
Univerzita Pavla Jozefa �afárika (UPJ�) vstúpila 
1. januára 2009 do roku 50. výroèia svojho zalo�enia. 
Èo je to 50 rokov existencie takejto in�titúcie? Vieme, 
�e ve3⁄4mi málo. Máme v�ak ��astie, �e vznik na�ej 
univerzity nadviazal na dávnu tradíciu univerzitného 
vzdelávania v Ko�iciach. Tradícia siaha a� do roku 
1657, kedy bola zalo�ená a v roku 1660 zlatou 
bulou cisára Leopolda I. v Grazi potvrdená Ko�ická 
univerzita (Universitas Cassoviensis). �koda len, �e 
sa nepodarilo udr�a� kontinuitu tejto in�titúcie a od de-
finitívneho ukonèenia jej èinnosti a� do zalo�enia 
UPJ� v druhej polovici 20. storoèia uplynulo vy�e 30 
rokov. Na druhej strane je mo�no krátkych 50 rokov 
�ivota univerzity výhodou. Výhodou dynamického roz-
voja, sprevádzaného etapami intenzívneho a menej 
výrazného napredovania. Za naj�a��í úder, z ktorého 
sa UPJ� musela dlh�ie spamätáva�, bolo jej rozdelenie 
na ko�ickú a pre�ovskú èas�, sprevádzanú rýchlej�ím 
rozvojom novovzniknutej Pre�ovskej univerzity a urèi-
tou stagnáciou UPJ�. Na��astie sa aj túto negatívnu 
etapu podarilo po nieko3⁄4kých rokoch prekona� a uni-
verzita nastúpila cestu ïal�ieho o�ivenia rozvoja. 

Veï by to bolo neodpustite3⁄4né zlyhanie, ak by sa tak 
nestalo na druhej klasickej univerzite Slovenska s takou 
�truktúrou fakúlt akými sú Lekárska, Prírodovedecká, 
Právnická, Filozofická a Fakulta verejnej správy. Vi-
dite3⁄4ným od�tartovaním intenzívnej�ieho rozvoja bolo 
zalo�enie Filozofickej fakulty 10 rokov po jej strate
zo zväzku fakúlt UPJ�. S tým súvisela aj výrazná snaha 
o získanie adekvátnych priestorov, kde by sa univerzita 
mohla roz�íri� pri reálnom predpoklade zvy�ovania 
poètu �tudentov. Vtedaj�iemu vedeniu UPJ� sa to po-
darilo vo forme odkúpenia areálu bývalej Krajskej 
detskej nemocnice, priamo susediaceho s priestormi 
UPJ� na �robárovej ulici. Aj napriek rôznym kuvièím 
hlasom, nará�ajúcim na zlý technický stav budov, som 
dnes presvedèený, �e po ich rekon�trukcii a úprave 
celého areálu to bude dôstojný priestor v centre mes-
ta s ïalekosiahlym významom pre ïal�ie generácie
a existenciu univerzity ako takej. 

Intenzita rozvoja UPJ� v ïal�ích rokoch je 
dokladovate3⁄4ná významnými výsledkami a úspechmi jej 
zamestnancov, ktorí naozaj �ijú univerzitným duchom 
a uvedomujú si, �e ich osobný odborný a spoloèenský 
úspech je úspechom ich fakúlt a celej univerzity. Hlavné 
je, aby úspech dosahovali v rámci svojej odbornosti
a pod hlavièkou in�titúcie, ktorú reprezentujú. Rovnako 
si je treba uvedomi�, �e úspe�nos� a dobré meno 
univerzity zaèína zdanlivými banalitami ka�dodenného 
�ivota, akým je napríklad vz�ah k �tudentovi, a pokraèuje 
cez uznanie na vedeckých fórach jednotlivcov a ko-
lektívov a� po úspe�nos� v�euniverzitných záujmov. 
K tým je treba v ostatných rokoch urèite priráta� 
získanie prvého väè�ieho projektu v rámci európskych 
�trukturálnych fondov, �tyroch centier excelentnosti, 
v ktorých je UPJ� �iadate3⁄4om a dvoch ïal�ích, kde 
vystupujeme ako partneri. Týmto poètom sa UPJ� stala 
najúspe�nej�ou mimobratislavskou univerzitou, èo je 
dôstojným vkladom pre jubilejný rok 50. výroèia jej 
zalo�enia. Verme len, �e sa nám aj naïalej podarí na�ou 
vô3⁄4ou a schopnos�ami presviedèa� o opodstatnenosti 
na�ej existencie, dynamike ná�ho rozvoja a záujme 
obhajovania intelektuálnej nadstavby 3⁄4udského poko-
lenia. K tomu je potrebné vynalo�i� ve3⁄4a energie a úsilia, 
ktorých generáciu a udr�anie vám v�etkým, pri pevnom 
zachovaní si zdravia, èo najvrúcnej�ie prajem.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor
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UDELENIE
ÈESTNÉHO 

TITULU
DOCTOR 

HONORIS CAUSA 
Dòa 7. novembra 2008 sa na pôde 

historickej auly Rektorátu UPJ� uskutoènilo 
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJ� 
v Ko�iciach pri príle�itosti udelenia èestných 
titulov DOCTOR HONORIS CAUSA.

Na návrh Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJ�
v Ko�iciach sa rozhodla Vedecká rada UPJ� udeli�
na základe èlánku 5 odsek 3 �tatútu UPJ� èestné tituly 
DOCTOR HONORIS CAUSA pánom, prof. PhDr. Milanovi 
Sobotkovi, DrSc. z odboru Dejiny filozofie a PhDr. 
Teodorovi Mûnzovi, CSc. z odboru Dejiny filozofie.

Ceremoniár tohto slávnostného podujatia, doc. PhDr. 
Ján Ferjenèík, CSc., privítal Magnificenciu, rektora UPJ� 
pána prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., Honorabilis 
promótora prof. RNDr. Juraja Èernáka, CSc., prorektorov 
UPJ� pána prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc., pána 
prof. MUDr. Juraja Kova3⁄4a, CSc., predsedu Akademického 
senátu UPJ� doc. RNDr. Romana Sotáka, CSc.. Osobitne 
predstavil Spectabiles, dekanov, doc. RNDr. Pavla Sováka, 
CSc., dekana Prírodovedeckej fakulty UPJ�, Prof. h. c. doc. 
JUDr. Máriu Bujòákovú, CSc., dekanku Právnickej fakulty 
UPJ�, prof. JUDr. Igora Palu�a, CSc., dekana Fakulty 
verejnej správy UPJ�, prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., 
dekana Filozofickej fakulty UPJ� a v zastúpení dekana 
Lekárskej fakulty UPJ� pani prodekanku doc. MUDr. 
Zuzanu Gdovinovú, CSc., mim. prof. 

Úèas� prijali bývalí rektori UPJ� a akademickí pred-
stavitelia slovenských verejných vysokých �kôl, ako
aj ïal�í vzácni hostia, zamestnanci a �tudenti. 

Dekan Filozofickej fakulty UPJ� pán prof. PhDr. 
Ján Gbúr, CSc. predstavil slávnostnému zhroma�-
deniu osobnos� pána prof. PhDr. Milana Sobotku, DrSc., 
ako aj osobnos� pána PhDr. Teodora Münza, CSc. 
Následne pán prof. RNDr. Juraj Èernák, CSc. pristúpil 
k vykonaniu promoèného aktu. Záverom slávnostného 
podujatia vystúpilo Duo ko�ického konzervatória.

Blaho�eláme obom oceneným pánom a prajeme im
do ïal�ích rokov predov�etkým pevné zdravie, svie�u tvorivú 
myse3⁄4 a spokojnos� v súkromnom �ivote.

Mgr. A. Sabolová, kancelárka UPJ�
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Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor 
Univerzity Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach, prijal 
na pôde Rektorátu UPJ� �panielskych zástupcov 
in�titútu Instituto de Estructura de la Materia, CSIC 
Madrid.

Rektor UPJ�
prijal hostí

zo �panielska

Prof. Santiago Sanchez-Cortes, PhD. a Dr. 
Irene Izquierdo Lorenzo prerokovali so zástupcami 
na�ej univerzity mo�nosti zintenzívnenia vzájom-
nej spolupráce najmä v oblasti vedy. Príro-
dovedecká fakulta UPJ� udelila pánovi prof. 
Santiago Sanchez-Cortesovi, PhD. Zlatú medailu
za vedeckú a pedagogickú dlhodobú spoluprácu
s Katedrou biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJ� 
v Ko�iciach.

Ve3⁄4vyslankyòa 
Nórskeho krá3⁄4ovstva 

nav�tívila
na�u univerzitu

Jej Excelencia Brit Lovseth, ve3⁄4vyslankyòa Nórskeho 
krá3⁄4ovstva prijala pozvanie rektora Univerzity Pavla Jozefa 
�afárika v Ko�iciach pána prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, 
DrSc. a dòa 3. decembra 2008 sa zúèastnila slávnostného 
podujatia pri príle�itosti otvorenia laboratória na Ústave 
farmakológie Lekárskej fakulty UPJ�. Zariadenie laboratória 
bolo spolufinacované z Finanèného mechanizmu EHP, 
Nórskeho finanèného mechanizmu a zo �tátneho rozpoètu 
Slovenskej republiky. Z týchto finanèných prostriedkov 
bol zakúpený prístroj prietokový cytometer FACS Calibur 
a pri príle�itosti otvorenia laboratória oficiálne uvedený 
do prevádzky. Na podujatí sa zúèastnili zástupcovia na�ej 
univerzity, ako aj mediálni partneri.
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Slávnostné otvorenie najväè�ieho �tudentského ve3⁄4trhu 
v Slovenskej republike AKADÉMIA bolo zahájené dòa
7. októbra 2008 v priestoroch arény Národného tenisového 
centra v Bratislave. Dvanásty roèník ve3⁄4trhu vzdelávania 
týmto opä� ponúkol �tudentom stredných �kôl mo�nosti 
�túdia na slovenských a zahranièných verejných a sú-
kromných univerzitách a vysokých �kolách. Výstavný stánok 
UPJ� patril nepochybne k najzaujímavej�ím a poskytol 
náv�tevníkom �irokú paletu mo�ností �túdia na Lekárskej 
fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte 
verejnej správy, Filozofickej fakulte, ako aj na Ústave 
vzdelávania v Ro�òave. Úèas� UPJ� na tomto ve3⁄4trhu 
zastupovali Ing. L. Ka�ická, vedúca �tudijného oddelenia 
Lekárskej fakulty, Mgr. A. Sabolová, vedúca kancelárie 
rektora a R. Li�ková, referentka pre marketing.

UNIVERSITAS Šafarikiana

Kancelárka informuje

Univerzita Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach prijala pozvanie 
na �Burzu informácií�, ktorú organizoval dòa 26. septembra 2008 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove. Informácie
o mo�nostiach �túdia na na�ej univerzite a o uplatnení absolventov 
v praxi pod3⁄4a jednotlivých odborov �túdia sprostredkovali náv-
�tevníkom vedúca �tudijného oddelenia Lekárskej fakulty UPJ� 
Ing. L. Ka�ická, vedúca �tudijného oddelenia Prírodovedeckej 
fakulty UPJ� RNDr. I. Sovákova a Mgr. A. Sabolová, vedúca Kan-
celárie rektora UPJ�.

Burza informáciíÚèas� UPJ�
na najväè�om 

�tudentskom ve3⁄4trhu
v Slovenskej republike

Zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach sa 
v dòoch 19. � 21. novembra 2008 zúèastnili na podujatí Fórum 
vzdelávania, kariéry a inovácií s názvom PRO EDUCO 2008. 
Výstavný stánok UPJ� v priestoroch Domu techniky v Ko�iciach 
ponúkol v�etkým záujemcom o �túdium jedineènú príle�itos� 
získa� informácie o mo�nostiach vzdelávania a o mo�nostiach 
uplatnenia sa v praxi.

Výstavný stánok 
UPJ� na Fóre 
vzdelávania

Lekárska fakulta 60. výroèie svojho vzniku

Prírodovedecká fakulta 45. výroèie svojho vzniku

Právnická fakulta 35. výroèie svojho vzniku

Fakulta verejnej správy 10. výroèie svojho vzniku

Filozofická fakulta   1. výroèie svojho vzniku

UPJ� v Ko�iciach 50. výroèie svojho vzniku

JUBILEÁ V ROKU 2008:

JUBILEUM V ROKU 2009:
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Zo života fakúlt

45. výroèie vzniku
Prírodovedeckej fakulty UPJ�

V slávnostnej atmosfére výroèia Prírodovedeckej fakulty 
(PF) sa uskutoènili dve významné podujatia: 

24. mája 2008 sa v aule Lekárskej fakulty UPJ� konalo 
stretnutie absolventov a zamestnancov fakulty, ktorého sa 
zúèastnilo takmer 750 úèastníkov. Pozvanie na stretnutie 
�so svojimi� prírodovedcami prijal i prvý dekan (1963-1969), 
výnimoèná osobnos�, uznávaný vedec a pedagóg, ktorý stál 
pri zrode Prírodovedeckej fakulty pán profesor Vladimír 
Hajko. Medzi hos�ami boli i bývalí dekani fakulty doc. RNDr. 
Ján Skor�epa, CSc., ktorý bol dekanom v rokoch 1986
�1989 a prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. (1997 - 2003). 
V popoludòaj�ích hodinách sa konali odborné semináre 
v rámci jednotlivých �tudijných odborov v priestoroch 
príslu�ných ústavov fakulty. Absolventi a zamestnanci 
fakulty strávili zvy�ok veèera v príjemnej atmosfére svojich 
bývalých kolegov a uèite3⁄4ov v priestoroch Jumbo Centra, 
kde bolo pre nich pripravené bohaté pohostenie a zaujímavý 
program s tombolou a s mo�nos�ou tanca, úèasti v karaoke 
show èi bowlingu. 

26. mája 2008 v priestoroch Domu umenia v Ko�iciach, 
sa uskutoènilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady 
a Akademického senátu PF UPJ�. Okrem pozvaných 
akademických funkcionárov na�ej univerzity sa zasadnutia 
zúèastnili akademickí funkcionári Technickej univerzity v Ko-
�iciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva v Ko�iciach, 
Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Kon�tantína 
Filozofa v Nitre, �ilinskej univerzity, Pre�ovskej univerzity, 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Cyrila 
a Metoda v Trnave, bývali dekani PF UPJ� a zástupcovia 
�tátnej správy a samosprávy mesta Ko�ice a regiónu. 

V�etci prítomní takto svojou prítomnos�ou, ako to
v príhovore vyjadril dekan PF UPJ� doc. RNDr. Pavol Sovák, 
CSc., vzdali úctu in�titúcii, ktorá 45 rokov vtláèa mestu, 

V roku 2008 si Prírodovedecká fakulta UPJ� 
pripomenula 45. výroèie svojho vzniku. Zalo�enie 
fakulty, ktoré sa datuje k 1. marcu 1963 vyplynulo
zo spoloèenskej potreby východoslovenského 
regiónu, v ktorom nastal prudký priemyselný 
a kultúrny rozvoj, ale chýbala komplexná 
vedecko-výskumná základòa a prejavoval sa 
nedostatok kvalifikovaných uèite3⁄4ov a odborníkov
v oblasti prírodných vied, ktorí by na profesionálnej 
úrovni vychovávali nové generácie erudovaných 
prírodovedcov a matematikov a rozvíjali tvorivú 
vedeckú èinnos�. 

Následne dòa 2. marca 1963 v �tátnom divad-
le v Ko�iciach slávnostne zaèala svoju èinnos� 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa 
�afárika v Ko�iciach. Mimoriadne zásluhy na zalo�e-
ní fakulty mal jej prvý dekan, profesor Vladimír 
Hajko, ktorý dal fakulte pevný organizaèný základ 
a vytýèil hlavné smery jej ïal�ieho rozvoja, ktoré sú 
aktuálne dodnes.

á

regiónu a SR peèa� vzdelanosti v oblasti prírodných vied, 
matematiky a informatiky.

...na zalo�ení na�ej Alma Mater sa výraznou mie-
rou podie3⁄4ali existujúce vysoko�kolské in�titúcie, a to pre-
dov�etkým Vysoká �kola technická v Ko�iciach a Lekár-
ska fakulta UPJ� v Ko�iciach. Ich ústretový prístup, pomoc 
Ministerstva �kolstva a mimoriadne úsilie prvého dekana 
Prírodovedeckej fakulty, profesora Vladimíra Hajka, umo�nili 
budova� na novovzniknutej fakulte �tyri základné odbory � 
biológiu, fyziku, chémiu a matematiku.

Za 45 rokov svojej existencie zaznamenala fakulta 
výrazný kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj. Na fakulte 
je v súèasnosti vybudovaných 7 odborov � biológia, 
v�eobecná ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika 
a matematika, ktoré sa �tudujú buï samostatne alebo
v kombinácii dvoch odborov formou medziodborového 
�túdia, èi uèite3⁄4stva akademických predmetov. 

