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	 prof.	J.	Harantovi	
•	 Prezident	Andrej	Kiska	udelil	štátne
	 vyznamenanie	prof.	MUDr.	Jozefovi	Kafkovi,	DrSc.
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	 študentom	v	Košiciach
•	 Svetová	zimná	Univerziáda	už	aj	na	Slovensku
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Cestuj,	aby	si	poznal,
poznávaj,	aby	si	rozumel

U  niverzita je ako ľudská bytosť. Človek, ktorý sa nestýka 
   s cudzincami a nespoznáva ľudí z iných krajín a rôz- 
  nych kútov Zeme, je väčšinou plný predsudkov a pred-

pojatosti voči nim. Preto si myslím, že rozvíjať a udržiavať zahra-
ničné styky s inými univerzitami na celom svete je potrebou a po- 
vinnosťou každej univerzity. Ak odhliadneme od prínosov vo 
vzdelávacej, vedeckovýskumnej či inej odbornej aktivite, ktoré sú, 
samozrejme, prioritnými cieľmi univerzitných medzinárodných 
kontaktov, nezanedbateľným výsledkom je hlavne ten, na ktorý 
sa často podvedome zabúda. Tým cieľom je poznávať nových ľu-
dí, ich kultúru a zmýšľanie. Jednoducho poznávať sa navzájom. 
Poznávať sa tak, aby som pochopil, že kdekoľvek na svete žijú 
ľudia, ktorí sú si veľmi podobní, že na svete žije podstatne viac 
ľudí dobrých ako zlých. Škoda len, že práve tej menšine horších 
sa občas podarí uchvátiť moc a vohnať všetkých ostatných do 
apokalyptickej katastrofy. Nad tým, ako predísť takýmto nešťas-
tiam, sa ľudia zamýšľali asi stále. U nás v Európe toto myslenie 
nabralo reálnejšie kontúry a prenieslo sa aj na univerzitnú pôdu 
po II. svetovej vojne. Po druhej strašnej vražednej udalosti 
v 20. storočí, pretože prvá nám na poučenie nestačila. Výsledkom 
zmeny v myslení bola maximálna podpora výmenných pobytov 
univerzitných študentov a pedagógov. Aj finančná, ktorá nako-
niec pevne zakotvila aj u nás v podobe rôznych programov, z kto-
rých najznámejším je určite ERASMUS. Je to veľký krok vpred, 
obrovský posun v myslení a podpore medzinárodných vzájomných 
vzťahov. A záver je jednoduchý. O čo viac máš dobrých priateľov 
roztrúsených po svete, o to ťažšie sa ti bude brať do ruky zbraň, 
aby si ju proti nim namieril.

Vždy som maximálne podporoval cesty študentov do zahraničia. 
Spomínam si, že ešte ako dekan lekárskej fakulty som presadzo-
val, aby vycestoval čo najväčší počet študentov. Spolu s mojimi 
kolegami sme založili v rozpočte fond na ich podporu a k štipen-
diám sme im aj finančne prispievali. Snažil som sa, aby sme im 
nerobili zbytočné obštrukcie s uznávaním predmetov, ktoré v za-
hraničí absolvovali, pretože prínos ďalších pozitív z ich poby-
tu v zahraničí mnohokrát presahoval možné nesplnenie niekto-
rých odborných detailov, ktoré si následne aj tak hravo doplnili. 
Opačný prístup je pre mňa dodnes cudzí a neprijateľný. 

