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Patláma, patláma, patláma...

A si tak znela odpoveď alchymistu na otázku cisára, čo za výs- 
 kum to robia, z českého filmu „Císařův pekař a pekařův  
 císař“. Veda pre nezainteresovaných asi tak vyzerá, aj keď sa 

robí seriózne. Veď väčšina vedeckých činností v prírodovedných a me-
dicínskych disciplínach stojí vlastne na využívaní prístrojov až do ich 
opotrebovania a ničení materiálu, ktorý nakoniec skončí v kanáli. Áno, 
je to tak, ale len do momentu, kým produktom tejto konzumácie mate-
riálu nie je myšlienka, objav nejakej novej zákonitosti, ktorá zdanlivo 
márnivé zvráti. Naraz dá všetkému zmysel a v krajinách s bohatou tra-
díciou inovácií prinesie aj primerané materiálne zisky pre objaviteľa, 
univerzitu, firmu a v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť. Dobrým 
príkladom je nedávno medializovaný príbeh nášho rodáka, profesora 
Jána Vilčeka, ktorý v roku 1964 emigroval do Spojených štátov americ-
kých. Jeho výskum na Newyorskej univerzite prispel k vývinu úspešného 
lieku. Určité percento z jeho predaja sa vracia univerzite vo forme licenč-
ných poplatkov a tie si univerzita na základe zmluvy delí s vynálezcom. 
Pred skončením svojej aktívnej činnosti nakoniec pán profesor univerzite 
vrátil nárok na licenčné poplatky, ktoré mu patrili. Tieto poplatky bude 
univerzita poberať ešte mnoho rokov, až do vypršania patentov. Dnes sa 
ten príjem odhaduje na 100 miliónov dolárov.
 
Aj my, v niekoľkých po sebe nasledujúcich rokoch, intenzívne pracujeme 
na zveľaďovaní našich pracovných prostriedkov a prostredia, ktoré by 
malo produkovať nové nápady, objavy, vynálezy. Snažíme sa zakladať 
nové štruktúry, ktoré by pri podobných objavoch a inováciách priniesli 
osoh objaviteľom aj univerzite. Nie je to však jednoduché. Hlavne nie 
v podmienkach, v ktorých žijeme. Aj keby sa na prvý pohľad zdalo 
(a je to skutočne pravda), že máme doposiaľ nevídané množstvo fi-
nančných prostriedkov, o ktorých sa nám pred pár rokmi ani nesníva-
lo. Gniavi nás však ozrutný byrokratický moloch, ktorý nám diktuje 
podmienky, za akých môžeme tieto financie čerpať. A tak väčšinu času 
netrávime nad rozjímaním o nových skvelých myšlienkach, ale v ubíjajú-
cich haldách papierov, ktoré sú produktom týchto podmienok. Nielenže 
táto činnosť nestimuluje k tvorivému mysleniu, ale naopak, aktívne 
utláča tvorivého ducha. Nič iné nám neostáva, len dúfať, že sa úspešne 
prehryzieme aj cez toto obdobie a vytvoríme vhodné podmienky aspoň 
pre tých mladších z nás a budúce generácie. 

Musíme si však aj my nastaviť svoje vlastné kritické zrkadlo. Mali by 
sme už definitívne prestať so sebauspokojovaním, koľko finančných pro-
striedkov sa nám podarilo implementovať, čo všetko sme zrekonštruova-
li a hlavne, aké unikátne prístroje sme nakúpili. Ja viem, že celá imple-
mentácia projektov a nákupy prístrojov a materiálu sú jednou veľkou 
kalváriou. Ale to, čo má priniesť a prinesie predpokladané ovocie sú len 
naše výsledky. Takže už neukazujme návštevám čo máme, ale čo sme 
na vybavení v kombinácii s našim intelektom a usilovnosťou dosiahli. 
Ukážme zásadný objav nového javu alebo inováciu s možnou aplikáciou 
do praxe. Žiadajme podporu výskumu od vlády a štátu a nemajme fa-
lošné ilúzie, že súkromné firmy budú ochotne investovať do základného 
výskumu. Budem citovať pána profesora Vilčeka: „Áno, a preto je dôle-
žité, aby bolo verejné financovanie výskumu.“ Až potom budeme môcť 
povedať, že celé naše snaženie a utrpenie malo zmysel. Ináč to bude len 
premárnený čas.
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Titul:  Medzinárodná politika, 
medzinárodné vzťahy

Autor: D. Ondrová

Fakulta verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach, 
1. vydanie, 2013, brožovaná, 170 str., 
cena: 11,84 €

Vychádzajúc z hlavnej myšlienky zák-
ladného cieľa kurzu „Medzinárodná 

politika a medzinárodné vzťahy“ na Fakulte verejnej správy 
UPJŠ v Košiciach, ktorý je zaradený do študijného plánu fakul-
ty, ako výberový jednosemestrálny povinne voliteľný predmet, 
je hlavným účelom predkladaných učebných textov napĺňať 
požiadavky učebnej pomôcky pri príprave študentov na semi-
nárne cvičenia a skúšku, a to pre študentov magisterského štú-
dia dennej aj externej formy.

Titul:  Úvod do poradenskej 
psychológie

Autor: S. Hvozdík

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vydanie, 2011, brožovaná, 228 str., 
cena: 10,92 €

Predložený vysokoškolský učebný text 
„Úvod do poradenskej psychológie“ 
poskytuje študentovi jednak komplex-
nejší pohľad na disciplínu poradenskej 

psychológie, ale zároveň obsahuje kapitoly, ktoré mu približu-
jú konkrétnejšie samotný proces poradenstva a problematiku 
pomáhajúcich spôsobilosti v poradenstve. Okrem toho publi-
kácia obsahuje kapitolu, ktorá prináša niektoré paradigmy po-
radenskej psychológie. Možno povedať, že predložená práca 
s inými prispieva svojim dielom k zaplneniu veľkej medzery, 
ktorá v tejto aplikovanej oblasti psychológie vznikla v posled-
ných dvoch desaťročiach.

Titul: Šport a rekreácia

Autor: A. Buková a kol.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach, 1. vydanie, 2013, 
brožovaná, 116 str., 
cena: 8,41 €

Študijný program Šport a rekreácia 
predstavuje progresívny smer v oblas-

ti vzdelávania, pripravuje odborníkov na úrovni bakalárskeho 
štúdia pre oblasť voľnočasových centier a športových klubov 
v rámci telovýchovných a záujmových organizácií. Predložená 
publikácia je určená pre uchádzačov o štúdium v študij-
nom programe Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Sú v nej zahrnuté 
základné požiadavky a odporúčaná literatúra pre nadobudnu-
tie vedomostí pre oblasť rekreačného športu.

Titul: Základy penológie

Autor: J. Madliak

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vydanie, 2010, brožovaná, 142 str., 
cena: 6,35 €

Autorský kolektív sa vo vysokoškolskej 
učebnici „Základy penológie“ zame-
ral na komplexné spracovanie proble-
matiky penitenciárnej a postpeniten- 
ciárnej starostlivosti. Autori podrob-
ne analyzujú výkon trestov a ochran-

ných opatrení, ktoré možno uložiť ako trestnoprávne sankcie 
za spáchaný trestný čin v podmienkach Slovenskej republiky.

Titul: Základy neurochirurgie

Autor: M. Gajdoš a kol.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vydanie, 2013, brožovaná, 416 str., 
cena: 19,97 €

Vysokoškolská učebnica je určená štu-
dentom všeobecného lekárstva UPJŠ 
Lekárskej fakulty v Košiciach a leká-
rom, zameraným hlavne na všeobec-

né lekárstvo. Počas prípravy rukopisu sa autori snažili, aby te-
rapeutické postupy, názvy liekov a ich dávkovanie boli v súlade 
s najnovšími poznatkami vedy a klinickej praxe. Oprávnene 
však možno predpokladať, že budúce objavy zmenia súčasný 
pohľad na problematiku diagnostiky aj liečby ochorení nervo-
vého systému.

Titul:  Systematika cievnatých 
rastlín

Autor: P. Mártonfi

Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
v Košiciach, 4. vydanie, 2013, 
brožovaná, 222 str., 
cena: 10,57 €

Prvé vydanie tohto textu vyšlo v roku 
2003 ako skriptá Prírodovedeckej fa-

kulty UPJŠ v Košiciach. Záujem o neho však neprejavili len 
vyučujúci, ale aj študenti z rôznych končín Slovenska a Českej 
republiky. To bolo veľkou motiváciou pre vydanie ďalšieho, 
prepracovaného a doplneného vydania. Naďalej je určený pre 
teoretickú časť základného kurzu rastlinnej systematiky. V niek- 
torých momentoch prináša aj informácie nad uvedený rámec 
 s cieľom umožniť vážnejším záujemcom o botaniku zoriento-
vať sa pri štúdiu inej, detailnejšej literatúry.

V akademickom roku 2013/2014 priniesla Univerzitná knižnica (UK) 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach študentom, vedeckým a pe-
dagogickým zamestnancom, ale aj širokej odbornej verejnosti dve zau-
jímavé novinky. „Kamennú“ univerzitnú predajňu kníh na Triede SNP 1 
a „elektronický“ obchod s knihami Unibook UPJŠ (www.unibook.sk), 
ktorý záujemcovia nájdu aj na webovej stránke univerzitnej knižnice 
a univerzity. Základ predaja tvoria publikácie vydané UPJŠ v Košiciach, 
v ponuke sú aj tituly zaujímavých vydavateľstiev z Košíc a celého 
Slovenska. Na tomto mieste budeme vybrané knižné novinky predsta-
vovať pravidelne. 

Užitočné čítanie prajeme!

Pripravila: Mgr. Zuzana Sadloňová,
referentka pre edičnú činnosť UK UPJŠ v Košiciach
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...vedúcim Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied 
a vedúcim Centra interdisciplinárnych biovied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
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profesorom Pavlom MIŠKOVSKÝM

Vlani sa vďaka vám stala Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach koor-
dinátorom európskeho projektu CELIM 
(Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging) v rámci 
7. rámcového programu pre výskum, technický rozvoj 
a demonštračné činnosti (7th Framework Programme 
for Research and Technological Development and 
Demonstration Activities/7RP), zameraného na cielenú tera-
piu nádorových ochorení. „Šéfujete“ projektu v hodnote 
2,7 milióna eur a koordinujete prácu piatich renomovaných 
vedeckých inštitúcii zo západnej Európy.
Byť medzinárodne kompetitívny, znamená mať vysokú úroveň vedy 
ako aj vysokú úroveň vzdelávania. Nielen verbálne deklarovanú, ale 
podloženú reálnymi atribútmi akceptácie v zmysle našej participá-
cie na medzinárodných vedeckých a pedagogických projektoch. 
Našou prioritnou snahou, a to nielen vo vede ale aj v pedagogike, 
bolo vždy dostať sa na takúto štandardnú medzinárodnú úroveň.

O to sa ale snažia mnohí a mnohí tiež píšu projekty. Čo je za 
tým, že sa to podarilo vám? 
Pravdou je, že európske projekty píšeme a podávame odkedy 
existujú. Je to mýtus, ak si niekto myslí, že napíše projekt a bude 
ho mať. Hlavne v oblasti vedy je na európskej úrovni veľmi vysoká 
konkurencia. Viem to, pretože sám niektoré takéto projekty posu-
dzujem a hodnotím priamo v Bruseli. Nám sa vždy podarilo napísať 
dobrý projekt, vo väčšine prípadov sme splnili všetky požadova-
né kvalitatívne kritéria, ale nikdy predtým sa nám nepodarilo získať 
toľko bodov, aby sme boli financovaní. Teraz nám to vyšlo. Zrejme 
sme mali aj trochu šťastia.
 
Projekt CELIM ste odštartovali v júni 2013, plánovaný je do 
mája 2016. Čo zatiaľ priniesol? 
Predovšetkým veľmi významnú investíciu v oblasti ľudských zdrojov. 
Mohli sme zamestnať šesť nových špičkových slovenských vedcov, 
ktorí sa vďaka projektu vrátili do Košíc z dlhodobých zahraničných 
pobytov. Zdvojnásobili sme tak kapacitu našej katedry 
a zabezpečili, že títo naši kolegovia u nás pracujú za platy porov-
nateľné s platmi v Európskej únii (EÚ). Ak sa na Slovensku v rámci 
priemyslu považuje za vynikajúcu investícia na úrovni 300 tisíc eur 

na človeka a náš projekt vykazuje investíciu na úrovni 500 tisíc eur 
na človeka, tak to rozhodne možno považovať za významné. Ďalším 
významným výsledkom projektu je založenie Centra interdiscipli-
nárnych biovied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Veľa si od neho 
sľubujeme, okrem iného získanie, resp. zapojenie sa do ďalšieho 
projektu financovaného zo zdrojov EÚ. Vlastne sa nám to už aj po-
darilo. Naša snaha viedla k zisku ďalšieho projektu v rámci progra-
movacieho obdobia Európskej komisie Horizont 2020. Stali sme sa 
členmi konzorcia Euro-BioImaging (EuBI), čo je sieť excelentných 
európskych pracovísk v oblasti biozobrazovania.

Môžete prezradiť viac?
Dostali sme sa do iniciačnej fázy EuBI na poslednú chvíľu, keď 
sme ako referenciu využili náš projekt CELIM. Bez CELIM-u by sa 
nám to určite nepodarilo. Ale samozrejme, chceme ísť ďalej. Máme 
ambíciu zapojiť do projektu EuBI ďalšie pracoviská na Slovensku, 
pričom naše bude koordinátorom takto vytvorenej slovenskej siete 
excelentných pracovísk v biozobrazovaní.

A čo ďalšie európske projekty? Horizont 2020 je s 80 miliar-
dami eur najsilnejším programom na podporu vedy a vývo-
ja v histórii únie a jedným z najlepšie dotovaných verejných 
programov v celosvetovom meradle. Oproti končiacemu 7RP 
došlo k navýšeniu dostupných prostriedkov o 30 percent. 
Nepochybujte, že máme vôľu a snahu získať aj ďalšie financie 
z tohto zdroja. Európska komisia v decembri 2013 zverejnila prvé 
výzvy už spomínaného nového rámcového programu pre výskum 
a inovácie Horizont 2020. Nechceme ale k tomu pristupovať tak 
ako doteraz – amatérsky. Preto teraz dávame dohromady medziná-
rodný profesionálny tím na písanie projektov, ktorý bude spájať ľudí 
z univerzít, i zahraničných, a tiež z privátneho sektora. Snažíme sa 
o vytvorenie takých podmienok na UPJŠ, aby sme mohli žiadať o 
projekty vo všetkých financovaných oblastiach ako sú veda, infraš-
truktúra či transfer technológií. Aj preto sme našu univerzitu požia-
dali o založenie divízie v rámci univerzitnej s. r. o. s názvom SAFTRA 
– Photonics, ktorá bude mať šancu uchádzať sa o projekty techno-
logického transferu.

