybniteľný fakt – bez pomoci
českých kolegov by naša univerzita
vznikala veľmi ťažko. Práve teraz si
pripomíname storočnicu Lekárskej
fakulty UK ako prvej historickej súčasti
našej univerzity. Pri príležitosti jej osláv
som mal možnosť pozrieť si prezentáciu
docenta Vojtecha Ozorovského, v ktorej
objasnil prínos tzv. hynekovských
profesorov (profesorov združených
okolo prvého rektora Kristiana Hyneka)
pre vznik Univerzity Komenského
(vtedajšej Československej štátnej
univerzity). Netvrdím, že bez ich pomoci
by naša univerzita nevznikla vôbec, ale
pravdepodobne by bol náš „stav zrodu“
o poznanie dlhší a bolestivejší.
Hoci sme oproti univerzitám
zakladaným niekedy v stredoveku
pomerne mladou inštitúciou,
pravdou je i to, že od založenia UK
uplynulo snáď najdynamickejšie
storočie v doterajšej histórii
ľudstva, pričom tá dynamika mala
asi všetky pozitívne aj negatívne
charakteristiky, ktoré mať môže. Ako
podľa vás naša univerzita obstála
v historicko-spoločenských a neraz
i ideologických tlakoch?
Nuž tak, že niekedy obstála a inokedy
už menej. Je pravdou, že v zlomových
historických okamihoch sme často boli
akoby „svetlonosičmi“, napríklad pri
absolútne kľúčových udalostiach našej
histórie odohrávajúcich sa koncom
roka 1989. Naproti tomu obdobie
slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945
zrejme nebude patriť k „výstavným“
artefaktom našej histórie. Ako som
spomenul aj vo svojom príhovore
na slávnostnom akademickom
zhromaždení, na tvári našej univerzity
sú i šrámy a dlho sa hojace jazvy, no
napriek tomu všetkému si myslím,
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že ako inštitúcia sme v dejinných
skúškach obstáli a osvedčili sme svoju
životaschopnosť a cit pre pravdu,
poznanie a spoločenskú zodpovednosť.
Sme v tomto smere dnes už „za
vodou“ alebo v oblasti autonómie
a slobody akademického prostredia
vnímate nejaké hrozby? Nie je to
tak dávno, čo sme mohli u našich
južných susedov sledovať nie
práve povzbudivý vývoj v prípade
Stredoeurópskej univerzity...
Nie sme za vodou, v žiadnom prípade.
Ak pozorne vnímame súčasné
hodnotové nastavenie (nielen) strednej
Európy, musíme byť viac ako len
ostražití. Celospoločenské pomery velia
mať sa na pozore pred relativizáciou
stáročných európskych hodnôt
a prvoplánovou cestou „rýchlych
a efektívnych“ riešení. Akademické
prostredie má byť akýmsi lakmusovým
papierikom spoločenských nálad, má
citlivo a zodpovedne vyhodnocovať
spoločenský vývoj. V súčasnosti
existuje mnoho impulzov, kvôli
ktorým je nevyhnutné razantnejšie
vstupovať do spoločenského diskurzu
a ovplyvňovať ho proti smeru súčasnej
náchylnosti k mnohým nevedeckým
či pseudovedeckým konšpiráciám,
polopravdám a rýchlo kvaseným
riešeniam.

„Viac ako
kedykoľvek predtým
potrebujeme podchytiť
globálne procesy
prostredníctvom
vzdelaných a hodnotovo
správne ukotvených
ľudí.“
Vy ste na Právnickej fakulte UK
študovali v 90. rokoch. Ako sa podľa
vás odvtedy zmenilo štúdium či
univerzitné vzdelávanie?
Deväťdesiate roky sú zo sociologického
hľadiska nepochybne zdrojom mnohých
zaujímavých spoločenských úkazov. Bola
to špecifická doba transformácie nielen
ekonomiky, no i hodnôt a myslenia. Tak
ako sa menilo právo a právny systém,
tak sa postupne a pozvoľna menilo
i štúdium a vzdelávanie. Naštartovala sa
nebývalá hypertrofia právnej regulácie,
ktorú považujem vo svojej podstate
za nezdravú a zhubnú. Tomu sa musia
prispôsobovať i metódy výučby súčasnej

generácie študentov. Viac sa treba
sústreďovať na rozvoj kognitívnych
schopností či takzvaných soft skills.
Viac treba akcentovať logické a kritické
myslenie, komparatívne a jazykové
vybavenie súčasných študentov. Súvisí
to s procesom globalizácie, ktorý je
na objektívnom práve badať akosi
prima facie. Pokiaľ by som mal skusmo
zhodnotiť univerzitné vzdelávanie
a jeho diferencie oproti 90. rokom,
akcentoval by som rapídny nárast
informačného šumu, s ktorým úzko
koreluje schopnosť kriticky reflektovať
výber relevantných a verifikovaných
dát. Rovnako nespochybniteľne je
dnešné univerzitné štúdium (treba
dodať, že našťastie) podstatne
internacionalizovanejšie so širokými
možnosťami štúdia v zahraničí. Ako sa
zmenilo celkové tempo doby, tak sa
nepochybne akcelerovalo i univerzitné
vzdelávanie.
Bol súčasný rektor vlastne vzorným
študentom?
Treba povedať, že asi bol. Študoval som
nielen právo, no i filozofiu a históriu
(štúdium filozofie som dokončil
podstatne neskôr), takže štúdiu som
musel venovať značnú časť svojho
času. Popritom som začal pracovať
v advokátskej kancelárii a venoval
som sa i fakultnej samospráve – už
počas študentských čias som bol
podpredsedom Akademického
senátu Právnickej fakulty UK. Tým
však nechcem tvrdiť, že som sa
nezúčastňoval toho najkrajšieho na
študentskom živote, čím je vlastne
študentský život sám. Jediné, čo museli
moji spolužiaci akceptovať (a to platí
aj o mojich kolegoch do dnešných
dní), bolo to, že som zarytý abstinent.
(smiech)
Naša univerzita sa vo svetových
rebríčkoch dlhodobo pohybuje
v 2 % najlepších. Má šancu posunúť
sa výrazne vyššie? Na čom treba
popracovať, aby sa tak stalo? Aké
sú v tomto smere strategické plány
súčasného vedenia?
Možno poviem niečo, čo vás prekvapí –
rankingy by som výrazne nepreceňoval.
V žiadnom prípade to neznamená, že
ich podceňujem, chcem povedať len
to, že ako každé rebríčkové hodnotenie
aj univerzitné rankingy treba brať
s istou rezervou. Každý ranking totiž
zohľadňuje špecifické vstupné dáta,
z ktorých sú niektoré v našom prostredí
až úsmevné (napríklad počet nositeľov
Nobelových cien pôsobiacich na
univerzite). Najpodstatnejšie však je,
že dosahujeme porovnateľné výsledky

Torta v tvare výročného loga univerzity bola sladkou bodkou za študentskými oslavami „100 rokov s Amosom“.
so špičkou európskej a svetovej vedy
v často neporovnateľných vstupných
podmienkach. Som hrdý na to, že naši
vedci, ako i systém nášho vzdelávania
stále v mnohých smeroch držia krok
s moderným svetom. A k strategickým
plánom vedenia? Moje vedenie sa
nesústreďuje špecificky na to, aby
sme sa „umelo“ posúvali v rankingoch
a hodnoteniach, no robí s nasadením
všetko, čo je v jeho silách, aby
akcentovalo špičkovú vedu, špičkové
a hodnotovo orientované vzdelávanie
a k tomu prináležiaci sociálny rozmer
študentov, pedagógov a vedcov
našej univerzity. Tvoríme špecifické
spoločenstvo ľudí, ktorých spája viera,
že vzdelaný, rozhľadený a kultivovaný
človek je základom modernej
a spravodlivej spoločnosti.

Hoci ste mnohé z nich už pomenovali,
čo ešte považujete za najväčšie
výzvy nielen našej univerzity, ale
i akademického prostredia ako
takého do nasledujúcich rokov?
Za najväčšiu výzvu považujem
budovanie univerzity ako spoločensky
zodpovedného, erudovaného
a špičkového činiteľa ovplyvňujúceho
dianie okolo seba. V tom je zahrnuté
tak budovanie excelentnej vedy, ako
i výchova a vzdelávanie budúcich
generácií. Viac ako kedykoľvek predtým
potrebujeme podchytiť globálne
procesy (napríklad v oblasti klimatických
zmien či globalizujúcej sa spoločnosti)
prostredníctvom vzdelaných
a hodnotovo správne ukotvených ľudí.
Univerzity skrátka majú byť hnacím
motorom zodpovedného pokroku.

