
Košice, marec 2010             Ročník: XXXVII  Číslo: 1

LÁSKA ZELENÉHO ŠTVRTKA,
 VIERA VE¼KÉHO PIATKU,

NÁDEJ BIELEJ SOBOTY
A VÍŤAZSTVO

VE¼KONOÈNEJ NEDELE
NECH VÁS POSILNÍ A NAPLNÍ

POKOJOM A DÔVEROU.

ISSN 1338-1377



UNIVERSITAS Šafarikiana2

Botanická záhrada UPJŠ usporiadala v dòoch 
15. – 31. januára 2010 výstavu Orchidey, skvosty v ríši 
rastlín. Návštevníci mali na výstave jedineènú príležitosś 
vidieś okolo 200 pozoruhodných tropických druhov 
orchideí a ich dekoratívnych kultivarov a hybridov. Tieto 
unikátne kvety reprezentujú svojou krásou, pestrosśou, 
spôsobom života, exotickosśou, vzácnosśou 
a ohrozenosśou významnú èasś flóry tropických biotopov.

Rastliny boli nadekorované v dvoch skleníkoch 
na rôznych závesných systémoch medzi ostatnými 
v ich prirodzenom prostredí. Trvalé expozície boli 
doplnené o oku lahodiacu krásu s fantastickými tvarmi 
morfológie a farebnosti kvetov. Ich naaranžovanie si 
vyžiadalo aj menšie úpravy priestorov, aby vynikli 
v plnej kráse.

Súèasne s prehliadkou expozície mali návštevníci 
možnosś kúpiś si ponúkané orchidey 
na ich pestovanie v domácich podmienkach, 
zimných záhradách a v tropických skleníkoch. 
Zamestnanci botanickej záhrady na požiadanie 
poskytovali informácie o pestovaní, ošetrovaní, 
chorobách a škodcoch.
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Dòa 12. februára 2010 sa uskutoènilo 
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ 
v Historickej aule Rektorátu UPJŠ. Za úèasti 
promoèného kolégia a hostí boli na zasadnutí 
odovzdané diplomy „philosophiae doctor“ 
absolventom doktorandského štúdia, ktorí 
úspešne obhájili dizertaèné práce na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Odovzdanie diplomov

absolventom 

doktorandského štúdia

Absolventi doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ:
MUDr. Jana Behunová vo vednom odbore: Pediatria 

Mgr. Soòa Grešová vo vednom odbore: Normálna a patologická fyziológia 
MVDr. Vladimír Hrabovský vo vednom odbore: Všeobecná biológia 

MUDr. Igor Lazar vo vednom odbore: Gynekológia a pôrodníctvo 
MUDr. Eva Sedláková vo vednom odbore: Normálna a patologická fyziológia 

PharmDr. Lívia Schönová vo vednom odbore: Farmakológia 
RNDr. Andrea Schreiberová vo vednom odbore: Všeobecná biológia 

PharmDr. Tomáš Wolaschka vo vednom odbore: Farmakológia 

Absolventi doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ: 
RNDr. Andrea Baur vo vednom odbore: Organická chémia 

RNDr. Erik Bruoth vo vednom odbore: Diskrétna matematika 
RNDr. Katarína Dlugošová vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 
RNDr. Zuzana Gibová vo vednom odbore: Teória vyuèovania fyziky 

RNDr. Jana Hnatová vo vednom odbore: Teória vyuèovania matematiky 
RNDr. Zuzana Katkovèinová vo vednom odbore: Genetika 

RNDr. Eva Kostíková vo vednom odbore: Teória vyuèovania matematiky 
Ing. Slavomíra Ondková vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 

RNDr. Mária Ondrejèáková vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 
RNDr. Martina Oreèná vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 
RNDr. Peter Orendáš vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 

RNDr. Barbora Sedláková vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 
Mgr. Peter Štefánik vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 

RNDr. Jana Tomašèiková vo vednom odbore: Organická chémia 
RNDr. Monika Tvrdoòová vo vednom odbore: Organická chémia 
RNDr. Lucia Tylková vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 

RNDr. Alexandra Zahradníková vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov 
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Akademický senát FVS UPJŠ v Košiciach zvolil 
prof. JUDr. Igora Palúša, CSc. dòa 1. marca 2010 za 
kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejnej správy 
UPJŠ v Košiciach na funkèné obdobie 2010 - 2014. 
Rektor univerzity odovzdal dòa 22. marca 2010 pánovi 
dekanovi menovací dekrét za prítomnosti èlenov 
Akademického senátu fakulty.

Srdeène blahoželáme!

Vo¾by dekana FVS 

Výzva

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ,

je tu èas, kedy sa v súlade so zákonom è.595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodujeme èi a na aké úèely 
poskytneme 2 % zaplatenej dane v prospech právnických osôb, 
vymedzených uvedeným zákonom. Medzi takéto právnické osoby, ktorým 
môžu poskytnúś naši zamestnanci, ale aj priatelia univerzity 2%-ný podiel 
zaplatenej dane, patrí aj Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Nadácia našej univerzity bola založená Nadaènou listinou v súlade 
so zákonom è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov dòa 12. februára 2003. Jej 
hlavným poslaním je podpora univerzitného vzdelávania, pomoc pri rozvoji 
tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, 
celoživotného a ïalšieho vzdelávania, zvýšenie spoloèenského ocenenia 
vysokoškolského uèite¾a a podpora vynikajúcich a talentovaných 
študentov. 

V súlade s § 50 a nasl. zákona è. 595/2003 Z. z. ako predseda 
Správnej rady Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a súèasne 
rektor tejto vysokoškolskej ustanovizne dovo¾ujem si Vás požiadaś 
o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 2009 
na úèet nadácie. 

 Chcem Vás ubezpeèiś, že Váš podiel dane, za poukázanie ktorého Vám 
vopred ïakujem, bude použitý len v súlade s nadaènou listinou nadácie. 
Touto sumou napomôžete k napåòaniu zámerov a verejnoprospešného 
úèelu našej nadácie. 

Bližšie pokyny, vrátane tlaèiva Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane 
z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných požitkov sú uvedené na webovej 
stránke http://www.upjs.sk/aktuality/vyzva-zamestnancom-2010.

 Vážení zamestnanci a priatelia univerzity, vopred Vám ïakujem 
za Váš významný príspevok k rozvoju èinnosti našej nadácie.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ

Klub profesorov
UPJŠ v Košiciach

Úvodom stretnutia odovzdal pán rektor prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc. dekréty o udelení èestného titulu „profesor 
emeritus“ prof. RNDr. Gabriele Martinskej, CSc., prof. RNDr. 
Pavlovi Vojatníkovi , DrSc. a prof. RNDr. Jánovi Košśálikovi, DrSc.

Dòa 23. februára 2010 sa o 14.00 hod. uskutoènilo 
zasadnutie èlenov Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach v priestoroch Historickej auly Rektorátu 
UPJŠ. Zasadnutie otvoril predseda Klubu profesorov UPJŠ 
prof. JUDr. Peter Vojèík, CSc. 

„Krátke postrehy zo života na UPJŠ oèami emeritných 
profesorov“ predstavili ocenení hostia. Prof. Martinská svoju 
prezentáciu zamerala na význam osobnosti ako vzoru vo výchove 
na univerzite. „Nezabúdajme na osobnosti našej univerzity, 
vážme si tie, ktoré sú medzi nami a buïme príkladmi pre rodiace 
sa osobnosti našej univerzity“, ukonèila pani profesorka svoje 
myšlienky. Prof. Vojtaník svoje 45 roèné pôsobenie na pôde UPJŠ 
predstavil vo forme osobného a odborného rastu prostredníctvom 
svojich postrehov a zážitkov s istým nadh¾adom - „There is no 
substitution for hard work!“. Závereèné slovo v rámci programu 
patrilo prof. Košśálikovi, ktorý prítomným priblížil nielen svoj 
odborný profil, ale aj zaujímavé myšlienky z rôznych oblastí jeho 
pôsobenia na našej univerzite.
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Evidencia publikaènej èinnosti 
v podmienkach

Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach 
Medzi základné èinnosti vysokých škôl patrí rozvoj 

pedagogickej a vedecko-výskumnej èinnosti. Z h¾adiska 
kvalitatívnej úrovne vysokých škôl sa èoraz väèší dôraz kladie 
na publikaènú èinnosś ich zamestnancov a jej následnú registráciu. 
V zmysle Zákona è. 183/2000 o knižniciach je práve akademická 
knižnica „pracoviskom bibliografickej registrácie publikaènej 
èinnosti uèite¾ov, vedeckých pracovníkov a doktorandov vysokej 
školy alebo fakulty.“[1]. Predmet bibliografickej registrácie, 
jej ciele, ako aj základné pravidlá sú zadeklarované v Smernici MŠ 
SR è. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikaènej èinnosti, umeleckej èinnosti a ohlasov 
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/.

Bibliografická registrácia a vykazovanie publikaènej èinnosti 
spåòajú dve funkcie: registraènú, ktorá spoèíva vo vytvorení 
a uchovávaní záznamov v lokálnych bázach dát publikaènej 
a umeleckej èinnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov 
VVŠ spolu s pripojenými ohlasmi na tieto publikácie a informaèno-
prezentaènú, kde ide o prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej, 
odbornej a umeleckej èinnosti vysokých škôl, vedeckých ústavov 
a jednotlivcov.

Rastúci význam publikaènej èinnosti ako scientometrického 
údaja urèovania úrovne a kvality vedecko-výskumnej èinnosti 
VVŠ na Slovensku vyústil do projektu realizovaného pod gesciou 
Ministerstva školstva SR s názvom Centrálny register evidencie 
publikaènej èinnosti (CREPÈ). Jeho cie¾om je automatizácia 
procesu získavania a vyhodnocovania údajov súvisiacich s pu-
blikaènou èinnosśou verejných vysokých škôl. Riešitelia projektu 
CREPÈ ( UKF Nitra, Žilinská univerzita v Žiline, firma SVOP s.r.o.) 
okrem základnej úlohy -sústrediś informácie o EPÈ vysokých škôl 
pre potreby prípravy rozpoètu verejných vysokých škôl, vychádzali 
z požiadaviek definovaných Smernicou MŠ è. 8/2007-R z 31. mája 
2007 a z výstupov pod¾a potrieb MŠ.

Vytvorenie CREPÈ si vyžiadalo zvýšenú koordináciu a ko-
operáciu akademických knižníc ako spracovate¾ov publikaènej 
èinnosti pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR. 
Prebieha kontrola dát v rámci jednej VŠ i na priereze viacerých 
VŠ, èím dochádza k odhaleniu duplicít, nezrovnalostí pri vyjadrení 
percentuálneho podielu autorstva, kontrola správnosti kategórií 
publikaènej èinnosti so zrete¾om na kontrolu karentovaných 
èasopisov resp. iných nezrovnalostí. Výsledkom je zabezpeèenie 
maximálnej unifikácii záznamov pochádzajúcich z rôznych zdrojov 
a formátov, striktné dodržiavanie minimálnych údajov v zázname 
pre potreby štatistického spracovania. Požiadavka CVTI SR na 
dokladovanie publikácie resp. digitálnej kópie vytypovaných 
údajov si vyžiadala Dodatok è. 1 k smernici è. 6/2008 
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/

Evidencia publikaènej èinnosti na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Univerzitnej knižnici prešla radikálnou 
zmenou. Migrácia knižnièno-informaèného systému EPC 
zamestnancov UPJŠ zo systému Rapid Library pod knižnièný 
systém Aleph 500 zaèala poskytovaś efektívnejší spôsob 
samoobslužného vyh¾adávania a generovania výstupov 

priamo cez webové prostredie systému Aleph 500. Prístup 
k databáze EPC je možný priamo z webovej stránky UK 
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/ po navolení 
databázy EPC z menu Katalógy alebo výberom Evidencia 
publikaènej èinnosti z ¾avého menu webovej stránky UK a následne 
vo¾bou Katalóg EPC. 

Výsledky spracovania publikaènej èinnosti sa prezentujú 
viacerými typmi výstupov, ktoré rešpektujú medzinárodné 
a národné štandardy a odporúèania. Ide predovšetkým o tieto 
základné typy tlaèených výstupov: 

• Zoznam publikaènej èinnosti - personálna bibliografia
• Zoznam publikaènej èinnosti a ohlasov - personálna 

bibliografia
• Zoznam publikaènej èinnosti - bibliografia pracoviska
• Zoznam publikaènej èinnosti a ohlasov - bibliografia 

pracoviska

Prvotné triediace kritérium zoradenia záznamov v jednotlivých 
typoch výstupov je triedenie pod¾a kategórií EPC. Pri druhotnom 
kritériu si má autor možnosś vybraś medzi zotriedením publikácií 
pod¾a rokov vydania alebo pod¾a názvu dokumentu.

Osobitnú kapitolu predstavujú ohlasy. Triediace kritériá 
radenia záznamov vo výstupoch s ohlasmi sú nasledovné: prvotné 
triedenie je pod¾a kategórií EPC, ïalej má používate¾ možnosś si 
vybraś z nieko¾kých možností radenia ohlasov 

• Kategória ohlasu – rok ohlasu
• Kategória ohlasu – autorské záhlavie
• Rok ohlasu – kategória ohlasu
V novej verzii systému Aleph boli výstupy doplnené o výstup 

obsahujúci úplné záznamy - s prekladmi názvov a èíslami projektov, 
resp. grantov, v rámci ktorých práce vznikli.

V roku 2009 sa na UPJŠ rozbehol zber sprievodných 
formulárov k EPC a k ohlasom cez webové rozhranie, èím sa 
dosiahla kvalitatívne vyššia úroveò spracovania publikaènej 
èinnosti. Následným krokom by malo byś priame prepojenie 
webových formulárov s KIS Aleph spåòajúc základné bezpeènostné 
požiadavky na prevádzkovanie IS, to však naráža na absenciu 
centrálnej autentifikácie používate¾a webovej aplikácie na UPJŠ. 
Táto úloha si preto vyžaduje celouniverzitné riešenie integrujúce 
rôzne IS a kooperáciu s ïalšími pracoviskami (CIaKT, PF).

Použitá literatúra:

1. Zákon è. 183/2000 z 12. mája 2000 o knižniciach, 
o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 
Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení 
zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej . [Online]. [cit. 2010-
02-02]. Dostupné na internete

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?ro=2000&cc=79+-+40k.
2. http://www.crepc.sk

PhDr. Zuzana Babicová
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16. augusta 2009 sa v priestoroch Historickej auly Rektorátu 
UPJŠ zišlo viac ako 85 úèastníkov medzinárodnej vedeckej 
konferencie Universals and Typology in Word-Formation 
(Univerzálie a typológia v slovotvorbe), ktorú zorganizovala Katedra 
anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v spolupráci 
so Slovenskou asociáciou pre štúdium angliètiny – SKASE. 

Jazykovedcov z 27 krajín sveta, z ktorých možno spomenúś 
napríklad Spojené štáty americké, Ve¾kú Britániu, Rusko, Indiu, 
Japonsko, Kanadu, Nový Zéland èi susednú Èeskú republiku, 
na pôde univerzity privítali rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc. a prorektor UPJŠ prof. RNDr. Juraj Èernák, CSc. 
Za metropolu východného Slovenska všetkých prítomných pozdravil 
starosta mestskej èasti Košice-Západ PhDr. Pavol Mutafov. 

