
Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky roka a spo-
lu s nimi aj jeho koniec. Koniec ïalšej etapy nášho 
života, plynúceho nezadržate¾ne rýchlo. Najmä 
v prípade, ak èlovek robí zaujímavú a zmysluplnú 
prácu so stále novými cie¾mi a s hmatate¾nými 
výsledkami v jej závere.

Rok, ktorý sa práve konèí, bol ve¾mi bohatý 
na množstvo podujatí a udalostí, na ktorých 
každý z nás rôznou mierou participoval a mal svoj 
nezastupite¾ný podiel. V tento výnimoèný rok sme 
si pripomenuli 50. výroèie založenia univerzity 
a v komplexnej akreditácii obhájili naše kvality. 
Boli sme oprávnene zaradení do prvej kategórie 
v klasifikácii vysokých škôl a zotrvali v skupine 
univerzitných ustanovizní. Stali sme sa signatármi 
Magna charta universitatum v talianskej Bologni. 
Získali sme do vlastníctva dve k¾úèové budovy 
(budovu LF a budovu bývalej II. Gynekologicko-
pôrodníckej kliniky), dokonèili prvú fázu re-
konštrukcií v areáli na Moyzesovej úplnou obno-
vou inžinierskych sietí a komunikácií. V areáli 
na Šrobárovej ulici sa podarilo zrealizovaś 
prestavbu a inováciu dvoch posluchární a prvého 
poschodia historickej budovy univerzity. Zaèali sme 
rekonštrukciu objektu s pôvodnou poslucháròou 
Lekárskej fakulty na Kostlivého ulici s cie¾om 
jej obnovy a vybudovania priestorov centrálnej 
univerzitnej knižnice. A èo je mimoriadne dôležité, 
dostali sme sa do èela úspešných žiadate¾ov ne- 
návratnej finanènej podpory z európskych štruk-
turálnych fondov.

Dosiahnuś vytýèené ciele možno len spoloèným 
úsilím. Za urèitý úspech možno považovaś aj to, že 
sme zatia¾, na rozdiel od mnohých iných, nepocítili 
na vlastnej koži ani dopady svetovej ekonomickej 
krízy. Verme, že to tak bude aj v budúcnosti, pretože 
pri závažných celospoloèenských kataklizmách nie 
je ani poctivá a kvalitná práca zárukou prosperity 
a úspechu. 

V koneènom dôsledku, keï si spoèítame všetky 
„straty a nálezy“, je treba objektívne povedaś, 
že odchádzajúci rok bol pre našu univerzitu 
mimoriadne úspešný. Stál ve¾a námahy, ale stálo 
to za to. 

Prajem Vám krásne Vianoce, pokojné a mi-
lostiplné, aby ste v kruhu svojich najbližších prežili 
tieto sviatky hlavne v pokoji a pohode.

 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ

Dosiahnuś vytýèené ciele možno
len spoloèným úsilím
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Slávnostné otvorenie
zrekonštruovanej posluchárne.

Maketa nového areálu UPJŠ,
Moyzesova 9.

Slávnostné auditórium.

Slávnostná recepcia v Dome umenia.

Slávnostné kolégium.

Základný kameò
obnovy areálu UPJŠ, Moyzesova 9.

Sprievod akademických funkcionárov

Hlavná ulica v Košiciach.

Slávnostné zhromaždenie
akademickej obce.
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dòa 21. septembra 2009 dôstojným spôsobom oslávila 50. výroèie svojho založenia. 
Rektor UPJŠ, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., spolu s podpredsedom vlády a ministrom školstva Slovenskej republiky Jánom Mi- 
kolajom slávnostne poklopali na  základný kameò nového areálu univerzity na Moyzesovej ulici v Košiciach a otvorili jednu zo zrekon-
štruovaných posluchární na Šrobárovej ulici v Košiciach.

Slávnostný sprievod akademických funkcionárov zahraniè-
ných a slovenských vysokých škôl v talároch, vrátane predsedu 
Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebu¾u a pri- 
mátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka, smerujúci 
od sídla Právnickej fakulty cez Hlavnú ulicu v Košiciach, vytvoril 
neopakovate¾nú atmosféru. Hostia sa zastavili pri budove 
na Hlavnej ul. 76, kde od roku 1657 sídlila Košická univerzita. 
Dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. odovzdal 
prítomným pri Pamätnej tabuli prvej košickej univerzity krátky 
historický odkaz.

Slávnostné zhromaždenie akademickej ob- 
ce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa usku- 
toènilo v priestoroch Domu umenia v Ko-
šiciach za prítomnosti predsedníèky Ústav-
ného súdu, ministra školstva, ministra zdra-
votníctva, vedúceho kancelárie prezidenta 
Slovenskej republiky, predsedu Košického 
samosprávneho kraja, primátora mesta Košice, 
rektorov slovenských vysokých škôl, rektorov 
zahranièných vysokých škôl, bývalých rektorov 
univerzity, osobností, ktorým univerzita udelila 
èestný titul Doctor honoris Causa, ve¾vyslan-
cov tých krajín, s ktorými má naša univerzita 
partnerskú spoluprácu, predstavite¾ov cirkev-
ného, verejného a súkromného sektora, ako 
aj zamestnancov a študentov UPJŠ.
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• prof. MUDr. Imrichovi Ivanèovi, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1960 do r. 1964 
• prof. MUDr. Emilovi Matejíèkovi, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1964 do r. 1969 
• prof. RNDr. Vladimírovi Hajkovi, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1969 do r. 1974 
• prof. Ing. Slavkovi Chalupkovi, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1984 do r. 1990 
• prof. RNDr. Levovi Bukovskému, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1991 do r. 1996 
• prof. RNDr. Dušanovi Podhradskému, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 1997 do r. 2003 
• prof. JUDr. Vladimírovi Babèákovi, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii rektora UPJŠ v období od r. 2003 do r. 2007 

• Pavlovi Paškovi, predsedovi Národnej rady SR 
• Ústavnému súdu v Košiciach 
• Dušanovi Èaplovièovi, podpredsedovi vlády SR 
• Jánovi Mikolajovi, podpredsedovi vlády SR a ministrovi školstva SR 
• Richardovi Rašimu, ministrovi zdravotníctva SR 
• Zdenkovi Trebu¾ovi, predsedovi Košického samosprávneho kraja 
• Františkovi Knapíkovi, primátorovi mesta Košice 
• Karlovej univerzite v Prahe 
• Univerzite Komenského v Bratislave 

PAMÄTNÁ MEDAILA:

• Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc. 
• prof. RNDr. Stanislavovi Jendro¾ovi, DrSc. 
• prof. MUDr. Miroslavovi Mydlíkovi, DrSc. 
• prof. JUDr. Milanovi Štefanovièovi, DrSc. 
• prof. PhDr. Ladislavovi Tajtákovi, CSc. 
• prof. MUDr. Zoltánovi Tomorimu, DrSc. 
• prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., in memoriam 
• prof. MUDr. Júliusovi Vajóovi, DrSc. 
• Slovenskej akadémii vied

ZLATÁ MEDAILA:

CENA REKTORA ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V OBLASTI VEDECKÉHO POZNANIA V ROKU 2009:
                                                        •       prof. RNDr. Stanislavovi Jendro¾ovi, DrSc. 
                                                        •       prof. MUDr. Ružene Tkáèovej, PhD. 
                                                        •       prof. JUDr. Petrovi Vojèíkovi, CSc.

Súèasśou popoludòajšieho programu osláv 50. výroèia založenia univerzity bol vedecký seminár, v rámci ktorého rektor univerzity 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predstavil jubilejnú publikáciu s názvom CESTA POZNANIA a tretí zväzok publikácie Spisy P. J. 
Šafárika.

Mgr. Adriana Sabolová
Kancelárka UPJŠ

Rektor univerzity pri príležitosti 50. výroèia založenia UPJŠ udelil ocenenia osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 
vzdelanosti a vedy na univerzite, ako aj o šírenie dobrého mena v Slovenskej republike a v zahranièí:



JUBILEUM V ROKU 2009:
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Dr.h.c. PhDr. Teodor Münz, CSc.
Pravda a skutoènosś

Pravda sa v starších dejinách filozofie najèastejšie chápala ako zhoda myslenia 
so skutoènosśou. Novoveká filozofia sa od tejto definície odkláòala a súèasná 
filozofia v tomto zmysle pravdu celkom zavrhuje. Niektorí filozofi navrhujú o pravde 
vôbec nehovoriś. Dôvodom toho je konštatovanie, že skutoènosś, nezávislú od nášho 
poznania, takú, aká je osebe, pre špecifické uspôsobenie svojho subjektu vôbec 
nepoznávame, nevieme èi ju pravda vystihuje alebo nie, a preto nemôžeme o pravde 

v tomto zmysle vôbec hovoriś.
Tento názor neprijímam, myslím si, že pravdu ako poznávanie nezávislej skutoènosti môžeme prijímaś aj ïalej, prirodzene, 

na základe urèitých korektúr starej teórie. Pod¾a môjho názoru, pravda nie je zhodou myslenia so samou skutoènosśou, ale len 
vystihovaním skúsenosti o tejto skutoènosti. Skúsenosś je nám bezprostredne daná, môžeme sa o nej vyjadrovaś, zúèastòuje sa 
na nej skutoènosś, ale aj naša individuálna, kolektívna i dobová subjektívnosś, naše emócie, záujmy, charakter, svetonázor atï. O týchto 
subjektívnych faktoroch vieme, snažíme sa ich èo najviac odstrániś a keï si myslíme, že sme ich celkom odstránili a našej výpovedi 
niè neprotireèí, máme objektívnu pravdu a tvrdíme, že sa zhodujeme so samou nezávislou skutoènosśou. A èo vystihujeme pravdou, 
to nazývame skutoènosśou.  

Skúsenosś je však dynamický, v histórii sa stále prudšie meniaci faktor, závislý aj od našich technických pomôcok, a pravda, vhodná 
v jednej skúsenosti, nemusí sa osvedèiś v druhej, lebo sa odhalila aj jej ïalšia dobová a subjektívna podmienenosś. Tak sa stará pravda 
mení na omyl, sama sa ním stáva a skutoènosś sa zneskutoèòuje. 

Z toho vyplýva, že o jednej veci môžeme maś súèasne i v histórii viac právd a rovnako aj skutoèností. Nasledujúce pravdy sú v praxi 
zväèša úspešnejšie než predchádzajúce, a preto ich pokladáme za primeranejšie nezávislej skutoènosti. Kritériom približovania sa 
k nej je teda väèšia úspešnosś. Nie je to celkom spo¾ahlivé kritérium, ale lepšie nepoznáme. Naším ideálom je spoznaś túto skutoènosś 
úplne, vytvoriś absolútnu pravdu o nej, èo asi nikdy nebude, lebo mnohorakej podmienenosti pravdy a poznávania vôbec, sa nikdy 
nezbavíme.

prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski, Dr h.c.
Právo po pristúpení štátu do Európskej únie 

Právo Európskej únie (EÚ) predstavuje osobitný typ medzinárodného verejného 
práva, ktorého vznik vyvoláva rôzne dôsledky a problémy pre èlenské štáty EÚ. Tieto 
štáty majú povinnosś bezprostredného používania predpisov zmluvného práva, ako aj 
nariadení, a tiež povinnosś implementácie smerníc, z èoho je odvodená aj povinnosś 
harmonizácie vnútroštátneho práva s právom EÚ.

Existuje ve¾a problémov vyplývajúcich pre èlenské štáty vo väzbe na právo EÚ. 
Základný z nich spoèíval predovšetkým na zodpovednom umiestnení práva EÚ 
v systéme vnútroštátnych právnych prameòov, ako aj na vyriešení problému prípadných 

kolízií, ktorá by mohla vzniknúś medzi normami vnútroštátneho práva a práva EÚ. Uvedený problém najlepšie vyriešili nové èlenské štáty 
EÚ, pretože jeho riešenie zakotvili v nových, respektíve v novelizovaných ústavách. Ove¾a śažšie sa riešili iné problémy. Napríklad, nové 
èlenské štáty EÚ ve¾mi nesmelo (bojazlivo) využívajú možnosś zúèastniś sa procesu tvorby práva EÚ, osobitne takzvaného sekundárneho 
práva. Pri tvorbe zmluvného práva, a osobitne pri jeho ratifikácii, sa odha¾uje ve¾a nepotrebných a neodôvodnených vnútroštátnych 
komplexov, prostredníctvom èoho sa sśažuje modifikácia práva EÚ (pozri prípad Po¾ska a Èiech). 

Aby som odpovedal na otázku, èi právo EÚ pozitívne ovplyvnilo zvýšenie kvality vnútroštátneho práva na vyššiu vzdelanostnú úroveò, 
je potrebné najprv urèiś, aký je vplyv práva EÚ na tvorbu, objasnenie a aplikáciu vnútroštátneho práva. Pri formulovaní odpovede treba 
pamätaś na to, že EÚ – ináè než èlenské štáty – nemusí právne regulovaś celý spoloèenský, hospodársky a politický život, iba tie 
otázky, ktoré sa dotýkajú realizácie cie¾ov a úloh EÚ. Únia má tiež odlišný systém prameòov práva, ako aj inú procedúru tvorby práva 
než èlenské štáty. Má to svoje dôsledky v tvorbe a aplikácii vnútroštátneho práva. Èlenské štáty EÚ majú totiž prostredníctvom toho nové 
legislatívne povinnosti, s ktorými si nie vždy vedia dobre poradiś.       

Problémy sa dotýkajú okrem iného zachovania vo vnútroštátnom práve právnej terminológie používanej v práve EÚ. Ústavné právo 
èlenských štátov nezabezpeèuje vôbec skutoènú kontrolu harmonizácie vnútroštátneho práva s právom EÚ, ako aj nepredvída možnosti 
skúmania súladu vnútroštátneho práva s právom EÚ prostredníctvom ústavného súdu. Nemá tiež možnosś vyžadovaś od legislatívnych 
orgánov, aby harmonizácia bola úplná alebo aby neprekraèovala rámec povinností vyplývajúcich z práva EÚ. Na základe toho možno 
pozorovaś ve¾ký vzrast poètu normatívnych aktov vnútroštátneho práva, ako aj jeho menšiu komunikatívnosś. 

Poznanie práva EÚ vo vnútri spoloèenstva, ako aj osobami aplikujúcimi právo nie je ešte uspokojivé, hoci právo EÚ sa prednáša 
na právnických fakultách i na samostatnom odbore Europeistika. Napriek tomu, že veda preferuje takzvaný model proeuropského 
výkladu, orgány verejnej správy i súdy sa iba výnimoène odvolávajú vo svojich výrokoch na právo EÚ. Myslím si, že ho dobre nepoznajú. 
Výrokové èasti rozhodnutí vnútroštátnych orgánov verejnej správy i súdov sú èoraz èastejšie napádané pred Súdnym dvorom Európskych 
Spoloèenstiev so sídlom v Luxemburgu. Vzrastá tiež poèet súdnych konaní prehraných pred týmto súdom. Èlenské štáty musia platiś 
vysoké odškodné.

Okrem týchto okolností však treba priznaś, že právo EÚ je naklonené skvalitneniu vnútroštátneho práva a zlepšeniu jeho aplikácie 
a umožòuje povýšiś ho na vyššiu úroveò. Vyžaduje však jeho lepšie poznanie, pochopenie a aplikáciu, ako aj plnú implementáciu 
a správne používanie. Toto všetko je ešte pred nami. 

Abstrakty z prednášok, ktoré boli prednesené 21. septembra 2009
pri príležitosti 50. výroèia založenia UPJŠ v rámci vedeckého seminára.
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prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko
Svet zvuku a svet ticha

Život èloveka na zemi charakterizujú tri rozlièné výmeny:
1. výmena plynov (dýchanie),
2. látkova výmena (metabolizmus), 
3. výmena informácie.
Zatia¾ èo prvé dve formy sú výluène biologické, treśou – výmenou informácie sme 

definovaní ako rozumové a sociálne bytosti (Augustinus: animal rationale et sociale).
Moderný svet nás nepretržite zahàòa množstvom informácií. Každú sekundu dolie-

ha na naše zmyslové orgány 109 bitov. Z tohto množstva dokážeme ale vnímaś iba nepatrnú èasś; - naše vedomie je schopné prijaś 
102 bit/s, v krátkodobej pamäti zostane 10 bit/s a v dlhodobej iba 1 bit/s. Táto fyziologická schopnosś redukcie – výberu pre nás dôle-
žitej informácie je ove¾a pozoruhodnejšia, ako obdivuhodné vlastnosti jednotlivých orgánov.

Informácia dnešného èloveka je urèovaná prevažne vizuálne. Je to následkom komunikatívnych médií, spoloèenských noriem 
a predstáv.

Sluch, reè a hlas -  tieto tri podstatné a vlastné faktory komunikácie sú pritom èasto podceòované. Najnovší sociologický výskum 
však jednoznaène poukazuje práve na ich kardinálnu úlohu v každodennom živote. Zatia¾ èo ešte pred necelými 100 rokmi prevládala 
v industriálnych krajinách na pracovnom trhu brachiálna sila a manuálna zruènosś, v 21. storoèí sa tieto schopnosti diametrálne od seba 
vzdialili v prospech komunikácie. Štatistické údaje z USA vyèís¾ujú signifikantne nižší finanèný príjem u sluchovo a reèovo postihnutých, 
ako aj ich vyšší podiel na nezamestnanosti. Zavèasu spoznaná nedoslýchavosś, alebo hluchota môžu byś ve¾mi úèinne kompenzované, 
èi už operatívne, alebo modernými naèúvacími strojèekmi. Štúdie dokazujú, že lekárska starostlivosś o sluchovo postihnutých, napríklad 
aplikáciou kochleárnych implantátov (CI), znižuje náklady rehabilitácie a zvyšuje neskoršie finanèné príjmy takto lieèených osôb. 

V úzkej súvislosti so sluchom sú spojené reè a hlas. V medzi¾udskej komunikácii je dôležité nielen to, èo povieme, ale predovšetkým 
aj to, ako to povieme (tzv. prozodické, muzické faktory). Nie náhodou je etymologický pôvod pojmu person odvodený od: per sonum 
= skrze zvuk. Hlas každého èloveka je individuálny, jedineèný – porovnate¾ný s prstovým odtlaèkom (voice print). ¼udský hlas splòa 
predovšetkým komunikatívnu úlohu. Profesionálne školený hlas u zvlášś nadaných však môže byś aj zdrojom umenia a krásy. 

Zvuk a ticho sú polárne protiklady, podobne ako systola a diastola, inspírium a expírium, svetlo a tma atï. Neustále preśažovanie 
sluchu silnou intenzitou je jednoznaène škodlivé nielen pre ucho, ale aj pre celý organizmus. A naopak, keï je èlovek izolovaný, v tzv. 
camera silens, zvukovo màtvom priestore, stráca už po dvoch hodinách èasovú orientáciu a reaguje psychoticky.

