
Rok sa stretol s rokom a opäť sa stretávame 
na pôde Detskej Univerzity Komenského. 
Už 16. krát sa 350 detí rozhodlo, že prázd-
niny spojené s oddychom, leňošením, spo-
znávaním Slovenska aj cudzích krajín, si 
doplní aj dvojmesačným vzdelávaním 
– väčšinou spolu s kamarátmi, s ktorými 
sa spoznali práve tu, na DUK. Je to dobrá 
správa, pretože práve dnes som si v iných, 
nie našich novinách 😊 prečítala článok 
o tom, že IQ (inteligenčný kvocient) ľud-
stva klesá. Do polovice 20. storočia IQ ľu-
dí stúpalo, no potom začalo pomaly klesať 
a v súčasnosti je rozdiel medzi dvoma ge-
neráciami až sedem bodov. Sedem bodov 
je veľmi veľa, ak si predstavíme, že by to 
takto pokračovalo. V priebehu štyroch ge-
nerácií by bola väčšina ľudí na našej pla-
néte podpriemerne inteligentná. Našťastie 
to tak nemusí byť, pretože inteligencia ľu-

dí nie je iba otázkou genetiky. To znamená, 
že pokles IQ ľudstva sa nedeje iba preto, že 
hlupáci majú čoraz viac detí a múdri ľudia 
ich majú čoraz menej. V hre je viacero fak-
torov. Ide aj o to, či sa stravujeme zdravo, 
alebo nezdravo, či náš vzdelávací systém 
povzbudzuje našu tvorivosť a schopnosť 
orientovať sa v súčasnom svete, alebo nie. 
Či športujeme a celkovo sa hýbeme aspoň 
2 hodiny denne. Naše IQ ide smerom dole 
aj preto, lebo sme vďaka internetu a sociál-
nym médiám čoraz lenivejší skutočne pre-
mýšľať. Stačí nám, že kĺžeme po povrchu 
– napríklad, že dáme na Instagram fotku, 
na ktorej špúlime ústa (dievčatá), alebo sa 
odfotíme v siláckom geste (chlapci) a ne-
trpezlivo počítame lajky a followerov. A, 
žiaľ, naše IQ sa znižuje aj preto, že čoraz 
menej čítame skutočnú literatúru. Takú, 
ktorá nás núti premýšľať, nielen pasívne 

prijímať. Aj preto sme hneď do 1. čísla na-
šich Novín DUK zaradili anketu s otázkou, 
koľko kníh ste v priebehu roka prečítali. 
Odpoviete si na ňu aspoň v duchu? 😊

Táňa Veselá, editorka Novín DUK 
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sa vyšetruje krv? / Je milión možností ako pomôcť / Iba ten, čo dáva, je 
skutočne šťastný / Takto sme v roku 2017 promovali / MS vo futbale 2018

  Foto:  Peter Chvostek

DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO / 16. ROČNÍK Júl 2018

č.

2018

1
ZADARMO

Foto: Peter Chvostek

Fo
to

: P
et

er
 C

hv
os

te
k

Editoriál

Foto: Peter Chvostek

 A takto sme v roku 2017 končili. 
 Koľkí z vás sa spoznávajú na fotografi i 
 z predchádzajúceho ročníka DUK? 

 Po niektorých 
 prednáškach sme minulý 
 rok vyzerali aj takto. 
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Spravodajstvo, NR SR

Poslanca Európskeho 
parlamentu JUDr. 
Eduarda Kukana

Na akú otázku ste hľada-
li odpoveď, keď ste boli 
dieťa?
Usilovne som hľadal odpo-
veď na otázku, ako sa taká 
ťažká vec ako je lietadlo, 
udrží vo vzduchu a ešte aj 
lieta. Spytoval som sa to 
všetkých okolo seba. Pri-
znám sa, že keby sa dnes 
nejaké dieťa spýtalo mňa, 
aby som mu to zrozumiteľ-
ne vysvetlil,  neviem, či by 
som to dokázal.

Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Dnes si najčastejšie kladiem 
otázku, čo urobiť a čím pri-
spieť k tomu, aby tento náš 
bláznivý svet bol pekným 
a príjemným miestom pre 
život. Je to večná otázka. 
V hľadaní odpovede na ňu 
spočíva celý môj životný 
zmysel.

Otázka pre

Naša anketa

Ten, kto si prečítal editoriál na prvej 
strane Novín DUK, pochopí, prečo 
sme začali práve touto témou. Áno, 
preto, lebo viacerí z nás sa boja, že 
keď deti prestanú čítať, ľudstvo úpl-
ne osprostie. 😊 Takže: 
Koľko kníh si dobrovoľne prečí-
tal/a počas tohto školského roka?
Odpovedalo celkovo 165 detí:
a/  žiadnu, ale chystal/a som sa - 26 detí
b/  jednu, dve, možno tri - 61 detí
c/  viac ako päť - 43 detí
d/  viac ako desať - 29 detí
e/  moji rodičia nečítajú, nemusím 

ani ja - 6 detí

Včelstvo má desiatky tisíc ro-
botníc, niekoľko sto trúdov 
a jednu kráľovnú. Včely žijú 
voľne v prírode, v dutinách 
stromov alebo v úli. To v prí-
pade, že sa o ne starajú ľudia. 
Robotníc je v úli počas zimy 
menej, najviac 20 000. Vče-
ly vedia rozoznať tri farby: 
modrú, žltú a červenú. Preto 
včelár maľuje letáče - vcho-
dy do úľa - jednou z týchto 
troch farieb. Najväčším priro-
dzeným nepriateľom včely je 
osa. Osa dokáže zabiť niekoľ-
ko včiel za minútu a ukrad-
núť im med. Najväčšou hroz-
bou pre včely v súčasnosti je 
klieštik. Je to parazit prinese-
ný z Ázie. Ázijské včely sa 
pred ním vedia ubrániť samy, 
tie naše však nie. Keď našu 
včelu napadne klieštik, je od-
kázaná na pomoc včelára. 

Bohatstvo, ktoré nám včely 
dávajú, poznáme všetci – je 
to med. Kým včely med vy-
robia, poriadne sa narobia. 😊 
Včely – robotnice žijú krátko 
(niekoľko týždňov), no po ce-
lý ten čas bez prestávky pra-
cujú. Najskôr nasajú sosákom 
nektár, sladkú šťavičku z rep-
ky, agátu, lipy, zo slnečnice 
či z iných kvetov a v medo-
vom vaku ho prenesú do úľa. 
Na nohách a brušku prenášajú 

peľ, ktorým počas zberu ope-
ľujú stromy a ostatné rastliny. 
Nektár v úli slúži jednak ako 
potrava pre ďalšie včely, jed-
nak z neho postupným odpa-
rovaním vody a chemickými 
procesmi vzniká med. Keď je 
med hotový, včely ho uzavrú 
v pláste čiže dajú naň záplatu 
z vosku, ktorý tiež vyrábajú 
včielky. Jedno včelstvo môže 
takto za rok vyrobiť aj 100 kg 
medu. Med, ktorý včielky ne-
potrebujú na prezimovanie, im 
zoberie včelár, a tak sa dostane 
až k nám na stôl. 
Okrem medu, ktorý je zdravý 
a pre organizmus človeka pro-
spešný, vie človek využiť aj 
ďalšie včelie produkty ako je 
propolis (zdravotníctvo, kozme-
tika), ale aj včelí jed (liečivo). 

Olívia Samelová, 12 r. 
(DUK 2017)

Kým včely med vyrobia, poriadne sa narobia

Vpravo: Hm, otázku mám premyslenú, ibaže čo ak chýba minister 
príslušného rezortu, aby mi odpovedal konkrétne a priamo?
Dole: Minister fi nancií Peter Kažimír patrí k stáliciam Hodiny otázok 
v NR SR. Ako jeden z mála je ochotný čeliť otázkam nás, detí, aj keď 
vie, že otázky nie sú vždy príjemné.