„Na tvári našej
univerzity sú i šrámy
a dlho sa hojace jazvy.“

Bude tu Univerzita Komenského aj o
100 rokov?
Ak sa nestane nič dramaticky
nepredvídané, tak som si istý, že áno.
Jedinou otázkou je, v akej spoločnosti,
v akom životnom prostredí a v akom
hodnotovom nastavení tu táto univerzita
bude fungovať. Spolu s mojimi kolegami
vo vedení univerzity spravíme všetko pre
to, aby krok do tejto ďalšej storočnice
niesol v sebe étos spomínaného
hodnotového nastavenia akademického
prostredia a našej univerzity osobitne.
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TAKTO
SME OSLÁVILI
100. NARODENINY

Okrem toho Rektorská sieň UK lákala na
jedinečnú výstavu akademických insígnií
a vestibul prostredníctvom informačných
panelov prezradil plno zaujímavostí z histórie
univerzity. Do marcových osláv sa však okrem
Šafka zapojili i viaceré fakulty, ktoré verejnosti
predstavili vybrané priestory. Na svoje si prišli
aj športoví nadšenci – zápolilo sa v basketbale,
florbale, stolnom futbale, šachu, headise,
bedmintone a futsale.

Oslavy storočnice odštartovala séria podujatí
„100 rokov s Amosom“ koncom marca. Práve
vtedy by totiž Komenský oslávil narodeniny.
V aule sa pri tejto príležitosti natáčal
špeciálny diel populárnej youtubovej šou
Level Lama. Matej „Sajfa“ Cifra si v nej spolu
s Adelou Vinczeovou spoločne zaspomínali
na vysokoškolské časy na UK, keďže sú obaja
našimi absolventmi. V koženom kresle Adelu
následne vystriedal rektor Marek Števček,
ktorého Sajfa „griloval“ svojimi otázkami.

Narodeninové oslavy pokračovali v máji
trojdňovým festivalom AmosFest v Mlynskej
doline. Nechýbala skvelá študentská
atmosféra, „nadupaný“ hudobný program na
dvoch stageoch v podaní desiatok domácich
i zahraničných interpretov a na zábavu aj
informácie bohaté sprievodné podujatia
a prednášky. Headlinerom festivalu bola
skupina Modestep z Veľkej Británie.

Foto: Viktor Hlavatovič

Paralelne s programom v aule, ktorá hostila
viaceré diskusie so známymi osobnosťami,
Auditorium maximum o poschodie vyššie
ponúklo odľahčené prednášky na poučnú
i vtipnú nôtu. Fotografia je z prednášky docenta
Františka Kundracika z FMFI UK, počas ktorej
si poslucháči mohli vyskúšať mrazivosť -200 °C
tekutého dusíka.

Nezabudlo sa ani na zamestnancov univerzity,
ktorí storočnicu oslávili 14. júna v neformálnom
prostredí Botanickej záhrady UK. Na pódiu
so živou hudbou sa predstavil aj univerzitný
folklórny súbor Gymnik.
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„Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov Univerzity
Komenského“ – pod týmto poetickým
názvom sprístupnilo verejnosti Múzeum
mesta Bratislavy v priestoroch Starej radnice
unikátnu výstavu, ktorá vznikla v spolupráci
s Archívom UK. Približuje históriu prvej vysokej
školy univerzitného typu na území Slovenska
v novodobých dejinách, ktorá umožňovala
získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.
Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo
26. júna.

Oslavy vyvrcholili 27. júna, ktorý je dňom
založenia univerzity, na slávnostnom
akademickom zhromaždení v aule na
Šafárikovom námestí. Rektor Marek Števček na
ňom udelil najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú
zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu
Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi
Rychetskému.

Slávnostný večer spríjemnil koncert v Slovenskej
filharmónii, kde zaznela aj premiéra symfonickej
fantázie od skladateľa Mariána Lejavu, ktorý ju
skomponoval špeciálne k výročiu univerzity.

K 100. výročiu založenia univerzity vydala
v júni Národná banka Slovenska striebornú
zberateľskú mincu v nominálnej hodnote
10 eur. Výtvarný návrh autora Patrika
Kovačovského vyobrazuje časti znakov
štyroch zakladajúcich fakúlt Univerzity
Komenského: lekárskej, právnickej, filozofickej
a prírodovedeckej.

Zahanbiť sa nedala ani Slovenská pošta,
ktorá vydala príležitostnú poštovú známku
v nominálnej hodnote 1,90 eura v náklade
200 000 ks. Jej výtvarný návrh je výsledkom
tvorivej práce akademického maliara Martina
Činovského, ktorý pôsobí na Pedagogickej
fakulte UK. Motívom je portrét Jána Amosa
Komenského, priečelie budovy UK a žezlo
rektora UK so znakom Slovenskej republiky.
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení
univerzity vybraným inštitúciám a osobnostiam
v priestoroch auly sa zúčastnila aj prezidentka
Zuzana Čaputová, ktorá vo funkcii hlavy štátu
navštívila našu univerzitu po prvý raz. Keďže
to bola návšteva predstaviteľky štátu, podľa
tradície musela „požiadať“ rektora univerzity
o možnosť vstúpiť na slobodnú akademickú
pôdu obradným zaklopaním na vstupné dvere,
ktoré v minulosti otváral univerzitný vrátnik so
svojou insígniou.

Podobné motívy nesie aj pamätná medaila,
ktorú univerzita dala pri príležitosti svojho
jubilea vyhotoviť v Mincovni Kremnica. Na
averze medaily z patinovaného striebra je
Komenského podobizeň a na reverze historická
budova univerzity na Šafárikovom námestí.
Autorom výtvarného návrhu je akademický
sochár Alojz Drahoš z Pedagogickej fakulty UK.
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ŠTUDOVALI U NÁS
Naďa Bendová
Trénerka Jána Volka, nášho najúspešnejšieho šprintéra v histórii,
ktorý sa v marci stal halovým majstrom Európy v behu na
60 metrov, na UK študovala trénerstvo atletiky. Trénerka roka
2017, ocenená strieborným odznakom Európskej atletickej
asociácie za cenný prínos a prácu pre atletiku, sa venuje i mládeži
a deťom v oblasti športovej predprípravy, základného, špeciálneho
aj vrcholového tréningu.

Ján Vilček
Absolvent všeobecného lekárstva na UK emigroval v 60. rokoch do
USA, kde odvtedy až dodnes pôsobí ako profesor mikrobiológie na
New York University. Spoluvyvinul protilátku Infliximab, ktorá sa
používa na liečenie Crohnovej choroby, reumatologickej artritídy,
psoriázy a ďalších chronických zápalových ochorení. V roku
2013 si za svoju prácu na interferónoch prevzal z rúk prezidenta
Baracka Obamu Národnú medailu za technológiu a inováciu,
najprestížnejšie americké technologické ocenenie. Má vlastnú
nadáciu, ktorá podporuje výskum vedcov a umelcov.

Peter Vereš
Na UK študoval fyziku, neskôr si spravil doktorát z astronómie
a astrofyziky, v rokoch 2011 – 2014 absolvoval postdoktorandský
pobyt na University of Hawaii. To mu o štyri roky neskôr otvorilo
cestu do NASA, kde pracoval v laboratóriu prúdového pohonu. Od
roku 2017 sa venuje výskumu blízkozemských asteroidov a komét
v Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, najväčšom
astrofyzikálnom pracovisku na svete.

Ivana Maleš
Vyštudovaná
environmentalistka
je
spoluzakladateľkou
neziskovej organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky, kde má na
starosti fundraising a spoluprácu so samosprávami. Je súčasťou
odborných pracovných skupín na tvorbu legislatívy a stratégií
v odpadovom hospodárstve na rôznych úrovniach. Pracuje na
konceptoch a projektoch so zámerom predchádzania vzniku
odpadov a aktívne sa venuje vzdelávaniu vo firmách, na školách,
robí aj prednášky pre verejnosť v oblasti zodpovedného spôsobu
života.

Anna Polcková
Po štúdiu evanjelickej teológie na UK a v nemeckom Erlangene
bola v roku 1993 ordinovaná a poslaná do služby v cirkevnom zbore
Bratislava, kde pôsobí doteraz. Od roku 2013 je predsedajúcou
farárkou cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto. V bohoslužobnej
a pastorálnej činnosti kladie dôraz na interpretáciu Biblie, ktorá
reflektuje výsledky výskumu humanitných a spoločenských vied
a vedie človeka k autentickému prejavu viery v pomoci iným.
V cirkevnom zbore vytvára prostredie pre rozvíjanie ekumenickej
spolupráce a medzináboženského dialógu. Od roku 2008 sa
venuje psychodynamickej psychoterapii.

text: Alexandra Kuliková

Ondrej Sukeľ
Absolvent farmácie na UK zastáva od roku 2014 funkciu prezidenta
Slovenskej lekárnickej komory, ktorá združuje a reprezentuje
vyše 4500 farmaceutov na našom území. Je členom redakčnej
rady odborno-informačného časopisu Lekárnické listy. Vo svojej
publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike
regulácie výkonu povolania farmaceuta a poskytovania lekárenskej
starostlivosti, tvorby a aplikácie zdravotníckej legislatívy a otázkam
profesionálnej etiky.