Teším sa, že v tomto smere sa aj situácia v myslení jednotlivých 
ľudí všeobecne postupne vylepšuje. Môžeme to badať aj v tom, že 
Európska únia sa nezastavila na svojich terajších hraniciach, ale 
že podporu týchto programov medzinárodných kontaktov naďa-
lej rozširuje aj na nečlenské krajiny. A to je šanca na rozširovanie 
osvieteného zmýšľania aj u ľudí, ktorí si dodnes ešte nenašli dosť 
času nato, aby sa nad podstatou veci intenzívnejšie zamysleli. Je 
to šanca pre nás všetkých, aby sme lepšie chápali a navzájom si 
vážili jeden druhého, nezávisle od toho, ako ďaleko od seba býva-
me. Podľa slov jedného českého matematika, cestovateľa, spiso-
vateľa a astronóma Oldřicha Prefáta z Vlkanova: „Kdož by chtěl 
od lidí ctěn a vážen býti, že i on sám má prve ctně a šlechetně živ 
býti, a lidí sobě také uměti vážiti.“ Okrem iného podnikol niekoľ-
ko mesiacov trvajúcu cestu do Svätej zeme, ktorú v roku 1563 po-
písal vo svojej knihe Cesta do Benátek a odtud potom po 
moři až do Palestiny. Vyjadrenie o ľuďoch, ktorí nemajú 
záujem nič nové vidieť, poznávať a pritom sa stále niečomu 
priučiť, ktoré sa tiež nachádza v tejto knihe a je dodnes platné, 
si vám dovolím zacitovať na záver: „... že nad ty, kteří ustavičně 
doma leží, nic nebývá horšího, proto, že ti neokusivše bídy a pso-
ty, ničemu naprosto nerozumějí, a k ničemu také potřebnému při-
mlouvati se neumějí.“
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prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
rektor UPJŠ v Košiciach
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Titul:  Organizačné správanie 
– cvičebnica

Autori: 
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, 
PhD. a kol.

Fakulta verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach, 1. vyd., 2014, brož., 

192 s., cena: nepredajné
(CD-ROM, e-publikácia - http://unibook.upjs.sk/predaj-vyda-
nych-titulov/fakulta-verejnej-spravy)

Vysokoškolská cvičebnica Organizačné správanie obsahovo 
dopĺňa vysokoškolskú učebnicu s rovnakým názvom. Dotvára 
celkový pohľad na problematiku správania sa ľudí v organizá-
ciách, o. k. so zameraním na klasické prístupy i nové trendy 
v predmetnej problematike. Cvičebnica tak môže slúžiť nielen 
ako učebný materiál pri vysokoškolskom vzdelávaní, ale aj ako 
užitočná pomôcka pri rozličných outdoorových či indoorových 
tréningových aktivitách v rámci procesu vzdelávania v organi-
záciách, resp. pri interakcii akademickej teórie a hospodárskej 
praxe.

Titul:  Námorný jachting ako pro-
dukt cestovného ruchu 
(e-publikácia)

Autor: doc. Mgr. Rastislav Feč, PhD.,

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach, 1. vyd., 2014, brož., 73 s., 
cena: 5 €

Cieľom tejto vedeckej monografie bolo 
zistiť preferencie a postoje potenciálnych budúcich zákazní-
kov v podobe študentov vysokých škôl k takémuto typu zájaz-
dov, na základe čoho bude možné vytvoriť produkt, ktorý sa 
bude v čo najväčšej miere zhodovať so skutočnými hodnoto-
vými orientáciami klientov. Na zistenie potrebných informácií 
bol použitý autorom vytvorený dotazník, ktorý bol spracova-
ný na základe percentuálnej analýzy spolu s výpočtom štatis-
tickej významnosti rozdielu hodnôt pre percentuálne údaje. 
Výsledky z tejto analýzy by mali pomôcť aj podnikateľským 
subjektom v tejto oblasti vhodne vytvoriť produkt tak, aby bol 
v čo najväčšej miere predateľný, aby zákazníci boli spokojní so 
spotrebou vytvoreného produktu.

