
Tak ako sa vám darí zvládať 
potvoru menom Covid 19? 
Určite to nie je ľahké, ale keď-
že ste sa stali študentmi DUK 
2020, ste živí a zdraví. Pred-
pokladám, že keď ste v de-
cembri 2019 počuli, že v Číne 
sa šíri choroba, ktorú spôsobu-
je koronavírus, nepripisovali 
ste informácii veľkú pozor-
nosť. Prešli ďalšie dva mesia-
ce a vírus bol aj v Európe. 
Prvým silným ohniskom smr-
teľnej choroby sa stalo sever-
né Taliansko, z ktorého sa po 
prázdninovej lyžovačke za-
čiatkom marca na Slovensko 
vrátilo viac než 40 000 ešte 
stále vysmiatych dovolenká-
rov. Otcovia, mamy a, pravda-

že, vy, deti. 
Slovensko bolo v kompliko-
vanej situácii, pretože pred-
chádzajúca vláda práve do-
vládla a súčasná bola plná 
nováčikov. Nový premiér sa 
však nezľakol. ,,Na šupu“, 
ako zvykne hovoriť, dal za-
vrieť hranice, podniky, inšti-
túcie a najmä školy. Patrili ste 
medzi tých, ktorí od radosti 
tancovali? Alebo vám už vte-
dy došlo, že budete tak trochu 
väzňami v hoteli menom do-
mov? Žiadne stretnutia s ka-
marátmi, žiadne kino, žiadny 
tréning, žiadne krúžky, žiad-
ne shoppingy. A už vôbec nie 
cestovanie. Lietadlá nelietali, 
vlaky nejazdili, medzinárod-
né autobusy stáli odstavené 

v depách. Nič, ,,len“ domov. 
A vonku rúška a odstupy, kto-
ré liezli na nervy. 
No zachránili nás. Aj vás, va-
šu mamu či vašu starú mamu 

a starého otca. Vďaka obrov-
skému nasadeniu našich zdra-
votníkov, lekárov, policajtov, 
vojakov, vďaka prísnej vláde 
a rovnako prísnym odborní-
kom máme najnižší počet mŕt-
vych v celej EU! 
Aj my v DUK sme pozor-
ne sledovali, ako sa situácia 
s koronavírusom vyvíja. Po-
tom padlo rozhodnutie: Uni-
verzita bude, aj keď ,,len“ 
online. A budú aj Noviny 
DUK. Vyžiadalo si to veľa 
práce a entuziazmu. A vidíte 
– úspešný štart máme za se-
bou. Detskú univerzitu Ko-
menského 2020 neporazí ani 
koronavírus. 

Táňa Veselá, 
editorka Novín DUK
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Editoriál
Ahoj, študenti DUK! 
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Môj prvý kontakt s Detskou Univerzitou 
Komenského bol cez moju staršiu sestru. 
V lete si obliekala tričko a šiltovku s nápi-
som DUK, chodila na prednášky, o ktorých 
mi zaujímavo rozprávala, nosila balíčky 
s keksíkmi a oranžovou malinovkou. Preto 
som to chcela vyskúšať aj ja. Na DUK som 
chodila štyri roky a mám na ňu tie najlep-
šie spomienky. Každý ročník sme začínali 
a končili v aule Univerzity Komenského 
hymnou DUK. Počas celého leta sa o nás 
staral vždy usmievavý Kamil. 
Na prednáškach sme stretli profesorov 
zo zahraničných a slovenských univerzít, 
ktorí si pre nás pripravovali zaujímavé té-
my. Počas workshopov som sa dostala na 
miesta, ktoré by som bežne nemala mož-
nosť navštíviť. Bola som v Národnej rade, 
v štúdiách televízie TA3, plavila sa loďou 
do Danubiany, no najviac ma zaujal komu-
nikačno – debatný workshop. 
Tri roky som bola redaktorkou skvelého 
tímu Novín DUK. Veľmi ma bavilo robiť 

ankety a písať články do rubriky spravodaj-
stva. Naša editorka Táňa ma naučila nebáť 
sa vyjadriť svoj názor a písať články. Na 
stretnutiach redakčnej rady bola vždy dob-
rá atmosféra a stretla som skvelých ľudí. 
Ak by som mala možnosť zažiť to ešte raz, 
určite by som sa na DUK prihlásila. Som 
vďačná za možnosť takto zmysluplne trá-
viť leto.

Hana Chrappová, študentka DUK 2019
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Spravodajstvo, komentáre

Ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
Branislava Gröhlinga, ktorý 
prednáša na tému Prečo...?

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Ako dieťa som často premýšľal nad 
tým, čím budem, keď vyrastiem. Tá 
otázka sa mi zdala ťažká...

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
...takže v súčasnosti často premýš-
ľam nad tým, ako by som mohol 
ako minister školstva pomôcť všet-
kým školákom v tom, aby sa pri 
rozhodovaní o svojej budúcnosti 
rozhodli čo najlepšie. 😊  

-red-

Otázky pre
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Spomienka na Detskú Univerzitu Komenského
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Tak ako každý rok na záver DUK, aj mi-
nulý rok sme navštívili NR SR. Ako vždy 

sme kládli veľa otázok a ako vždy, poslan-
ci NR SR a viacerí ministri sa pri odpove-
diach poriadne zapotili. 
My, tohtoroční študenti DUK online, by 
sme sa veľmi potešili, keby sme napriek 
koronavírusu mohli NR SR navštíviť aj 
tento rok. Po dvanástich rokoch je tu totiž 
nová vláda s novým premiérom a s novým 
zložením NR SR. Bolo by zábavné opýtať 
sa napríklad premiéra Matoviča, či by rád 
chodil na DUK – pravdaže, keby ešte ne-
mal 15 rokov. 😊

-red-

Koronakríza nás všetkých donútila vzdelávať sa online, cez naše 
počítače, mobily, či tablety. Počas toho času sme prišli na jeho 
pozitíva aj negatíva. 