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek
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Názory, komentáre

Workshop s týmto názvom bol jedným 
z posledných na DUK 2017. Dozvedeli 
sme sa pomerne veľa o hudobných ob-
dobiach, aj o známych či menej známych 
skladateľoch. Hudba sa v priebehu času 
menila, no spôsob, akým sa komponujú 
skladby, sa veľmi nezmenil. 
Aké vlastnosti musí mať človek, aby sa 
stal skladateľom? Po prvé, musí chcieť. 
Musí mať hudbu rád a ísť za svojím cie-
ľom. A ešte treba mať schopnosti, bez 
ktorých sa človek nestane skladateľom, 
ani keď veľmi chce. Tí najfamóznej-
ší skladatelia mali napríklad absolútny 
sluch, takže vedeli zapísať všetko, čo po-

čuli, do nôt. Taký sluch nám, bohužiaľ, 
musí nadeliť príroda, nedá sa naučiť. No 
viacero hudobných skladateľov má ,,len“ 

tzv. relatívny sluch, čo znamená, že vedia 
zapísať hocijakú melódiu do nôt (už som 
to skúšal, nejde to len tak). Takýto sluch 
je potrebný ku komponovaniu, lebo keď 
skladateľovi napadne melódia, čo najskôr 
by si ju mal zapísať do nôt a skúsiť zahrať 
na klavíri. Potom ju predĺži, zopakuje, 
pozmení a obohatí, až vznikne skladba. 
Ak je to skladba pre orchester, treba ju 
ešte rozkomponovať do viacerých osnov 
a pre jednotlivé nástroje, aby bola zaují-
mavejšia. 
Workshop som si užil, bol to asi môj naj-
lepší v roku 2017.

Matúš Kordoš, 10 r. (DUK 2017)

Ako a kde sa vyšetruje krv? Čo sa dá z kr-
vi zistiť? A prečo je dôležité krv skúmať? 
Na tieto otázky sme hľadali odpoveď spo-
lu s Prof. MUDr. Tomášom Zimom, DrSc., 
MBA, rektorom pražskej Univerzity Karlo-
vej. V úvode sme sa dozvedeli, že v dospe-

lom ľudskom tele prúdi 5 až 7 litrov krvi. 
Deti jej majú o čosi menej. Ak chcete ve-
dieť, koľko krvi v tele máte práve vy, po-
trebujete vedieť, aká je vaša hmotnosť - krv 
tvorí približne 8 % z telesnej hmotnosti. Krv 
povie o nás veľmi veľa, no nedá sa vyšetriť 

Posledná prednáška v roku 2017: Prečo sa vyšetruje krv?

V dnešnom svete to majú niektorí ľudia 
ťažké. Každým rokom je viac a viac ľudí 
bez domova a práce. Keď idem po ulici, 
veľakrát vidím bezdomovcov vyberať 
kontajnery alebo len tak spať na lavič-
kách. Myslím si, že keby sa v každom 
väčšom meste založili nejaké ubytovne 
pre bezdomovcov alebo keby ich prijí-
mali niekam do roboty, nebolo by ich 
tak veľa. Čo sa zvierat týka, neraz vidím 
a počujem v televíznych novinách, že sa 
konali ďalšie psie zápasy alebo že našli 

ďalšie utýrané zvieratá. Stále ma udivu-
jú ľudia, ktorí dokážu vztiahnuť ruku na 
zviera. V škole sme robili zbierku pre 
zvieratá a boli sme venčiť nechcené ale-
bo týrané psíky, o ktoré sa stará Sloboda 
zvierat. A čo si myslíte o cirkusoch? Keď 
vidím, ako lepia po meste plagáty, že má 
prísť cirkus, je mi na zaplakanie. Prečo 
nám ukazujú, že ak sa zvieratá nedokážu 
naučiť nejaký ,,kúsok“, tak ich zbijú bi-
čom alebo palicou!? Našťastie, konečne 
sme aj na Slovensku, žiaľ, len pred pár 
týždňami, prijali zákon, ktorý hovorí, že 
zviera nie je vec, ale cítiaca bytosť. Ve-

rím, že keď nebudeme zatvárať oči nad 
neprávosťami, situácia ľudí aj zvierat sa 
môže aj našou zásluhou zlepšiť. 