Zrod PF bol ovplyvnený nezi�tnou pomocou Tech-
nickej univerzity � vtedy Vysokej �koly technickej 
(V�T) v Ko�iciach a Lekárskej fakulty UPJ�. Vïaka 
mana�érskemu talentu prof. Hajka sa zaèal realizova� 
zaujímavý model vzniku fakulty. Vedenie V�T súhlasilo
s doèasným presunom svojej Katedry fyziky na novovzniknutú 
PF. A� do 1. 9. 1967 táto katedra zabezpeèovala výuèbu 
nielen na PF, ale aj na v�etkých fakultách V�T. Za ten
èas sa akcelerovalo vybudovanie fyzikálnych pracovísk
pod vedením prof. Hajka a prof. Szaba tak razantne, �e 1. 9. 
1967 bol mo�ný návrat èasti katedry opä� na V�T, prièom
na PF vznikli 3 nové katedry (Katedra jadrovej fyziky, Katedra 
teoretickej fyziky a geofyziky a Katedra experimentálnej 
fyziky). V priebehu nasledujúcich rokov v lone Katedry 
experimentálnej fyziky bolo vybudované Oddelenie 
didaktickej fyziky a v lone Katedry jadrovej fyziky vznikla 
Katedra biofyziky. 

Podobný model bol prijatý aj pri budovaní biológie, keï 
Katedra biológie Lekárskej fakulty UPJ� zabezpeèovala

Z príhovoru doc. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekana 
Prírodovedeckej fakulty UPJ� ...
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od 1. 9. 1963 spoloène výuèbu biologických predmetov
na oboch fakultách UPJ� pod vedením prof. Praslièku, 
ktorý taktie� dokázal v priebehu 5 rokov vybudova� 
biologické pracoviská tak, �e u� v r. 1968 mohli 
vzniknú� ïal�ie samostatné katedry, okrem priestorov 
na M11 sa získali nové priestory pre Katedru botaniky
a genetiky a Katedru ekologickej a systematickej zoológie na 
Mánesovej 23. Na výskumnú orientáciu biológie mala vplyv 
spolupráca s Biologickým ústavom SAV, vïaka ktorej 
vzniklo �pecializované rádiobiologické laboratórium PF, 
ktoré úspe�ne budovali man�elia Ahlersovci na Katedre 
fyziológie �ivoèíchov a èloveka. Dnes Ústav biologických 
a ekologických vied svojou organizaènou �truktúrou i per-
sonálnym zázemím tvorí moderné pracovisko, ktoré doká�e 
priláka� ve3⁄4ké mno�stvo záujemcov o �túdium.

Vybudovanie chemických katedier by sa len �a�ko 
realizovalo bez podpory Hutníckej fakulty Technickej 
univerzity v Ko�iciach pod vedením prof. Mathernyho
a Katedry chémie Lekárskej fakulty UPJ� pod vedením MUDr. 
Barnu. Obe katedry v �a�kých zaèiatkoch poskytli potrebnú 
personálnu, materiálnu i priestorovú výpomoc rodiacej
sa Katedre chémie PF, ktorá u� v r. 1965 bola personálne 
pripravená na vytvorenie Katedryorganickej chémie a Ka-
tedry anorganickej chémie. Vývoj chémie vïaka jej 
osobnostiam dynamicky napredoval aj v ïal�ích dekádach 
minulého storoèia. Okrem Katedry fyzikálnej a analytickej 
chémie sa ako najmlad�ie pracovisko do zväzku chemických 
katedier zaèlenila Katedra biochémie, ktorú zalo�il prof. 
Podhradský.

Aj Katedra matematiky PF od septembra 1963 
pod vedením prof. Palaja sa opierala o pomoc 
najmä uèite3⁄4ov V�T a externých uèite3⁄4ov z ïal�ích 
vysokých �kôl v bývalom Èeskoslovensku. Významnou 
pomocou bol najmä príchod prof. Jucovièa z Pe-
dagogickej fakulty UPJ� v r. 1970, èím mohli vzniknú� 
dve matematické katedry, ako základ pre �tandardnú 
�truktúru matematických pracovísk tvorenú najmä z Katedry 
matematickej analýzy a Katedry geometrie a algebry. Z lona 
matematických pracovísk sa zaèala budova� aj informatika 
s osobným prispením prof. Bukovského, ktorý najprv 
zalo�il oddelenie teoretickej kybernetiky a matematickej 
informatiky pri Katedre matematickej analýzy, ktoré postupne
v r. 1986 mohlo vytvori� samostatnú katedru, ktorá sa
v r. 2002 transformovala na súèasný Ústav informatiky.

Najmlad�ou komunitou na fakulte je komunita geografov. 
Základný kameò geografie bol na fakulte osadený vedením 

fakulty pod vtedaj�ím vedením pána dekana Fehera
a to prijatím prof. Ko�tialika a doc. Hochmutha. Tohto 
roku Ústav geografie a jeho predchodkyòa Katedra 
geografie oslavuje 10. výroèie svojej existencie. Za to-
to obdobie sa podarilo ústav vybudova� tak, �e sme 
postupne akreditovali najprv uèite3⁄4ské �túdium,
pred troma rokmi jednoodborové bakalárske �túdium
a tohto roku aj jednoodborové magisterské �túdium. 
Komunita UGE sa stala neodmyslite3⁄4nou súèas�ou na�ej 
akademickej obce.

Poèas svojej histórie a� do zaèiatku akademického 
roku 2007/2008 vychovala Prírodovedecká fakulta viac 
ako 5000 absolventov a udelila viac ako 1000 titulov 
�Rerum naturalium doctor�. Zavádzanie európskej di-
menzie do vysoko�kolského vzdelávania za zaèalo 
uplatòova� od roku 1999 v rámci programu TEMPUS 
PHARE a od akademického roka 1999/2000 realizáciou 
prvých mobilít �tudentov a uèite3⁄4ov na univerzity krajín
EÚ v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. 

V súèasnosti sa realizuje na prvom stupni 
vysoko�kolského �túdia 34 �tudijných programov, z toho 
25 medziodborových. Na druhom stupni sa realizuje 
19 �tudijných programov jednoodborového �túdia, jeden 
medziodborový a akreditáciu fakulta získala pre 6 �tu-
dijných programov uèite3⁄4stva akademických predmetov 
vo vzájomných kombináciách. Na tre�om stupni sa
v súèasnosti realizuje 14 akreditovaných doktorandských 
�tudijných programov.

V akademickom roku 2005/2006 zaèala realizácia 
systému prípravy uèite3⁄4ov akademických predmetov pod3⁄4a 
nového modelu. 1. 9. 2005 v prvom roèníku zaèali �tudova� 

�tudenti na medziodborových bakalárskych �tudijných 
programoch prírodných vied, matematiky a informatiky. 
Na tieto �tudijné programy nadväzujú magisterské 
�tudijné programy Uèite3⁄4stva akademických predmetov 
(UAP), zodpovedajúcich dvojici odborov na bakalárskom 
stupni. V roku 2006 fakulta získala akreditáciu na prvé 
medziodborové bakalárske �tudijné programy prírodných
a spoloèenských vied. 

Väè�ina �tudijných programov na magisterskom stupni 
má akreditovaný aj konverzný variant so �tandardnou 
då�kou �túdia 3 roky. Je urèený absolventom príbuzného 
bakalárskeho �tudijného programu z iných V�, ktorí
v priebehu prvého roku �túdia mô�u absolvova� potrebné 
k3⁄4úèové predmety z bakalárskeho �tudijného programu
na PF UPJ�. 
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Na základe prvých skúseností na�ej fakulty s akre-
ditáciou medziodborového �túdia prírodných vied s filo-
zofiou a psychológiou získala univerzita akreditáciu 
na ïal�ie nové medziodborové �tudijné programy 
filologických disciplín a prírodných vied. Tým fakulta 
výrazne prispela k realizácii zámeru vedenia UPJ� 
akreditova� Filozofickú fakultu, ako aj  roz�íri� univerzitný 
rozmer vzdelávania.

Jednou z najdôle�itej�ích priorít v oblasti vzdelávania je 
udr�a� vedecký charakter a úroveò doktorandského �túdia. 
Na základe zmluvy s UPJ� realizujú doktorandské �túdium 
prostredníctvom na�ej fakulty aj 4 externé vzdelávacie 
in�titúcie (pracoviská SAV), a to v rámci 7 �tudijných 
programov. 

Doktorandské �túdium v jednotlivých �tudijných odbo-
roch sleduje a hodnotí odborová komisia. Vo v�etkých 
odborových komisiách, okrem zamestnancov fakulty, sú
aj pracovníci z iných vysokých �kôl, pracovísk SAV a významní 
odborníci z praxe. V�etky doktorandské �tudijné programy 
a zadania dizertaèných prác sa nachádzajú v akademickom 
informaènom systéme (AIS), analogicky ako je to v prípade 
bakalárskych a magisterských �tudijných programov. 
V ponuke povinných a povinne volite3⁄4ných predmetov
v rámci jednotlivých �tudijných programov sú zoh3⁄4adnené
aj �pecifické po�iadavky externých vzdelávacích in�titúcií. 

Z analýzy roèného hodnotenia doktorandov den-
ného �túdia vyplýva, �e doktorandi sú ka�doroène 
spoluautormi cca 50 CC publikácií a vy�e stovky abstraktov
z konferencií, nie je zvlá�tnos�ou, �e doktorandi registrujú 
na svoje práce citácie pod3⁄4a SCI. Doktorandi významne 
vypomáhajú aj v pedagogickom procese. Znaèný 
vedecký potenciál niektorých doktorandov sa prejavuje 
v úspe�nosti pri získavaní grantov v rámci vnútorného 
vedeckého grantového systému (VVGS) pre mladých 
vedeckých pracovníkov, a to tak na úrovni fakulty, ako 
aj univerzity. Najlep�í doktorandi denného �túdia sú 
ka�doroène navrhovaní na Cenu dekana PF UPJ�, spojenú 
s finanènou odmenou. Dlhodobo medzi najúspe�nej�ích 
doktorandov na fakulte patria doktorandi z chemických
a fyzikálnych vedných odborov.  

Vedenie fakulty spolupracuje so �tudentskou radou 
nielen formou podpory �tudentských spoloèenských 
podujatí, ale zástupcovia �tudentov sú prítomní aj pri 
rozhodovaní o �tudijných zále�itostiach a sú èlenmi komisií, 
kde sa tieto zále�itosti prerokovávajú.

Posledné anonymné hodnotenie výuèby �tudentmi 

a absolventmi UPJ� bolo realizované v termíne marec/
apríl 2008 a bude mu venovaná nále�itá pozornos�
zo strany vedúcich zamestnancov.

Prírodovedecká fakulta v posledných 10 rokoch výrazne 
pokroèila v oblasti informatizácie:

- pre �tudentov je k dispozícii 9 poèítaèových uèební
a laboratórií vo v�etkých objektoch, 2 poèítaèové uèebne sú 
vyu�ívané na komerèné vzdelávacie aktivity,

- vybudovala sa moderná videokonferenèná miestnos�,
- dokonèila sa modernizácia poèítaèovej siete, v�etky 

pracoviská fakulty majú �tandardné pripojenie, �tudenti
s ob3⁄4ubou vyu�ívajú pripojenie do siete technológiou WiFi 
vo väè�ine priestorov,

- v areáli Jesenná, Park Angelinum, Moyzesova 11 
bol vybudovaný systém riadeného prístupu a ochrany 
objektov, od roku 2005 sa vo vnútornom hlasovom styku 
zaèala vyu�íva� optická sie� a zahájili sme proces prechodu 
pripojenia aj k verejným hlasovým slu�bám cez IP telefóniu.

Aj vïaka tomu fakulta patrí k lídrom v efektívnom vyu�ívaní 
IKT pri podpore vzdelávania. Strategické rozhodnutie spred 
troch rokov o podpore e-learningu a vyu�ívaní LMS Moodle 
sa ukázalo ako ve3⁄4mi pozitívne. V tomto akademickom roku 
sa na dvoch rôznych serveroch (CCV a UINF) zabezpeèuje 
e-learningová podpora pre 75 kurzov � predmetov v rámci 
bakalárskych a magisterských �tudijných programoch
a v kurzoch ïal�ieho vzdelávania. 

Riadenie �túdia cez AIS, ktorý je autorizovaným produk-
tom Prírodovedeckej fakulty, umo�òuje komplexné riadenie 
�túdia z rôznej mana�érskej i administratívnej úrovne � tvorbu 
osobného �tudijného plánu �tudenta, rýchlu komunikáciu
s administratívou, gestorskými pracoviskami a vyuèujúcimi. 
Komunikáciu v AIS urých3⁄4uje pou�ívanie personálnej 
identifikaènej karty �tudenta. Uvedené prostriedky 
organizácie a riadenia �túdia umo�nili zru�enie výkazov 
o �túdiu (indexov) v klasickej podobe. AIS je komplexný 
informaèný systém urèený na riadenie v�etkých troch 
stupòov vysoko�kolského �túdia a riadenie vedy a výskumu, 
podporuje ekonomické spravovanie organizaèných 
jednotiek fakulty. Svojou variabilitou a funkcionalitou 
zaujal aj iné V�, postupne bol implementovaný na ïal�ích 
14 slovenských vysokých �kolách, vïaka èomu od roku 
2005 bol jeho vývoj podporovaný Ministerstvom �kolstva 
SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Úlohou 
vývojového tímu v rámci centrálneho projektu bol vývoj 
druhej, kvalitatívne vy��ej verzie, ktorá bola prvýkrát 
implementovaná v roku 2007. Hlavnou výhodou AIS je, �e 
vznikal vo V� prostredí v èase implementácie kreditového 
systému na báze ECTS a teda plne zodpovedá súèasnej 
legislatíve. Vïaka tomu, �e od zaèiatku bol koncipovaný 
univerzálne, je parametrizovate3⁄4ný tak, aby bez problémov 
bol implementovaný na vysokých �kolách s rôznymi typmi 
fakúlt: prírodovedecké, pedagogické, humanitné, lekárske, 
teologické, technické, vojenské, �

�túdium prírodovedných disciplín, matematiky a infor-
matiky patrí k nároèným, a preto s vy�aduje kvalitných 
uchádzaèov. Obstá� v konkurenènom prostredí �irokej 
ponuky �tudijných programov iných V� nie je 3⁄4ahké. 
Urèite mi kolegovia dekani ostatných prírodovedeckých, 
èi matematicko-fyzikálnej fakulty dajú za pravdu, �e boj 
o kvalitného �tudenta nesmieme podceòova�. Na�a 
fakulta má osvedèený systém propagácie �túdia 
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prostredníctvom webovej stránky, formou propagaèných 
letákov o mo�nostiach �túdia i formou osobných náv�tev 
uèite3⁄4ov z ústavov na gymnáziách.  �túdium na fakulte je 
ka�doroène propagované aj formou informácií v médiách, 
zaèiatkom februára sa koná tradièný deò otvorených dverí. 
Vysoko efektívna je aj propagácia �túdia pomocou portálu 
www.education.sk. 

Ve3⁄4mi pozitívne skúsenosti máme z nového systému 
prijímacieho konania na základe len výsledkov stre-
do�kolského �túdia a výsledkov maturitnej skú�ky. Fa-
kulta akceptuje zvolenú úroveò nároènosti maturitnej 
skú�ky, ako aj výsledky národných a medzinárodných 
porovnávacích skú�ok.

Vedeckovýskumná èinnos� je v podmienkach na�ej 
fakulty predmetom neustáleho záujmu vïaka èomu si fakulta 
dlhodobo udr�iava popredné postavenie v SR v poète 
vedeckých výstupov, úspe�nosti grantových vedeckých 
projektov a grantovej podpory pre ïal�ie aktivity súvisiace 
s pedagogickým procesom, informatizáciou vysokých �kôl 
a budovaním materiálovej základne. Svojimi výsledkami 
v tejto oblasti sa fakulta etablovala na medzinárodne 
známu vedecko-výskumnú in�titúciu s rozvetvenou sie�ou 
medzinárodných kontaktov.

Základnou prioritou týchto dní bola a je príprava 
vedeckých tímov na èerpanie �trukturálnych fondov. V roku 
2007 sa postupne vyselektovali hlavné priority v oblasti 
budovania technickej infra�truktúry:

1. Centrum progresívnych materiálov
2. Biomedicínske centrum
3. Centrum procesných inovácií pre výskumné

       a vzdelávacie in�titúcie
Uskutoènilo sa mno�stvo rokovaní na rôznych stupòoch 

riadenia, ktorých výsledkom boli aj konkrétne projekty 
APVV na podporu centier excelentnosti.