Titul:  Návod na písanie závereč-
ných prác (e-publikácia)

Autori:  
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.,
doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD., 
PhDr. Katarína Greňová

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach,
1. vyd., 2014, brož., 72 s. , cena: 5 €

Cieľom tohto odborného textu je zvládnutie záverečnej prá-
ce každého študenta na úrovni, ktorá sa vyžaduje na vysokej 
škole. Pravidlá a predpisy na písanie záverečných prác majú 
svoje špecifiká, preto je nevyhnutné, aby to študenti našli na 
jednom mieste. Aj týmto sa zvyšuje šanca, že napísaná záve-
rečná práca bude spĺňať všetky predpoklady a bude úspešne 
obhájená.

Titul:  Tvorba úloh 
pre programátorské súťaže

Autori: 
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.,
PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v 
Košiciach, 1. vyd. , 2014, brož., 79 s., 
cena: nepredajné

(e-publikácia na stiahnutie -
http://unibook.upjs.sk/predaj-vydanych-titulov/prirodove-
decka-fakulta )

Cieľom monografie je poskytnúť prehľad informatických súťa-
ží, problematiku tvorby úloh pre súťaže a tiež pre riadnu výuč-
bu. Na príklade vybraných úloh súťaže PALMA junior ukázať, 
ako formulovať a preformulovávať zadania úloh, vytvárať prí-
pravné (návodné) úlohy, analyzovať žiacke riešenia a zazname-
návať programátorské miskoncepcie žiakov. Predložená mo-
nografia je určená didaktikom informatiky.

Unibook UPJŠ

Titul:  Biology practical lessons

Autori: 
RNDr. Helena Mičková, PhD. a kol.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
2. vyd., 2014, brož., 98 s.,
cena: 6,90 €

Skriptá v anglickom jazyku sú určené 
zahraničným študentom Lekárskej fa-
kulty UPJŠ v Košiciach.

Titul:  Preventívne zubné lekárstvo 
1 – Základy vyšetrenia úst-
nej dutiny (Pracovné listy)

Autorky:  
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., 
MUDr. Eva Janitorová, PhD.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach,
2. dopl. vyd.,2014, brož., 52 s.,
cena: 7,05 €

Cieľom textu je poskytnúť študentom študijného programu 
zubné lekárstvo manuál k vyšetrovaniu a záznamu z vyšetre-
nia pacientov podľa najnovších záverov a požiadaviek európ-
skej a slovenskej legislatívy. Text je písaný v slovenskom a an-
glickom jazyku zároveň, aby študenti si mohli osvojiť správnu 
terminológiu.
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Mojou takmer srdcovou záležitosťou sa stalo vytváranie 
spoločných doktorandských študijných programov

Naša univerzita je dlhodobo aktívna v nadväzovaní a roz-
víjaní medzinárodnej spolupráce. Každá z oblastí, ktorú ste 
uviedli, je rozsiahla, a preto nie je možné hovoriť o jednej či 
dvoch prioritách pre celú univerzitu. Pred štyrmi rokmi, keď 
sme aktualizáciu dlhodobého zámeru pripravovali, mojím 
cieľom bolo definovať to, čo v týchto jednotlivých oblastiach 
môžeme zlepšiť, čomu by sme sa mali venovať viac a čo v 
oblasti zahraničnej spolupráce na UPJŠ absentuje a nemalo 
by chýbať. 

Napriek tomu, že naše inštitucionálne členstvá a členstvá 
pedagogických pracovníkov, vedeckovýskumných pracovní-
kov a študentov v medzinárodných organizáciách a združe-
niach boli a sú nespočetné, bolo nevyhnutné posilniť naše 
zastúpenie v orgánoch, radách, výboroch a poradných 
zboroch týchto organizácií, aby sme mohli priamo ovplyvňo-
vať ich smerovanie, ciele a zámery, aby sme si v nich mohli 
presadiť naše predstavy o tom, ako má fungovať európsky 
univerzitný priestor. 

