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Ja a Detská Univerzita Komenského
Každý ročník DUK-u sa nesie
v znamení inej farby. Jubilejný
dvadsiaty ročník je podľa mňa
sfarbený do marhuľovej. Zmeny farieb DUK-u totiž sledujem
už celých osem rokov. Na DUK
síce chodím len druhý rok ako
študent, ale prvých šesť rokov
som sprevádzal môjho staršieho brata. Prvé dve prednášky
boli pre mňa pozoruhodné
a predovšetkým záživné. Veľmi som si užil aj workshop

a exkurziu, ktoré boli v bratislavskej RTVS. Spolu s ostatnými študentmi a študentkami
DUK-u som dostal jedinečnú
príležitosť pozrieť si priestory
budovy Slovenského rozhlasu, vrátane vysielacích štúdií
a iných miestností, tak dôkladne. Tento workshop sa mi páčil,
pretože sa vskutku zaujímam
o šport a komentované športové prenosy. Z mojej skúsenosti
viem, že je oveľa ťažšie správ-

Príhovor

ne vystihnúť a opísať situáciu
v športe bez pomoci obrazu.
Preto obdivujem všetkých rozhlasových komentátorov športu
a ich umenie preniesť poslucháča priamo do dejiska daného športového podujatia len za
pomoci hovoreného slova.
Vďaka workshopu a exkurzii
som získal lepší obraz o tom,
ako to dokážu a aj ďalšiu motiváciu zaujímať sa o toto povolanie omnoho viac ako doteraz.
Dominik Daniel Machel

Vylúštenie slovnej problematiky / Exkurzia a workshop v obrátenej pyramíde
/ Fenomén nazvaný ako placebo efekt / Francúzsky deň v srdci Bratislavy /
Významná hokejová noc pre Slovensko / Prvý človek na najvyššom vrchu sveta
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Vylúštenie slovnej problematiky
V poradí druhú prednášku s názvom Prečo niektoré slová inak píšeme a inak vyslovujeme?
prišla odprezentovať doc. Mgr. art. Katarína Šafaříková, ArtD., ktorá nám všetkým na začiatku
stretnutia vysvetlila ako vôbec vzniká hlas a slovo. Ide o veľmi špeciﬁcký proces, ktorý prechádza od mozgu, cez pľúca až po hlasivky. Ako
fungujú naše hlasivky nám doc. Šafaříková názorne ukázala na prítomnom balóne.
Neskôr sme sa rozprávali o tom, prečo je potrebné vedieť dobre a slušne hovoriť. Na vyskúšanie
sme dostali diktát, ktorý sme zvládli bez jednej
chyby. Potom sme dostali text, v ktorom sme si
mali vyskúšať, či vieme správne vyslovovať slová. Na prekvapenie mnohých z nás, test nedopadol až tak dobre ako diktát predtým. Na tomto
príklade nám doc. Šafaříková vysvetlila, že je

pre každého z nás veľmi potrebné vedieť správne hovoriť a správne vyslovovať.
Hanka Halamová

Foto: Peter Chvostek
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Prednáška

Prečo zívame?
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Tohtoročným prvým sprievodným programom DUK-u bola exkurzia a workshop
v originálnej budove Slovenského rozhlasu. Táto aktivita pozostávala z dvoch
častí – prehliadka obrátenej
pyramídy a nahrávanie, kto-

ré si dokonca niektorí z nás
mohli aj vyskúšať. Na prehliadke sme mali možnosť
prejsť sa zákutiami budovy
a popritom nám pracovníci všetko vysvetľovali. Ako
sme prechádzali chodbami,
mohli sme tiež vidieť pra-

Foto: Peter Chvostek

Podnetne strávený čas v našej
obrátenej oceľovej pyramíde

covníkov a pracovníčky pri
ich bežnej práci. Druhá časť
zaujala hlavne budúcich redaktorov a redaktorky, pretože si mohli aspoň na niekoľko minút vyskúšať, aké
je to vyspovedať ľudí a čomu všetkému musia vo svojom zamestnaní čeliť. Nakoniec sme mali aj priestor na
otázky a mohli sa pýtať na
to, čo sme počas exkurzie
ešte nezistili.
Adela Marková