Nina Piovarčiová
Na UK študovala religionistiku a sociálnu prácu, dnes je
projektovou manažérkou v Útulku a Nocľahárni sv. Vincenta de
Paul v bratislavskom Ružinove, kde núdznym poskytujú už viac
ako desať rokov nielen nocľah, stravu, prístup k hygienickým
zariadeniam či zdravotné a sociálne poradenstvo, ale i niečo, čo sa
za peniaze kúpiť nedá – ľudskosť.

Veronika Rybanská
Absolventka sociálnej antropológie na UK v súčasnosti pôsobí
na Institute of Cognitive and Evolutionary Anthropology na
University of Oxford a na Center for Modeling Social Systems v
Nórsku. Vykonáva terénne práce na viacerých miestach vo Veľkej
Británii, na Slovensku, v Nórsku a v oblasti Pacifiku. Jej práca sa
zameriava na vývoj počítačových modelov a simulácií kognitívnych
mechanizmov a na integráciu prisťahovaleckých komunít.

Dávid Bartimej Tencer
Od prihlášky do kňazského seminára ho neodradila ani vidina
nekončiacej totality. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1986, o štyri
roky nato vstúpil do rádu menších bratov kapucínov. Po noviciáte
pokračoval v štúdiách v Ríme, kde dosiahol licenciát z teológie.
V roku 2004 odišiel na misie na Island. V roku 2015 ho pápež
František menoval za biskupa reykjavíckej diecézy, jediného
biskupstva na Islande.

Michal Meško
Ešte počas strednej školy spoluzakladal stránku www.referaty.sk,
najväčší portál pre študentov na zdieľanie prác a študijných
materiálov. Pôvodne voľnočasový projekt doviedol k úspešnému
koncu, stránku neskôr odkúpil internetový server Atlas.sk.
V roku 2000 sa pridal k bratom Santusovcom, ktorí od 90. rokov
prevádzkovali kamenné kníhkupectvo Martinus, a pomohol im
rozbehnúť jeho internetovú verziu. Absolvent manažmentu
na UK je dnes spolumajiteľom a CEO Martinusu. Minulý rok si
prevzal cenu Manažér roka 2018.

Vedeli ste, že k poslucháčom našej univerzity patrí aj Milan Lasica a Július Satinský? Študenti Filozoﬁckej fakulty UK
im totiž pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v roku 2001 v aule slávnostne udelili čestnú hodnosť student
honoris causa. Spolu s titulom sa stali držiteľmi indexu, lístkov na obed a zároveň získali možnosť požiadať o ubytovanie
v študentskom internáte. Pred nimi sa podobnej pocty dostalo Karlovi Krylovi, Vojtechovi Zamarovskému, Ladislavovi
Chudíkovi a Martinovi Šimečkovi.
Foto: www.fotosport.sk (N. Bendová), Foto N – Vladimír Šimíček (P. Vereš), Foto N – Tomáš Benedikovič (A. Polcková), www.tedxbratislava.sk (V. Rybanská), Patrick
Kleibold, Bonifatiuswerk (D. Tencer)
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VZDELANIE JEDNOTLIVCOV
JE PRÍNOSOM PRE SPOLOČNOSŤ
Vzdelávanie nepatrilo u našich politikov nikdy k populárnym témam.
Paradoxné? Aká je hodnota vzdelania? Zaujímalo nás, čo si o tom myslí
a aký má názor na slovenské vysoké školstvo Anton Zajac. Spolumajiteľ
a spoluzakladateľ firmy ESET, najsilnejšej IT spoločnosti na Slovensku,
vyštudoval fyziku na Univerzite Komenského. Dnes sa angažuje
v podpore startupov. Je tiež veľkým podporovateľom vzdelávania aj
prostredníctvom projektu Teach for Slovakia.
Aký mate postoj k slovenským
vzdelávacím inštitúciám?
Konkurencieschopnosť našej ekonomiky
a prosperita každého z nás závisí od
úrovne našich vzdelávacích inštitúcií.
Tie určujú nielen to, aké budeme
mať na Slovensku priemerné platy,
ale aj to, aká bude v krajine kultúra.
V projekte Teach for Slovakia, ktorý som
pomáhal rozbiehať, sme robili prieskum
volebných preferencií v závislosti od
výšky vzdelania. Výsledky ukázali,
že čím nižšie vzdelanie, tým väčšia
afinita voliča dať hlas extrémistickej
strane. Vzdelávacie inštitúcie sú
najdôležitejším článkom formovania
našej krajiny. Vysoko si ich vážim
najmä v podmienkach, keď sú schopné
fungovať aj pri relatívne nízkom
rozpočte schvaľovanom našimi top
politikmi.
Aká je hodnota vzdelania? Dá sa
vyčísliť?
Toto je zložitá otázka. Vzdelanie
predstavuje obrovskú hodnotu pre
jednotlivca a na druhej strane aj pre
spoločnosť. Americký úrad pre pracovnú
štatistiku uvádza, že priemerný plat
pracovníkov so stredoškolským
vzdelaním je skoro dvakrát vyšší
než tých, ktorí majú len základné
vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia
však zarábajú v priemere už trikrát
viac a držitelia doktorátu zarobia až
päťkrát viac. Nadobudnuté vzdelanie
determinuje našu schopnosť získať
zamestnanie. Vzdelanie má však aj
veľa sociálnych benefitov. Štatistiky
potvrdzujú, že s výškou vzdelania klesá
kriminalita, stúpa účasť vo voľbách
a dokonca sa zvyšuje priemerná dĺžka
života jednotlivca.

Viacerí svetoví lídri neštudovali na
vysokej škole. Je podľa vás vôbec
potrebné študovať?
Áno, je viac svetových politikov,
biznis lídrov, dokonca aj objaviteľov
a vynálezcov, ktorí formálne vzdelanie
nedosiahli, ale zmenili život krajín
a sveta. Na druhej strane nájdeme
lídrov, ktorí vzdelanie dosiahli, ale každý
deň dokazujú, že sa naučili málo. V prvej
skupine je napríklad úžasný politik sir
Winston Churchill, Thomas Edison,
podnikateľ Bill Gates, Steve Jobs alebo
Mark Zuckerberg. Absencia formálneho
vzdelania však neznamená, že títo lídri
neštudovali. Albert Einstein kedysi
povedal: „Predstavivosť je dôležitejšia
než vedomosti.“ Kreativita je zdrojom
obrovskej energie, ktorá vedie k tvorbe,
nápadom, a to je finálny cieľ každého
štúdia. Štúdium samotné nie je cieľ, je
to nástroj.
Treba počuť hlas univerzít
v spoločnosti?
Hlas univerzít počuť. Každý absolvent
je de facto hlasom univerzity. Je škoda,
že niektoré z tých hlasov sú falošné.
Základnou hodnotou univerzít je
vychovávať generácie, ktoré hľadajú
pravdu o svete a čestne aplikujú
získané vedomosti na podporu občanov
krajiny. Ale uvediem aj pozitívny
príklad: hlas profesora Jána Vilčeka.
Vyštudoval medicínu na Lekárskej
fakulte UK, pokračoval vo výskume
na univerzite v New Yorku. V rámci
univerzity patentoval nový úspešný liek
(Remicade). Väčšinu tantiém z lieku
(okolo 200 miliónov dolárov) daroval
univerzite na jej rozvoj. Slovensko
potrebuje viac takých ľudí, ako je
profesor Vilček. Nedávno Nadácia ESET

spustila prvý ročník projektu ESET
Science Award na podporu slovenských
vedcov. Verím, že Nobelovu cenu môže
skôr či neskôr získať aj slovenský vedec.
Boli by ste tam, kde ste dnes, nebyť
vášho vzdelania? Ako vás školy
ovplyvnili na ceste za úspechom?
Žijeme len raz a nevieme si prehrať
iné varianty paralelného života,
takže ťažko vyhodnotiť alternatívy.
Keď som bol malý, otec pracoval ako
chemik na Kube. Tam som sa naučil
po španielsky. Aj vďaka tomu som po
skončení univerzitného štúdia získal
prácu v Mexiku a odtiaľ som sa dostal
do USA. Bez tohto prvého impulzu –
znalosti španielčiny – by sa môj život
vyvíjal úplne ináč. Na strednej škole
som cítil, že sa musím naučiť angličtinu.
Stál som celú noc v dlhej rade na ulici
na prijímacie pohovory na (v tom čase)
jedinú jazykovú školu v Bratislave.
Frajerka sa ma často pýtala, prečo
tam chodím a strácam čas, veď to
nikdy potrebovať nebudem. Touto
konverzáciou som celkom pobavil
svojich študentov v USA v časoch, keď
som tam neskôr prednášal. Ale určite
by som nebol tam, kde som, bez svojich
vysokoškolských učiteľov – profesora
Mózera, Pišúta, Pelikána, Černého,
Banackého a ďalších. S univerzitou
udržujem stály kontakt aj dnes. Som rád,
že som mohol finančne podporiť projekt
návratu teoretikov, ktorí sa vrátili
na Slovensko, aby posilnili katedru,
priniesli projekty a kontakty a odovzdali
vedomosti ďalším generáciám.
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Martha Mendoza

Investigatívna novinárka, ktorá je dvojnásobnou nositeľkou
Pulitzerovej ceny, prišla v roku 2017 akademickej obci UK
porozprávať o novodobom otroctve, proti ktorému svojimi
reportážami bojuje.