Systematická ka�dodenná vedecká práca a postupné 
zlep�ovanie infra�truktúry sa prejavujú v grantovej 
úspe�nosti na�ich vedeckých tímov. V roku 2007 sa
na fakulte rie�ilo viac ako 180 vedeckovýskumných 
projektov. Spomedzi nich bolo 64 VEGA projektov, 10 
KEGA projektov, 15 APVV projektov . Okrem toho rie�ime 
6 rozvojových projektov z oblasti informaèných technológií,
z toho 2 centrálne. V oblasti medzinárodných projektov, 
resp. projektov rie�ených v spolupráci so zahraniènými 
pracoviskami, rie�ime na fakulte 15 projektov. Zapojili 
sme sa aj do v rie�enia medzinárodných projektov v rámci
6. rámcového programu � 2 projekty. 

partnermi. O intenzite kontaktov svedèí 19 zmluvných 
zahranièných partnerov, roène takmer 500 krátkodobých 
a dlhodobých zahranièných ciest  Pracoviská fakulty roène 
nav�tevuje viac ako 150 zahranièných hostí. Fakulta roène 
organizuje viacero konferencií medzinárodného významu;

� mo�nos� interdisciplinárneho, resp. multidisciplinár-
neho výskumu v rámci fakulty, resp. Univerzity;

� aktívna úèas� vedeckých tímov v renomovaných ve-
deckých kolaboráciách (DESY, ESRF, Dubna);

� spoloèné vedecké laboratóriá, resp. Centrá exce-
lentnosti s ústavmi SAV.

Významnou organizaènou zmenou v �ivote fakulty bolo 
odèlenenie Ústavu humanitných vied od PF k 1. 9. 2006, 
ktorý sa stal súèas�ou Ústavu filologických a sociálnych 
vied (ÚFaSV) a od 1. 1. 2007 súèas�ou novovzniknutej 
Filozofickej fakulty UPJ� (FF). Táto transformácia znamenala 
významný vklad PF k zrodu FF UPJ�, ako aj k univerzitnému 
poòatiu vzdelávania, keï�e FF prevzala na seba garancie 
pedagogicko-psychologického základu výchovy uèite3⁄4ov
na UPJ�.

Na záver mi dovo3⁄4te úprimne poïakova� v�etkým bývalým 
i súèasným zamestnancom Prírodovedeckej fakulty, za ich 
kvalitnú a obetavú prácu, vedúcu k tomu, �e dnes máme 
právo by� hrdí na jej výsledky.

�elajme Prírodovedeckej fakulte UPJ� mnoho úspechov 
na poli vedy i pedagogického procesu, ve3⁄4a talentovaných 
�tudentov a prajné prostredie.

doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UPJ�

Aké sú silné stránky fakulty v oblasti vedeckého 
výskumu?

� intelektuálny potenciál fakulty podporený adekvátnou 
vedeckovýskumnou kapacitou vo v�etkých odboroch 
prekraèuje národný rámec a má v�etky predpoklady by� 
konkurencieschopný v Európskom výskumnom priestore;

� vedecká èinnos� sa na fakulte pova�uje za integrálnu 
súèas� èinnosti V� uèite3⁄4a, resp. doktoranda;

� v oblasti publikaènej èinnosti a ohlasov na práce je  
fakulta na poprednom mieste v SR a dosahuje �tandardnú 
európsku úroveò;

� grantová úspe�nos� v rámci SR je vysoká, prakticky 
celá vedecko-výskumná èinnos�, okrem mzdových pro-
striedkov, je financovaná na základe grantových schém;

� medzinárodná vedecká spolupráca je rozvinutá: 
väè�ina prác vzniká v rámci spolupráce so zahraniènými 
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IURIDICUM
NA PODPORU VZDELANIA A VEDY

Medzinárodná konferencia
na Katedre

anglistiky a amerikanistiky
Filozofickej fakulty UPJ�

Univerzita Pavla Jozefa �afárika, Filozofická fakulta, Katedra 
anglistiky a amerikanistiky v spolupráci s Jagiellonian University
v Krakove, so State Higher Vocational School v Krosne a Slovenskou 
asociáciou pre �túdium angliètiny (SKASE) zorganizovali v dòoch 
28. � 29. apríla 2008 medzinárodnú konferenciu s názvom Culture, 
Language and Literature across Border Regions, ktorá sa konala
na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJ� 
v Ko�iciach.

Odstraòovanie politických hraníc v súèasnej Európe priná�a
so sebou aj nový typ európskej globalizácie � kultúrnu a jazykovú,
ktorá je èasto vnímaná ako hrozba pre jazyky a kultúru men�ích náro-
dov. A tak hlavným cie3⁄4om tejto konferencie bola interdisciplinárna 
diskusia o javoch, ktoré ovplyvòujú kultúru, literatúru a jazyk 3⁄4udí �ijú-
cich v hranièných oblastiach.

Konferenciu otvoril dekan Filozofickej fakulty UPJ� prof. PhDr. 
Ján Gbúr, CSc., úvodným slovom hostí privítali aj profesor W³adys³aw 
Witalisz z po3⁄4ského Krosna a profesor Fritz Hans König z University 
of Northern Iowa. Na záver tejto, �ceremoniálnej� èasti konferencie 
vystúpila vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky a zároveò 
predsedníèka Slovenskej asociácie pre �túdium angliètiny Slávka 
Toma�èíková, PhD.

Pracovná èas� konferencie potom pokraèovala plenárnou 
sekciou, v ktorej profesorka Anna Lubecka z Jagiellonian University 
v Krakove predniesla svoj príspevok �To live in dignity� � a Challenge 
for the multicultural world. Ïal�ie rokovania prebiehali v troch 
paralelných sekciách: v sekcii literárnych �túdií, v sekcii lingvistiky
a v sekcii kultúrnych �túdií.

Podveèer bola pre zahranièných, ale aj domácich úèastníkov 
konferencie pripravená prehliadka historickej èasti Ko�íc s výkladom 
profesionálneho turistického sprievodcu. Program prvého dòa 
konferencie ukonèila uvítacia veèera pre v�etkých zúèastnených.

V plenárnej èasti druhého dòa konferencie odzneli príspevky 
profesora Haluka Ucela z Istanbul Bilgi University v Turecku
� EU, Nationalism and the Reconstruction of Identities in Turkey
� a profesora Francoisa Poiriera z Universite Paris 13 vo Francúz-
sku � Wading or Sailing through Watery Borders: Cross-Channel 
Political Cultures, následne prebiehali rokovania v jednotlivých 
sekciách. 

Program konferencie uzavreli Slávka Toma�èíková a W³adys³aw 
Witalisz, ktorý pozitívne zhodnotil nielen obsahovú, ale aj formálnu, 
organizaènú stránku konferencie a zároveò v�etkých prítomných 
pozval na jej ïal�í roèník, ktorý by mal by� na State Higher Vocatio-
nal School v Krosne.

Dominantnými témami tohto dvojdòového medzinárodného 
stretnutia, na ktorom sa zúèastnilo viac ako 80 hostí z 12 európskych 
krajín a Spojených �tátov amerických, boli interkulturalizmus, 
medzikulturálne vplyvy, kultúrna globalizácia, jazyková globalizácia, 
dialektológia atï.

Z 57 predná�ajúcich mo�no spomenú� napríklad Keitha Hughesa 
z Ve3⁄4vyslanectva Spojených �tátov amerických v Bratislave (Is the 
Globalization of American Culture Truly �American�?), Anthonyho 
Halla z University of Klagenfurt (Chaos and Coincidence in Language 
Learning), Clare Thake Vassalo z University of Malta (The Role of 
Translation in Malta�s Expanding Linguistic and Cultural Landscape) èi 
Gerarda McCanna z St Mary�s University College, Queens University 
v Belfaste (The Policy Context of Citizenship and the European 
Union�s Lisbon Treaty).

Vybrané príspevky z tejto konferencie budú publikované v tlaèenej 
forme v rámci zborníkovej série Papers on Culture, Languageand 
Literature vydávanej na State Higher Vocational School v Krosne. 
Príspevky, ktoré sa kvôli obmedzenému poètu strán zborníka
do printovej podoby nedostanú, budú uverejnené v elektronickej verzii 
na webovej stránke SKASE (www.skase.sk).                     

Renáta Gregová
Filozofická fakulta UPJ�

Neinvestièný fond Iuridicum na podporu vzdelania
a vedy bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Ko�iciach
ku dòu právoplatnosti 21. 09. 2004. Úèelom fondu je podporova� 
rozvoj vedy a vzdelávania �tudentov, uèite3⁄4ov a ostatných 
zamestnancov UPJ� Právnickej fakulty, a to poèas �tudijných 
pobytov doma i v zahranièí, podporova� získavanie skúseností 
uèite3⁄4ov a zamestnancov na iných fakultách, podporova� 
získavanie literatúry, prostriedkami fondu prispieva� na budovanie 
a rozvoj materiálnotechnickej základne fakulty, podporova� 
kultúrno-výchovné a �portové podujatia �tudentov, uèite3⁄4ov
a zamestnancov fakulty, poskytova� jednotlivcom alebo sku-
pinám �tudentov, uèite3⁄4ov a zamestnancov fakulty humanitnú
pomoc, ak sa ocitli v ohrození �ivota alebo potrebujú naliehavú 
pomoc pri postihnutí �ivelnou pohromou, prípadne vo vá�nej 
sociálnej núdzi.

Èinnos� fondu bola v predchádzajúcom roku zameraná na:
a) výchovnovzdelávacie aktivity
- úèas� uèite3⁄4ov, doktorandov na konferenciách tuzemských,

            ako aj zahranièných, spojených s aktívnou úèas�ou
- úèas� �tudentov na jesennej �kole práva na tému �Politické

            práva v Európe� 
- medzinárodná spolupráca s univerzitami v zahranièí � Ma-

         sarykova univerzita v Brne, Katolícka univerzita v Lubline,
            Právnická fakulta �tátnej univerzity v Petrohrade.

b) nákup odbornej literatúry pre �tudijné úèely
c) organizáciu kurzu hebrejèiny
d) úèas� �tudentov Právnickej fakulty UPJ� na megaturnaji

IUTT 2007 univerzitných dru�stiev z celej Európy
vo futsale 

e) budovanie a rozvoj materiálno-technickej základne
Právnickej fakulty UPJ�

Správna rada fondu pravidelne rokuje o výroèných sprá-
vach, plánoch èinnosti, v rámci ktorých stanovila prednost-
ne sa venova� a podporova� vedeckovýskumnú èinnos� 
mladých uèite3⁄4ov, doktorandov a �tudentov, a to najmä 
ich vysielaním na vedecké konferencie, odborné seminá-
re, ïalej nákupom odbornej literatúry ako aj podporova� �porto-
vú èinnos�.

PhDr. Ján Èipkár, PhD.
Právnická fakulta
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Etika a s òou súvisiace problémy sa v súèasnosti stavajú 

èoraz diskutovanej�ou celospoloèenskou témou. Problémy, 
týkajúce sa bioetiky, ekoetiky, profesijnej etiky, etiky reklamy, 
práce, podnikania a mnohé ïal�ie, vyvolali u� nejednu 
horúcu polemiku. Aj napriek tomu, �e v spoloènosti existuje 
celá �kála morálnych noriem, poènúc zdravotníctvom,
cez jurisdikciu, ekológiu, sociálnu sféru a� po politickú 
scénu, mô�eme kon�tatova�, �e v znaènom mno�stve 
prípadov sú tieto normy nere�pektované, obchádzané
a v nemalej miere aj bezoh3⁄4adne poru�ované. Objavujú
sa aj náznaky tzv. etického minimalizmu, èi�e dovolené je 
v�etko, èo zákon nezakazuje. A tak sa vynára otázka, èi sú 
takéto normy pre spoloènos� potrebné a prospe�né.

Z mno�stva etických problémov, vyskytujúcich sa
v súèasnej postmodernej dobe, pre ktorú je charakteristický 
pluralizmus hodnôt a smerov, mne ako �tudentovi, 

Aktuálne etické 
problémy dne�ka

z poh3⁄4adu �tudenta

Imatrikulácia 
prvákov

na Filozofickej 
fakulte

Medzi k3⁄4úèové momenty ka�dého stupòa vzdelania 
nepochybne patria uvítacie a rozlúèkové slávnosti. Veï 
kto by zabudol na svoju stu�kovú?! 

Dòa 10. novembra 2008 sa uskutoènilo milé 
slávnostné privítanie prvákov Filozofickej fakulty (FF). 
Plná aula Lekárskej fakulty UPJ� svedèila o tom, �e
o �túdium na na�ej fakulte bol v tomto roku mimoriadny 
záujem. Veï 666 zaevidovaných �tudentov nie 
je zanedbate3⁄4ným èíslom.  

Slávnostná imatrikulácia bola pre �tudentov nielen 
príle�itos�ou vidie� osobne vedenie FF UPJ�, vedúcich 
v�etkých katedier, predsedu akademického senátu 
a predsedu �tudentskej èasti akademického senátu, 
ale aj prostredníctvom ich príhovorov spozna� bli��ie 
históriu a smerovanie fakulty a jej jednotlivých èastí. 

Príhovor pána dekana prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. 
sa niesol v duchu príznaènom jeho �týlu, zameranom 
nielen na �tudijný, ale aj na �tudentský �ivot prvákov, 
ku ktorému patria kultúrne a spoloèenské akcie.
Na privítanie pána dekana nadviazal priblí�ením 
èinnosti Akademického senátu FF UPJ� jeho 
predseda doc. PhDr. Pavol Tholt, CSc. K aktívnej 
úèasti na rozhodovaní a èinnosti Filozofickej fakulty, 
k prekonaniu strachu a vyjadrenia svojho názoru
(za výhody vo forme napr. ubytovania na internáte) 
vyzvala prvákov predsedníèka �tudentskej èasti 
akademického senátu a zároveò predsedníèka 
�tudentskej rady FF UPJ� Bc. Viktória Kopunièová.      

Záver slávnostného aktu obohatilo odovzdávanie 
certifikátov absolventom Sociálno-psychologických 
výcvikov, akreditovaných ministerstvom �kolstva. 
Celým uvítacím ceremoniálom sprevádzala prítomných 
svojim slovom doc. PhDr. O3⁄4ga Orosová, CSc. mim. 
prof. 

Slávnostné privítanie a nepochybne pripomienku 
pána dekana, aby sme spolu na zaèiatky na�ej 
Filozofickej fakulty úsmevne spomínali, ako na èasy, 
keï sme vysokú �kolu �tudovali na základnej �kole
s príchu�ou vanilky, pri odchode vedenia z pódia 
odmenili �tudenti hlasným potleskom pripomínajúcim 
oslavy ví�azného gólu. V�etkým prvákom prajeme 
úspe�né �túdium na na�ej fakulte a pevne dúfame, 
�e k tomuto slávnostnému privítaniu budú pribúda� 
ïal�ie príjemné aktivity pod zá�titou Filozofickej 
fakulty UPJ�.  

Mgr. Mária Sarková
Bc. Viktória Kopunièová

zarezonoval problém tolerancie ako jedného z najvy��ích 
etických princípov. Tolerancia ako racionálny princíp úzko 
súvisí so vzdelaním, slobodou a sebaovládaním. Akýmsi 
�vy��ím stupòom tolerancie� je láska, princíp emotívny, 
ktorý 3⁄4udí spája. Vo vrcholnej podobe lásky èlovek pre�íva 
úplnú jednotu s ostatnými 3⁄4uïmi i so svetom. 

V minulosti sa o tolerancii v kontextoch kultúr-
nohistorického a spoloèenského vývoja hovorilo v záujme 
zachovania �ivota. V súèasnej modernej dobe túto po�ia-
davku oznaèujeme ako �trvalo udr�ate3⁄4ný vývoj�. U� 
v hesle Francúzskej revolúcie vidíme tú�bu nielen
po slobode a rovnosti, ale aj po bratstve a tolerancii. Napriek 
tomu, �e v nasledujúcom období dochádza k postupnému 
presadzovaniu týchto po�iadaviek, mô�eme poveda�,
�e k ich úplnej realizácii zatia3⁄4 nedo�lo, preto�e aj v súèasnej 
spoloènosti výrazne poci�ujeme absenciu princípu bratstva. 
Je takmer neuverite3⁄4né, ako èasto dochádza ku konfliktom 
èi u� personálnym, skupinovým alebo národnostným 
v dôsledku nedostatku tolerancie a nere�pektovania 
základných etických princípov. Problém spoèíva v tom,
�e nedoká�eme akceptova� názory iného jednotlivca 
alebo komunity, èo v podstate predstavuje základnú formu 
nenásilnej komunikácie. Východiskom takejto komunikácie 
je nepou�ívanie násilia, nátlaku, osoèovania alebo inej 
formy zneva�ovania jednotlivca èi komunity nezávisle 
od prezentovaného názoru. Prostredníctvom etického 
di�kurzu, ktorého cie3⁄4om je privies� èloveka k ��astnému 
�ivotu, dotknuté strany predkladajú svoje názory bez toho, 
aby boli diskriminované a následne sa h3⁄4adá rie�enie, ktoré 
bude vhodné pre v�etkých. Takýto di�kurz v�ak nie je mo�ný 
bez tolerancie.

V dobe, keï je volanie spoloènosti po tolerancii èoraz 
hlasnej�ie, si musíme uvedomi�, �e jediný spôsob na jej 
dosiahnutie je praktická realizácia v ka�dodennom �ivote.
A najlep�ie je zaèa� ihneï.