Pracovnú èasś konferencie otvoril profesor Greg Stump 
z University of Kentucky v USA, ktorý svojím príspevkom The 
typology of ordinal formation and its implications for a theory 
of derivational morphology naznaèil tematické zameranie tohto 
vedeckého podujatia: jazyková typológia a univerzálie v oblasti 
derivatológie.

 Ïalšie rokovania potom prebiehali v dvoch paralelných 
sekciách. Prvý deò konferencie uzavrela recepcia sponzorovaná 
vydavate¾stvom Edinburskej univerzity (Edinburgh University Press) 
a prehliadka historickej èasti Košíc.

Na úvod druhého konferenèného dòa vystúpili profesor 
Greville Corbett z University of Surrey vo Ve¾kej Británii 
a profesor Frans Plank z Konstanz University v Nemecku. Odborné 
diskusie o morfologických, morfofonologických a morfologicko-
syntaktických podobnostiach a odlišnostiach medzi jazykmi sveta 
pokraèovali aj poèas veèere usporiadanej pre všetkých úèastníkov 
konferencie i pozvaných hostí. 

 V plenárnej èasti tretieho dòa si publikum vypoèulo Bernharda 
Wälchliho z University in Bern vo Švajèiarsku. 

 Závereèné slovo konferencie, na ktorej odznelo 30 referátov 
a bolo vystavených 17 posterových prezentácií, patrilo profesorovi 
Laurimu Bauerovi z Victoria University of Wellington na Novom 
Zélande, ktorý v príspevku s názvom State of the art in the field 
of word-formation universals and typology zhrnul súèasný stav 
i perspektívy výskumu univerzálií a typológie v oblasti slovotvorby. 
Profesor Laurie Bauer bol zároveò jedným z troch editorov 
prestížneho jazykovedného èasopisu zameraného na morfológiu 
– Word Structure, ktorý vydáva Edinburgh University Press. Spo- 
lu s ostatnými dvomi editormi – profesorom Heinzom J. Giegeri- 
chom z University of Edinburgh vo Ve¾kej Británii a profesorom 
Gregom Stumpom z University of Kentucky (USA) pozorne 
sledovali každé vystúpenie a vybrané príspevky z tejto 
konferencie plánujú vydaś v osobitnom èísle spomenutého 
èasopisu, ktorý je v limitovanej forme dostupný aj na internete 
(http://www.euppublishing.com/journal/word).

Medzinárodná vedecká konferencia Universals and Typology 
in Word-Formation vyvolala ve¾ký záujem i na strane našich študentov, 
ktorí uvítali možnosś osobne stretnúś takmer kompletnú zostavu 
odborníkov v oblasti slovotvornej typológie. A práve študentom je 
urèené DVD, zachytávajúce vystúpenia všetkých prednášajúcich, 
ich PowerPointové prezentácie, handouty, diskusie k jednotlivým 
príspevkom, vrátané vystavených posterov. DVD by malo slúžiś ako 
uèebný materiál v magisterskej a doktorandskej forme štúdia.

Renáta Gregová
Katedra anglistiky a amerikanistiky

FF UPJŠ v Košiciach

Medzinárodná konferencia 
na Katedre anglistiky a amerikanistiky

UNIVERZÁLIE A TYPOLÓGIA V SLOVOTVORBE

prof. Frans Plank

Konferenèné rokovanie v Historickej aule rektorátu

Z¾ava: prof. Greville Corbett, prof. Laurie Bauer a prof. Greg Stump
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Využitie nových technológií
vo vzdelávaní na lekárskych fakultách

V dòoch 15. - 16. 2. 2010 sa na Lekárskej fakulte (LF) UPJŠ 
v Košiciach uskutoènil odborný seminár na tému „Využitie 
nových technológií vo vzdelávaní na lekárskych fakultách“. 
Seminár organizovali prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., prednosta 
Ústavu lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie 
a Labmed a.s. UPJŠ LF v Košiciach, doc. RNDr. Peter 
Javorský, DrSc., predseda poboèky Slovenskej spoloènosti 
pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV v Košiciach 
a Ing. Jaroslav Majerník, PhD., prednosta Ústavu lekárskej 
informatiky UPJŠ LF v Košiciach.

Cie¾om seminára bolo osloviś pedagógov a študentov, 
poskytnúś im ucelený obraz o súèasných možnostiach využívania 
prostriedkov informaèných a komunikaèných technológií 
vo výuèbe klinických a zdravotníckych odborov a presvedèiś 
ich o výhodách, ktoré prinášajú pre autorov elektronických 
pedagogických diel a ich používate¾ov.

Druhý deò podujatia bol venovaný prezentácii projektu 
Wiki Skripta, ktorá bola spojená s praktickými ukážkami 
a otvorenou diskusiou. Wiki Skripta ako inovatívny nástroj pre 
tvorbu a zdie¾anie výuèbových textov prezentovali študentom 
UPJŠ LF v uèebni 2III4 Ústavu lekárskej informatiky MUDr. M. 
Vejražka, PhD. a študenti z 1. LF UK Praha.

Toto stretnutie èlenov akademických obcí lekárskych 
fakúlt opäś potvrdilo výhody medzifakultnej spolupráce. Hostia 
z Prahy boli potešení nielen srdeèným prijatím na partnerskej 
univerzite, ale predovšetkým záujmom o Wiki Skripta 
a ochotou spolupracovaś na tvorbe medicínskych výuèbových 
materiálov.

V rámci odborného programu, ktorý sa uskutoènil 
15. 2. 2010 v posluchárni P2 predstavil Ing. Jaroslav Majerník, 
PhD. úèastníkom seminára projekt MEFANET, jeho podstatu 
a smerovanie. Charakterizoval portálové riešenie pre jednotné 
zdie¾anie edukaèných materiálov na lekárskych fakultách 
a vyzdvihol jeho prínosy pre autorov i používate¾ov. MUDr. Martin 
Vejražka, PhD. z 1. LF UK v Prahe prezentoval projekt Wiki 
Skripta ako inovatívny nástroj pre tvorbu a zdie¾anie výuèbových 

textov. Poukázal na jednoduchosś práce vo Wiki Skriptách 
i samotnú otvorenosś tvorby elektronických skrípt. Problematiku 
ochrany autorských práv priblížila v ïalšej prednáške Ing. Eva 
Matušovièová z Univerzitnej knižnice UPJŠ. V prednáške okrem 
iného poukázala aj na úskalia spojené s tvorbou elektronických 
diel, ohlasov na používané diela, resp. ich èasti a objasnila 
aj problematiku tzv. školských diel. Praktické využitie nových 
technológií v prezenènej forme vzdelávania prezentoval Ing. 
Jaroslav Majerník, PhD. predstavením 3D systému virtuálnej 
projekcie. Po úvodnom predstavení systému, jeho zložiek, 
funkcií a plánov využívania vo výuèbe, oživil prezentáciu 
ukážkami 3D videí. Na záver odbornej èasti seminára vystúpili 
študenti 1. LF UK v Prahe, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti 
s prácou na Wiki Skriptách.
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Dòa 10. marca 2010 bol v Centre fyziky nízkych teplôt 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu experimentálnej fyziky 
SAV v Košiciach, v novo vznikajúcom Laboratóriu nanotechnológií, 
uvedený do prevádzky Atómový silový mikroskop (AFM) Dimension 
Icon od firmy Veeco. Zariadenie v celkovej hodnote viac ako 200 tis. 
Eur bolo zakúpené z prostriedkov projektu APVV VVCE-0058-07 
a z projektu ŠF EXTREM - Centrum pokroèilých fyzikálnych štúdií 
materiálov v extrémnych podmienkach (ITMS 26220120005). 

ATÓMOVÝ SILOVÝ MIKROSKOP - UVEDENIE DO PREVÁDZKY

V dòoch 16. - 18. januára 2010 bol na krátkom pracovnom 
pobyte na Prírodovedeckej fakulte (PF) UPJŠ prof. Dr. José G. 
Palacios-Vargas, ktorý pôsobí ako profesor na Departamento de 
Biología, Facultad de Ciencias, UNAM v hlavnom meste Mexika. 
Dlhé obdobie sa venuje so svojím tímom kolegov a študentov štúdiu 
biodiverzity pôdnej a jaskynnej fauny tropických ekosystémov. 
Vo svete je v tejto oblasti uznávaným odborníkom, jeho výsledky 

Návšteva prof. Dr. J. G. Palacios-Vargasa
z Universidad Nacional Autonóma de México

V dòoch 7. - 10. marca bol na Prí- 
rodovedeckej fakulte UPJŠ na krát-
kom pracovnom pobyte prof. Dr. 
Robert Bradley z Département de 
Biologie, Université de Sherbrooke, 
Kanada. Na svojom pracovisku 
sa so svojím tímom venuje štúdiu 
kolobehu živín v pôde a diverzity 
pôdnych mikroorganizmov. Cie¾om 
jeho návštevy bolo prediskutovanie 
možnosti 6-mesaèných pobytov 
kanadských študentov na Katedre 
zoológie ÚBEV v blízkej budúcnosti. 
V prípade ich záujmu bude tieto pobyty 
hradiś v plnom rozsahu kanadská 
univerzita a uskutoènia sa v rámci 
magisterského študijného programu 

„Maîtrise en écologie internationale“. Títo študenti budú u nás priamo 
zapojení do výskumných projektov zameraných na ochranu prírody.

Dòa 9. marca mal prof. Bradley v posluchárni RBL1 prednášku 
na tému: „Studying soils in an ecological context, (1) the value of 
biodiversity, and (2) the factors controlling ecological succession“. 
Prednáška mala znaèný ohlas u prítomných zamestnancov ÚBEV a štu- 
dentov fakulty. Diskutované boli viaceré otázky vplyvu extenzívneho 
hospodárenia na sukcesiu lesných ekosystémov v Kanade, kde je 
produkcia dreva jedným z hlavných zdrojov ekonomiky štátu.

doc. RNDr. ¼ubomír Kováè, CSc.

Zariadenie Dimension Icon je špièkové zariadenie kon-
štruované pre výskum v oblasti nanovied pre akademický 
a priemyselný sektor, ktoré otvára nové možnosti prípravy a štúdia 
fyzikálno-chemických vlastností povrchov na mezoskopickej 
a nano úrovni, t.j. až na úroveò atómov a molekúl. Umožòuje taktiež 
prípravu aj umelých štruktúr, tzv. man-made structures pomocou 
AFM litografií. Intuitívne a jednoduché softvérove rozhranie a plne 
automatizovaný systém umožòuje ¾ahké zacvièenie a obsluhu. 
Otvára to atraktívne možnosti využitia zariadenia aj vo výuèbe 
študentov a ich zasväcovaní do sveta nanotechnológií a nanovied.

významne pripievajú k ochrane 
pôdy. Táto téma sa dostáva 
stále viac do pozornosti, keïže 
degradácia pôdy je jedným z 
globálnych problémov. S Ka- 
tedrou zoológie Ústavu biolo-
gických a ekologických vied 
PF UPJŠ spolupracuje pri vý-

skume biodiverzity pôdnych 
èlánkonožcov (Arthropoda). 

Universidad Nacional Autonó- 
ma de México (UNAM) je naj-
väèšou univerzitou Latinskej 
Ameriky. Campus má rozlohu 25 
km2, nachádza sa v òom 22 fakúlt, 
a okrem bežných univerzitných 

ustanovizní aj vlastná nemocnica, televízne a rozhlasové štúdio, 
supermarket. Univerzita zahàòa celkovo 300 000 ¾udí, t.j. 
uèite¾ov, študentov (vrátane externých) a sprievodného personálu 
(administratíva, laboranti, technici, atï.). Zaujímavosśou je, že 
UNAM neposkytuje študentom internáty, študenti si zabezpeèujú 
ubytovanie sami formou privátu v meste. O doktorandské štúdium 
na UNAM sa môžu uchádzaś aj absolventi našej univerzity, výuèba 
sa tam však uskutoèòuje takmer výluène v španielskom jazyku. 

Dòa 18. 1. 2010 mal prof. Palacios-Vargas v posluchárni 
RBL4 prednášku na tému: „Importance of biodiversity studies of 
the soil fauna”, ktorej sa zúèastnili zamestnanci ÚBEV a študenti  
fakulty.                                             doc. RNDr. ¼ubomír Kováè, CSc. 

Návšteva prof. Dr. Roberta Bradleyho 
z Université de Sherbrooke, Kanada
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Výborná nálada, dobré jedlo, tanec a samozrejme smiech. 
Aj tak by sa dal pomenovaś už v poradí druhý ples Filozofickej fakul-
ty (FF) UPJŠ, ktorý sa konal v prvej polovici februára v priestoroch 
na Jedlíkovej ulici v Košiciach pod záštitou novovzniknutého 
obèianskeho združenia SoFFia ako združenia Študentskej rady 
FF UPJŠ. Pozvanie prijali pán dekan FF UPJŠ prof. PhDr. Ján 
Gbúr CSc., ako aj pani prodekanka doc. PhDr. O¾ga Orosová, 
CSc. mim. prof. Potom, ako pán dekan slávnostne otvoril veèer 
svojím príhovorom, nasledoval prípitok všetkých prítomných 
hostí, úder na gong a v neposlednom rade i zaujímavý program 
na ve¾mi vysokej úrovni. Vystúpenie vynikajúcich taneèníkov 
v latino a v spoloèenských tancoch, èi magické “èísla kúzelníka“, 
to všetko a ove¾a viac si mohli naplno užiś študenti Filozofickej 
fakulty. Krátko pred polnocou vyrazila dych všetkým prítomným 
bravúrna ohnivá show a následne po nej skvelá tombola, 
v ktorej sa žrebovalo o naozaj hodnotné ceny, ako napríklad 
cenu dekana, ktorou bola hifi veža, cestovné poistenie, VIP lístky 
do kina Cinemax, exkluzívna vodná fajka èi hodnotný kávovar. 
Zaujímavosśou je, že okrem samotného pána dekana prispel 
cenami do tomboly aj primátor mesta Košice František Knapík. 
Ve¾ké poïakovanie za finanènú podporu plesu si zaslúži i pán 
rektor UPJŠ, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., bez ktorého 
by bol ples iba śažko splnite¾nou predstavou. Skvelá zábava 
v príjemnej atmosfére trvala až do neskorých ranných hodín 
a podobne ako minulý rok sa aj po tomto skvelom veèere zaèala 
niesś myšlienka v pokraèovaní tejto zaèatej tradície i na budúci 
akademický rok.