Angela Merkelová

Nemeckej kancelárke, ktorá bola pred vstupom do politiky
aktívnou vedkyňou v oblasti fyzikálnej chémie, univerzita v roku
2014 udelila čestný doktorát za vedeckú spoluprácu v 80. rokoch.

Václav Havel

Irina Bokovová

Prvý prezident ČSFR si v roku 1990 v aule prevzal čestný doktorát
za pôvodnú filozofickú a literárnu tvorbu inšpirujúcu vzťahy
medzi českou a slovenskou kultúrou.

Vtedajšia generálna riaditeľka UNESCO, prvá žena v tejto funkcii,
v roku 2016 vystúpila v univerzitnej aule s prednáškou o posilnení
postavenia mládeže a podpore rozmanitosti.
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Rodák z Ghany, ktorý bol v tom čase generálnym tajomníkom
OSN, si v roku 1999 prevzal v aule čestný doktorát za rozvoj
vzdelávania a vedy, sociálny a hospodársky pokrok, mier
a porozumenie medzi národmi.

Giani Zail Singh

Vtedajší indický prezident našu univerzitu navštívil v roku 1983.
UK mu udelila titul čestného doktora za zásluhy na rozvoji indickej
kultúry a vzdelanosti, filozofického myslenia a dlhoročnú činnosť
v prospech humanizmu a priateľstva medzi národmi.

14. dalajláma, duchovný vodca Tibetu, poctil univerzitu svojou
návštevou hneď dvakrát. V roku 2000 si prevzal čestný doktorát
za zásluhy na šírení múdrosti, mieru a humanizmu na celom svete
a za prácu v oblasti morálnej filozofie. V roku 2016 s akademickou
obcou diskutoval o morálnych aspektoch vzdelávania a vedy.

Jeden z najvýznamnejších japonských fyzikov a vynálezcov
v oblasti polovodičových technológií a nositeľ Nobelovej ceny
za fyziku vystúpil na UK v roku 2018 s prednáškou o vysvietení
Zeme pomocou LED žiaroviek. Pri tejto príležitosti mu rektor
udelil Zlatú medailu UK.
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text: Zdenka Krasňanská

Výrazné skrátenie prípravy lieku proti chrípke

O ČOM HOVORÍME,
KEĎ HOVORÍME O VEDE
Už 100 rokov vedci Univerzity Komenského svojím výskumom
úspešne posúvajú hranice poznania. Nasledujúce riadky sú len malou
ochutnávkou toho, čo sa im na poli vedy podarilo za posledné roky.
Špičkové astronomické zariadenie AMOS vo svete
Haleakala a Mauna Kea na Havajských ostrovoch, púšť Atacama
v Čile, Teide a Roque de los Muchachos na Kanárskych
ostrovoch – nie, to nie je výpočet obľúbených dovolenkových
destinácií našich matfyzákov, hoci sú to lokality, ktoré
nezmazateľne nesú ich stopu. Práve tu sa totiž nachádza
šesť observatórií využívajúcich unikátne astronomické
zariadenie AMOS (All-sky Meteor Orbit System), ktoré vyvinuli
astronómovia a astrofyzici na Astronomickom a geofyzikálnom
observatóriu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
v Modre.
Systém AMOS slúži na pozorovanie celej oblohy a určovanie
dráh meteorov, vďaka čomu sa zvyšuje schopnosť odborníkov
presne určiť miesto dopadu i menších telies v prípade
mimoriadnej udalosti. Meteoroidné častice sú zároveň aj
dôležitými „správami vo fľaši“ o stave slnečnej sústavy na
jej počiatku, ako aj o jej ďalšom vývoji. Jedna kamera ročne
zaznamená približne 10 000 meteorov, 50 atmosférických
svetelných úkazov a iných udalostí. Nie div, že naši vedci
pod vedením docenta Juraja Tótha získali na systém AMOS

Juraj Tóth vedľa zariadenia AMOS v Astronomickom a geofyzikálnom
observatóriu FMFI UK
v Modre

patentovú licenciu. Bol tiež ocenený zlatou medailou na výstave
vynálezov a inovácií INVENTO 2013.
Umiestnením zariadenia na astronomických observatóriách
v nadmorskej výške nad 2300 m n. m. (až do výšky 4000 m n. m.)
v oblastiach s tmavou oblohou a vynikajúcimi pozorovacími
podmienkami dosahuje AMOS vysokú efektivitu. Preto
sa prototyp tohto systému od roku 2007 používa na
štyroch staniciach v rámci Slovenskej videometeorickej
siete, v roku 2015 boli dve stanice AMOS vybudované na
Kanárskych ostrovoch a o rok nato aj na najsuchšom mieste
na Zemi – v púšti Atacama v Čile. Po nadviazaní spolupráce
s Havajskou univerzitou a Smithsonovským submilimetrovým
rádioteleskopom boli v roku 2018 inštalované kamery aj na
Havajských ostrovoch. Postupne sa tak buduje sieť staníc po
celom svete s cieľom ucelene sledovať prítok meteoroidných
častíc do atmosféry Zeme. Aj vďaka systému AMOS majú
astronómovia v súčasnosti možnosť sledovať severnú aj južnú
oblohu spolu až 21 hodín denne.

Ruku k dielu pridali aj naši chemici z Prírodovedeckej fakulty
UK na čele s profesorom Radovanom Šebestom, ktorí sa
významnou mierou zaslúžili o výrazné skrátenie prípravy lieku
proti chrípke. Toto ochorenie, ktorému celosvetovo ročne
podľahne 250 000 až 500 000 ľudí, spôsobujú vírusy, ktoré
sa nedajú ničiť antibiotickými liekmi ako baktérie. Organizmu
človeka sa však dá pomôcť liekmi, ktoré spomaľujú šírenie vírusu
z napadnutých buniek. Takýmto liekom je aj Tamiflu, ktorého
aktívna zložka sa nazýva oseltamivir. Výrobu tohto dôležitého
liečiva však až dosiaľ komplikovala zdĺhavá a náročná syntetická
cesta a zlá dostupnosť východiskovej suroviny.
Vedcom UK sa podarilo vyvinúť postup, ktorého hlavnou
výhodou je použitie inej, ľahšie dostupnej a stabilnejšej
východiskovej suroviny. Týmto spôsobom sa získa oseltamivir
v štyroch krokoch (oproti pôvodným dvanástim) vo vysokej
čistote. Práve tento proces „zelenej chémie“ (t. j. chémie
šetrnej k životnému prostrediu) by mohli v budúcnosti využiť
farmaceutické firmy pri výrobe generickej formy oseltamiviru.

Nanočastice ako potenciálny transportér
očkovacej látky proti vírusu HIV

Objasnenie nežiaducich srdcových účinkov liekov
na rakovinu

Jednou zo stále aktuálnych otázok modernej vedy je vývoj
efektívnej očkovacej látky na vírus HIV. Keďže klasické prístupy
vakcinácie v tomto prípade zlyhávajú, ako veľmi pravdepodobné
sa ukazuje, že vývoj efektívnej očkovacej látky by mohol byť
zavŕšený aj pomocou nanotechnológií. Práve nanočastice by
totiž mohli podporiť biologickú aktivitu očkovacej látky, a to tak,
že ju prekonaním bunkovej dvojvrstvovej membrány bezpečne
„dopravia“ do vnútra bunky.
Práve na vývoji HIV vakcíny pomocou nanočastíc pracujú
naši vedci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK pod
vedením profesora Tibora Hianika spolu s kolegami z Poľska
a Španielska. Pripravujú komplexy syntetických HIV peptidov
(malých bielkovín odvodených zo štruktúry HIV) a ich nosičov –
nanočastíc. Tie následne charakterizujú a študujú ich interakcie
s modelovými biologickými membránami použitím rôznych
biofyzikálnych metód. Ich spoločným cieľom je vyselektovať
v tomto smere čo najefektívnejší HIV syntetický peptid a jeho
nosič.

Prečo majú pri liečbe onkologických ochorení niektorí pacienti
problémy so srdcom? Odpoveď ponúkli vedci z Farmaceutickej
fakulty UK pod vedením profesora Jána Klimasa v spolupráci
s kolegami z nemeckej Vestfálskej Wilhelmovej univerzity
v Münsteri, ktorí sa vo výskume zamerali na lieky zo skupiny
antracyklínov.
Ide o veľmi účinné antibiotiká dodnes používané pri liečbe
rôznych typov onkologických ochorení. Od ich objavenia
v 60. rokoch je však dobre známe aj riziko ich škodlivého
pôsobenia na srdce. Pôvodne sa za príčinu tohto pôsobenia
považoval oxidačný stres (čiže tvorba voľných radikálov)
v srdcovom tkanive. Naši vedci však zistili, že príčinou toxického
pôsobenia antracyklínov môže byť ich účinok na cyklus vápnika
vnútri srdcových buniek. Antracyklíny totiž až dvojnásobne
zvyšujú množstvo ryanodínového receptora – kľúčového
mechanizmu fungovania srdca ako pumpy, ktorý poskytuje
vápnik pre kontrakciu srdcovej bunky. Ostatné proteíny, ktoré
ryanodínový receptor prísne kontrolujú, sa však nezvyšujú,
čím dochádza k nerovnováhe. Bunka srdca má teda sústavne
k dispozícii príliš veľké množstvo vápnika, čo môže byť nakoniec
pre ňu škodlivé a prejaviť sa poškodením srdca.
Poznanie mechanizmu tohto nežiaduceho vedľajšieho účinku
antracyklínov významne zvyšuje šance na bezpečnejšiu, a teda aj
úspešnejšiu liečbu onkologických pacientov.