Účasť fakúlt a jednotlivých pracovísk, ústavov a katedier na 
rozvíjaní medzinárodnej spolupráce, či už v rámci vedeckový-
skumných alebo vzdelávacích aktivít, bola a je rôzna. Mojou 
snahou bolo motivovať tých menej aktívnych k zapojeniu sa 
do medzinárodných aktivít vo väčšej miere. Snažila som sa 
využiť pri tom svoje osobné skúsenosti a poznanie, že jedine 

prorektorkou pre zahraničné vzťahy
UPJŠ v Košiciach 

doc. Mgr. Slávkou Tomaščíkovou, PhD.

Internacionalizácia vysokoškolského 
vzdelávania patrí medzi jednu z priorít 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Medzinárodné vzťahy rozvíja prostredníc-
tvom medzinárodných bilaterálnych dohôd 
o spolupráci, medzinárodných mobilitných 
programov, formou účasti na medzinárod-
ných podujatiach či na základe členstva 
v medzinárodných organizáciách.

V súvislosti s touto témou redakcia Universitas 
Šafarikiana oslovila doc. Mgr. Slávku 
Tomaščíkovú, PhD., prorektorku pre zahraničné 
vzťahy, a položila jej niekoľko otázok.

konfrontácia s iným ako slovenským akademickým prostre-
dím vie nastaviť to správne náročné zrkadlo pre každého pe-
dagóga, vedca a študenta, ktorý pôsobí na univerzitnej pôde. 

Osobne bolo pre mňa veľmi prekvapivým zistenie, že jed-
ným z najviac podceňovaných nástrojov na prvý kontakt so 
zahraničným univerzitným prostredím je mobilita – či už ho-
voríme o mobilite učiteľskej, zamestnaneckej alebo študent-
skej. Takže sa otvorilo ďalšie široké pole na aktivity v oblasti 
zatraktívňovania mobilít. 

Mojou takmer srdcovou záležitosťou sa stalo vytváranie 
spoločných doktorandských študijných programov a spolu-
školenie doktorandov, ktoré by malo viesť k udeleniu dvoji-
tých PhD. diplomov. Na európskych univerzitách je spolu-
školenie doktorandov, tzv. co-tutelle de thèse, veľmi vysoko 
hodnotené a univerzity sú hrdé na každú uzavretú zmluvu 
o spoločnej príprave dizertačnej práce a na každú spoloč-
nú obhajobu, ktorej výsledkom je dvojitý diplom. Uvedomujú 
si, že ak tá druhá univerzita pristúpi na spoluškolenie a vydá 
dvojitý diplom, akceptuje tak ich doktoranda, ich spoluškoli-
teľa a čo je podstatné, akceptuje úroveň vedeckovýskumnej 
prípravy doktoranda na ich pracovisku, a teda ju posunie na 
svoju úroveň. 

A poslednou ešte nezmienenou oblasťou, kde sme mali 
a stále máme rezervy, je propagácia našej univerzity smerom 
do zahraničia, počnúc prácou na anglickej webovej stránke 
univerzity, prípravou informačných materiálov v cudzích jazy-
koch, účasťou na zahraničných vzdelávacích veľtrhoch 
a končiac zabezpečením propagačných predmetov na konfe-
rencie a iné medzinárodné univerzitné podujatia.

Rozvíjanie základných princípov internacionalizácie 
vo vysokoškolskom vzdelávaní na UPJŠ v Košiciach 
je premietnuté do priorít dlhodobého zámeru na 
roky 2011 – 2017 a do jeho aktualizácie z roku 2012. 
Oblastí zahraničných vzťahov na akademickej 
pôde je veľmi veľa, od členstva v medzinárodných 
organizáciách a profesijných združeniach cez 
medzinárodné vedeckovýskumné aktivity, medzi- 
národnú spoluprácu univerzity a fakúlt v rámci 
projektov či medzinárodných aktivít v oblasti 
vzdelávania. Čo z Vášho pohľadu prorektorky 
pre zahraničné vzťahy považujete za prioritné?