Du�an Marják
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MEFANET 2008
PREDSTAVIL MODERNÉ 

METÓDY VÝUÈBY A �TÚDIA
NA LEKÁRSKYCH FAKULTÁCH

pre �tudijné zále�itosti 1. lekárskej fakulty UK, prof. MUDr. Jiøího 
Vaòka, prodekana pre zubné lekárstvo a prednostu Stomatologickej 
kliniky LF MU, a doc. MUDr. Lenku Roubalíkovú, CSc., zástupkyòu
za Èeskú stomatologickú komoru.

Prof. �aloudík vo svojom prejave zdôraznil význam projektu 
MEFANET pre vzdelávanie dne�nej generácie �tudentov lekárskych 
fakúlt a kon�tatoval, �e táto medzifakultná spolupráca výborne 
funguje, aj keï doteraz nie je verejnosti príli� známa. 

Projekt MEFANET stojí na troch základných pilieroch, bez ktorých 
by vôbec nemohol vzniknú�:

1. Vysoká kvalifikovanos� v�etkých zúèastnených. Autori moder-
ných výuèbových pomôcok sú v preva�nej väè�ine pedagógovia
s dlhoroènými skúsenos�ami. To v�ak neuberá na význame kvalitným 
�tudentským prácam, ktoré sa u� taktie� zaèínajú objavova� na ofi-
ciálnych výuèbových portáloch jednotlivých lekárskych fakúlt.

2. Vysoká motivácia v�etkých zúèastnených. Mnoho pedagógov 
si uvedomuje, �e elektronicky publikované dielo je 3⁄4ah�ie dostupné
a teda mô�e ma� nieko3⁄4konásobne väè�í ohlas ne� papierové skriptá 
èi monografia. Moderne uva�ujúci pedagógovia tak vychádzajú
v ústrety po�iadavkám �tudentov, ktorí by sa k papierovým skriptám 
mo�no ani nedostali.

3. Kontinuita uèite3⁄4skej práce na vysokých �kolách. Tvorba 
výuèbových materiálov nadväzuje na dlhoroènú tradíciu. V súèasnej 
dobe sa mení iba forma, v akej sú výuèbové materiály publikované.

Plenárna sekcia, spustenie centrálnej brány MEFANET
Plenárnu sekciu zahájil prof. MUDr. Du�an Me�ko, PhD. z Jes-

seniovej lekárskej fakulty v Martine so svojou predná�kou
na tému �Vízie digitálneho vzdelávania v medicíne�. Prof. Me�ko 
celkom výsti�ne kon�tatoval, �e ve3⁄4ká èas� pedagógov, ktorí dnes 
vyuèujú na lekárskych fakultách, pôsobí znaène zaostalo v porovnaní 
so svojimi �tudentmi, èo sa týka pou�ívania moderných technológií. 
V dôsledku toho komunikácia medzi uèite3⁄4mi a �tudentmi niekedy 
viazne, èo je ve3⁄4ká �koda. Poèas svojej pútavej predná�ky uviedol 
prof. Me�ko rad príkladov zo svojej pozície uèite3⁄4a i otca, a nakoniec 
vyzval v�etkých prítomných, aby sa nebáli uèi� od svojich �tudentov
a aby sa nebránili vyu�ívaniu moderných technológií a komunikaèných 
nástrojov.

Nové technológie v�ak priná�ajú i nové otázky a problémy. 
Napríklad tvorba elektronických diel na lekárskych fakultách má svoje 
eticko-právne �pecifiká. Preto si urèite v�etci poslucháèi so záujmom 
vypoèuli druhú plenárnu predná�ku Mgr. Jitky Mekle�ovej, expertky 
na autorský zákon z Ministerstva kultúry ÈR.

S ve3⁄4kým ohlasom sa stretla aj plenárna predná�ka Ing. Daniela 
Schwarza, PhD. nazvaná �Jednotné rie�enie pre zdie3⁄4anie a ponuku 
vzdelávacieho obsahu v sieti MEFANET�. Dr. Schwarz poèas 
svojho polhodinového vystúpenia poslucháèov detailne oboznámil 
s fungovaním výukových portálov, ktoré boli sprevádzkované
na v�etkých èeských a slovenských lekárskych fakultách. Zmyslom 
takého portálu na lekárskej fakulte je umo�ni� akademickým 
pracovníkom zverejòovanie ich elektronických diel. Takáto èin-
nos� sa dnes nazýva e-publishing a je prakticky rovnocenná
s publikaènou èinnos�ou vydávanou v klasickej papierovej podobe. 
Edukaèné webové portály okrem toho u3⁄4ahèujú komunikáciu medzi 
autormi multimediálnych uèebných pomôcok a ich pou�ívate3⁄4mi, 
pomáhajú osobám zapojeným do celo�ivotného vzdelávania lekárov 
a pracovníkov v zdravotníctve, a v neposlednom rade navigujú 
�tudentov a pedagógov v zlo�itom prostredí nástrojov pre elektronickú 
podporu výuèby a �túdia. Naopak cie3⁄4om edukaèného portálu nie 

V dòoch 20. � 21. 11. 2008 sa v brnenskom hoteli Voronì� konal 
u� druhý roèník konferencie MEFANET, zameranej na e-learning 
a zdravotnícku informatiku vo výuèbe lekárskych odborov. Okrem 
v�eobecných tém súvisiacich s modernými metódami výuèby sa 
teraj�í roèník konferencie sústredil najmä na odbory zubné lekárstvo, 
stomatológia a maxilofaciálna chirurgia.

Rovnako ako vlani bola aj tohtoroèná konferencia urèená hlavne 
pedagógom, pôsobiacim na lekárskych fakultách. V porovnaní
s prvým roèníkom bol v�ak program i zlo�enie úèastníkov konferencie 
ove3⁄4a pestrej�ie. Je to odrazom úspe�nej medzifakultnej spolupráce, 
ktorá v oblasti výuèby zaèala existova� u� v roku 2006 a za necelé dva 
roky sa roz�írila na v�etkých desa� èeských a slovenských lekárskych 
fakúlt.

Projekt MEFANET
Konferencia MEFANET 2008 bola organizovaná najmä 

ako stretnutie priaznivcov medzifakultného projektu MEFANET 
(MEdical FAculties NETwork, http://www.mefanet.cz). Projekt 
tejto vzdelávacej siete funguje na základe rovnocennej spolupráce 
v�etkých desiatich lekárskych fakúlt v ÈR a SR, ktoré sa rozhodli
pre spoloèný postup pri zavádzaní moderných informaèných 
technológií do výuèby, a to hlavne v oblasti tvorby a zdie3⁄4ania 
elektronických výuèbových materiálov. Projekt MEFANET nemá 
za cie3⁄4 na fakultách èoko3⁄4vek direktívne zavádza� a je postavený 
výluène na dobrovo3⁄4nej spolupráci zapojených subjektov. Rie�enie 
projektu je dominantne zamerané na tvorbu metodických materiálov 
a doporuèení, ktoré u3⁄4ahèia �ir�iu spoluprácu pedagogických tímov. 
Cie3⁄4ová skupina projektu zahàòa pedagógov a �tudentov v�etkých 
lekárskych fakúlt, prièom táto e-komunita dnes zasahuje viac ne� 20 
tisíc potenciálnych pou�ívate3⁄4ov.

Otvorenie konferencie
Konferenciu otvoril predseda Koordinaènej rady MEFANET 

doc. RNDr. Ladislav Du�ek, PhD. (In�titút bio�tatistiky a analýz MU), 
ktorý zároveò privítal prítomných hostí: prof. MUDr. Jana �aloudíka, 
CSc. dekana Lekárskej fakulty MU, prof. RNDr. Evu Táborskú, 
CSc., prodekanku pre �túdium na prvom stupni magisterského 
�túdia LF MU, prof. MUDr. Stanislava �típka, DrSc., prodekana

Na projekte MEFANET spolupracuje desa� èeských a slovenských
lekárskych fakúlt.

á
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je nahradzova� samotné e-learningové aplikácie. Tie èasto be�ia
na samostatnom serveri, portál lekárskej fakulty je teda vyu�ívaný 
hlavne ako publikaèná platforma. Autori výuèbových pomôcok tak
o sebe a o svojich dielach dávajú vedie� kolegom i �tudentom.

Poèas svojej predná�ky dr. Schwarz detailne rozobral v�etky 
aspekty tohto jednotného portálového rie�enia pre v�etky fakulty,
a nakoniec slávnostne odhalil webovú adresu tzv. centrálnej 
brány, ktorá od toho èasu vzájomne prepája v�etky výuèbové 
portály lekárskych fakúlt: http://portal.mefanet.cz. Pou�ívate3⁄4 
mô�e vyh3⁄4adáva� výuèbové materiály buï jednoduchým zadaním 
h3⁄4adaného výrazu do vyh3⁄4adávacieho políèka, prípadne pou�i� 
roz�írené vyh3⁄4adávanie alebo prechádza� obsah centrálnej brány 
prostredníctvom mapy lekárskych disciplín. Tato mapa je súèasne 
jediným spoloèným prvkom výuèbových portálov v�etkých zapojených 
fakúlt.

Elektronická podpora výuèby a �túdia v odbore Zubné 
lekárstvo

V druhom bloku predná�ok sa úvodného slova ujal prof. MUDr. Jiøí 
Vanìk, prodekan pre zubné lekárstvo a prednosta Stomatologickej 
kliniky LF MU. Prof. Vanìk pripomenul, �e od roku 2004/2005 sa 
�túdium stomatológie a zubného lekárstva skrátilo zo �es�roèného 
na pä�roèné a pod3⁄4a toho sa musel upravi� �tudijný program.
V tejto súvislosti je vyu�itie e-learningových pomôcok ve3⁄4mi 
vítané: po prvé, vydanie papierových skrípt by trvalo ove3⁄4a dlh�ie;
a po druhé, elektronické výuèbové materiály sú flexibilnej�ie a mo�no 
ich prakticky kedyko3⁄4vek aktualizova�. Prof. Vanìk ïalej upozornil 
na nízky poèet �tudentov i absolventov odboru zubné lekárstvo
a informoval poslucháèov, �e brnenská a plzenská lekárska fakulta 
spoloène podali návrh na rozvojový projekt nazvaný �Vytvorenie 
podmienok pre roz�írenie poètu �tudentov odboru zubné lekárstvo�.

Väè�ina nasledujúcich príspevkov úzko súvisela s vy��ie 
citovaným návrhom rozvojového projektu a ich autori pochádzali 
z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. MUDr. Tomá� Sojka 
predstavil svoju poèítaèovú aplikáciu pre výuèbu problematiky 
stomatologických indexov a spracovanie klinických dát v stomatológii. 
MUDr. Pavlína Èernochová, PhD. a MUDr. Sonia Bartáková, PhD. 
zoznámili poslucháèov s vyu�itím e-learningu v pregraduálnej 

Centrálna brána (http://portal.mefanet.cz) vzájomne prepája edukaèné 
webové portály v�etkých zúèastnených lekárskych fakúlt.

výuèbe ortodoncie, resp. v pregraduálnej výuèbe zubného lekárstva.
O svojej skúsenosti sa následne podelili taktie� zástupcovia
z ostatných lekárskych fakúlt, ako napríklad prof. MUDr. Ta�jana 
Dostálová, DrSc., MBA z 2. LF UK, ktorá predviedla konkrétne uká�ky 
komplexných e�learningových kurzov pre výuèbu stomatológie
v systéme Moodle, ktorý prevádzkuje Ústav výpoètovej techniky 
na UK, alebo prof. MUDr. Andrej Jenèa, CSc. z ko�ickej lekárskej 
fakulty UPJ�, ktorý prezentoval výhody dokumentácie priebehu lieèby 
raritných prípadov z oblasti maxilofaciálnej chirurgie.

Telemedicína nie je iba ba�tou rádiológov
Na vyspelých informaèných a komunikaèných technológiách je 

zalo�ená i telemedicína � interdisciplinárna téma, ktorá v súèasnej 
dobe pre�íva búrlivý rozvoj. Struène povedané, jedná sa o prenos 
klinických snímok, videí èi ïal�ích informácií z miesta získania
na prakticky akéko3⁄4vek miesto na Zemi. Toto je mo�né s výhodou 
vyu�i� nie len pri výuèbe medikov, ale napríklad aj pri odbornej 
konzultácii komplikovanej�ích klinických prípadov so skúsenej�ími 
kolegami. Aj keï priame prenosy z operaèných sál fungovali u� v 20. 
storoèí, dne�né moderné technológie priná�ajú radu zdokonalení
a nových mo�ností.

Pod3⁄4a odboru, v ktorom sa telemedicína vyu�íva, je mo�né hovori� 
o telepatológii, telehematológii, telegynekológii a pod. Poslucháèov 
upútala napríklad predná�ka MUDr. Michala Jurajdu, PhD. (LF 
MU), ktorý demon�troval výhody telepatológie: hotové histologické 
preparáty sú nasnímané �peciálnym prístrojom do digitálnej podoby, 
aby sa potom �tudent (èi klinik) mohol hodnoti� kedyko3⁄4vek a prakticky 
kdeko3⁄4vek, keï�e namiesto mikroskopu mu staèí obyèajný poèítaè. 
Podobné výhody má i telehematológia, ktorú popísala MUDr. Jarmila 
Kissová z LF MU. U� spomínané prenosy z operaèných sál sa
s výhodou vyu�ívajú pri výuèbe oftalmológie, gynekológie a ïal�ích 
odborov, ako zaznelo aj v nasledujúcich predná�kach.

Metodické aspekty e-learningu
Dva predná�kové bloky a jeden popoludòaj�í workshop boli 

venované metodickým aspektom tvorby e-learningových kurzov 
a iných elektronických pomôcok. Táto téma si iste zaslú�ila ve3⁄4kú 
pozornos� zo strany pedagógov, keï�e na workshope i poèas 
predná�ok sa mohli pouèi�, ako pristupujú k tvorbe výuèbových 
materiálov ich kolegovia. Tematicky zameraný workshop viedla PaeDr. 
Jana Vejvodová, CSc. zo Západoèeskej univerzity v Plzni, ktorá 
zoznámila úèastníkov so �pecifickými postupmi pri príprave rôznych 
foriem e-learningu. Dr. Vejvodová nezabudla porovna� efektívnos� 
rôznych didaktických stratégií, ktoré je mo�né v e-learningu uplatni�. 
Úèastníci tohto interaktívneho workshopu mohli na konkrétnych 
príkladoch rozhodova� o správnosti/nesprávnosti, resp. vhodnosti/
nevhodnosti rôznych prístupov pri zostavovaní �truktúry kurzu, 
�tylizácii cie3⁄4ov, textov èi testov.

Na metodicky zameraných predná�kach sa mohli poslucháèi 
dozvedie� o rôznych postupoch a konkrétnych softvérových 
aplikáciách, ktoré mo�no vyu�íva� pri tvorbe e-learningových 
pomôcok. Zaslú�eného uznania sa doèkal multimediálny atlas 
patofyziológie z dielne MUDr. Jiøího Kofránka, CSc. (1. LF UK), 
ktorý postupne vzniká koordinovaným úsilím lekárov, programátorov
a grafikov. Naopak Ing. Milan Dvoøák z plzenskej lekárskej fakulty UK 
vo svojej predná�ke dokázal, �e i zaèínajúci autori sa mô�u smelo 
pusti� do menej nároèných projektov, ktoré s vynalo�ením ïaleko 
men�ieho mno�stva energie stále vyzerajú reprezentaène.

Videokonferencia
Druhý deò ráno sa konala videokonferencia, ktorá prilákala hlavne 

záujemcov o pokrok kolegov pedagógov v anglofónnom svete. Poèas 
nieko3⁄4kých minút bolo hladko nadviazané �ivé spojenie s dr. Chrisom 
Patonom z novozélandskej University of Auckland. Slova sa najskôr 
ujal prof. MUDr. Stanislav �típek, DrSc. (1. LF UK), ktorý dr. Patona 
predstavil ako svetovo uznávaného odborníka na e-learning, ktorý 
svoje skúsenosti nadobudol v anglickom Nottinghame, na univerzite
v Cambridgi a pôsobil na mnohých ïal�ích renomovaných in�titúciách.

Dr. Paton sa vo svojom videokonferenènom príspevku zameral 
na nesmierne mo�nosti, ktoré ponúkajú súèasné technológie Web 
2.0. Kým Web 1.0 bol internet zalo�ený na statických, preva�ne 
textových informáciách, ktoré boli spravované jedným webmasterom, 
dne�ný Web 2.0 je v podstate interaktívna sie� miliónov pou�ívate3⁄4ov, 
ktorí aktívne prispievajú k obsahu internetu. Textové a obrázkové 
informácie sú dnes u� fakticky zastarané, na ich miesto sa tlaèia audio 
a video nahrávky, celkovo modernej�ie technológie a zlo�ité aplikácie, 
prièom ovládanie týchto aplikácií je pou�ívate3⁄4sky stále jednoduch�ie. 
Dr. Paton na tomto mieste uviedol nieko3⁄4ko slu�ieb, ktoré sú známe 

á
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komunite pou�ívate3⁄4ov internetu na celom svete: patrí sem YouTube, 
Facebook, Wikipedia a ïal�ie.

