
Čas medzi začiatkom nového školského ro-
ka a začiatkom Detskej univerzity Komen-
ského sa neuveriteľne skracuje. Ešte si živo 
pamätám, ako sme pripravovali posledné, 

deviate číslo Novín DUK 2016, a už je 
tu ďalší ročník. Spomínam si, ako sme sa 
smiali na novinárskych ,,kačiciach“, ktoré 
sme povymýšľali, na všetkých tých vtip-
ných zážitkoch, ktoré sme zažili my sami, 
no aj ľudia po celom svete. Smiali sme sa, 
keď sme videli, čo všetko sú ľudia schopní 
vymyslieť, len aby bolo veselo. Lebo vese-
lo by každopádne malo byť. Keď je človek 
veselý, všetko mu ide lepšie od ruky. Verím, 
že aj v našej redakcii bude vždy veselo a že 
dokážeme spoločne pripraviť také noviny, 
ktoré sa budú vám, študentom DUK, páčiť. 
Mne osobne sa páči to, že na Detskú Uni-
verzitu Komenského sa prihlasujú nielen 
nové deti, ale že tie, ktoré už raz zažili ,,uni-
verzitný život“, prichádzajú znova a znova. 
Minulý rok sa vrátilo na našu detskú uni-
verzitu približne 60 percent detí z pred-
chádzajúcich rokov. A mňa osobitne teší, 

že v súčasnej redakcii Novín DUK máme 
9 staronových redaktorov, pričom nováči-
kov je 10. 😊 Verím, že nováčikovia si nie-
len rýchle privyknú na náročnú prácu v re-
dakcii, ale že budú pre redakciu prínosom 
aj v množstve novinárskych nápadov a tvo-
rivého ,,pera“. Pravdaže, veľa tém prinesie 
samotná DUK. Určite ste si všimli, že témy 
prednášok sú zaujímavé a že prednášajúci 
docenti a profesori neprednášajú ,,len“ na 
Slovensku, ale že budete mať prednášajú-
cich aj z Veľkej Británie či Českej republi-
ky. Každú prednášku úprimne zhodnotíme. 
Zároveň si uvedomujeme, že pripraviť si 
prednášku, ktorá zaujme rovnako 9-roč-
ného ,,vysokoškoláka“, ako aj 14-ročného 
,,vysokoškoláka“ patrí medzi najväčšie vý-
zvy aj pre našich prednášajúcich. Veľa šťas-
tia, študenti!

Táňa Veselá, editorka Novín DU K
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 Takto sme vyzerali na DUK 2016. 
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Spravodajstvo

Prof. Dame Carol V. 
Robinson, University 
of Oxford

Na akú otázku ste hľada-
li odpoveď, keď ste boli 
dieťa?
Mama mi povedala, že keď 
som bola dieťa, stále som sa 
šplhala po stromoch. Usilo-
vala som sa dostať sa čo naj-
vyššie - aby som videla veci 
z výšky iným spôsobom. 
Premýšľala som aj o tom, 
prečo nedokážem lietať. Ak 
sa rozbehnem naozaj rýchlo 
a skočím z niečoho veľmi 
strmého, bolo by to možné? 
Pár pádov som šťastne pre-
žila a začala som premýšľať 
viac o tom, prečo iné veci 
dokážu lietať a ja nedoká-
žem.

Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Dnes sa zaujímam o to, ako 
lietajú a pohybujú sa veľké 
zhluky molekúl a kladiem si 
otázky, že prečo napríklad 
proteíny vedia meniť svoju 
podobu pri tom, ako mo-
lekuly lietajú? Môžu stále 
pracovať, keď lietajú a tak 
sa uvoľnia? Môžeme sa 
o nich naučiť niečo, čo nám 
pomôže porozumieť tomu, 
ako môžu lieky zmeniť mo-
lekuly v boji s chorobou?

Otázka pre

Hodina otázok: Národná rada SR 2016 

Naša anketa

Pred koncom školského roka 
sme sa opýtali našich kamará-
tov v škole: 
A ty si sa prečo neprihlásil, 
neprihlásila na DUK 2017?
Celkovo odpovedalo 127 detí:
a/  Nevedel, nevedela som o ta-

kej možnosti: 52 detí
b/  Nechce sa mi chodiť „do 

školy” aj cez prázdniny: 26 
detí

c/  Mám na leto naplánované 
iné aktivity, nestihol, ne-
stihla by som chodiť aj na 
DUK: 39 detí 