Trúfate si pritom všetkom aj na spoluprácu s privátnym 
sektorom?
Určite áno. Partnerstvo verejného sektora so súkromným je jednou 
z aktivít o ktoré sa dlhodobo snažíme a ktoré už aj vytvárame. Máme 
schválený spoločný projekt s japonskou firmou Shimadzu Co., vý-
robcom laboratórnej techniky. Takto sme sa dostali do medzinárod-
ného konzorcia významných medzinárodných laboratórií, ktorých 
prioritným zámerom je transfer poznatkov vedy do priemyselných 
aplikácií. O projekte zatiaľ nemôžem viac povedať, pretože sa týka 
zatvoreného výskumu. Snáď iba to, že spolupracujeme na vývo-
ji nového lieku na jedno zo závažných ochorení. Táto naša aktivita 
okrem iného povedie k vybudovaniu spoločných biotechnologic-
kých laboratórií firmy Shimadzu na UPJŠ v Košiciach a v Bratislave. 
Opäť chcem pripomenúť, že aj táto spolupráca vznikla vďaka našim 
dobrým referenciám v rámci 7RP.
 
Spolupracujete s významnými firmami, priťahujete špičko-
vých odborníkov a snažíte sa im zabezpečiť štandardné eu-
rópske odmeňovanie. Nespôsobuje to problémy v tíme, kde 
pracujú univerzitní zamestnanci za štandardné slovenské 
vysokoškolské platy?
Toto naozaj nebolo ľahké. Je však ilúziou, ak ľudia očakávajú, že 
univerzita, resp. Ministerstvo školstva SR dokáže strojnásobiť platy 
všetkým zamestnancom školstva behom jedného roka. Pri tempe, 
ktoré nám vedenie rezortu predvádza, bude vyrovnanie platov na 
medzinárodnú úroveň trvať ešte pár desaťročí. Ja si veľmi vážim 
svojich kolegov, ktorí spolu so mnou projekt písali a ktorí všetci sú-
hlasili s tým, že my tento krok urobíme a budeme pracovať vedľa 
našich kolegov za trojnásobne nižšie platy. Verte mi, nebolo to ľah-
ké. Všetci však veríme tomu, že práve vďaka našim reintegrovaným 
kolegom dokážeme získať ďalšie medzinárodné projekty, ktoré sa 
neskôr premietnu do podstatného zvýšenia aj platov nás všetkých. 
Som hlboko presvedčený, že práve toto je tá správna cesta.

Veda a výskum sa však nedajú robiť bez prílivu mladých 
vzdelaných odborníkov. Ako ich podporujete, čím ich 
motivujete?
Veda a pedagogika sú spojené nádoby. Jedno bez druhého nejde. 
My sme sa kedysi rozhodli sústrediť hlavne na doktorandské štú-
dium. Bolo to naše ďalšie dobré rozhodnutie. Fyzika je totiž špeci-
fická vedná disciplína, na ktorú sa nikde na svete nehrnú hromady 
študentov. My sme pochopili, že sa musíme sústrediť predovšetkým 
na vedu a z toho vyplývajúcu špecializovanú výučbu. Naše dokto-
randské štúdium sme otvorili všetkým prírodovedným odborom. 
Zároveň sme už od začiatku 90-tych rokov prišli s projektom dvo-
jitých diplomov a nadviazali spoluprácu s univerzitami zo západnej 
Európy. Dovolím si tvrdiť, že v tomto sme boli príkladom pre celú na-
šu univerzitu. Aktivity v oblasti programov dvojitých diplomov osobne 
považujem za veľmi významné a veľmi si vážim, že sa k našej inicia-
tíve významným spôsobom pripojila Filozofická fakulta UPJŠ, ktorá 
nás vďaka mimoriadnej angažovanosti prorektorky docentky Slávky 
Tomaščíkovej dokonca predčila J

Úspešný slovenský 
biofyzik, riešiteľ 
a koordinátor 
medzinárodných 
vedeckých projektov, 
patriot. Človek, ktorý 
sa baví prácou a tvrdí, 
že úlohou univerzít 
nie je vychovávať 
kaviarenských 
intelektuálov, ale 
ľudí, ktorí sa dokážu 
zamestnať
a zamestnávať. 

Filozofická fakulta je v tomto smere skutočne veľmi aktívna a sám 
som zvedavý, ako zareagujú na to, že naša doktorandská škola 
v biofyzike bola v minulom roku akreditovaná na Univerzite Pierra 
a Mary Curie v Paríži. Táto univerzita patrí medzi prvých 50 na svete 
a my sme jej súčasťou. Je to príjemný pocit. Dvojité diplomy v dok-
torandskom štúdiu sú však len jednou z dôležitých pedagogických 
aktivít. Je toho ešte veľa, čo je potrebné urobiť. 

Čo konkrétne máte na mysli?
To by bolo na samostatný článok. Ale môžem uviesť aspoň jeden 
príklad. Veľa sa u nás hovorí o podpore vzdelávania zameraného 
na tvorivosť. Áno, „hovorí sa“, ale ako je to už pre našu spoločnosť 
typické, „nerobí sa“. Ak chcete tvorivého študenta, tak ho musíte 
zbaviť povinnosti memorovania. Preto sa ja osobne už hromadu ro-
kov snažím presadiť zrušenie klasických štátnic. Jednoducho preto, 
aby mal študent viac času na záverečnú prácu. Podľa mňa skončil 
študent školu v okamihu, keď urobil všetky partikulárne skúšky 
a obhájil záverečnú prácu. Považujem za nekorektné znova skúšať 
študentov z toho istého predmetu, z ktorého už raz skúšku zložili.
 
A plány do budúcnosti?
Našou ďalšou cieľovou skupinou sú špičkoví zahraniční odborníci.  
V roku 2015 by sme v centre interdisciplinárnych biovied chce-
li otvoriť postdoktorandské miesta s platmi na úrovni západnej 
Európy. Tiež by sme k nám radi pritiahli mladých ľudí. Tak, ako má 
UPJŠ vnútorný grantový systém, tak my by sme chceli vytvoriť vlast-
ný grantový systém, určený doktorandom našej univerzity pre úlohy, 
ktoré tu riešime. Sme presvedčení o tom, že obe tieto aktivity majú 
vitálny význam pre naše ďalšie napredovanie. 

Na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe 
ste vyštudovali experimentálnu fyziku so špecializáciu na 
biofyziku. V západnej Európe a v USA ste absolvovali viaceré 
študijné a pracovné pobyty, pôsobili a prednášali na mno-
hých zahraničných univerzitách, vedeckých ústavoch a kon-
ferenciách. Ale vrátili ste sa a svoju budúcnosť spájate so 
Slovenskom.
Často stretávam kolegov, ktorí svoju pozíciu vo vede stavajú iba na 
fakte svojho pôsobenia v úspešnom kolektíve na západe. A pritom 
nemajú tomu zodpovedajúcu vedeckú úroveň. Je to ale komplex-
nejší problém, ktorý nie je možné vidieť iba v čierno-bielej optike. 
Často tiež počúvam, že tí najlepší slovenskí vedci sú v zahraničí. 
Nesúhlasím s tým, je to ilúzia. Podľa mňa tí najlepší sú doma.

 
Rozprávala sa Viera Horniaková

www.biophysics.sk 
http://celim.science.upjs.sk/web/

pavol.miskovsky@upjs.sk
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Rektor prijal nového 
slovenského veľvyslanca
na Ukrajine

Na pôde rektorátu našej alma mater prijal na sklonku minulé-
ho roka rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc. spolu s prorektorkou pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. 
Slávkou Tomaščíkovou, PhD. nového veľvyslanca Slovenskej re-
publiky na Ukrajine Juraja Siváčka. S novým slovenským amba-
sádorom rokovali o možnostiach slovensko-ukrajinskej spoluprá-
ce nielen v oblasti vzdelávania a kultúry, ale aj v rámci cezhranič-
ných vzťahov.

Diskutovali sme o francúzskom 
vysokoškolskom systéme 

Nový mimoriadny a splnomocnený veľvy-
slanec Francúzskej republiky na Slovensku 
Didier Lopinot nás krátko po nástupe do 
funkcie poctil svojou návštevou. Na pôde 
Rektorátu UPJŠ v Košiciach 19. novembra 
2013 ocenil súčasnú úroveň našich vzťahov 
a zároveň vyjadril vôľu zintenzívňovať vzájom-
nú spoluprácu. O aktuálnych európskych 
témach, vzťahoch Slovenska a Francúzska, 
ako aj o pôsobení UPJŠ 

v rámci Slovensko-francúzskeho univerzit-
ného inštitútu s ním diskutovali rektor UPJŠ 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., pro-
rektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ doc. 
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., riaditeľka 
Francúzskej aliancie Košice Aurore Pascot, 
atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu 
prof. Hervé Guillermet, Claire Sprlak 
a Sophie Dauzet. Po skončení oficiál-
nej návštevy sa v priestoroch rektorátu 

uskutočnila prednáška pre študentov, dokto-
randov a pedagógov na tému Štúdium 
a výskum vo Francúzsku. Účastníci stretnu-
tia s francúzskym atašé pre univerzitnú 
a vedeckú spoluprácu so záujmom diskuto-
vali nielen o francúzskom vysokoškolskom 
systéme a štúdiu vo Francúzsku, ale aj 
o štipendiách francúzskej vlády a programe 
vedeckej spolupráce nazvanej Štefánik.

Dohoda o spolupráci
s poľskou
vysokou školou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uzavrela 22. no-
vembra 2013 Dohodu o spolupráci s poľskou Vysokou štátnou 
odbornou školou Jana Grodka v Sanoku na roky 2013 až 2018. 
V záujme posilnenia priateľstva, rozvoja vedy, výučby a výchovy 
bol týmto krokom vzájomne podporený rozvoj ďalšej vedeckej, 
vzdelávacej a kultúrnej spolupráce. V zastúpení rektora UPJŠ 
sa na stretnutí zúčastnil prorektor pre vedu a výskum prof. 
RNDr. Juraj Černák, CSc., a vedúca Katedry sociálnej práce 
Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

Primátor Košíc ocenil
profesora Andreja Jenču
a jeho tím

Prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
UNLP a UPJŠ v Košiciach a bývalého dekana Lekárskej fakulty 
UPJŠ Dr. h. c. prof. MUDr. Andreja Jenču, CSc., MPH so spolu-
pracovníkmi prijal 17. februára 2014 v Historickej radnici primátor 
Košíc Richard Raši. Ocenil ho za vynikajúcu reprezentáciu mes-
ta, ktoré zviditeľnil získaním Veľkej medaily Samuela Mikovíniho 
za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti vedy. Medailu 
udelil profesorovi Jenčovi minister školstva Dušan Čaplovič za 
zavedenie aplikovaného výskumu regeneratívnych 
a implantačných metodík v kraniofaciálnej oblasti a v experimen-
tálnom i klinickom výskume, ktoré sú plurifikované mezenchymál-
nymi kmeňovými bunkami.

Martin Vernarský zvolený za kandidáta
na dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ

Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach vo voľbách 3. marca 2014 zvolil 
JUDr. Martina Vernarského, PhD., za kandidáta na nového dekana fakulty. Svoje hlasy mu odovz- 
dalo všetkých desať prítomných senátorov, z celkovo 11-členného akademického senátu fakulty. 
JUDr. Vernarský sa ako jediný kandidát na funkciu predstavil akademickej obci 24. februára 2014. 
Funkcie sa ujme po vymenovaní rektorom UPJŠ. Súčasnému dekanovi fakulty prof. JUDr. Igorovi 
Palúšovi, CSc., uplynie druhé štvorročné funkčné obdobie 31. marca 2014. Rozhovor s novým 
dekanom si môžete prečítať v nasledujúcom vydaní Universitas Šafarikiana.

Rektorka Vysokej štátnej odbornej školy Jana Grodku v Sanoku 
doc. Dr. Elżbieta Cipora a prorektor UPJŠ pre vedu a výskum
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

Dvojstranu pripravila Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

adriana.sabolova@upjs.sk

V januári 2014 vznikol na Rektoráte UPJŠ Úsek pre propagáciu 
a marketing. Vedúcou úseku je Mgr. Jana Oleničová, referentkou 
pre propagáciu Renata Lišková a referentkou pre marketing 
Mgr. Viera Horniaková. Dôvodom vzniku nového úseku bola 
pretrvávajúca potreba zabezpečenia komplexnej a cielenej 
propagácie univerzity s dôrazom na kľúčové oblasti jej činnosti – 
vzdelávanie, vedu a výskum, inovácie a transfer výsledkov 
výskumu a know-how do praxe.

Hlavné činnosti úseku:
- propagácia aktivít univerzity smerom do vnútra k študentom 

Vznikol úsek
pre propagáciu a marketing

a zamestnancom, ako aj navonok, smerom k budúcim študen-
tom, partnerom univerzity, podnikateľskému prostrediu a širokej 
verejnosti,

- podieľanie sa na organizovaní celouniverzitných podujatí, pod-
pora projektov zameraných na popularizáciu vedy, zabezpečova-
nie publicity rozvojových projektov zo štrukturálnych fondov, 

- podpora a propagácia podujatí pripravovaných fakultami a pra-
coviskami univerzity,

- zabezpečovanie prezentácie univerzity na výstavách, veľtrhoch 
vzdelávania, konferenciách a významných podujatiach,

- vydávanie univerzitného časopisu Universitas Šafarikiana, ak-
tualizácia internetovej stránky www.upjs.sk, spravovanie a propa-
govanie oficiálneho facebookového profilu univerzity, prevádzko-
vanie univerzitného e-shopu.

„V najbližších týždňoch nás čaká 
účasť na vzdelávacom veľtrhu v poľ-
skom Krakove (20. – 22. 3. 2014), 
na ktorom sa predstavíme sériou re-
klamných nosičov s novými vizuálmi, 
pripravujeme rozšírenie ponuky uni-
verzitných reklamných predmetov v e-
-shope o atraktívne novinky a srdečne 
všetkých pozývame navštíviť oficiálny 
profil UPJŠ na Facebooku.“ Odteraz 
tam nájdete pozvánky, aktuality, zaujíma-
vé články a môžete sa aj sami podieľať 
na tvorbe jeho obsahu.

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu a marketing

jana.olenicova@upjs.sk

https://www.facebook.com/upjskosice?fref=ts



Projekt CEVA
  priniesol skvalitnenie

biomedicínskeho výskumu
v problematike aterosklerózy
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Veda, výskum a inovácie
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Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Realizácia projektu CEVA prebiehala v dvoch fázach, projekt 
CEVA I v rokoch 2009-2011, na neho nadväzujúci projekt CEVA II 
v rokoch 2011-2013. „V tomto období bola úspešne obstara-
ná komplexná výskumná infraštruktúra vrátane unikátnych 
prístrojov umožňujúcich komplexné vyšetrenie srdca a ciev, 
vrátane ciev zásobujúcich mozog. Prínosom sú tiež prístroje 
na diagnostiku zastúpenia tukovej a svalovej hmoty a meta-
bolického obratu ako rizikových faktorov srdcových chorôb, 
ale aj ďalšie potrebné prístrojové vybavenie kliník konzorcia 
CEVA. Za zmienku stojí špičková laboratórna aparatúra pre 
skúmanie fyziológie buniek i komplexné prístrojové vybave-
nie na sledovanie vplyvu nedostatku kyslíka na mechaniz-
my rozvoja aterosklerózy,“ uviedla projektová manažérka Miriam 
Kozárová.