Laická verejnos� ale väè�inou ani netu�í o existencii internetových 
aplikácií, ktoré sú urèené pre lekárov alebo pre �tudentov medicíny,
a ktoré sú zalo�ené na podobných technológiách ako vy��ie uvedené 
populárne webové portály. Medzi najznámej�ie patrí napríklad blog 
KevinMD.com: táto stránka má 16 000 zaregistrovaných pou�ívate3⁄4ov 
a prevádzkuje ju v�eobecný lekár Dr. Kevin Pho, ktorý pôsobí v USA. 
Iným príkladom je projekt MedPedia.com, èo je obdobou populárnej 
wikipédie a bude spustená koncom roku 2008. Sám dr. Paton zalo�il 
webový portál NewMedia Medicine, ktorý sa zameriava nielen
na tvorbu 3D biomedicínskych animácií a e-learningových kurzov, 
ale navy�e funguje podobne ako populárny Facebook, t.j. sie�
pre nadväzovanie sociálnych väzieb, ktorá je v tomto prípade 
zameraná na �tudentov medicíny.

Dr. Paton vyzdvihol klady, ale i niektoré zápory uèenia s vyu�itím 
technológií Web 2.0. Výhody moderných technológií nie je potrebné 
na tomto mieste pripomína�, azda staèí uvies� len tu najväè�iu: 
�tudenti sa aktívne zúèastòujú na procese uèenia sa, nie je to len 
pasívne vstrebávanie poznatkov, ako tomu bolo v minulom storoèí. 
Medzi isté nevýhody patrí 3⁄4ahká manipulovate3⁄4nos� obsahu: napríklad 
na wikipedii mô�e ktoko3⁄4vek zmeni� prakticky èoko3⁄4vek, èím klesá 
dôveryhodnos� týchto internetových zdrojov informácií. Pomerne 
komplikovaným problémom i naïalej zostáva otázka, ako neporu�i� 
právo pacientov na súkromie, a pritom zaisti� efektívnu výuèbu. Tieto 
a prípadné ïal�ie otázniky v�ak mo�no efektívne vyrie�i� prijatím 
pravidiel, ktoré zaistia, aby boli v�etci spokojní a aby sa nikto necítil 
po�kodený.

Videokonferencia sa stretla so znaèným ohlasom a z publika 
zaznelo nieko3⁄4ko otázok, ktoré by iste boli podnetom pre dlh�iu 
diskusiu. Kvôli nabitému programu konferencie v�ak mohol dr. Paton 
odpoveda� iba ve3⁄4mi struène a prípadných záujemcov o podrobnej�ie 
informácie odkázal na svoju internetovou stránku, ktorú mo�no vyu�i� 
aj ako zdroj mnohých zaujímavých odkazov: www.chrispaton.org.

Vzdelávacie webové portály
Jedným z najvýznamnej�ích cie3⁄4ov projektu MEFANET je vy-

budovanie spoloènej on-line platformy pre priebe�né zverejòovanie 
výuèbových materiálov vytváraných na jednotlivých lekárskych 
fakultách. Poèas konferencie MEFANET 2008 bola preto 
implementácii edukaèných portálov venovaná znaèná pozornos�. 
V sekcii �peciálne zameranej na výuèbové portály vystúpil naj-
skôr Ing. Jaroslav Majerník, PhD. (LF UPJ� Ko�ice), ktorý 
oboznámil poslucháèov so svojimi vlastnými skúsenos�ami s in-
�taláciou a prevádzkou spoloèného portálového rie�enia (viï http://
portal.lf.upjs.sk). Aj keï ko�ická lekárska fakulta zatia3⁄4 nezverejnila 
také mno�stvo materiálov ako niektoré iné lekárske fakulty, správcom 
tamoj�ieho portálu nechýba potrebné nad�enie, s ktorým presviedèajú 
ko�ických pedagógov o u�itoènosti tohto inovatívneho rie�enia.

Poèas ïal�ích dvoch predná�ok zoznámili zástupcovia 
bratislavského spolku medikov poslucháèov s rie�ením �tudentského 
portálu, ktorý je celkom nezávislý na oficiálnom vedení bratislavskej 
lekárskej fakulty. Na záver tohto predná�kového bloku vystúpila 
Mgr. Bohdana Øeháková (LF UP), ktorá predstavila úspe�ný projekt 
e-learningovej podpory výuèby patologickej fyziológie na olomouckej 

Dr. Chris Paton (University of Auckland, Nový Zéland) vo svojom vi-
deokonferenènom príspevku naznaèil mo�nosti technológií Web 2.0
pre výuèbu a �túdium medicíny.

lekárskej fakulte. Postupne tak vzniká verejne prístupný webový portál 
(http://pfyziol.upol.cz), ktorého osnovu tvoria digitalizované ozvuèené 
videozáznamy predná�ok, synchronizované s powerpointovými 
prezentáciami vyuèujúcich. Virtuálne predná�ky sú navy�e vybavené 
výkonným vyh3⁄4adávacím aparátom a autodidaktickými testami.

Panelová diskusia a verejné rokovanie Koordinaènej rady 
MEFANET

K bohatému programu tohtoroènej konferencie pribudla aj pa-
nelová diskusia na tému �Ako v krátkej dobe naplni� výuèbové 
portály uspokojivým a kvalitným obsahom?�. Správcovia jednotlivých 
edukaèných portálov na nieko3⁄4kých fakultách sa toti� stretávajú
so stále rovnakým problémom: vyuèujúci na príslu�nej fakulte
sú tak pracovne vy�a�ení, �e èasto nemajú èas alebo chu� zaobera� 
sa vytváraním elektronických výuèbových pomôcok pre úèely portálu. 
Panelovej diskusii predsedal prof. MUDr. Stanislav �típek, DrSc. (1. LF 
UK), ktorý naznaèil niektoré ïal�ie dôvody pre nie príli� ve3⁄4kú ochotu 
pedagógov ku spolupráci. Niektorí uèitelia sa napríklad domnievajú, �e 
nemá cenu trávi� èas nad zdåhavou prípravou výuèbových materiálov, 
keï túto ich èinnos� údajne nikto okrem �tudentov neocení. Doc. 
RNDr. Ladislav Du�ek, Ph.D. (LF MU) v�ak namietol, �e elektronické 
skriptá mô�u by� v akademickej obci ohodnotené rovnako ako 
klasické papierové, a navy�e má autor ove3⁄4a väè�iu �ancu, �e
v dne�nej dobe informaèných technológií sa o jeho diele dozvie 
ïaleko viac 3⁄4udí. Úèastníci diskusie sa nakoniec jednomyse3⁄4ne zhodli 
na tom, �e je potrebné vybudova� na jednotlivých fakultách stabilné 
tímy 3⁄4udí, ktorí budú poskytova� pedagógom technickú podporu
a pomáha� im s digitalizáciou ich výuèbových materiálov. V mnohých 
prípadoch je mo�né vyu�i� aj �tudentov, ktorí moderným technológiám 
èasto rozumejú viac ako ich uèitelia a vykazujú patrièné nad�enie
pre tvorbu tohto typu výuèbových pomôcok.

Predsedajúci panelovej diskusie (z3⁄4ava): doc. RNDr. Ladislav Du�ek, 
PhD. (LF MU), Ing. Daniel Schwarz, PhD. (LF MU), RNDr. Èestmír �tuka, 
MBA (1. LF UK), MUDr. Martin Vejra�ka, PhD. (1. LF UK), prof. MUDr. Sta-
nislav �típek, DrSc. (1. LF UK).

Po skonèení oficiálneho programu konferencie sa konalo verejné 
rokovanie Koordinaènej rady projektu MEFANET. Zástupcovia 
jednotlivých lekárskych fakúlt sa pochvalne vyjadrili o hladkom 
priebehu konferencie a jej bohatom programe, a navrhli niektoré 
zlep�enia pre nasledujúci roèník. Zvlá�� pozitívnou správou je to, 
�e projekt MEFANET si v priebehu necelých dvoch rokov svojej 
existencie nenápadne vydobyl svoje miesto v oblasti moderného 
vzdelávania budúcich lekárov: pri vyh3⁄4adávaní niektorých lekárskych 
termínov ponúka internetový vyh3⁄4adávaè Google na prvých miestach 
odkazy na centrálnu bránu (http://portal.mefanet.cz) alebo na in-
dividuálne výuèbové portály zapojených lekárskych fakúlt. K projektu 
MEFANET by sa radi pripojili aj niektoré ïal�ie subjekty, napríklad 
ukrajinská Ternopil State Medical University alebo Zdravotno sociálna 
fakulta Juhoèeskej univerzity. O pristúpení týchto záujemcov bude 
rozhodnuté v najbli��ej dobe.

V závere rokovania sa Koordinaèná rada uzniesla, �e konferencia 
MEFANET bude aj v roku 2009 a pokúsi sa nadviaza� na úspech 
tohto roèníka. Dátum a miesto konania boli u� stanovené na 26. � 27. 
11. 2009 v brnenskom hoteli Voronì�. Do tej doby prajeme v�etkým 
úèastníkom i priaznivcom moderných výuèbových metód mnoho 
úspechov v ich práci a budeme sa te�i� na opätovné stretnutie.

Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Ústav lekárskej informatiky, LF UPJ�
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Zaèiatkom akademického roka pri�la Katedra Ústavného práva

a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa �afárika
v Ko�iciach s my�lienkou zorganizova� v úzkej spolupráci so �tudentskou 
organizáciou The European Law Studentś  Association (ELSA Ko�ice) 
prvý roèník medzinárodnej vedeckej konferencie/workshopu na tému 
�Právna úprava starostlivosti o �ivotné prostredie�. U� o necelé dva 
mesiace sa v priestoroch Business Centra Ko�ice stretlo vy�e 20 
úèastníkov konferencie, ktorej odborným garantom bola pani prodekanka 
Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach doc. JUDr. 
Mária Kiovská, CSc. 

Súèasné trendy globalizácie a technologizácie spoloènosti, a s nimi 
následne spojené problémy �ivotného prostredia, vedú k nevyhnutnosti 
zamyslenia sa nad aktuálnymi právnymi, ekonomickými a �ir�ie 
vnímanými spoloèenskými otázkami a súvislos�ami starostlivosti o �ivotné 
prostredie. Tieto podnety nás priviedli k my�lienke realizácie podujatia, 
ktorého cie3⁄4om bolo pertraktovanie poznatkov a skúseností na úseku 
starostlivosti o �ivotné prostredie predstavite3⁄4mi domácej i zahraniènej 
vedy environmentálneho práva, správneho práva, ale i ústavného práva.

Odrá�ajúc skutoènos�, �e ide o podujatie spoluorganizované 
�tudentskou organizáciou, v zmysle naplnenia princípu ekologizácie 
výchovy, osvety a vzdelávania, sa v rámci programu konferencie ponúkol 
èas aj na predstavenie ekologických náh3⁄4adov trom vybraným, najlep�ím 
a najaktívnej�ím �tudentom �tudijného predmetu �Právo �ivotného 

Právna úprava starostlivosti
o �ivotné prostredie

prostredia� na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa �afárika
v Ko�iciach.  

Práve úèas� �tudentov bola jedným zo základných zámerov 
koordinátorov akcie, a to z dôvodu ponúknutia mo�nosti u� teraz, poèas 
�túdia sna�ivým �tudentom zaèa� pracova� na svojej vedecko-publikaènej 
èinnosti. ELSA Ko�ice poskytuje �tudentom mnoho príle�itostí za-
traktívnenia �túdia, priná�a na �kolu prax v podobe výmenných stá�i 
v najlep�ích svetových advokátskych spoloènostiach, simulovaných 
súdnych sporov, rozhodcovských konaní, konferencií, diskusných 
klubov, èi esejí. Ve3⁄4mi nás preto pote�il záujem �tudentov zapoji� sa svojim 
vystúpením a vedeckým príspevkom, ktorých poh3⁄4ad na túto problematiku 
bol patriène ocenený aj v nezáväznej diskusii po skonèení odborného 
programu.

O rozsahu akcie svedèí mimoriadne pestré zastúpenie predná�a-
júcich, popredných odborníkov z Najvy��ieho správneho súdu v Brne, 
Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Masarykovej Univerzity, 
Palackého Univerzity, Univerzity Komenského, Trnavskej Univerzity
a v neposlednom rade Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa �afárika 
v Ko�iciach.

Cenným výstupom bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov 
úèastníkov konferencie.

Po mimoriadne kladných ohlasoch tak predná�ajúcich, ako aj divákov 
veríme, �e sa takto spoloène budeme môc� budúci rok opä� stretnú�. Je 
pre nás poctou, �e sa Právnická fakulta v spolupráci s ELSA Ko�ice stala 
organizátorom v dne�nej dobe tak prínosných podujatí zaoberajúcich
sa otázkami a rie�eniami starostlivosti o �ivotné prostredie.

JUDr. Jozef Tekeli
Norbert Ostró

Medzinárodná konferencia 
PSYCHOLOGIA CASSOVIENSIS

8. � 10. október 2008, semester sa pomaly rozbieha a u� 
sa objavuje výborná príle�itos� pre �tudentov psychológie, ale 
samozrejme nielen pre nich. Katedra psychológie a Katedra 
pedagogickej psychológie a psychológie zdravia pod zá�titou 
Filozofickej fakulty UPJ� v Ko�iciach zorganizovala medzinárodnú 
konferenciu s názvom Psychologia Cassoviensis 2008, konajúcu sa 
pri príle�itosti 40. výroèia otvorenia �túdia psychológie v Ko�iciach
a 90. výroèia narodenia prof. PhDr. Jána Hvozdíka, DrSc. Hos�ujúcim 
miestom sa stalo na�e krásne mesto Ko�ice a na program boli vyu�ité 
priestory Lekárskej fakulty.

Pestrý program tvorili rôzne oblasti psychológie a hlavne 
aktívni úèastníci, ktorí so svojimi zaujímavými témami zabezpeèili 
poslucháèom a �tudentom bohato pre�ité dni plné informácii. 

Otvorenie a úvodné slovo k 40. výroèiu otvorenia �túdia 
psychológie na UPJ� patrilo vedúcemu Katedry psychológie
na Filozofickej fakulte UPJ� prof. PhDr. Ladislavovi Lova�ovi, CSc., 
ktorý vrátil mnohých úèastníkov svojim rozprávaním do obdobia 
ich �túdia. Medzi hos�ami a prezentujúcimi nechýbal doc. PhDr. 
Stanislav Hvozdík, CSc. ktorý priblí�il �ivot svojho otca v osobných 
reminiscenciách. K otvoreniu konferencie prispela aj doc. PhDr. E. 
Gajdo�ová, CSc. príspevkom prof. Hvozdíka k súèasnej �kolskej 
psychológii. 

Nasledovali ïal�ie prezentácie zoradené do jednotlivých 
oblastí psychológie, ktoré svojou bohatos�ou obsadili paralelne dve 
posluchárne. Poslucháèi a �tudenti si teda mali z èoho vybera�. Medzi 

oblas�ami, ktoré boli na konferencii zastúpené, patrili Psychológia 
v �kole, Psychológia zdravia, Psychológia v �kole a poradenstve, 
problematika nadaných detí, èi èloveka v sociálnom prostredí. Pestrú 
kategóriu tvorila èas�, nazvaná Sympózium Dynamického testovania 
latentných uèebných kapacít detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Súèas�ou konferencie bola aj prezentácia posterov, 
ktorých poèet sa vy�plhal na 35. Prítomní sa na nedostatok informácií 
s�a�ova� nemohli a diskusie k prezentáciám a posterom èasto predå�ili 
o èas vyhradený na prezentáciu. Èo bolo len dôkazom záujmu a toho, 
�e psychológovia doká�u pri svojich úvahách by� nato3⁄4ko zanietení,
�e zabúdajú na èas. 

Po výbornom výkone sa prezentujúci mohli uvo3⁄4ni� na spo-
loèenskom veèierku, ktorý sa stal miestom spomienok na �tu-
dentské èasy, zaèiatky v praxi, èi rôznych zábavných historkách 
zo �ivota. Pre niektorých sa stal veèierok �stretávkou z univerzity�. 
Nechýbali fotografie a srdeèný smiech prítomných, ktorý bol prejavom 
dobrej zábavy.    

Spokojnos� s úspe�nou konferenciou neskrýval v posledný 
deò nik. Nám len zostáva dúfa�, �e táto konferencia nebola 
poslednou mo�nos�ou dokáza� �ikovnos� psychológov, pôsobiacich
na Filozofickej fakulte UPJ� v Ko�iciach, ako aj �ikovnos� �tudentov, 
ktorí prispeli svojou prácou k organizácii konferencie.
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Deviaty september 2008 sa pre Ko�ice stal historickým 
dòom. Práve nad týmto mestom v tento deò zazneli ví�azné 
fanfári zo strany posudkovej komisie , ktorá vyberala Európske 
hlavné mesto kultúry 2013. O ambicióznom projekte sme sa 
rozprávali so Zuzanou Lehotskou, ktorá v projektovej skupine 
zabezpeèuje komunikáciu s verejnos�ou.

Aké sú bezpro-
stredne po ví�azstve 
Ko�íc pocity tímu, 
ktorý celý tento projekt 
realizuje?