Michaela Biskupičová, 14 r.

Workshop 2017: Ako vzniká hudba alebo – komponujeme na želanie?

hocikde. Vyšetruje sa v špeciálnom bioche-
mickom laboratóriu. Pracovníci laboratória 
bez problémov zistia, či ste zdraví, alebo 
chorí, alebo či náhodou práve teraz neosla-
buje vaše telo infekcia. Zo stavu našej krvi 
je možné zistiť až 70 – 80% ochorení, ktoré 
môžu naše telá napadnúť. 
Dnes už neplatí, že na odber krvi treba 
prísť úplne nalačno, ale naše raňajky mu-
sia byť v takom prípade striedme – postačí 
voda a kúsok chleba. Len tak nebudú vý-
sledky rozboru krvi ovplyvnené napríklad 
mastnými párkami či praženicou, ktorú 
máme na raňajky tak radi. Zaujalo ma aj 
to, že keď sa napríklad porežeme, vidíme, 
že naša krv je jasnočervená. Po čase však 
zhnedne, čo spôsobuje kyslík v ovzdu-
ší. Pomerne náročné na pochopenie je to, 
že krv každého človeka je jedinečná, no 
transfúzie sa nemusíme obávať. Stačí, ak 
lekári použijú našu krvnú skupinu – A, B, 
AB, alebo 0. Zaujímavé, však? Verím, že 
aj prednášky, ktoré nás čakajú tento rok, 
budú pre nás všetkých aspoň také zaujíma-
vé, ako bola tá minuloročná o krvi. 😊

Michaela Biskupičová, 14 r. (DUK 2017)

Ešte vždy chodíte 
do cirkusov? 

Foto: Peter Chvostek

Foto: internet

Foto: internet
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Kto alebo čo si zaslúži našu pomoc?

Ľudia aj zvieratá sú v núdzi
Našu pomoc si zaslúži veľmi veľa ľudí 
aj zvierat. My ako ľudia môžeme posky-
tovať pomoc viacerými spôsobmi. Či už 
materiálnou, fyzickou alebo aj psychic-
kou. 
Ľuďom v núdzi môžeme pomáhať vďaka 
nadáciám a rôznym inštitúciám určeným 
na pomoc ľuďom. Do týchto nadácií mô-
žeme venovať určitý obnos peňazí a tie 
sú následne posunuté konkrétnym ľuďom 
v núdzi. Zvieratám môžeme pomáhať už 
len tým, že nebudeme ničiť ich prirodze-
né prostredie. 
Štát by nemal podporovať, prípadne len 
ľahostajne sledovať nezodpovedné rú-
banie lesov, pretože pre zvieratá ale aj 
hmyz, ktorý v ňom žije, je takýto roz-
siahly výrub dreva doslova likvidačný. 
My, deti, nevieme zastaviť výrub lesov, 
no môžeme napríklad srnkám pripraviť 
krmelce, alebo vtákom búdky, do ktorých 
im nasypeme potravu. 

Paľo Droba, 12 r.

Je milión 
možností ako pomôcť
Kto alebo čo si zaslúži našu pomoc? Mys-
lím si, že odpoveď na otázku je omnoho 
jednoduchšia, než sa môže zdať na prvý 
pohľad. Nemusíme dlho hľadať, aby sme 
našli príležitosť pomôcť. Pomoc si zaslú-
ži naša planéta, chudobní a chorí ľudia, aj 
rôzne inštitúcie so skvelou myšlienkou... 
No ak chceme budovať ľudskú spoloč-
nosť, kde sa ľudia nebudú starať len sa-