Konzorcium CEVA vzniklo združením siedmich klinických praco-
vísk - troch interných kliník, Kliniky kardiológie, Kliniky pneumoló-
gie, Neurologickej kliniky, I. Kliniky detí a dorastu Lekárskej fakulty 
UPJŠ a troch pracovísk základného výskumu - Ústavu lekárskej 
biológie, Ústavu lekárskej a klinickej biochémie a Katedry biofyziky 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Jasnou víziou projektu bolo skvalit-
nenie biomedicínskeho výskumu v problematike aterosklerózy, pre-
to sa vedci a výskumníci zaoberali štúdiom rizikových faktorov, kli-
nických prejavov a liečby aterosklerózy. „Je dôležité uvedomiť si, 
že život pacientov s aterosklerózou skracujú predovšetkým 
komplikácie tohto ochorenia – srdcový a mozgový infarkt. 
Preto sme vynaložili veľké úsilie do aktivít základného i apli-
kovaného výskumu k dosiahnutiu pokroku vo včasnej diag-
nostike a liečbe aterosklerózy koronárnych a mozgových 
ciev, ako i do štúdia rizika náhlej srdcovej smrti a možností 
jej prevencie,“ konštatovala odborná garantka projektu profesorka 
Ružena Tkáčová.

podarilo významne skvalitniť pedagogický proces v oblasti pregra- 
duálneho a postgraduálneho vzdelávania a špecializačného štúdia. 
V rokoch 2008 až 2013 ukončilo doktorandské štúdium v odbore 
vnútorných chorôb 53 študentov, čo predstavuje takmer dvojnáso-
bok oproti rovnakému obdobiu pred riešením projektu. O úspe-
choch CEVA na poli medzinárodnej spolupráce svedčia početné ve-
decké publikácie vytvorené medzinárodnými kolektívmi, ako aj fakt, 
že štyria výskumníci boli 
v medzinárodnom meradle ocenení prestížnym vyznamenaním. 
V súčasnosti pracovníci CEVA spolupracujú na základe bilaterál-
nych kontaktov a zmlúv s vyše 20 inštitúciami v Európe i zámorí. 

Dopad realizácie projektov CEVA možno očakávať aj v implemen-
tácii skríningových opatrení na vyhľadávanie osôb s vysokým rizikom 
aterosklerózy a v skvalitnení diagnostických a liečebných postupov. 
Výsledkom by malo byť zlepšenie kvality života obyvateľstva a zníže-
nie chorobnosti i úmrtnosti na komplikácie aterosklerózy. 

Výskumníci na biomedicínsky výskum na UPJŠ v Košiciach sa 
však netaja tým, že takéto vysoké ciele si vyžadujú vytrvalé a syste-
matické pokračovanie v naštartovanom výskume. Aj preto je CEVA 
jedným z pilierov budovania Medicínskeho univerzitného vedeckého 
parku MediPark Košice, ktorý by sa mal etablovať ako špičkové 
národné a medzinárodné centrum pre aplikovaný výskum a trans- 
fer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny. Súčasne sa vý-
skumníci pripravujú na zapojenie do medzinárodnej spolupráce 
v rámci výziev nového programu Európskej únie pre výskum 
a inovácie Horizont 2020. 

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. 
prorektorka UPJŠ pre rozvoj a odborná garantka projektu CEVA

ruzena.tkacova@upjs.sk

O úspešnosti riešenia pro-
jektov svedčí predovšetkým 
významná akcelerácia vý-
skumných aktivít, ktorá 
sa odrazila v publi- 
kačnej aktivite 
i vzdelávacom 
procese. Len 
za posledné  
tri roky čle-
novia CEVA 
publikovali 
76 publi-
kácií 
v karento-
vaných ča-
sopisoch. 
Konzorciu 
sa tiež 

Laboratórium molekulovej biológie Laboratórium laserovej spektroskopie

Laboratóirum translačného výskumu respiračných a metabolických chorôb

V programovom období 2007–2013 bolo vyčlenených 
na podporu vedecko-výskumných projektov z operač-
ného programu Výskum a vývoj pre mimobratislavské 
kraje 883 miliónov eur. Koľko z tejto sumy získala naša 
univerzita?

UPJŠ patrí medzi našich dlhoročných prijímateľov, a dovo-
lím si povedať, že aj skúsených a úspešných realizátorov eu-
roprojektov. Výška nenávratných finančných príspevkov 
v rámci 32 dopytovo orientovaných projektov, na ktorých 
má univerzita podiel, je 50,6 milióna eur. Z pohľadu, že 
za posledných dvadsať rokov bolo financovanie vysokých 
škôl vždy obmedzené rozpočtom, je to myslím si výrazná 
investícia. Eurofondy vytvorili Slovensku veľké príležitosti 
a vy ste sa ich chopili. Stačí sa na výsledky pozrieť ,,pred 
a po“ projekte. 

UPJŠ sa o eurofondy prvýkrát uchádzala v roku 2008 
a podieľala sa hneď na deviatich projektoch. Jedným 
z nich bola nevyhnutná investícia do rekonštrukcie. Čo 
rozhodlo o získaní NFP?

Problémom väčšiny vysokých škôl bolo najmä nevyhovu-
júce a zastarané vybavenie, či už samotných budov, alebo 
učební. Keď chceme naplniť ciele operačného programu, 
podporovať výskum a vývoj na školách, a ony povedzme 
nemajú vhodné ani laboratórium, ani vytvorené podmienky 
na výskum, nemôžeme od nich hneď očakávať vedecké vý-
stupy. Práve preto bola úplne prvá výzva určená na podporu 
infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmie- 
nok vzdelávacieho procesu. Vo vašom prípade išlo v šty- 
roch takto zameraných projektoch o investíciu za viac 
ako 15 miliónov eur. 

V čom boli iné ďalšie naše projekty?
Ide o projekty z vedy a výskumu, napríklad z kategórie cen-

tier excelentnosti. Spomeniem Centrum excelentnosti pre 
výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a moz- 
gového infarktu (CEVA), projekt Sieť excelentných pracovísk 
pre onkológiu (SEPO a SEPO-II), alebo príkladom dobrej pra-
xe je aj projekt Extrem - Dobudovanie Centra pokročilých fy-
zikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach. Tieto 
centrá sú pre slovenské univerzity krokom vpred a je to príle-
žitosť, ktorou môžeme zvýšiť vedecký a výskumný 
potenciál našej krajiny. 

UPJŠ bola v získavaní 
eurofondov úspešná

A čo zvyšné oblasti? V ktorej sme ako prijímateľ 
absentovali?

Táto otázka sa konkrétne vašej univerzity netýka, keďže ste us-
peli vo všetkých opatreniach, v ktorých ste sa ako žiadateľ mohli 
o NFP uchádzať. Projekty, ktoré agentúra finančne podporila, mali 
široké pokrytie. Boli zamerané na obnovu a budovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja, podporu sietí excelentných praco-
vísk ako pilierov rozvoja regiónu, prenos poznatkov a technológií 
získaných výskumom a vývojom do praxe, ako aj spomínaná mo-
dernizácia vnútorného vybavenia. 

Môžeme teda aj sebakriticky povedať, že UPJŠ má zaujíma-
vé a hodnotné projekty?

Ja tie projekty síce v rozhodovacom procese priamo neposu-
dzujem, ale keďže ich hodnotia odborní hodnotitelia, tak určite 
áno. Svedčí o tom celkový počet projektov UPJŠ, ktoré sú finan-
cované prostredníctvom eurofondov. Spomedzi slovenských uni-
verzít patrí UPJŠ ako prijímateľ medzi úspešnejšie subjekty, ktoré 
sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tento 
úspech umocňuje aj fakt, že univerzita vystupuje aj ako partner 
iných prijímateľov. Verím, že budeme môcť podporiť ešte veľa dob-
rých projektov, ktoré vo výraznej miere priblížia vedecko-výskumnú 
oblasť a vysoké školy, teda aj UPJŠ v Košiciach, k európskym 
štandardom. 

V spolupráci s ASFEU
pripravila redakcia Universitas Šafarikiana 

O vzdelávacích aktivitách UPJŠ spolufinancovaných 
z Európskeho sociálneho fondu sa dočítate v nasledujúcom vydaní.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa za 
posledných sedem rokov viackrát uchádzala o zís-
kanie nenávratného finančného príspevku (NFP) 
prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fon-
dy EÚ (ASFEU). Vo výzvach operačného programu 
Výskum a vývoj uspela ako prijímateľ sedemnásť-
krát a ako partner participuje v ďalších pätnástich 
europrojektoch. O zhodnotenie úspešnosti UPJŠ 
sme požiadali generálneho riaditeľa ASFEU 
RNDr. Mariána Kostolányiho.

www.asfeu.sk

Projekt CEVA (Centrum excelentnosti pre výskum atero-
sklerózy) patril v posledných piatich rokoch na Univerzite 
P. J. Šafárika v Košiciach medzi kľúčové hnacie sily rozvoja 
výskumu vo vnútornom lekárstve a príbuzných lekárskych 
a biomedicínskych odboroch. Zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie bol podporený sumou takmer 3,5 milióna 
eur. Projekt bol ukončený v decembri 2013 a priniesol vý-
znamné výsledky vo vzdelávaní i klinickej praxi.



Pozorovací pavilón Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ v Košiciach v Astro-
nomickom observatóriu na Kolonickom 
sedle získal koncom minulého roka no-
vý ďalekohľad. Jeho slávnostné uvede-
nie do prevádzky sa uskutočnilo 
6. decembra 2013. Observatórium patrí 
Vihorlatskej hvezdárni v Humennom 
a je situované na Kolonickom sedle, 
v Parku tmavej oblohy Poloniny. 
Nachádza sa na severovýchode 
Slovenska, približne 120 km od Košíc, 
a aj vďaka tomu predstavuje oblasť 
s najlepšími podmienkami na astrono-
mické pozorovania na Slovensku. 

Nové prístrojové vybavenie pre Pozo- 
rovací pavilón Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach sa podarilo zabezpečiť z pro-
striedkov Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja, prostredníctvom Operačného 

programu Výskum a vývoj, v rámci druhej 
etapy projektu s názvom Centrum kozmic-
kých výskumov: vplyv kozmického počasia. 
„Pavilón je vybavený novým 50 centi-
metrovým ďalekohľadom, CCD kamera-
mi a spektroskopom v hodnote 95 tisíc 
eur, ktoré výrazne zvýšia kvalitu výučby 
študentov astronómie a astrofyziky na 
našej fakulte,“ uviedol doc. Mgr. Štefan 
Parimucha, PhD., z Katedry teoretickej fy-
ziky a astrofyziky PF UPJŠ, ktorý je zároveň 
garantom a projektovým manažérom pro-
jektu za UPJŠ. „Projekt umožní študentom 
pracovať so špičkovou technikou a podie-
ľať sa na vedeckom výskume. Môžu na-
príklad pozorovať zmeny jasnosti rôznych 
typov premenných hviezd ako sú novy, 
supernovy, symbiotické hviezdy a zákryto-
vé dvojhviezdy, či merať radiálne rýchlos-
ti jasných dvojhviezd s dlhými obežnými 

periódami. Tieto prístroje zároveň výrazne 
zlepšia možnosti vedeckého výskumu 
v oblasti premenných hviezd a extra- 
solárnych planét a vytvoria predpoklady 
na lepšie zapojenie sa do medzinárodnej 
spolupráce,“ dodal. Partnermi projektu sú 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 
Astronomický ústav Slovenskej akadémie 
vied v Tatranskej Lomnici a Ústav experi-
mentálnej fyziky SAV v Košiciach.

V minulosti používali pracovníci a študenti 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 
prístroje humenského observatória, v sú-
časnosti už môžu vďaka spomínanému 
projektu pracovať na vlastných. Prvá etapa 
projektu začala v roku 2009 a jej výsledkom 
bolo vybudovanie počítačového centra 
s detektorom kozmického žiarenia SKALTA. 
Ďalekohľad, zakúpený v rámci druhej etapy, 
je kompaktný prístroj vybavený optickým 
systémom, ktorý poskytuje v celom zornom 
poli vysoko kvalitný a nedeformovaný obraz. 

Astronómiu a astrofyziku je možné na 
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 
študovať od roku 1998 na magisterskom 
stupni, v rámci študijného programu fyzika. 
Zo súčasných 31 absolventov tejto špeciali-
zácie sa devätnásti venujú astronómii 
v praxi a niektorí dokonca našli uplatnenie 
na špičkových pracoviskách v zahraničí. 

 „Naši študenti chodievali v minulosti 
na prax do Astronomického observatória 
Slovenskej akadémie vied v Tatranskej 
Lomnici v Starej Lesnej a na Skalnatom 
Plese. Neskôr sa rozvinula aj spolupráca 
s pobočkou humenskej hvezdárne 
na Kolonickom sedle. Observatórium tam 
funguje už takmer 30 rokov a vyhovujúce 
podmienky na pozorovanie má predovšet-
kým vďaka tmavosti nočnej oblohy. Pre 
chýbajúce svetelné zdroje, ale tiež kvôli 
špecifickej mikroklíme východnej strany 
Vihorlatu, je to nielen najtmavšie miesto 
na Slovensku, ale aj jedno z najtmavších 
v strednej Európe. Umožňuje nám to po-
zorovania aj v čase, keď majú iné oblasti 
nevhodné podmienky,“ vysvetlil docent 
Parimucha. 