Lucia Lászlóová

FILOZOFI SA OPÄŤ 
PERFEKTNE ZABÁVALI

Ako nás navštívil pán spisovate¾
Na sklonku minulého roku sme sa stretli v prednáškovej 

miestnosti F5 na Filozofickej fakulte našej univerzity 
aby sme sa, študenti aj vyuèujúci, nechali pouèiś nielen 
o tom, ako napísaś a vydaś kvalitnú knihu. Pán profesor 
Stanislav Rakús, èerstvý držite¾ ceny Asociácie organizácií 
spisovate¾ov Slovenska (AOSS) za rok 2008 získal 2. 
decembra 2009 hlavnú cenu AOSS za svoj posledný román 
Excentrická univerzita. U nás však prezentoval svoju novú 
knihu poviedok a noviel s názvom Telegram. Väèšinu èasu 
sme však ani nepomysleli na to, že sme na prezentácii novej 
knihy. Pán profesor totiž nepotrebuje moderátora. Dokáže 
sa asociatívnym rozprávaním nato¾ko vzdialiś položenej 
otázke, že ju musí dodatoène s pomocou poslucháèov 
h¾adaś. Je zrejmé, že epická košatosś je jeho osobnostnou 
charakteristikou. Aj vïaka tomu sme sa dozvedeli, kde 
sú najkrajšie miesta na pochovanie, ako by sa dala uèiś 
fonetika pomocou umelého chrupu, že v prípade potreby 
„še budze i štri¾ac“, ako sa jedia bicykle, že najkrajšie 
oslovenie pre študentov je „opièáci“, ako si pán profesor 
sám kradne veci èi ako rodina Rakúsovská mešká už od 
16. storoèia. Od týchto poloprežitých a polonapísaných 
(teda polovymyslených) príbehov vie však plynulo prejsś 
k literárnej teórii. Od parataktického sedenia v elektrièkách 
a autobusoch, od paratakticky priraïovaných udalostí tohto 
sveta, k autorovi a èitate¾ovi, ktorý by mali chápaś svet 
hypotakticky – håbkovo a so selekciou.

¼udskou blízkosśou nám ukázal ako je pre autora dôležitý 
poslucháè, èitate¾. Sám totiž tvrdí, že èitate¾ je druhým 
autorom, až on dotvára text, ktorý je obrátený naruby, je 

na èitate¾ovi, aby ho dokonèil, postavil na nohy. Ojedinelá 
je pokora s akou pristupuje k èitate¾ovi a k textu vraviac, 
že autor je služobníkom textu, pretože jeho úlohou je len 
zoradiś, daś tvar, daś na správne miesto. Epik vraj dokonca 
môže aj zaspaś, pretože prózu možno rozstrihaś a každá 
z jej èastí bude žiś ïalej. Autor sa teda nemusí ponáh¾aś, 
s radosśou zotrváva v každom bode pohybu.

Spoloèníkom autora v tomto rozprávaní bol jeho 
„dvorný“ vydavate¾ Koloman Kertész Bagala, ktorý vydal 
všetko, èo mu pán profesor ponúkol – Žobrákov, Pieseò 
o studniènej vode, pokraèujúc Maèacou krajinou, „školskou“ 
trilógiou (Temporálne poznámky, Nenapísaný román 
a Excentrická univerzita) až po najnovší prírastok - Telegram. 
„Ak sa chcete nabaliś, zaènite vydávaś kvalitnú slovenskú 
literatúru a najmä Rakúsove knihy,“ radí vydavate¾, ktorý 
aj napriek neexkluzivite a nízkej predajnosti slovenských 
kníh ich vydávanie ešte nevzdal. Navyše je aktívny a h¾adá 
vždy nové spôsoby propagácie a priblíženia umeleckej 
literatúry èitate¾ovi, ktorý sa neuspokojí s komerènou, 
nutne populárnou a nekvalitnou literatúrou. Preto spustil 
spolu s Petrom Milèákom projekt Literárneho klubu (www.
literarnyklub.sk), ktorý funguje na internete ako informaèný 
portál, kníhkupectvo a v budúcnosti tu vznikne priestor 
pre publikovanie textov mladých autorov. 

V koneènom dôsledku to vyzeralo tak, že prezentácia 
novej knihy Stanislava Rakúsa s názvom Telegram bola 
len príjemnou bodkou za èasom, ktorý získal hodnotu 
rozprávaním a poèúvaním.

Mgr. Daniela Lešová
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ELEKTRONICKÉ INFORMAÈNÉ ZDROJE PRE SLOVENSKÉ UNIVERZITY 
v rámci projektu NISPEZ na roky 2009-2013

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, riešite¾ centrálneho 
projektu MŠ SR, zabezpeèovala prístupy k multiodborovej kolekcii 
databáz Proquest 5000 International pre 16 slovenských univerzít už 
od roku 2005. V roku 2008 poverilo MŠ SR CVTI SR v Bratislave 
vypracovaním národného projektu zastrešujúceho komplexne prístupy 
k elektronickým informaèným zdrojom pre takmer všetky slovenské 
univerzity na ïalších 5 rokov. 

Cie¾om nového národného projektu Národný informaèný systém 
podpory výskumu a vývoja v SR (NISPEZ) je vybudovaś efektívny 
systém informaènej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze 
elektronických informaèných zdrojov. K jeho hlavným aktivitám patrí:

• analýza súèasného stavu získavania, spracovania a vy- 
užívania elektronických informaèných zdrojov pre výskum a vývoj 
na slovenských univerzitách a vedeckovýskumných pracoviskách;

• koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických 
informaèných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku s oh¾adom na 
používate¾ov a na oblasti so strategickým významom pre ïalší rozvoj 
hospodárstva a spoloènosti;

• vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických 
informaèných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku prostredníctvom 
nástrojov na manažment a správu e-zdrojov;

• vytvorenie databázy slovenských e-zdrojov pre výskum 
a vývoj;

• rozširovanie Centrálneho informaèného portálu pre výskum 
a vývoj o nové funkènosti, s rešpektovaním štandardov EÚ z tejto 
oblasti, zamerané najmä na efektívnu prácu s projektmi poèas celého 
ich životného cyklu a prepojenie s inými informaènými systémami 
o výskume a vývoji, vrátane využitia súèasných i budúcich nástrojov 
Centrálneho informaèného portálu pre výskum a vývoj. 

UPJŠ v Košiciach ako partner národného projektu NISPEZ takto 
získava na ïalších 5 rokov prístup k nasledovným 13 databázovým 
kolekciám:

1. ACM / Association for Computing 
Databáza ponúka plné texty publikácií vydávaných Association 

for Computing Machinery (Journals, Magazines, Transactions, 
Proceedings, Newsletters).

2. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
Databáza ponúka plné texty primárnych dokumentov z oblasti IT.
3. Web of Knowledge (WoK) – Web of Science
Databáza poskytuje prístup k citaèným indexom: Science Citation 

Index Expanded® (SCI EXPANDED), Social Sciences Citation Index® 
(SSCI) a Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Umožòuje 
vyh¾adávaś informácie o jednotlivých prácach, vrátane ohlasov.

4. WoK – Current Contents

Absolvujte s nami virtuálnu 
prehliadku Univerzitnej knižnice
Virtuálne prohliadky, z anglického originálu “virtual tours”, sú 

priestorové digitálne zobrazenia skutoèného priestoru, interiéru, 
exteriéru. Hoci sú zvyèajne takéto virtuálne prehliadky zamerané 
na trh s bytmi a inými nehnute¾nosśami, my sa snažíme zaujaś 
Vašu pozornosś prostredníctvom knižniènej webovej stránky 
(http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/o-kniznici/vpk/) 
priestormi jednotlivých pracovísk Univerzitnej knižnice, ktoré 
mnohí z Vás nemajú z rôznych dôvodov navštíviś a kompletne 
spoznaś.

Webové stránky svojou prezentaènou technológiou umožòujú 
nielen ukázaś exteriér èi interiér v maximálnom zornom uhle 
360x180 stupòov („panoráma v guli“), ale dovo¾ujú navyše 
aj interaktívnu manipuláciu s panorámou (pridržaním ¾avého 
tlaèídla myši je možné panorámu ¾ubovolne ovládaś, približovaś 
a vzïa¾ovaś).

Pred spustením panorám si prosím nainštalujte plugin 
QuickTime Player z adresy http://www.apple.com/quicktime/

Databáza poskytuje prístup k bibliografickým informáciám 7 
edícií: Life Sciences, Clinical Medicine, Agriculture, Biology & 
Environmental Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences, 
Engineering, Computing & Technology, Social & Behavioral Sciences 
a Arts & Humanities.

5. WoK – Essential Science Indicators
Databáza sprístupòuje štatistické údaje 11 roènej periódy 

napr. poèet citácií vedca, organizácie, najcitovanejší autor, èlánok, 
inštitúcia, prístup k citaèným analýzam.

6. WoK – Conference Proceedings (ISI Proceedings – 
Scientific)

Poskytuje citácie v konferenènej literatúre zo všetkých odorov 
prírodných a technických vied.

7. REAXYS/Beilstein-CrossFire direct
Nová databázová platforma pre chemickú databázu Beilstein.
 8. ScienceDirect
Databáza obsahuje plné texty èlánkov z oblasti techniky, 

prírodných a spoloèenských vied a medicíny.
 9. Scopus
Citaèná a abstraktová databáza poskytuje informácie z cca 

16.000 vybraných peer-reviewed vedeckých èasopisov z oblasti 
prírodných a technických vied, medicíny, spoloèenských vied, prièom 
sa zameriava na európsku produkciu.

10. SPRINGERLink 
Databáza plných textov vedeckých a odborných èasopisov 

nakladate¾stva Springer Verlag z takmer všetkých vedných odborov.
11. Interscience (Wiley-Blackwell)
Databáza plných textov vedeckých a odborných èasopisov 

prakticky zo všetkých odborov (medicína, prírodné vedy, spoloèenské 
vedy, ekonómia, vzdelávanie, informatika) od nakladate¾stva Wiley 
a bývalého nakladate¾stva Blackwell.

12. Knovel
Faktografická databáza zameraná na prírodné vedy, techniku, 

zdravie a hygienu, farmáciu a potravinárstvo. 
13. ProQuest Central

Plnotextová databáza èasopisov, firemných profilov a dizertaèných 
prác nadväzuje na ProQuest 5000 International prièom sa zameriava 
prakticky na všetky vedné odbory (spoloèenské vedy, prírodné vedy, 
ekonómia, právo, medicína, technológie ... ).

Samotný prístup k jednotlivým databázam ako aj konkrétnejšie 
informácie o databázových kolekciách nájdete na knižniènej webovej 
stránke http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/ v sekcii 
Elektronické informaèné zdroje a na adrese http://www.infozdroje.sk

Ing. Iveta Krjaková, UK UPJŠ

download/. Keï Vám však Váš prehliadaè webových stránok 
ponúkne doinštalovaś ActiveX prvok, kliknutím na prúžok ho 
môžete doinštalovaś.

Absolvujte teda s nami virtuálnu prehliadku pracovísk 
Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach :

Lekárska knižnica - študovòa
Lekárska knižnica - požièovòa
Lekárska knižnica - informaèné služby
Prírodovedecká knižnica (Park Angelinum 9) - príz. 1
Prírodovedecká knižnica (Park Angelinum 9) - príz. 2
Prírodovedecká knižnica (Park Angelinum 9) - posch.
Prírodovedecká knižnica (Medická 6)
Právnická knižnica - študovòa prízemie
Právnická knižnica - študovòa sut. 1
Právnická knižnica - študovòa sut. 2
Právnická knižnica - požièovòa
Knižnica na Fakulte verejnej správy
Filozofická knižnica.

Ing. Iveta Krjaková, UK UPJŠ
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UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

v spolupráci so

ŠTÁTNOU VEDECKOU KNIŽNICOU V KOŠICIACH

pozývajú na výstavu

VZÁCNE KNIHY VO VYNOVENOM ŠATE

Výstava je pripravená z fotodokumentácie reštaurátorských zásahov 

konzervátorského a reštaurátorského pracoviska Štátnej vedeckej knižnice.

18. 3. 2010 – 26. 4. 2010

Vestibul budovy Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

ZOZNAM VÝSTAV A PODUJATÍ 
V BOTANICKEJ ZÁHRADE UPJŠ
PRE VEREJNOSŤ V ROKU 2010

09. – 18. apríl 2010
Výstava KAKTUSY a SUKULENTY

14. – 15 mája 2010
DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ

21. mája – 30. júna 2010
Výstava TROPICKÉ MOTÝLE

20. - 29. augusta 2010
Výstava CITRUSY, TROPICKÝ HMYZ A PLAZY

24. – 25. september 2010
DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ 

10. – 25. október 2010
Výstava NETRADIÈNÉ PLODINY A TEKVICE

15. – 16. december 2010
Výstava VIANOÈNÉ OZDOBY
 
Všetky podujatia sa uskutoènia v priestoroch BZ UPJŠ, 

Mánesova 23 v èase od 09.00 hod. Ukonèenie výstav 
a akcií bude aktuálne spresnené. Jednotlivé podujatia budú 
spojené s predajom rastlín.
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V dòoch 5. – 11. februára 2010 sa uskutoènil historicky 
prvý lyžiarsky kurz, organizovaný Ústavom telesnej výchovy 
a športu (ÚTVŠ) UPJŠ v zahranièí. Konal sa v predhorí Álp 
v malebnej dedinke Lackenhof, ktorá je od Košíc vzdialená 
650 km.

Myšlienka zorganizovaś zahranièný lyžiarsky kurz, skrsla 
pri osobných stretnutiach vedúceho kurzu s maïarskými 
kolegami z Katedry telesnej výchovy Debrecínskej univerzity, 
s ktorou sa naše pracovisko priatelí vyše 30 rokov. Študenti, 
ako aj zamestnanci Debrecínskej univerzity, chodia 
na lyžiarske kurzy výluène už len do Rakúska, kde v sezóne 

organizujú 2 zamestnanecké a 3 študentské kurzy. Ešte 
pred nieko¾kými rokmi navštevovali naše lyžiarske 
strediská, no ako vidieś, majú možnosś výberu a asi si horšie 
nevybrali. 

Hory, kde sa konal kurz nám pripomínali naše Nízke Tatry. 
Aj svojou nadmorskou výškou, ale aj zaèlenením zjazdoviek 
v pásme lesa. Èo nám už nepripomínalo naše hory bolo 
množstvo skvele upravených zjazdoviek, kde výkonnostne 
rôzni lyžiari si mohli prísś na svoje. To isté môžeme hovoriś 
o vynikajúcom ubytovaní a strave, nehovoriac o perfektných 
službách všetkých zainteresovaných, ktorých zaujíma to, èi 
tam prídete aj na budúci rok. 

Vzh¾adom k tomu, že poèet prihlásených študentov 
nebol dostatoène vysoký v porovnaní k objednanému poètu 

Zahranièný lyžiarsky kurz

osôb v hoteli, museli sme doplniś kurz o iných, ïalších 
záujemcov. Je treba spomenúś, že slabšia ekonomická 
situácia vo východoslovenských rodinách zrejme zohrala 
svoje a študenti si radšej zvolili finanène menej nároèný kurz 
na Donovaloch, ktorý prebiehal súèasne s naším kurzom.

Napriek tomu, v priebehu nieko¾kých hodín, sa z našej 
vekovo rôznorodej skupiny stal jeden výborný jednoliaty 
kolektív, ktorý sa ve¾mi dobre cítil tak po športovej, ako aj po 
spoloèenskej stránke.

Je možné, že ohlas po tomto kurze v radoch študentov 
aj zamestnancov bude ve¾ký a budúci rok sa ich prihlási viac. 
Myslím, že v dnešnej dobe je potrebné organizovaś lyžovaèky 
pre našich študentov a zamestnancov aj v zahranièí. Mnohí 
už naše hory poznajú, preto by mali skúsiś, ako to vyzerá 
v zahranièných lyžiarskych strediskách, aj keï nie priamo 
v Alpách, ale v takých, ktoré sú porovnate¾né s našimi.