Pomoc v boji proti tuberkulóze
Hoci je na Slovensku tuberkulóza pod kontrolou a radíme sa
ku krajinám s jej nízkou incidenciou, z globálneho hľadiska ide
o jedno z najvážnejších infekčných ochorení, ktorému podľahne
každý deň až 4000 ľudí. Je preto skvelé, že sa odborníkom
z Prírodovedeckej fakulty UK pod vedením docentky Kataríny
Mikušovej v spolupráci s medzinárodným konzorciom podarilo
prispieť k odhaleniu mechanizmu pôsobenia perspektívneho
antituberkulotika makozinónu, ktorý sa v súčasnosti nachádza
v druhej fáze klinického testovania. Táto látka zasahuje
výstavbu bunkovej steny Mycobacterium tuberculosis, patogéna
spôsobujúceho tuberkulózu. Naši vedci, ktorí sa venujú
odkrývaniu biochemickej podstaty výstavby mykobakteriálnej
bunkovej steny, tiež ukázali, že vysoká účinnosť makozinónu
súvisí s dostupnosťou jeho cieľa na povrchu mykobaktérií.
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Daniel Jablonski
s vretenicou Vipera graeca

Stovky starovekých mayských miest
v guatemalskej džungli
Vedeli ste, že guatemalská provincia Petén, ktorej rozloha
predstavuje asi tri štvrtiny územia Slovenska, v priebehu
jedného roka „odtajnila“ stovky starovekých miest a tisícky
stavieb z obdobia starých Mayov? Na odkrytí tohto
archeologického pokladu, ktorý nemá vo výskume dejín
civilizácií obdobu, má nemalú zásluhu tím okolo profesora
Milana Kováča z Filozofickej fakulty UK.
Slovenskí vedci pod jeho vedením sa totiž v roku 2016
stali súčasťou medzinárodného výskumného konzorcia,
iniciovaného špičkovými univerzitami v USA, ktoré začalo
skúmať nepreniknuteľný guatemalský prales pomocou novej
techniky leteckého laserového skenovania LiDAR. Na základe
nimi získaných dát dnes už s istotou vieme povedať, že mayská
civilizácia, ktorá prekvitala na polostrove Yucatán a okolo neho
od roku 1000 pred n. l. do roku 1500 n. l., bola ešte vyspelejšia
a disponovala omnoho zložitejšou infraštruktúrou, než sa
pôvodne predpokladalo.
Naši mayológovia, ktorí vo vybranej oblasti už viac než
10 rokov realizujú rozsiahle archeologické vykopávky, v rámci
projektu zmapovali 160 km² územia a objavili 73 mayských
sídel s kamennou architektúrou, 4775 horských terasových
polí a 5080 architektonických objektov, často v tvare pyramíd.
A nielen to. Keďže ako jediní z konzorcia, v ktorom sú
okrem Slovákov zastúpení už len vedci z USA a Francúzska,
disponujú výsledkami vlastných kalibrovaných archeologických
vykopávok, práve oni stoja za kľúčovou rozsiahlou štúdiou
o environmentálnej udržateľnosti starovekého mayského
sveta. Ich výskum totiž odhalil sofistikované agrárne systémy
zavlažovania terasovitých polí v hornatých oblastiach
a odvodňovania močarísk v nížinách. Práve existencia týchto
systémov pomáha objasniť vysokú hustotu obyvateľstva
v oblasti a môže prispieť k pochopeniu tzv. „kolapsu mayskej
civilizácie“, ktorý prebehol v 9. stor. n. l.

Objav najstaršieho „mesta“ v strednej Európe
Mimoriadny archeologický objav sa podaril aj na Slovensku,
a to v lokalite Vráble-Fidvár, významnom nálezisku, ktoré
sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, na ľavom brehu
rieky Žitavy, a bolo osídlené v rôznych obdobiach praveku.
Najintenzívnejšie osídlenie je však doložené v staršej dobe
bronzovej (2300 – 1450 pred n. l.).
Archeológovia pod vedením profesora Jozefa Bátoru
z Filozofickej fakulty UK zistili, že sídlisko bolo v staršej dobe
bronzovej postupne obkolesené tromi valmi a priekopami.
V opevnenom areáli objavili takmer 180 pôdorysov obydlí,
ktoré boli usporiadané radiálne, vo viacerých pravidelných
radoch, pozdĺž kruhového opevnenia, vzájomne oddelené
ulicami (ide o typ zástavby, ktorá má veľmi blízke analógie tak
vo východnom Stredomorí, ako aj v eurázijskej oblasti). Ich
datovanie rádiokarbónovou metódou C14 do obdobia
2100 – 1800 rokov pred n. l. ukázalo, že ide o protourbánnu
zástavbu až o tri storočia staršiu, než bolo známe z doterajších
výskumov v strednej Európe. Nielen z tohto hľadiska ide
o prevratný objav. Naši archeológovia, ktorí výskum v lokalite
realizujú v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV
a Nemeckým archeologickým ústavom už od roku 2007,
podrobne preskúmali viaceré obydlia v tomto opevnenom
areáli a zistili, že jeho centrálnu časť obývala tamojšia elita, čo
dokazujú kamenné podmurovky domov, ich drevené podlahy
a ulice vydláždené drevom. Obydlia nižšej spoločenskej vrstvy,
ktoré ležali mimo centrálnej časti, boli konštruované z prútia
a hliny a podlahu mali z udupanej zeminy. Ide o evidentný
doklad výraznej spoločenskej diferenciácie vtedajšej
spoločnosti, po prvýkrát doložený v takejto miere v priestore
sídliska zo staršieho úseku staršej doby bronzovej.

Nové druhy stavovcov

Keď prehovoria skameneliny

Medzinárodný tím na čele so zoológmi Danielom Jablonskim
a Davidom Jandzíkom z Prírodovedeckej fakulty UK objavil
nový druh hada rozšíreného v Turecku, Azerbajdžane,
Arménsku, Gruzínsku, Iraku, Iráne a Rusku vrátane malej
oblasti zasahujúcej aj do Európy. Analýzou genetických aj
morfologických údajov vedci zistili, že užovka sarmatská
(Elaphe sauromates) v skutočnosti zahŕňa aj ďalší druh, ktorý
nazvali podľa starobylého kráľovstva Urartu – Elaphe urartica.
Opis nového druhu užovky bol publikovaný vo vedeckom
časopise PeerJ. Meno bolo zvolené z úcty aj ako náprotivok
mena užovky sarmatskej, ktorú slávny pruský zoológ Peter
Simon Pallas v roku 1814 nazval podľa Sarmatov, kočovníkov
obývajúcich medzi 5. storočím pred n. l. a 4. storočím n. l.
východoukrajinské stepi severne od Čierneho mora. Užovka
urartská je tzv. kryptickým druhom, ktorý sa svojimi vonkajšími
znakmi od svojho sesterského druhu odlišuje len veľmi slabo,
avšak miera genetickej diferenciácie naznačuje, že oba druhy
majú za sebou pomerne dlhú nezávislú evolučnú históriu.
Tento výskum je priamym pokračovaním objavovania fauny
západného Palearktu, ktoré trvá už niekoľko storočí. Jeho
výsledky ukazujú, že evolučná história aj tak dobre prebádanej
oblasti, ako je západná Eurázia, je pomerne komplikovaná, i keď
sleduje spoločné či podobné trendy naprieč rôznymi skupinami
organizmov. Objav nového druhu má vždy vážny dosah aj na
ochranársku politiku, keďže ochrana druhovej diverzity je
jednou z jej hlavných priorít. Podobne sa našim vedcom podarilo
v oblasti Stredomoria objaviť doposiaľ neznáme evolučné línie
(predstavujúce samostatné druhy) gekónov rodu Mediodactylus,
jaštericu Podarcis ionicus alebo endemickú vretenicu Vipera
graeca, ktorá sa stala, vďaka svojmu obmedzenému výskytu na
vrcholových častiach hôr južného Albánska a severného Grécka,
najvzácnejším európskym hadím druhom.