mi o seba, treba vedieť, kde začať. Áno, 
začať treba pri maličkostiach. Pomoc si 
zaslúžia napr. naši rodičia a súrodenci. 
Alebo naši spolužiaci v škole. Nedávno 
som počul od jedného človeka úžasnú 
myšlienku: Ak by prišla v našom živote 
chvíľa, kedy by sme museli priamo polo-
žiť svoj život za iných, nemalá časť z nás 
by to urobila. No my musíme robiť niečo 
viac – „položiť“ svoj život za iných každý 
deň. Ak budeme robiť na pohľad menšie 
veci a budeme vedieť, prečo ich robíme 
(budeme mať hlbší cieľ), urobíme tento 
svet lepším. Je overené, že menšie dobré 
skutky majú tendenciu prerastať do väč-
ších dobrých skutkov. 
No ak nás rodičia budú vychovávať najmä 
materialisticky a podnecovať nás, aby sme 
hrabali len pre seba, potom by sme nemali 
nadávať napríklad na politikov. Veď aj oni 
len ,,hrabú“ k sebe. A ďalšia odskúšaná vec 
– človeka nerobí šťastným len láska, ktorú 
dostáva, ale najmä tá, ktorú dáva. 😊

Michal Drábek, 14 r.

Je medzi nami veľa zla
Ernesto Sirolli (spíker a expert na udržateľný rozvoj) povedal: 
„Chcete niekomu pomôcť? Zavrite hubu a počúvajte!” Myslel 
tým, že k výsledkom sa dopracujeme, ak budeme schopní ľudí 
skutočne počúvať. Hm, ibaže to nefunguje vo všetkých prípa-
doch. Spomínate si, ako chlap v Bratislave nedávno dokopal na 
smrť Filipínca Henryho? Len preto, lebo sa zastal svojich kole-
gýň, ktoré ten chlap obťažoval. On sa ich zastal, no okoloidúci 
sa nezastali jeho. Bol som neskutočne zarazený vlažným, nevší-
mavým, ľahostajným postojom tých ľudí. 
Pri tej príležitosti som si uvedomil, koľko zla je medzi nami. Le-
bo aj ľahostajonosť je zlo. Zlo nie je žiadny prízrak, netvoria ho 
temné sily, je to správanie nás, ľudí. A tým nemyslím len násilie, 
ale aj intrigy a nenávisť, ktorá medzi ľuďmi často vzniká. Prečo 
sú ľudia vlastne takí zlí, prečo niekto neustále potrebuje bojovať, 
či niečo si dokazovať? Chcel by som to zmeniť. Zmeniť ľudí na 
nežné, láskavé, dobré bytosti, ktoré nemajú potrebu stále súpe-

riť. Ľudia by mali byť tolerantnejší, citlivejší a vnímavejší voči 
iným. Stačilo by, keby sme boli schopní správať s k iným tak, 
ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám. 

Jakub Farkaš, 14 r.

Foto: internet

Foto: internet

Iba ten, čo dáva, je 
skutočne šťastný
Najmenšie maličkosti v našom živo-
te zaberajú najviac miesta. Medzi ne 
patrí aj pomoc. Zaslúžili by si ju naj-
mä naši rodičia, spolužiaci či kamará-
ti. No nielen tí ľudia, čo nás majú ra-
di a záleží im na nás, ale aj takí, ktorí 
nevyhnutne potrebujú našu pomoc. Je 
ich nanešťastie dosť veľa. Patria me-
dzi nich ľudia bez domova, siroty a aj 
chudobní ľudia v krajinách, ktoré po-
stihli vojny. 

A predsa sa im dá pomôcť. Pomoc tým-
to ľudom zabezpečuje aj charita. Počul 
som raz jednu vetu, ktorú si určite za-

pamätám: Iba ten, čo dáva, je skutočne 
šťastný. Dôležité je, aby sme ostatným 
nepomáhali iba preto, aby sa nám poďa-
kovali alebo nám pomoc vrátili, ale naj-
mä pre dobrý pocit z toho, že sme nie-
čo dobré urobili. Lebo pomáhať by sme 
mali nezištne. V dnešnej dobe si ľudia 
zabudli pomáhať. Je to smutné, ale príliš 
skutočné. 
Netreba však strácať nádej – aj my mô-
žeme patriť medzi pomáhajúcich a tešiť 
sa z toho, že robíme druhých šťastnými.