Túto ve¾mi úspešnú športovú akciu organizaène pripravil 
a viedol dlhoroèný a pravidelný organizátor zimných 
a letných kurzov, uèite¾ Ústavu telesnej výchovy a športu 
UPJŠ v Košiciach PaedDr. Imrich Staško.

Nech nieko¾ko fotografií priblíži celkovú atmosféru tohto 
prekrásneho lyžiarskeho strediska. 

PaedDr. Imrich Staško
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Interaktivita ako moderný prvok
v procese vzdelávania

v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach

Jednou z priorít Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 
na roky 2008-2013 je využitie knižníc ako vzdelávacích centier, 
uspokojovanie vzdelávacích potrieb používate¾ov èi zlepšenie 
úrovne poskytovaných služieb. Akademická pôda je z poh¾adu 
knižníc najvhodnejšia pre zaèlenenie sa do vzdelávacieho 
procesu. Na univerzitách sa najviac ovplyvòuje rast jednotlivca 
na vysokokvalifikovaného a informaène zdatného odborníka. 
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach už nieko¾ko rokov realizuje 
vzdelávacie aktivity na univerzite. Jej neustálym zámerom je 
zvyšovanie informaènej gramotnosti používate¾ov. Svoje aktivity 
zabezpeèuje nielen z vlastných zdrojov ale aj zo zdrojov ponúkaných 
v rámci zaujímavých grantov ministerstiev èi nadácií.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dlhodobo v rámci 
svojho grantového systému finanène podporuje aktivity rôznych 
kultúrnych inštitúcií, medzi ktoré patria aj akademické knižnice. 
Univerzitná knižnica UPJŠ každoroène využíva túto možnosś, 
rieši a podáva projekty, úspešnosś ktorých sa podpisuje pod mo- 
dernizáciu a zvyšovanie úrovne poskytovaných knižnièno-
informaèných služieb, pod lepšiu ochranu, èi samotný nákup 
knižnièných fondov.

V roku 2009 Univerzitná knižnica UPJŠ (UK) získala finanènú 
podporu 5641 Eur z grantového systému MK SR pre projekt 
„Interaktivita ako moderný prvok v procese vzdelávania v Uni- 
verzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach“. Cie¾om predkladaného 
projektu bola modernizácia školiacej uèebne na pracovisku UK 
(konkrétne v Lekárskej knižnici) prostredníctvom moderných 
interaktívnych technológií a prezentaèných techník vo vzdelávaní, 
ktoré sa vo svete stávajú samozrejmosśou.

Existujúca multimediálna uèebòa UK v súèasnosti slúži pre 
školenia používate¾ov predovšetkým z radov študentov a za- 
mestnancov všetkých fakúlt, ale aj pre vzdelávanie vlastných 

pracovníkov. Technické zariadenie uèebne pozostávalo z 11 
poèítaèov, plátna a dataprojektora. Univerzitná knižnica sa 
rozhodla pristúpiś k jej modernizácii a zvýšiś úroveò svojich 
školení a seminárov z h¾adiska kreativity samotného informaèného 
vzdelávania. Finanèné prostriedky získané z projektu slúžili na vy- 
bavenie uèebne novým technickým zariadením. 

Jednotlivé prvky projektu sú navzájom úzko späté a vytvárajú 
podmienky pre pohodlnú, efektívnu a nesporne modernú formu 
vzdelávania. Ide o komplexné riešenie interaktívnej uèebne. 
Hlavným prvkom je interaktívna tabu¾a Hitachi FX Duo 77“. 
Obsahuje rozsiahlu knižnicu grafiky a obrázkov, integruje 
dokumenty, animácie a videá do lekcií. Ovláda sa prstom, 
ukazovátkom alebo perom. Ïalšou èasśou zariadenia uèebne je 
bezdrôtový grafický iTablet. Pomocou bezdrôtového (Bluetooth) 
prevedenia umožòuje prednášajúcemu vo¾ný pohyb a dáva mu 
možnosś využívaś tabu¾u z akéhoko¾vek miesta uèebne. Na snímanie 
a projekciu obrázkov, dokumentov, 3D objektov, mikroskopických 
objektov bol zakúpený vizualizér AverVision 300 CP. Tento 
umožòuje aj uloženie obrazu do pamäti (vrátane pamäti poèítaèa), 
zmrazenie, otoèenie obrázkov atï. Je možné ho pripojiś k PC, 
dataprojektoru, monitoru, TV. Hlasovacie zariadenie iClick RF 24 

je urèené pre elektronické testovanie 
študentov. Študenti odpovedajú na otáz-
ky stlaèením tlaèitka a softvér zbiera 
a okamžite vyhodnocuje ich odpovede. 
Posledným prvkom interaktívnej uèebne 
je výuèbový softvér LanSchool. Tento 
softvér zamedzí študentom rozpty¾ovaś 

sa pri práci na poèítaèi nežiadúcimi èinnosśami ako emailami, 
poèítaèovými hrami, surfovaním po internete. Vyuèujúci zadá 
zo svojho poèítaèa zdie¾anie obsahu svojej obrazovky na ostat- 
né poèítaèe a študenti uvidia na svojich monitoroch iba to, 
èo prezentuje.

V súèasnosti pracovníci knižnice absolvujú pravidelné školenia, 
v rámci ktorých sa aktívne oboznamujú s prácou na jednotlivých 
zariadeniach. Závereènou etapou úspešnej realizácie projektu 
bude organizácia zaujímavých vzdelávacích seminárov a školení 
pre používate¾ov UK UPJŠ.

Ing. Eva Matušovièová

S cie¾om upozorniś na priority a potenciál moderného 
onkologického výskumu Nadácia Výskum rakoviny (www.nvr.sk) 
vyhlásila 7. marec každoroène za Deò výskumu rakoviny s hlavným 
posolstvom: Podporte výskum rakoviny, podporíte šancu na vèasné 
zistenie ochorenia i jeho lepšiu lieèbu! Nadácia Výskum rakoviny 
v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV vyhlásili 
pri príležitosti Dòa výskumu rakoviny Súśaž mladých onkológov 
o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu. Súśaže, ktorá 
sa uskutoènila dòa 10. 3. 2010 v troch kategóriách (študent 

Úspech mladých onkológov našej univerzity 
strednej školy, študent VŠ a mladý výskumník do 35 rokov) sa 
zúèastnilo 24 mladých onkológov.

Víśazi súśaže v kategórii “Mladý výskumník do 35 rokov”:
1. Peter Ditte, Virologický ústav SAV, Bratislava
2. Zuzana Šteffeková, Ústav lekárskej chémie, biochémie a 

klinickej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
3. Jaromír Mikeš, Ústav biologických a ekologických vied, 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Informaèný deò na Fakulte verejnej správy
UPJŠ v Košiciach

Fakulta verejnej správy UPJŠ organizuje dòa 24. 4. 2010 informaèný deò pre uchádzaèov 
o štúdium v akademickom roku 2010/2011 na bakalársky študijný program „verejná správa“ 
v priestoroch Fakulty verejnej správy na Popradskej 66 v Košiciach. Viac informácií na www.upjs.sk.
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V ŠTRASBURGU AKO JEDINÁ VÝCHODNIARKA
Viktória Kopunièová, študentka Filozofickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa vo februári 2009 zapojila spolu 
so svojimi dvoma kolegami, Petrom Sabolom a Michalom Molèanom 
do projektu Študentský európsky parlament (ŠEP). 

Našou úlohou bolo vytvoriś modelové zasadnutia vo svojom 
meste na tému Kultúra vzdelávania. Vzh¾adom na to, že sa mesto 
Košice stalo víśazom súśaže o Európske hlavné mesto kultúry na rok 
2013, pozvali sme na zasadnutie aj ¾udí, ktorí sú èlenmi prípravného 
tímu Interface 2013, aby takouto formou predstavili kultúru nášho 
mesta. Projekt Európske hlavné mesto kultúry je dotovaný financiami 
aj z Rady Európy, preto sme považovali za samozrejmé zapojiś 
aj túto problematiku do nášho modelového zasadnutia. Ïalšiou 
nosnou témou bola problematika centier kontinuálneho vzdelávania, 
ich vznik a financovanie zo zdrojov EU. Popritom sme rozbehli aj 
problematiku mobilít uèite¾ov a študentov. Témou, ktorá sa priamo 
dotýka nielen nášho mesta, ale hlavne filozofickej fakulty bolo 
poradensko-preventívne centrum, ktoré má slúžiś nielen ako miesto 
praxe psychológov a sociálnych pracovníkov, ale aj ako poradòa pre 
vyuèujúcich a študentov. Práve pre stále sa zvyšujúcu konzumáciu 
návykových látok mladými a zvyšujúcu sa potrebu vyuèujúcich 
konzultovaś problémových žiakov, ako aj potrebu konzultovaś 
svoje vlastné problémy sme sa rozhodli venovaś pozornosś tejto 
problematike. Podobných centier je na Slovensku málo, preto 
považujeme za vhodné, aby boli podporované a financované EÚ. 

Na naše zasadnutie prijali pozvanie aj poslankyòa NR SR 
a kandidátka do EU parlamentu, ako aj odborníci z centra 

kontinuálneho vzdelávania a preventívno-poradenského centra. 
Zasadnutia sa tiež zúèastnili už spomínaní èlenovia projektu Košice 
2013 Európske hlavné mesto kultúry. Celý priebeh bol zaznamenaný 
regionálnou televíziou a o modelovom zasadnutí boli uverejnené 
èlánky aj v košickom denníku a webových stránkach našej fakulty. 

Druhé plenárne zasadnutie ŠEP v Bratislave 1. júna 2009, 
prinieslo príjemnú informáciu o výhre pobytu v Strassburgu. 

Pracovná cesta sa uskutoènila 7. - 10. februára 2010, ktorú som 
absolvovala s ostatnými výhercami zo stredných a vysokých škôl. 
Vo veselom zložení sme strávili príjemný pobyt v krásnom meste, 
ktoré je sídlom európskych inštitúcii a jedineèné svojou krásnou 
alsaskou históriou a architektúrou. Celé mesto sme si pozreli 
na konci nášho pobytu v príjemnom pohodlí vyhliadkovej lode. 

Poèas pobytu sme navštívili Európske mládežnícke centrum, 
ktorým nás previedol pán Schild. Okrem predstavenia èinnosti 
centra, sme absolvovali aj prehliadku budovy. Zaujímavosśou je, 
že mnoho jej èastí je zariadených vïaka materiálnym príspevkom 
z èlenských krajín. To znamená, že sa v jednej budove prelínajú 

rôzne kultúry a umelecké diela. Celú návštevu sme ukonèili chutným 
obedom v jedálni centra.

Ïalšou zastávkou bola návšteva Rady Európy, v ktorej sa nám 
predstavil èlen našejstálej zahraniènej misie pri Rade Európy, 
pán Kubla. Exkurzia po budove, predstavenie nového úseku 
informatizovania údajov a informácií a diskusia o èinnosti Rady sa 
niesla vo ve¾mi originálnej atmosfére. Obsadili sme miesta zástupcov 
rôznych štátov a žiadali od Chairmana o možnosś prehovoriś. 
Vyskúšali sme si tak prácu našich zástupcov. V priestoroch Rady 
Európy sa nachádzajú dary od èlenských krajín a nechýba ani dar 
zo Slovenska. Drevená podobizeò jaèmenného klasu, vyrobená 
ruène z ve¾kého kusa dreva. 

Asi najviac oèakávaná bola návšteva Európskeho parlamentu 
a stretnutie s našimi zástupcami. Ako prvý nás prijal Miroslav 
Mikolášik, predstavil svoje pôsobenie v EÚ parlamente, plány 
do budúcnosti a živo reagoval na naše otázky. Ïalší, ktorí sa nám 
prišli predstaviś boli Monika Flašíková-Beòová, Monika Smolková, 
Katarína Neveïalová a Boris Zala. Tiež predstavili svoju èinnosś, 
ciele ktoré si dali do nového funkèného obdobia, prebehla diskusia 
o našich rezolúciách. Následne sme sa premiestnili do èasti pre 
pozorovate¾ov a sledovali priame dianie a èinnosti poslancov EÚ 
parlamentu. Vidieś plne obsadený parlament bol skvelý zážitok. 
Každý z prítomných èakal na historickú udalosś – hlasovanie EÚ 
parlamentu o schva¾ovaní novej Európskej komisie.

Bc. Viktória Kopunièová
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Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

aj tohto roku by sme Vás radi informovali o konaní 2. roèníka Medzinárodného kongresu 
študentov medicíny, stomatológie a farmakológie, PhD. študentov a mladých lekárov (2nd 
International Student Medical Congress in Košice – ISMCK 1́0), ktorý sa uskutoèní v dòoch 
21. – 24. júna 2010. Celé podujatie bude prebiehaś na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach pod záštitou rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. a dekana 
Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. Prednášky budú prebiehaś 
v šiestich základných sekciách: Basic Science, Clinical Medicine, Dentistry, Pharmacology, 
Public Health a PhD student́ s Works; v ktorých odborná komisia urèí tri najlepšie práce, 
ktoré budú ohodnotené vecnými cenami. Abstrakty všetkých prác, ktoré budú prednášané 
na kongrese budú publikované v èasopise Folia Medica Cassoviensia. Oficiálnym jazykom 
kongresu je angliètina Pre všetkých zúèastnených pripravujeme bohatý spoloèenský 
a kultúrny program.

Zároveò h¾adáme ïalších èlenov tímu z radov študentov, ktorí by svojou prítomnosśou 
radi pomohli pri organizácii kongresu. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na webovej 
 stránke www.upjs.sk/ismck. Tešíme sa na Vašu úèasś.

Èlenovia organizaènej komisie ISMCK´10
ismck2010@gmail.com

Dòa 24. novembra 2009 v Malej kongresovej sále vydavate¾-
stva Veda SAV sa uskutoènilo vyhodnotenie 6. roèníka národnej 
súśaže mladých talentovaných študentov – Študentská osobnosś 
Slovenska v ak. roku 2008/2009, ktorá sa uskutoèòuje pod 
záštitou Ivana Gašparovièa prezidenta SR, s podporou Slovenskej 
rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV.

Projekt vyzdvihuje mladé slovenské osobnosti na vysokých 
školách v Slovenskej republike, ich talent ako aj cie¾avedomosś 
a úspešnosś, predstaviś ich širokej verejnosti a daś im možnosś 
presadiś sa doma aj v zahranièí. Jeho cie¾om je motivovaś ïalších 
študentov k výnimoèným výkonom.

V kategórii Lekárske vedy, farmácia si prevzali ocenenie 
absolventi ak. r. 2008/2009 MUDr. Ján Varga, lekár na Klinike 
rádioterapie a klinickej onkológie FNLP a VOÚ, a.s. v Košiciach 
a MUDr. Pavel Staško, v súèasnosti študent dennej formy 
doktorandského štúdia v študijnom odbore Chirurgia na Klinike 
cievnej chirurgie Fakultnej nemocnice a VÚSCH, a. s. v Košiciach. 
Ocenenia im odovzdal Marián Meško, výkonný predseda 
Svetovej federácie mladých lídrov – Slovensko (Junior Chamber 
International – Slovakia).