Podobne, vedie neustále preśažovanie hlasiviek ku chraptivosti a tvorbe uzlíèkov. A naopak, dlhodobá mlèanlivosś zapríèiòuje atrofiu 
hlasiviek a zoslabenie hlasu.

Na základe doterajších poznatkov sa v medicíne 21. storoèia prognostikuje èoraz väèšia aktuálnosś informáciám o poruchách komuni- 
kácie, ako z h¾adiska verejného zdravotníctva, tak aj v starostlivosti o každého jedinca. 

Táto prezentácia bola dokumentovaná zvukovými a video – záznamami, preto bola mienená viac na poèúvanie a subjektívny zážitok, 
ako na èítanie.

prof. Dr. Dr.h.c. Mathias Sprinzl 
Universities and higher education in European context

Universities are important carrier of culture and technical progress in the society. 
The mission of universities is to combine the experience collected in the past with the 
challenges of the present and open the sight for the future. This is the vision the students 
and teachers, in joint effort, expect to experience.

European universities are traditional institutions with roots in mediveal time but 
permanently changing accordind to needs of the world. Especially, in the last two 
hundred years many universities and institutions of higher education were founded to 

serve the needs of the societies during industrial revolution. They existed essentially as national institutions using global experience but 
were focused mainly to the needs and traditions of their  own countries. Correspondigly, different types of institutions of higher education 
developed in Great Britain, France, Italy, Central Europe and Scandinavia.

With the begin of  21. century the situation is dramatically changing. Presently, the rapid transfer of information allows extremely 
fast transfer of knowledge influencing the technologies but also the cultural aspects of life. In this frame not only the technical progress 
became global but also the problems which accompany the modern society. This challenge has to be faced. The European universities 
are, therefore, in process of a reform, which is expected to unify the system of higher education in the area, open it to broader part of 
population and stimulate the international mobility of students and teachers. On the same time we need to attract and keep the best brains 
and honour our scholarly tradition of excellence. The reform, known as Bologna process, started in 1999 and now, ten years later, it can 
be attempted to draw some conclusions about its successes and failures. This contribution dedicated to 50th anniversary of the Pavol 
Josef Safarik University in Kosice and to the twentieth aniversary of its partnership with Universität Bayreuth attempts such analysis.
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prof. Dr.h.c. Natale G. DeSanto, M.D.
Survival is not enough

Physicians have no longer a decisional role in the health planet, they are no longer the 
tutors of patient’s need ( Krause EA, Death of the Guilds, 1996). Now are those who hire 
and fire physicians who decide who must be cured and for how long (Haskel TH, The New 
Aristocracy, in the New York Review1997). Even in Europe  where health care  is provided 
for cradle to grave there are problems to cover patients’ needs. There are doubts about 
the possibility to continue to consider health as a primary good. 

At the Italian Institute for Philosophical Studies � where the Appeal for Clinical Research 
was  launched in 1996 (De Santo NG and Eknoyan G, Human Clinical Research, Ethics 

and Ecomics) �  a conference was  organized in 2007 to support the concept that Survival is not enough. (Journal of Nephrology 2008;21: 
S1-164, Giornale Italiano di Nefrologia 2008; 25: 628-718)  and that  quality of life should be granted top all patients.  It was suggested to 
switch from curative to preventive medicine, to promote clinical research, to grow a new cadre of economists capable of organizing health 
care departing from patient’s need. 

In 2008   Jacques Attali in the Rappport de la Commission pour la liberation de la croissance française has stressed that health 
expenditure is considered harmful for the economy. It is actually suggested to reduce the availability of services for patients. However such 
manoeuvres have failed in many countries. Health care expenditure grows because of chronic long lasting diseases. We need to promote 
prevention, we need to promote clinical research since only 3 out 29 university hospital in France doo clinical research.

Nobel Laureate Luc Montagnier  and  Dominique Vialard have pointed (Le combats de la vie, 2008)  that progress in science  is of value 
only if it is of benefit for the whole humankind. Humans go trough the roads of the world carrying two pieces of luggage in their  hands. The 
first is the genetic program which has accumulated countless inventions through the last 3.5 billion years and is a kind of spartito which every 
generation has to play. The second luggage is  our cultural patrimony which dates 10,000 years which increase with every generation and 
models the environment. In the last century life increased by 30 years, never happened before. Population got old and it became impossible 
to find an equilibrium between patient’s need and resources. Some 20% of the patients use 80% of resources. There is a  need for a new 
science capable to slow the course of disease or to prevent it. A new health strategy where medicine instead of taking care of near lethal 
cases – a disaster for the society – plays the role of prevention. A development of this kind presumes a triple evolution: 1. new programs 
for medical education initiating physicians to new technologies and to a strong dialogue with the patient, 2. people will learn to consult 
physicians when they are healthy, 3. there is a need to teach to politicians that prevention – apparently very expensive – is the only road to 
the future and in the long run it will grant a more coherent social prevention with costs in equilibrium with resources and the costs for chronic 
disease will be reduced.

Leroy Hood, inventor of genome sequencing technology has recently written for Newsweek (July 6, 2009)  A doctor vision of the future 
of medicine. In the next 2 decades medicine will change from its current reactive mode, in which doctors wait for people to get sick, to a 
mode that is far more preventive and rationale, which might be define P4 medicine: predictive, personalized, preventive and participatory. No 
more studies on one gene, but all genes studied at once. The focus of medicine will be placed on the individual patients, the focus of health 
care will shit from disease to maintaining wellness. Research will have to change since many diseases as diabetes, cancer, heart disease, 
obesity, Alzheimer are so complex and tradition approaches have had marginal results.

Sprievodným  podujatím v rámci 
osláv 50. výroèia založenia UPJŠ 
v Košiciach bola výstava “Pocta vede 
a vzdelaniu” Univerzitnej knižnice 
UPJŠ v priestoroch vstupnej auly 
Rektorátu UPJŠ.

Dòa 23. 9. 2009 sa v rámci osláv 50. výroèia založenia UPJŠ v Košiciach uskutoènilo kultúrno-zábavné podujatie nielen pre študentov 
UNIFEST v priestoroch parkoviska na Medickej 6 v Košiciach.



8

Zastupite¾stvo Košického samosprávneho kraja udelilo dòa 
28. októbra 2009 “Cenu Košického samosprávneho kraja”  
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri príležitosti 50. 
výroèia jej založenia za kvalitný vedecký výskum a kvalitné 
trojstupòové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších 

MAGNA CHARTA 
UNIVERSITATUM

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc. podpísal dòa 18. septembra 2009 
v Bologni dokument Magna Charta Universitatum. Svojím 
podpisom sa tak pridal k ostatným rektorom európskych 
univerzít, ktorí sú presvedèení, že národy i vlády si majú 
viac ako kedyko¾vek predtým uvedomovaś úlohu, ktorú 
budú univerzity povolané hraś v meniacej sa a stále 
viac sa internacionalizujúcej spoloènosti. O zásadách 
a hlavných princípoch tohto dokumentu sa dozviete viac na: 
http://www.upjs.sk/public/media/4318/magna-charta-dokument.pdf

PRIJATIE ŠTUDENTOV 
REKTOROM

Už tradiène sa v priestoroch CAM klubu na Medickej ul. 
v Košiciach uskutoènilo prijatie študentov rektorom. Dòa 18. 
novembra 2009 rektor univerzity  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc. pri príležitosti Dòa boja za slobodu a demokraciu 
odovzdal prítomným študentom Výroènú cenu rektora. 

Zoznam ocenených:

Bc. Miroslav Almaši - PF
Miroslava Bubanová - FVS
Darina Frièová - FVS
Bc. Lena Ivanèová - FF
Bc. Lucia Kašèáková - FVS
Kristína Kollárová - PrávF
Bc. Erika Makóová - FF
Bc. Zuzana Nováková - PF
Dominika Palenèárová - PrávF
Mgr. Katarína Šandorová rod. Zelinová - FF
Bc. Katarína Petrová - FF
Bc. Michal Repiský - PF
Martin Slezák - LF
Soòa Surmová - PrávF
MUDr. Tomáš Toporcer - LF
Bc. Tomáš Trn - FF
Tomáš Vasilenko - LF
Bc. Štefan Vojtko - PF
Štefan Volovár - LF
Bc. Marek Varchula - PF

UPJŠ ZÍSKALA CENU KOŠICKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

„Môj 17. november
...aby sme nezabudli“

Týmito slovami sa zaèala 
v utorok 17. 11. 2009 podve- 
èer výstava, venovaná 17. novembru 
1989. Expozíciu so slovami “Svet je 
možné zmeniś“ otvorila umelecká ria- 
dite¾ka organizácie Európske 
hlavné mesto kultúry 2013 Zora 
Jaurová. Konala sa v rámci “Projektu 
spomienok na rok 1989 a to, èo bolo 
predtým a potom“ sa uskutoènila 
v priestoroch Kasární Kultur-
park na Kukuèínovej ulici v Ko- 
šiciach.

Ïalšou osobnosśou, ktorá sa 
tejto zaujímavej akcie zúèastnila, 
bola hereèka ¼uba Blaškovièová, 
ktorá svoj príhovor v nostalgickom 
duchu predniesla v “novembrovom“ 

kabáte Obèianskeho fóra - presne 
v tom kabáte, v ktorom stála 
i pred dvadsiatimi rokmi na balkóne 
Vedeckej knižnice. Príhovorom 
prispel aj primátor mesta Košice 
František Knapík a ostatní prítomní 
si 17. november ‘89 pripomenuli 
symbolickým štrnganím k¾úèov. 

Obrazy, novinové výstrižky, 
fotografie, transparenty, volebné 
plagáty VPN, èi zvukové nahrávky 
prejavov, to všetko a ove¾a viac 
si mohli návštevníci výstavy v de-
tailoch pozrieś a opäś sa vrátiś 
do atmosféry vtedajšej doby. Výs- 
tava bola zaujímavá aj tým, 
že sa do nej zapojili samotní obèania 
mesta Košice tým, že poskytli mnoho vzácnych predmetov zo svojich 
zbierok. 

Dôležité je spomenúś i fakt, že samotní organizátori sa snažili skutoène 
osloviś všetky vekové generácie, teda teenagerov vtedy narodených, 
nevynímajúc. Ak máte záujem vedieś o tejto akcii viac, kliknite si na www.
kosice2013.sk.                                                                  Lucia Lászlóová

vedeckých poznatkov v ši- 
rokom medzinárodnom 
kontexte v súlade s eu-          
rópskymi trendmi v tejto 
oblasti. Cenu prevzal 
rektor univerzity prof. 
MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc.
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Ústav informatiky Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ získal za projekt Moderné 
elektronické vo¾by Èestné uznanie v ka- 
tegórii IT Projekt roka 2009 v rámci 
súśaže, ktorú vyhlasujú ITAS, PC Revue 
a Infoware. Projekt bol realizovaný spoloè- 
ne so spoloènosśou Disig, a. s. Bratislava 
a Mládežníckym parlamentom Prešova. 

Dòa 26. novembra 2009 sa v Bratislave uskutoènila vedecká 
konferencia s názvom Veda, politika a štát, na ktorej sa zúèastnil 
rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Podpredseda 
vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj informoval prítomných 
o transformácii Slovenskej akadémie vied a Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja a èerpaní finanèných prostriedkov na vedu 
zo štrukturálnych fondov. Konferencia sa konala pod záštitou 
prezidenta SR Ivana Gašparovièa v priestoroch Historickej budovy 
Národnej rady SR v Bratislave a jej témou boli aktuálne otázky 
z oblasti spoloèenských a prírodných vied. 

REKTOR UPJŠ SA ZÚÈASTNIL 
NA KONFERENCII VEDA,

POLITIKA A ŠTÁT

Výstava Centier excelentnosti vo výskume a vývoji

Na výstave sa prezentovali:
-   Sieś excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO)
- Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej 

komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA)
- Centrum pokroèilých fyzikálnych štúdií materiálov v ext-

rémnych podmienkach (Extrem)
- Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných 

systémov (CaKS)
- Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano 

a submikrónovou štruktúrou
- Centrum  kozmických výskumov: vplyvy kozmického 

poèasia
Univerzita svojou úèasśou na výstave podporila ciele 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci podujatia 
Týždeò vedy a techniky a potvrdila potrebu informovaś 
o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj spoloènosti 
a o výsledkoch vedy a techniky.

V dòoch 5. – 8. novembra 2009 zástupcovia Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentovali èinnosś 
Centier excelentnosti UPJŠ na výstave, ktorá sa uskutoènila 
v rámci Týždòa vedy a techniky na Slovensku v priestoroch 
Incheba Expo Bratislava.

Èestné uznanie v kategórii
IT Projekt
roka 2009
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UPJŠ sa zúèastnila na ve¾trhu AKADÉMIA
13. roèník ve¾trhu AKADÉMIA sa uskutoènil pod záštitou 

Ministerstva školstva SR v dòoch 6. – 8. októbra 2009 
v priestoroch arény Národného tenisového centra 
v Bratislave. Na slávnostnom otvorení privítal podpredseda 
vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj všetkých 
vystavovate¾ov, predstavite¾ov univerzít, vysokých škôl, 
firiem a inštitúcií. Vyše 15 000 spokojných návštevníkov, 
prevažne študentov maturitných roèníkov a výchovných 
poradcov stredných škôl, potvrdilo nomenklatúru výstavných 
stánkov, rozšírenú o ponuku komplexných a kontinuálnych 
informácií o podmienkach štúdia, možnostiach vzdelávania 
a o využití nadobudnutého vzdelania v praxi. Na ve¾trhu sa 
prezentovalo viac ako 250 inštitúcií zo všetkých regiónov 
Slovenska, vrátane inštitúcií zo zahranièia.

Prezentácia výstavného stánku našej univerzity 
na najväèšom študentskom ve¾trhu vzdelávania na Sloven-
sku patrila opäś medzi najatraktívnejšie.

PRO EDUCO 2009 Aj Košice majú svoj ve¾trh vzdelávania.
25. - 27. novembra 2009 sa uskutoènil 3. roèník 

ve¾trhu vzdelávania, kariéry a inovácií PRO EDUCO 2009 
vo výstavných priestoroch Domu techniky v Košiciach. 
Pod¾a evidencie organizátorov podujatie navštívilo približne 
4860 návštevníkov z radov žiakov deviatych roèníkov (cca 
2330), študentov SŠ a VŠ (cca 1900) a verejnosti (cca 630), 
zaujímajúcej sa o nové pracovné príležitosti a hostí sprievod-
ných konferencií.  Približne 1000 m2 výstavných kójí a obsluž-
ných priestorov využilo na svoju prezentáciu 47 spoloèností 
a inštitúcií. Na podujatí sa prezentovali stredné školy 
z Košíc a univerzity z celého Slovenska, široké spektrum 
zamestnávate¾ov a iné vzdelávacie inštitúcie, prièom výstavný 
stánok našej univerzity bol skutoène neprehliadnute¾ný. 
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Všetky fakulty našej univerzity otvorili svoje dvere dòa 6. novembra 2009 a po-
núkli záujemcom o štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika zaujímavý a bohatý 
program.

Lekárska fakulta privítala na 23 pracoviskách (ústavoch a klinikách) takmer 
400 študentov zo stredných zdravotníckych škôl a gymnázií, prièom najväèší 
záujem bol o Ústav anatómie. Prítomní mali možnosś oboznámiś sa so štruktúrou 
pracovísk fakulty, získali predstavu o možnostiach ubytovania, o poètoch študen-
tov, zapísaných na štúdium a podmienkach pre prijatie na štúdium v akademickom 
roku 2010/2011. Návštevu jednotlivých pracovísk zabezpeèovali študenti Lekárskej 
fakulty. 

Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty ponúkol 60 záujemcom 
prehliadku vybraných fyzikálnych pracovísk a laboratórií a predstavil základné 
informácie o štúdiu fyziky a vedeckých výsledkoch Centier excelentnosti. Katedru 
botaniky, Katedru genetiky, Katedru bunkovej biológie, Katedru fyziológie živoèí- 
chov a Katedru zoológie navštívilo viac ako 100 študentov. Študenti 
prichádzali väèšinou z gymnázií z Košíc, ako aj Spišskej Novej Vsi, 
Svidníka, Sniny, Stropkova a Gelnice. Upútali ich novo vybavené 
laboratóriá s modernou prístrojovou technikou, záujem prevládal o me-
chanizmy prebiehajúce v bunkách na molekulovej úrovni a genetiky. 
Ústav geografie navštívilo takmer 40 študentov, v porovnaní s minulým ro- 
kom ide o mierny pokles. Prítomných najviac zaujali prezentácie zahranièných a do- 
mácich exkurzií, ako aj prehliadka geologických zbierok, v ktorých sa nachádzajú  
vzorky rôznych hornín z rôznych èastí Európy (napr. Vezuv, Etna, atï.). Ústav infor- 
matiky praskal vo švíkoch, 70 študentov prejavilo záujem o elektronické vo¾by, 

Deò otvorených dverí
na UPJŠ

modelovanie ¾udského mozgu, 
iChess – program, hrajúci šach, 
využívajúci distribuovaný výkon 
„spiacich poèítaèov“ a rôzne 
projekty z poèítaèovej grafiky. 
V porovnaní s minulým rokom 
bol zaznamenaný 175-percentný 
nárast v poète návštevníkov. 

Na Právnickej fakulte študenti 
spolu s vyuèujúcimi prezentovali 
analýzu a riešenie konkrétneho 

prípadu. V rámci výuèby pred-metu Právo elektronického ob-chodu a informaèného 
systému sa prítomní mohli zapojiś do diskusie k riešeným problémom. O štúdium 
na fakulte bol tak, ako každý rok, mimoriadny záujem.

Èasś záujemcov o štúdium na Fakulte verejnej správy sa mohla priamo 
zúèastniś vyuèovacieho procesu - prednášky z predmetu „Dejiny verejnej správy“. 
Ïalšíí úèastníci sa mali možnosś dozvedieś viac o študijnom programe „verejná 
správa“, o podmienkach prijatia na bakalárske štúdium, o študentskom živote 
a ïalších otázkach. 

Deò otvorených dverí na Filozofickej fakulte priniesol množstvo zaujímavých 
informácií, keïže každá katedra si pripravila samostatný program s množstvom 
prezentácií, letákov, èlánkov a „pikošiek“. Okrem vedúcich jednotlivých katedier sa 
na podujatí zúèastnili aj zástupcovia Študentskej rady fakulty s cie¾om poskytnúś 
èo najviac kvalitných informácií. Zvýšený záujem o štúdium nemeckého jazyka 
bol zaznamenaný na Katedre germanistiky. Katedra predstavila śažiskové oblasti 
výskumu, spoluprácu so zahraniènými partnerskými pracoviskami a možnosti 
štúdia v zahranièí. Prítomní s potešením privítali možnosś preveriś si svoje jazykové 
znalosti formou písomného testu. Katedra pedagogickej psychológie a psychológie 
zdravia privítala 150 návštevníkov, prièom najviac záujemcov bolo zo Strednej 
pedagogickej školy v Košiciach. Stretnutie so záujemcami o štúdium slovenského 
jazyka a literatúry a masmediálnych štúdií prebehlo v priestoroch na Petzvalovej 
ulici za prítzomnosti zástupcov Katedry slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie. Študenti sa dozvedeli zaujímavosti z dejín katedry, informácie 
o jej súèasnom rozvoji, o študijných programoch a náplni štúdia, o základnej 
výskumnej a vzdelávacej koncepcii katedry. Deväśdesiat párov zvedavých oèí 
sa živo informovalo o priebehu prijímacieho konania, o medziodborovom štúdiu 
slovenského jazyka a literatúry a o možnostiach ubytovania v Košiciach.