Michal Šimon Hradský, 13 r.

Foto: internet

Ako inak sa 
povie dobrý 

skutok?

Láskavosť, dobrota, 
starostlivosť, dobrá vôľa, 
pochopenie pre iných...
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Promócia 2017

Naša promócia je skutočná. Už 16. rok sa na nej zúčastňuje rektor UK a ďalší predstavitelia UK, 
zástupcovia Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, aj Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Nechýba, samozrejme, zakladateľ DUK, riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.

Keď na záver dostanete diplom ako osvedčenie, že 
ste DUK naozaj absolvovali, radosť je nefalšovaná.

To nadšenie, keď môžete ukázať, čo je vo vás! 
Keď môžete pred publikom v sále zúročiť 
hodiny tréningov!

Alebo keď pri promócii dostanete darček od 
jedného zo sponzorov DUK, pretože ste patrili 
medzi najvzornejších študentov DUK 2017.

Dievčatá, prišli ste 
aj na DUK 2018?

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek
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MS vo futbale 2018

Za najsilnejšiu skupinu na MS vo futbale 
2018 v Rusku sa považuje skupina, v kto-
rej hrá Argentína (Lionel Messi, Ángel Di 
María ...), Chorvátsko (Rakitić, Modrić, 
Kramarić …), Nigéria a Island. Hovoria 
jej aj ,,skupina smrti“. Všetky mužstvá sú 
dobré, ale niekto musí aj vypadnúť, preto 
skupina smrti. Pre toho, kto vypadne, to 
bude ,,smrť“. 
V B-skupine sú mužstvá Portugalsko, Špa-
nielsko, Maroko a Irán. Maroko je muž-
stvo, ktoré vyhralo s našou reprezentáciou, 
ale prehralo s iránskou. 

Futbal sa čoraz viac podobá nie na šport, 
ale na divadelné predstavenie, nuž niet di-
vu, že v jednom tíme sa nájdu hneď dva-
ja nielen veľkí hráči, ale aj veľkí herci. 
V portugalskom tíme je to napríklad Ro-
naldo a Pepe(k). 😊 Ronaldo vybojoval 
proti Španielsku zle odpískanú penaltu po 
skopnutí, ktoré v realite bolo šuchnutie 
vlasu. 
Aby ste ocenili Ronaldov herecký výkon, 
dovolím si porovnať ho s brazílskou fut-
balistkou Martou Vieira da Silva. Spo-
mínanú futbalistku hráčka súperiek silno 
kopla. Marta spadla, ale hneď sa postavi-
la a vzápätí strelila gól. Ronaldo bežal do 

16-ky, naschvál sa potkol o hráča Španiel-
ska, čím si vynútil odpískanie penalty a až 
potom dal gól. 
A Pepe? Zachránil gól tým, že buchol špa-
nielovi lakťom do tváre. 
Okrem simulantov sa oplatí všímať si aj 
iné hviezdy. V Španielskom tíme hrá na-
príklad Andrés Iniesta, ktorý nahral Irán-
covi tak dobre, že Iránec nezaváhal a stre-
lil si vlastný gól. 😊 Potom už ďalšie góly 
nepadli a Irán prehral so Španielskom 0:1. 
Ak však Irán vyhrá nad Portugalskom, 
môže postúpiť do osemfi nále. 
Vraví sa, že na týchto majstrovstvách sve-
ta sú štyria favoriti, ktorí by sa mohli stať 
majstrami sveta: Brazília, Argentína, Špa-
nielsko a Portugalsko. Ja si myslím, že 
Majstrom sveta vo futbale 2018 sa stane 
Brazília. Uvidíme. 😊

Jakub Farkaš, 14 r.Ronaldo uniká 
španielskemu hráčovi Nachovi. Ten dvíha ruky, aby dal najavo, že sa Ronalda ani nedotkol.

Ronaldo napriek tomu efektne padá a vynucuje 
si penaltu, ktorú premenil, pretože je naozaj 
geniálny strelec. 

Majstrovstvá sveta 
vo futbale 2018
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