RNDr. Jaroslava Oravcová 
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 jaroslava.oravcova@upjs.sk 
 stefan.parimucha@upjs.sk
 astronomy.science.upjs.sk 

 Foto: archív PF UPJŠ v Košiciach

Nový ďalekohľad
na Kolonickom sedle
zvýši kvalitu výučby študentov 
astronómie a astrofyziky

TÉMA:
Veda, výskum a inovácie
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Zo života
Prírodovedeckej fakulty

Univerzitný výpočtový uzol
spĺňa prísne štandardy
pre vedu 21. storočia 

Medzi jej hlavné ciele patrí vybudovanie 
bezpečnej, spoľahlivej a dostupnej výpočto-
vej infraštruktúry pre potreby vedy, výskumu 
a vzdelávania. Univerzitný výpočtový uzol 
UPJŠ vďaka tomu spĺňa prísne medzinárod-
ne štandardy a študenti i vedeckí pracovní-
ci UPJŠ majú príležitosť efektívne využívať 
možnosti distribuovaného spracovania úloh, 
rovnako ako ich kolegovia v zahraničí. Uzol 
sa bude v rámci projektu UVP Technicom 
postupne rozširovať a zväčšovať, nielen 
v počte výpočtových jadier a veľkosťou 
dátového úložiska, ale aj programovým 
vybavením.
Grid - predstavuje rozsiahly distribuovaný 
systém, ktorý tvoria výpočtové a úložné ka-
pacity a ďalšie zariadenia prepojené vysoko-
rýchlostnou sieťou. Tieto integrované zdroje 
tvoria jednotný výpočtový a úložný priestor, 
bez vnímania hraníc daných vlastníckymi 
či administratívnymi vzťahmi. Pojem grid 
sa prvýkrát objavil v septembri roku 1997, 
keď ho Ian Foster a Carl Kesselman použili 

na označenie novej infraštruktúry pre vedu 
21. storočia. Grid je považovaný za ďalšiu 
evolučnú fázu vo vývoji distribuovaného po-
čítania. Internetové a webové technológie 
umožňujú prístup k distribuovaným informá-
ciám, gridové technológie umožňujú prístup 
k výpočtovým a pamäťovým prostriedkom 
priestorovo distribuovaným po celom svete. 
Na grid možno nazerať ako na globálnu sieť 
počítačov, ktoré reprezentujú jedno obrov-
ské výpočtové prostredie.
Európska gridová infraštruktúra/ 
European Grid Initiative (EGI) predstavu-
je neziskovú organizáciu, ktorá koordinuje 
aktivity na celoeurópskej úrovni a prevádz-
kuje výpočtové prostriedky pomocou siete 
špecializovaných uzlov. EGI spája centrá 
v rôznych európskych krajinách na podporu 
medzinárodného výskumu v mnohých ve-
deckých disciplínach. K dosiahnutiu svojich 
cieľov EGI využíva skúsenosti výskumných 
projektov v tejto oblasti (Enabling Grids 
pre e-Science), ako aj národných iniciatív 
(UK e-Science, INFN Grid, Nordugrid, US 
Trillium). Medzi jej hlavné ciele patrí vybu-
dovanie bezpečnej, spoľahlivej a dostupnej 
výpočtovej infraštruktúry pre potreby vedy, 
výskumu a vzdelávania.
Univerzitný vedecký park Technicom 
pre inovačné aplikácie s podporou zna-
lostných technológií (UVP Technicom) 
je na Slovensku v poradí štvrtým 

univerzitným projektom, podporeným 
z operačného programu Výskum 
a vývoj. Je zameraný na aplikovaný výskum 
v oblastiach Informačné a komunikačné 
technológie, Elektrotechnika, automatizácia 
a riadiace systémy, Strojárstvo, Stavebné 
inžinierstvo a Environmentálne inžinierstvo. 
Na projekte spolupracujú Technická uni-
verzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a Prešovská univerzita 
v Prešove. Zmluvu o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku na jeho vybudo-
vanie vo výške viac ako 39 miliónov eur 
podpísali s Ministerstvom školstva vedy, 
výskumu a športu SR v apríli 2013. Celkové 
výdavky projektu predstavujú 41,7 milióna 
eur, univerzity sa na spolufinancovaní po-
dieľajú sumou približne 2,08 milióna eur, čo 
predstavuje 5-percentné spolufinancovanie. 
Predpokladaný termín ukončenia projektu je 
jún 2015.

V prípade záujmu o využívanie uni-
verzitného počítačového uzla kon-
taktujte Ing. Jozefa Černáka, PhD. 
(Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikál-
nych vied) jozef.cernak@upjs.sk.

RNDr. Alexander Dirner, CSc.
ÚFV & CAI PF UPJŠ

dirner@vk.upjs.sk 
http://ufv.science.upjs.sk 

http://cai.upjs.sk 

SAP Akadémia bude sídliť
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Popredný dodávateľ podnikových softvé-
rových aplikácií spoločnosť SAP v spo-
lupráci so združením Košice IT Valley 9. 
januára 2014 oficiálne odštartoval začiatok 
koncepčného vzdelávania SAP špecialistov. 
Podpísaním memoranda o porozumení 
a spolupráci v kongresovom centre naj-
väčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia 
spustili jeho signatári dlhodobý vzdelávací 

projekt SAP AKADÉMIA. 
Spoločnosť SAP, ako uznáva-
ný líder vo svojom odvetví, má 
v súčasnosti svoje pobočky 
vo vyše 130 krajinách celého 
sveta a viac ako 100 miliónov 
užívateľov. V súčasnom systé-
me vzdelávania na Slovensku 
však doposiaľ nemal potrebnú 
podporu. 

Výkonný riaditeľ Košice IT 
Valley Jozef Ondáš potvrdil, že sídlom SAP 
Akadémie bude Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ v Košiciach. „Je nám známe, že 
mnohé organizácie štátnej, verejnej i 
súkromnej sféry potrebujú práve SAP 
špecialistov,“ uviedol. Okrem ďalšie-
ho vzdelávania členov združenia Košice 
IT Valley, od nového akademického roka 
2014/2015 fakulta ponúkne aj inovované 

študijné programy. Na SAP Akadémií si 
budú môcť svoje vedomosti a znalosti rozši-
rovať nielen prírodovedci, ale aj študenti ďal-
ších fakúlt UPJŠ, Technickej univerzity 
v Košiciach a ďalších vysokých škôl.

SAP Akadémia bude poskytovať svoje 
služby predovšetkým pri výchove budúcich 
zamestnancov IT sektora. Vzdelávací sys-
tém na vysokých a stredných školách v re-
gióne sa nastavuje tak, aby ročne generoval 
400 až 500 nových IT špecialistov pripra-
vených pre prácu so systémom SAP. Tento 
počet je potrebný, ak chceme mať v roku 
2020 v našom regióne 10 tisíc zamestnan-
cov v IT priemysle. Pritom SAP špecialisti 
patria v rámci celej IT komunity 
k tým najlepšie plateným. Práve spojenie 
IT firiem s vysokými i strednými školami 
v rámci združenia Košice IT Valley umožňu-
je zabezpečiť efektívne a vysoko odbor-
né vzdelávanie. Realizáciou projektu získa 
Košický a Prešovský kraj potenciál v stred-
nodobom horizonte vytvoriť 900 – 1200 
nových pracovných miest v oblasti podpo-
ry systému SAP. Podľa riaditeľa IT Valley je 
projekt svojou podstatou jedinečný nielen 
na Slovensku, ale aj v celej strednej a vý-
chodnej Európe.

vh

Zľava: Dekan Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin, 
generálny riaditeľ T-Systems 
Slovakia Thomas Bogdain a pri-
mátor mesta Košice Richard Raši.

V rámci projektu Univerzitného ve-
deckého parku (UVP) Technicom bol 
na UPJŠ začiatkom roka dobudovaný 
univerzitný výpočtový uzol. Vo februári 
2014 prešiel náročnou certifikáciou 
a bol integrovaný do medzinárod-
nej siete výpočtových uzlov v rámci 
Európskej gridovej infraštruktúry (EGI).

https://sap.ccv.upjs.sk/ 
http://www.kosiceitvalley.sk/



Zo života
Filozofickej fakulty

Dravá mucha s molicou na prste oso-
by testujúcej opísanú techniku lovu.

Detail konzumácie koristi

Coenosia attenuata je schopná 

zdolať aj väčšiu korisť, napríklad 

ovocnú mušku (Drosophila sp.) 

Čo je za popísaným správaním?
C. attenuata je jedným z tropic-

kých a subtropických druhov, ktoré sa 
v skleníkoch Botanickej záhrady UPJŠ 
objavili po náhodnej introdukcii. V roku 
2008 bol práve tu tento druh v rámci 
Slovenska opísaný prvýkrát. Vyššie uve-
dený postup lovu človeka a mušieho pre-
dátora vychádza z pozorovaní v našich 
skleníkoch. Nižšia plachosť môže súvi-
sieť s tým, že okolo väčších živočíchov 
zvyknú poletovať niektoré druhy hmyzu 
vhodné ako korisť. Tieto predátory 
pri striehnutí potrebujú mať rozhľad do 
okolia a v prípade objavenia sa blízkej 
prekážky v ich zornom poli sa presunú 
na ňu. Lovia korisť vo vzduchu a zvyknú 
sa s úlovkom vrátiť na miesto štartu. 
V skutočnosti teda nepotrebujú žiad-
ny výcvik, aby mohli byť využité takýmto 
„sokoliarskym“ spôsobom. Ide o použitie 
zistených faktov o ich prirodzenom sprá-
vaní sa. Ilúzia zámernej spolupráce je 
však dokonalá. 

Využitie v skleníkoch

Tieto muchy samozrejme lovia 
v skleníkoch množstvo škodcov a iného 
hmyzu aj bez asistencie človeka. Svoje 
anglické pomenovanie „killer flies“ si pl-
ne zaslúžia. U nás však navyše využíva-
me popísanú techniku pri testovaní mož-
ných druhov koristi týchto predátorov 
v rámci biologického boja. Príležitostne 
to tiež predvádzame návštevníkom ako 
jednu zo zaujímavostí. Prejavy druhu 
C. attenuata sú veľmi dobrou ukážkou 
pestrých vzťahov fungujúcich 
v prírode aj v skleníkoch

Text a foto:
 Ing. Martin Suvák, PhD.

fytopatológ Botanickej záhrady UPJŠ

www.bz.upjs.sk
martin.suvak@upjs.sk
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Konferencia Výchova a vzdelávanie 2014 
pomenovala kontexty vzdelávania 
a výchovy v súčasnej perspektíve 

Podľa odbornej garantky konferencie 
za pedagogickú psychológiu, prodekan-
ky pre pedagogickú činnosť a akreditáciu 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach profe-
sorky PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., konferen-
cia priniesla výsledky v troch oblastiach. 
V podobe názorov pedagógov psychológov 
na pregraduálnu prípravu budúcich učiteľov, 
v prezentácii výskumu týkajúceho sa psy-
chológie zdravia a prípravy budúcich učite-
ľov a v neposlednom rade vytvorila priestor 
pre mladých výskumníkov, aby sa mohli 
prezentovať a predstaviť svoju prácu. „Vo 
vzťahu k učiteľstvu a príprave budúcich 
učiteľov bol, myslím, najpodstatnejší 
záver, že celý proces prípravy komplex-
nej akreditácie, prípravy nového opisu 
v študijnom odbore učiteľstvo akade-
mických predmetov, ktorý nebol prijatý, 
viedol k skúsenosti, že väčšia kooperá-
cia a komunikácia medzi univerzitami, 
tímami pedagógov a psychológov, ktorí 
zabezpečujú pedagogicko-psycholo-
gický a sociálnovedný základ učiteľstva 
je nevyhnutný,“ konštatovala profesor-
ka Orosová. Ako dodala, ukázalo sa, že je 
potrebné vytvoriť istú flexibilitu a možnosti 
budúcim študentom, aby si mohli voliť na-
príklad spojené učiteľstvo, alebo medziod-
borové štúdium a učiteľstvo akademických 
predmetov až v magisterskom stupni, tak 
ako je to na našich fakultách UPJŠ. Podľa 
nej búrlivá diskusia bola veľmi užitočná 
a nepochybuje o tom, že povedie ku väč-
šej kooperácií ľudí, ktorí na univerzitách do 
učiteľstva podstatným spôsobom vstupujú. 
„Mnohí sme asi našli inšpiráciu,“ pozna-
menala s poukázaním na to, že téma ako 
pripravovať budúcich učiteľov, je pre celý 
región strednej Európy spoločná. 
„V tomto smere sa na UPJŠ prikláňame 
k tým krajinám, ktoré dávajú viac mož-
ností. Je dobré známe, že absolventi 
učiteľských študijných programov 
v bakalárskom stupni štúdia nemajú na 
našom trhu práce uplatnenie. Preto náš 
systém umožňuje absolvovať bakalár-
ske stupne štúdia a končiť napríklad 
ako biológ - slovenčinár, biológ - anglič-
tinár a podobne vo všetkých možných 
kombináciách filozofickej a prírodove-
deckej fakulty. Predpokladáme, že tak 
v súčasnosti, ale aj v budúcnosti bude 
pre nich možnosť uplatnenia na trhu 
práce oveľa vyššia. Preto sústreďujeme 
našu pozornosť na prípravu učiteľov 
v magisterskom stupni štúdia, s dô-
razom na kvalitu ďalšieho a kontinu-
álneho vzdelávania učiteľov. V závere 
konferencie sme sa zhodli na tom, že je 
to ťažko napadnuteľný postoj,“ dodala 
prodekanka pre pedagogickú činnosť 
a akreditáciu Filozofickej fakulty UPJŠ.

vh 
https://sites.google.com/site/

vychovaavzdelavanie2014 
olga.orosova@upjs.sk 

renata.orosova@upjs.sk

Grécko-latinská-košická záhrada, je 
preklad latinského názvu prvého zborní-
ka, ktorý sa koncom minulého roka zrodil 
na Katedre romanistiky a klasickej filoló-
gie, jednej z najmladších katedier UPJŠ 
v Košiciach.

 „Ak nerátame obdobie existen-
cie Košickej univerzity Universitas 
Cassoviensis, na ktorej sa študovali 
klasické jazyky a novodobé dejiny, 
keď sa latinčina študovala v Prešo- 
ve, štafetu štúdia tohto jazyka vzde-
lancov v metropole východného 
Slovenska prevzala až novozalože-
ná Filozofická fakulta UPJŠ v roku 
2010,“ pripomenul vedúci katedry 
docent PhDr. František Šimon, CSc. 
Obsah zborníka, ktorý už v podtitule avi-
zuje rôznorodosť príspevkov z klasickej 
filológie, latinskej medievalistiky a neola- 
tinistiky, korešponduje s názvom. Prináša 
pestrú paletu odborných textov, ktorými 
katedra predstavila výsledky svojej bá-
dateľskej práce a zároveň ponúkla obraz 
stavu klasickej filológie na Slovensku. 
Malá katedra so štyrmi členmi sa naprí-
klad zaoberá poéziou košického huma-
nistického básnika Jána Bocatia, stre-
dovekou latinčinou, ale aj málo známymi 
osobnosťami, akými je napríklad stredo-
veký teológ Ján Jambor z Rožňavy, kto- 
rý pôsobil na Spiši, či Johan Gregor 
Macer Szepsius, humanista pochádzajú-
ci z Moldavy nad Bodvou a pôsobiaci 
v Krakove v 16. storočí. Oboma učen-
cami sa dosiaľ nikto hlbšie nezaoberal. 
Nechýbajú práce o medicínskej termino-
lógii či preklady latinských diel známych 
košických lekárov. Na katedre v spolu-
práci s Univerzitou veterinárskeho lekár-
stva a farmácie vzniká aj nový výkladový 
anatomický slovník a zámerom je pripra-
viť nové učebnice latinčiny a gréčtiny. 

O tom, či tu bude latinčina aj o sto ro-
kov, nechce docent Šimon špekulovať. 
Nepochybuje však o latinčine v medi-
cínskej terminológii a tvrdí, že pokiaľ sa 
ľudia budú zaujímať o kultúru, o svoju 
históriu, tak to bez latinčiny a klasických 
jazykov nepôjde. 

vh

Hortus
Graeco-Latinus 
Cassoviensis I.