Naša anketa
Noviny DUK vychádzajú ako týždenník každú stredu a obsah vytvárajú mladí a šikovní
študenti a študentky Detskej Univerzity Komenského. Tohtoročnú redakciu napríklad
zaujímalo, či ich spolužiaci a spolužiačky
venujú pozornosť aktuálnym Novinám DUK.
Na otázku – Poznáte a čítate Noviny DUK?
– odpovedalo 31 respondentov.
A/ Poznám a čítam
5
B/ Nepoznám a nečítam
16
C/ Poznám, ale nečítam
10

Foto: Peter Chvostek

Doc. RNDr. Ján Bakoš,
PhD.
Je zívanie pre človeka
prospešné, alebo naopak, neprospešné? Vieme zívanie ovládať? Aké
iné druhy zvierat okrem
cicavcov ešte dokážu zívať?
Málo preskúmanú problematiku zívania predstaví, v poradí na tretej
prednáške v tohtoročnom jubilejnom DUK-u,
Ján Bakoš.
V súčasnosti pôsobí
ako docent na Fyziologickom ústave LF UK
v Bratislave a ako vedecký pracovník v Oddelení
Neurovied, Ústavu experimentálnej endokrinológie, Biomedicínskeho centra, SAV.
Ján Bakoš absolvoval
odborné a vedecké pobyty v Japonsku, v Spojených štátoch amerických a Holandsku.
Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny
nervový systém a etiológii neurovývinových
ochorení (porucha autistického spektra, Prader
Willi syndróm).
-red-

Zaujímavosti z domova i zo sveta
Radi sa dozvedáte nové a kuriózne informácie z rôznorodých oblastí? V treťom čísle Novín DUK vám hneď
niekoľko zaujímavostí prinášame…

Väčšina z vás sa už určite stretla s cudzím
pojmom „placebo efekt“, ale viete vôbec
ako funguje? Či to, čo sa skrýva pod výrazom „placebo“? V podstate ide o látku,
ktorú pacient/ka akceptuje ako liek, pričom ako liek nemá žiaden zvláštny účinok. Pacient/ka sa teda vylieči vďaka
presvedčeniu, že daný liek naozaj funguje a pomáha. Otázkou zostáva, ako sa
teda dá docieliť to, že „nefunkčný“ liek
sa stáva účinným? Hoci ohľadom placebo

efektu existuje už veľké množstvo hypotéz, s najväčšou pravdepodobnosťou ide
o vyššie spomenuté presvedčenie mozgu,
ktorý si následne vytvorí vlastnú medicínu a tá zapríčiní tú istú reakciu ako reakciu na liek. Avšak vo svete dominujú ešte
dve teórie:
1. Všetko je len náhoda.
2. Keďže sa o seba v súčasnosti staráme
viac, tým pádom choroba odíde rýchlejšie.
Kristína Toporová

Zopár zaujímavostí
o stavebnici LEGO

Francúzsky deň v srdci Bratislavy
Všimli ste si, že minulý štvrtok
(14. júla) sa konal na Hlavnom
námestí v Bratislave už povestný Francúzsky deň pri príležitosti
francúzskeho štátneho sviatku dobytia Bastily? Od konca 19. storočia (1880) je 14. júl pre Francúzov
štátnym sviatkom.
Tohtoročný francúzsky trh sa
začal v skorých popoludňajších
hodinách a oﬁciálny začiatok
podujatia otvorili viaceré príhovory vážených osobností ako napríklad veľvyslanca Francúzskej

republiky na Slovensku, primátora Bratislavy a starostky
mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto. Na tomto populárnom
podujatí bolo možné opätovne
nájsť pestrú paletu lahodných
francúzskych výrobkov a chutnej
gastronómie.
Program tohto 9. ročníka obsahoval napríklad aj koncerty kapiel
Roc’Hann a Bolides, ako i vystúpenia víťazov a víťaziek súťaže
Spievam po francúzsky.
Dominik Daniel Machel