Cieľom mnohých národných a medzinárodných 
projektov je prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie 
potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom 
rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoja 
aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným 
sektorom, ale aj zvýšeným zapájaním sa vysokých 
škôl do medzinárodnej spolupráce. S akými 
výsledkami sa môžeme pochváliť na pôde univerzity 
práve v oblasti medzinárodnej spolupráce? 

 Snaha o vymenovanie úspechov v každej oblasti života, 
nielen v tom našom univerzitnom živote, obyčajne prináša 
so sebou aj to, že na niečo sa zabudne, niečo sa vynechá. 
Preto, prosím, neberte tento výpočet ako konečný, ale len 
ako veľmi stručný náznak toho, že za uplynulé obdobie sme 
sa posunuli v našich medzinárodných aktivitách na vyššiu 
úroveň a máme sa čím pochváliť. 

Zapojili sme sa do dvoch rozsiahlych projektov EUA – 
European University Association. Posilnili sme svoje zastúpe-
nie v EASA – European Academy of Sciences and Arts, 
v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte, v CEEPUS – 
Central European Exchange Program for University Studies 
a v SAAIC – Slovak Academic Association for International 
Cooperation.

Naši vedci spolupracujú so Spojeným ústavom jadrové-
ho výskumu v Dubne v Rusku, s CERN-om vo Švajčiarsku, 
s European XFEL GmbH v Nemecku a DESY-Deutsches 
Elektronen-Synchrotron v Hamburgu v Nemecku. 

Mnohé pracoviská rozbehli úspešne novú medzinárodnú 
spoluprácu v rámci vzdelávacích a vedeckovýskumných pro-
jektov a celkový počet zahraničných projektov a projektov so 
zahraničnou účasťou z roka na rok stúpa. Čo je obzvlášť po-
tešujúce, je zapojenie všetkých fakúlt od viacerých projektov 
s medzinárodnou účasťou. 

Podarilo sa nám zlikvidovať mnohé neaktívne a nenapĺňané 
zmluvy o medzinárodnej spolupráci a nové zmluvy s partner-
mi v zahraničí uzatvárame len na základe konkrétnej existujú-
cej spolupráce.

Vďaka neustálemu presviedčaniu, odovzdávaniu informácií  
 skúseností od tých, ktorí sa mobilít zúčastnili, a s výraznou 
podporou aktivít ESN – Erasmus Student Network nám po-
stupne rastú počty mobilít študentov, stážistov, učiteľov aj 
zamestnancov. V minulom roku sme zaznamenali rekordné 
počty vo všetkých kategóriách. Čo ma teší najviac, je rastúci 
počet prichádzajúcich študentov zo zahraničia a aj prví za-
hraniční stážisti a Free Moveri. Lepšie využívame mobilitné 
možnosti Národného štipendijného programu SR. 

Na prírodovedeckej fakulte, filozofickej fakulte a lekárskej 
fakulte našej univerzity bolo za obdobie posledných troch 
rokov udelených desať dvojitých doktorandských diplomov 
a študenti tak získali okrem svojho PhD. diplomu na UPJŠ aj 
diplomy z prestížnych francúzskych, španielskych a holand-
ských univerzít. 

Ste prorektorkou pre zahraničné vzťahy na UPJŠ 
v Košiciach a súčasne vedúcou Katedry anglistiky 
a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ, 
prednášate, publikujete, riešite medzinárodné 
projekty, ste prezidentkou SKASE (The 
Slovak Association for the Study od English), 
reprezentujete našu univerzitu v európskom 
akademickom priestore, stretávate sa so 
zaujímavými zahraničnými partnermi. Ako by 
ste v krátkosti zhodnotili univerzitné prostredie 
na UPJŠ v Košiciach, je dostatočne žičlivé na 
rozvíjanie medzinárodných vzťahov?