Vyvolanie diskusie k aktuálnym otázkam 
v oblasti výchovy a vzdelávania a pritiahnu-
tie pozornosti šesťdesiatky odborníkov zo 
štyroch krajín strednej Európy patrilo medzi 
hlavné ciele konferencie. Ako zdôrazni-
la jej hlavná organizátorka PaeDr. Renáta 
Orosová, PhD., z katedry pedagogiky, 
stretnutie naplnilo očakávania a potvrdilo, 
že UPJŠ v Košiciach má ambíciu pripravovať 
učiteľov, schopných zvládnuť výzvy súčas-
ného školstva. Do Košíc zavítali od- 
borníci zo Slovenska, Česka, Poľska 
a Ukrajiny, pričom medzi domácimi nechý-
bali zástupcovia Národného ústavu certi-
fikovaných meraní, ktorí pripravujú celo-
slovenské testovanie piatakov a Monitor 9. 
„Zaoberali sme sa aj aktuálnymi vý-
sledkami testovaní ktoré, ako je známe, 
nedopadli najlepšie. Venovali sme sa 
niekoľkým inovatívnym návrhom na for- 
matívne hodnotenie našich žiakov aj 
aktivizujúcim metódam. Tento problém 
totiž patrí medzi úlohy, na ktoré chce-
me hľadať odpovede,“ uviedla PaeDr. 
Renáta Orosová. „Uvedomujeme si, že to 
nie je jednoduchý problém, ale to, na 
čom sme sa zhodli je, že začať treba už 
v našich učiteľských prípravkách, teda, 
aby od nás odchádzali budúci učite-
lia, ktorí novými metódami už dokážu 
pracovať,“ dodala. Odborníci na vzdeláva-
nie budúcich pedagógov pomenovali nielen 
problém, ale aj riešenia a ukázali cestu, 
ktorou by sa štúdium malo uberať. K témam 
konferencie patrili aj otázky celkového statu-
su učiteľa vzhľadom k žiakom, rodičom i ce-
lej spoločnosti. Medzi jednoznačné závery 
patrilo konštatovanie, že učiteľ musí byť vo 
fyzickej aj psychickej pohode, ak sa chce-
me dopracovať k pozitívnemu riešeniu jeho 
aktuálne nie optimálnej pozícii. Problém sta-
tusu učiteľa je však spoločný pre všetky kra-
jiny strednej Európy a nie je iba slovenským 
špecifikom. Inšpirácia, ku ktorej odborníci 
vzhliadajú, pochádza zo severských krajín, 
konkrétne z Fínska.

Katedra pedagogiky a Katedra peda-
gogickej psychológie a psychológie 
zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach pripravili začiatkom feb-
ruára 2014 medzinárodnú vedeckú 
konferenciu na tému Výchova a vzde-
lávanie 2014. Konala sa v historic-
kej aule Rektorátu UPJŠ a zamerala 
sa na súčasné kontexty vzdeláva-
nia a výchovy v oblasti základné-
ho, stredného a vysokého školstva. 
Organizátori kládli zreteľ na súčasný 
stav a perspektívy edukačnej praxe, 
aktuálne aspekty pregraduálnej prí-
pravy učiteľov, psychológiu zdravia 
v edukačnej praxi, ako aj pedagogic-
ké a psychologické aspekty výchovy 
v základných výchovných inštitúci-
ách z pohľadu širokej pedagogickej 
verejnosti.

Bežný návštevník si pri prechádzke skleníkmi Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach neuvedomuje, aké drámy sa 
na každom kroku okolo neho odohrávajú. V expozičných skleníkoch sa už niekoľko rokov nepoužívajú pesticídy 
a problémy so škodcami sú riešené formou biologického boja. V skleníkoch tak našli uplatnenie mnohé dravé 
a parazitické druhy hmyzu a pavúkovcov. Niektoré z nich sú tam zámerne pravidelne vypúšťané, iné sa tam do-
stali a prežívajú spontánne.

Dravec a retriever v jednom
K najzaujímavejším predátorom v skleníkoch patria asi 4 mm dlhé dravé mušky druhu Coenosia attenuata. Verili by ste, že s nimi mô-

žete loviť lietajúci hmyz rovnakým spôsobom, akým sokoliar loví zver pomocou vycvičeného dravca? Tieto mušky zvyčajne ľahko nájdete 
posedávať na listoch rastlín alebo konštrukciách skleníkov, kde striehnu na korisť. Opatrným prisunutím prsta a dotykom z ich čelnej stra-
ne je možné docieliť, že si sadnú aj na ľudskú ruku. Pravdepodobnosť úspešnej adopcie je vyššia za horúceho slnečného počasia a na 
sebe by ste nemali mať stopy po chemikáliách. Potom už len stačí natiahnuť ruku k nejakému okolo preletujúcemu hmyzu, prípadne ho 
vyplašiť z listov či iných povrchov. Muška C. attenuata v okamihu vzlietne, uchopí korisť vo vzduchu a vráti sa s ňou na ruku. Tam úlovok 
postupne vycicia, zvyšok zahodí a je pripravená na ďalšiu akciu. Po úspešnom love si na človeka zvykne natoľko, že je dokonca problém 
ju striasť. Takto je možné opakovane, krátko po sebe, uloviť z ruky viac kusov lietajúceho hmyzu, napríklad až okolo 20 jedincov molíc, 
menej v prípade väčších druhov koristi.

Žijú v skleníkoch
botanickej záhrady
cvičené predátory?

Žijú v skleníkoch
botanickej záhrady
cvičené predátory?



Zomrel bývalý dekan Lekárskej fakulty UPJŠ 
a prorektor UPJŠ v Košiciach 
doc. MUDr. František Longauer, CSc.

Vo veku 73 rokov nás 23. februára 2014 navždy opustil dlhoročný pedagóg a akademický funkci-
onár Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. František Longauer, CSc. Narodil sa 
5. decembra 1940 v maďarskom Debrecíne, ale mal slovenskú národnosť. Detstvo prežil na Liptove, 
v Liptovskom Svätom Mikuláši, neskôr na Spiši v Gelnici, kde v roku 1957 aj maturoval. Medicínu 
študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, štúdium v odbore všeobecné lekárstvo ukončil pro-
móciou v roku 1963. Od augusta 1963 začal pracovať ako cirkulujúci lekár v odbore chirurgia 
a vnútorné lekárstvo, potom ako sekundárny lekár na Oddelení patológie Fakultnej nemocnice 
v Košiciach. Od 1. septembra 1964 bol asistentom Ústavu patológie, o rok neskôr sa stal odborným 
asistentom. Docentom v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach sa 
stal v roku 1989. Ako prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF UPJŠ, ktorým sa stal o rok neskôr, 
a tiež ako krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre súdne lekárstvo, pôsobil v rokoch 
1990 až 2006.

V rokoch 1990 –1991 vykonával funkciu prodekana LF UPJŠ v Košiciach pre zahraničné styky, 
oblasť zahraničných vzťahov zastrešoval v rokoch 1991 – 1994 ako prorektor UPJŠ. Dekanom LF 
UPJŠ LF v Košiciach bol v rokoch 1994 – 1997.

 Ján Kňazovický sa narodil 27. októbra 1883 
v Ľubietovej, v rodine učiteľa a vychovávateľky. 
Maturoval v Banskej Bystrici a štúdium medi-
cíny absolvoval v sedmohradskom Koložvári – 
terajšom meste Kluž, kde na Lekárskej fakulte 
Františka Jozefa v septembri 1916 promoval. 
Po promócii, vo víre udalostí I. svetovej vojny, 
v hodnosti nadporučíka nastúpil do Nemocnice 

pre vojenských invalidov v Košiciach. V rokoch 
1920 – 1922 pracoval na II. chirurgickej klinike 
v Budapešti, kde získal titul odborného lekára 
chirurgie. V roku 1922 nastúpil na chirurgickú 
kliniku LF UK v Bratislave ako asistent profesora 
Kostlivého. Jeho ďalšia odborná a vedecká dráha 
sa formovala hlavne ušľachtilými vlastnosťami 
a osobnosťou profesora Kostlivého – zakladateľa 
slovenskej chirurgickej školy.

V roku 1929 sa vracia späť do Košíc ako pri-
már 192 lôžkového chirurgického oddelenia 
Štátnej nemocnice, vtedy najväčšieho chirurgic-
kého oddelenia na Slovensku. Svojou húževna-
tosťou a usilovnosťou dokázal v pomerne krátkom 
čase zmeniť toto pracovisko na chirurgické od-
delenie klinickej úrovne. V roku 1933 bol na LF 
UK v Bratislave profesorom Kostlivým habilitova-
ný za docenta patológie a terapie chirurgických 
chorôb, na základe priekopníckej práce o arté-
riografiách. 

V rokoch 1939 - 1946 pracoval v Martine ako 
primár chirurgického oddelenia a riaditeľ tamoj-
šej nemocnice. V roku 1946 sa znovu vracia do 

Košíc, na svoje bývalé pracovisko, 
a je poverený funkciou riaditeľa 
Štátnej nemocnice a primára 
chirurgického oddelenia. 
Dekrétom prezidenta republiky je 
vymenovaný za riadneho profe-
sora patológie a terapie chorôb 
chirurgických. Súčasne dostáva 
poverenie pre vytvorenie podmie-
nok na založenie lekárskej fakulty 
v Košiciach. Začiatkom roka 1947 
je menovaný za predsedu výboru 
pre budovanie vysokého školstva 
v Košiciach. Okrem iného 
v ňom zdôrazňoval pôvodnú uni-
verzitnú históriu Košíc, poukazujúc 
na jágerského biskupa a jasovské-
ho opáta Benedikta Kišdiho, 
ktorý v roku 1657 založil Košickú 
univerzitu. Úsilie o vybudovanie 
vysokého školstva v Ko šiciach 
bolo dovŕšené, keď bol 19. ok-
tóbra 1948 otvorený školský rok 
na pobočke Lekárskej fakulty 
Slovenskej univerzity v Košiciach 
a profesor Kňazovický bol meno-
vaný za prvého dekana novozalo-
ženej košickej lekárskej fakulty. 
Vo svojej dekanskej reči nazna-
čil cestu, ktorou sa má uberať: 
„Naša práca nech je každo- 
denným opakovaním a potvr-
dzovaním Hippokratovej prísa-
hy, ale to všetko nech sa robí 
v záujme humanizmu, v záujme 
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Jubilanti

Profesor Ján Sabol
sedemdesiatpäťročný
Významné jubileum – 75 rokov 
života – oslávil koncom januára 
popredný a medzinárodne 
uznávaný slovenský jazykovedec, 
prodekan pre vedeckovýskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Ko- 
šiciach Dr. h. c. prof. PhDr. Ján 
Sabol, DrSc. 

K výročiu mu blahoželali nielen 
spolupracovníci z fakulty a Katedry 
slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie, ktorú zakladal pred 
takmer desiatimi rokmi (v tom čase ako 
súčasť Ústavu filologických a sociálnych 
vied UPJŠ v Košiciach), ale aj kolegovia 
z celého Slovenska i zo zahraničia. 
Mimoriadnym ocenením si profesora 
Jána Sabola uctili koncom januára 2014 
v hlavnom meste Českej republiky: stal sa 
čestným členom Pražského lingvistického 
krúžku – prestížneho spolku českých 
a zahraničných lingvistov, ktorý je 
v priestore jazykovedy svetovým pojmom.

Profesor Ján Sabol sa narodil 25. 
januára 1939 v obci Sokoľ v okrese 
Košice-okolie. Regiónu východného 
Slovenska ostal oddaný pracovne 

i ľudsky, človečensky, po celý svoj život, 
napriek viacerým ponukám pôsobiť 
v hlavnom meste Slovenska či v za- 
hraničí. Jeho vedeckovýskumný záber 
je nesmierne široký a charakterizuje 

ho výrazný interdisci-
plinárny prístup k skú- 
manej problematike. 
Pracuje v oblastiach 
výskumu fonetiky, 
fonológie, morfonológie 
a morfológie spisovnej 
slovenčiny, štylistiky, 
verzológie, všeobecnej 
jazykovedy, matema-
tickej jazykovedy a bib- 
liografie slovenskej 
jazykovedy, ale i v ob- 
lastiach literárnej vedy, 
umenovedy, mediológie 
a ďalších príbuzných 
vedných odborov. Po- 
pri vedeckom výskume 
a vzdelávaní sa aktívne 
venuje aj tvorbe há- 
daniek a krížoviek, 
publicistike a umeleckej 
činnosti – spieva, hrá na 
harmonike a gitare, tvorí 
poéziu. V roku 2005 mu 
vyšla básnická zbierka 
pod názvom Láska na 
modro.

Do ďalších rokov žitia 
prajeme pánu profesorovi 
Jánovi Sabolovi najmä 

pevné zdravie a ešte mnoho tvorivých síl.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ

marian.gladis@upjs.sk

človeka, v záujme jeho telesného a du-
ševného zdravia. Ísť dopredu v medicí-
ne neznamená zbierať pocty pre seba, 
ale rozširovať okruh tých, ktorí uzdrave-
ní našli šťastie v živote.“

Ako dekan a súčasne riaditeľ nemocnice 
profesor Kňazovický prebudoval pôvodnú 
štátnu nemocnicu na fakultnú nemocnicu 
a na báze chirurgického oddelenia založil 
chirurgickú kliniku. Postupne z nej vytvoril 
vysokošpecializovaný ústav, schopný za-
bezpečiť výučbu poslucháčov, poskytovať 
liečebno-preventívnu starostlivosť a rozvíjať 

vedeckú prácu. Za tri desaťročia pôsobenia 
vo funkcii prednostu kliniky a vedúceho ka-
tedry chirurgie vychoval celý rad špecializo-
vaných spolupracovníkov a založil košickú 
chirurgickú školu. 

Ešte za jeho života z nej vyšli niekoľkí pro-
fesori, prednostovia kliník a primári chirur-
gických oddelení a ústavov nielen v Ko- 
šiciach, Bratislave a ďalších mestách 
Slovenska, ale aj v Čechách. Z pôvod-
nej materskej chirurgickej kliniky založe-
nej profesorom Kňazovickým vzniklo aj päť 
kliník, ktoré sú dnes súčasťou Lekárskej 

fakulty UPJŠ a Univerzitnej ne-
mocnice Louisa Pasteura, ale aj 
chirurgických kliník a oddelení 
Východoslovenského ústavu srdco-
vých a cievnych chorôb a Detskej 
fakultnej nemocnice v Košiciach.