MUDr. J. Varga a MUDr. P. Staško sa poèas štúdia aktívne 
zapájali do Študentskej vedeckej odbornej èinnosti na Ústave 
Histológie a embryológie UPJŠ LF v Košiciach, kde sa venovali 
problematike transplantácie tenkého èreva v experimente. Poèas 
tohto obdobia prejavili cie¾avedomosś, samostatnosś, výnimoènú 
pracovitosś a predpoklady pre vedeckú prácu, èoho dôkazom 
je vysoko nadpriemerná prednášková a publikaèná èinnosś 
na študentov Lekárskej fakulty (19 prednášok, 27 publikácií). 
Uvedené skutoènosti potvrdzujú aj ocenenia, získané na mnohých 
medzinárodných a slovenských vedeckých a študentských 
vedeckých konferenciách, udelené rôznymi odbornými porotami. 
1., 2., a dve 3. miesta na posledných troch študentských vedeckých 
konferenciách v Košiciach, tri 1. miesta na medzinárodných 
konferenciách v Novom Sade – Srbsko v rokoch 2008-2009, 
2. miesto na Európskej študentskej konferencii v Berlíne 
v roku 2008, 2. a 3. miesto na Baltickom vedecko-výskumnom 
kongrese vo Waršawe v roku 2009, ako aj cenu za najlepšiu 
prácu v oblasti transplantológie na spomínanom podujatí, 2. 
miesto na medzinárodnom kongrese Bialystok – Po¾sko a 2. 
miesto na medzinárodnej konferencii v Odesse – Ukrajina v roku 

2009, a aktívne úèasti na konferenciách v Košiciach, Martine, 
Bratislave, Plzni, Istanbule. Participovali a participujú na viacerých 
projektoch (VEGA, APVV). Boli hlavnými organizátormi „Prvého 
medzinárodného kongresu študentov medicíny v Košiciach„ (1st 
International Student Medical Congress Košice, ISMCK09), 
ktorý sa uskutoènil v júni roku 2009 a ktorého druhý roèník je 
v príprave a bude sa konaś v júni 2010. (www.lf.upjs.sk/ismck). Išlo 
o vôbec prvé podujatie takéhoto druhu v rámi študentskej komunity 
konané na území SR a ÈR, ktorého sa zúèastnilo viac ako 160 
študentov z celého sveta a 40 profesorov a vedcov rovnako 
z rôznych krajín sveta (USA, Kanada, Izrael, Holandsko, Nemecko, 
Èesko a pod.). Poèas štúdia obaja absolvovali študijné pobyty 
na Lekárskych fakultách v zahranièí (Bulharsko, Po¾sko).

V súèasnosti pokraèujú vo vedecko-výskumnej èinnosti 
v oblasti transplantácie tenkého èreva, sú spoluriešite¾mi 3-roè- 
ného VEGA a APVV grantových projektov venujúcich 
sa ischemicko-reperfúznemu poškodeniu tenkého èreva. 

Na klinických pracoviskách pracujú na pilotných štúdiach 
zaoberajúcich sa problematikou gynekologických malignít a an- 
giogenéze pri kritickej konèatinovej ischémii. Založili neziskovú 
organizáciu EDUMED, n.o. ktorej cie¾om je podpora vzdelávania 
študentov medicíny ako aj PhD študentov a organizovanie 
vedeckých konferencií. Okrem druhého roèníka medzinárodného 
kongresu študentov medicíny v Košiciach (ISMCK10) sa podie¾ajú 
na organizácii 42. Medzinárodného Anatomického kongresu 
a 47.Lojdovho histochemického sympózia, ktoré sa uskutoèní v júni 
2010. Taktiež sú spoluorganizátormi letnej školy mikrochirurgie, 
ktorá sa uskutoèní v júli roku 2010.

Všetky realizované a pripravované projekty vznikli a vznikajú 
v spolupráci s mnohými odborníkmi vo svojich odboroch. 
Najpevnejšia spolupráca a pozadie mnohých projektov stojí 
predovšetkým na dvoch vedychtivých pracovníkoch na Ústave 
Histológie a Embryológie UPJŠ LF v Košiciach, vynikajúcich 
vo svojej oblasti, MVDr. Štefan Tóthom, PhD. ako jedným mladým 
perspektívnym a nádejným histológom na Slovensku a prof. MVDr. 
Mikulášovi Pomfymu, CSc. ako nestorovi slovenskej histológie 
a prednostovi Ústavu Histológie a Embryológie Lekárskej Fakulty 
UPJŠ v Košiciach.

S potešním môžme konštatovaś, že medzi poslucháèmi 
medicíny sa vždy nájdu obetaví, cie¾avedomí a vedychtiví 
študenti, u ktorých štúdium je ako hraèka v ich rukách. Nadšenie 
pre poznanie problémov v medicínskej praxi bolo a v súèasnosti 
aj je u MUDr. Jána Vargu a MUDr. Pavla Staška pevne 
zakorenené. 

Ing. Renata Drotárová

ŠTUDENTSKÁ OSOBNOSŤ ROKA
Pracovitosś a cie¾avedomosś študenta 

prináša „výsledky i ocenenia“
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je najvyšším zastupite¾ským orgánom študentov vysokých 
škôl na Slovensku a poradným orgánom Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky. ŠRVŠ SR zriadilo Ministerstvo 
školstva SR ako potrebu organizácie, ktorá bude zastupovaś 
slovenských študentov navonok, doma i v zahranièí. Združuje 
zástupcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, 
štátnych i súkromných.

Na základe akého zákona vznikla ŠRVŠ?
Študentská rada vysokých škôl SR vznikla v zmysle § 16a 

zákona è. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení jeho 
novelizácie zákonom è. 324/1996 Z. z.

Koho reprezentuje ŠRVŠ?
Študentská rada vysokých škôl je reprezentantom študentov 

vysokých škôl a zastupuje ich záujmy vo vzśahu k Ministerstvu 
školstva, zahranièným partnerom a k ostatným partnerom 
z akademickej obce na Slovensku.

Kedy vznikla ŠRVŠ?
Jej prvé ustanovujúce zasadnutie sa konalo dòa 26. 3. 

1997 v Bratislave.

Kto sa može staś èlenom ŠRVŠ?
Za èlena ŠRVŠ môže byś zvolený len študent vysokej školy, 

ktorý študuje v bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej 
forme štúdia v SR.

Èo je hlavnou úlohou ŠRVŠ?
Študentská rada vysokých škôl zastupuje záujmy študentov 

vysokých škôl navonok a vyjadruje sa k podstatným otázkam, 
návrhom a opatreniam v oblasti vysokoškolského štúdia.

Kde sídli ŠRVŠ? 
Sekretariát ŠRVŠ: Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4 
tel.: +421 949 855 958, fax: +421 2 6541 1880
srvs@srvs.sk                                      www.srvs.sk

Delegáti Študentskej rady vysokých škôl
Slovenskej republiky

Bc. Cisko Lukáš
èlen Akademického senátu UPJŠ, predseda Právnej komisie

cisko.lukas@centrum.sk

Vladimír Hardoò
èlen Akademického senátu UPJŠ, èlen Právnej komisie

vladimir.hardon@gmail.com

Demko Štefan
èlen Právnej komisie

stefan.demko@gmail.com

Bc. Sedmák Marek 
èlen Akademického senátu UPJŠ, tajomník pre financie 

sedmak.marek@gmail.com

Bc. Scholzová Marcela
èlenka Akademického senátu UPJŠ, 

tajomníèka pre zahranièie
scholzova@gmail.com

Študentský pôžièkový fondŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ako iste každý študent vie a potvrdí, financie sú stále najväèší problém, 

s ktorým sa musíme popasovaś. Vláda SR sa nám za posledné roky snaží 
pomôcś rôznymi štipendiami, ako sú napríklad motivaèné, prospechové 
ale aj sociálne. Napriek tomu, že peniaze sú na tieto štipendiá vyèlenené, 
nie každý študent má také šśastie, že mu budú priznané. Výhodou týchto 
štipendií je to, že ich študent nemusí splácaś.

Študentská pôžièka má svoje výhody. Úroèenie tejto pôžièky je ve¾mi 
nízke a aj jej splatnosś je ove¾a výhodnejšia, ako keby sme si podali žiadosś 
o pôžièku v akejko¾vek banke na Slovensku. 

Tento rok je to ešte dokonca tak, že študent nemusí splniś všetky 
kritériá na priznanie pôžièky, pretože celkový poèet udelených pôžièiek 
v prvom kole bol ve¾mi nízky, celkovo 103 študentov z celého Slovenska. 

Je to zarážajúco nízke èíslo, ak si predstavíme celkový poèet študentov 
na Slovensku. Preto ak si niektorý z Vás otvorí web stránku Študentského 
pôžièkového fondu nájde tam takýto odkaz:  Vzh¾adom k tomu, že 
fond má dostatok finanèných prostriedkov, nie je potrebné k žiadosti 
o pôžièku prikladaś žiadne potvrdenia o príjme pri akejko¾vek sume. Nie 
je potrebné vyplniś ani druhú stranu žiadosti. Staèí si len stiahnuś tlaèivo 
– žiadosś o pôžièku – vyplniś prvú stranu žiadosti a daś potvrdiś na študijné 
oddelenie.

Ja osobne som si tiež požiadala o študentskú pôžièku a musím pochváliś 
rýchlosś prerokovania a vybavenia mojej žiadosti. Jediné opletaèky, ktoré 
èlovek musí riešiś sú tie, že všetky tlaèivá sa posielajú poštou, èo má 
svoje výhody aj nevýhody. Preèítajte si o študentskom pôžièkovom fonde 
na ich web stránke http://www.spf.sk/ a využite výhody študentskej 
pôžièky. Leták s preh¾adnými informáciami o študentskej pôžièke: 
http://www.spf.sk/download/Letak-A4.pdf. 

Bc. Scholzová Marcela



UNIVERSITAS Šafarikiana

Zo života fakúlt

17

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informaèná agentúra) je 
mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi 
programami a službami posilòuje obèiansku spoloènosś a na-
pomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

SAIA vznikla v 90. rokoch minulého storoèia. Nové spoloèenské 
podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informaènej 
agentúry, ktorá by zaruèovala prístup k informáciám a poskytovala 
poradenstvo o možnostiach štúdia v zahranièí a ktorá by vytvorila 
otvorený a transparentný systém uchádzania sa o štipendiá, ktoré 
v období po zmene režimu Slovensku ponúkli zahranièné vlády 
a rôzne mimovládne neziskové organizácie.

1. januára 1992 sa SAIA zaregistrovala ako obèianske 
združenie, ktoré sa neskôr transformovalo na neziskovú organizáciu 
poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Spoèiatku agentúra 
pôsobila iba v Bratislave, postupne zaèala vytváraś regionálne 
pracoviská vo vysokoškolských mestách.

SAIA rozšírila v roku 1993 svoju èinnosś o služby pre mimovládne 
organizácie a stala sa servisným centrom pre tretí sektor. Aktivity 
v tejto oblasti SAIA ukonèila koncom roku 2003. V roku 2004 zaèa- 
la venovaś pozornosś okrem mobilít študentov a vysokoškolských 
uèite¾ov aj mobilitám výskumných pracovníkov, pôsobiacich tak 
vo verejných ako súkromných výskumných inštitúciách. 

Od roku 2006 zaèala SAIA realizovaś dva nové programy 
schválené vládou Slovenskej republiky – Národný štipendijný 
program na podporu mobilít študentov, doktorandov, 
vysokoškolských uèite¾ov a výskumných pracovníkov a Štipendium 
M. R. Štefánika. Financovanie programu Štipendium M. R. 
Štefánika skonèilo v roku 2009.

Program Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania 
podporovaný z prostriedkov Finanèného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru a Nórskeho finanèného mechanizmu 
manažuje SAIA od roku 2007.

SAIA ponúka širokú škálu mobilít, grantov a štipendií. Je jedným 
z ïalších spôsobov, ako študent môže študovaś v zahranièí, kde 
si zve¾adí nielen svoje jazykové zruènosti ale zväèší si aj kultúrny 
preh¾ad o krajine.

Zelená kniha mobilít
(Mobility Green Paper)

Európska komisia pred nedávnom zverejnila Zelenú knihu 
nazvanú „Podpora vzdelávacej mobility mladých ¾udí“, ktorej 
cie¾om je otvoriś diskusiu o tom, ako pomôcś mladým ¾uïom 
v Európe èo najlepšie využiś možnosti rozšírenia si svojich 
vedomostí a zruèností pobytom v zahranièí. 

Stráviś èas v zahranièí štúdiom, vzdelávaním, získavaním 
pracovných skúseností prípadne dobrovo¾níckou èinnosśou je 
jeden zo základných spôsobov, akým si mladí ¾udia môžu zlepšiś 
možnosti zamestnaś sa a osobnostne rásś. Spomínanou Zelenou 
knihou komisia iniciuje verejné konzultácie, verejnosś sa môže 
do nej zapojiś formou on-line dotazníkov a písomných podaní.

V EÚ existuje dlhá tradícia podpory vzdelávacej mobility 
prostredníctvom rozlièných programov a iniciatív. Napríklad poèas 
22 rokov existencie programu Erasmus boli podporené 2 milióny 
študentov v rámci ich štúdia alebo pracovnej stáže v zahranièí. 
Ale podpora EÚ pokrýva ïaleko viac oblastí: od vysokoškolského 
vzdelávania po oblasś podnikania, oblasti výskumu, odborného 
vzdelávania a uèòovskej prípravy, druhého stupòa vzdelávania, 
výmeny mládeže a dobrovo¾níckej èinnosti, kultúrnej sféry, 
mladých podnikate¾ov a obèianskej spoloènosti. 

Okrem toho pomáha Európska komisia pri tvorbe mnohých 
nástrojov, ktoré mladým ¾uïom u¾ahèia študijné cesty do zahranièia 
vrátane Europassu a Európskeho systému prenosu kreditov 
(ECTS) v rámci vysokoškolského vzdelávania. 

Súèasné programy, nástroje a iniciatívy v rámci mobility 
oslovujú mladých Európanov v mnohých rozlièných situáciách 
a kontextoch. Avšak pobyt v zahranièí naïalej ostáva skôr 
výnimkou ako pravidlom a je dostupnejší skôr pre študentov, 
ako pre absolventov odbornej prípravy, èi uèòov. V roku 2006 
vycestovalo vïaka európskym programom do zahranièia 310 000 
mladých ¾udí. To predstavuje iba 0,3 % vekovej skupiny 16 – 29 
roèných v EÚ, takže je v tejto oblasti potrebné urobiś ove¾a viac.

V uplynulých rokoch prebehlo v odborných kruhoch a na po- 
litickej úrovni nieko¾ko diskusií a úvah o výhodách vzdelávacej 
mobility. Pod¾a komisie dozrel èas na širokú verejnú diskusiu 
venovanú tejto téme. Komisia zároveò reaguje na požiadavku 
Rady ministrov z novembra 2008, na základe ktorej sa èlenské 
štáty a komisia vyzývajú, aby ïalej rozvíjali myšlienku mobility pre 
všetkých mladých ¾udí v rozlièných vzdelávacích kontextoch ako 
sú školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborná príprava, stáže, 
uèòovská príprava alebo dobrovo¾nícka èinnosś.