Mgr. Adriana Sabolová
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pokraèovanie príspevku 
„Nahradí knihovník pedagóga
v informaènom vzdelávaní?“

(Universitas Šafarikiana è. 2/2009, s. 18 – 21)

 „Informaène gramotní ¾udia sa nauèili, ako sa 
uèiś. Vedia, ako sa uèiś, pretože vedia, ako sú znalosti 
usporiadané, ako je možné informácie vyh¾adaś a využiś 
ich tak, aby sa z nich mohli uèiś i ostatní. Sú to ¾udia 
pripravení pre celoživotné vzdelávanie, pretože môžu 
vždy nájsś informácie potrebné k urèitému rozhodnutiu èi 
k vyriešeniu danej úlohy“ (American Library Association).

V dnešnej dobe existuje nedefinované množstvo menších èi 
rozsiahlejších virtuálnych študijných  platforiem. Z každej strany však 
cítiś narastajúci tlak na skvalitòovanie, modernizáciu vzdelávacieho  
procesu a potrebu využitia IKT vo vzdelávaní. Virtuálne prostredie 
univerzít a akademických knižníc podporuje nové formy vzdelávania, 
ako napr. E-learning - v širšom zmysle tento výraz pre flexibilné 
vzdelávanie znamená, že vzdelávanie je nezávislé na mieste 
a èase a je prístupné vo všetkých etapách študentovho života. Úplne 
zjednodušene, e-vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré sa uskutoèòuje 
cez poèítaè. V súèasnosti to zvyèajne znamená cez internet, 
s informáciami sprostredkovanými prostredníctvom  internetového 
prehliadaèa. Niekto môže rozšíriś uvedenú definíciu zahrnutím aj 
akýchko¾vek iných multimediálnych uèebných materiálov spros-
tredkovaných elektronicky, ako je video alebo  audio. 

E-vzdelávanie v súèasnosti umožòuje študentom plne sa zapojiś 
do procesu vzdelávania, participovaś na simuláciách a testoch 
ako nikdy predtým a „súèasne byś ïaleko od vzdelávania ako 
nikdy predtým“. Flexibilné vzdelávanie redukuje bariéry prístupu 
ku vzdelávaniu, otvára možnosti vzdelávaś sa širokému spektru 
¾udí, používa nové technológie na dosiahnutie lepšieho prístupu 
ku vzdelávaniu, dáva študentovi väèšiu kontrolu nad jeho 
vzdelávaním. 

       Z pedagogického poh¾adu, flexibilné vzdelávanie je spojením 
vzdelávacej filozofie, súboru vzdelávacích a výuèbových stratégií, 
dôvery v informaèné a komunikaèné technológie ako nástroja 
na sprostredkovanie obsahu. Vzdelávacia filozofia flexibilného 
vzdelávania nie je o poskytovaní informácii. Je zameraná na študenta 
a dôraz je prenesený z vyuèovania na uèenie sa. Skôr ako byś len 
poskytovate¾mi informácii a obsahu, lektori flexibilného vzdelávania 
sa koncentrujú na povzbudenie študentov, aby sa stali aktívnejšími 
žiakmi a svoje vedomosti aplikovali a nie len reprodukovali. Dôraz 
je kladený na uèenie sa, študenti majú viac vo¾nosti staś sa 
zodpovednými za svoje vzdelávanie. Dôležité je si uvedomiś, že 
síce e-vzdelávanie (e-learning) je momentálne ve¾mi podporovaná 
forma moderného vzdelávania, no možnosti jej využitia sú do urèitej 
miery obmedzené. E-vzdelávanie, resp. flexibilné vzdelávanie má 
svoje pevné miesto a perspektívnu budúcnosś hlavne vo vzdelávaní 
dospelých.

     On-line zdroje na sprostredkovanie e-vzdelávania môžu byś 
využívané rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach:

• internet ako podpora vzdelávacieho programu – úèasś 
on-line je pre študentov dobrovo¾ná, ale informácie o kurzoch 
a programoch, vrátane obsahov a preh¾adov kurzov, hodnotenia, 
zoznamov odporúèanej literatúry a ïalších zdrojov na internete sú 
dostupné len cez web;

• založené na internetovom prostredí – úèasś on-line je 
požiadavka programu. To môže znamenaś napr. používanie materiálov 
kurzu, ktoré obsahujú väèšinu uèebnej náplne, alebo výmenu 
informácií a komunikáciu medzi zamestnancami a študentami, alebo 
medzi študentami navzájom, alebo všetky tieto prvky. Klasická, 
prezenèná forma vzdelávania je súèasśou programu;

• výluène on-line – klasická forma vzdelávanie nie je 
súèasśou programu. Všetky aktivity a interakcie sú integrované 

do programu a sprostredkované on-line (cez internet).
Dôvody pre využitie e-vzdelávania:
• ponúka omnoho jednoduchší spôsob distribúcie 

a získavania študijných materiálov pre lektorov i študentov;
• plán vzdelávania môže byś koncipovaný ako flexibilný 

s možnosśou individuálneho vzdelávania;
• efektívny spôsob vzájomnej komunikácie medzi študentom 

a uèite¾om a študentmi navzájom s využitím elektronických 
komunikaèných médií;

• miesto výuèby nie je geograficky obmezené;
• individuálny prístup ku študentom, individuálne tempo 

vzdelávania;
• pre evidenciu všetkých èinností poèas vzdelávania 

možnosś využitia IKT.
Riziká implementácie e-vzdelávania
Pre správne ponímanie e-vzdelávania je dôležité vidieś 

aj negatíva spojené so zámerom alebo s existenciou vzdelávania 
prostredníctvom e-learningu. V prvom rade môže byś negatívom 
samotný postoj, kedy mnohí zainteresovaní vo vzdelávaní nemajú 
vzśah k IKT, z èoho vyplýva istá zaujatosś, bariéra voèi moderným 
trendom vo vzdelávaní.

Ïalsím negatívom sú jeho znaène vysoké poèiatoèné náklady, 
ktoré v sebe môžu zahàòaś náklady na prípravu vzdelávacích kurzov 
a ich vývoj, technické vybavenie (hardvér, softvér, multimediálne 
zariadenia), a výuku ¾udských zdrojov pre prácu s e-learningovými 
aplikáciami.

E-vzdelávanie môže do istej miery priniesś zníženie 
interpersonálnej komunikácie, kedy vzśah školite¾ - školený je 
väèšinou sprostredkovaný IKT, a tým osobnosś, aktuálny zdravotný 
stav èi pocitový stav školite¾a a školeného sa dostávajú do úzadia 
a vzdelávanie je tým ohranièené iba na úroveò odovzdávania 
informácií a nácvik zruèností.

Využitie e-vzdelávania v praxi:
Prostredníctvom e-vzdelávania je možné vzdelávaś 

nieko¾konásobne viac študentov za výrazne menšie náklady. Táto 
skutoènosś bola podnetom pre vyspelé firmy a rôzne iné vzdelávacie 
inštitúcie na celom svete k využívaniu nových foriem vzdelávania. 
V nich sa èrtá budúcnosś a tieto inštitúcie pracujú výrazne 
efektívnejšie a napredujú rýchlejšie. Už dnes môžeme konštatovaś, 
že e-vzdelávanie sa postupne stane partnerom tradiènej formy 
denného a externého štúdia, ako ich poznáme dnes. E-vzdelávanie 
otvára nové možnosti uèite¾om a študentom, a postupne sa stane 
novou, modernou a plnohodnotnou súèasśou vzdelávania.

Kostra tvorby kurzov s podporou e-learningu:
• IKT;
• prístup k informáciám a samo-manažovanie uèenia sa 

(vzdelávania) je podporované efektívnym využívaním IKT. Informaèné 
technológie sa èasto vyskytujú vo flexibilnom vzdelávaní. IKT sú 
používané na vytváranie skupín študentov, kde môžu študenti 
komunikovaś medzi sebou a so svojimi lektormi ove¾a èastejšie. IKT 
vytvárajú možnosti pre spoluprácu študentov, pre prácu v malých 
skupinách, pre komunikáciu v každom èase a z každého miesta, 
kde sa študenti nachádzajú a pre reflexiu ich štúdia;

•  IKT prinášajú nielen nové možnosti spracovania informácií,  
dokážu  prenášaś obrovské množstvo informácií podstatne 
rýchlejšie a adresnejšie k ich používate¾om. Tieto technológie 
môžeme považovaś za prostriedok s vyššou pridanou hodnotou 
(efektívnosśou), nie však za univerzálne nástroje na riešenie 
problémov, s ktorými sa uèite¾ dennodenne stretáva. Prostredie 
elektronickej výuèby dokáže uèite¾a oslobodiś od každodenného 
opakovania výkladu, navyše dokáže èasto prostredníctvom 
obrázku, èi animácie vysvetliś problém jednoduchšie a dostatoène 
názorne na to, aby si ho študent lepšie zapamätal. Môže to vzbudiś 
dojem, že úloha uèite¾a tým zaniká. Práve opak je však pravdou. 
Elektronická forma výuèby umožòuje uèite¾ovi staś sa lektorom, 
ktorý svoju pozornosś venuje len problematickým oblastiam, 
zdokona¾ovaniu svojich kurzov, vytváraniu nových foriem interakcií 
so študentom a iným èinnostiam, na ktoré mu doteraz nezostával 
dostatok èasu. Práve nové možnosti komunikácie so študentom 

AKADEMICKÉ KNIŽNICE A VIRTUÁLNE ŠTUDIJNÉ PROSTREDIE
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predstavujú tú ve¾mi dôležitú súèasś vzdelávania, ktorú je možné 
realizovaś prostredníctvom elektronických médií. Súèasne 
e-vzdelávanie treba chápaś ako metódu, ktorá v podstatne väèšej 
miere vyžaduje novú kvalitu predkladaných dokumentov – nie 
je to len jednoduché elektronické spracovanie uèebných textov 
s možnosśou ich elektronického prenosu. Od uèite¾a sa vyžaduje 
komplexnejší prístup k realizácii vzdelávania vytvorený na princípoch 
e-Commerce.

Dištanèné vzdelávanie
 Postgraduálne vzdelávanie sa môže realizovaś rôznymi formami. 

Vhodnou formou pre uskutoènenie postgraduálneho vzdelávania 
a zvyšovanie kvalifikácie je dištanèné vzdelávanie. Dištanèné 
vzdelávanie je vo svete známe už dlho a v súèasnosti sa koneène 
zaèína presadzovaś stále viac aj u nás. Je to forma vzdelávania, ktorá 
nepriamo nadväzuje na dia¾kové štúdium.  Dištanèné vzdelávanie 
- „ vzdelávanie na dia¾ku“ (z anglického distance = vzdialenosś) je 
typ vzdelávania, pri ktorom sa študent a vyuèujúci nenachádzajú 
na jednom mieste, teda ich delí urèitá vzdialenosś. Základným 
princípom dištanèného vzdelávania je poskytnúś možnosś vzdelávaś 
sa všetkým tým, ktorí chcú študovaś, ale z rozlièných príèin nemôžu 
alebo nechcú absolvovaś klasickú formu štúdia. Z h¾adiska úspory 
¾udských a prírodných zdrojov, ale aj šetrenia èasu je vzdelávanie 
dištanènou formou jedným z najzaujímavejším a v súèasnosti 
aj najperspektívnejším smerom získavania kvalifikácie vo všetkých 
profesiách. Vo svete sa využíva najmä v oblastiach s nízkou hustotou 
obyvate¾stva, respektíve ak treba vzdelávaś relatívne malé množstvo 
¾udí (napr. odborníkov v istej oblasti ) na relatívne ve¾kom území. 
Stále viac sa stáva dištanèné vzdelávanie zaujímavejším z h¾adiska 
finanènej a èasovej efektívnosti aj pre pravidelnú rekvalifikáciu 
a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov aj vo ve¾kých 
podnikoch. Uèite¾ a študent komunikujú pomocou pošty, telefónu, 
e-mailu alebo iného komunikaèného kanálu. Táto forma vzdelávania 
je vhodné najmä pre dospelých, nako¾ko vyžaduje silnú vnútornú 
motiváciu a sebadisciplínu. Je založená na samostatnom štúdiu 
frekventantov, ktorí dostávajú potrebné materiály na samoštúdium 
od uèite¾a (tútora). Študenti majú možnosś konzultovaś s tútorom vo 
vyhradenom èase a vyhradeným spôsobom a priebežne mu posielajú 
dohodnuté výstupy (kontrolné testy, seminárne práce, eseje, 
referáty, projekty…). Tútor hodnotí študentov jednak priebežne 
(pod¾a aktivity na konzultáciách, priebežných testov…), jednak na 
základe závereènej skúšky alebo závereènej práce. Študent takejto 
formy vzdelávania je závislý hlavne na textových materiáloch ( 90% 
je text), v súèasnosti sa stále viac materiálov zaèína objavovaś 
vo forme audio, video, CD, HTML... Na distribúciu materiálov je 
možné využívaś rôzne dostupné a stále novovznikajúce technológie 
(od klasickej pošty, cez telefón a fax, až po  internet).

Výhodou dištanèného vzdelávania je aj jeho otvorenosś,  ktorá 
sa prejavuje:

• vo¾ným vstupom študentov, bez ohranièenia veku alebo 
iných dodatoèných predpokladov (neuskutoèòujú sa ani prijímacie 
pohovory);

•  individuálnym výberom zaèiatku, èasu, miesta a tempa 
štúdia a výberom kurzov, ktorých následnosś môže byś variabilná;

•  priebežným hodnotením zadaní spojených s ïalším 
uèením. 

Systém otvoreného dištanèného vzdelávania má 
pre študujúceho nasledovné výhody:

• študentom, pre ktorých je vzdialenosś prekážkou, 
odstránenie nutnosti cestovaś;

•  možnosś štúdia doma vo vo¾nom èase;
•  možnosś štúdia popri zamestnaní bez straty zárobku;
•  možnosś štúdia bez prekážok pre telesne postihnutých. 
Uèebné texty poskytované pri dištanènom vzdelávaní majú isté 

špecifiká. Pri ich tvorbe si treba uvedomiś, že uèebný text pre DV 
nie je možné stotožòovaś s uèebnicou resp. skriptami pre tradièné 
vzdelávanie. Je to preto, lebo študijné podmienky študentov 
kurzov DV sa podstatne odlišujú od podmienok, v ktorých študujú 
poslucháèi normálneho vysokoškolského štúdia. Zatia¾ èo pre 
týchto poslucháèov je štúdium jedinou životnou povinnosśou, 
v kurzoch DV študujú dospelí, ktorí musia zosúladiś všetky svoje 
povinnosti v rodine a zamestnaní s rolou študenta. Uèebné 
materiály DV musia rešpektovaś také skutoènosti ako napríklad 

fakt, že študent dištanèného kurzu má väèšinou zlý, resp. horší 
prístup do odborných knižníc, na štúdium má len èasś dòa, musí 
sa venovaś rodine, práci. Študent je odkázaný predovšetkým na 
poskytnuté textové materiály, tieto preto musia obsahovaś všetky 
aspekty priamej výuèby – mali by byś písané formou dialógu autor 
- študent. Pre úèinnú podporu študenta je potrebné dodržaś isté 
pravidlá (napr. usilovaś sa o neformálnosś textu, používaś prvú alebo 
druhú osobu, používaś èinný a nie trpný rod, formulovaś krátke vety 
a odstavce, do textu vkladaś rozlièné aktivity a pod.). 

Web univerzita 
V súèasnosti existuje mnoho spôsobov dia¾kového vzdelávania 

prostredníctvom internetu. Na rôznych stránkach je možné nájsś 
uèebné texty, obrázky, animácie, videá, atï., ale takáto forma 
vzdelávania nemôže úplne nahradiś výklad danej problematiky tak, 
ako to poskytujú riadne prednášky na univerzitách, ktorých hlavnou 
výhodou je spätná väzba s prednášajúcim. Èiastoèným riešením 
problému sú programy umožòujúce vytvoriś dokument vo forme 
WWW stránky, ktorý pozostáva z dvoch èastí. Prvou èasśou tejto 
stránky je digitálny video záznam prednášajúceho, èiže webcasting 
a druhú èasś tvoria podklady, ktoré prednášajúci používa (priesvitky, 
PPT prezentácie, atï.). Program pri archivácii rozdelí videozáznam 
prednášky na úseky na základe zmeny priesvitky, alebo strany 
v prezentácii, takže celá prednáška je tematicky rozdelená. Tak je 
možné zameraś sa pri štúdiu iba na urèitú èasś prednášky. 

Zhrnutie problematiky 
Akademická knižnica sa vïaka poèítaèovým a komunikaèným 

technológiám stáva významným a neoddelite¾ným miestom 
sprístupòovania, zdie¾ania a navigácie k rôznym informaèným 
zdrojom. Používate¾skú klientelu akademických knižníc tvoria 
prevažne študenti (rádovo tisíce), mnohokrát s ve¾mi malými 
vedomosśami a zruènosśami, ktoré by im umožnili efektívne pracovaś 
s informáciami. Niekedy ku štúdiu postaèovali len prednášky èi 
skriptá, ktorých bolo v knižniciach relatívne dostatok, študenti neboli 
nútení využívaś iné informaèné zdroje. Charakter výuèby sa však 
radikálne mení, zvyšujú sa nároky na odborný profil absolventov 
vysokých škôl, ktorí by vo svojej profesii mali zaujímaś rovnocenné 
miesto s odborníkmi prinajmenšom v rámci krajín EU. Je mnoho 
pedagógov, ktorí vedú študentov k práci s informáciami, vyžadujú, 
aby študovali z rôznych informaèných prameòov a dokázali si ich 
nájsś èi už v knižnici, v poèítaèovej sieti alebo kdeko¾vek inde. Sú 
aj takí uèitelia, ktorí vyh¾adávajú knihovníka, aby sa podie¾al 
na výuèbee. Urèitý posun možno zaznamenaś i v postojoch 
akademických funkcionárov, ktorí zaèínajú tieto aktivity prijímaś 
a niekde i podporovaś. Dôležitými skutoènosśami, ktoré vedú 
k týmto zmenám sú trendy naštartované vo vládnych dokumentoch 
týkajúcich sa novej koncepcie vzdelávania a rozvoja vysokých 
škôl, v ktorých je poukázané na potreby zabezpeèiś  prístupy 
k elektronickým informaèným zdrojom, dostupnosti k informaèným 
technológiám vo vzśahu k vzdelávaniu a pod..