Vedecká činnosť profesora 
Kňazovického bola všestranná. 
Zameriavala sa na aktuálne chirurgic-
ké problémy doby, v ktorej pracoval. 
Bol nielen výborným chirurgom, ale 
aj príkladným vysokoškolským učite-
ľom, vedeckým pracovníkom 
a verejným zdravotníckym činiteľom, 
vyhranenou svojráznou osobnosťou, 
dobrým človekom, priateľským rad-
com, pomocníkom, ale aj športov-
com. Ako profesor konzultant sa na-
priek svojmu vysokému veku denne 
stretával so svojimi spolupracovníkmi 
na chirurgickej klinike. Radil, konzul-
toval, akoby nebral do úvahy roky, 
ktoré prežil. Zomrel 19. augusta 
1987, vo veku nedožitých 94 rokov, 
na následky úrazu. 

Medzi viacerými spomienkovými 
stretnutiami, ktoré sa uskutočnili pri 
príležitosti 120. výročia jeho naro-
denia, bol aj XXI. Memoriál profeso-
ra Kňazovického. V jeho zá- 
vere predseda Spolku lekárov v Ko- 
šiciach prof. MUDr. Oliver Rácz, 
PhD. oznámil, že predsedníctvo 
spolku prerokovalo návrh, aby bola 

jedna 
z ulíc v Košiciach pomenovaná po profeso-
rovi Kňazovickom. Jednohlasne odsúhlase-
ný návrh, schválený rektorom UPJŠ a de-
kanom LF UPJŠ, bol predložený Magistrátu 
mesta Košice. Návrh na premenovanie uli-
ce, ktorá sa nachádza v centre Košíc, v blíz-
kosti domu, v ktorom profesor Kňazovický 
žil, je už v schvaľovacom procese. Uzavrieť 
by sa mal na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva v júni 2014. 

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor LF UPJŠ Košice

Od narodenia profesora 
Kňazovického uplynulo 120 rokov

Sú ľudia, na ktorých by sa nemalo za-
budnúť. Nesporne medzi nich patrí jedna 
z najvýznamnejších osobností košickej 
histórie medicíny profesor MUDr. Ján 
Kňazovický. Pamätáme si ho najmä ako 
prvého dekana Lekárskej fakulty a riadi-
teľa Fakultnej nemocnice v Košiciach, 
zakladateľa košickej chirurgickej školy 
a najdlhšie aktívne pôsobiaceho chirur-
ga na Slovensku. Bol nestorom nielen 
slovenskej, československej, ale mož-
no povedať aj európskej chirurgie. Na 
Slovensku sa zaslúžil o založenie lekár-
skej fakulty a položenie základov vyso-
kého školstva v Košiciach. Koncom mi-
nulého roka uplynulo 120 rokov od jeho 
narodenia.
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„Nevzdávaj sa, choď a rob!“ 
tvrdí študentská osobnosť Slovenska

Študentské stránky

Víťazom Ceny Hospodárskych novín v súťaži Študentská 
osobnosť školského roka 2012/2013, ktorú zorganizo-
vala nezisková organizácia Junior Chamber International 
Slovakia, sa v závere minulého roka stal študent 6. ročníka 
odboru všeobecné lekárstvo Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ 
v Košiciach Štefan Tóth. Hlasovalo za neho najviac čitate-
ľov portálu HNonline.sk. 

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž talentovaných 
mladých vysokoškolákov, vrátane doktorandov, ktorej cieľom je vy-
zdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách 
a oceniť ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť. Štefan Tóth bol 
do ankety nominovaný za prínos v skúmaní problematiky ischemic-
ko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie tenkého čreva. Je to 
významný patologický proces, ktorý sa vyskytuje napríklad pri srd-
covom infarkte alebo cievnej mozgovej príhode, ale zároveň zohrá-
va dôležitú úlohu pri orgánovej transplantácii. Mladý študent medicí-
ny sa o vedu a výskum začal, podľa vlastných slov, zaujímať ešte na 
základnej škole a aj počas štúdia na Prvom slovenskom gymnáziu 
Martina Kukučína v Revúcej sa zúčastňoval viacerých druhov olym-
piád. „Asi to rozhodlo a motivovalo ma k tomu, že chcem 
v živote pomáhať ľuďom. Mojou jednoznačnou voľbou bola 
Lekárska fakulta UPJŠ a keďže mi učarovala aj veda, snažil 
som sa skombinovať medicínu s výskumom a začať presa-
dzovať do klinickej praxe experimentálne poznatky, ktoré 
môžu priniesť niečo nové, čo pomôže zachrániť životy,“ vy-
znal sa mladý medik. Začal spolupracovať s Ústavom histológie 
a embryológie, neskôr sa ujal v tíme Ústavu lekárskej a klinickej bio-
chémie LF UPJŠ. „Od tých čias si pamätám slová mojich školi-
teľov, ktoré vo mne dodnes rezonujú: Choď a rob! To bolo 
základné, čo mi vštepovali, keď sa vyskytla nejaká prekážka, 
“ uviedol Š. Tóth. „Naučili ma, že stále treba dúfať, púšťať sa 
do nových vecí, nevzdávať sa a posúvať svoje limity, hoci to 
nemusí byť spočiatku ľahké a nie vždy sa vám darí,“ dodal. 
Ako však zdôraznil, nemôže sa sťažovať, všade sa stretol s podpo-
rou, ústretovosťou a takmer rodinným prostredím. To, čo mu kompli-
kuje prácu, sú predovšetkým problémy s financovaním a zháňaním 
grantov. Nevzdáva sa však ani v tom, čo potvrdzuje fakt, že už ako 
študent sa môže pochváliť ôsmimi publikáciami a pripravuje deviatu. Vlani začal spolupracovať aj s Ústavom farmakológie LF UPJŠ, kde 

sa venuje skúmaniu účinkov hadieho jedu na nádorové bunky, ktoré 
si všimla už aj laická verejnosť. V súčasnosti sa spolu s kolegami 
v tíme zaoberajú najmä výskumom metód ochrany tenkého čreva. 
„Považujeme to za dôležité, pretože ischemicko-reperfúzne 
poškodenie tenkého čreva býva často neskoro diagnosti-
kované a spája sa s vysokou úmrtnosťou. Snažíme sa preto 
nájsť metódy, ktorými by sme črevo ochránili a zároveň, kto-
rými by sme problém čo najskôr odhalili,“ priblížil svoje súčas-
né bádateľské úsilie budúci lekár – vedec. So spomínanými ústavmi 
chce Štefan Tóth spolupracovať aj naďalej a rozbehnutý výskum do-
tiahnuť do klinickej praxe. Napriek súčasnému úspechu tvrdí, že ne-
očakáva ľahkú ani jednoduchú cestu, ale je pripravený. „Veľa som 
sa musel naučiť aj o živote, okrem iného, že keď sa pustíte 
do nových vecí, stále sú počiatky zložité. Prvú publikáciu 
som písal viac ako rok a stále sa to nepribližovalo k finálnej 
verzii vhodnej na publikovanie. Vôbec to nebolo príjemné 
a verte, takmer som to zabalil. Ale na druhej strane som bol 
presvedčený, že je to dobrá myšlienka a preto som to tvrdo-
hlavo skúšal znova a hľadal vhodný časopis. A potvrdilo sa, 
že naozaj treba byť trpezlivý a výsledky sa skôr či neskôr do-
stavia. Len sa nevzdávajte a robte.“

Viera Horniaková
stefan.toth@me.com

Výnimočný úspech dosiahla študentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
Bc. Lucia Rácová. Poslucháčka masmediálnych štúdií získala na nedávnych 
Majstrovstvách sveta v karate skvelé tretie miesto a z ďalekej Indie si na Slovensko 
priniesla bronzovú medailu.

„Šieste Majstrovstvá sveta v karate federácie IKGA sa konali 10. až 16. decem-
bra 2013 v indickom meste Mumbai. Na tomto podujatí som reprezentovala nielen 
Slovensko, ale aj Filozofickú fakultu UPJŠ. Našej fakulte som vďačná za športové 
štipendium, vďaka ktorému som sa na tomto šampionáte mohla zúčastniť. Aj vďaka 
tejto podpore som si mohla opäť splniť svoj sen a bojovať o cenné kovy. Venujem 
sa kumite, čo je zápas dvoch športovcov. Súťažila som v kategórii senioriek do 68 
kg, kde sa mi podarilo vybojovať 3. miesto. Karate sa venujem od piatich rokov, 
súčasťou môjho života je už 19 rokov. Som členkou Goju-kai Karate-do klubu TJ 
Metropol Košice,“ prezradila sympatická študentka, ktorá je niekoľkonásobnou maj-
sterkou SR. V roku 2005 získala na MS medzi dorastenkami zlatú medailu a najcennej-
ší kov si priniesla aj z ME v kategórii žien, ktoré sa konali v roku 2011.

Úspešnú reprezentantku prijal 10. januára 2014 dekan FF UPJŠ prof. PhDr. Ján 
Gbúr, CSc. „Pánu dekanovi som veľmi vďačná za poskytnuté športové štipendium, keďže súťaž v ďalekej Indii bola finančne nároč-
ná. Počas celého turnaja som mala na súprave a na tričku znak Filozofickej fakulty UPJŠ a som nesmierne rada, že práve v ňom sa 
mi podarilo vybojovať bronzovú medailu,“ neskrývala radosť Lucia Rácová.

PhDr. Marián Gladiš, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ
marian.gladis@upjs.sk

Poslucháčka 
masmediálnych štúdií získala 
svetový bronz v karate

Simona Uháľová a Lucia Bačkayová 
študujú masmediálne štúdiá na UPJŠ. 
Keď boli vo štvrtom semestri, napadlo 
im, že by nebolo nevhodné vycestovať 
do sveta a zakúsiť výhody i nevýhody 
Erasmu na vlastnej koži. Splnili všetky 
podmienky, zbalili si kufre a žltý 
autobus ich odviezol 
na konečnú za-
stávku v Prahe. 

Erasmus je vlajko-
vou loďou programu 
Európskej únie v ob- 
lasti vzdelávania a od- 
bornej prípravy, zamera-
ný na mobilitu a spo- 
luprácu vo vysokoškol-
skom vzdelávaní. Erasmus 
študent si pred odcho-
dom do nového pôsobiska 
vyberie predmety, ktorým 
by sa chcel venovať. Počas 
prvých týždňov semestra si 
môže plán seminárov zmeniť, 
niektoré vyškrtnúť alebo pridať. 
Audiovizuálna tvorba, tvorba we-
bových stránok i cudzie jazyky 
boli u oboch dievčat na týždennom 
poriadku. 

Hostiteľskou školou bola 
Metropolitná univerzita v Prahe 
(MUP), ktorá patrí medzi najstaršie 
a najväčšie súkromné vysoké školy 
v Českej republike. Zahraničná spolu-
práca je kľúčovou aktivitou MUP 
a vďaka neustále sa zvyšujúcemu počtu 

V Praze je
na Erasme „blaze“

prichádzajúcich zahraničných študentov 
získava prostredie školy multikultúrnu atmo-
sféru. Študentky sa v kuse netrápili učením. 
Univerzita pravidelne organizovala diskoté-
ky, zábavné večery a výlety do susedných 
miest a štátov. 

„Učitelia majú so študentmi 
kamarátske vzťa-
hy,“ hovorí 

Simona. 
„MUP dbala ove-

ľa viac na výučbu cudzích 
jazykov, vo väčšej miere sme využí-

vali aj televízne laboratóriá. Ani na jeden 
z predmetov som nemala povinnú do-
chádzku. Univerzita a vyučujúci sa snažia 

dosiahnuť to, aby študent na hodinu pri-
šiel, lebo chce, a nie preto, že musí.“

Obom dievčatám sa Erasmus spája pre-
dovšetkým so zábavou. Aj keď im v Prahe 
chýbali najmä priatelia a rodina, 

neváhali by a štúdium 
v hlavnom meste Česka 
by si vyskúšali zno-
va. „Raz týždenne 
som navštevovala 
aj hodiny angličti-
ny a francúzštiny,“ 
spomína Lucia. „Je 
veľká škoda, že 
na našej univer-
zite nemáme 
cudzie jazyky 
povinné v kaž-
dom semes-
tri. Osobne 
si myslím, 
že mediálni 
pracovní-
ci by mali 
ovládať 
aspoň 
jeden 
svetový 
jazyk, 
mini-

málne na komu-
nikačnej úrovni.“ 

Študentky sa veľmi rýchlo začlenili 
do kolektívu ostatných „erasmákov“. Celý 
študijný pobyt bol pre ne skvelým dob-
rodružstvom, na ktoré budú dlho spomínať. 
„Dúfam, že na magisterskom stupni opäť 
niekam vycestujem,“ dodáva Lucia.

Lukáš Mano
poslucháč 3. ročníka masmediálnych štúdií FF UPJŠ

lukasmano.mail@gmail.com
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Foto: archív Lucie Rácovej 

Článok bol uverejnený na internetovej stránke FF UPJŠ



Študentské stránky

Fakulta verejnej správy (FVS) UPJŠ v Košiciach si v akademickom roku 2013/2014 pripomína 15. výročie založenia. 
Pri tejto príležitosti si na svoje štúdiá v posledný februárový deň zaspomínali jej bývalý študenti na spoločensko-pracovnom 
stretnutí nazvanom Fakulta verejnej správy a prax - pohľad absolventov. Názory niekdajších študentov sú pre vedenie fakulty 
zvlášť hodnotné, pretože aj nimi sa inšpiruje pri vytváraní svojho ďalšieho smerovania. Spoločne diskutovali o reálnom uplatne-
ní a zamestnanosti absolventov fakulty a načrtli možnosti spolupráce fakulty s verejným sektorom aj so samotnými absolvent-
mi. Niektorých z nich oslovila ich mladšia kolegyňa, študentka 2. ročníka magisterského štúdia Bc. Renáta Kmecziková.

Písanie veľkých písmen
v názvoch inštitúcií

Informácie 
 nielen do vrecka
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Počítačové technológie, ktoré napredujú míľovými 
krokmi, ovplyvňujú každého z nás. Nielen informati-
kov, ale aj filozofov, právnikov či študentov medicíny. 
Dnes si už málokto vie predstaviť súkromný a pra-
covný život bez jedného z najrýchlejších a najefektív-
nejších spôsobov dorozumievania, elektronickej pošty. 
Práve v dôsledku jej pôsobenia sa prvky hovorenosti, 
t. j. ústnosti, čoraz viac dostávajú do písaných, naj-
mä neoficiálnych, elektronicky šírených textov. 
Ide o preukázateľný jav, ktorý sa okrem iného odzr-
kadľuje aj na pravopisných nedôslednostiach. 

Stále aktuálnym ortografickým problémom je 
písanie veľkých písmen. Ide o problematiku, ktorá si 
v niektorých prípadoch vyžaduje okrem poznania pra-
vopisných zákonitostí aj všeobecnú znalosť istých fak-
tografických údajov. Keďže sme na pôde Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach, ostaneme na nej aj pri 
uvažovaní o tomto probléme. Univerzitu tvoria fakul-
ty, ktoré sú zoskupením katedier, resp. ústavov, ako 
aj univerzitné pracoviská s centrami zastrešujúcimi 
rôzne odvetvia činností. Teda – ako písať ich názvy? 