Zásluhy v tejto oblasti však má aj náš paleontológ Andrej
Čerňanský, ktorý objavil plaza starého 47 miliónov rokov.
Pomenoval ho po jednom z najvýznamnejších Slovákov –
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Plaza Stefanikia opísal
z nemeckej lokality Messel (UNESCO) a pre neho a rod Eolacerta
(najväčší známy jašter obdobia starších treťohôr v Európe)
vytvoril novú čeľaď Eolacertidae.
Okrem toho má na konte aj prvý potencionálny doklad evolúcie
plazov z čeľade Dibamidae, ktorá zahŕňa iba dva v súčasnosti
žijúce rody, a to Anelytropsis a Dibamus. Napriek tomu, že dnes
žijú na iných kontinentoch (Anelytropsis žije na malom území
v strednom Mexiku, Dibamus v juhovýchodnej Ázii), doteraz
neexistoval žiadny fosílny dôkaz ich histórie. Predpokladá sa
však, že ide o veľmi starú skupinu plazov, ktorá sa mohla oddeliť
už pred 200 miliónmi rokmi. Andrej Čerňanský na základe
fylogenetickej analýzy nálezov zvyškov čeľustí z Mongolska
opísal nový rod z raného oligocénu (vek cca 33 miliónov rokov),
ktorý je ďalším rodom z čeľade Dibamidae, čo potvrdzuje
predpoklad genetikov, že by dnešné spomenuté rody mali mať
ázijský pôvod, pričom línia vedúca k dnešnému rodu Anelytropsis
sa do Ameriky dostala cez Beringovu úžinu.
Andrej Čerňanský, pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte UK,
slávil paleontologický úspech aj na Slovensku, keď so svojím
tímom vykopal v jaskyni Štefanová v Demänovskej doline kostru
pachypleurosaura, dosiaľ najstaršieho nájdeného plaza na
našom území z obdobia druhohôr (vek cca 245 miliónov rokov).
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Pamätáte si na svoj prvý deň na UK?
Dokonca veľmi dobre. Priznám sa,
z vtedajších priestorov som nebol
práve nadšený. Chemické katedry
našej fakulty vtedy ešte sídlili v strede
mesta, v budove niekdajšieho súdu
na Šmeralovej ulici. Dnes je na jej
mieste budova Najvyššieho súdu SR.
Boli to väčšinou tmavé a zanedbané
priestory, ktoré vznikli dosť amatérskou
prestavbou kancelárií, vyšetrovacích
a iných miestností. Prvý problém,
ktorý sa ma vtedy bezprostredne
dotýkal, bolo presvedčiť holuby,
aby aj s hniezdom opustili priestor
vetracieho otvoru nášho laboratórneho
digestória. Nebolo to ľahké, pretože
tieto vtáky mali silného spojenca
v jednej našej kolegyni. Zastávala asi
názor, že výpary jedovatých chemikálií
by mali uvedomele prekľučkovať cez
všetky chodby až k hlavnému vchodu
do budovy. Ten by mal slúžiť predsa
všetkým.
Na rozdiel od vnútorných priestorov
niekdajšieho súdu (ktoré sme však veľmi
skoro opustili presťahovaním sa do
Mlynskej doliny) moji starší kolegovia
pôsobili sympatickým dojmom.

S HUMOROM IDE
ŽIVOT I VEDA
ĽAHŠIE

„Už v 17 rokoch som vedel takmer správne napísať vzorec chloridu
sodného SoCl a kysličníka siričitého KS (teraz je to oxid sírový
SO). Po skončení strednej školy mi tak bolo jasné, že moje budúce
pracovisko by malo mať niečo spoločné s chémiou. Do úvahy pripadali
dve významné inštitúcie: vysoká škola a chemická čistiareň odevov.
Rozhodol som sa pre vysokú – bola o 25 metrov bližšie.“

text: Karin Fedorová, Erika Hubčíková

Takto „spomína“ na vlastné vedecké
začiatky v jednom zo svojich
legendárnych textov profesor Karol
Jesenák, ktorý na Prírodovedeckej
fakulte UK pôsobí už 40 rokov. Napriek
tomu, že je odborníkom v oblasti
anorganickej a materiálovej chémie
a má na konte desiatky úspešných
výskumov, približne 160 vedecko-populárnych článkov, 18 monografií
a učebníc, chrlí podobné vyjadrenia
na svoju adresu so železnou

pravidelnosťou a s kamennou tvárou
Angličana. Práve on stojí za mnohými
príspevkami a prednáškami, v ktorých
si robí žarty nielen zo seba, ale i z vedy
a akademického prostredia. Už dlhé
roky je tiež účastníkom obľúbených
patavedeckých seminárov, ktoré sú
jedinečným dôkazom toho, že ani
univerzitným učiteľom – napriek
serióznosti ich vedeckej a pedagogickej
práce – zmysel pre humor rozhodne
nechýba.

Mnoho rokov ste účastníkom
obľúbených humorných
patavedeckých seminárov
organizovaných Prírodovedeckou
fakultou UK a Fakultou matematiky,
fyziky a informatiky UK. Kedy
a u koho sa vlastne zrodil nápad
začať s týmito seminármi?
Tieto semináre sa začali už koncom
osemdesiatych rokov a hlavnú zásluhu
na tom mali učitelia zo spomenutých
fakúlt: profesor Ivan Černušák,
docent Ján Benko a docent Andrej
Ferko. Talent všetkých troch využívať
svoju vysokú profesionálnu odbornú
úroveň na produkovanie neskutočných
„vedeckých“ hlúpostí je obdivuhodný.
Máte nejakú obzvlášť obľúbenú
patavedeckú teorému?
Snáď k „najhodnotnejším“ patrí
moje zistenie, že zloženie stravy
vysokoškolských učiteľov výrazne
ovplyvňuje úroveň ich pedagogickej
práce. Aby som bol stručný, ak
chcete dobre učiť, mali by ste jesť
kukuričné lupienky (4 ks denne v čase
medzi 16.23 a 16.27 hod.). Téma
stravovania univerzitných pedagógov
bola obsiahnutá aj v mojej poslednej
patavedeckej prednáške na oslavách
100. výročia založenia UK. Jej názov
znel „Vplyv biorezonancie, delenej
stravy a energie jin na úroveň
prednášok zánovného vysokoškolského
učiteľa“. (Verím, že informácie z nej jej
poslucháči využijú už v tomto semestri.)

Ako na tieto vaše aktivity reagujú
študenti?
Niekedy sú spočiatku v rozpakoch,
avšak väčšina z nich sa veľmi pohotovo
zorientuje aj napriek tomu, že ide
o vyslovené hlúposti zabalené do
odbornej terminológie. Výsledok je
ten, že niekedy kontrujú podobným
spôsobom. To je potom úplná
katastrofa, pretože študenti by si nemali
robiť žarty zo svojich učiteľov. (smiech)
S týmto životným prístupom
máte určite kopec zaujímavých
zážitkov, ktoré si spájate so svojím
pôsobiskom...
Takých je naozaj veľa. Zväčša ide
o zážitky súvisiace so situačným
akademickým humorom. Spomeniem
však aspoň jednu príhodu. Na jednej
svojej prednáške (na chemickej
konferencii) som v jej závere tvrdil, že
k práve prezentovaným výsledkom
výskumu sme sa dopracovali v našom
trojčlennom výskumnom kolektíve
vďaka racionálnej a spravodlivej deľbe
práce. To znamenalo, že prvý z mojich
kolegov robil všetky syntézy nových
látok, tiež merania spektier, ovládacie
programy k prístrojovému vybaveniu,
umýval zároveň laboratórne sklo
a vykonával aj ďalšie potrebné práce.
Ja som pripravoval kávu a tretí kolega
(v dobre ušitom obleku) tú kávu pil.
Odpustil som si však poznámku, že
z autorského kolektívu záverečnej
publikácie sme prvého kolegu vyškrtli.
Samozrejme, že to, tak ako všetko,
nebola úplná pravda.
Spomienky na našu univerzitu, ktoré
však pravdepodobne nevymaže ani
moja blížiaca sa starecká demencia,
sa vždy budú spájať s obdobím
deväťdesiatych rokov, keď som trávil
v laboratóriu so svojím starším kolegom
doktorom Ľubomírom Kuchtom
nočné zmeny pri dosť nebezpečných
vysokotlakových syntézach aerogélov.
Tie trvali približne 40 hodín, čo
znamenalo najmä to, že sme pozorovali
ručičky manometra a rôznych iných
prístrojov a snažili sme sa otáčaním
rôznych ventilov a gombíkov dostať ich
do tej správnej polohy. Hlavný úspech
tejto práce spočíval v tom, že naša
fakulta zostala na svojom pôvodnom
mieste.
Je pre vás humor len účinným
prostriedkom na odľahčenie
atmosféry alebo k univerzitnému
prostrediu neodmysliteľne patrí?
Je pravdou, že humorom sa dá na
univerzite dosiahnuť veľa pozitívneho,
avšak ak mám hovoriť za seba, žarty si
nerobím s týmto vedomím. Sú obyčajne
iba nejakou spontánnou reakciou:

mnohé vážne veci sú mi jednoducho
smiešne. Iná vec však je vytvoriť nejaký
vtipný článok alebo prednášku. To
dá väčšinou dosť práce. Na otázku, či
humor k akademickému prostrediu
neodmysliteľne patrí, sa síce nedá
odpovedať kladne, platí však, že na
univerzite máte na žarty omnoho väčší
priestor. Snáď aj preto, že inde by
vás za ne vyhodili z práce. Napríklad
v úvode svojej poslednej prednášky
pre stredoškolských učiteľov chémie
o výrobe výbušnín na Slovensku som
dementoval vymyslené ohováranie,
že som si túto tému zvolil s cieľom dať
učiteľom návod, ako vyhodiť do povetria
príslušné ministerstvo (MŠVVaŠ SR).
Viete si predstaviť, že by tieto reči
tolerovala nejaká štátna inštitúcia?