Pocity sú len tie 
najlep�ie, preto�e po tak-
mer dvojroènej práci je
za nami vytú�ený výsle-
dok. Ako jediné mesto 
na Slovensku budeme 
môc� realizova� projekt,
o ktorý sa uchádzalo 
spolu devä� slovenských 
miest. Te�í nás aj to, 
�e Ko�ice a rovnako
aj Slovensko sa zvidite3⁄4ní 
na kultúrnej mape Euró-
py a dostane v oblas-
ti kultúry kredit, aký mu 
u� dávno patrí.

KO�ICKÁ EXPANZIA 
 KULTÚRY 

Projekt Ko�ice 2013 EHMK má ve3⁄4mi moderný dizajn, 
úderný slogan a anglické ekvivalenty. Bolo zámerom 
oslovi� hlavne mladú generáciu? Do akej miery na túto 
kampaò reagovali tí skôr narodení?

Úlohou sú�a�nej kampane bolo skôr upozorni� 3⁄4udí na to, 
�e sa mesto zapája do prestí�nej sú�a�e s bohatou históriou 
a kreditom o titul Európske hlavné mesto kultúry. Chceli sme 
3⁄4udí podnieti� k spolupráci, aby mali spoluúèas� na projekte. 
Na na�u výzvu vtedy zareagovalo okolo 300 predkladate3⁄4ov 
kreatívnych nápadov alebo projektov. Niektoré z nich sme 
sèasti zakomponovali aj do projektu. EHMK nemá urèenú 
cie3⁄4ovú vekovú kategóriu. Cie3⁄4om je podchyti� v�etkých, ktorí 
budú chcie�, aby sa kultúra stala ich ka�dodennou súèas�ou 
�ivota. Snahou je dosta� kultúru tam, kde by ju nikto neèakal, 
vyzva� 3⁄4udí na aktívne pou�ívanie mo�ností mesta, vytvori�
a ponúknu� priestor pre kreativitu a dobré nápady. 

Use the city! alebo Pou�i mesto! je ústredný slogan 
celého projektu. Ako by teda mal be�ný obyvate3⁄4 pou�i� 
resp. vyu�i� mesto?

Autorom sloganu je mladý ko�ický architekt Michal Hladký, 
ktorý rovnako ako pri názve projektu, Interface, vychádzal 
z technického slovníka. Slogan má pôsobi� ako pokyn 
z poèítaèovej príruèky. Aby sme vedeli správne pou�íva� v�etky 
mo�nosti poèítaèa, musíme sa ho nauèi� pou�íva� správne. 

Podobne je to aj s mestom, ktoré predstavuje prostriedok, 
ktorý sa musíme nauèi� správne pou�íva� a vyu�íva� v�etky 
jeho, aj doteraz neobjavené funkcie. M. Hladký si pri tvorbe 
koncepcie projektu v�imol, �e mnohí obyvatelia Ko�íc, ale 
i jeho náv�tevníci ve3⁄4mi málo vyu�ívajú potenciál mesta. 
Mesto je pre nich len akýmsi zdrojom práce, nákupov, 
prenocovania, �túdia... Pritom mesto doká�e ponúknu� ove3⁄4a 
viac. V najbli��ích rokoch sa preto budeme sna�i� odkry� 
skryté mo�nosti mesta a ponúknu� ich na kreatívne vyjadrenie 
obyvate3⁄4ov, umelcov i náv�tevníkov Ko�íc. 

Projekt sa sna�í by� urèitým pojítkom, medzi-
èlánkom medzi obyvate3⁄4om a jeho mestom. Na tom je 
zalo�ený aj Interface 2013. Mohli by ste nám vysvetli� 
význam Interface?

Termín Interface pochádza z poèítaèovej oblasti, kde 
predstavuje komunikaèné prostredie spájajúce rôznorodé 
skupiny, ktoré na prvý poh3⁄4ad nehovoria rovnakým jazykom. 
Interface 2013 chce vytvori� prostredie, v ktorom 3⁄4udia vedú 
intenzívny kreatívny rozhovor s in�piratívnym, inovatívnym 
výsledkom. Prostredie, ktoré nerozoznáva delenie na tvor-
cov a divákov, v ktorom sa v�etci úèastníci bez rozdielu 
stávajú aktívnymi prvkami. Interface je vzdelávajúcim 
prostredím, ktoré mô�e nauèi� komunikova� v�etky skupiny 
obèanov medzi sebou navzájom, s mestom, krajom a celou 
Európou. V tomto kreatívnom prostredí komunikuje tradícia 
s novými a inovatívnymi formami. Kultúra tu nie je uzatvorená 
do kamenných budov, ale nachádza sa v�ade tam, kde 
je jej u�ívate3⁄4, jej tvorca. Projekt spája okraj so stredom
a jeho ambíciou je prinies� okrajové do centra diania, sta� sa 
prostredím pre stretávanie. Kultúra sa v òom stáva nástrojom 
prepojenia, porozumenia a rozvoja. 

Celý projekt je ve3⁄4mi prepracovaný a komplexný. 
Mô�e sa do jednotlivých akcií, èi u� organizaène alebo 
ako úèastník zapoji� aj be�ný obyvate3⁄4?

To je na�im hlavným zámerom. Na�ou úlohou bude 
vytvára� podmienky pre �iroký okruh kreatívnych umelcov 
i be�ných 3⁄4udí, ktorí sa budú môc� zapoji� do jednotlivých 
aktivít. Do roku 2013 by sme chceli v Ko�iciach vybudova� 
kvalitnú kultúrnu infra�truktúru 21. storoèia. K tomu budú 
slú�i� výmenníkové stanice tepla pre komunitné a obèianske 
projekty, baòa Bankov pre ve3⁄4ké open air festivalové podujatia, 
Ulièka remesiel, èi Kasárne Kulturpark pre �iroké spektrum 
moderného umenia. V nasledujúcom roku by sme chceli 
pripravi� grantovú schému a následne vypísa� konkrétne výzvy, 

á
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na ktoré mô�e reagova� ka�dý z celého Slovenska. Dôle�ité je, 
aby projekt kore�pondoval s témami Ko�ice 2013. 

Ako jeden z cie3⁄4ov projektu je stanovený kvalitný
a rozvinutý cestovný ruch. Akými krokmi chcete posilni� 
záujem turistov v tomto smere?

U� teraz je v �tádiu rie�enia nieko3⁄4ko zaujímavých kultúrnych 
projektov, ktoré pritiahnu záujem turistov z celého sveta. 
Identitu mesta by sme chceli postavi� na slávnych rodákoch, 
ktorých paradoxne viac poznajú v zahranièí ako napríklad v ich 
rodných Ko�iciach. Dobrým príkladom je Sándor Márai, ktorý 
by sa pre Ko�ice mohol sta� ikonou podobne ako je Franz 
Kafka pre Prahu. To ale rozhodne nebude koniec zoznamu 
slávnych osobností, ktoré pritiahnu záujem turistov. Cie3⁄4om 
je, aby sa Ko�ice stali symbolom kreativity.

Medzi nespoèetným mno�stvom kultúrnych podujatí 
a akcií ma zaujali aj finanène nároèné investièné 
projekty a takisto projekt premeny výmenníkových 
staníc, ktorými naplníte predstavu mnohých Ko�ièanov 
o vyu�ití nevyu�itého. Mohli by ste nám ich v krátkosti 
predstavi�?

Výmenníkové stanice tepla sa mô�u sta� priestorom
pre komunitné a obèianske aktivity priamo tam, kde väè�ina 
ko�ièanov býva a trávi väè�inu èasu, na sídliskách. Vytvoria
sa priestory na organizovanie vlastných kultúrnych
a komunitných podujatí. Umenie dostane �ancu dosta�
sa z centra mesta na sídliská, kde �ije väè�ina obyvate3⁄4ov 
mesta. Projekt chce zapoji� èo najviac obèanov, komunít, 
mestských èastí do dynamiky EHMK. V�etci sa budú môc� 
zúèastni� tohto procesu nielen ako diváci, ale ideálne ako 
tvorcovia, ambasádori, dobrovo3⁄4níci alebo organizátori 
komunitných podujatí. Na�im cie3⁄4om je poskytnú� priestor 
pre v�etkých, ktorí sa chcú zapoji� do rozvoja svojej komunity. 
Umenie sa dostane na neoèakávané miesta, èo najbli��ie 
k 3⁄4uïom, do bytov, na chodby, fasády panelákov, do �kôl, 
parkov, ulíc...

Na projekte sa ako partneri zúèastòujú aj niektoré 
obèianske zdru�enia nielen umeleckého zamerania. 
Ko�ice 2013 EHMK spolupracovalo u� aj s ELSA Ko�ice 
na konferencii ,,1⁄4udské práva v teórii a praxi�. Akým 
prínosom do projektu je táto spolupráca?

E�te poèas prípravy projektu sme od�tartovali spoluprácu 
s väè�inou ko�ických univerzít, v ktorej by sme chceli 
pokraèova� i v budúcnosti. Spolupráca so �tudentský 
zdru�ením ELSA preto nebola �iadnou výnimkou. Projekt 
Ko�ice 2013 je úzko zameraný aj na vzdelávanie v oblasti 
kultúry a kultúrneho mana�mentu, ktoré by sme chceli 
realizova� prednostne prostredníctvom tunaj�ích univerzít. 

Projekt sa sna�í kultúrne o�ivi� nielen centrum mesta, 
ale posilni� kultúrne dianie aj na jeho okrajoch, teda 
sídliskách. Akú odozvu máte práve z týchto komunít?

Práve pre ne je urèený projekt SPOTs � Kultúrne body 
okraja, teda transformácia výmenníkových staníc tepla na no-
vodobé mini kultúrne centrá priamo medzi panelákmi. 
Na�ou úlohou je vytvori� kvalitné podmienky pre obèianske 
zdru�enia, komunity a spolky, ktoré budú vo výmenníkoch 
pôsobi�. Aká bude programová náplò jednotlivých spotov 
bude zále�a� priamo na nich a na 3⁄4uïoch, ktorí �ijú v blízkosti 
daného výmenníka. Na hodnotenie je príli� skoro, ale zatia3⁄4 
sa my�lienka výmenníkov stretáva s ve3⁄4mi pozitívnou odozvou 
nielen na Slovensku, ale i v zahranièí, kde sme u� projekt 
prezentovali. 

Spolu s Ko�icami bude v roku 2013 EHMK 
aj francúzske mesto Marseilles? Ako bude vyzera� 
va�a spolupráca a chystáte nejaké konkrétne spoloèné 
projekty?

S Marseilles sme rozvinuli úzku spoluprácu e�te poèas 
kandidatúry. Výsledkom sú dohody vo viacerých oblastiach 
kultúrnej spolupráce poènúc výmennými pobytmi umelcov 
z oboch krajín, cez výmeny umeleckých projektov a diel. 
Keï�e je Marseilles vo svojej domovskej krajine druhým 
najväè�ím mestom, zdie3⁄4a podobný osud s Ko�icami a stane 
sa ïal�ím mestom v na�om projekte Second Cities, v ktorom 
sa prostredníctvom netradièných fotografických poh3⁄4adov 
prezentujú druhé najväè�ie mestá Európy.

Na projekte bude spolupracova� aj odveký rival 
mesta Ko�ice, mesto Pre�ov. Myslíte si, �e práve takto
sa podarí medzi týmito dvoma mestami vytvori�
ich vlastný kultúrny interface?

Mesto Pre�ov má bohatý kultúrny potenciál a históriu, 
ktorú nemô�eme ignorova� a obchádza�. Spolupráca s na�im 
susedným mestom je od zaèiatku prirodzená a v budúcnosti 
by mala prebieha� na úrovni konkrétnych kultúrnych in�titúcii 
a umelcov. Projekt EHMK nechápeme ako regionálny, 
ale celonárodný, preto do realizácie jedného z najväè�ích 
kultúrnych projektov chceme zapoji� umelcov a priaznivcov 
kultúry nielen z Pre�ova, ale z celého Slovenska. 

Èo nás vrámci projektu Ko�ice 2013 EHMK èaká 
najbli��ie?

V týchto mesiacoch sa dejú veci, ktoré nie sú pre okolie
a� tak vidite3⁄4né a zaujímavé, ale pre správny chod a smerova-
nie projektu sú nevyhnutné, napríklad registrácia neziskovej 
organizácie Európske hlavné mesto kultúry - Ko�ice 2013, 
n.o. Práve táto právna forma sa po skúsenostiach iných 
európskych hlavných miest kultúry ukázala ako najlep�ia. 
V tomto roku nás èaká vytvorenie personálnej �truktúry
a rozbehnutie procesov, ktoré by mali smerova� k príprave 
grantovej schémy, spusteniu pilotných kultúrnych výziev, 
otvoreniu kultúrneho centra v Kasáròach Kulturparku
a sprevádzkovaniu nieko3⁄4kých výmenníkových staníc tepla, 
tzv. Spotov. Na nieko3⁄4ko mesiacov nás zamestnajú rokovania 
s jednotlivými ministerstvami o mo�nostiach finanènej 
podpory projektu.

Ivona �kultétyová
Director for PraK

ELSA Ko�ice
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vývin, a� po aplikáciu na na�u republiku. Výklad spestrila náèrtmi 
na tabu3⁄4u a bolo zrejmé, �e vo výklade má prax. Nechýbali 
spomienky na vlastné �túdium a veselé poznámky, ktoré vytvorili 
príjemnú atmosféru. Predná�ka bola ve3⁄4mi dobre prezentovaná 
a jej obsah pochopil aj ten, kto sociálnu prácu alebo politológiu 
ne�tuduje. Tým sa potvrdilo, �e pani profesorka má svoje miesto
aj na akademickej pôde. 

Po zaujímavej predná�ke bol daný priestor na otázky 
�tudentov. Prvotná ostýchavos� bola prelomená a �tudenti 
vyu�ili priestor na otázky, týkajúce sa nielen témy predná�ky, ale
aj tém, ktoré sa týkajú reforiem, funkcie trhu v �táte, zdravotného 
poistenia, rozde3⁄4ovania �trukturálnych fondov z EÚ, dôchodkov
a II. piliera. Na v�etky otázky odpovedala prof. Radièová bez 
okolkov a zatajovania, èím len potvrdila svoje presvedèenie
a 3⁄4udskos�, ktorá v nej je.

Celkový dojem z predná�ky a spôsobu, akým bola téma 
vysvetlená, èi otázky zodpovedané bol ve3⁄4mi pozitívny. �tudenti 
ocenili prítomnos� prof. Ivety Radièovej na na�ej akademickej 
pôde. Obrovským potleskom na záver sme sa doèkali prís3⁄4ubu, �e 
ak k nám opä� zavíta, máme sa na èo te�i�.   

Viktória Kopunièová

prof. PhDr. Iveta Radièová, CSc. 
�Sociálna spravodlivos� v 21. storoèí�

�TUDENTSKÁ
OSOBNOS� ROKA

Dòa 2. decembra 2008 prijal rektor UPJ� prof. MUDr.
L. Mirossay, DrSc. a prorektor pre vedu a výskum 
prof. RNDr. J. Èernák, CSc. na pôde Rektorátu na�ej 
univerzity �tudentku Lekárskej fakulty UPJ� Magdalénu 
Haraka3⁄4ovú, ��tudentskú osobnos� roka�. Magdaléna 
Haraka3⁄4ová, �tudentka 6. roèníka Lekárskej fakulty 
UPJ� v Ko�iciach, získala titul ��tudentská osobnos� 
roka� vïaka svojmu talentu, cie3⁄4avedomosti a vedeckým 
úspechom. Odbornú porotu presvedèila o tom, �e je 
skutoènou osobnos�ou. Dòa 12. novembra 2008 jej 
prezident SR pán Ivan Ga�paroviè udelil Cenu prezidenta 
Slovenskej republiky.

M. Haraka3⁄4ová pracuje v krú�ku �tudentskej 
vedeckej odbornej èinnosti (�VOÈ) a venuje sa pro-
blematike hojenia ko�ných rán a vyvíjaniu novej 
metodiky diagnostiky mozgovomiechového moku u ná-
dorových ochorení mozgu. Poèas svojho �túdia na Le-
kárskej fakulte UPJ� preukázala výnimoènú pracovitos� 
a predpoklady pre vedeckú prácu, èoho dôkazom 
je jej vysoko nadpriemerná publikaèná èinnos�. Vïa-
ka svojim vedeckým úspechom získala nieko3⁄4ko �ti-
pendií a ocenení, absolvovala výskumný pobyt v pres-
tí�nom in�titúte Holandskej krá3⁄4ovskej akadémie vied 
a umenia (The Netherlands Institute for Neuroscience)
v Amsterdame.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJ�
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21. novembra 2008 
poctila na�u univerzitu svojou 
náv�tevou poslankyòa, 
sociologièka a kandidátka na 
post prezidenta SR prof. Iveta 
Radièová. Jej prítomnos� 
na Filozofickej fakulte 
UPJ� v Ko�iciach prilákala 
do posluchárne desiatky 
�tudentov. Èi u� to bolo 
vplyvom osobnosti alebo 
témou predná�ky, záujemcov 
bolo viac ako dos�. A keï�e 
nebolo èasu nazvy�, pani 
profesorka sa hneï chopila 
mikrofónu a zaèala.