d/  Iný dôvod: 8 detí
Foto: Peter Chvostek

Podobne ako roky predtým, aj 
minulý rok sme ukončili Det-
skú univerzitu Komenského 
v Národnej rade Slovenskej re-
publiky. Na naše otázky prišli 
odpovedať predseda parlamentu 
Andrej Danko (SNS), podpred-
seda parlamentu Béla Bugár 
(Most – Híd) a minister školstva 
Peter Plavčan (SNS). Škoda, že 
neprišli aj ďalší poslanci či mi-
nistri, pretože my sa zaujímame 
nielen o školstvo, ale aj o vedu, 
zdravotníctvo, políciu, armádu, 
súdnictvo, poľnohospodárstvo, 
dopravu, fi nancie, zahraničie či 
životné prostredie. 😊
Foto: Martin Petrík
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Názory, komentáre

Pozorní a viacnásobní študenti si určite 
všimli, že články o poslednej prednáške či 
posledných workshopoch sa v danom roku 
do Novín DUK nedostanú. Je to preto, le-
bo posledná prednáška je v záverečný deň 
DUK a to je deň, keď vychádza aj posled-
né číslo Novín DUK. Skrátka nie je možné 
(lebo sa nevieme pohybovať v čase), aby si 
študenti o posledných udalostiach na DUK 
prečítali vo svojich Novinách. Preto sme 
si povedali, že tak urobíme v 1. čísle No-
vín DUK nasledujúceho ročníka. Na tejto 
strane máme dostatok miesta, lebo o prvej 
prednáške na DUK 2017 si prečítate až 
v čísle 2. 😊
Guvernér Národnej banky SR Jozef Ma-
kúch nás na úvod prednášky upozornil, že 
peniaze sú zadarmo. Nuž – áno. Za penia-
ze, ktoré dostávajú naši rodičia za svoju 
prácu, neplatia. Čím by za ne zaplatili, keď 
za všetko sa platí peniazmi? No za prácu 
a tovar už treba platiť. Ľudia spočiatku po-
užívali ako platidlo iný tovar. Napríklad 

obilie, kožušiny, dobytok, aj soľ. Naši slo-
vanskí predkovia platili napríklad aj plát-
nom. Potrebnú dĺžku plátna trhali, a tak 
vzniklo napríklad slovo trh. Na trhu sa 
predsa obchoduje! Ľudí aj tovarov pribú-
dalo a  ľudia si potrebovali celú transakciu 
kúpy a predaja zjednodušiť. Potrebovali sa 
aj uistiť, že svoj tovar nepredávajú lacnej-
šie ako sused na inom trhu. Ako platidlo 
začali používať zlato, striebro, a niekde aj 
perly a drahé kamene. Prvé mince sú sta-
ré niekoľko tisíc rokov. Papierové peniaze 

začali ľudia tlačiť podstatne neskôr. Ako 
sa ukázalo, bol to dobrý nápad. Papier je 
ľahší ako kov, no mať ho pri sebe prive-
ľa je nebezpečné. Zlodejov bolo vždy as-
poň toľko, ako peňazí. A tak vznikli banky. 
Banka sa o vaše peniaze postará, ochráni 
ich a vy si vyberiete vždy len toľko, koľko 
práve potrebujete. Centrálna banka – u nás 
Národná banka SR, sa stará zasa o to, aby 
v štáte nebolo priveľa, ani primálo peňa-
zí. Aby si peniaze udržiavali svoju stabilnú 
hodnotu. Lebo keby ich bolo priveľa, ich 
hodnota by klesla a keby ich bolo primá-
lo, ich hodnota by bola zasa privysoká. Nie 
všetci by peniaze mali. Naša banka spolu-
pracuje s Centrálnou európskou bankou, 
lebo sme členmi Európskej únie a aj my 
už dlho platíme eurom. Je to jednoduché 
a zároveň veľmi komplikované. Tak zatiaľ 
toľko. Keď budeme študentmi skutočných 
vysokých škôl, dozvieme sa o dostatku či 
nedostatku peňazí viac. 😊