Tip redakcie: Čitateľom, ktorí si chcú
o akademickom humore vytvoriť serióznu
predstavu, odporúčame do pozornosti
fotoalbum „Veda trochu inak“ na našom
univerzitnom Facebooku.
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ATMOSFÉRA,
KTORÚ CHCETE ZAŽIŤ

KTO DÁVA UNIVERZITE JEJ ISKRU?
Univerzita by bez študentov nemala veľké opodstatnenie. Práve oni
sú zmyslom jej existencie a najvernejším odrazom jej kvality. A práve
ich nezávislosť, invenčná tvorivosť a mladícky elán dodávajú našej
univerzite už celé storočie tú správnu iskru a dynamiku. Činorodá
študentská komunita na našej najmladšej fakulte potvrdzuje, že nejde
len o vzletné slová.

Študentský festival pre
všetkých
Už osem rokov je každoročným
vrcholom aktívneho študentského
života na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK decembrový
festival FSEV Fest. Je „iný“ najmä v tom,
že ho majú v rukách výlučne študenti,
ktorí do jeho organizácie vkladajú nielen
svoj čas a energiu, ale i kus seba.
Idea festivalu je jasná: v nenútenej
atmosfére chce spájať všetkých –
študentov i absolventov, učiteľov
i nepedagogických zamestnancov, ako
aj priateľov fakulty a univerzity. FSEV
Fest ponúka priestor na zaujímavé
prezentácie a diskusie, ktoré majú
potenciál priniesť medzi mladých na
akademickú pôdu nové podnety. Hoci
podujatie ponúka pestrý sprievodný

program v podobe dobrej hudby, kina
či hernej zóny, dôležitý je akcent na
celospoločenské témy. Nechýbajú
prednášky z ekológie, pozitívneho
myslenia či boja proti korupcii. Tomu
zodpovedá i výber inšpiratívnych hostí.
„Oslovovanie známych osobností je
vždy spojené s úsmevnými príhodami
a bojazlivými telefonátmi či e-mailmi
z našej strany. Vzhľadom na dobré
meno Univerzity Komenského však
vnímame, že známe tváre na našu
fakultu chodia s radosťou a snažia
sa nám vyhovieť,“ približuje Juraj
Petrík, organizátor minulého ročníka.
A tak sa na pôde FSEV UK už ocitli
také osobnosti ako vtedajší prezident
SR Andrej Kiska, herec SND Richard
Stanke, Biela vrana Zuzana Hlávková
či organizátorka protestov Za slušné
Slovensko Karolína Farská, ktorá dnes

na fakulte študuje európske štúdiá.
„Organizovanie fakultného festivalu
študentmi dáva nielen priestor pre ich
kreativitu, ale aj možnosť konkrétne
ukázať svoje preferencie, formulovať
svoje názory, vytvárať komunitu
v priestore svojej alma mater, ako
i využívať v plnom rozsahu akademické
slobody a byť rovnocenným partnerom
ostatným členom akademickej obce
pri tvorbe vízie a stratégie fungovania
fakulty,“ pochvaľuje si študentský
projekt dekanka Lucia Mokrá.

Bufet, v ktorom si vegetí celá
fakulta
Zo študentskej iniciatívy vznikol
aj fakultný bufet Vegget. Svojim
návštevníkom už tri roky ponúka nielen
pestrý sortiment zdravých chuťoviek,

ale i príjemný priestor na oddych,
učenie sa či nezáväzné rozhovory, kde
sa utužuje fsevkárska komunita.
Všetko odštartovala smelá vízia dvoch
študentiek Lucie Gallovej a Bibiany
Krausovej, ktorá sa už v zárodku
stretla s podporou dekanky. Cieľom
ich ambiciózneho projektu bolo spojiť
priateľské ceny so zdravou ponukou
kvalitných jedál i nápojov, prispôsobujúc
sa sezónnej dostupnosti čerstvých
surovín od regionálnych dodávateľov.
„Chceli sme, aby sa u nás najedli
všetci: vegetariáni, vegáni, celiatici,
ľudia s laktózovou intoleranciou, ale
aj tí ,mäsoví‘,“ vysvetľuje už súčasná
absolventka Bibiana.
Po úvodných peripetiách spojených
s vybavovaním všetkých nevyhnutných
povolení sa sen stal skutočnosťou.
„Vždy, keď si spomeniem na náš úplný
začiatok, neviem, či sa mám smiať
alebo pohoršene chytať za hlavu.
Začínali sme s plastovými miskami
a lyžicami, úplne neprofesionálne,
ale zato z lásky – ako dobrovoľníci
v tábore pre utečencov,“ priznáva
Bibiana s úsmevom. „Momentálne
však na kávu so sebou používame už
ekopoháre, ostatné výrobky sa snažíme
dávať do skla. Zistili sme, že sklenené
obaly sú dokonca lacnejšie než tie
z bioplastu,“ priblížila Lucia. V bufete
sa tiež snažia kompostovať a najmä
sa správať nielen ekologicky, ale aj
ekonomicky – ako správne „gazdiné“.
To znamená zbytočne nevyhadzovať,
kupovať potraviny tak, aby sa väčšina

z nich včas zužitkovala, a keď aj niečo
ostane, snažiť sa prebytkom vymyslieť
ďalšie využitie. „Napríklad, keď nám
zvýši pečivo, sušíme ho a darujeme
jednému farmárovi pre sliepky. Stále
sa však snažíme hľadať nové možnosti
a alternatívy,“ dodáva.
Lucii a Bibiane sa podarilo
dosiahnuť aj ďalšiu vytýčenú métu –
nenakupovať potraviny či pochutiny
v supermarketoch, ale využívať služby
kvalitných lokálnych dodávateľov.
„Máme už svoje stálice, no stále
hľadáme aj nových. Primárne zisťujeme,
kde sa daná potravina či surovina
vyrába, kto ju vyrába a ako. Zaujímame
sa o to, či je zelenina a ovocie striekané,
či dané výrobky obsahujú škodlivé ,éčka‘
a podobne,“ objasňuje Lucia. Najnovšie
sa im podarilo nájsť kvalitnú čokoládu
bez pridaného cukru a množstva
konzervantov, a tak vedia v bufete
ponúknuť aj skutočne zdravé maškrty.
„Sem-tam pripravujeme aj catering,
a to najmä na vedecké konferencie na
pôde fakulty. Máme naň veľmi pozitívnu
spätnú väzbu,“ teší sa z nových
výziev. Okrem toho si všetci nadšenci
kvalitných potravín budú môcť čoskoro
zakúpiť výrobky značky Vegget aj vo
vybraných prevádzkach!
Vegget však nie je „len“ bufet, kde si
môžete dobre zamaškrtiť a podebatovať
s kamarátmi. Lucia a Bibiana sa
snažia, aby žil rôznorodým životom:
„Zorganizovali sme tu už niekoľko
diskusií, napr. s Ivetou Radičovou, a raz
sme premietali vedecký antropologický

film. Hosťovali sme aj veľmi vydarenú
akciu – FSEV stand up comedy
s vedcami, ktorí sa venujú sociálnym
vedám.“

Komunitka je o spoločnej práci
a zážitkoch
Študentské nadšenie však vidieť aj mimo
fakultných múrov. Svedčí o tom projekt
Komunitky, záhrady pre každého, ktorá
sa stala vôbec prvou univerzitnou
komunitnou záhradou na Slovensku.
„Komunitka ponúka jedinečné možnosti
pre kultúrne i spoločenské podujatia,
vzdelávacie a výskumné aktivity, ale aj
priestor pre pasívny i aktívny oddych
zamestnancov a študentov, a to priamo
v areáli fakulty,“ vyzdvihuje výhody
projektu jeho autorka – docentka
Júlia Kanovská Halamová, ktorá na
zveľaďovaní komunitnej záhrady
spolupracuje s aktívnymi študentmi.
Komunitka okrem toho vytvára priestor
pre každého, kto inklinuje k prácam
vonku v záhrade, no bývanie v meste mu
túto aktivitu neumožňuje. Jej cieľom je
ponúknuť všetkým záujemcom možnosť
svojpomocne si dopestovať vlastné
plodiny, skrášliť prostredie kvetinovou
výsadbou či vybudovať relaxačnú zónu.
„Na Komunitke je však skvelé najmä to,
že sa tu môže angažovať celá fakulta
a okrem rastlín tam môžu kvitnúť aj
nové medziľudské vzťahy,“ pochvaľuje
si Bibiana, ktorá participuje aj na tejto
fakultnej aktivite.
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UNIVERZITA
A SPOLOČNOSŤ
Popularizujeme vedu
Základným poslaním univerzity je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, a to nielen medzi svojimi
študentmi, ale i v radoch širokej verejnosti popularizovaním vedeckých poznatkov. Aj
preto sa Univerzita Komenského pravidelne zapája do Európskej noci výskumníkov,
Vedeckého veľtrhu či Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde malých i veľkých
vedátorov interaktívne a hravou formou oboznamuje s výsledkami svojho bádania.