Pri viacslovných vlastných menách, ktoré sú 
presným, oficiálnym označením vedeckých inštitúcií, 
výskumných ústavov, fakúlt, katedier, rektorátov 
a dekanátov vysokých škôl, prípadne sú uvádzané 
aj s presným určením sídla alebo miesta pôsobnosti, 
sa prvé slovo viacslovného pomenovania píše 
s veľkým začiatočným písmenom. Teda: Na 
Rektoráte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
pracuje 80 zamestnancov. Prírodovedeckú fakultu 
UPJŠ tvorí 6 ústavov, vrátane Ústavu fyzikálnych 
vied. Ak pri štylizácii textov v záujme ekonomizácie 
prejavu používame aj skrátenú (neúplnú) podobu 
oficiálneho názvu, píšeme ho s malým začiatočným 
písmenom. Na katedre slovakistiky (namiesto na 
Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komu-
nikácie) sa uskutočnila súťaž autorských talentov. 
Analogicky by sa dalo postupovať aj pri centrách, 
ktoré sú súčasťou univerzity, so samostatnou (od 
ústavov nezávislou) pôsobnosťou: Centrum inter-
disciplinárnych biovied Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ, ale interdisciplinárne centrum, prípadne len 
centrum. V Pravidlách slovenského pravopisu sa uvá-
dza, že pomenovania oddelení, odborov, sekcií, rád, 
komisií a iných podobných alebo pomocných organi-
začných jednotiek inštitúcií sa nepokladajú za vlastné 
mená, teda: Súčasťou Ústavu matematických vied je 
oddelenie matematickej analýzy.

V každom prípade, analyzovaná problematika nie 
je jednoduchá, ale dá sa elegantne so znalosťou vecí 
a pravidiel vyriešiť aj bez toho, aby sme do písania 
viacslovných názvov vnášali pravidlá z cudzích ja-
zykov a začínali tak nefunkčne a nekorektne každé 
slovo pomenovania veľkým písmenom. 

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
FF UPJŠ v Košiciach

iveta.bonova@upjs.sk

Aby slovenčina 
neplakala...

Viac o absolventoch FVS si môžete prečítať 
na stránke fakulty v záložke Alumni.

http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/alumni/
renata.kmeczikova@gmail.com

Každý mladý človek sa počas svojho štú-
dia zamyslí nad tým, kam sa jeho štúdium 
uberá. Zamýšľa sa nad tým, kto bude jeho 
zamestnávateľ, čo bude jeho pracovná 
náplň. A možno, v momentálne neľahkej 
situácii na trhu práce, mnohí uvažujú aj nad 
tým, či vôbec budú pracovať v obore, ktorý 
vyštudovali. Ponúkame pohľad absolventov 
Fakulty verejnej správy UPJŠ, ktorí môžu byť 
inšpiráciou i dobrým príkladom.

PhDr. Viera Palitefková
Súčasný zamestnávateľ: Miestny úrad 
Mestskej časti Košice – Západ
Pozícia: referentka

Naša absolventka už počas štúdia aktívne 
spolupracovala s viacerými organizáciami 
v rámci ročníkových prác. Svoje skúse-
nosti zúročila pri písaní mojej diplomovej 
práce. V súčasnosti pracuje na Miestnom 
úrade Mestskej časti Košice – Západ ako 
referentka na majetkovom oddelení. Ako 
sama hovorí: „Nestačí sa uspokojiť len 
s poznatkami, ktoré fakulta ponúkne, 
ale je dobré nájsť si nejakú oblasť 
z praktického života a zapojiť sa do nej. 
Takto prepojiť teoretické poznatky 
s praxou a naopak. Na zlepšenie štúdia 
by som navrhovala viac priestoru 
a času venovať štúdiu v cudzích jazy-
koch, najmä preto, že v praxi je to veľká 
výhoda. Zároveň ešte viac prepájať teo-
retické poznatky s praktickým životom 
a posilniť zručnosti v oblasti práce 
s výpočtovou technikou.“

Mgr. Michaela Danechová
Súčasný zamestnávateľ: ECONET 
OPENFUNDING s.r.o.
Pracovná pozícia: Senior konzultantka

 „Vo svojej doterajšej pracovnej praxi 
som sa utvrdila v tom, že samotný vy-
sokoškolský titul jeho nositeľa v praxi 
nijako nezvýhodňuje. Vo verejnom sek-
tore ho možno zaradí do triedy s lepším 
platovým ohodnotením, ale v súkrom-
nom a neziskovom sektore sa vás na 
pohovore spýtajú maximálne na to, aký 
máte titul a kde ste študovali. Potom 
vás hodia do dravých vôd, kde sa cení 
hlavne flexibilita, otvorenosť novým ve-
ciam a schopnosť prinášať organizácii 
inovácie. Samozrejme, čím lepší máte 
znalostný základ z univerzitného štúdia 
a schopnosť aplikovať poznatky do pra-
xe, tým ľahšie a úspešnejšie sa v týchto 
vodách pláva,“ konštatuje Mgr. Michaela 
Danechová.

Mgr. Jaroslav Dzurik ml. 
Súčasný zamestnávateľ: Slovnaft, a. s.
Pozícia: riadiaci pracovník 

„V mojej každodennej práci využívam 
vedomosti nadobudnuté na FVS, na-
koľko moja práca je spojená s ekono-
mickou a právnou problematikou, ako 
aj s vedením ľudí, čo štúdium spĺňa na 
100%. Keďže som popri štúdiu aj pra-
coval, fakulta verejnej správy ma okrem 
odborných vedomostí naučila aj samo-
statnosti pri riešení úloh, time manage-
ment a zvládanie stresu. Záujemcom 
o štúdium na FVS, ktorých snom je byť 
vrcholovým riadiacim pracovníkom, by 
som preto štúdium na tejto fakulte urči-
te odporučil aj z dôvodu ideálnej sklad-
by predmetov,“ hovorí Mgr. Jaroslav 
Dzurik.

Mgr. Martin Tutka
Súčasný zamestnávateľ:
Doprastav, a. s., Praha
Pozícia: riaditeľ

Riaditeľ organizačnej zložky Doprastavu 
v Prahe konštatuje: „Vzdelanie mi veľmi 
otvorilo dvere k získaniu pracovného 
miesta. Začal som na pozícii referenta 
controllingu v nadnárodnej stavebnej 
spoločnosti, ktorá pôsobí v mnohých 
krajinách EÚ ale aj mimo teritória 
Spoločenstva. Prierezové vzdelanie je 
pre mňa základom k riadeniu českej po-
bočky s obratom 22 miliónov eur.“

Mgr. Oliver Kovács 
Súčasný zamestnávateľ: Miestny úrad 
mestskej časti Košice – Západ
Pozícia: referent

Čerstvý absolvent a zároveň referent 
Oddelenia rozvoja Miestneho úradu 
mestskej časti Košice-Západ hovorí: 
„Už počas štúdia som sa venoval 
mnohým aktivitám, bol som členom 
občianskeho združenia študentov fakul-
ty, prostredníctvom ktorého sme pri- 
pravili mnoho podujatí a rôznych 
eventov. Počas školy som nebol úzko 
zameraný na konkrétnu oblasť štúdia. 
Prínosom pri prijímaní na pracovné 
miesto bolo zameranie mojej bakalár-
skej a diplomovej práce. Vo všeobec-
nosti nie je dobré byť odborníkom 
generalistom, takých je veľa, pointou je 
byť špecialistom a mať všeobecné zna-
losti v každom odbore.“ 

Absolventi Fakulty verejnej správy UPJŠ
spomínajú na svoju alma mater 

53. míting Európskej asociácie 
študentov zubného lekárstva (EDSA)

(53rd European Dental Studetns
Associations´ meeting)
2. - 9. marec 2014

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
http://kosice.ssszl.sk/

II. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie

Rekreačný šport, zdravie, kvalita života
20. - 21. marec 2014

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ,
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy 
a športu

http://www.upjs.sk/pracoviska/
ustav-telesnej-vychovy/konferencia-2014 

Výstava Záhadný svet mušlí
21. marec – 13. apríl 2014

Botanická záhrada UPJŠ
www.bz.upjs.sk

Výročné stretnutie Akademickej obce
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

27. marec 2014
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Týždeň slovenských knižníc
31. marec - 6. apríl 2014

Univerzitná knižnica UPJŠ
http://www.upjs.sk/pracoviska/

univerzitna-kniznica

VII. Študentské sympózium 
z medzinárodného práva

Téma: Aktuálne problémy medzinárodného 
leteckého a kozmického práva

Danišovce, apríl 2014
Právnická fakulta UPJŠ

Ústav európskeho práva,
oddelenie medzinárodného práva

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/
ustav-europskeho-prava/oznamy

Medzinárodná matematická súťaž 
NÁBOJ 2014
11. apríl 2014

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
http://math.naboj.org/

Finále V. ročníka 
Simulovaného súdneho procesu 

podľa uhorského feudálneho práva 
9. apríl 2014 

Právnická fakulta UPJŠ, 
Katedra dejín štátu a práva, 
Katedra teórie štátu a práva

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/sss-2014 

Študentská vedecká konferencia
24. apríl 2014

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Prírodovedecké dni 2014
24. - 29. apríl 2014

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Konferencia 10 rokov v Európskej únii –
vzťahy, otázky, problémy

29. máj 2014
Právnická fakulta UPJŠ,
Ústav európskeho práva,

oddelenie medzinárodného práva

Výstava Bonsaje
1. – 4. máj 2014

Botanická záhrada UPJŠ
www.bz.upjs.sk

Deň otvorených dverí – jarná časť
9. – 10. máj 2014

Botanická záhrada UPJŠ
www.bz.upjs.sk

Výstava Motýle exotických trópov
16. máj – 30. jún 2014

Botanická záhrada UPJŠ
www.bz.upjs.sk

3. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov 

a mladých vedeckých pracovníkov 
Téma: Ochrana osôb v európskom 

právnom prostredí 
29. máj 2014

Právnická fakulta UPJŠ, 
Katedra občianskeho práva

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/
konferencie

6. Medzinárodný kongres študentov 
medicíny v Košiciach 2014

(6th International Student Medical
Congress in Košice 2014)

25. - 27. jún 2014
Lekárska fakulta UPJŠ, Spolok medikov mesta 

Košice, EDUMED n. o.
www.ismck.com

2. konferencia Európskej spoločnosti 
pre štúdium angličtiny (ESSE)

29. august - 2. september 2014
Filozofická fakulta UPJŠ,

Katedra anglistiky a amerikanistiky,
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny 

(SKASE)
www.esse2014kosice.sk

Vedeli ste, že...
... najmohutnejšou ihličnatou drevinou na svete je
sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum)?

V Botanickej záhrade UPJŠ je zastúpený niekoľkými
exemplármi, najväčší z nich má obvod kmeňa 

213 cm. Domovinou tejto dreviny je západná časť 
severoamerického kontinentu. V národnom parku 

Sequoia v Kalifornii (USA) rastie najmohutnejší jedi-
nec, pomenovaný Strom generála Shermana (General 
Sherman Tree), s výšku takmer 85 m. Obvod kmeňa, 
nameraný vo výške 1,5 metra nad zemou, dosahuje 
takmer 35 metrov. Jeho hmotnosť, aj s koreňovým 

systémom, sa odhaduje na vyše 2 500 ton a odhado-
vaný vek stromu je približne 2300 až 2700 rokov. 

Kalendárium



Zo života
Ústavu telesnej výchovy a športu
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na Medzinárodnom turnaji juniorov 
v ČR a ktorý sa momentálne pripravuje 
na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá 
Sveta juniorov. Zo žien nás výborne re-
prezentuje Marigona Mehmeti v karate-
-kumite a Dana Brusová v benchpresse 
a silovom trojboji, ktorá sa momentálne 
pripravuje na majstrovstvá SR 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach, ktorý má vyše 60-ročnú histó-
riu, ako jedno z univerzitných pracovísk vy-
tvára pre všetkých študentov univerzity širo-
kú ponuku športového vyžitia. Ponúka mož-
nosť kompenzácie sedavého životného štýlu 
a psychického zaťaženia študentov počas 
semestra aj mimo neho prostredníctvom 
13-tich druhov športov a viacerých zimných 
či letných kurzov. Študijný program Šport 
a rekreácia pripravuje vysokoškolsky vzdela-
ného absolventa pre praktické pôsobenie 
v oblasti športu a pohybovej rekreácie 
a v súčasnosti ho navštevuje 169 študentov, 
medzi ktorými je aj mnoho úspešných špor-
tovcov na vrcholovej úrovni.

„Medzi našich najúspešnejších štu-
dentov patrí Martin Bendík, ktorý sa 
zúčastnil ZOH 2014 v Soči v Alpskom 
lyžovaní, Radoslav Tatarčík, držiteľ via-
cerých slovenských rekordov vo vzpie-
raní, ktorý je reprezentantom SR 
v danom športe, ďalej Boris Lieskovský, 
reprezentant SR v taekwondo, ktorý 
nás bude v máji reprezentovať na MS 
Európy v Baku a v júni na Univerzitných 
majstrovstvách Sveta v Číne, Matej 
Engler reprezentant v kick boxe, ktorý 
získal vlani na Majstrovstvách sveta 
v Turecku bronzovú medailu a zápasník 
Dávid Berdis, ktorý v roku 2013 získal 
1. miesto na Medzinárodnom turnaji 
U-23 konanom na Slovensku a taktiež 

a ČR v silovom trojboji a je si istá svo-
jím postupom na majstrovstvá Európy 
a následne na majstrovstvá sveta. 
Svojich zástupcov máme aj v kolektív-
nych športoch, napríklad 4 hráčov ex-
traligy v basketbale, 3 hráčov extraligy 
v hádzanej, zástupcu extraligy v hokeji 
či vodnom póle,“ hovorí riaditeľka ÚTVŠ 
Mgr. Alena Buková, PhD. Ako dodáva, 
viacerí študenti však majú svoje najväčšie 
úspechy ešte len pred sebou. 

ÚTVŠ spolupracuje na príprave rôznych 
športových podujatí aj s inými organizáciami 
a mestom Košice. Pochváliť sa môže aj dob-
rou bilanciou v oblasti vedomostných súťaží. 
„Za zmienku stojí premiérová účasť 
našej študentky Jaroslavy Suchej na 

Študentskej vedeckej konferencii v má-
ji 2013, ktorá v oblasti športovej huma-
nistiky obsadila prvé miesto,“ pozname-
náva riaditeľka ÚTVŠ. 

Ako vnímajú štúdium na ÚTVŠ samot-
ní študenti?

„Študovať na tomto ústave som sa 
rozhodol kvôli zdokonaleniu sa vo 
sfére, v ktorej sa pohybujem prevažnú 
časť svojho života - chcel som študo-
vať smer, ktorý ma baví. Štúdium mi 
pomohlo aj v športovej kariére vďaka 
osvojeniu si nových športových techník 
v iných športových odvetviach a spoz- 
naniu môjho organizmu a práce 

systémov v ňom počas záťaže i odpo-
činku. Myslím si, že štúdium malo vplyv 
aj na rozvoj mojej osobnosti,“ konštatuje 
Radoslav Tatarčík, držiteľ viacerých sloven-
ských rekordov vo vzpieraní. Za najväčšie 
plusy ÚTVŠ považuje prepojenie štúdia 
s komerčnou a vrcholovou oblasťou športu 
a odborný pedagogický zbor so skúse-
nosťami s vrcholovým alebo výkonnostným 
športom. 