-red-

Posledný workshop na DUK 2016 sa mal 
niesť v duchu moderných technológií. Za-
ujímavá téma - určite zaujímavejšia ako 
minulý rok (najmodernejšie archeologické 
technológie). 
Samotný workshop sa mi však zdal nud-
ný, pretože viac ako hodinu sme len sedeli 
a počúvali prednášku na danú tému. Do-
zvedeli sme sa pár faktov a trošku legis-

latívy ohľadne dronov. Napríklad, kedy 
a ako s nimi môžete lietať, aké sú pod-
mienky vo svete, či akú potrebujete na lie-
tanie licenciu. 
Získali sme aj informácie o tom, ako vedci 
skúmajúci les používajú termokamery na 
zistenie stavu populácie lykožrúta a o tom, 
ako 3D obrazce pomáhajú pri výskume. 
Vypuklý objektív, tzv. rybie oko, pomáha 

napríklad brániť vysychaniu lesa. 
V praktickej časti sme sa mohli dozvedieť 
o dronoch viac, vyskúšať si vypuklé ob-
jektívy, termokamery, či lietanie s malým 
dronom (len šťastlivci). Možno sa moji ko-
legovia – študenti dozvedeli niečo nové, ja 
však len to, čo som už vedel. ☹

Tomáš Jurka, 14 r., študent DUK2016

Posledný workshop v roku 2016

Posledná prednáška v roku 2016: Prečo sú peniaze zadarmo?

Foto: Martin Petrík

Foto: Martin Petrík
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Škola nás (ne)baví / Môj vzor

Môj pozitívny vzor je Manuel Neuer
Myslím si, že je fajn, ak má človek pozitívny vzor. Mojím vzorom 
je Manuel Neuer. Narodil sa 27. marca 1986 v Gelsenkirchene. 
Navštevoval klub Gesamtschule  Berger Feld so známym futba-
listom Mesut Özilom. Jeho brat Marcel sa takisto venuje futba-
lu - v súčasnosti je rozhodcom. Manuel odohral svoj prvý turnaj 
3. marca 1991. Ešte neviete, kto to je?  Je to nemecký brankár, kto-
rý chytá za Bayern Mníchov s číslom 1. V roku 2014 bol nomino-
vaný na Európskeho futbalistu roka. V júli 2011 prestúpil z tímu 
Schalke do tímu Bayern Mníchov a podpísal s klubom päťročnú 
zmluvu. Jeho prestup stál klub dvadsaťdva miliónov eur a je to 
druhý najdrahší brankár v histórii. Asi ste pochopili, že Manuel je 
mojím vzorom nielen preto, že vie vychytať penalty, ale aj preto, 
že aj ja hrám futbal . Dúfam, že raz budem taký dobrý ako on.

Oliver Czanik, 11. r 

Atmosféra v našej triede ma nebaví
Myslím si, že dnes si deti nevážia učiteľov tak, ako si ich vážili 
kedysi. Z rozprávania mojich rodičov viem, že v čase, keď oni 
chodili do školy (čo zasa nie je až tak dávno), vládla iná morálka. 
Učiteľ bol autoritou, drzosť a neslušnosť si deti nedovolili. Ako 
je to v mojej triede? Naša triedna učiteľka je prísna, priama, ale 
dobrá. Tento rok sme riešili, kto a kde bude pokračovať v ďal-
šom štúdiu. Pani učiteľka nám otvorene povedala, či máme na 
školu, ktorú sme si vybrali, študijné predpoklady. Niektorí žiaci 
nezniesli kritiku a rozhodli sa podať na učiteľku sťažnosť u ria-

diteľky školy. Atmosféra v našej triede ma fakt nebaví! Moji spo-
lužiaci sa dokonca učiteľom posmievajú, keď im napríklad počí-
tačová prezentácia preskočí na inú kartu než chceli. Presne kvôli 
týmto žiakom ma môj čas strávený v škole prestáva baviť. Podľa 
mňa by mali byť učitelia (a najmä rodičia) na deti už od ranného 
veku prísnejší. Lebo odučiť už takmer dospelých tínejdžerov od 
arogancie a posmechu, je ťažké. Takí si ani trochu nepripúšťajú, 
že škola je aj pre nich dôležitá. Tak ako pre mňa, pre každého 
z nás. Aj keď, pravdaže, na prázdniny sa aj ja vždy veľmi teším.  

Nikol Ďurčeková

V škole som si našla priateľov
Aj keď nechce, každé dieťa chodí od šiestich či siedmich rokov 
do školy. Deti sa tak do 4. ročníka tešia, keď idú do školy, pretože 
sa naučia niečo nové. No deti v mojom veku, čiže od 5. roční-
ka vyššie, sa snažia škole väčšinou vyhnúť. Ja síce nie som zo 
školy veľmi nadšená, ale vďaka nej som si našla veľa priateľov. 
Aj s učiteľmi mám dobrý vzťah a so známkami na tom nie som 
najhoršie. Niekedy, keď sa doma nudím, naučím sa učivo dopre-
du, no iba z predmetu, ktorý ma baví. Preto niektorí spolužiaci 
hovoria, že som ,,šprtka“ alebo bifľoška. Stane sa, že žiaka nejaký 
predmet nebaví, zato mu však ide iný predmet. Kvôli tomu na nie-
ktorých školách založili športové, matematické či jazyková triedy. 
Talentovaní žiaci z jednotlivých tried reprezentujú svoju školu na 
olympiádach a súťažiach. Tam môžu za svoje vedomosti získať 
ocenenia. Ale najpodstatnejším ocenením je polročné a koncoroč-
né vysvedčenie. Tam sa jasne ukáže, čo treba zlepšiť. 