text: Erika Hubčíková

Pozývame inšpiratívne osobnosti
Na pôde UK pravidelne vítame laureátov Pulitzerovej ceny, významných vedcov
z rôznych sfér, pričom mnohí z nich sú nositeľmi Nobelovej ceny, ale i najvyšších
štátnych reprezentantov zahraničných krajín a čelných predstaviteľov rôznych
medzinárodných organizácií, ktorí u nás dostanú priestor na vyjadrenie sa k aktuálnym
témam.
Výnimočným podujatím s vysokou koncentráciou inšpiratívnych príbehov je
konferencia TEDxUniverzitaKomenského. S prednáškami v duchu motta „myšlienky
hodné šírenia“ – tzv. TED Talks – na nej vystupujú originálne a autentické osobnosti
z rôznorodých oblastí vedy, technológií, umenia, dizajnu, politiky, kultúry, biznisu či
globálnych otázok.

Otvárame pálčivé témy
Okrem toho, že univerzita vyhláseniami a prácou svojich vedcov upozorňuje verejnosť
na povážlivý stav vecí verejných, dožaduje sa dodržiavania hodnôt demokracie,
humanizmu, ľudskej dôstojnosti a slobody, nevyhýba sa ani pálčivým témam
spoločenského diskurzu, vysvetľujúc ich v komplexnom a interdisciplinárnom nazeraní.
A to sa snaží naučiť aj svojich študentov. Aj preto Filozofická fakulta UK každoročne
vyhlasuje súťaž o Cenu Daniela Tupého, do ktorej sa môžu prihlásiť študentské práce
podporujúce myšlienku boja proti násiliu, xenofóbii, rasizmu, nacizmu, netolerancii
a ďalším nehumánnym prejavom v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Udelením
ceny si fakulta zároveň pripomína pamiatku svojho študenta Daniela Tupého, ktorý
bol v r. 2005 vo veku 21 rokov zavraždený skupinou neonacistov na nábreží Dunaja.
Týmito tragickými udalosťami sa inšpiroval aj film Ostrým nožom, ktorý sa ešte
predtým, než šiel vo februári 2019 do kín, premietal v našej univerzitnej aule. Po
premietaní sa konala moderovaná diskusia s tvorcami filmu a Danielom Tupým st.,
otcom zavraždeného.

Venujeme sa mládeži
Už 17 rokov podporujeme vzdelávanie talentovaných detí, ktoré sa počas leta môžu
zapojiť do Detskej Univerzity Komenského. Ide o spoločný projekt našej univerzity
a Divadla Aréna, ktorý od jeho začiatku absolvovalo takmer 6000 malých študentov.
V májovom období maturít si u nás stredoškoláci z celého Slovenska majú šancu
vyskúšať, ako vyzerá prednáškový deň na výške. V rámci dvojdňového podujatia
Zaži deň v koži vysokoškoláka si môžu vybrať z pestrej ponuky prednášok na rôzne
aktuálne témy v podaní našich odborníkov.

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú
K spoločenskej zodpovednosti vychovávame organizáciou viacerých dobročinných
podujatí: Univerzitnej kvapky krvi, ktorú organizujeme v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR, Komenského zbierky kníh, čo je zbierka detskej literatúry
pre deti z detských domov, nemocníc a zariadení sociálnych služieb, či Univerzitného
stromčeka prianí, charitatívneho projektu, prostredníctvom ktorého môžete spraviť
krajšie Vianoce deťom bez rodiny, ľuďom zo sociálnych ubytovní a krízových centier.

Myslíme a konáme ekologicky
Nechýbame ani na Pohode! Nájdete nás tam nielen v našom stánku či na diskusiách,
ale aj priamo v teréne, kde cca 250 dobrovoľníkov spomedzi študentov UK učí
návštevníkov festivalu, ako správne triediť odpad. Aj vďaka nášmu projektu
ECOmenius je Pohoda jedným z najekologickejších festivalov v Európe.
V septembri 2019 sme sa pridali aj ku globálnemu klimatickému štrajku za klimatickú
spravodlivosť pre všetkých ľudí i všetko živé na tejto planéte.
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ČO PRAJETE

UK
DO ĎALŠEJ
STOROČNICE?

Juraj Kukura,
riaditeľ Divadla Aréna
Univerzite Komenského prajem, aby
mala vo verejnom živote vždy také
renomé, aké jej prináleží, a vyvolávala
takú úctu, akú si zaslúži. Zároveň mi
dovoľte vysloviť želanie, aby sa všetci
študenti a absolventi k svojej alma
mater hrdo hlásili a identifikovali sa
s ňou nielen vnútorne, cez svoje životné
hodnoty a vedomie svojho poslania, ale
aj viditeľne, ako je to dobrým zvykom na
väčšine významných svetových univerzít.

Mária Heinzová,
rektorka Vysokej školy múzických
umení
Do ďalšej storočnice želám Univerzite
Komenského, aby si zachovala ducha
slobodomyseľnosti
a
otvorenosti,
aby
bola
živým
spoločenstvom
učiteľov a študentov, ktoré odovzdáva
z generácie na generáciu nielen
vedomosti, ale aj životné postoje,
hodnoty a skúsenosti. Želám jej, aby
bola moderná, ambiciózna, sebavedomá
a ukazovala cestu nielen svojim
študentom, akademickej komunite, ale
celej spoločnosti.

Daniel Hevier,
spisovateľ

Martina Kolesárová,
riaditeľka Nadácie Pontis

Našej UK do ďalšej storočnice
želám, aby bola Ukážkovo Kreatívna,
Uspokojujúco Kvalitná, Účinne Kultúrna,
Ustavične
Konkurencieschopná,
Uvedomele Komunikatívna, Umiernene
Konzervatívna, Umne Kooperatívna,
Určite
Kritická,
Usporiadaná
a Konsolidovaná, Uznávaná a Kredibilná...
Ale dosť slovných hračiek. Našej alma
mater želám najmä poznaniachtivých
študentov. Od tých sa všetko odvíja, tí sú
základom každej podobnej ustanovizne.

Univerzita Komenského je výkladnou
skriňou
nášho
vzdelávania.
Jej
absolventi hýbali a hýbu dejinami
Slovenska. Do ďalšieho fungovania
univerzite želám, aby niesla hodnoty
svojho menovca – nech sú jej učitelia
a študenti inovatívni, búrajúci predsudky
i zaužívané predstavy, otvorení novým
vedomostiam, príležitostiam. Zároveň
nech však naďalej vnímajú potreby
ľudí okolo seba a prispievajú tak
k spoločnosti, v ktorej má každý možnosť
naplniť svoj potenciál.

Elena Berthotyová,
sudkyňa Najvyššieho súdu SR

Pavol Šajgalík,
predseda Slovenskej akadémie vied

Milan Lasica,
herec, humorista

Mária Patakyová,
ombudsmanka

Univerzite Komenského, ktorá tento
rok oslavuje 100. narodeniny, želám,
aby sa jej darilo vychovávať nielen
dobrých odborníkov, ale aj čestných
ľudí, ktorým nie je ľahostajné, v akom
svete žijú. Návrat humanizmu, slušnosti
a tolerancie do spoločnosti by mohlo
byť krédo, s ktorým vstúpi Univerzita
Komenského do novej storočnice, a to
zaradením výučby etiky na všetkých
fakultách.

Celkom isto UK prajem, aby sa ďalšej
storočnice dožila. História univerzít
na území Slovenska nás učí, že dožiť
sa, teda udržať kontinuitu univerzity,
nie je málo. A k výročiu UK prajem, aby
ďalšiu storočnicu oslávila v kondícii,
ktorá ju zaradí medzi najvyhľadávanejšie
univerzity aspoň v strednej Európe.

Univerzite Komenského želám, aby si
udržiavala a stále zvyšovala svoju úroveň,
pretože je to naša kľúčová vzdelávacia
inštitúcia a kvalitné vzdelanie je
rozhodujúce.

Univerzite Komenského v Bratislave prajem do ďalšej storočnice veľa vnútornej
akademickej slobody, v ktorej bude
realizovaná sloboda vedeckého bádania pri plnom rešpektovaní dôstojnosti
každého člena akademickej obce, a to
bez ohľadu na formu komunikácie vo
vzdelávacom procese.

Foto: Lubo Špirko (J. Kukura), SME – Gabriel Kuchta (M. Lasica)
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