Tému sociálnej 
spravodlivosti predstavila 
od histórie pojmu cez jej 
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Zo života univerzitných pracovísk

BAKALÁRKY, DIPLOMOVKY,
SMERNICA. . . 

Problematike vysoko�kolských závereèných prác (zberu, 
sprístupòovania, archivácie) sa v minulosti vo v�eobecnosti 
nevenovala dostatoèná pozornos�. Diplomové a rigorózne práce
v klasickej tlaèenej forme odovzdávali �tudenti �kolite3⁄4om, vedúcim 
dplomovej práce na jednotlivých katedrách a ústavoch fakúlt. 
Tu sa tieto práce archivovali v rôznych podmienkach. Iba èas� 
diplomoviek sa dostala do Univerzitnej kni�nice, ktorá záujemcom 
umo�nila v prípade potreby do nich nahliadnu�. Na univerzite,
a nielen na�ej, chýbal komplexný prístup k rie�eniu problematiky 
závereèných prác.

Zmena nastala po úspe�nom podaní a schválení projektu 
�Budovanie digitálnych akademických kni�níc SR� (ETD.SK - 
Electronic Theses and Dissertations Slovakia). Do projektu je 
zapojených 16 akademických kni�níc 12-tich slovenských univerzít, 
medzi nimi aj Univerzitná kni�nica UPJ� (UK). 

Na UPJ� bola vypracovaná a v januári 2007 rektorom univerzity 
schválená smernica � Smernica è.1/2007 o bibliografickej regis-
trácii, uchovávaní, sprístupòovaní a základných nále�itostiach 
závereèných prác platná pre UPJ� v Ko�iciach a jej súèastí. 
Smernica upravuje jednotný postup pri vypracovaní, registrovaní 

5. novembra 2008 pre�iel rok od slávnostného otvorenia 
nových priestorov Univerzitnej kni�nice UPJ� v Ko�iciach (UK) 
- Prírodovedeckej kni�nice na Medickej ulici è. 6. Po rozsiahlej 
rekon�trukcii bolo odovzdané pou�ívate3⁄4om predov�etkým
z radov uèite3⁄4ov a �tudentov dôstojné miesto pre poskytovanie 
kvalitných kni�nièno-informaèných slu�ieb. 

Je tu èas a príle�itos� urobi� prvotnú bilanciu uplynulého 
roku.

Na základe rozhodnutia vtedaj�ieho Vedenia UPJ�, 
Akademického senátu UPJ� a Správnej rady UPJ� bolo dòa
26. 6. 2006 prijaté rozhodnutie o pres�ahovaní UK do priestorov 
�DaJ na Medickej ul. è.6 v súvislosti s plánovaným odpredajom 
budovy a areálu UPJ� na Garbiarskej ul. è. 14 (od roku 1992
v tejto budove sídlila UK).

V priebehu roku 2007 sa pôvodné priestory v bývalej 
prevádzke stravovania (jedáleò a kuchyòa) stavebne upravili 
tak, aby vytvorili vyhovujúce kni�nièné priestory pre výpo�ièku, 
�tudovòu a depozit UK, vrátane vybavenia interiérov.

Pre tých, ktorí nemali mo�nos� nav�tívi� pracovisko 
Prírodovedeckej kni�nice UK UPJ� (PK), prípadne o òom vôbec 
nevedia, ho predstavíme.

V PK je sústredená v preva�nej miere literatúra so zameraním 
na prírodovedné odbory. Kni�nica zároveò slú�i aj ako hlavný 
depozit celej Univerzitnej kni�nice, èo znaèí, �e je a bude
tu ulo�ený kni�ný fond súvisiaci s ïal�ím odborovým zameraním 
univerzity. Pou�ívatelia z radov uèite3⁄4ov a �tudentov tu nájdu 
vo3⁄4ne prístupný fond na ploche 201 m2.

Väè�ina tohto kni�ného fondu je urèená pre absenènú 
výpo�ièku . Okrem literatúry, ktorú majú pou�ívatelia mo�nos� 
zapo�ièa� si domov, je èas� fondu urèená len pre prezenèné 
�túdium. Pre tieto úèely slú�i �tudovòa so 14 �tudijnými 
miestami. 

Samozrejmou súèas�ou ka�dej modernej kni�nice je
umiestnenie poèítaèov s prístupom k verejným online kata-
lógom a odborným elektronickým zdrojom. Nie je to inak ani
v prípade PK, kde pre tých, ktorí potrebujú poradi� s niektorým 
informaèným zdrojom, je zabezpeèená konzultaèná slu�ba.

Ka�dý pou�ívate3⁄4 má mo�nos� pracova� v univerzitnej sieti 
s vlastným notebookom, nako3⁄4ko PK je pokrytá wifi signálom 
. Jednou z nov�ích poskytovaných slu�ieb je skenovanie 
�tudijných materiálov do e-formátu, èi vyhotovenie klasickej 
kópie. Pou�ívatelia, predov�etkým z radov �tudentov, uvítali 
mo�nos� zakúpenia �tudijnej literatúry z produkcie UPJ�. Pri 
výpoète v�etkých slu�ieb a aktivít, ktoré UK realizuje, nesmieme 
zabudnú� na organizovanie tematických výstav vo vstupných 
priestoroch PK.

Snahou vedenia UK je sprístupni� fond literatúry vo väè�om 
rozsahu a postupne do �tudovne na Medickej sústredi� novú 
odbornú literatúru nielen pre prírodné vedy, ale aj pre právo, 
medicínu, filozofiu èi verejnú správu. Vychádza� tak v ústrety 
záujemcom predov�etkým z radov �tudentov ubytovaných v in-
ternátoch na Medickej 6 a 4.

�tudenti, ale nielen tí, ktorí bývajú na internátoch, majú 
mo�nos� �tudova� v PK bez oh3⁄4adu na fakultnú príslu�nos�. 
UK ako celouniverzitné pracovisko poskytuje slu�by v�etkým 
�tudentom univerzity za predpokladu, �e sú registrovaní v UK
a majú platný preukaz. 

V prípade pribúdajúceho záujmu zo strany �tudentov
o veèerné �túdium, vedenie Univerzitnej kni�nice UPJ� prehod-
notí a predå�i otváracie hodiny Prírodovedeckej kni�nice.

Príïte �tudova� k nám, te�íme sa na Va�u náv�tevu.
Ing. Eva Matu�ovièová

Univerzitná kni�nica

Poznáte pracovisko
Univerzitnej kni�nice na Medickej 6?

a uchovávaní závereèných prác. Úplné znenie smernice
v slovenskom aj anglickom jazyku je sprístupnené na webovej 
stránke UK v hlavnom menu bod Závereèné práce: http://
www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/zaverecne-prace/.

Aj v tomto akademickom roku budú �tudenti odovzdáva� 
svoje závereèné práce v súlade s platnou smernicou. Ako prvá 
fakulta reagovala prírodovedecká, ktorá vydala interné pokyny 
pre svojich �tudentov a u� �tudenti konèiaci v akademickom roku 
2006/2007 odovzdávali práce v elektronickej forme do kni�nice.
V akademickom roku 2007/2008 sa postupne pridali aj ïal�ie 
fakulty � Fakulta verejnej správy, Filozofická fakulta a Lekárska 
fakulta.

Na pomoc �tudentom pri tvorbe závereèných prác bola 
vypracovaná �ablóna, ktorá podporuje odporúèania pre pí-
sanie závereèných prác a medzinárodné �tandardy pre oblas� 
dokumentácie závereèných prác. Zároveò urèuje základnú �truk-
túru závereèných prác a obsahuje v�etky potrebné nasta-
venia dokumentu (fonty, vzh3⁄4ad stránky, formátovanie a �tý-
ly), kontextové pomôcky a nápovede. Po napísaní a vytvorení 
konenènej verzie závereènej práce je potrebné ju skonvertova� 
do formátu PDF. Konverzný softwar, �ablóna ako aj príklady 
tvorby citácií, èi techník citovania nájdu �tudenti opä� na webovej 
stránke UK http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/
zaverecne-prace/.

UK v prípade záujmu poskytne pomoc �tudentom pri tvorbe 
závereèných prác. Pomoc pozostáva z poskytnutia konzultaèných 
slu�ieb pre vytypovanie vhodných informaèných prameòov pre 
zvolenú tému, pre konverziu práce do PDF formátu. �tudenti majú 
mo�nos� sa poradi� pri popise pou�itých dokumentov a tvorbe 
správneho tvaru citácie. V ka�dej �tudovni UK je prístup k poèítaèu, 
na ktorom je mo�né samostatne si skonvertova� závereènú prácu.

Univerzitná kni�nica spracúva a sprístupòuje závereèné práce 
pod3⁄4a rozsahu uvedeného v licenènej zmluve autora � �tudenta.
V súèasnosti je mo�né odovzdané práce vyh3⁄4ada� cez online 
katalóg UK https://aleph.upjs.sk . Spracované záznamy v katalógu 
obsahujú základný bibliografický popis, nie plný text závereènej 
práce. Do budúcna budú tieto práce vystavené a vyh3⁄4adate3⁄4né 
na internete v plnom texte a archivované v digitálnych archívoch. 
Zároveò bude systém slú�i� na odha3⁄4ovanie plagiátov, tak ako je to 
u� be�né v Èechách - http://www.theses.cz. 

Ing. Eva Matu�ovièová
Univerzitná kni�nica 
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Univerzitná kni�nica UPJ� (UK) zaèiatkom októbra 2008 
pripravila a uviedla do prevádzky svoju novú webovú stránku, 
spravovanú v novom redakènom systéme.

Základné èlenenie webovej stránky (Katalógy, Slu�by, 
Evidencia publikaènej èinnosti, E-�iadanky, Závereèné práce, 
Otváracie hodiny, Kontakt na nás, O kni�nici, FAQ, Spýtajte sa 
kni�nice, FAQ, Rakúska kni�nica, Európske dokumentaèné 
centrum, Intranet) sme ponechali zachované. Niektoré èasti 
�starého� webu sme prevzali a aktualizovali, niektoré sme 
ponechali a niektoré sme museli nanovo vytvori�. K roz-
�íreniu slu�ieb a aktivít smerom k zahranièným náv-
�tevníkom kni�nièných stránok pripravujeme aj jej anglickú 
verziu.

Novinkou sú èasti:
E-kni�nica
Elektronická kni�nica obsahuje ponuku elektronických 

informaèných prameòov a digitálnych dokumentov licen-
covaných èi vo3⁄4ne dostupných delených do sekcií: Databázy
a elektronické informaèné zdroje, E-knihy a e-�tudijná literatúra, 
E-èasopisy, Skú�obné prístupy, Katalóg kníh a závereèných 
prác.

Edièná èinnos� UPJ�
Táto èas� poskytuje v�eobecné informácie o vydavate3⁄4-

skej èinnosti na UPJ� (napr. roèný Edièný plán UPJ�,
zoznam èlenov Ediènej rady, zápisnice z Ediènej
rady a pod.), podporu autorom pri vydavate3⁄4skej èinnosti 
podporu pri predaji vydavate3⁄4skej produkcie a zoznam kni�ných 
noviniek s krátkou anotáciou a oskenovanou obálkou.

Ing. Iveta Krjaková
Univerzitná kni�nica

Poznáte novú webovú stránku 
Univerzitnej kni�nice?

Skvosty v rí�i rastlín

V dòoch 17. � 31. januára 2009 usporiadala 
Botanická záhrada UPJ� prvú výstavu orchideí s 
názvom � Orchidey skvosty v rí�i rastlín�. Náv�tevníci mali 
jedineènú príle�itos� vidie� krásu, pestros� a zvlá�tnosti 
najobdivovanej�ích  a najpozoruhodnej�ích tropických 
druhov a ich dekoratívnych kultivarov a hybridov. 

Orchidey patria medzi naj�pecializovanej�ie rastliny 
na Zemi. Ich rast, biotop alebo spôsob rozmno�ovania je 
fascinujúco prepojený s inými rastlinami, s hubami alebo 
�ivoèíchmi. Sú èarovné, tajuplné, vanie z nich romantika. 
Sú zároveò prísne chránené skupiny rastlín na Zemi. Patria 
medzi najväè�iu a najrozmanitej�iu èe3⁄4aï semenných rastlín  

vstavaèovité (Orchi-
daceae). V svetovej 
flóre rozli�ujeme 20 
a� 30 tisíc druhov. 
Poèet dekoratívnych 
kultivarov sa ráta na ti-
síce. Pribli�ne jedna 
z desiatich známych 
semenných rastlín je 
orchidea. Vyskytujú sa
vo ve3⁄4mi rozdielnych 
biotopoch v rámci 
areálu svojho výskytu, 
a to od chladných 
horských vrchov, a� 
po suchú pú��, ale naj-
poèetnej�ie sú v bio-
topoch, ktoré sú ce-
losvetovo najviac ohro-

zené, t. j. vo vlhkých tropických lesoch. Aj na území 
Slovenska evidujeme 78 druhov orchideí.  V�etky orchidey 
sú chránené.

Náv�tevníkom výstavy, okrem oku lahodiacej krásy 
s fantastickými tvarmi morfológie a farebnosti kvetov
v prirodzenom prostredí ostatných
tropických rastlín, bol k jednotlivým 
exponátom podaný odborný výklad 
s návodom na pestovanie a o�et-
rovanie v bytových podmienkach, 
oran�ériách, zimných záhradách a v tro-
pických skleníkoch. Súèasne s pre-
hliadkou expozície bolo mo�né v obme-
dzenom mno�stve zakúpi�  ponúkané 
orchidey na ïal�ie pestovanie. Výstavu 
nav�tívilo  5 267 náv�tevníkov.

Výstava bola svojím rozsahom a ob-
sahom jedineèná svojho druhu na Slo-
vensku. V expozíciách ladených do pri-
rodzeného prostredia tropického biotopu 
mali náv�tevníci mo�nos� vidie� viac ako 
200 druhov a kultivarov. 

Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riadite3⁄4 Botanickej záhrady UPJ�
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Fedor Vasilco sa narodil 15. januára 1937 v Starine 
v Èeskoslovensku. Jedenás�roènú strednú �kolu ukon-
èil v roku 1955 v Snine. V roku 1961 ukonèil Mate-
maticko-fyzikálnu fakultu Odeského pedagogického 
in�titútu (ZSSR). Pán Fedor Vasilco v r. 1969 obhájil doktorát 
prírodných vied (RNDr.) na Prírodovedeckej fakulte UPJ� 
v Ko�iciach vo vednom odbore geofyzika. Jeho �kolite3⁄4om 
a vtedaj�ím dekanom Prírodovedeckej fakulty bol prof. 
RNDr. Tibor Kolbenhyer, DrSc., akademik SAV. Od ro-
ku 1970 do roku 1977 vyuèoval matematiku a fyziku na �e-
lezniènom odbornom uèili�ti v Ko�iciach. V období rokov 1977 
a� 2000 pôsobil na Katedre fyzikálnej a analytickej chémie 
UPJ� v Ko�iciach, kde zodpovedal za teoretickú a odbornú 
výchovu �tudentov v oblasti chemickej väzby a staral sa
o röntgen DRON 2 sovietskej výroby. Publikoval samostatne
v jazyku slovenskom a anglickom, ako aj v spolupráci s p. Hu-
dákom, p. Mamczákom, p. Brutovským, p. Gerejom, p. Kos-
turniakom, p. Polivkom, p. Gerejovou, p. Medveovou, p. Èu-
mitovou a ïal�ími osobnos�ami. Známeho odborníka - fyzika 
spájali práce s najväè�ími slovenskými odborníkmi, k akým 
nesporne patria prof. RNDr. T. Kolbenhyer, DrSc. a prof. Ing. L. 
Valko, DrSc. 

Fundovaného odborníka si v�imol RNDr. J. Kokorïak, CSc. 
a zapojil ho do aplikovaného výskumu Ústavu pre výskum rúd
v Prahe - do �túdia röntgeno�truktúry kalcifikátov magnezito-
vého priemyslu Slovenska a neskôr do rie�enia vyu�itia magne-
tov a elektromagnetov v slovenskom magnezitovom priemysle. 

Pán RNDr. Fedor Vasilco zomrel 16. februára 2008, 
pochovaný je na Verejnom cintoríne v Ko�iciach. �il so c�ou
a so c�ou aj odi�iel. 

Èes� jeho pamiatke!
RNDr. Ján Bejda, CSc.

RNDr. Ján Kokorïak, CSc.
PhDr. Michal Popoviè

SPOMIENKA
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Internátne Rozhlasové �túdio (IR�), v preklade univerzitné 
rádio, spadá pod správu �tudentskej internátnej rady (�IR) UPJ�. 
Na�e vysielacie �túdio sa nachádza v priestoroch �tudentského 
domova na Medickej ulici è. 6 v Ko�iciach, èíslo dverí 48. 