Miška Biskupičová

Raz chcem byť ako 
moja učiteľka
Každé ráno mám problémy so vstávaním, 
vždy si však spomeniem, že na vstávanie 
nie som sama a že v škole ma čaká okrem 
kamarátov aj moja triedna učiteľka. Je 
štíhla a nie príliš vysoká a má stredne dl-
hé hnedé vlasy. 
To ale nie je to, čo ju robí mojím vzorom. 
Veľmi obdivujem jej prístup k deťom. Je 
vždy usmiata a milá, nikdy som ju nevi-
dela nahnevanú a nepočula som ju kričať. 
Je spravodlivá a vždy sa každého snaží 
vypočuť a poradiť mu. Keď sme sa raz 

pripravovali na vystúpenie a nacvičovali 
sme tanec, všetci sme sa veľmi snažili, no 
stále tomu niečo chýbalo. 

Pani učiteľka jedno ráno prišla do triedy 
a priniesla pre dievčatá rovnaké sukne 
a pre chlapcov kravaty z rovnakej látky. 
To bolo prekvapenie, na ktoré sa nedá 
zabudnúť. Pani učiteľka musela tie suk-
ne a kravaty šiť celý víkend! Snažili sme 
sa odvďačiť jej perfektným vystúpením. 
Vždy sa teším, keď viem, že budeme mať 
hodinu s ňou. Dokáže nás zaujať a často 
príjemne prekvapiť. Som ešte len piatač-
ka, ale už teraz viem, že raz by som chce-
la byť ako ona a pristupovať k deťom rov-
nako ako ona.  

Dominika Fratričová, 10 r.

Škola nás (ne)baví / Môj vzor
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Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet
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Škola je pre mňa podstatná vec
Každý raz zažije príchod do prvej triedy. Je to vstup do sveta 
vzdelávania, ktoré je veľmi dôležité. No toto si veľa detí neuve-
domuje. Deťom sa nechce učiť čítať, písať, počítať a neskôr sa 
v týchto zručnostiach zdokonaľovať. No bez nich by sme to mali 
v živote veľmi ťažké, a to hovorím len o základnom vzdelaní. Vie-
te si predstaviť, že by ste boli v obchode a nevedeli by ste, koľko 
vám má predavačka vydať? Alebo keby ste sa nevedeli podpísať 
či prečítať si napríklad dôležitú správu, dokument? Ja školu be-
riem ako miesto, na ktorom sa naučím čo najviac vecí a to mi bude 
pomáhať zvládať svet okolo mňa v dospelosti.

Tamara Fojtová, 12 r.

Michaelova veľkosť topánky je 49,5
V prvom čísle našich Novín DUK píšeme aj o tom, kto je naším pozi-
tívnym vzorom. Je to najčastejšie osoba, ktorou by sme sa chceli stať, 
alebo ju aspoň napodobniť. Mojím vzorom je Michael Phelps. Prečo? 
Venujem sa výkonnostnému plávaniu a Michael je najlepší plavec na 
svete. Tento rok oslávi 32. narodeniny. Sedem centimetrov mu chýba 
do výšky 2 metre. Vedeli ste, že veľkosť jeho topánky je 49,5? Ja mám 
13 rokov a mám veľkosť 44, možno ho časom dobehnem. Michael 
získal 28 olympijských medailí, z toho 23 zlatých. Je to historický re-
kord pre jediného športovca v celej histórii olympijských hier. Bol vy-
hlásený za najlepšieho plavca v rokoch 2003, 2004, 2006 a 2007 a od 
prezidenta Medzinárodnej plaveckej federácie FINA dostal striebornú 
trofej za skvelú kariéru. Phelps síce nepatrí medzi najväčších krásav-
cov a lepšie vyzerá v plaveckej čiapke a s okuliarmi, ale keď si vyzle-
čie tričko, jeho fanúšičky strácajú dych. Ja nie som taký krásavec ako 
je Michael, ale chcem ako on krásne rýchlo plávať. 😊

Jakub Farkaš. 13 r.