V súvislosti s uvedenými skutoènosśami sa èoraz výraznejšie 
dostáva do popredia otázka informaèného vzdelávania, èo 
je, pod¾a môjho názoru, úloha nielen pre pedagógov, ale aj pre 
knihovníkov. 

Informaèné vzdelávanie je ideálnym predmetom, v ktorom 
možno kombinovaś rôzne formy, metódy a spôsoby výuèby. Vzh¾adom 
na vysoký poèet študentov, pre ktorých by mal byś predmet v prvom 
rade koncipovaný, je potrebné využívaś možnosti moderných IKT, 
a to jednak pri sprístupòovaní plných textov odborných informácií, 
textov obsahujúcich terminológiu, popisy i návody k jednotlivým 
informaèným zdrojom a službám, ale tiež aj pri príprave výukových 
programov pre samostatnú prácu používate¾ov. Ide teda o prenos 
reálnej výuèbyy do virtuálnej podoby v rozsahu zachovania 
istého priameho kontaktu používate¾a s knihovníkom=pedagógom. 

Postavenie/úloha/rola knihovníka ako pedagóga sa javí 
ako realita (už aj v súèasnosti) pri zaèlenení pred-
metu informaèného vzdelávania do systému virtuál-
nych univerzít a jeho nových foriem vzdelávania (e-lear- 
ning, dištanèné a celoživotné vzdelávanie a pod.). 

PhDr. Daniela Džuganová
riadite¾ka Univerzitnej knižnice 
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Porušenie princípov publikaènej etiky zahàòa pomerne ve¾ký rozsah i spektrum 
neetického správania. Ide najmä o fabrikáciu dát, falzifikáciu, plagiátorstvo, neprimerane 
autorstvo, porušenie pravidiel uceleného publikovania, porušenie dôvernosti 
a copyrightu. Aj niektoré aktivity, hoci bežne akceptovane, sú neetické. Takou je 
najmä chýbanie transparencie, ktorá sa prejavuje ako nedeklarovaný konflikt záujmov 
u autorov i posudzovate¾ov, ale aj zatajenie finanèného zabezpeèenia prace/výskumu 
resp. skrytej firemnej/farmaceutickej/podpory. Autorstvo je v súèasnosti etickou 
dilemou vedy. Vedecky podložené a objektívne posúdenie manuskriptov /peer review/ 
je jedným z k¾úèových procesov modernej vedy, prièom je rozhodujúci pri udržiavaní 
a tvorbe štandardov v danej vedeckej disciplíne. Autorstvo i edièná práca sú založené 
v podstate na dôvere, vedeckej korektnosti a celkovej slušnosti. 

PUBLIKAÈNÁ ETIKA
VEDECKEJ PRÁCE

Publikaèná etika vedeckej práce predstavuje významnú a neoddelite¾nú súèasś vedeckej 
èinnosti. Porušovanie jej princípov zahàòa pomerne ve¾ký rozsah i spektrum neetického 
správania. Na jednej strane to môžu byś všeobecne odsúdeniahodné èinnosti autorov, sú ale 
oblasti (šedá zóna), kde posúdenie etického, aj nevedeckého konania, môže byś predmetom 
diskusie. Etické problémy môžu vzniknúś na strane vydavate¾stiev, redakèných rád, editorov, 
posudzovate¾ov, ale v znaènej miere sa nachádzajú na strane autorov. Publikovaním vedeckého 
èlánku sa zverejòuje prínos vedcov k ¾udskému poznaniu. 

Autorstvo práce vyjadruje skutoènosś, že osoba/y, ktorá sú uvedené ako autor/i sú 
pôvodcami práce a preberajú zodpovednosś za zverejnený obsah. Podmienky pre kompetentné 
autorstvo a teda uznanie autorstva sú dané aktívnou/intelektuálnou úèasśou na všetkých troch 
skupinách nižšieuvedených aktivít, prièom z každej skupiny musí byś u každého spoluautora 
splnená aspoò jedna položka.

Podmienky pre autorstvo
I. skupina
- koncepcia výskumu a dizajn práce;
- získavanie údajov a pozorovaní;
- zhodnotenie/analýza a interpretácia údajov;
II. skupina
- písanie rukopisu;
- podrobná revízia a závereèná kontrola rukopisu;
III. skupina
- štatistické spracovanie a analýza;
- získanie finanèného krytia;
- administratívna, materiálová, technická 

podpora;

samostatného abstraktu, ak práca bola ústne prednesená a ak abstrakt je dlhší ako 300 slov 
(viï nižšie);

- konzultovaś editora o prípadnom pre-publikaènom uvo¾není informácií;
- prejaviś loajalitu inštitúcií kde práca vznikla, ak už aj došlo k zmene pôsobiska;
- vhodne reagovaś na zmeny vyžadované redakciou a odpovedaś na kritiku, návrhy alebo 

otázky v súvislosti s prácou.
Práva autorov na:
– dôverné posudzovanie editorom/i a posudzovate¾mi; v súèasnosti by mala byś bežná 

kryptovaná (zabezpeèená) komunikácia autorov s redakciou;
– obratom obdržaś potvrdenie o prijatí rukopisu na redakèné spracovanie;
– nárok na èasove primeranú odpoveï o prijatí/zamietnutí rukopisu, interval by nemal 

presahovaś 8 týždòov;
– autori majú právo na nezaujaté spravodlivé rozhodnutie a spoloèensko-eticky primeranú 

odpoveï, ako aj odpoveï na komentár oponentov; 
– obdržanie komentárov oponentov bez oh¾adu na stav procesu akceptácie a odvolanie 

proti rozhodnutiu editorov;
– nepodrobenie sa návrhom redakcie, ak autori ich pokladajú za neprimerané, najmä s oh¾adom 

- organizácia tímovej spolupráce a cielený doh¾ad.
Pre špeciálne typy èlánkov, akými sú autorstvo v multicentrických štúdiách, v popisoch 

prípadov, v úèasti študentov sú vypracované upravené smernice (11,16,18, 21, 22). 
V multicentrických prácach - väèšinou ide o klinické štúdie - , na ktorých sa podie¾a stovky 
až tisíce centier, treba zásadne odlišovaś spoluautorstvo od spolupracovníctva. Ide tu o tzv. 
collaborators, teda klinických spolupracovníkov, ktorí nespåòajú kritéria autorstva. Títo sú 
uvedení na konci práce. Aj citácie, ktoré takáto práca získa, si títo spolupracovníci(collaborato
rs) nemôžu uvádzaś v individuálnom preh¾ade vlastnej publikaènej a citaènej aktivity pre úèely 
hodnotenia kariérneho rastu. Úèasś v takýchto štúdiách sa uvádza osobitne.

 Pod¾a uvedených kritérií získanie financií, najmä od sponzorov, zber údajov alebo všeobecný 
doh¾ad nad výskumnou skupinou, èi vedúce postavenie nie sú dostatoènou podmienkou 
na uznanie autorstva. Niekedy je śažko definovaś úlohu vedúceho pracoviska/ výskumného 
kolektívu, ktorý sa intelektuálne významnou mierou podie¾al pri tvorbe požiadavok na udelenie 
grantu v rôznych grantových agentúrach.

V SR neexistuje zatia¾ celkom jednoznaèné prevzatie aktualizovaných smerníc (2008), 
vydaných napr. vancouverskou skupinou (www.icmje.org) pre definovanie priznania autorstva; 
nemalo by byś povinnosś automaticky pripisovaś vedúceho pracovníka ako spoluautora, najmä 
ak v práci okrem všeobecného doh¾adu nad pracovnou (vedeckou) skupinou neprispel nièím 
konkrétnym.

 V súèasnosti v niektorých krajinách platí nepísané pravidlo, že spoluautor uvedený ako 
posledný (môže to byś práve vedúci pracoviska), preberá plnú zodpovednosś za publikáciu, 
ale aj za prípadné problémy, ktoré môžu vzniknúś. Nemal by to byś teda pracovník, ktorý sa 
najmenej podie¾al na vzniku publikácie a ktorý pod¾a zvyklostí pracoviska je uvádzaný ako 
posledný.

Autori, editori i posudzovatelia majú svoje práva i povinnosti
Povinnosti autorov
- prvá a hlavná - kvalifikované autorstvo; 
- vykonaś výskumnú úlohu/štúdiu pod¾a všetkých pravidiel správnej vedeckej praxe, 

najmä bez fabrikácie, falzifikácie a plagiátorstva;
- špecifikovaś poradie autorov, ktorí budú uvedení v podtitulku už v predstihu; 
- koordinovaś vzájomnú spoluprácu autorov – je len jeden korešpondujúci autor, 

ale informáciu o celej korešpondencií majú dostaś spoluautori od korešpondujúceho autora 
na prípadne vyjadrenie;  

- informovaś aj o negatívnych, resp. protichodných výsledkoch práce; 
- obhájiś všetky informácie a ochrániś/uschovaś originálne dáta; 
- poskytnúś údaje na základe ktorých vznikla práca posudzovate¾ovi, ak sú o tom požiadaní 

redakciou, posudzovate¾om alebo òou poverenými expertmi (investigatívne autority); každý 
so spoluautorov by mal vedieś zaujaś kompetentné stanovisko ku všetkým èastiam rukopisu;

- daś kredit predtým publikovaným literárnym prácam, ale vyhnúś sa plagiátorstvu. 
V súèasnosti existujú viaceré software, i keï pomerne ve¾mi drahé, ktoré dokážu odhaliś 
plagiátorstvo. Za prípadné plagiátorstvo zodpovedajú všetci autori, pod¾a ich špecifického 
podielu na publikácii, a nielen korešpondujúci spoluautor alebo autor uvedený na poslednom 
mieste, ktorý by mal byś garantom dodržania správnej a vedeckej praxe. Dvaja posledne 
menovaní musia prípadnému plagiátorstvu venovaś špeciálnu pozornosś (21, 22). 

- plagiátorstvo nahrádza písanie a myslenie. Rovná sa intelektuálnemu zlodejstvu 
a porušeniu legálnych pravidiel duševného vlastníctva;

- kontrolovaś a overovaś použité referencie s originálnymi prácami v plnotextovej forme 
a necitovaś pod¾a abstraktov; v abstraktoch publikovaných v impaktovaných èasopisoch 

až v 20-68 % sú chybné údaje, prièom 
nepresnosti v citovaných referenciách 
sa udávajú v 8,7-28,2 % s mediánom 
20 % (1); 

- prejaviś konflikt záujmov prièom 
tzv. disclosure/disclaimer musia 
byś výslovne oba uvedené na konci 
publikácie;. 

- plniś všetky pokyny redakcie 
; informovaś redakciu, ak práca bola 
hoci èiastoène publikovaná v zmenenej 
forme (vrátane e-pub) a priložiś celú 
takúto prácu; priložiś aj prípadný text 

na perspektívu pokraèovania v danom výskume) 
a ïalšom publikovaní;

– zverejnenie odpovede na publikované komentáre 
k práci a kedyko¾vek s odôvodnením odstúpiś 
od edièného procesu (stiahnutie); 

– vyžiadaś späś rukopis aj po prijatí, ak redakcia 
èasovo neprimerane zdržuje vydanie /tlaè (napr. pri 
tvorbe tematických èísiel);

– primeranú dobu na odpoveï oponentom a vykonanie korektúr;
– informáciu o akýchko¾vek netechnických zmenách;
– copyright pokia¾ sa nedohodne inak (dodržaś požadované špecifikácie editora);
– neodmietnutie rukopisu pre nedostatok priestoru;
V súvislosti s editorskými a posudzovate¾skými aktivitami sa hovorí o peer review (PR). 

Význam slov oponent a posudzovate¾ v dostatoènej miere neobsahuje, to o èom hovorí pojem 
peer review. PR znamená vedecky podložené spravodlivé a nestranné a anonymné zhodnotenie 
vhodnosti práce pre publikovanie v danom èasopise. PR je charakteristický práve anonymitou 
posudzovate¾ov, ktorá je síce dvojseèná, ale prináša viac slobody na formulovanie stanovísk, 
èo pri bežných oponentúrach aj zo spoloèenského h¾adiska nie je èasto plne možné.

 V ïalšom texte používame slovo posudzovate¾/oponent pre vyjadrenie pojmu peer reviewera. 
Posudzovanie/oponentúra (teda PR) je proces, ktorý zahàòa rad osôb a èinností pri hodnotení 
vedeckých prác a je k¾úèovým bodom modernej vedy a medicíny zvlášś.

PR èasopisy sú založené na vedeckom a objektívnom posúdení uznávanými vedeckými 
pracovníkmi v záujme zaistenia kvality publikácií.

Kolektívne aktivity vedcov, ktorí oponujú práce sú rozhodujúce, z poh¾adu udržiavania 
štandardov vedeckých èasopisov. Vyjadrené názory oponentov na použité techniky a ich 
vhodnosś, na primeranosś analýzy dát a ich interpretáciu sa stávajú de facto súèasśou 
udržiavania a tvorby štandardov dannej disciplíny.

Stanoviská k prijatiu/zamietnutiu prác, štýl písania a myšlienky, ktoré vyjadria, majú nielen 
vedecký, ale aj etický rozmer.

Review manuskriptov je spojený s mnohými etickými otázkami a problémami.
Etické problémy spojené s PR procesom súvisia s možnými problémami s akceptáciou 

požiadavky editora, po rozhodnutí o akceptácii; pri štúdiu a oponentúry práce; ako aj po odoslaní 
posudku. Z poh¾adu posudzovate¾a v podstate ide o zhodnotenie, èi posudzovaná práca nie 
je príliš blízka/vzdialená vlastnej vedeckej èinnosti ako aj o zhodnotenie celého komplexu 
skutoèného alebo zdanlivého konfliktu záujmov (2). Osobitným problémom môže byś posúdenie 
možností konzultácie s treśou osobou, ïalej možnosti nepriameho kontaktu s autorom, prípadne 
vyh¾adania pomoci pri oponentúre v špecifických otázkach.

Èasopis potrebuje vedeckú a nie editoriálnu skúsenosś posudzovate¾a (reviewera), prièom 
tento je “zamestnancom“ èasopisu, nie priate¾om autora. Posudzovate¾ je povinný dodržaś 
štandardy èasopisu a vedeckej disciplíny, prièom nesie spoluzodpovednosś za koneènú 
publikaènú verziu rukopisu. Musí akceptovaś jeho zaradenie do oponentského (PR) procesu, 
ktorého je súèasśou, a ktorý tvorí – (vydavate¾ v špeciálnych prípadoch), kolektív redakcie, 
vedecký redaktor/editor, èlenovia redakènej rady (resp. aj t. zv. redakèný okruh)(15).

Postavenie reviewera znamená ocenenie jeho vedeckých kvalít. U nás zatia¾ sa 
posudzovate¾om v odborných èasopisoch v ich curiccule, nedostáva náležitého ohodnotenia, 
prièom je povinnosś redakcie zverejniś ich zoznam na konci roèníka .

Obsah posudku a štruktúra posudku je predmetom špeciálnych inštrukcií danej redakcie, 
prièom zodpovedá smerniciam prijatým všeobecným medzinárodným smerniciam o publikovaní 
(5,18,19). Dôležitou súèasśou posudku je komentár hlavnému redaktorovi/redakcii; komentár 
autorom, obsahujúci všeobecné pripomienky, prípadné špecifické odporúèania a požiadavky na 
odpovede na niektoré vybrané okruhy práce.

Posudky sú obecne „zaslepené“ a identita oponenta je známa len editorom a pracovníkom 
redakcie, ktorí ju nesmú odtajniś. Vo ve¾kej èasti prípadov nie je známa autorom (systém ale 
nie je perfektný). Jeho identita vo väèšine prípadov nesmie byś známa ani tretím osobám, 
Výnimky môžu byś na požiadanie oponenta. Uvedené skutoènosti umožòujú kritickú, ale èestnú 
oponentúru (6,20).
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Konflikt záujmov môže byś skutoèný alebo zdanlivý; inštitucionálny - v terajšej, v minulej 
inštitúcii (úzke kontakty), prípadne v budúcej inštitúcii, ak prebiehajú vyjednávania o prijatí 
do zamestnania v posudzovanej autorskej inštitúcii. Oponent by nemal by byś ani konzultantom 
autorskej inštitúcie, ak sa táto podie¾a ¾ubovo¾ným spôsobom na vzniku práce. (relatívne 
ve¾mi èasto to môže byś aj farmaceutická alebo iná organizácia zdravotníckeho priemyslu). 
Túto skutoènosś editor musí písomne deklarovaś redakcii alebo vyvodiś dôsledky (platia teda 
rovnaké povinnosti prejavu konfliktu záujmov u posudzovate¾ov ako u autorov).

Neèestné publikaèné správanie môže byś súèasśou neèestného vedeckého správania sa 
vôbec na všetkých úrovniach vedeckej èinnosti (misconduct)(23). 

I. Zo strany autorov 
a) neetický výskum
• chýbajúci alebo neprimeraný/nedostatoèný informovaný súhlas, pretože pacienti majú 

právo na súkromie (aj právo na svoju DNA a to aj po smrti). Pacienti majú právo na súkromie, 
ktoré nesmie byś narušené bez písomného informovaného súhlasu. V texte, na fotografiách, 
schémach a pod. sa nesmú uvádzaś identifikaèné údaje pacientov (výnimkou je situácia, 
keï má takáto informácia zásadný význam pre vedecké ciele a pacient (rodiè, opatrovate¾) 
dá špeciálny písomný informovaný (proxy) súhlas na publikovanie týchto údajov). Rovnako 
platí, že údaje o pacientoch sa nesmú meniś alebo falšovaś v snahe zachovaś ich anonymitu. 
Absolútnu anonymitu možno zabezpeèiś len ve¾mi śažko (napr. prekrytie oblasti oèí na fotografii 
pacienta nie je dostatoènou zárukou zachovania anonymity). Informácia o získanom písomnom 
informovanom súhlase má byś uvedená v publikovanom èlánku, tak ako musí byś prítomné 
vyjadrenie o prerokovaní výskumnej úlohy/štúdie príslušnou etickou komisiou.

b) fabrikácia dát
c) falzifikácia dát (v nedávnom prieskume vykonanom u 2 000 amerických vedcov, z nich 

40 priznalo, že aspoò raz v živote „upravovali“ získané dáta) (17).
• Úprava a manipulácia dát, manipulácia obrázkov, najèastejšie s elektromigraèných 

alebo chromatografických metód (vybrané medicínske a prírodovedné èasopisy majú 
k dispozícii software, ktorý takéto manipulácie dokážu odhaliś).