Pracovná skupina ŠRVŠ SR (Bc. Scholzová Marcela - UPJŠ, 
Milan Solár - UMB, Katarína Stolaríková - UK, Tomáš Petri¾ák 
- STU), zaoberajúca sa týmto dokumentom, vypracovala návrh 
pripomienok k tejto knihe, ktoré boli zaslané ESU (European 
Student’s Union): http://esu-online.org/index.php/documents/statements/
611-esu-reaction-to-eu-commission-mobility-green-paper. 

Európska študentská únia
a ISIC spájajú svoje sily

Dohoda o partnerskej spolupráci vytvorená na pomoc 
študentským úniám v celej Európe.

Vedúci Európskej študentskej únie (ESU) a medzinárodnej 
študentskej identifikaènej karty (ISIC) sa dohodli na spolupráci, 
aby podporili študentov v Európe. Ako èasś dohody memoranda 
zástupcovia za ISIC pris¾úbili pomôcś ESU v šírení záujmov 

študentov, ako aj podporovaś národné študentské únie v celej 
Európe.

Ako protislužbu ESU pris¾úbila propagáciu karty ISIC ako 
medzinárodne akceptovaného dôkazu o statuse denného študen- 
ta. Držitelia ISIC karty majú možnosś získaś výhodnejšie 
ponuky tovaru ako aj službám na medzinárodnej úrovni. 
Spomenuté výhody napomáhajú študentom zvládnuś ich ciele 
vo vzdelávaní a zároveò im dodávajú podporu v ich každodennom 
živote. 

Karty ISIC už distribuujú národné študentské únie a aj èlen- 
ské štáty ESU vo Fínsku, Francúzsku, Spojenom krá¾ovstve 
a Estónsku. Cie¾om spolupráce ISIC a ESU je rozšíriś kooperáciu 
medzi národnými študentskými úniami a samotným ISIC 
vo viacerých krajinách. 

Allan Päll, podpredseda ESU a Martijn van de Veen, generálny 
manažér ISIC povedali, že táto dohoda prinesie viacero výhod 
pre študentov a študentským úniám umožní zvýšenú finanènú 
nezávislosś. „Partnerská spolupráca s ESU ešte viac posilòuje 
pozíciu ISIC ako dôkaz statusu študenta a otvára dvere na ïalší 
vývoj lukratívnych služieb a výhod pre študentov. Spoluprácou 
s èlenmi ESU oèakávame prínos viacerých študentov v celej 
Európe a tak umožniś prístup k viacerým jedineèným výhodám, 
ktoré ISIC ponúka. Naša spolupráca s ISIC u¾ahèí študentom 
ušetriś peniaze nielen na domácej akademickej pôde ale 
aj poèas cestovania za hranicami štátu.“

SAIA
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ZÁSTUPCOVIA ŠTUDENTSKÝCH REPREZENTÁCIÍ KRAJÍN V4
A RUMUNSKA ROKOVALI V PRAHE 

V dòoch 17. – 19. februára 2010 sa na pôde Vysokej školy 
obchodnej v Prahe, o.p.s. uskutoènilo stretnutie študentských 
reprezentantov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a Rumunska. 

V rámci tohto stretnutia prebehol informaèný blok, v ktorom 
sa úèastníci vzájomne informovali o situácii vo vysokom školstve 
v jednotlivých krajinách a diskutovali o problémoch, ktoré sú 
spoloèné pre všetkých študentov. Ïalšie èasti stretnutia sa 
zameriavali na spoluprácu krajín 
V4 v rámci Európskej študentskej 
únie (ESU) a možnosti spoloèných 
projektov. Súèasśou bol tiež 
workshop, zameraný na problematiku 
implementácie Bolonského procesu 
zo študentskej perspektívy. Jednotlivé 
delegácie prezentovali svoje národné 
reprezentácie študentom, ako 
aj širšej akademickej verejnosti. 
Na stretnutí vystúpila zástupkyòa 
Medzinárodného vyšehradského 
fondu Linda Kapustová Helbichová. 

V závere stretnutia prijali úèastníci spoloèné komuniké 
– zhodli sa na prehåbení vzájomnej spolupráce medzi 
študentskými reprezentáciami jednotlivých krajín i v rámci 
ESU a na príprave spoloèných projektov, zameraných najmä 
na študentské mobility a ïalšie otázky súvisiace s Bolonským 
procesom.                                                       

Vladimír Hardoò

Koncom januára sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
Honorárneho konzulátu Tureckej republiky na Mlynskej ulici 
v Košiciach. Na recepcii poctil všetkých prítomných svojím 
hodnotným príhovorom ambasádor Turecka pán Tünç Üğdül, 
po ňom sa o slovo prihlásil primátor mesta Košice pán František 
Knapík ako aj samotný honorárny konzul Tureckej republiky 
v Košiciach pán Štefan Melník. Vedenie univerzity zastupoval 
prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu prof. JUDr. 
Alexander Bröstl, CSc. Celá recepcia sa niesla v príjemnom 
a komornom duchu, prítomní mali možnosť ochutnať skutočne 
pestrú ponuku tradičných tureckých pochutiín a špecialít. 
Veríme, že sa podobná udalosť opäť čoskoro zopakuje 
a “turecký duch“ si vyberie Košice aj nabudúce.

Lucia Lászlóová

TURECKO
UŽ AJ V METROPOLE VÝCHODU

Vystúpenia talentovaných hudobníkov sú vždy zárukou 
vynikajúceho umeleckého zážitku. Inak tomu nebolo ani v 
jeden zimný februárový podveèer, kedy sa v košickom Dome 
umenia konal benefièný koncert pod názvom Umelci pre Haiti. 
Organizátorom tohto podujatia bola Štátna filharmónia Košice 
a svojím spevom sa na tejto akcii, mimochodom bez nároku na 
honorár, predviedli také zvuèné mená ako Marián Èekovský, 
Katarína Hasprová, Mirka Partlová, Filip Tùma, Jolana 
Fogašová a mnohí ïalší. Treba podotknúś, že celý výśažok z 
koncertu poputuje prostredníctvom Èerveného Kríža priamo 
na pomoc všetkým tým, ktorí na Haiti prišli o rodinu, priate¾ov èi 
vlastnú strechu nad hlavou. Okrem samotných financií, ktoré sa 
vyzbierali z lístkov na tento koncert sa poèas prestávky konala 
i dražba obrazov z Galérie Andreja Smoláka, z ktorej získané 
finanèné prostriedky sa taktiež použili pre dobro myšlienky 
tejto akcie.

Lucia Lászlóová 

TROCHU HUDBY PRE HAITI

Súśaž je urèená všetkým študentom práva, ktorí už získali 
základné teoretické vedomosti najmä z predmetov ako obèianske 
právo hmotné, obèianske právo procesné, obchodné právo a radi 
by si vyskúšali, ako sa dajú využiś v praxi.

Prihlášky posielajte na e mail: sss.ke@elsa.sk
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Anita Fabrici

Znamenie: lev

Štúdium: 
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ odbor Biológia

Vek: 19 rokov

Miery: 85 – 61 - 91

Ob¾úbené jedlo: ja som 
zástancom zdravej vý-živy 
takže ob¾ubujem skoro všetky 

Študentka našej univerzity bojovala o titul Miss Universe Slovenskej republiky

druhy zeleninových šalátov a ovocie....ale medzi moje 
ob¾úbené jedlo patrí sushi, ktoré som prvýkrát ochutnala 
v Japonsku

Ob¾úbený nápoj: rada si doprajem nejaké miešané 
nápoje a kokteily ako mojito, frappe, ale samozrejme 
nealkoholické 

Ob¾úbená hudba: poèúvam všetko èo teraz 
letí. Nemám rada techno alebo rap... ale kedže 
tancujem spoloèenské tance tak si rada vypoèujem 
latinsko – americkú hudbu. To ma vždy povzbudí 
a zdvihne mi náladu  :-)

Ob¾úbený film: mojím najob¾úbenejším filmom je 
Walk to remember

Ob¾úbená destinácia: dvakrát som mala možnosś 
navštíviś Japonsko konkrétne Tokyo. Ve¾mi sa mi tam 
páèilo a rada by som sa tam niekedy vrátila. Ale okrem 
toho by som rada spoznala Egypt alebo Kubu a tiež ma 
láka New York 

Ob¾úbená kniha: èo sa týka literatúry preferujem skôr 
náuènú literatúru... rada èítam všelijaké encyklopédie 
hlavne tie, ktoré sa tykajú ¾udského tela a zdravia

Hobby: mojou najväèšou zá¾ubou sú spoloèenské 
tance, ktorým sa venujem už 11 rokov 

Zlozvyky: momentálne ma nenapádajú žiadne 
zlozvyky.. :D

Domáci miláèik: mojím domácim miláèikom je náš 
8-roèný psík a tiež moje plyšové zvieratká.. :D

Môj najväèší vzor: nemám nejaký konkrétny vzor, 
ale obdivujem ¾udí, ktorí si idú vždy za svojím snom, 
nevzdávajú sa a dosiahli ve¾a v tom, èo robia.

Po kom ste zdedili peknú 
tvár a závideniahodnú po-
stavu? 

Èo sa týka postavy, 
obaja rodièia sú štíhli, ale 
o svoju postavu sa snažím 
dbaś sama tým, že chodím 
behaś, cvièím a tancujem.

Tri veci, ktoré by som si 
zobrala na opustený ostrov: 
kniha, mobil, nôž... :D

Èo si na ¾uïoch najviac 

cením: na ¾uïoch si vážim hlavne úprimnosś, ochotu 
pomôcś a tiež to, keï sa nepretvarujú a vždy ostanú sami 
sebou

Aká ¾udská vlastnosś mi na ¾uïoch najviac 
prekáža: pretvarovanie a to keï sa niekto tvári ako priate¾ 
a za chrbtom ohovára 

Èím ma muž zaujme: mòa zaujme muž, ktorý je ga- 
lantný a pozorný k žene... jednoducho,  pravý gentleman. 

Nesplnený sen: zúèastníś sa Majstrovstiev Európy 
v spoloèenských tancoch a precestovaś cely svet

Nie je Vám ¾úto, že ste nevybojovali korunku 
krásy? Mimochodom táto koruna pochádza 
z dielne Diamonds International Corporation, 
je vysádzaná 268 diamantmi, doplnená èírymi 
ametystami a jej hodnota je 90-tisíc Euro:

Ak mám povedaś pravdu tak ¾úto mi to nie je... ja som 
vïaèná za to, že som sa mohla zúèastniś finále... bola to 
ve¾ká príležitosś a preto som to využila... aj keï som sa 
neumiestnila, odniesla som si odtia¾ nové zážitky, som 
zase o skúsenosti bohatšia, a spoznala som nových ¾udí, 
urèite to ne¾utujem.
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KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ZENIT 
V PROGRAMOVANÍ

V ÚSTAVE INFORMATIKY
PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ

Koncom roka 2009 sa v Ústave informatiky po prvýkrát 
uskutoènilo krajské kolo XXVI. roèníka súśaže ZENIT v pro-
gramovaní. Vyhlasovate¾om súśaže bolo Ministerstvo školstva 
SR, ktoré súśaž organizaène zabezpeèilo prostredníctvom 
krajských školských úradov a krajských komisií pre súśaže 
ZENIT. V príjemnom prostredí priestorov uèebne P03 súśažilo 
24 súśažiacich v 2 kategóriách. V kategórii A žiaci 3. a 4. 
roèníka a v kategórii B žiaci 1. a 2. roèníka stredných škôl.

 Súśažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých 2 miestach v každej 
z kategórií, postúpili do celoslovenského kola súśaže. Riadite¾ 
Ústavu informatiky doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 
súhlasil so spoluprácou ústavu na odbornom a organizaènom 
zabezpeèení súśaže a vytvoril pre túto spoluprácu potrebné  
podmienky. Poïakovanie patrí Mgr. Samuelovi Kupkovi 
a Mgr. Ladislavovi  Mikešovi, ktorí pripravili uèebòu, poèas 
súśaže vykonávali dozor a súśažiacim poskytovali nevyhnutné 
odborné a technické informácie o nainštalovanom softvéri, 
ako aj všetkým ostatným pracovníkom ÚINF, ktorí akýmko¾vek 
spôsobom prispeli ku vydarenému priebehu súśaže.

 Ústav informatiky na èas, keï prebiehalo hodnotenie 
vyriešených úloh odbornou hodnotiacou komisiou, spracovanie 
výsledkovej listiny a vyhotovenie diplomov, pripravil pre sú- 
śažiacich zaujímavé prednášky. Prof. RNDr. Viliam Geffert, 
DrSc. predniesol populárno-vedeckú prednášku z odboru 
informatika a doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. prednášala 
o možnostiach štúdia informatiky na PF UPJŠ.

 Je zaujímavé, že niektorí súśažiaci nevedeli o možnosti 
štúdia informatiky v našom ústave. Zorganizovanie súśaže 
v priestoroch Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty, vráta-

pre súśažiacich. Táto komisia má záujem pokraèovaś v zaèatej 
úspešnej spolupráci aj v budúcom akademickom roku.

doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc. 
Ústav informatiky PF UPJŠ

Ing. Mikuláš Gallo
predseda krajskej komisie

pre súśaže ZENIT v Košickom kraji

ne odborných prednášok, urèite pomohlo zvýšiś informovanosś 
stredoškolskej mládeže o možnostiach štúdia informatiky 
i ïalších odborov nielen na univerzite. Krajská komisia 
konštatovala, že spolupráca s ústavom prispela k zvýšeniu 
celkovej odbornej úrovne súśaže, ako aj k jej zatraktívneniu 
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Projekt ŠF EXTREM - Centrum pokroèilých fyzikálnych štúdií materiálov 
v extrémnych podmienkach (ITMS26220120005), vznikol v Centre fyziky 
nízkych teplôt Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu experimentálnej 
fyziky SAV v Košiciach – Centre excelentnosti. Hlavým cie¾om projektu 
je rozšíriś existujúcu výskumnú infraštruktúru, ktorá by umožnila výskum 
nových nekonvenèných materiálov v extrémnych fyzikálnych podmienkach, 
predovšetkým pri ultranízkych teplotách, v silných magnetických poliach 
a vysokých tlakoch. Projekt taktiež predpokladá zavedenie (implementáciu) 
nových technológií prípravy tenkých vrstiev, nanoštruktúr a monokryštalických 
vzoriek nekonvenèných materiálov s požadovanými vlastnosśami. S oh¾adom 
na to je jedným zo špecifických cie¾ov projektu vytvorenie a rozvoj nového 
výskumného smeru a novej infraštruktúry - Laboratória nanotechnológií. 

Projekt EXTREM od svojho zaèiatku v máji 2009 dosiahol výrazný pokrok 
tým, že bola zrekonštruovaná èasś suterénu v areáli budovy Park Angelinum 9 
a v jej priestoroch boli vybudované èisté priestory, ktoré sú nevyhnutné 
na experimentálnu prácu s nanomateriálmi. Tým bol položený základ 
Laboratória nanotechnológií. V marci 2010 bol v Centre - v Laboratóriu 
nanotechnológií uvedený do prevádzky Atómový silový mikroskop (AFM) 
Dimension Icon od firmy Veeco. Zariadenie v celkovej hodnote viac ako 200 tis. 
Eur bolo zakúpené z prostriedkov projektu APVV VVCE-0058-07 a z projektu 
ŠF EXTREM. AFM je špièkové zariadenie konštruované pre výskum v oblasti 
nanovied pre akademický a priemyselný sektor, ktoré otvára nové možnosti 
prípravy a štúdia fyzikálno-chemických vlastností povrchov na mezoskopickej 
a nano úrovni, t.j. na úrovni rozlíšenia atómov a molekúl. Umožòuje tiež 
prípravu aj umelých štruktúr, tzv. man-made structures pomocou AFM litografií. 
Otvárajú sa atraktívne možnosti využitia zariadenia aj vo výuèbe študentov a ich 
zasväcovaní do sveta nanotechnológií a nanovied.