�tudentský Rozhlas Ko�ice (�tuRKo) umo�òuje rozvoj me-
diálnej tvorby v oblasti rozhlasového vysielania a slú�i aj na pro-
pagáciu UPJ�. Èinnos� spoèíva v príprave, výrobe a �írení relácií 
prostredníctvom internetu pre �tudentov a �irokú verejnos�. 
IR� pomáha �tudentom, ktorí sú èlenmi rádia, rozvíja� svoje 
osobité schopnosti, takisto ich vedie k zodpovednosti, rozvíja 
ich technické zruènosti a podporuje aj rozvoj komunikaèných 
schopností a dáva mo�nos� spoznáva� nových 3⁄4udí s podobnými 
záujmami v rámci celej univerzity. Okrem �túdiového vysielania 
radi ozvuèíme aj �tudentské akcie, èi iné fakultné alebo univerzitné 
kultúrne a spoloèenské podujatia.

LIVE na www.sturko.sk

Ak si kliknete na na�u web stránku, dozviete sa o nás viac. 
Nájdete tam oznamy, ankety, kontakty na èlenov IR�, èo budeme 
vysiela�, èo sme u� vysielali, fotky z akcií, ktoré sme pripravovali, 
stanovy a samozrejme aj miesto pre va�e odkazy. Ak si kliknete
na Program rádia, zistíte, �e poèas zimného a letného semestra 
vysielame 4 dni v tý�dni vo veèerných hodinách. Ka�dý
z vás, kto èíta tento èlánok si nás mô�e jednoducho �naladi��. 
Ve3⁄4mi dôle�itá je ikona �LIVE STREAM�, preto�e vysielame
cez internet ako skoro v�etky slovenské rádiá. No preèo si naladi� 
z to3⁄4kých mo�ností práve �turko?

Len u nás si mô�ete vypoèu� rozhovory s rôznymi zaujímavými 
osobnos�ami na�ej univerzity (Interview s), novinky, oznamy 
a správy z univerzitného diania pre �tudentov. Okrem toho 
ponúkame dvakrát v tý�dni da� (si) zahra� pesnièku s venovaním 
v Hracej Skrinke, èo nové vyprodukoval hudobný priemysel sa 
dozviete ak si naladíte Drsné Melódie a Music Industry, o knihách 
a poézii sa rozpráva vo Vo3⁄4ných rýmoch, o hollywoodskych 
novinkách, kinohitoch, ale aj filmových brakoch dáva info 
Filmovisko. No a samozrejme, aby sa nezabudlo, Klebietky...
o èom sa tam bude v pondelok hovori�...

Ako sa s nami spojíte
Rádio nie je len o pasívnom poèúvaní, do ka�dej relácie sa 

mô�ete zapoji� cez odkazovku na stránke alebo ICQ (266-183-
619), polo�i� hos�ovi otázku, èi prida� do éteru pripomienku, nieèo 
odporuèi� (dobrý film), vyjadri� svoj názor, da� niekoho pozdravi� 
alebo sa zúèastni� sú�a�í o ceny, väè�inou s logom univerzity. 
Hovorí sa, lep�ie je raz vidie� ako 100 krát poèu�. Neviem, èi to 
platí aj pre rádiá. Poèas LIVE vysielania nás mô�ete vidie� cez web 
kameru, teda len moderátorov a hostí, vysielací technici ostávajú 
ukrytí za kamerou. Ak práve nevysielame, mô�ete nám necha� 
odkaz na web stránke, ak ste nestihli vysielanie svojej ob3⁄4úbenej 
relácie, mô�ete si ju kedyko3⁄4vek pusti� z ná�ho archívu. Ak sa 
chcete nájs� na fotkách z akcií, na ktorých hralo �tuRKo, tak si 
kliknite na sekciu Akcie a reakcie.

Kto pre vás vysiela
Na fungovaní rádia sa podie3⁄4ajú �tudenti v�etkých fakúlt, ktorí 

okrem �túdia majú záujem zlep�ova� sa v oblasti masmediálnej 
komunikácie. Majú funkcie prevádzkových a vysielacích technikov 
(Dragga, Fryvald, Goan, Lukasimo, Pedro, Popi) a moderátorov 
(Adam, Demsi, Erik, Janka, Kubo, Maro�, Ma�a, Vlado), admi-
nistratívnych pracovníkov (Zuzka a Anita), ïalej webmaster 
(Jano) a grafik (Tony). A opä� kto, èo a kedy vysiela nájdete
na www.sturko.sk v sekcii Kto sú �tuRKo a Program rádia.

Informácie o novinkách, sú�a�iach, reláciách sa sna�íme 
�íri� rôznymi spôsobmi, pomocou ruène lepených a pripínaných 
plagátov, cez ná� web a e-mail. Ak by ste sa chceli dozvedie�
o rádiu e�te viac, a ak by ste sa chceli sta� èlenom IR�, napí�te 
na e-mailovú adresu andrea.peregrinova@student.upjs.sk alebo 
nás nav�tívte osobne. Poèas ka�dého semestra pripravujeme 
pre verejnos� deò otvorených dverí (DOD), v na�om prípade je 
to skôr veèer otvorených dverí. V tomto letnom semestri 08/09 
DOD bude v marci, sledujte aktuality na univerzitnej stránke.
Ste pozvaní.

Andrea Peregrinová
poverená vedením IR�

Internátne
Rozhlasové �túdio
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Institutional Study 
Visit Brusel 2008

Brusel je nielen hlavné mesto Európskej únie, metropola 
in�titúcii, ale aj piva, mu�lí a èokoládových praliniek a my 
sme mali tú mo�nos� za�i� to na vlastnej ko�i.

Cesta z Ko�íc do Bruselu trvala dlhých 22 hodín, po kto-
rých nás bolela asi ka�dá èas� tela. Bol pondelok, �es� hodín
ráno a ná� Study Visit v Bruseli sa mohol zaèa�. V prvý deò sme 
nav�tívili Atómium, niektorí za�li pozrie� Mini Európu a neza-
budlo sa ani na typickú postavièku cikajúceho chlap-
èeka Manneken Pis. Spríjemnením veèera bola pre-
hliadka ELSA House spojená so zábavou. Keï�e väè�ina 
z nás neovláda francúz�tinu, trvalo to urèitú chví3⁄4u, pokia3⁄4 
sme pochopili, �e elektrièka, ktorou sme tam mali ís�, u� 
neexistuje. Po komplikovanej ceste sme utu�ili vz�ahy
s na�im IB (International Board) a spoznali ïal�ích èlenov ELSA
z Maïarska a Amsterdamu. 

Na�a prvá náv�teva smerovala do Európskej komisie,
kde sme mali predná�ku o EÚ a Európskej komisii. Bolo to
pre nás v�etkých ve3⁄4mi prospe�né. Osobne pre mòa nieèo 
nové, pre tretiakov dobrá príprava na zvládnutie blí�iacej sa 
skú�ky z �európy�. Po obede sme nav�tívili House of Slovak 
Regions a Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej 
únii v Bruseli, kde nás osobne prijal ve3⁄4vyslanec Maro� 
�efèoviè. 

Na tretí a zároveò posledný deò, sme vyrazili do sídla 
NATO v Bruseli. Po krátkej prezentácii �truktúry a èinnosti 
tejto in�titúcie ve3⁄4vyslanca SR pri NATO Franti�ka Ka�ického 
sme mali mo�nos� klás� otázky, týkajúce sa nielen misií, 
na ktorých participuje Slovenská republika, ale dostali 
sme odpovede aj na rôzne kuriózne otázky. Keï�e èas je 
niekedy neúprosný, aj my sme sa museli ponáh3⁄4a�, aby sme 
stihli ná� nabitý a pestrý program. Nasledujúca zastávka bol 
Európsky parlament, kde sme sa dozvedeli mno�stvo nových 
informácii a pozreli si plenárnu miestnos�. �koda len, �e práve 
v tento deò mali poslanci parlamentu plenárne zasadnutie 
v �trasburgu. Ostávali nám posledné minúty na nakúpenie 
suvenírov a povestných èokolád a ná� pobyt sa blí�il ku koncu. 
Chtiac-nechtiac sme museli nastúpi� do autobusu a poduja�
sa opä� na dlhú cestu domov. 

Týchto pár dní ubehlo ve3⁄4mi rýchlo. Po zájazde, kde 
cesta trvala rovnako dlho ako samotný pobyt, nám ostali 
nezabudnute3⁄4né spomienky a zá�itky. Bola to tá najlep�ia 
príle�itos� spozna� sa navzájom, získa� nové skúsenosti a za�i� 
èaro nádherného európskeho mesta.

�ofia �uleková

ERASMUS � PO1⁄4SKO 
� KATOWICE

Zaèiatkom letného semestra minulého akademického roku sa 
na Filozofickej fakulte (FF) UPJ� objavila mo�nos� odís� �tudova�
do zahranièia prostredníctvom programu LLP/Erasmus. Katedra 
filozofie a dejín filozofie FF toti� uzavrela svoju prvú bilaterálnu dohodu
so Sliezskou univerzitou v Katowiciach, a tak sa výmeny mohli zaèa�. 

V�etci �tudenti FF, ktorí splnili základné podmienky (ukonèený roèník, 
ovládanie aspoò jedného svetového jazyka � najlep�ie angliètina), sa 
mohli prihlási� do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoènilo
na Katedre filozofie a dejín filozofie FF a zo v�etkých prihlásených 

�tudentov boli vybraní �tyria reprezentanti, ktorí mali na Sliezskej 
univerzite strávi� jeden semester. 

E�te bolo potrebné vybavi� mno�stvo administratívy, vyplni� pár 
dokumentov a �iadostí, no keï Sliezska univerzita vyhovela �iadostiam
o prijatie zahranièných �tudentov na program Erasmus, dobrodru�stvo sa 
mohlo zaèa�.

V Katowiciach sme mali strávi� zimný semester akademického roku 
2008/2009. Niekedy v apríli 2008 sme dostali pozvánku na mesaèný 
intenzívny jazykový kurz po3⁄4ského jazyka priamo v Katowiciach. Pove-
dali sme si, �e by bola �koda nevyu�i� takúto mo�nos�.

Po ôsmich hodinách strávených vo vlaku sme sa ocitli na stanici
v Katowiciach, kde na nás èakali �tudenti Sliezskej univerzity, ktorí 
nám pomohli dosta� sa na internát a ubytova� sa. Hneï ako sme vo�li
do internátu, poèuli sme z ka�dej strany inú reè a zrazu sme nevedeli,
èi sme v Po3⁄4sku alebo niekde inde.

Veèer pri spoloènom stretnutí úèastníkov celého jazykového kurzu 
sme zistili, �e je tu takmer �es�desiat 3⁄4udí z dvanástich krajín sveta. Boli
to krajiny ako Slovensko, Èesko, Maïarsko, Rakúsko, Nemecko, Bel-
gicko, Fínsko, Francúzsko, Portugalsko, �panielsko, Taliansko a Turecko.

Ked�e jediný jazyk, ktorý aspoò tro�ku ovládal ka�dý, bola angliètina, 
tak nakoniec tento kurz po3⁄4ského jazyka nám, okrem iného, ve3⁄4mi 
pomohol zdokonali� sa práve v angliètine.

Na úvodnom otvorení jazykového kurzu, ktoré bolo ve3⁄4mi milé
a príjemné, sme písali test na základe, ktorého nás rozdelili do �tyroch 
skupín, pod3⁄4a znalostí po3⁄4ského jazyka. Slováci patrili, samozrejme,
do najvy��ej skupiny. 

Cez víkendy na nás èakali výlety do okolia: Osvienèim, Czeszin/ 
Èeský Te�ín, Bialsko Biale, múzeá a zaujímavé miesta v Katowiciach, 
Krakov. V�etky výdavky spojené s výletmi hradila jazyková �kola.

Kurz bol ukonèený písomnou a ústnou skú�kou. Na základe výsledkov 
bol ka�dému udelený diplom.

1⁄4udia z dvanástich krajín, ktorí sa tu stretli, spolu s uèite3⁄4mi, vytvorili 
jednu ve3⁄4kú rodinu, ktorá spolu trávila v�etky chvíle, zábavné i smutné, 
pokojné i chaotické, 3⁄4ahké i �a�ké. Boli to 3⁄4udia a situácie, na ktoré nikdy 
nezabudnem. Intenzívny kurz po3⁄4ského jazyka (EILC) bol asi to najlep�ie, 
èo ma zatia3⁄4 v Po3⁄4sku stretlo.

SLIEZSKA UNIVERZITA � návrat do reality
U� sú to dva mesiace, èo �tudujeme na Sliezskej univerzite

v Katowiciach filozofiu. Pri na�om príchode nikto okrem koordinátorky 
programu Erasmus netu�il, �e niekto zo zahranièia pri�iel �tudova� na ich 
katedru. Tak sme postupne v�etkým profesorom a doktorom vysvet3⁄4ovali, 
kto sme a èo tam h3⁄4adáme.

Na cvièeniach a predná�kach vyuèujúci predná�ajú pre po3⁄4ských 
�tudentov a neberú oh3⁄4ad, �e je tam aj niekto cudzí. Ale mo�no to
je takto lep�ie. Teraz nemáme problém porozumie� aj odborným výrazom 
v po3⁄4�tine.

Samozrejme, veci ako seminárne práce a referáty sa nám nevyhýbajú 
a musíme si plni� povinnosti ako rodení poliaci. Akceptovaný jazyk tu je 
po3⁄4�tina, �iadna angliètina.

No ako �tudenti Sliezskej univerzity sme dostali mo�nos� pokraèova� 
v jazykovom kurze, tak sa zdokona3⁄4ujeme v èom sa dá.

Pevne dúfame, �e sa nám úspe�ne podarí ukonèi� semester a budeme 
sa môc� vráti� na Slovensko.                         Erika Makóová

Filozofická fakulta
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�tudentská rada
Prírodovedeckej fakulty UPJ�

Kultúrno � spoloèenská aktivita Prírodove-
deckej fakulty vrcholí Prírodovedeckými dòami. 
Sú bohaté na kultúrne, spoloèenské, odborné
a �portové akcie, na ktorých sa prejavu-
jú pestré záujmy, èi tvorivé schopnosti príro-
dovedcov. 

�tudentská rada Prírodovedeckej fakulty UPJ� 
      Vás srdeène pozýva na tieto akcie:

17. 4. 2009 Prírodovedecký ples 
18. 4. 2009 Noèný pochod na Bankov
22. 4. 2009 Alpínka 
23. 4. 2009 Borovièky (beseda o rozliènom

      a v�elièom inom)
24. 4. 2009 �portové hry
�R PF má dlhoroènú tradíciu v spolupráci 

�tudentská rada Prírodovedeckej fakulty (�R
PF) UPJ� je mo�no pre niektorých neznáma in�titú-
cia a v duchu si kladiete otázku, èo také robí po celý 
rok? Dúfam,�e týchto pár riadkov Vám pomô�e vy-
tvori� si obraz o jej fungovaní, a taktie� o tom, ako sa 
staráme o záujmy �tudentov. 

�R PF UPJ� funguje na fakulte u� od nepamäti
a akcie, ktoré organizuje nielen pre �tudentov, ale
aj pre profesorský zbor, majú dlhodobú tradíciu. 
Skladá sa zo 16-tich èlenov rôznych odborov 
Prírodovedeckej fakulty, na èele ktorých stojí 
predsedníèka. Porady sú ka�dý tý�deò, väè�inou 
v utorok, v priestoroch internátu Medická 6, kde 
pripravujeme na�e aktivity.

Zaèiatok zimného semestra ka�doroène 
zaèíname uvítaním na�ich prvákov prostred-
níctvom Imatrikulaèného plesu Nielen zaují-
mavý program, akým je ohòová �ou, 
vystúpenie univerzitného folklórneho súboru 
Akademik, ale aj prí�a�livé ceny v tombole a ne-
uverite3⁄4ná zábava v podaní Dj-a a �ivej hudby, 
dávajú plesu ten správny cveng.

S príchodom decembra a najkraj�ích sviatkov
v roku preberá �R PF ka�doroène úlohu Mikulá�a, 
anjela a èerta a rozdáva rados� �tudentom, 
uèite3⁄4om a zamestnancom PF v podobe sladkej 
odmeny, a to nielen v �kolských priestoroch,
ale aj na internátoch a ubytovni. 

Letný semester je najbohat�í na rôzne 
akcie. Koncom marca si prídu na svoje milovníci 
basketbalu a to 24-hodinovým turnajom v priesto-
roch univerzitnej telocviène na Medickej 6. 

Rok 2009 by sa mal nies� v duchu inovátorských 
zmien s pribudnutím ïal�ích akcií. Jednou takou 
bude aj 24-hodinový turnaj v sálovom futbale. 
V�etky akcie sú propagované plagátmi a oznamami 
v akademickom informaènom systéme (AIS).

s Èerveným krí�om v Ko�iciach pri akcii s názvom 
�tudentská kvapka krvi.

Záverom by sme sa chceli poïakova� celému 
dekanátu Prírodovedeckej fakulty UPJ� za pod-
poru po celý rok.

�R PF UPJ� 
www.rada.intrak.upjs.sk

Zo života študentov
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