• Falošná interpretácia dát – vynechanie nevhodných údajov.
• Chyby v manuskripte vyvolané nedbanlivosśou pri závereènej kontrole rukopisu.
d) Nepravdivé/neoprávnené citovanie ( t. zv.„citaèná mafia!), skúsený oponent, najmä 

v prácach základného výskumu a v dôležitých klinických štúdiách by takéto citovanie zvyèajne 
mal odhaliś.

e) Duplikácia publikácií a redundantné publikovanie
• Redundantná alebo duplikovaná publikácia znamená publikovanie takého èlánku, ktorého 

obsah (hypotéza, údaje, diskusia, závery) sa podstatne prekrýva s už publikovaným dielom. 
Redakcie takéto èlánky odmietajú, ako aj èlánky prijaté na publikovanie v tlaèenej a zároveò 
elektronickej forme. Takéto prísne pravidlá sa dodržiavajú najmä pri plnotextových èlánkoch. 
Pri publikovaní abstraktov alebo textov kongresových vystúpení (proceedings) sú pravidlá 
vo¾nejšie, ale povinnosśou autorov je priložiś túto publikáciu k zasielanému rukopisu. 

   Väèšina redakcií predchádza redundantným publikáciám tým, že od autorov žiadajú 
èestné vyhlásenie. Ak sa niektoré podstatné údaje prekrývajú s údajmi už publikovanými alebo 
s prácami predkladanými do iných redakcií, autor je povinný predložiś všetky verzie editorovi 
èasopisu na koneèné rozhodnutie o ne/zaradení èlánku do oponentského konania. Redakcie 
zvyèajne pripúšśajú opakovanie do 10 % textu, pokia¾ sa týka prevážne metodickej èasti práce. 
Pri nepredložení požadovaných materiálov sa môže staś, že redakcia èlánok uverejní a po zistení 
duplicity uvedie túto informáciu v ïalších èíslach buï s vyjadrením autora alebo i bez neho. 
Pri duplikovanom uverejòovaní èlánkov/správ o závažných nežiaducich úèinkoch lieèiv, vakcín, 
biologických produktov, zdravotníckych prístrojov alebo hlásených ochorení sa postupuje 
individuálne, po konzultácii s editorom. Ide spravidla o informácie, ktoré sa musia zverejniś 
vo všeobecnom záujme, èo najskôr. Rôzne odporúèania, memorandá a pod. vypracované 
nadnárodnými pracovnými skupinami a odbornými spoloènosśami (guidelines, Richtlinie) 
o dôležitých problémových okruhoch bývajú tieto publikované aj v národnom jazyku s uvedením 
primárneho zdroja.

f) Porušenie copyrightu
• Redakcie zvyèajne predpokladajú automaticky, že autori si vyžiadajú copyright na všetky 

prevzaté tabu¾ky a obrázky od pôvodných autorov a nesú pri tom plnú zodpovednosś za splnenie 
tejto povinnosti. Pri pochybnostiach vždy sa treba poradiś s redakciou. Ochrana duševného 
vlastníctva predstavuje vážny, nielen etický ale i právny problém, ktorý môže maś pre autorov. 
pri even. súdnom konaní aj vážne finanène dôsledky.

g) Plagiátorstvo 
• Plagiátorstvo má ve¾a príèin. Èasto je to honba za poètom publikácií bez oh¾adu na ich 

kvalitu. Nie je to len v nedokonalom systéme, už stredoškolského, ale hlavne trojúrovòového 
vysokoškolského vzdelávania, pri hodnotení kariérneho postupu v systéme vedeckého 
a akademického rastu. Scientometricky u nás zatia¾ má vyššiu hodnotu viac publikácií hoc 
aj v nízko-impaktovaných èasopisoch, (èasto bez, alebo s minimálnym poètom citácií), ako 
jedna práca vo vysoko impaktovanom èasopise s väèším poètom citácií, ktoré skoro vždy 
svedèia o vedeckej kvalite publikácie.  Pri spomínanom hodnotení neberú sa do úvahy dva 
známe fakty (zákony):

a) zákon rozptylu informácií, ktorý hovorí, že 95 % všetkých dôležitých informácií urèitého 
odboru možno nájsś v 5 % jeho informaèných zdrojov, zvyšných 5 % sa rozpty¾uje do ostatných 
95 % informaèných zdrojov;

b) zákon rozptylu citovanosti, ktorý hovorí, že 20 % publikácií má 80 % citovanosś a len 
zvyšných 20 % odkazuje na ostatných 80 % informaèných zdrojov.

V súèasnosti plagiátorstvo predstavuje, aj vïaka dostupnosti internetu, vážny celospoloèenský 
problém. Plagiátorstvo je nedovolené písomné a elektronické používanie cudzích publikovaných 
(vrátane prednesených, zatia¾ nepublikovaných myšlienok), formulácií, poznatkov, výsledkov 
bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ale aj ilustrácií, tabuliek, fotografií a pod. bez 
udania príslušnej referencie. Kritická je aj dåžka a rozsah prevzatých formulácií v pomere 
k vlastným vyprodukovaným faktom, názorom, myšlienkam a formuláciám.

Za plagiátorstvo v najzávažnejšej forme sa pokladá predloženie kompletnej práce podpísanej 
„no autormi“, hoci aj bola publikovaná v inom jazyku. Plagiátorstvo sa týka ktoréhoko¾vek 
štádia spracovania manuskriptu - písania alebo zverejnenia práce v písomnej aj elektronickej 
verzii. Ak sa chce autor vyhnúś plagiátorstvu (resp. nechce byś z neho obvinený), všetky zdroje 
musí zverejniś a pri užití cudzieho písomného a/alebo grafického materiálu väèšieho rozsahu si 
musí žiadaś povolenie (ochrana autorských práv) (12). 

• Osobitný charakter predstavuje t. zv. samoplagiátorstvo, najmä u význaèných vedcov 
píšucich preh¾adné referáty k danej tematike, ktorí sa odvolávajú na vlastné publikácie

h) Neetické autorstvo 
Typy neetického autorského správania
Gift, guest, honorary, unjustified, underserved:
• Ide o zahrnutie takej osoby medzi autorov, ktorá nespåòa kritéria pre autorstvo - (iniciatíva 

autora/autorského kolektívu). Všetky uvedené pojmy sa navzájom významovo a skutkovo 
do urèitej miery líšia. Takéto autorstvo je vyvolané snahou o zvýšenie reputácie práce, ¾ahšie 
publikovanie a snahou o „vrátenie autorstva“. Takémuto správaniu sa aforisticky hovorí 
„polyautoritis giftosa“ (3, 9).

Pressured, vynútené:
• Zneužitie osobného postavenia/pozície bez oh¾adu na autorské kvalifikaèné kritéria 

(iniciatíva nadriadeného, resp. vedúceho pracovníka).
Ghost, denial:
• Vynechanie zo spoluautorstva napriek splneným autorským nárokom (denial), opakom 

je ghost autorstvo, kde ide zväèša o pracovníkov farmaceutických firiem, ktorí sa zúèastòujú 
na celom procese výskumu/štúdie a príprave publikácie a z pochopite¾ných dôvodov nechcú 
byś uvedení ako spoluautori.

Fragmentácia, separátne, rozdelené, „salámové“:
• neoprávnené rozdelenie publikácie, ktorá má byś logicky publikovaná in toto.
Chýbanie transparencie – najèastejšie ide o chýbanie informácie o hmotnom zabezpeèení 

predkladanej práce (firemná, èi iná spoluúèasś, skrytá neprimeraná reklama), resp. ide o konflikt 
záujmov.

II. Zo strany editorov a posudzovate¾ov:
• porušenie dôvernosti - je najèastejším etickým prehreškom; 
Pri recenzovaní rukopisu treba rešpektovaś požiadavku dôvernosti vo vzśahu k autorom. 

Keï‘ autori odovzdávajú rukopis vydavate¾stvu, predpokladajú, že výsledky ich vedeckej práce 
a tvorivého úsilia, od ktorých závisí ich reputácia èi kariéra, nebudú zneužité (èi už vydavate¾om 
alebo recenzentom). Práva autorov porušuje vydavate¾stvo aj vtedy, keï‘ odhalí dôverné detaily 
z posudkov rukopisu. Posudzovatelia majú právo na dôvernosś a editor ho musí rešpektovaś. 
Požiadavku dôvernosti vydavate¾ nemusí dodržaś pri neèestnom konaní autora alebo 
podvode. Editori nesmú rozširovaś informácie o rukopise poèas jeho posudzovania a prípravy 
do tlaèe (samozrejme, netýka sa to samotných autorov a posudzovate¾ov). Ich povinnosśou je 
dôrazne upozorniś posudzovate¾ov, že rukopisy zaslané na recenziu predstavujú privilegovanú 
formu komunikácie a sú súkromným vlastníctvom autorov, chráneným autorským zákonom 
(copyright). Z týchto dôvodov vydavatelia ani posudzovatelia nemajú právo verejne diskutovaś 
o práci autorov prv, ako bol èlánok publikovaný. Posudzovatelia si nesmú robiś kópie rukopisu 
a nesmú ho poskytovaś tretím osobám bez súhlasu editora.

Editori by si nemali ponechávaś zamietnuté rukopisy prác. Rovnako by nemala byś odhalená 
identita posudzovate¾ov autorom alebo komuko¾vek ïalšiemu, okrem editora. Tu však platia 
výnimky, ktoré majú presné pravidlá (8). 

Aby editori predišli, resp. minimalizovali nevedecké a neetické správanie v publikaènej etike 
bola vypracovaná tzv. Vancouverská deklarácia v roku 1978 a aktualizovaná v októbri r. 2008, 
ktorá deklaruje jednotné požiadavky pre rukopisy odoslané do biomedicínskych èasopisov. 
Ïalšie pokyny aj pre autorov sa dajú nájsś z nemedicínskej oblasti na stránkach:

COPE - Committee on publication ethics – http://publicationethics.org/
ICMJE - Int Committee of Medical Journal Editors - www.icmje.org
CSE - Council of Science Editors – www.councilscienceeditors.org
WAME - World Assoc. Medical Editors - www.wame.org
Pre oblasś prírodných vied a pre oblasś chemických vied platia upravené inštrukcie 

(3, 5, resp. 7). Pre oblasś práva užitoèné inštrukcie publikaènej etiky možno nájsś 
na http://www.massbar.org/for-attorneys/publications/ethics ako aj na stránke COPE.

Ako ïalšiu prevenciu neetického správania a pre zvýšenie transparentnosti v súèasnosti 
renomované èasopisy vyžadujú, aby boli uvedené na konci publikácie nasledovné informácie:

• Príspevok/podiel jednotlivých spoluautorov na práci menovite:
- koncept práce a dizajn
- získanie údajov
- analýza a interpretácia
- napísanie rukopisu (predpokladá sa, že kritickú revíziu vykonajú všetci spoluautori);
- štatistická analýza
• Finanèné prehlásenia:
- v závislosti od typu práce sa môže vyžadovaś aj vyhlásenie zamestnávate¾a autora
- väèšina èasopisov požaduje: disclaimer/disclosure, t. j. pozitívne /negatívne a vyjadrenie 

vzśahu autora k financovaniu projektu; èasś èasopisov najnovšie vyžaduje u špecifického typu 
publikácií, aby takéto vyhlásenie sa vzśahovalo aj na životného partnera prvého autora;

• Údaje o prípadnej predchádzajúcej prezentácii (prednáška- kedy a kde, resp. abstrakt).
• Prídavné informácie týkajúce sa práce – napr. e-tabu¾ky s odkazom na web stránku.
• Zoznam spoluautorov spåòajúcich autorské kritéria, ktorí nemohli byś uvedení 

v podtitulku, pretože ich poèet prekraèuje poèet autorov, ktoré dovo¾uje uviesś príslušná redakcia 
èasopisu. Poèet autorov v podtitulku kolíše –pod¾a typu èasopisu a väèšinou sa pohybuje medzi 
3-20.O ïalší autori sú potom uvedení teda na konci práce. 

• Prídavná informácia o prispievate¾och (contributors) - zväèša ide o ve¾mi dlhý zoznam.
• Poïakovanie osobám, ktoré nespåòali ani autorské, ani tzv. spolupracovnícke 

(collaborators) kritéria, ale ktorí sa podie¾ali na vzniku práce s uvedením ich aktivity.
Napriek uvedeným snahám o spreh¾adnenie a minimalizovanie etických publikaèných 

problémov, nie vždy sa darí úplne odstrániś pochybnosti najmä v transparentnosti práce. 
Napríklad, pri rozbore piatich najrenomovanejších klinických èasopisov, tristo publikácií 
týkajúcich sa lieèby nemalo uvedených farmaceutickú podporu až 42 % prác, ïalej nemalo 
uvedených názov použitého generika 67 % prác. V inej podobnej práci, týkajúcej sa troch 
významných liekov (pravastatín, aspirín, alendronát) 40 % prác neuviedlo kvantitatívny benefit 
lieèby, 63 % uviedlo len relatívny benefit, len 47 % uviedlo potenciálne ved¾ajšie úèinky a len 
30 % sa zmienilo o nákladoch na lieèbu (10, 12, 13, 14). 

prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Etická komisia APVV, Bratislava
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Tézu spojenia teórie s praxou chceme uvádzaś pravidelne do života fakulty

Niet nad vlastnú 
skúsenosś

Pravidlo poznania má svoj starý a klasický bonmot – èítaś sa 
uèíme èítaním, písaś písaním. Pre  študentov – “masmediálnikov” 
Filozofickej fakulty UPJŠ je poznanie získané z praxe o to dô-
ležitejšie, že tvorí podstatu ich budúceho profesionálneho 
poslania. S týmto zámerom sme pre nich koncipovali konkrétne 
aktivity, ukazuje sa, že kráèame dobrým smerom, naozaj niet 
nad vlasnú skúsenosś.

Objavovali tajomstvo výroby ocele
i práce novinárov

Druháci „masmediálnici“ naštartovali nový akademický rok 
2009/2010 dynamicky a kreatívne. Záver septembra sa pre 
nich niesol v znamení objavovania tajomstva výroby ocele a prá-
ce novinárov. Dvadsiatka študentov úspešne zvládla exkurziu 
do U.S.Steel Košice a podnikových novín Oce¾ východu, ktoré 
si onedlho pripomenú polstoroènicu svojho vydávania. Spoznali 
śažké hutnícke prevádzky, zoznámili sa s TOP hovorcom 2009 
Jánom Baèom, vedúcou vydania Ivetou Fialovou, obaja im úprimne 
odpovedali na všetky, hoc aj súkromnejšie otázky. 

Druhá, tiež dvadsaśèlenná skupina absolvovala „ostrú“ 
tlaèovú besedu na pôde Slovenského syndikátu novinárov 
v Košiciach. Dni španielskej kultúry, téma tlaèovej besedy, bola 
pre nich nato¾ko zaujímavá, že sa organizátorov pýtali na mnohé 
podrobnosti. Dokonca sa usilovali “obsadiś” celý èasový priestor 
urèený na novinárske otázky. Chápajúci profesionálni žurnalisti im 
ve¾koryso vyšli v ústrety.

Z exkurzie v U.S.Steel Košice Tlaèová beseda v priestoroch 
Slovenského syndikátu novinárov 
v Košiciach

Naši hostia –  novinári Anna Lemessányová 
a Dušan Karolyi

Èo mesiac, to akcia, v októbri sme ponúkli  študentom, 
tentoraz nielen druhákom no i prvákom, zaujímavú možnosś, o in- 
vestigatívnej, teda pátrajúcej žurnalistike na Slovensku hovoriś 
s tými najpovolanejšími. Pozvaní hostia, novinári Anna Lemessá-
nyová a Dušan Karolyi z televízie Markíza nesklamali ich oèakáva-
nia. Živo a pútavo im predstavili obèiansku i celospoloèenskú 
tému, ktorú spracuvávajú v rámci relácií Lampáreò a Pa¾ba.

Hostia pripomenuli, že investigatívna, teda pátrajúca 
žurnalistika siaha do èias pôsobenia významného žurnalistu 
Jozepha Pulitzera, ktorý okrem iného mal toto krédo: „Zloèiny, 
ktoré sa držia v tajnosti, akoby ani neexistovali. Ukážte ich na svetle, 
popíšte ich, zaútoète na ne, zosmiešnite ich v tlaèi. Skôr alebo 
neskôr ich verejná mienka znièí. “ Na stránkach jeho novín sa ob- 
javovali èlánky o korupcii, krádežiach zo štátnych fondov 
a o všetkom, èo ráòalo americkú demokraciu. ¼uïom sa noviny 
páèili, náklad vzrástol a noviny prosperovali. 

Tento druh publicistiky si vyžaduje ve¾kú dávku odvahy 
a pracovistosti, no aj profesionality v zhromažïovaní a spracová-
vaní informácií. Študentov zaujímali konkrétnosti pri odha¾ovaní 
“háklivých” problémov. 

Na podnet dekana, profesora Jána Gbúra, ktorý sa diskusie 
zúèastnil, hostia pris¾úbili spoluprácu, aby študenti mali 
i reálne možnosś spoznaś prípravu materiálu do vysielania. Najlep-
šie dve otázky boli ocenené drobnými reklamnými darèekmi.

Odovzdanie malej ceny za najlepšie dve otázky na besede  o investigatívnej 
žurnalistike 

Workshop – hovorcovia verzus novinári

V novembri sme spoloène s Asociáciou hovorcov Slovenska 
skúmali, èi sú hovorcovia a novinári kolegovia alebo protivníci, 
v èom spoèíva ich práca a èím sa líši hovorca štátnej správy alebo 
samosprávy od hovorcu súkromnej firmy. Študentov na workshope 
zaujímalo aj èo si hovorcovia a novinári najviac vyèítajú, èi majú 
aj hovorcovia svoju etiku a ako v praxi vyzerá uplatòovanie 
tlaèového èi informaèného zákona. 

Hostia tentoraz pricestovali až z hlavného mesta Slovenska:  
Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky, predseda 
AHS a Hovorca roka 2009 v kategórii Privátny sektor, Beatrice 
Szabóová, hovorkyòa primátora Bratislavy a “domáci” Ján 
Baèa, hovorca U.S.Steel Košice a TOP hovorca roka 2009 
i Zuzana Bobriková, hovorkyòa Košického samosprávneho kraja 
a Hovorkyòa roka 2009 v kategórii Verejný a neziskový sektor 
boli vskutku delegáciou, ktorá sa tak èasto na jednom mieste 
nevidí. Vážime si ich vo¾bu, pricestovaś za študentmi až do Košíc, 
na v súèasnosti jediné stretnutie tohto druhu na Slovensku.

Naši študenti si v praxi poèínali skvelo, odvážne i disciplinovane, 
no pritom „novinársky“, zaslali verejnosti o sebe len tie najlepšie 
správy. Niet nad vlastnú skúsenosś, tvrdia, a hoci je organizácia 
konkrétnych podujatí nároèná , budeme v nich urèite pokraèovaś.