Môj vzor je Anna  
Mám jednu kamošku. Volá sa Anna a už som s ňou strávila nejedno popoludnie. Anna je su-
per, hoci sa stále sťažuje na svoje ryšavé vlasy. Podľa mňa jej pristanú. Často spraví niečo, čo 
si dopredu nerozmyslí a potom má z toho problémy. Je otvorená a povie na rovinu, čo si mys-
lí. Mám ju rada, aj keď moja mama si myslí, že jej venujem priveľa času. Že neviete, o kom 
hovorím? No predsa o Anne zo Zeleného domu. Pri čítaní jej príbehov sa cítim výborne, ako-
by som patrila tiež do jej sveta. Môžem s ňou prežívať všetky dobrodružstvá a vymýšľať si 
nové. Nenahradí mi síce skutočné kamarátky, ale raz by som aj ja chcela byť ako ona. Ja som 
skôr sivá myška, no nič nie je stratené. Na druhej strane, chápem, že ja som ja a že musím 
sama dokázať, čo vo mne je. Veď mám okolo seba skvelých ľudí, ktorí mi v tom pomáhajú. 

Katarína Oboňová 

Škola je pre mňa podstatná vec

Škola ma síce baví, ale to len v vtedy, keď 
ma nečaká žiadna písomka či náročná 
hodina. Už v septembri sa teším na letné 
prázdniny. Tento rok ich budem mať mož-
nosť prežiť tiež v škole, no bude to ško-
la bez skúšania a písomiek. Teším sa, že 
zistím nové zaujímavé veci, ktoré budem 
môcť využiť aj v normálnej škole. Po-
sledný deň prázdnin vždy rozmýšľam nad 
tým, čo sa zmení. Nemyslím tým len čís-
lo na mojej triede, ale aj to, či nebudem 
mať novú učiteľku, triedu, prípadne nové-

ho spolužiaka. No taktiež sa na tento deň 
veľmi teším, lebo budem mať možnosť 
opäť vidieť spolužiakov, ktorých som ce-
lé leto nevidela. Mám rada matematiku, čo 
znie možno čudne, ale je to tak. Naopak, 
nemám rada slovenčinu. Viem, prihlásila 
som sa za redaktorku Novín DUK, takže 
dodávam – nebavia ma diktáty, no rada 
mám napríklad sloh či rozprávanie. Na-
vyše, v našej škole máme skvelých učite-
ľov, ktorí nám radi poradia či odpovedia 
na otázky. Ale aj tak by som prijala, keby 

sa vyučovalo len dva dni v týždni. Alebo 
aspoň keby sme začínali o hodinu neskôr. 

Nella Böhmová

DUK – škola bez písomiek a známok

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet



Vydáva: Združenie Maxa Reinhardta, Čajakova 1, 811 05 Bratislava. Editorka: Táňa Veselá. Redakcia: Miška Biskupičová, 
Nella Böhmová, Oliver Czanik, Michal Drábek, Paľo Droba, Nikol Ďurčeková, Jakub Farkaš, Tamara Fojtová, Dominika 
Fratričová, Hana Chrappová, Šimon Michal Hradský, Matúš Kordoš, Martin Poikáns, Anna Semková, Olívia Samelová, 
Viktor Špitalský, Peter Tomčík, Renáta Tomčíková, William Urban. Grafi cká úprava: Marcel Rusiňak - Commercium s.r.o.

strana 6

PROJEKT FINANČNE PODPORILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Tlač: REPROservis, 
DTP štúdio a tlačiareň, 
Hodžova 1160, 
Liptovský Mikuláš
031 01

PARTNER DUK ONLINE

SPOLUORGANIZÁTORI WORKSHOPOV DUK

PARTNERI DUK

SLOVENSKÉ 
NÁRODNÉ 
M Ú Z E U M

ORGANIZÁTORI DUK

GENERÁLNY PARTNER DUK

ZRIAĎOVATEĽ DIVADLA ARÉNA

HLAVNÝ PARTNER DUK

Univerzita Komenského 
v Bratislave

HLAVNÝ PARTNER DUK

MEDIÁLNI PARTNERI DUK

GENERÁLNY PARTNER DIVADLA ARÉNA

Takto sme v roku 2016 promovali
Podobný pocit zažijete aj vy – o deväť týždňov. 😊

Foto: Martin PetríkFoto: Martin Petrík

Promócie 2016