„Myslím si, že toto štúdium bude 
pre mňa prospešné aj ako príprava na 
zamestnanie, pretože mám možnosť 
absolvovať viacero športových kurzov 
spojených s certifikátmi a dosiahnuť 
po úspešnom ukončení štúdia 
4. trénerskú triedu – Šport pre všet-
kých. Odporúčam toto štúdium všet-
kým mladým ľudom so vzťahom k špor-
tu a chuťou študovať, ktorí by chce-
li v budúcnosti pôsobiť ako tréneri, 
asistenti trénerov, animátori, športoví 
inštruktori a podobne,“ dodáva študent 
3. ročníka ÚTVŠ.

Štúdium si pochvaľuje aj študent 1. roč- 
níka Martin Bendík, účastník nedávno 
skončenej zimnej olympiády. „Lyžujem od 
troch rokov a štúdium na ÚTVŠ pre mňa 
znamená prepojenie športovej teórie 
s praxou. Pedagógovia sú nám veľmi 
nápomocní, oceňujem tiež príjemné 
prostredie, pestrý rozvrh i skutočnosť, 
že môžem študovať popri športe, keďže 
mám často veľmi nahustený program,“ 
hovorí M. Bendík, ktorý by raz chcel pra-
covať ako tréner. Na Zimných olympijských 
hrách 2014 v Soči obsadil v kráľovskej alp-
skej disciplíne 45. priečku s časom o 9,16 
sekundy horším ako víťaz Matthias Mayer 
z Rakúska, v superobrovskom slalome zís-
kal 43. miesto. „Pred zjazdom som ne-
mal veľké oči a aj keď som sa na svoju 
olympijskú premiéru veľmi tešil, vzhľa-
dom na náročnosť trate som si želal 
predovšetkým dôjsť bezpečne do cieľa. 
Mnohí to vzdali a dokonca aj tí najlepší 
konštatovali, že je to veľmi nebezpeč-
ná trať, preto som rád, že som ju vôbec 

ÚTVŠ vychováva
úspešných 

slovenských 
reprezentantov

zišiel a svoje umiestnenie považujem 
za osobný úspech,“ konštatoval 20-ročný 
zjazdár. „Zatiaľ čo pre niektorých účast-
níkov predstavovala olympiáda 
v Soči záver ich kariéry, moja sa iba roz-
bieha. Verím, že ma ešte čaká niekoľ-
ko olympiád a raz určite budem chcieť 
dosiahnuť aj medailovú priečku,“ dodal 
najmladší zjazdár na olympiáde v histórii slo-
venského lyžovania.

Dvojstranu pripravila:
RNDr. Jaroslava Oravcová

hovorkyňa UPJŠ
Foto: Žofia Hnátová,

archív R. Tatarčíka a M. Bendíka

http://www.upjs.sk/praco-
viska/ustav-telesnej-vychovy/

studijny-odbor-sport-a-rekreacia
alena.bukova@upjs.sk 

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach existuje pod týmto názvom od mája 2010. Jeho história však siaha až do roku 1952, 
keď bola ako súčasť lekárskej fakulty zriadená Katedra telesnej výchovy UPJŠ s vonkajšími ihriskami a ľahkoatletickou dráhou. Na jar 1963 
bola založená Prírodovedecká fakulta UPJŠ a jej súčasťou sa stala aj Katedra telesnej výchovy s vlastnými telocvičňami, ktoré neskôr začali 
slúžiť aj iným fakultám univerzity.

Zatiaľ čo v minulosti boli súčasťou učebných osnov telesnej výchovy základná gymnastika, športová gymnastika, ľahká atletika, pláva-
nie, drobné pohybové hry a základy športových hier, v školskom roku 1990/91 nastúpil nový trend výučby, ktorý upustil od niektorých, pre 
študentov nezaujímavých a násilných foriem povinnej telesnej výchovy. Poslucháči v prvých ročníkoch prešli základmi športových hier ako 
basketbal, volejbal a sálový futbal, vo vyšších ročníkoch mali možnosť výberu z viacerých pohybových aktivít - aerobiku, posilňovania, či 
plávania a postupne sa ponuka športov ďalej rozširovala o nové, pre študentov atraktívne športy. V roku 2005 sa Katedra telesnej výchovy 
premenovala na Ústav telesnej výchovy v Košiciach. O päť rokov neskôr sa zlúčil s Ústavom vzdelávania, ktorý bol presťahovaný z Rožňavy 
do Košíc a dostal súčasný názov Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Na vyučovacom procese ústavu sa v súčasnosti podie-
ľa 14 učiteľov, z toho jeden profesor a štyria docenti.

Z histórie Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

Študijný program Šport a rekreácia
Absolvent tohto študijného programu je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovno-športový proces, zameraný na preven-

ciu smerujúcu k zdravému životnému štýlu a kvalite života, ako aj na oblasť pohybovej rekreácie, ktorá je spätá so zmysluplným využívaním 
voľného času. Disponuje teoretickou a praktickou pedagogicko-psychologickou výbavou a poznatkami z manažmentu, ktoré sú potreb-
né pre efektívnu prácu s ľuďmi individuálne aj skupinovo. Biologicko-medicínsky základ poznatkov mu umožňuje chápať súvislosti medzi 
záťažou, adaptabilitou a odolnosťou, ktoré potrebuje pre intervenčnú činnosť pri tvorbe pohybových a športovo-rekreačných programov. 
Absolvent bakalárskeho štúdia je odborník, ktorý vie pracovať koncepčne a tvorivo, využívajúc moderné prostriedky, ktoré prináša „priemy-
sel“ športu, rekreačných služieb, cestovného ruchu, turizmu a v súčasnosti expandujúcich welness služieb.

Martin Bendík, študent 1. ročníka študijného programu Šport a rekreácia 
na ZOH 2014 v Soči

Na stretnutí s novinármi odovzdal Martin 
Bendík svoje štartovné číslo z tréningu olympij-

ského zjazdu riaditeľke Ústavu telesnej 
výchovy a športu UPJŠ v Košiciach 

Mgr. Alene Bukovej, PhD.

Radoslav Tatarčík, študent 3. ročníka študijného programu Šport a rekreácia



História
budov UPJŠ
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Národná kultúrna pamiatka, 
jedna z najstarších budov 
s najväčšou historickou hod-
notou vo vlastníctve UPJŠ 
a možno aj s najzaujíma-
vejšou históriou. Pôvodne 
učiteľský ústav, vybudo-
vaný okolo roku 1906 pre 
potreby rádu uršulínok, 
prešiel do vlastníctva uni-
verzity v roku 1970. Dnes 
slúži Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ a sídli tam Ústav fyzi-
kálnych vied, Ústav informa-
tiky, Centrum aplikovanej 
informatiky zabezpečujúce 
všetky fakultné komunikačné systémy 
a tiež niektoré spolupracujúce pracovis-
ká SAV. Taká je krátka charakteristika 
stavby nachádzajúcej sa na adrese 
Park Angelinum 9.

Medzi klenoty dvojpodlažnej budovy 
s rozsiahlymi suterénnymi priestormi patrí 
zrekonštruovaná knižnica v priestoroch 
bývalej kaplnky, nesúca meno sv. Angely 
Merici, zakladateľky rehole sv. Uršule. 
Významným zdrojom informácií o histórii 
budovy je „Inventarizačný súpis hodnotných 
detailov s návrhom obnovy a zisťujúca son-
dáž objektu Park Angelinum v Košiciach“, 
ktoré  v lete 2012 spracovali historici 
umenia Mgr. Luboš Kürthy a Mgr. Barbora 
Glocková. Ako uvádzajú, zaujímavé nálezy 
historických plánov v technickom fonde 
Archívu mesta Košice (AMK) umožňujú po-
merne spoľahlivo charakterizovať základné 
vývojové etapy stavby pred polovicou 20. 
storočia. O počiatkoch výstavby náročného 
stavebného projektu Angelinum však vo fon-
doch AMK absentujú akéhokoľvek listinné 
materiály, preto sa historikom nepodarilo 

odhaliť všetky jej podrobnosti a  okolnosti. 
Zo zachovaných stavebných plánov však 
ako  staviteľa identifikovali Štefana Forgáča 
(Forgách István) a zástupcu stavebníka – 
matku predstavenú košických uršulínok 
(Lipcsey Viktória).  Podľa zistení zodpo-
vedného metodika Krajského pamiatkové-
ho úradu (KPÚ) v Košiciach Mgr. Kamila 
Alezára, projekt bol Štefanom Forgáčom 
vyhotovený 8. januára 1904 a začiatok stav-
by možno datovať už do jarných mesiacov 
1904, čo ale nie je potvrdené. 

Budova vo svojej histórii viac-menej vždy 
slúžila vzdelávacím účelom. Až na „krtkov“ 
bývalej ŠtB v jej suteréne, ktorí si tam 
v časoch, keď Park Angelinum niesol názov 
Námestie Februárového víťazstva, vybudo-
vali odpočúvací uzol. Rekonštrukcie 
v budove prebiehajú po etapách, v závislosti 
od projektov a finančných možností univer-
zity a fakulty. Doposiaľ najvýznamnejším je 
rozbehnutý projekt PROMATECH v hodnote 
2,56 milióna eur, v ktorom je naším hlavným 
partnerom SAV. Začal v septembri 2013 
a ukončený by mal byť v júni 2015. V jeho 

rámci sú rekonštruované hlav-
ne suterénne priestory budovy 
a odizolovaný celý jej obvod. 
Hlavným cieľom rekonštrukč-
ných prác v súčasnosti je úpra-
va vnútorných priestorov tak, 
aby slúžili pre potreby vzdelá-
vania, vedy a výskumu v 21. 
storočí, ale  súčasne, aby bola 
zachovaná historická hodnota 
tejto cennej budovy. 

Dbáme na  to, aby všetky 
rekonštrukčné práce pre-
biehali v súlade s usmerne-
niami KPÚ a vždy hľadáme 

Novodobá tradícia najstaršej košickej univerzity priviedla v piatok 24. januára 2014 
do hotela DoubleTree by Hilton takmer 230 hostí z radov zamestnancov, priateľov 
a priaznivcov našej alma mater, aby sa príjemne zabavili na v poradí jej štvrtom 
Reprezentačnom bále. Moderoval ho Peter Marcin, ako hlavný hudobný hosť vystúpil 
Vašo Patejdl a do tanca hrali hudobná skupina Radical a cimbalová hudba Petra 
Balogha. K dobrej tanečnej zábave ich motivoval Tanečný klub Ellegance Petra 
Vidašiča. Hostia si aj tento rok mohli v atraktívnom prostredí pochutnať nanápaditom 
servírovanom menu, kvalitnom víne, švédskych stoloch a tešiť sa na tombolu s hod-
notnými cenami. Naše poďakovanie patrí všetkým partnerom a sponzorom, ktorí 
podujatie podporili. A kto sa už teraz teší na budúcoročný bál a nechce si nechať ujsť 
jeho 5. ročník, v kalendári si môže poznamenať dátum 23. január 2015. Všetkých 
srdečne pozývame.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ 

Autor fotografií Fero KollárPodujatie podporili

Ďakujeme

prijateľný kompromis. Ten je nevyhnutný, 
pretože špičkový výskum, ktorý sa realizuje 
v budove, vyžaduje špecifické prostredie. 
Nedokonalosť prostredia by totiž viedla ku 
skresľovaniu výsledkov výskumu. Príkladom 
sú tzv. čisté priestory, pre ktoré sme museli 
vytvoriť miestnosť v miestnosti. Zachovali 
sme historické okná, klenby a ošetrili steny, 
ale vo vnútri sme museli urobiť nový priestor, 
ktorý zodpovedá náročným podmienkam 
výskumníkov. Nehovoriac o umiestnení dra-
hých laboratórnych prístrojov, ktoré patria 
medzi európske unikáty. Jedinou otvorenou 
otázkou zatiaľ ostáva strecha, ktorá má ešte  
pôvodnú krytinu a dožíva. Už vlani sme po-
žiadali príslušné ministerstvá o poskytnutie 
dotácie na jej rekonštrukciu. Dúfame preto, 
že v dohľadnom čase táto historicky cenná 
budova, ktorá ukrýva to najnovšie a najcen-
nejšie z pohľadu vedy, dostane adekvátne 
zastrešenie.

Ing. Daniela Čorňáková,
vedúca prevádzkového úseku Rektorátu UPJŠ

Ing. Adriana Orfanusová,
vedúca prevádzkového oddelenia 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Celkový pohľad (grafika) na areál Angelina z obdobia pred rokom 1918 (re-
produkcia z publikácie Košice 1780-1918 od PhDr. Zdenka Němca CSc., 
Ing. arch. Jozefa Duchoňa a Kristíny Rybárovej, Pergamen Sečovce 1994).
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Spolu za zdravý
a krásny úsmev
Uzávierka hlasovania: 31. marec 2014

PRÍMES -
Prírodovedecký časopis
Uzávierka hlasovania: 30. jún 2014

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má v súťaži 
dve želiezka v podobe týchto projektov:

Opäť máme príležitosť určiť, ktoré vysokoškolské projekty si zaslúžia

10 x 3000 eur. Tak priložme ruku k dielu a pomôžme získať finančnú injekciu

aj pre študentov našej univerzity. Stačí pridať svoj hlas na stránku:

www.space.sk.

Naše projekty:

Pridajte sa a podporte ich! 

ASFEU vyhlásila
súťaž pre študentov

vysokých škôl
Predmetom súťaže je vytvoriť krátke video (hrané, 

animované, dokumentárne alebo kombinované) v maxi-
málnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo a zároveň 
náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, 
ktoré ovplyvňujú náš život. 

Prečo sa voda mení na ľad, dúha je farebná a veci nám 
padnú na zem? A ako vlastne funguje svet okolo nás? 
Možno práve podobné otázky z prírodovedy, fyziky a ché-
mie ostávajú nezodpovedané pre mnohých žiakov. Súťaž 
podporuje kreativitu študentov, ktorí vo videu vysvetlia 
ktorúkoľvek oblasť vedy. Výber cieľového ročníka základ-
nej školy je ľubovoľný. 

Do súťaže môže každý vysokoškolák poslať maximálne 
jedno audiovizuálne dielo - video. Traja najlepší získajú 
najmodernejší tablet. 

Súťaž je podporovaná v rámci operačného programu 
Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Vysokoškoláci môžu svoje práce na CD spolu s prihlasova-
cím formulárom posielať do 12. apríla 2014 na poštovú 
adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informova-
nia a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je 
potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma rozumieť vede. 

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej 
stránke agentúry www.asfeu.sk v priebehu mája 2014.