Mgr. Mária Szabová
Filozofická fakulta UPJŠ
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Erasmus mobilita nikdy nebola zaujímavejšia, zábavnejšia a podnetnejšia ako tá, ktorej sa po menších peripetiách zúèastnilo 11 
študentiek Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty (KAA FF) UPJŠ - Denisa Gulbišová, Miloslava Kurèová, Eva Klembarová, 
Julianna Kecerová, Veronika Keèkéšová, Lívia Ga¾ová, Katka Maškulková, Gabika Dedièová, Sandra Bikkyová, Olga Hakalová a Mirka 
Forgáèová. 

Vïaka výbornej spolupráci s našimi partnermi v Po¾sku a vïaka neutíchajúcej „akènosti“ všetkých zainteresovaných, dòa 12. novembra 
vycestovali naše študentky tretieho a štvrtého roèníka do Krosna, aby sa tam zúèastnili na trojdòovom medzinárodnom stretnutí Erasmus 
študentov. PWSZ v Krosne patrí medzi Erasmus partnerov KAA FF UPJŠ. Cie¾om ich cesty nebolo iba navštíviś našu partnerskú univerzitu 
a stretnúś sa so študentmi z iných krajín, ale aj (alebo hlavne) propagovaś našu univerzitu, fakultu, katedru a samozrejme seba. Na všetko 
toto dostali priestor poèas medzinárodného veèera. 

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ERASMUS ŠTUDENTOV
KROSNO, PO¼SKO, 12. – 14. 11. 2009

 „Poèas medzinárodného veèera študenti z rôznych kútov sveta ... zo 
Španielska, Maïarska, Portugalska, Turecka, New Iowy a mnohých ïal-
ších miest prezentovali svoju krajinu, prípadne domácu univerzitu. Vý-
nimkou sme neboli ani my.“

Neoddelite¾nou súèasśou našej prezentácie bola ochut- 
návka tradièných dobrôt zo Slovenska. Napriek to- 
mu, že bryndza nepatrí medzi tie pokrmy, ktoré si za- 
hranièní turisti sami od seba objednajú v reštau- 
rácii, ako je možné vytušiś z fotiek, sú chvíle, kedy aj èistá bryndza 
môže byś delikatesou.

Študentka z Maïarska 
a Turek jedia našu bryn- 
dzu (a oèividne im chu-
tila...).

Za zmienku stála aj prehliadka výroby skla: váz, nádob, 
ozdôb... Bolo to ve¾mi zaujímavé. Previedli nás celou výrobou, 
od tavenia skla, cez jeho spracovanie, kontrolu až po balenie 
a vývoz k zákazníkom.

Okrem bohatého kultúrneho programu, mali dievèatá možnosś 
zúèastniś sa na vyuèovaní, ktorá na univerzite prebieha a oboznámiś 
sa nielen s prostredím a vybavením uèební, ale aj s formou 
a priebehom samotnej výuèby.

Na záver snáï len nieko¾ko slov priamo od úèastníèok:
„Škola bola úžasná, moderná, vybavená ...“ 

„Pani profesorka z Krakowa nás prijala na seminár 
s jej študentkami a z hodiny spravila diskusiu, do ktorej nás 
samozrejme zapojila. Zaujímala sa o témy našich bakalárskych 
prác. Ïalšiu hodinu strávila iba s nami v diskusii o našej škole 
a krajine.“

„Bolo ve¾mi dobre, a takýchto pobytov by mohlo byś aj viac 
– urèite to študentov povzbudí, aby sa takýchto programov 
zúèastnili.“

„Bola to dobrá skúsenosś, videli a zažili sme nieèo nové. 
Spoznali sme nových ¾udí.“

„Bolo úžasne a ïakujeme za príležitosś.“
Verím, že neostane iba pri slovách, že entuziazmus nevyprchá, 

a že študenti našej katedry budú èoraz aktívnejšie siahaś 
po možnostiach, ktoré im Erasmus ponúka. 

Mgr. Katarína Šandorová
koordinátorka pre Erasmus na KAA FF UPJŠ

Krosnianske sklárske umenie.
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Dobrodružstvo 
putovania Vesmírom

Vedeli ste, že planéta Zem obieha na dráhe vzdialenej od Slnka 
osem svetelných minút, a že jej priemer je 12 757 km? Vedeli ste, 
že mesiac „Modrej planéty“ je štyrikrát menší ako ona samotná? 
Ak ste si chceli doplniś základné údaje o planéte Zem a nielen 
o nej, mali ste jedineènú príležitosś tak urobiś na výstave „Vesmír 
– dobrodružstvo objavov“, ktorá bola otvorená a sprístupnená 
verejnosti v dòoch 4. 9. - 5. 10. 2009 na Hlavnej ulici 
v Košiciach, v Parku pri kaplnke Sv. Michala. 

Unikátna výstava fotografií vesmírnych telies „Vesmír – 
dobrodružstvo objavov“ bola uvedená ako príspevok k Me-
dzinárodnému roku astronómie 2009 (IYA 2009), ktorý bol 
vyhlásený UNESCO, Medzinárodnou astronomickou úniou (IAU) 
a Valným zhromaždením OSN ako významné pripomenutie si 
400-ého výroèia prvého astronomického pozorovania usku-
toèneného Galileom Galileim.

Výstava vznikla s podporou UNESCO, Medzinárodnej astro-
nomickej únie (IAU), Astronomického ústavu Akadémie vied Èeskej 
republiky, Akadémie vied Èeskej republiky (AV ÈR), hlavného 
mesta Èeskej republiky Prahy, Národného divadla v Prahe 
a vedeckých organizácií z Mexika a zo Španielska pod vedením 
prof. RNDr. Jana Palouša, DrSc. z Astronomického ústavu Akadé-
mie vied Èeskej republiky, duchovného autora tejto výnimoènej 
a ve¾mi zaujímavej exteriérovej výstavy. Autormi 48 ve¾korozmerných 
fotografií boli astronóm Guillermo Tenorio Tagle z Národného 
ústavu pre astrofyziku, optiku a elektroniku (Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica) so sídlom v Mexiku a astronóm 
Enrique Pérez z Andalúzskeho astrofyzikálneho ústavu (Instituto de 
Astrofísica de Andalucía) so sídlom v Granade, v Španielsku.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoènilo 7. januára 2009 
pred Národným divadlom v Prahe za prítomnosti prezidentky 
Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) Catheriny Cesarskej, 
predsedu Akadémie vied Èeskej republiky Václava Paèesa 
a riadite¾a Národného divadla v Prahe Ondreja Èerného. 

Výstava si dala za cie¾ naplniś ústrednú myšlienku IYA 2009 - 
„Vesmír, objavuj ho pre seba“. Zámerom jej autorov bolo priblížiś 
širokej verejnosti obrazom i slovom krásy vesmíru. Zábery vesmír-
nych telies boli nasnímané pomocou najväèších astronomických 
prístrojov, ktoré sú umiestnené na zemskom povrchu i v kozmickom 
priestore. Každá fotografia bola doplnená popisom zobrazených 
objektov a javov a sprevádzaná úryvkami z veršov významných 
autorov èeskej literatúry (Jan Neruda, Otakar Bøezina, Jaroslav 
Seifert, Vladimír Holan).

Fotografické putovanie vesmírom bolo rozdelené do štyroch 
kapitol - Slneèná sústava, Hviezdy a hmloviny, Galaxie, Vesmír. 
V prvom fotografickom bloku sa mohli návštevníci oboznámiś 
s nebeskými telesami obiehajúcimi okolo Slnka – s planétami, 
ich mesiacmi a s menšími vesmírnymi telesami. V druhom bloku 
ich èakala cesta životom hviezd, od ich zrodu, cez postupný vývoj 
hviezd až po ich zánik. V treśom bloku naèreli návštevníci ešte hlbšie 

do vesmíru, kde objavili hviezdokopy a galaxie. Na záver vesmírneho 
putovania ich èakali snímky exotických objektov na samotnej 
hranici nášho vidite¾ného vesmíru, z èias, kedy naša planéta ešte 
neexistovala. 

Z cesty po univerzitných mestách v Èeskej republike (Praha, 
Brno, Ostrava) zavítala výstava aj na Slovensko, do Košíc. 
Organizátormi košickej expozície boli Ústav fyzikálnych vied PF 
UPJŠ v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, 
Slovenské technické múzeum v Košiciach, Centrum vo¾ného èasu 
- Regionálne centrum mládeže v Košiciach. Partnerom výstavy 
bolo Mesto Košice a Európske hlavné mesto kultúry – EHK 2013. 
Spoluorganizátorom košickej expozície bolo Centrum kozmických 
výskumov: vplyvy kozmického poèasia, združujúce Astronomický 
ústav SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach 
a Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach.

Iniciátorom zapožièania výstavy do Košíc bol prof. Ing. 
Karel Kudela, DrSc., vedúci Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktoré sa desiatky rokov 

venuje výskumu kozmického žiarenia 
a kozmického poèasia priamo v Košiciach, 
v observatóriu na Lomnickom štíte 
a aj vo vesmíre prostredníctvom vlastných 
prístrojov na kozmických sondách. 
Hlavným garantom výstavy bol prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc., dekan Prírodovedec-
kej fakulty UPJŠ v Košiciach a vedúcim 
organizaèného tímu bol RNDr. Alexander 
Dirner, CSc., vedúci Katedry jadrovej a 
subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach. Záštitu nad výstavou 
prevzal primátor mesta Košice, Ing. 
František Knapík. Výstava bola pripravená 
s podporou hlavného koordinárora Me-
dzinárodného roku astronómie 2009 

Exteriér výstavy „VESMÍR  dobrodužstvo objavov“.                                                                                           
                    foto: Bartolomej Cisár, STM Košice

V polnoènom tieni stromov.
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na Slovensku, RNDr. Drahomíra Chochola, DrSc., pracovníka 
Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Slávnostné otvorenie výstavy “Vesmír - dobrodružstvo objavov” 
v Košiciach sa uskutoènilo dòa 4. septembra 2009 v Ståpovej 
sieni Slovenského technického múzea v Košiciach. Súèasśou 
slávnostného otvorenia bola úvodná prednáška prof. RNDr. Jana 
Palouša, DrSc. o vzniku výstavy a o odkaze Medzinárodného roku 
astronómie 2009 a príhovor RNDr. Drahomíra Chochola, DrSc.

Košickú expozíciu výstavy sprevádzal bohatý sprievodný 
program. Každú stredu poèas konania výstavy sa v priestoroch 
Slovenského technického múzea v Košiciach mohli návštevníci 
výstavy zúèastniś populárnych prednášok, ktoré viedli vedeckí 
pracovníci z jednotlivých slovenských vedeckých inštitúcií (RNDr. 
Aleš Kuèera, CSc., riadite¾ Astronomického ústavu SAV, Tatranská 
Lomnica - prednáška: Štúdium slneènej atmosféry, doc. RNDr. 
Ján Svoreò, DrSc., vedúci Oddelenia medziplanetárnej hmoty 
Astronomického ústavu SAV, Tatranská Lomnica - prednáška: Vý-
skum medzihviezdnej hmoty, RNDr. Pavol Rapavý, riadite¾ Hvezdár-
ne v Rimavskej Sobote - prednáška: Svetelné zneèistenie, prof. Ing. 
Karol Kudela, DrSc., vedúci Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu 

experimentálnej fyziky 
SAV, Košice - prednáška: 
Kozmické poèasie).

Poèas sprevádzania 
po výstave sprostredkovali 
èlenovia Klubu astronó-
mov PALLAS pri Centre 
vo¾ného èasu DOMINO 
v Košiciach návštevníkom 
výstavy pozorovanie ob-
jektov hviezdnej oblohy. 

Súèasśou košickej ex- 
pozície boli aj súśaže 
(súśaž v reportážnej fo-
tografii, výtvarná súśaž 
pod názvom “Vesmír” a li-
terárna súśaž pod názvom 
“Moja cesta Vesmírom”), 
ktoré zorganizovali Ús-
tav experimentálnej fyzi-
ky SAV v Košiciach, 
Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ v Košiciach a Cen- 
trum vo¾ného èasu - 
Regionálne centrum mlá- 
deže v Košiciach. Hlav-
nými úèastníkmi súśaží bo- 
li žiaci základných a stred-
ných škôl v Košickom sa- 
mosprávnom kraji. 

Na financovaní košickej expozície výstavy „VESMÍR – 
dobrodružstvo objavov“ sa podie¾ali popularizaèné projekty Agen- 
túry na podporu výskumu a vývoja LPP 0192-06, LPP 0181-07, 
LPP 0200-07, LPP 0059-09, LPP 0091-09 ako aj „Centra 
kozmických výskumov: vplyvy kozmického poèasia“ a projektu 
medzinárodnej vedeckej spolupráce COST, ako aj inštitúcie: 
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, 
Astronomický ústav AV ÈR a Magistrát mesta Košice.

„Vesmír okolo nás už nie je iba prázdnym priestorom 
s opustenými hviezdami zavesenými na nebeskej sfére, ako sa 
domnievali naši predkovia pred pár sto rokmi. Túžba poznávaś 
a rozvíjaś vedecké bádanie nám poskytla množstvo nových vedomostí 
a objavila pre nás rôznorodosś až bizarnosś spojenia hmoty a energie 
v obrovských kozmických štruktúrach - hviezdokopách, hmlovinách, 
plynných a prachových mraènách, planetárnych sústavách. 
Moderné spojenie fyziky a astronómie odhalilo bežnému oku skryté 
exotické objekty a javy - kvazary, pulzary, neutrónové hviezdy, 
èierne diery, kozmické žiarenie, slneèný vietor, reliktné žiarenie, 
rádiový šum a mnoho ïalších. Pritom vo vesmíre èakajú na svoje 
spoznanie ešte tajomnejšie svety tmavej hmoty a tmavej energie, 
zrútených priestorov, kozmických strún, paralelných vesmírov. 
Digitálne teleskopy, rádioteleskopy, interferometre, detektory 
èastíc, ïalekoh¾ady v kozme – všetko, èo èlovek vymyslel a postavil, 
aby objavil a pochopil tajomstvá vesmíru, využívajú vedci dòom 
i nocou, aby sliedili za dianím v kozme.“ 

(odstavec prevzatý zo SME blogu RNDr. Eduarda Kladivu, 
CSc z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, 
http://kladiva.blog.sme.sk/ )

PhDr. Žaneta Daroková, RNDr. Alexander Dirner, CSc. 

VESMÍR v noci                                  foto: Eduard Kladiva-

Medzinárodný rok astronómie 2009

Dòa 24. septembra 2009 študenti tried 1.G a Kvinta súkromného gym-
názia Dneperská 1 v Košiciach navštívili v rámci predmetu geografia 
výstavu
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Materinská reè
(Vianoèná esej o domove a jazyku)

Cez vianoèný èas, ktorý práve prežívame, sme akísi mäkší, možno 
aj zasnenejší, ponárame sa viac do vlastného vnútra, robíme súvahy 
celoroènej práce; sú to zároveò chvíle návratov do detských èias, 
opantaných èarom rozprávok a ich pôvabného jazyka, vôòou domova. 
A domov, to je aj – èi predovšetkým – materinská reè.

Starí Rimania o svojej materinskej reèi hovorili, že je to sermo 
patrius, doslova „otcovská reè“. Súviselo to zrejme s usporiadaním 
ich spoloèenského života, v ktorom hlavné slovo – najmä 
vo veciach verejných – mali muži. Toto spojenie však iné jazyky – 
medzi nimi aj slovenèina – zmenili na materinskú reè. Áno, veï kto 
viac ako mama (ide o jedno z prvých slov v reèi dieśaśa), mamèa, 
mamenka, mamica, mamièenka, mamièka, mamika, mamina, 
maminka, mamka, mamu¾a, mamulienka, mamu¾ka, mamušenka, 
mamušinka, mamuška, maś, mater, mati, matièka (v oslovení 
aj mami, mamúlik), kto viac ako matka sa prihovára svojej ratolesti od 
najútlejšieho veku a spolu s mater(in)ským mliekom jej ponúka ïalší 
životodarný elixír – materinskú reè?

Domov a materinská reè však tvoria nielen vianoènú, ale stálu 
jednotu. Ako obloha a zem, ako strom a jeho plod. Ale na tomto 
mieste sa mi žiada byś aj trochu osobným. Vždy, keï si neviem rady 

Prednášajúci vzbudili u študentov
záujem o vo¾by do VÚC

V stredu 7. októbra sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odohral prvý, pilotný seminár, ktorého 
hlavným iniciátorom bola Rada mládeže Košického kraja na tému nanajvýš 
aktuálnu, a síce Úloha médií vo vo¾bách do VÚC. Pozvaných hostí privítala 
prednášková miestnosś plná študentov. Zišlo sa ich takmer sedemdesiat 
v posluchárni, ktorá má kapacitu šesśdesiat miest.

Dvojhodinový maratón odštartovala jediná dáma, Zuzana Bobríková, 
hovorkyòa predsedu Košického samosprávneho kraja a aktuálna držite¾ka 
ocenenia najlepší hovorca vo verejnom a neziskovom sektore za rok 2009. 
Študentov oboznámila s èinnosśou VÚC, s tým, èo všetko spadá do ich 
pôsobnosti, pretože väèšina mladých ¾udí ich existenciu síce eviduje, no 
o èinnosti samospráv má ve¾mi málo informácií. Práve nedostatok 
informácií o kompetenciách a funkcii vyšších územných celkov je 
ve¾ký problém, pretože práve èinnosś VÚC, Košický samosprávny kraj 
nevynímajúc, sa bezprostredne dotýka ich každodenného života. Zuzana 
Bobríková sa nevyhla ani kritike na adresu novinárov, ktorých profesionalita 
a pripravenosś je pod¾a jej slov èastokrát nedostaèujúca. 

Štafetu po Zuzane Bobríkovej prevzal Vlado Pirošík, predstavite¾ 
N.O. Transparency International, ktorý si všetkých zúèastnených získal 

svojím prirodzeným prejavom, ¾udským vysvetlením nielen èinností 
VÚC, ale hlavne ich najèastejších pochybení a v neposlednom rade 
aj trefnými poznámkami, ktoré študentov nielen zaujali, ale aj pobavili. 
Jeho prezentácia vynikala názornosśou a priamym zacielením na danú 
problematiku, vychádzajúc súèasne zo svojich praktických skúseností 
z oblasti káuz a pochybení VÚC.

Vyslancom novinárov v tomto seminári bol Boris Urbanèík, moderátor 
a redaktor spravodajstva Slovenského rozhlasu, ktorý hovoril o problé-
moch pri informovaní o èinnosti VÚC z poh¾adu novinárov. Zameral sa 
hlavne na študentov a ich aktivitu, preto vo svojej prezentácii podporoval 
najmä diskusiu so študentmi. 