V súèasnosti sa testuje aj zariadenie, ktoré umožní skúmaś vlastnosti 

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

materiálov v podmienkach vysokého tlaku, dokonèuje modernizácia 
experimentálnych zariadení a implementácia nových metodík.

Centrum je integrované do európskych sietií a výskumných programov (7 
RP, Eranet, ESF atï. ). Centrum bude súèasśou Klastra centier progresívnych 
materiálov v košickom regióne a poskytne infraštruktúru pre výskumné tímy 
nielen zo Slovenska, ale aj krajín EÚ a tretieho sveta.

Za kolektív EXTREM
RNDr. Marcela Kajòaková, PhD., projektový manažér

V posledných mesiacoch roku 2009, sa zaèal proces 
implementácie ïalších projektov financovaných zo štruktu- 
rálnych fondov EÚ v rámci OP Výskum a vývoj. Ide o pro- 
jekty: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením 
moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty 
v areáli UPJŠ ITMS 26250120028 a Sieś excelentných praco- 
vísk pre onkológiu /SEPO/ ITMS 26220120024. 

V prvom spomínanom projekte sa pod odbornou garanciou 
prof. MUDr. Juraja Kova¾a, CSc., prorektora pre vonkajšie vzśahy 
UPJŠ a zároveò prednostu kliniky ORL Lekárskej fakulty UPJŠ, 
podarilo zadefinovaś a zrealizovaś nákup špièkových endoskopických 
veží, ktoré sú schopné prenášaś obraz v kvalite HD v celkovej hodnote 
cca 1 mil. EUR. Tieto moderné technológie boli umiestnené na kliniky: 
1. Chirurgická, 2. Gynekologická, Klinika traumatológie, Klinika 
Urológie, a ORL, kde sa stali súèasśou vyuèovacie procesu nielen 
medikov, ale aj mladých doktorov v špecializovanom štúdiu. 
Ide o základné vybavenie pracovísk, na ktoré bude nadväzovaś 
ïalšie rozšírenie v podobe komplexného systému na spracovanie 
a uloženie dát s možnosśou prenosu Live operácii do seminárnych 
a prednáškových miestností. V rámci tejto etapy sa podarilo vybaviś 

Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT
a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ 

aj stomatologické kliniky modernou technológiou založenou 
na intraorálnych kamerách alebo na 3D modelovaní stomatologických 
procesov. 

V druhom spomínanom projekte Centra excelentnosti SEPO, 
ktoré je spoloèným centrom PF a LF UPJŠ, sa implementácia 
zaèala úspešne. V Ústave lekárskej biológie a Ústave farmakológie 
boli dodané špièkové Real-time cykléry, ktoré umožòujú vykonávaś 
moderné metodiky z oblasti genomiky, farmakogenomiky, 
molekulárnej biológie atï. Taktiež do Ústavu farmakológie, bol 
nainštalovaný fluorescenèný mikroskop od firmy Leica, ktorý 
umožòuje pozorovaś bunky nielen v prostredí CO

2
 atmosféry, 

ale aj simulovaś hypoxiu. Takto vybavené laboratórium kvalitatívne 
zlepší svoje experimentálne možnosti v oblasti skúmania angiogenézy, 
cytotoxicity, rezistencie buniek a pod. 

V tomto roku nás èaká ešte mnoho inštalácii nových 
technológii, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Verím, že v spolupráci s koncovými užívate¾mi na UPJŠ sa nám 
to bude dariś pri reaalizácii našich zámerov.

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
Projektová administrácia UPJŠ

EXTREM - Centrum 
pokroèilých fyzikálnych 
štúdií materiálov
v extrémnych podmienkach

3He refrigerátor (do teplôt 30 miliKelvinov) 
so Skenovacím tunelovým mikroskopom.

Novoinštalovaný „atómový silový mikroskop“, 
umiestnený v èistých priestoroch Laboratória 
NANOTECHNOLÓGIÍ, ktoré vzniklo zrekonštruo-
vaním priestorov na Park Angelinum 9.

3He-4He minirefrigerátor (do teplôt 30 mili 
Kelvinov), s implementovanou vynimoènou 
metodikou vysokých tlakov a silného 
magnetického po¾a.

3He-4He refrigerátor (do teplôt 50 mili 
Kelvinov) s možnosśou experimentálneho 
štúdia viacerých fyzkálnych velièín súèasne 
viacerých vzoriek.

Moderné technológie vo výuèbe a výskume na UPJŠ financované z EÚ fondov.
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Naša univerzita nesporne patrí k najvýznamnejším vzdelávacím 
ustanovizniam v regióne východného Slovenska. Už 50 rokov 
na jej pôde odovzdávame poznatky, vedecky bádame a zvyšujeme 
vzdelanostnú úroveò našich študentov. Uvedomujeme si však, že záujem 
o vysokoškolské štúdium a poznanie je potrebné rozvíjaś už v myslení 
tej najmladšej generácie, pretože v nej momentálne môžeme vidieś 
našich potenciálnych študentov. A práve pre nich bol vytvorený projekt 
BOTANIKIÁDA.

V spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Ministerstva 
školstva SR, podporou Metodicko-pedagogického centra v Prešove 
a Metodického úseku SSŠ Mesta Košice prichádza Botanická záhrada 
UPJŠ v Košiciach s iniciatívou usporiadaś príśažlivé podujatie pre žiakov 
a uèite¾ov zároveò. Naším cie¾om bude zapojiś do projektu BOTANIKIÁDA 
talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovaś 
k štúdiu danej problematiky. Pokúsime sa ich prístupnou formou 
informovaś o význame rastlín, environmentálnych dopadoch na ochranu 
a tvorbu životného prostredia a prostredníctvom týchto malých 
nadšencov botaniky posunúś tieto informácie medzi ich rovesníkov 
na základných školách. Ïalším naším cie¾om je predstaviś 
pedagogickým pracovníkom zaujímavé vedecké poznatky, na kto- 
rých Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach v rámci výskumu a vývoja 
participuje a ako ich využiś v praxi.

Po úspešných prezentáciách projektu uèite¾om biológie po-
èas seminára v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove a v rám- 
ci Celomestského metodického dòa v Košiciach sa do pro- 
jektu predbežne zapojilo 123 základných škôl košického a pre- 
šovského kraja a 8 škôl evidujeme ako náhradníkov.

Projekt bude prebiehaś v dvoch etapách. Prvá bude realizovaná 
na úrovni základných škôl. 

Regionálne kolo sa uskutoèní v priestoroch Botanickej 
záhrady UPJŠ v Košiciach. Žiaci pod doh¾adom našich pedagógov 
a zamestnancov budú súśažiś formou orientaènej hry v priestoroch 
Botanickej záhrady. 

BOTANIKIÁDA je projekt, ktorý oslovil nielen uèite¾ov biológie, 
ale nadchol a primäl k väèšej kreativite aj samotný realizaèný tím. 
Veríme, že rovnako úspešne ako prípravná fáza sa nám vydarí 
aj samotná realizácia projektu.

PhDr. Beáta Jureèková, PhD.
zodpovedná riešite¾ka projektu

CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
V dnešnej pretechnizovanej dobe sme vystavení ve¾kému množstvu 

informácií. Ich stále rastúce množstvo sa stáva problémom, zahlcujú nás 
a je śažké sa v nich orientovaś. Preto sa stalo nutnosśou rozlišovaś informácie 
a znalosti. Základným aktívom sú dnes znalosti – ako efektívne ich dokážeme 
generovaś, vyh¾adávaś, uchovávaś, triediś, reprezentovaś, rozširovaś, 
interpretovaś, aktualizovaś. Vo všetkých týchto úlohách zohrávajú k¾úèovú 
úlohu znalostné technológie. Ich rozvoj bol hlavnou motiváciou pre projekt 
CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov 
(ITMS kód 26220120007). Projekt vznikol v Ústave informatických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v spolupráci s Ústavom matematických 
vied PF UPJŠ a dvoma partnerskými univerzitami – Univerzitou Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a Žilinskej univerzity v Žiline. Strategickým cie¾om 
projektu je rozvoj a dlhodobá integrácia výskumných a vzdelávacích aktivít 
zúèastnených inštitúcií v oblasti znalostných technológií. 

Prioritné ciele projektu CaKS sú nasledujúce: 
1. Rozvoj technickej infraštruktúry pre virtuálnu spoluprácu. 

V blízkom èase sa zaène v rámci tohto cie¾a s budovaním moderného 
multifunkèného poèítaèového laboratória v budove Prírodovedeckej fakulty 
na Jesennej 5. Laboratórium umožní virtuálnu spoluprácu partnerov pomocou 
videokonferenèných technológií, prístup k zdie¾aným informaèným a dátovým 
zdrojom, individuálnu a skupinovú prácu na vývoji znalostných technológií 
a organizovanie on-line odborných diskusií. Laboratórium bude prepojené 
s rovnakými laboratóriami vybudovanými na partnerských univerzitách a bude 
umožòovaś spoloèné využívanie hardwaru, softwaru, databáz a elektronických 
informaèných zdrojov partnerských vedecko-výskumných pracovísk. 

2. Podpora realizácie výskumných projektov základného výskumu 
v oblasti znalostných technológií. V priebehu projektu sa vytvorí zdie¾ané 
dátové úložisko (centrálny server na ÚINF PF UPJŠ, a dva satelitné úložné 
servery na UMB a ŽU), inštalujú sa špecifické prístroje na získavanie dát (elektro-
encefalograf, ultrazvukový prístroj so softvérom, prístroj na získavanie 3D 
obrázkov), obstarajú sa softwarové nástroje na podporu znalostných technológií 
a referenèné dátové zdroje. Toto úložisko bude slúžiś na testovanie technológií 
znalostných systémov. V súèasnosti prebieha inštalácia a testovanie prvých 
data-miningových nástrojov. Na týchto základoch bude môcś neskôr prebiehaś 

aj interdisciplinárny výskum. 
3. Integrácia exis- 

tujúcej vedeckej infra- 
štruktúry pracovísk a prí- 
prava zapojenia sa do 
medzinárodných projek- 
tov. Univerzity zapojené 
do konzorcia dosahujú vý-
znamné výsledky, medzi- 
národne uznávané predo- 
všetkým v oblastiach teo-
retickej informatiky, dis- 
krétnej matematiky, mate- 
matickej štatistiky a pravde-
podobnosti. Snahou cen- 
tra excelentnosti je integ- 
rovaś poznatky z rôz- 
nych odborov a využiś dosiahnuté výsledky v ïalšom výskume, ale aj 
pri praktických aplikáciách medziodborového charakteru pri získavaní 
informácií z dát. Za týmto úèelom sa už uskutoènili pracovné stret- 
nutia v Jasnej pod Chopkom a v Banskej Bystrici, nasledujúce sa uskutoèní 
v apríli v Her¾anoch. Okrem reálnych stretnutí èlenov riešite¾ského kolektívu 
prebiehajú aj stretnutia virtuálne – prostredníctvom videokonferenèného 
systému EVO. Hoci projekt oficiálne zaèal v máji 2009, už od novembra 2008 
sa pravidelne konajú prednášky riešite¾ov zo všetkých troch partnerských 
univerzít, ktorých videozáznamy sú prístupné na  http://ics.upjs.sk/cex. 

Spoloènou èrtou ostatných centier excelentnosti na UPJŠ, ale aj iných 
projektov (napr. XFEL) je, že v blízkej dobe budú produkovaś enormné množstvo 
dát, ktoré bude potrebné transformovaś na znalosti. Otvára sa tak priestor 
pre komunikáciu a spoluprácu rôznych vedeckých tímov a tiež širšiu spoluprácu 
s praxou. 

Za kolektív CaKS
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, projektový manažér
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Aká je úloha univerzít v regionálnom rozvoji?
V rámci celoeurópskej diskusie o potrebe skvalitòovania vysokého 

školstva s cie¾om vytváraś prosperujúcu znalostnú spoloènosś sa 
v súèasnosti kladie dôraz nielen na národný kontext univerzít, ale 
predovšetkým na ich regionálne pôsobenie. Jeden z najnovších smerov 
v oblasti teórií regionálneho rozvoja predstavujú neoinštitucionálne 
teórie, ktoré považujú za hlavné faktory regionálneho rozvoja kvalitné 
prostredie, inovácie a proces uèenia, ktoré prebieha vïaka spolupráci 
aktérov regionálneho rozvoja. K týmto aktérom je možné zaradiś firmy, 
univerzity, výskumné inštitúcie, verejnú správu (inštitúcie štátnej 
správy a územnej samosprávy), poradenské firmy, podnikate¾ské 
centrá a neziskové organizácie.

Medzi regionálnymi aktérmi by mali existovaś vzśahy v takej kvalite 
a intenzite, aby viedli k prosperite prostredia, v ktorom pôsobia. Práve 
na možnosti vytvárania väzieb medzi subjektmi v regióne a ich využitia 
pre regionálny rozvoj sa zamerala konferencia „Úloha univerzít 
v regionálnom rozvoji“, ktorá sa konala koncom roka 2009 v historickej 
aule Rektorátu UPJŠ. Konferenciu organizoval s podporou Fakulty 
verejnej správy a UPJŠ kolektív riešite¾ov v súèasnosti už ukonèeného 
projektu „Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych 
sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja“ realizovaného na 
Fakulte verejnej správy UPJŠ.  

Cie¾om podujatia bolo nielen prezentovaś výsledky výskumu, 
ale aj vytvoriś platformu pre dialóg o možnostiach rozvoja regiónu 
prostredníctvom univerzít a ostatných subjektov v regióne. Vzh¾adom 

Na konferencii konanej dòa 30. 11. 2009 v historickej aule 
Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá 
pojednávala o úlohe univerzít v regionálnom rozvoji sa zúèastnilo 
aj nieko¾ko záujemcov z radov študentov. Za nás študentov môžem 
povedaś, že vyzdvihujeme význam konferencie najmä vzh¾adom 
na vhodne zvolenú tému, ktorá sa v tomto období stáva èoraz 
aktuálnejšou a priamo sa dotýka aj nás. 

Konferencia nám poskytla možnosś priameho styku a komunikácie 
s predstavite¾mi pôsobiacimi v oblasti územnej samosprávy, vysokého 
školstva, neziskového èi súkromného sektora. Mali sme tak možnosś 
prísś do priameho kontaktu s ¾uïmi priamo zainteresovanými 
a podie¾ajúcimi sa na regionálnom rozvoji, èi utvoriś si reálnejšiu 
predstavu o vzájomnej spolupráci subjektov z rôznych sektorov pri 
napåòaní dnes èoraz významnejšieho cie¾a akým regionálny rozvoj 
je. 