Z farebných kociek sa tešia miliardy detí po celom
svete. Legendárnu spoločnosť založil dánsky tesár
Ole Kirk Christiansen v roku 1932. Názov LEGO
poskladal z dvoch slov – „Leg“ a „Godt“, čo znamená „hraj dobre“. Najskôr vyrábal drevené hračky,
slávna plastová kocka, ako ju poznáme, bola patentovaná až v roku 1958. Prvá ﬁgúrka bola vyrobená
o dvadsať rokov neskôr. Vzniklo už viac ako päť
miliárd druhov LEGO postavičiek. LEGO je držiteľom aj viacerých Guinessových rekordov. Napríklad je najväčším výrobcom pneumatík – ročne sa
na autíčka v stavebniciach vyrobí viac ako 300 miliónov kusov. Vedeli ste, že v testoch kvality neprejde zväčša iba 18 kociek z milióna?
Emma Šprochová

Foto: internet
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Fenomén nazvaný ako placebo efekt

Best of zo života kráľovnej Alžbety II. a jej kráľovskej rodiny

Foto: internet

Tento rok (presnejšie 2. júna)
sme oslávili 70. výročie korunovácie britskej kráľovnej
Alžbety II. Život v britskej kráľovskej rodine prináša veľa výhod, ale popravde, aj nevýhod.
1. Rodina má zakázané hrať
slávnu a obľúbenú stolovú
hru Monopoly.

Zákaz nemá hlbší význam, ale
keďže sa rodinní príslušníci
často pri hre Monopoly hádali, jednoducho im ju zakázali
hrať.
2. Svadobné šaty kráľovnej
Alžbety.
Šaty zdobilo 10 000 perál a jej
závoj bol dlhý skoro neuveri-

teľných osem metrov (7,5 m).
3. Kráľovná prestriedala vyše 30 psov z plemena Corgi.
Prvého Corgiho dostala na svoje 18. narodeniny a nazvala ju
Susan. Táto fenka sa zaradila
medzi jej najobľúbenejších Corgiov, vrátane ďalších deviatich.
Salome Bočkayová
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V noci zo siedmeho na ôsmeho júla hokejoví fanúšikovia určite nespali, pretože sledovali NHL
Draft. To znamená, že hokejové kluby si vyberajú nových hráčov do svojich tímov. Hráči pochádzajú z celého sveta, no tentoraz zahviezdili
Slováci. Mladého a talentovaného Juraja Slafkovského si z 1. miesta vybral kanadský Montreal a Šimon Nemec postúpil z 2. miesta do New
Jersey. Obaja prekonali rekord Mariána Gáboríka
z roku 2000, keď si ho vybrala Minnesota z 3.
miesta. Ale v Montreale bude nakoniec hrať aj
Slafkovského kamarát a spoluhráč Filip Mešár.
Pre Slovensko bol tohtoročný NHL Draft tým
najúspešnejším v histórii. Našim slovenským
hráčom želáme veľa šťastia na ľade!
Emma Šprochová

Pred 103 rokmi vystúpil prvý človek
na najvyšší vrch sveta
Počuli ste už o Novozélanďanovi
Edmundovi Percivalovi Hillarym?
Ako prvý človek zdolal 29. mája
v roku 1953 Mount Everest (8848
m. n. m.) spolu so Šerpom Tenzingom Norgayom. Dnes (20. júla) sa
oslavuje už v poradí 103. výročie
Hillaryho narodenia.
Keď horolezci po strastiplnom výstupe dorazili na samotný vrchol,
podali si ruky, vztýčili vlajky Spojeného kráľovstva, Nepálu, Orga-

nizácie Spojených národov (OSN)
a Indie. Spravili niekoľko fotograﬁí a Hillary nechal na vrchole krížik Johna Hunta. Naopak Tenzing
vyhrabal do snehu jamku, do ktorej
vložil malé potravinové obety ako
poďakovanie hore za jej láskavý
súhlas.
Edmund P. Hillary zomrel dňa
11. januára 2008 vo veku osemdesiatosem rokov na Novom Zélande.
Salome Bočkayová
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