Prednáška plynulo prerástla do živej, takmer dvojhodinovej diskusie. 
Študenti Filozofickej fakulty našej univerzity sa zaujímali o èinnosś VÚC 
v rámci jej vnútornej štruktúry, v rámci vonkajších a zahranièných vzśahov. 
Dôležitosś a opodstatnenosś celej tejto akcie zrejme podèiarkol fakt, 
že pri otázke, kto z prítomných študentov pôjde voliś, svoje ruky dvihla viac 
než polovica všetkých zúèastnených.

Blažena Sedrovièová 
koordinátorka projektu Rada mládeže Košického kraja

s nejakým jazykovedným problémom, keï na mòa najviac dolieha 
únava z moderného sveta, z civilizaèného pohybu, z ruchu ve¾komesta, 
odchádzam do rodnej viesky, k svojim prazákladom, do priestorov 
rodièovského domu, pod ochranu vlastného detstva, k odkazom svojej 
mamy... A tam ožívam, pookrievam, únava sa zo mòa vytráca, je mi 
príjemne, povznášajúco aj medzi obyèajnými vecami, èi práve vïaka im. 
Tam sa ku mne prihovára reè v¾údnej, dobrotivej obraznosti; symbolizuje 
mi ju mamino pôvabné vyjadrenie (keï narodenie dievèatka v rodine 
s chlapèekom oznaèila obrazom: je to pekné, už majú tanec) aj krásny 
výrok môjho málovravného deda, ktorý mi raz povedal, že našiel hríba 
na kraji lesa tam, kde sa cesty lúèia. Dávny, ale trvácny hlas domova... 
Jeho minulostný, spomienkový závan i prítomnostné pohladenie: 
Rodná lipa je tichá v svojej múdrosti, hruška na dvore je plná detských 
samopaší a rozprávok, blízka hora roztvára zázraky na každom kroku. 
Ale nad všetkým panuje pretrvávajúca reè mojej mamy. Je v nej všetko: 
múdrosś lipy, rozprávkový detský svet, hora aj rieka, slnko aj tráva, láska 
a krása... Priam v každej vete je úchvatný obraz, umná skúsenosś, neha 
i pouèenie...

MATERINSKÁ REÈ. Reè každodenná i sviatoèná, rozihraná 
i povznášajúca, smútok a pieseò, siesta aj práca. Poznávajme ju 
a vážme si ju. Nikdy nesklame – ako naozajstný druh a priate¾. Ako 
matka. Lebo je to aj materina reè – ten jazýèek na váhach istoty.

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Filozofická fakulta       

VÝSLEDKY KOMPLEXNEJ 
AKREDITÁCIE ÈINNOSTÍ

UPJŠ V KOŠICIACH
V súlade s § 84 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon“) a pod¾a 
plánu komplexných akreditácií zverejnenom v prílohe 
k uzneseniu 37.7.5, ktorým sa mení uznesenie è. 34.7.2 
a uznesenie 35.8.1 zápisu z 37. zasadnutia Akreditaènej 
komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky 
bola vykonaná komplexná akreditácia èinností 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rámci procesu komplexnej akreditácie bola 
Akreditaènou komisiou posúdená a zhodnotená 
vzdelávacia, výskumná, vývojová a ïalšia tvorivá 
èinnosś univerzity v nadväznosti na jej dlhodobý 
zámer, ako aj personálne, technické, informaèné 
a ïalšie podmienky, v ktorých sa táto èinnosś uskutoè- 
òuje. Na základe návrhu hodnotiacej správy 
vypracovanej pracovnou skupinou Akreditaènej 
komisie zriadenej na tento úèel a po schválení 
hodnotiacej správy Akreditaènou komisiou na jej 
47. zasadnutí konanom v dòoch 19. - 21. 8. 2009 
v Bratislave, bola hodnotiaca správa a vyjadrenia 
Akreditaènej komisie spolu s ïalšími podkladmi 
doruèená dòa 22. 9. 2009 Ministerstvu školstva 
Slovenskej republiky na ïalšie konanie.

Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva 
SR listom, doruèeným na UPJŠ dòa 3. 11. 2009 ozná- 
mil, že na základe vyjadrenia Akreditaènej komisie 
pod¾a § 84 ods. 4 písm. e) zákona zostáva Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaèlenená pod¾a § 2 
ods. 13 zákona ako univerzitná vysoká škola. Týmto bola 
komplexná akreditácia našej univerzity ukonèená.
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V posledných dòoch nabrala implementácia projektu „Modernizácia IKT na UPJŠ Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, 
posluchární a uèební – ITMS kód 26250120003“ konkrétne kontúry a študenti a zamestnanci zaregistrovali významné zmeny. Zaèiatkom 
akademického roka sa podarilo daś do užívania zrekonštruované posluchárne M5 a M6 v areáli na Šrobárovej ulici, ako aj vybudovaś 
Nonstop uèebòu informatiky na Jesennej ulici. V P2 posluchárni na Tr. SNP 1 bol nainštalovaný 3D systém pre výuèbu a prezentáciu v 3D 
formáte. Postupne sa mení nábytok v rôznych uèebniach Filozofickej fakulty, Lekárskej fakulty a Prírodovedeckej fakulty. Tieto uèebne 
vybavujeme modernou IKT technológiou. Vznikajú moderné multimediálne uèebne pre výuèbu rôznych predmetov. Študenti prírodných 
a lekárskych vied dostali k dispozícii nové študentské mikroskopy, ktoré signifikantne zvyšujú úroveò výuèby daných predmetov 
na obidvoch fakultách. V najbližších dòoch a mesiacoch bude zavádzanie moderných IKT do výuèby na ïalších fakultách prebiehaś pod¾a 
stanoveného harmonogramu projektu.                                                                               

RNDr. Andrej Miroššay, PhD. 
Riadite¾ PA UPJŠ

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
MODERNIZUJE A INOVUJE VÏAKA EUROFONDOM

Poslucháreò M5 v areáli na Šrobárovej ulici.

Poslucháreò M6 v areáli na Šrobárovej ulici.

Uèebòa biologických vied na ÚBEV Prírodoveckej fakulty.

Uèebòa histológie na Lekárskej fakulte.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“
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UNIVERZITNÉ DNI ŠPORTU

ŠACH
Dòa 16. 11. 2009 sa uskutoènil pod záštitou kvestora UPJŠ 

a predsedu TJ Slávia UPJŠ Ing. Stanislava Benèa šachový turnaj. Turnaja 
sa zúèastnilo 26 študentov a zamestnancov UPJŠ a èlenovia šachového 
oddielu TJ Slávia UPJŠ. Na prvom mieste sa umiestnil Norbert Zambor, 
èlen extraligového družstva UPJŠ, ktorý sa stal majstrom v šachu UPJŠ 

2009. Na druhom mieste sa umiestnil Tibor Csolto, študent 5. roèníka 
PrF a na 3. mieste Roman Juhar, študent LF. Ocenení boli aj Tomáš Krak 
a Vasil Hlinka, ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Ceny odovzdal predseda 
šachového oddielu doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD.

BEDMINTON
Dòa 18. 11. 2009 sa uskutoènil bedmintonový turnaj, ktorého sa 

zúèastnilo 31 študentov (12 mužov a 19 žien) všetkých fakúlt UPJŠ. 
V dvojhre mužov a žien boli hráèi rozdelení do skupín 2, 4, kde zohrali 
vzájomné zápasy systémom každý s každým a ïalej prví dvaja hráèi 
zo skupiny hrali vyraïovacím systémom až do finále. V mixe sa hralo 
v jednej skupine s piatimi dvojicami systémom každý s každým.

KONEÈNÉ PORADIE
Dvojhra MUŽI:  Dvojhra ŽENY :
1. Matej Ivan  (PF II.) 1. Karolína Paluchová (FVS I.)    
2. Matej Mikluš  (PF II.) 2. Katarína Onderková (PF V.)
3. Štefan Balog  (FVS IV.) 3. Mária Englerová ( FF I.)

KONEÈNÉ PORADIE – Štvorhra MIX:
1. M. Ivaò, K. Onderková
2. M. Mikluš, K. Paluchová
3. Š. Balog, M. Englerová
Turnaj zorganizoval Mgr. Marián Žigala.

BASKETBAL
Turnaj sa uskutoènil 19. 11. 2009 za úèasti troch družstiev mužov 

a dvoch družstiev žien. Úroveò zápasov bola dobrá, zapojili sa aj aktívni 
hráèi ligových družstiev. Celkový poèet študentov bol 31.

VÝSLEDKY MUŽOV:
1. Právnická fakulta
2. Lekárska fakulta
3. Kombinované družstvo ( PF, FF, PrF)

VÝSLEDKY ŽIEN:
1. Právnická a Lekárska fakulta
2. Filozofická fakulta
Turnaj zorganizoval a riadil doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc.

STOLNÝ TENIS
Turnaj sa uskutoènil dòa 20. 11. 2009 za úèasti 32 súśažiacich 

študentov všetkých fakúlt UPJŠ, z toho 9 žien. Hralo sa systémom každý 
s každým v štyroch skupinách. Ïalej postupovali prví dvaja zo skupín, 
ktorí zohrali ïalšie zápasy K.O.- systémom. Víśazi postúpili do semifinále. 
Lepší zo semifinálových dvojíc zohrali finálový zápas a porazení bojovali 
o 3. miesto.

VÝSLEDKY MUŽOV:
1. Peter Pillár ( PF)
2. Adam Sabolèák (PF)
3.  Marek Šafárik
VÝSLEDKY ŽIEN:
1. Miroslava Šárová FF
2. Barbora Valeková
3. Katarína Onderková PF
Celý turnaj prebehol bez komplikácií a mal vysokú športovú úroveò. 

Turnaj organizaène zabezpeèil a riadil PaedDr. Rastislav Švický .

FLORBAL
Dòa 24. 11. 2009 sa odohral v telocvièni T5 florbalový turnaj za úèasti 

4 družstiev v poète 39 poslucháèov UPJŠ. Hralo sa na ve¾kom ihrisku 
4 + brankár 2 x 13 minút, systémom každý s každým. Odohralo sa 6 
kvalitných zápasov. Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený študent 
5. roèníka LF Jozef Pavúk, ktorý strelil 10 gólov. 

 Pozitívne hodnotíme dobrú, vzrastajúcu úroveò tohto mladého, 
rozvíjajúceho sa športu na našej univerzite.  

KONEÈNÉ PORADIE:
1. FYZICI
2. SPARTANS
3. LAWYERS
4. ZUBÁRI   
Turnaj organizaène riadila PaedDr. Beáta Gajdošová.

MINIFUTBAL
Dòa 24.11.2009 zorganizoval Ústav telesnej výchovy a športu 

v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ, MŠ SR, a SAUŠ minifutbalový turnaj 
za úèasti 11 družstiev. Turnaja sa zúèastnili poslucháèi všetkých piatich 
fakúlt UPJŠ v celkovom poète 8O študentov – aktívnych hráèov.                

Družstvá po rozdelení do skupín a absolvovaní základnej èasti, kde 
sa hralo systémom každý s každým, postupovali ïalej do semifinálových 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ, tak ako každý rok pri príležitosti 
Medzinárodného dòa študentstva, zorganizoval v rámci univerzitných dní 
športu 2OO9 turnaje a súśaže v aerobiku, v basketbale, v bedmintone, 
vo florbale, v minifutbale, v stolnom tenise, v šachu a vo volejbale. 
Celkovo bolo aktívne zapojených 475 poslucháèov UPJŠ.
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skupín. Ïalšou elimináciou sa družstvá nakoniec prebojovali 
do závereèných bojov, kde sa hralo o 3. miesto a finále. Celkovo bolo 
odohraných 24 stretnutí, ktoré rozhodovali 4 rozhodcovia.

KONEÈNÉ PORADIE:
1. Old Boys ( LF)
2. Algida ( PF)
3. PrF 4 (PrF)
4. Medici 4 ( LF)
Za najlepšieho nováèika bol vyhlásený Jozef Štieber z 1. roèníka 

Lekárskej fakulty. Turnaj organizaène pripravil a riadil PaedDr. Imrich 
Staško.   

AEROBIK
Dòa 1. decembra 2009 sa uskutoènil jubilejný X. roèník 

vysokoškolského maratónu aerobiku. Záujem o túto už tradiène 
masovú akciu bol pod¾a oèakávania extrémne vysoký. Vysoký poèet 
úèastníèok opätovne poukázal na nedostatok priestoru a nedostatoènú 
klimatizáciu v telocvièni, v ktorej sa tieto akcie usporadúvajú. To bol jeden 
z prioritných dôvodov odstupu mnohých dievèat už po druhej hodine 
zo súśaže. Druhým dôvodom bola vysoká úroveò a vysoké tempo cvièenia, 
ktoré navodili cvièite¾ky už od prvej minúty. V prvých dvoch hodinách sa 
na pódiu vystriedali štyri cvièite¾ky, ktoré napriek malým skúsenostiam 
v roli cvièiteliek výborne zvládli túto nie ¾ahkú úlohu. V ïalších dvoch 
hodinách cvièite¾ky, ostrie¾ané dievèatá s dostatoènými skúsenosśami 
v úlohe cvièiteliek, zotrvali v nasadenom vysokom tempe, aby na konci 
piatej hodiny porota vybrala 3 najlepšie v kategórii zaèiatoèníèok 
i pokroèilých. Opäś môžeme konštatovaś vysokú úroveò študentiek, ktoré sa 
akcie zúèastnili - porota mala ve¾kú dilemu pri výbere prvých troch miest. 

O kvalite a ob¾úbenosti akcie svedèí už len samotný fakt, že aerobiku 
sa zúèastnilo rekordných 207 dievèat, z toho 159 súśažne. Po 4 hodinách 
aktívnej driny vydržalo takmer 50 dievèat! Súśaž organizaène riadila Mgr. 
Alena Buková, PhD.

Výsledky: 
Kategória zaèiatoèníkov: 
1. miesto:  Simona Mikitková   FF, 1
2. miesto Zuzana Matysová  PF, 1
3. miesto: Zuzana Szarková   LF, 1

Kategória pokroèilých:
1. miesto:  Ivana Krasòanová   FVS, 2
2. miesto: Katarína Markušová   FVS, 2
3. miesto: Radka Koželová  LF, 2

   Mgr. Alena Buková, PhD.

ŠPORTOVÝ DEÒ 
S MEDZINÁRODNOU ÚÈASŤOU
PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROÈIA 
ZALOŽENIA UPJŠ V KOŠICIACH
Dòa 26. novembra 2009 zorganizoval 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Koši- 
ce v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a SAUŠ Športový deò 
UPJŠ s medzinárodnou úèasśou, ktorého sa zúèastnili 
družstvá 5 univerzít: Debrecínska univerzita, Žilinská 
univerzita, Prešovská univerzita v Prešove, Technická 
univerzita v Košiciach a domáca UPJŠ v Košiciach) 
v celkovom poète 167 úèastníkov.

Turnaje prebehli v štyroch športoch : bedminton, 
florbal, basketbal – ženy a minifutbal. Posledné 
dva športy boli obsadené aj študentmi družobnej 
univerzity v Debrecíne.

Športové podujatie slávnostne otvoril kvestor 
UPJŠ Ing. Stanislav Benèo. Súśaže prebehli na vysokej 
športovej a spoloèenskej úrovni.

Najlepšie tri družstvá boli odmenené pohármi 
a diplomami. Okrem toho všetci úèastníci dostali malý 
darèek s logom UPJŠ, ktoré venovala naša univerzita.
Na organizaènom zabezpeèení a riadení Športového 
dòa sa podie¾ali uèitelia ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach 
pod vedením Mgr. Aleny Bukovej, PhD.
 
 VÝSLEDKY:

MINIFUTBAL BEDMINTON
1. UPJŠ v Košiciach 1. UPJŠ v Košiciach
2. ŽU v Žiline  2. TU v Košiciach
3. PU v Prešove 3. PU v Prešove
4. DU Debrecen

FLORBAL  BASKETBAL - ženy
1. TU v Košiciach 1. UPJŠ v Košiciach
2. UPJŠ v Košiciach 2. PU v Prešove
3. ŽU v Žiline  3. TU v Košiciach
    4. DU Debrecen
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STAÈÍ LEN OTVORIŤ
OÈI A SRDCE ...

Trinásta komnata je roz-
právkový fenomén. Je to miesto 
plné tajomstiev, kam má hlavný 
hrdina zakázaný vstup, pretože za 
dverami tejto komnaty môže èíhaś 
aj nebezpeèenstvo.

 Každý z nás v sebe ukrýva 
trinástu komnatu – mikropriestor 
zahalený rúškom tajomstva, 
nenaplnených túžob, śažkých 
životných skúšok, sklamaní èi 
naopak, nezabudnute¾ných oka- 
mihov. K¾úè od neho je 
v našich rukách a je len 
na nás, komu dovolíme do neho 
nahliadnuś. 

Svoju trinástu komnatu nám 
otvorila PhDr. Daniela Džuganová, 

riadite¾ka Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konkrétne 
v Univerzitnej knižnici pôsobíte od roku 1998. Najprv ako vedúca 
jedného z pracovísk Univerzitnej knižnice - Lekárskej knižnice, 
od roku 2004 ako riadite¾ka Univerzitnej knižnice. Všetci Vás 
poznáme ako zásadového, realisticky uvažujúceho èloveka, ktorý 
„pevne stojí nohami na zemi“. V dnešnej hektickej dobe pôsobíte 
priam ako bezproblémový èlovek. Je vôbec možné, aby aj taký 
èlovek ako Vy mal svoju trinástu komnatu?

Ale áno, to by ste sa èudovali. Aj keï som si našla nedávno pre 
seba vhodné pomenovanie „èlovek pre prax“, som ve¾mi citlivá 
a romantická povaha. Moje povahové èrty zrejme súvisia s výchovou 
v rodine vojenského pilota a krehkej milujúcej mamy, ktorej sa 
mi dostalo v rodných Košiciach a neskôr v Púchove na strednom 
Slovensku. Táto vo mne zanechala lásku ku všetkým ¾uïom a ochotu 
pomáhaś všade tam, kde je to potrebné. A za úsmev, pochopenie, 
radu a ústretový krok ku každému, kto sa na mòa obráti, èi už 
na vlastnom pracovisku, mimo, v rodine i medzi priate¾mi netreba 
niè platiś. Naozaj pre mnohých pôsobím ako èlovek, ktorý nemá 
žiadne problémy. Ale nie je tomu tak. Som však presvedèená, že 
problémy treba riešiś, a to èo najskôr, nie až keï sa stanú chronickými. 
Treba o nich rozprávaś, správne ich pomenovaś a potom vyriešiś. 
Každý problém je vyriešite¾ný, je to v nás v ¾uïoch. Ak by som mala 
hovoriś o zdraví, to by som už netvrdila. Samozrejme, ve¾mi dôležitá 
je aj vlastná osobnostná pohoda. A tú som myslím našla. V svojej práci, 
rodine a priate¾och. A vo svojich knihách, a nemyslím to teraz obrazne.