Práve pluralita úèastníkov konferencie z h¾adiska rôznych sektorov 
v ktorých pôsobia, nám umožnila vnímaś zložitosś spolupráce za úèe-
lom rozvoja na regionálnej úrovni. Rôznorodosś aktérov mala totiž 
za následok predostretie rôznych poh¾adov a  predstáv na spôsoby 
riešenia danej problematiky. Nazeranie na rovnakú tému z rôznych 
poh¾adov však z poh¾adu študenta vnímam ako pozitívum, a to 

na tento cie¾ zvolili organizátori takú skladbu prednášajúcich, aby 
každý typ aktéra, ktorý môže ovplyvniś rozvoj regiónu, mal svoje 
zastúpenie a bol tak vytvorený základ pre širokú diskusiu nielen 
medzi samotnými regionálnymi subjektmi, ale samozrejme aj medzi 
úèastníkmi podujatia. 

Konferencia priniesla nieko¾ko záverov a hodnotení postavenia 
a úloh univerzít v regionálnom rozvoji. Úèastníci podujatia sa zhodli 
na tvrdeniach, že univerzity ako nositelia vzdelávania a výskumných 
aktivít plnia aj nové úlohy týkajúce sa regionálnych sociálnych 
a ekonomických aktivít vo forme tzv. tretej úlohy univerzít. V tejto 
súvislosti bol ako riešenie pre vytváranie vzśahov medzi regionálnymi 
aktérmi spomenutý Triple Helix model ako „triptych“  univerzita – 
podniky – verejná správa, ktorý predstavuje vzájomnú kooperáciu 
týchto subjektov a je predpokladom pre vytváranie reálnej znalostnej 
spoloènosti predovšetkým v regionálnom kontexte. Triple helix 
model umožòuje rozvíjaś vzśahy medzi subjektmi v prospech rozvoja 
celého regiónu. Univerzity ako nositelia nových poznatkov by mali 
byś súèasśou regionálnej kooperácie, prièom je ale potrebné braś 
do úvahy, že prínos vytváraných vzśahov je podmienený správnym 
pochopením funkcie partnerstva a zodpovednosti, ktoré na seba 
subjekty partnerstvom preberajú.

Viac informácii o podujatí: http://www.uniregio.fvs.upjs.sk/
Ing. Silvia Ruèinská, PhD. , PhDr. Jana Knežová ,

Ing. Eva Výrostová, PhD., Fakulta verejnej správy UPJŠ

z h¾adiska utvorenia si vlastného názoru a lepšej predstavy o riešení 
danej témy. Chcem vyzdvihnúś fakt, že príspevky prezentované 
na konferencii nám neposkytovali teoretické poznatky, ale výluène 
sa problematike venovali v praktickej rovine, s ktorou sa ako študenti 
v rámci štúdia nemáme možnosś stretnúś v takom rozsahu. 

Ve¾ký význam konferencie z poh¾adu študentov vidím aj v možnosti 
oboznámenia sa s rôznymi vzdelávacími projektmi, ktoré nám ako 
vysokoškolským absolventom môžu v budúcnosti pomôcś ¾ahšie sa 
uplatniś na trhu práce. To potvrdili aj slová RNDr. Jozefa Ondáša, 
PhD. riadite¾a T-Systems Slovakia s. r. o., Košice, ktorý v rámci svojej 
prezentácie predstavil viacero vzdelávacích projektov pripravených 
v spolupráci s univerzitami, ktoré sú dobrým základom pre následné 
uplatnenie sa nás študentov ako budúcich zamestnancov tejto firmy, 
èo je pre nás študentov hodnotné zistenie. Pod¾a jeho slov práve ich 
firma zamestnáva množstvo absolventov košických univerzít.

Z poh¾adu študenta, ktorý sa tejto konferencie zúèastnil môžem 
povedaś, že konferencia bola pripravená na vysokej organizaènej 
a odbornej úrovni a nám študentom priniesla množstvo nových 
poznatkov a praktických skúseností, jej konanie teda bolo pod¾a 
môjho názoru úplne opodstatnené a malo svoj význam. 

Bc. Juraj Štiffel

Úloha univerzít v regionálnom rozvoji oèami študenta
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Veèer v znamení veršov 
“Premeny literatúry medzi centrom a regiónom“ 

bol  názov trojdòového literárneho podujatia, ktoré sa 
uskutoènilo koncom minulého roka. Akcia bola venovaná 
slovenskej literatúre s pôvodom jej vzniku od roku 
1989 do roku 2009. Okrúhly stôl v priestoroch kasární 
Kulturpark na Kukuèínovej ulici v Košiciach privítal 
záujemcov o èítanie úryvkov a ukážok z diel autorov 
východoslovenského regiónu. Po oficiálnej èasti bola 
vznesená aktívna diskusia. Príjemné chvíle spestrila 
prešovská skupina Klend a klenoty, venujúca sa najmä 
tzv. folkrocku. Medzi siedmimi pozvanými osobnosśami 
slovenskej literatúry bol aj pán prodekan Filozofickej 
fakulty prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. Predstavil sa 
vynikajúcou zbierkou svojich sonetov Láska na modro, 
pochádzajúcou spred štyroch rokov. Pán profesor okrem 
iného spomenul aj samotný vplyv lingvistiky a fonológie 
na svoju tvorbu a prejav.                                                         

Lucia Lászlóová

Študent Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
patrí k špièke v riešení sudoku

Dòa 23. marca 2010 prijal rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc.  študenta 3. roèníka Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ (odbor matematika) Petra Hudáka, úspešného reprezentanta 
v riešení SUDOKU na domácich a medzinárodných súśažiach. Na IV. Maj-
strovstvách Slovenska, ktoré sa konali dòa 13. 3. 2010 vo Zvolene, sa 
Peter umiestnil na druhom mieste. K striebornej medaile mu srdeène 
blahoželáme!

V celoslovenskej esejistickej súśaži
obsadil študent Fakulty verejnej správy 3. miesto
Nadácia F. A. Hayeka v spolupráci s Nadáciou 

otvorenej spoloènosti a partnermi vyhlásila koncom roka 
2009 esejistickú súśaž pre všetkých študentov vysokých 
škôl v Slovenskej republike na tému: Programový 
rozpoèet - Inovatívny nástroj riadenia samosprávy. 
Do tejto súśaže sa zapojili aj študenti Fakulty ve- 

rejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 
Študent 5. roèníka Lukáš Kunca obsadil v tejto 

súśaži 3. miesto za esej „Význam benchmarkingu 
pri uplatòovaní systému programového roz-
poètovania“. K dosiahnutému úspechu srdeène 
blahoželáme!
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V zmysle §84 Zákona o vysokých školách è. 131/2002 Zb. a na zá- 
klade rozhodnutia Akreditaènej komisie Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach (univerzita) vypracovala akreditaèný spis za hod- 
notené obdobie rokov 2002 – 2007 a odovzdala ho k 1. októbru 
2008. Komplexná akreditácia èinností univerzity bola ukonèená 
v nasledujúcom roku 2009. V rámci komplexnej akreditácie sa 
uskutoènila: 

(1) re-akreditácia študijných programov, 
(2) re-akreditácia práv uskutoèòovaś habilitaèné konania a ko- 

nania na vymenúvanie profesorov a 
(3) zhodnotila sa úroveò vedeckého výskumu v jednotlivých 

oblastiach výskumu. 
Kým akreditácia pod¾a bodov 1 a 2 sa týkala všetkých fakúlt 

a súèastí univerzity, ktoré poskytujú vzdelávanie, v rámci tretej 
menovanej oblasti sa hodnotili všetky fakulty okrem Filozofickej, 
pretože táto vznikla až k 1. januáru 2007, a teda existovala menej 
ako štyri roky k termínu komplexnej akreditácie. Vypracovanie 
akreditaèného spisu si vyžiadalo enormné úsilie od všetkých 
zainteresovaných. 

 Výsledky dosiahnuté v rámci komplexnej akreditácie možno 
hodnotiś ako ve¾mi úspešné a zodpovedajúce ambíciám univerzity 
a odrážajúce dôraz, ktorý kladie univerzita na oblasś vedeckého 
výskumu. 

V rámci re-akreditácie študijných programov univerzita obhájila 
práva realizovaś 222 študijných programov všetkých troch stupòov 
vysokoškolského vzdelávania. Z uvedeného poètu sa akreditovalo 
93 študijných programov 1. stupòa vysokoškolského vzdelávania, 61 
študijných programov druhého stupòa vysokoškolského vzdelávania 
a navyše 2 študijné programy realizované na spojenom 1. a 2. stupni 
vysokoškolského vzdelávania. V súlade s dôrazom kladeným na tre-
tí stupeò vzdelávania na univerzite sa akreditovalo 66 študijných 
programov vrátane externých foriem. 

Na existenciu tretieho stupòa vzdelávania nadväzujú práva 

uskutoèòovaś habilitaèné konania a konania na vymenúvanie 
profesorov. Poèas komplexnej akreditácie èinností univerzity 
boli až na jeden študijný odbor re-akreditované všetky doposia¾ 
nadobudnuté práva uskutoèòovaś habilitaèné konania a konania na 
vymenúvanie profesorov a súèasne univerzita získala nové práva 
v 11-tich študijných odboroch. 

V rámci komplexnej akreditácie sa zhodnotila úroveò vedeckého 
výskumu v 10 oblastiach výskumu, z toho po jednej oblasti výskumu 
na Lekárskej fakulte, Právnickej fakulte a Fakulte verejnej správy, kým 
na Prírodovedeckej fakulte, ako multiodborovej fakulte, sa hodnotila 
úroveò výskumu v 7-tich oblastiach výskumu. Ako vidieś aj z priloženej 
tabu¾ky, vo väèšine prípadov sa dosiahlo hodnotenie úrovne výskumu 
A, resp. A- , èo odpovedá špièkovej medzinárodnej úrovni. Jedine 
oblasś výskumu Spoloèenské a behaviorálne vedy dosiahla nižšie 
hodnotenie C+, ktoré je však predovšetkým odrazom neexistencie 
tretieho stupòa vzdelávania na Fakulte verejnej správy. Tento problém 
sa rieši a je predpoklad otvorenia doktorandského štúdia po získanej 
akreditácii od akademického roka 2010/2011.

Cie¾om univerzity bolo získaś zaradenie medzi vysoké školy 
univerzitného typu v zmysle publikovaných kritérií KZU-1 až KZU-
6. Vïaka dosiahnutej úrovni výskumu, grantovej úspešnosti 
zamestnancov univerzity  a kvalitného doktorandského štúdia, ktoré 
sa opiera o vedecký výskum, univerzita s rezervou splnila kritériá 
KZU-1 až KZU-5. Univerzita nemala ani v jednom z hodnotených 
rokov problém s plnením ve¾mi diskutovaného kritéria KZU-6 
týkajúceho sa pomeru prepoèítaného poètu študentov na poèet 
uèite¾ov s minimálnym titulom PhD. Na základe týchto skutoèností, 
v zmysle Zákona o VŠ, bola univerzita hneï priamo bez nutnosti 
plnenia dodatoèných kritérií zaradená medzi vysoké školy 
univerzitného typu. 

Za dosiahnutý úspech, ktorý výrazne rezonuje vo verejnosti, patrí 
poïakovanie všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k tomuto úspechu 
UPJŠ.

Fakulta Oblasś výskumu Hodnotenie

Lekárska fakulta Lekárske a farmaceutické vedy A

Prírodovedecká fakulta Environmentalistika a ekológia A

Prírodovedecká fakulta Environmentalistika a ekológia A-

Prírodovedecká fakulta Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie A-

Prírodovedecká fakulta Vedy o živej prírode A

Prírodovedecká fakulta Matematika a štatistika A

Prírodovedecká fakulta Pedagogické vedy B-

Prírodovedecká fakulta Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre A

Právnická fakulta Právo a medzinárodné vzśahy A-

Fakulta verejnej správy Spoloèenské a behaviorálne vedy C+

Filozofická fakulta nebola hodnotená (existuje menej ako 4 roky)

Výsledky komplexnej akreditácie UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Juraj Èernák, CSc.
prorektor pre vedu a výskum UPJŠ



Reprezentačný ples UPJŠ v Košiciach 

UNIVERSITAS Šafarikiana 27

Hotel DoubleTree by Hilton v Košiciach, 24. 10. 2009Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach usporiadala vo svojich 
priestoroch na Mánesovej 23 v Košiciach výstavu tropických motý¾ov. 
Pre návštevníkov vznikla jedineèná možnosś uvidieś nádherné motýle, 

ktoré sú súèasśou tropických biotopov a dozvedieś sa zaujímavosti 
o ich živote. Druhová pestrosś a rozmanitosś motý¾ov 

a tropických rastlín bola zárukou, že po vzhliadnutí výstavy 
u každého zanechá neopakovate¾ný zážitok. 

Na výstave sa postupne návštevníkom predstavovali rôzne druhy 
denných motý¾ov z tropických oblastí Južnej a Strednej Ameriky, Ázie, 

Afriky a Austrálie. Spomedzi päśdesiatichôsmych druhov boli 
najzaujímavejšie Anartia amathea, Caligo eurilochus, C. idomeneus, 
C. memnon, Cethosia biblis, Consul fabius, Graphium agamemnon, 

Hypolimnus antevorta, Charaxes castor, Morpho achilles, Papilio maackii, 
P. memnon, P. ophidacephalus, P. torquatus, Precis orithya 

a iné. Netrpezlivým oèakávaním boli noèné motýle. Po takmer mesaènom 
liahnutí sa z päśdesiatich kukiel ku koncu výstavy objavil prvý najväèší noèný 

motý¾ na svete Attacus atlas. V ïalších dòoch ich poèet narastal. Celkový 
poèet vyliahnutých motý¾ov presiahol 1600 kusov. V priebehu výstavy 

návštevníci mohli okrem pestrofarebných dospelých jedincov pozorovaś 
postupné liahnutie nových jedincov. Najmä pre žiakov základných škôl sa 

naskytla jedineèná príležitosś zopakovaś si uèivo o nepriamom vývine a úplnej 
premene hmyzu, resp. vidieś ontogenézu motý¾a v „priamom prenose“. 

Výstavu videlo viac ako 25 000 návštevníkov. Spektrum návštevníkov bolo 
pestré. Približne dve tretiny návštevníkov tvorili detí predškolského veku, žiaci 

základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl. Dospelí návštevníci 
boli rôzneho veku, vzdelania a záujmov. Prostredníctvom masmédií sa šírili 

informácie o jej priebehu a zaujímavostiach aj za hranice mesta Košice 
do celého Slovenska. 

Aj uvedenou aktivitou Botanická záhrada UPJŠ zabezpeèuje 
medzinárodný program botanických záhrad v oblasti sprostredkovania 

a propagácie poznatkov o prírode, výchove k ochrane jej jednotlivých zložiek, 
bohatosti biodiverzity, biosystémov a upevòovanie prístupnou a nenásilnou 

formou uvedomelého vzśahu k jej ochrane a trvalej udržatelnosti. Získané 
príjmy pomôžu saturovaś nedostatok financií z dotácie štátneho rozpoètu 
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v tomto roku a udržaś nevyhnutnú, základnú 
prevádzku v BZ UPJŠ. 

Vïaka všetkým zainteresovaným 
(zamestnanci BZ, sponzori, amatéri 

„lepidopteristi“ a entomológovia) 
sa výstava vydarila. 

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
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