Najväčším pozitívom, ktoré mi napadlo hneď po zatvorení škôl 
v marci, že nemusím ísť do školy. Všetky nevýhody chodenia do 
školy ako vstávanie skoro ráno, povinnosť ísť do školy aj v zlom 
počasí a podobne, zmizli. Výhodou bolo aj to, že som si pri učení 
mohol užívať pohodlie domova, nemusel sa prezliekať, mohol 
som sedieť v pohodlnom kresle alebo na posteli a počas hodiny 
aj jesť a piť, čo by som v škole nemohol. 
Takéto učenie však malo aj veľa nevýhod. Najväčšou bolo asi 
to, že som sa nemohol po celý ten čas stretnúť s kamarátmi zo 
školy. To môže byť najmä pri menších deťoch veľmi nepríjem-
né, pretože ony potrebujú socializáciu medzi rovesníkmi asi naj-
viac. Nevýhodou pre mňa bolo aj to, že sme nedobrali učivo, 
čo v budúcnosti, napríklad pri maturitách či prijímačkách môže 
veľmi chýbať. 
Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že učenie počas koronakrí-
zy malo veľa pozitív, no až budúcnosť ukáže, aké to bude mať 
následky.

Michal Semko, 13 r.

Hodina otázok v Národnej rade SR v roku 2019

Prečo som (ne)mal rád vyučovanie počas koronakrízy? 
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Poslednú prednášku v roku 2019 viedol 
Doc. Radomír Masaryk, PhD. Pomo-
cou praktickej ukážky sme zistili, že už 
pri bežnej komunikácii sa ľahko stráca 
význam toho, čo chceme povedať. Kaž-
dý človek totiž komunikuje trochu inak 
a zároveň nás ovplyvňuje naše prostredie, 
výchova, aj vzdelanie. Na príklade šťast-
livcov a smoliarov, ale aj na dvojičkách 
sme si ukázali, ako veľmi sa líšime jeden 
od druhého. 
A je tu ešte jeden dôvod, prečo je veľmi 
ťažké vysvetľovať príčiny, prečo komu-
nikujeme tak, a nie inak. Vnímanie sveta 
a našu komunikáciu veľmi ovplyvňuje aj 
kultúra. Niektorí z nás sú všímavejší a ve-

dia využiť príležitosť, smoliari si svoje 
šťastie jednoducho nevšimnú. Na ten istý 
podnet totiž každý reaguje inak. Javy ne-
majú len jednu príčinu a príčiny sú zvy-
čajne rôzne poprepájané. 
V prednáške použil docent Masaryk aj 
pojmy, ktoré sme nepoznali – napríklad 
slová korelácia a kauzalita. Na príkla-
de žralokov a zmrzliny sme si vysvet-
lili, ako údaj, že s množstvom predaja 
zmrzliny stúpa aj počet útokov žralokov 
(korelácia), neznamená, že žraloky ma-
jú väčšiu chuť na ľudí, keď sa predáva 
veľa zmrzliny. Pravdepodobnou príčinou 
(kauzalitou) bude to, že v lete sa predáva 
viac zmrzliny a zároveň sa v lete viac ľu-

dí kúpe v mori 😊. 
Takže ak chceme vedieť, prečo sú veci ta-
ké, ako sú, treba sa veľa učiť. Aby sme sa 
napríklad nestali obeťou Dunner-Kruege-
rovho efektu (teda, že hlupáci si myslia, 
že všetko vedia, pričom experti sa zvyčaj-
ne netvária sebaisto).

Daniel Jursa, 11 r. 
(Napísané v roku 2019)

Posledná prednáška DUK 2019: Prečo sú otázky začínajúce slovom prečo tie najťažšie
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Šport, tanec
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Workshop Street dance bol veľmi zá-
bavný, ale aj náročný a najdlhší zo 
všetkých, pretože trval štyri dni. Pod-
ľa mňa bol aj fyzicky najnáročnejší zo 
všetkých workshopov – veď jedna jeho 
časť trvala tri hodiny. 
Na workshope som bola  už druhý rok 
a z vlastnej skúsenosti viem, že prvý 
deň je najkritickejší – najmä ak nemá-
te kondičku.  Na workshop sme chodi-
li do tanečnej školy NEYTIRI v Bra-
tislave. 
Prvé dva dni sme cvičili pod vedením 
Vandy Gregorovej a druhé dva dni pod 
vedením Skaji. Tešili sme sa nielen na 
tréning, ale aj na pauzy, pretože počas 

tréningu sme sa potili ako myši. 😊 
Pred začiatkom tréningu sme sa museli 
poriadne rozcvičiť, až potom sa mohol 

začať nekonečný trojhodinový tréning.   
Kristína Pastýrová, 13 r. 
(Napísané v roku 2019)
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Street dance workshop 2019