Rok 2009 je výnimoèný nielen pre UPJŠ, ktorá si pripomenula 
polstoroènicu svojej existencie, ale aj pre Vás. Na svojej  ceste ste 
sa ocitli pri významnom životnom mí¾niku. Ako teraz, po získaní 
urèitých životných skúseností hodnotíte svoje pracovné obdobie?

Teraz, s odstupom èasu sa dívam na svoju profesionálnu 
dráhu trošku s nadh¾adom. Keï som prišla ako mladá knihovníèka 
do Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, prešla som ve¾mi 
zaujímavým obdobím. Tajom knižniènej vedy v praxi som sa 
uèila od Dr. M. Potemru, nestora slovenskej retrospektívnej 
bibliografie. V zložitom období minulého režimu to bol práve on, 
ktorý ma nauèil nielen “pracovaś naplno a zaslúžiś si svoj plat“, 
ale dávaś práci aj nieèo naviac... využívanie odborných znalostí 
a skúseností, kolegialitu, flexibilitu, otvorenosś, uèenie sa 
a hlavne komunikatívnosś. Dôkladná znalosś knižnièných procesov 
i knižnièného prostredia, rokmi získané skúsenosti a prax z riadenia 
vedeckej knižnice, rozh¾adenosś, vedomosti a znalosti získané 
celoživotným štúdiom ma potom posunuli do prostredia akademickej 
knižnice. Toto prostredie sa mi zdalo dostatoène príśažlivé 
po tom, ako sme spoloène s kolegami z košických akademických 
knižníc v 90-tych rokoch riešili spoloèný medzinárodný projekt 
CASLIN pod záštitou združenia KOLIN. V tomto tvorivom prostredí 

som sa našla. Záber riešených problémov je neuverite¾ne široký. 
Od riešenia priestorového vybavenia dislokovanej akademickej 
knižnice, cez najnovšie IKT, služby pre vedu a výskum, elektronické 
publikovanie, informaèné vzdelávanie, až po centrálne rozvojové 
projekty a vlastné publikaèné aktivity. Všetkými týmito oblasśami sa 
tiahnu ako niś procesy riadenia, analýz, strategického plánovania, 
kooperácie, spolupráce a lobingu. K zvládaniu nároèných úloh si 
dostatoène pomáham štúdiom literatúry i získavaním informácií 
zo všetkých dostupných informaèných zdrojov, výmenou skúseností, 
ale i dostupnými tréningami v oblasti komunikácie a riadenia. Musím 
však otvorene priznaś, že patrím medzi tých šśastných ¾udí, ktorí 
vyštudovali a pracujú vo sfére, ktorá je im blízka. Svet informácií je 
pre mòa ešte stále príśažlivý a èarovný. 

Na Slovensku v oblasti knihovníckej profesie pôsobia dve 
záujmové združenia. Jedným z nich je Spolok slovenských 
knihovníkov, druhým je Slovenská asociácia knižníc. V obidvoch ste 
aktívnou èlenkou ich najvyšších orgánov. Nedávno ste boli zvolená 
do funkcie najvyššej, za predsedníèku Slovenskej asociácie knižníc. 
Mohli by ste nám priblížiś toto združenie? 

Ide o nezávislé, dobrovo¾né a otvorené záujmové združenie knižníc 
v Slovenskej republike. 

Cie¾om asociácie je o.i. podporovaś rozvoj knižníc a ich odbornú 
spoluprácu najmä spoloèným formovaním a presadzovaním 
na princípoch demokracie utváranej modernej knižniènej politiky 
vo vzśahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, osobitne 
v oblasti prípravy právnych a organizaèných noriem, ktoré sa dotýkajú 
profesionálnej èinnosti knižníc, ako aj ich materiálneho a technického 
rozvoja; obhajovaś knižnice ako inštitúcie vytvárajúce a ochraòujúce 
národný knižnièný fond a budujúce národný knižnièno - informaèný 
a bibliografický systém; nasto¾ovaś a presadzovaś program technického 
a technologického rozvoja knižníc, podporovaś ich technologické 
prepojenie, ako aj výstavbu a modernizáciu fondov a priestorov 
knižníc. 

Ak by sme sa pozreli na Univerzitnú knižnicu UPJŠ, ktorá 
už roky patrí k tým naj… akademickým knižniciam na Slovensku, 
viete zadefinovaś, ktoré hlavné oblasti spolupráce v rámci tohoto 
združenia budete riešiś prioritne práve v akademickej sfére?

Áno, samozrejme. V oblasti spolupráce s ostatnými knižnicami 
na Slovensku hlavnú pozornosś chceme venovaś realizácii prioritných 
úloh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. 
Ide o obasś informatizácie knižníc, zabezpeèovania elektronických 
informaèných zdrojov pre knižnice, rozvoj knižnièno-informaèných 
služieb, tvorby, ochrany a sprístupòovania digitalizovaného kultúrneho 
a vedeckého dedièstva, pasportizácie a ochrany historických 
knižnièných fondov, rozvoja ¾udských zdrojov a systematického 
vzdelávania zamestnancov knižníc, podpory celoživotného vzdelávania 
a zvyšovania informaènej gramotnosti používate¾ov. Poslednou oblasśou 
je výstavba a rekonštrukcia knižníc, ako aj ochrana knižnièného fondu. 

Všetky tieto prioritné úlohy sa bytostne dotýkajú aj Univerzitnej 
knižnice na našej univerzite. Špecifickosś akademického prostredia je 
iná, ako je prostredie verejných knižníc. Môžem uviesś konkrétne aktivity 
akademických knižnic, kde naša Univerzitná knižnica bola vždy medzi 
prvými. Boli to predovšetkým centrálne rozvojové projekty z oblasti IKT, 
rozvojové projekty MŠ SR, projekty MK SR v rámci grantových systémov, 
a pod. Riešené boli a sú oblasti evidencie publikaènej èinnosti, prístupy k 
elektronickým informaèným zdrojom, zber závereèných prác, repozitáre 
a pod. V súèasnom období sa intenzívne venujeme informaènému 
vzdelávaniu na vysokých školách. Práve preto vyšiel v univerzitnom 
èasopise príspevok pod názvom „Nahradí knihovník pedagóga 
v informaènom vzdelávaní“. 

V èom spoèíva tajomstvo Vášho úspechu byś zároveò úspešnou 
manažérkou, spo¾ahlivou kolegyòou, starostlivou matkou?

Pri tejto otázke sa cítim byś ve¾mi polichotená. Ja seba nevnímam 
v takýchto superlatívoch. Skôr naopak. Viem presne, kde by som mohla 
byś lepšia. Ak mi však obèas niekto úprimne poïakuje, som poctená. 
Sama slovíèko ïakujem používam vo vzśahoch a komunikácii medzi 
¾uïmi ve¾mi èasto. A vlastne, recept na vypestovanie spomínaného 
trojlístka mám. Žijem pod¾a neho každý deò, teším sa z dobrého zdravia, 
blízkosti mojich najbližších, úspechov mojich detí, manžela, kolegov 
a priate¾ov. Staèí len otvoriś oèi a srdce.
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Oficiálnejší ráz projektu môže taktiež napomôcś postupnému 
riešeniu problému, s ktorým sa prevádzkovatelia a používatelia 
edukaèných portálov èasto stretávajú: naplniś ich kvalitným 
obsahom zo všetkých odborov medicíny. Vzh¾adom k znaènej 
vyśaženosti pedagogických pracovníkov lekárskych fakúlt nejde 
o nepodstatnú záležitosś. Preto je potrebné motivovaś autorov 
z radov uèite¾ov i študentov medicíny. „Jednou z ciest môže byś 
napríklad uznanie elektronických výukových materiálov ako 
plnohodnotného publikaèného média a rovnocenné alternatívy 
kníh, skrípt a ïalších pomôcok,“ poznamenávajú k tomu svorne 
prof. Stanislav Štípek z 1. LF UK a prof. Vladimír Mihál z LF UP.

Neoddelite¾nou súèasśou projektu MEFANET sa už stala 
konferencia s rovnakým názvom, ktorá sa koná každý rok 
v novembri v Brne, tento rok v termíne 25.-26. 11. Medzi 
hlavnými témami programu bude napríklad úloha informaèných 
technológií vo vzdelávaní študentov medicíny a lekárskych 
pracovníkov, praktické skúsenosti s nimi èi metodiky efektívnej 
tvorby elektronických uèebných materiálov. Nebudú chýbaś ani 
prednášky o legislatívnych aspektoch a problematike autorských 
práv. Súèasne s hlavným programom konferencie budú prebiehaś 
i odborné edukaèné workshopy zamerané na aktívne zapojenie 
študentov pri tvorbe výukových portálov alebo na využitie 
bioinformatiky v genomike a proteomike.

Projekt je prezentovaný a úspešne hodnotený i na me-
dzinárodných konferenciách, napríklad na kongresoch 
Medzinárodnej asociácie pre lekárske vzdelávanie (AMEE) 
v rokoch 2008 (Praha) a 2009 (Malaga) a na svetovej konferencii 
EdMEDIA (Honolulu 2009), organizovanej asociáciou AACE 
(Association for the Advancement of Computing in Education), 
kde prezentácia o MEFANETu bola po oponentúre zaradená 
do sekcie osvedèených postupov.

Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Lekárska fakulta UPJS v Košiciach 

Podpisy dekanov všetkých desiatich èeských a slovenských 
lekárskych fakúlt nájdeme v dohode o vzdelávacej sieti MEFANET 
(MEdical FAculties NETwork). Projekt spustený v roku 2007, ktorý 
si kladie za cie¾ u¾ahèiś komunikáciu a zdie¾anie vzdelávacích 
materiálov pre študentov medicíny, lekárov a ïalších zdravotníc-
kych pracovníkov, tak teraz dostáva oficiálnejší rámec.

Ústredným bodom siete je systém pre elektronické publikovanie, 
ktorý umožòuje zdie¾anie elektronických výukových materiálov 
medzi jednotlivými zúèastnenými fakultami. Na jedinom mieste tak 
majú desaśtisíce èeských a slovenských študentov i pedagógov 
z lekárskych odborov k dispozícii videá, prezentácie i komplexné 
elektronické autorské diela zo všetkých oblastí medicíny. 
K tejto spoloènej portálovej platforme (viï http://portal.mefanet.
cz) sú tiež pridružené ïalšie aktivity, ako napríklad každoroèné 
konferencie zamerané na využitie e-learningu v medicíne 
èi medzinárodnej spolupráce na poli vytvárania novej generácie 
interaktívnych uèebných pomôcok, napríklad so spoloènosśou 
New Media Medicine Ltd. – spin-off firmou Aucklandské 
univerzity na Novom Zélande. Spolupráca sa neustále rozširuje 
i v rámci Èeskej republiky a Slovenska, nako¾ko sa do projektu 
zapájajú i nelekárske fakulty zamerané na výchovu zdravotníckych 
profesionálov – najnovšie Zdravotno sociálna fakulta JÈU, Fakulta 
zdravotníckych štúdií OU a Fakulta biomedicínskeho inžinierstva 
ÈVUT.

„Podpísanie dohody dekanmi všetkých lekárskych fakúlt 
potvrdzuje rastúci záujem a dôležitosś vzdelávania s využitím 
moderných informaèných technológií,“ hovorí predseda 
Koordinaènej rady siete MEFANET, doc. Ladislav Dušek z Inštitútu 
bioštatistiky a analýz Masarykovej univerzity. O tom napokon 
svedèí nielen ve¾ký nárast zúèastnených fakúlt a používate¾ov, 
ale i oficiálna podpora zo strany MŠ ÈR v podobe zaèínajúceho 
trojroèného projektu OP VpK s názvom „Štandardizácia a zdie¾anie 
vzdelávacej platformy medzi lekárskymi fakultami v rámci projektu 
MEFANET“.

Vzdelávacia sieś MEFANET
je zastrešená spoloènou zmluvou podpísanou dekanmi 

všetkých èeských a slovenských lekárskych fakúlt

Slávnostná atmosféra sa dala „krájaś”
Imatrikulácia na univerzite je udalosś, na ktorú zabudne iba 

máloktorý prvák. Dòa 9. novembra 2009 sa práve takáto slávnosś 
konala v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde si 
svoje diplomy o zaèatí vysokoškolského štúdia prevzali prváci 
bakalárskeho a magisterského stupòa štúdia Filozofickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach.

Slávnostným príhovorom privítala prítomných pani prode-
kanka fakulty, doc. PhDr. O¾ga Orosová, CSc., ïalej predseda 
akademického senátu fakulty, prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD. ako aj 
samotný dekan fakulty pán prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Predstavení 
boli zaroveò všetci vedúci jednotlivých katedier Filozofickej fakulty 
a odbory, v ktorých je možné na fakulte študovaś. Spomenutá bola 
dôležitosś atraktivity odborov a dôležitosś kultúry akademickej 
komunikácie, ktorej fakulta venuje ve¾kú pozornosś. 

Slávnostnú imatrikuláciu ukonèila svojim prejavom študentka 
Bc. Viktória Kopunièová, predsedníèka študentskej èasti aka-
demického senátu fakulty, ktorá zároveò z postu predsedníèky 
Študentskej rady Filozofickej fakulty predstavila èinnosś tohto orgá-
nu. Študentská rada sa èoskoro stane i obèianskym združením 
s názvom SOFIA.

Lucia Lászlóová

MEFANET je oficiálna vzdelávacia sieś lekárskych 
fakúlt založená za úèelom publikovania a zdie¾ania 
elektronických výukových materiálov prostredníctvom 
jediného webového portálu. Tieto materiály sú 
k dispozícii predovšetkým študentom jednotlivých 
fakúlt, ale i ïalším používate¾om. Projekt MEFANET je 
riadený Koordinaènou radou zloženou z 2 až 3 zástupcov 
všetkých zapojených lekárskych fakúlt. Od septembra 
2009 sú aktivity siete MEFANET oficiálne podporené 
dohodou o spolupráci, ktorú podpísali dekani všetkých 
desiatich èeských a slovenských lekárskych fakúlt: LF 
MU (Brno), LF UP (Olomouc), 1. LF UK (Praha), 2. LF 
UK (Praha), 3. LF UK (Praha), LFP UK (Plzeò), LFHK UK 
(Hradec Králové), LF UK (Bratislava), JLF UK (Martin), LF 
UPJŠ (Košice).

Vývoj a správu ústredného edukaèného portálu 
MEFANET (http://portal.mefanet.cz) i jeho webovú 
prezentáciu (http://www.mefanet.cz) zabezpeèuje 
Inštitút bioštatistiky a analýz Masarykovej univerzity 
(IBA MU), ktorý je samostatným pracoviskom MU 
zaoberajúcim sa štatistickými analýzami a informaènými 
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Tipy ako ŠETRIŤ ENERGIU
Rozumný spotrebite¾ vie, ako sa šetrí energia bez toho, 

aby mrzol alebo sa inak obmedzoval. Aj my Vám ponúkame 
užitoèné rady ako usporiś energiu.

Vetranie: krátke a intenzívne 
Èastým spôsobom vetrania je trvalo pootvorené okno ale- 

bo vetracie okienko. Je to nesprávne a znamená v pravom zmys- 
le slova vyhadzovanie peòazí von oknom. Správne vetraś zname- 
ná vetraś krátko a dôkladne. Energeticky úsporné je “nárazové” 
vetranie pri oknách otvorených dokorán, t.j. vypneme kúrenie 
a v závislosti od roèného obdobia, resp. vonkajšej teploty, 
vetráme v zime obyèajne dvakrát denne 5 minút každú 
miestnosś. Zabráòte prechodu teplého, vlhkého vzduchu 
z vykurovaných do menej vykurovaných miestností. Dvere 
nechajte zatvorené. Tým zabránite aj tvorbe plesní.

Teplota v miestnosti: regulovaná pod¾a potreby 
Dôležité je nastavenie termostatických ventilov pod¾a 

potreby. Termostatické hlavice je potrebné privrieś v noci, keï 
miestnosś nevyužívate, keï vetráte alebo keï je Vám teplo, 
pri odchode z práce na konci týždòa. Správnym používaním 
termostatických ventilov môžete ušetriś roène 20 – 30 % 
tepelnej energie. Nenechajte však miestnosti úplne vychladnúś, 
opätovné vyhriatie Vás bude stáś ve¾a energie. Pamätajte, 
že každý znížený stupeò teploty v miestnosti ušetrí cca 6 % 
vykurovacích nákladov.

Vykurovacie telesá: vo¾ne prístupné 
Nezabraòujte vykurovacím telesám odovzdávaś teplo 

do miestnosti. Záclony, husté závesy a nábytok pôsobia 
ako prekážka pri vo¾nom prestupe tepla. Ak vydáva radiátor 
praskavý zvuk, treba ho odvzdušniś.

Voda: menej je viac 
Voda je drahá a jej spotreba sa dá zredukovaś pomocou 

úsporných armatúr, správne uzatvorených vodovodných 
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kohútikov a tiež sprchovaním namiesto kúpania. Pri používaní 
teplej úžitkovej vody (v prípade pákových batérií) je potrebné 
nastaviś ekonomickejší pomer medzi teplou a studenou 
vodou. Vodu je potrebné nechaś pustenú len na nevyhnutný 
èas. Kvapkajúci vodovodný kohútik spotrebuje 10 litrov vody 
za deò.

Elektrická energia
Kvalitné osvetlenie miestností prispieva k príjemnej 

atmosfére. To ovplyvòuje aj farba stien, biela odráža 80 % 
svetla, tmavozelená 15 %, èierna 9 %. Správny výber farby stien 
a stropov ušetrí nieko¾ko wattov a nahrádza svietidlá. 
Pri odchode z kancelárie na dlhšiu dobu vypnite svetlá. 
V súèasnej dobe ešte používame klasické žiarovky alebo 
modernejšie žiarivky. Žiarivky však majú dlhšiu životnosś 
ako žiarovky a spotrebujú pritom o 80 % menej elektrickej 
energie. Používanie žiariviek teda zabezpeèuje šetrenie 
elektrickej energie.

Elektrické spotrebièe - práve ony spotrebujú dosś elektrické 
energie, ktorá je stále drahšia. Aby sme ušetrili, staèí dodržaś 
tieto jednoduché zásady:

- ak odchádzate z miestnosti vypnite všetky elektrické 
spotrebièe (elektrické ohrievaèe vzduchu a infražiarièe, rádiá 
a pod.), úspory budú maximálne,

- neprevádzkujte ve¾ké množstvo chladnièiek, najmä 
starších. Sústreïte potraviny do nieko¾kých novších,

- obmedzte používanie rýchlovarných kanvíc. Naplòte 
ich len minimálnym potrebným množstvom vody, 

- pri nákupe je vhodné vyberaś typ elektrospotrebièov 
pod¾a toho, akú majú spotrebu elektrického prúdu.

Ako šetriś elektrickú energiu v škole? Nenechávajte 
rozsvietené svetlá v triedach, poslucháròach, na chodbách 
a na WC, ak to nie je nutné. Svetlá na chodbách rozsvecujte 
iba pri nedostatoènom prirodzenom osvetlení. 
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