 Univerzitné prostredie je vo všetkých svojich oblastiach 
také žičlivé, akým žičlivým ho chceme mať. Tak ako všetky uni-
verzitné aktivity, aj tie medzinárodné si plánujeme, pripravuje-
me a realizujeme my sami – pedagogickí a vedeckovýskumní 
pracovníci, odborní zamestnanci, doktorandi a študenti. Tí, 
ktorí chcú byť aktívni, majú pre svoje medzinárodné aktivity 
vytvorený nekonečný voľný priestor a podporu na všetkých 
univerzitných úrovniach, počnúc katedrou a končiac mojím 
referátom. Tí, ktorí sú pasívni, využívajú tento priestor na ne-
konečný rad výhovoriek. S tými prvými, a je ich, našťastie, 
väčšina, je radosť spolupracovať, riešiť s nimi problémy, vy-
mýšľať spôsoby, ako by sa veci dali rýchlejšie a jednoduchšie 
do pohybu. Tým druhým treba venovať čo najmenej času, aby 
ho čo najviac zostalo pre tých aktívnych. Je pre mňa osobne 
potešujúce a veľmi motivujúce, že na našej univerzite pribúda 
tých aktívnych. Verím, že tomu tak bude aj naďalej. 

Ďakujeme za rozhovor.
Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk

Naši študenti obsadzujú popredné miesta na medzinárod-
ných súťažiach. 

Podarilo sa nám zúčastniť viacerých zahraničných vzde-
lávacích veľtrhov, na niektorých sme boli aj s informačnými 
stánkami, na niektoré sme zaslali materiály prostredníctvom 
našich zastupiteľských úradov, pravidelne pripravujeme pro-
pagačné a informačné materiály o našej univerzite v anglic-
kom, francúzskom, ruskom, poľskom a ukrajinskom jazyku, 
obnovujeme propagačné predmety univerzity. 

Nemecký veľvyslanec
na návšteve
UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc., prijal dňa 10. 2. 2015 na pôde rekto-
rátu Dr. Thomasa Götza, veľvyslanca Spolkovej republiky 
Nemecko, ktorého sprevádzala p. manželka. Vzájomnej 
diskusie sa zároveň zúčastnili prorektor pre vedu a vý-
skum UPJŠ prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., honorár-
ny konzul Spolkovej republiky Nemecko Prof. Dr. Juraj 
Banský a p. K. Podivinská v pozícii tlmočníčky. Stretnutie 
ponúklo príležitosť na vzájomný rozhovor o možnostiach 
prehĺbenia doterajšej inštitucionálnej spolupráce.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk Foto: Mgr. Adriana Sabolová
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Tridsaťtri nadšencov s pozitívnym vzťa-
hom k hudbe a spevu sformovalo spevác-
ky zbor UPJŠ v Košiciach nazvaný Chorus 
Universitatis Šafarikianae, ktorý má za se-
bou už aj prvé verejné vystúpenia. Zbor vzni-
kol ako „vedľajší produkt“ služobných ciest 
v rámci projektu DiSaC dvoch pracovníčok 
Katedry slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v 
Košiciach, ktoré si cestu autom krátili po-
spevovaním. Pritom im napadlo, že by nebo-
lo na škodu, keby sa takto stretávali 
a spievali si viacerí. 

„Spoločne s docentkou Mariannou 
Sedlákovou sme oslovili zamestnancov 
univerzity hromadným mailom a začali 

Zo života univerzity

Vznikol Chorus Universitatis Šafarikianae

Študentskou osobnosťou Slovenska 
v kategórii lekárske vedy a farmácia 
za akademický rok 2013/14 sa stal bý- 
valý študent Lekárskej fakulty UPJŠ MUDr. 
Milan Maretta, ktorý získal ocenenie za mi-
moriadne výsledky v študijnej a vedeckový-
skumnej oblasti počas štúdia na Lekárskej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. Komisia posu-
dzujúca návrhy ocenila jeho výsledky 
vo vedeckovýskumnej činnosti v oblas-
ti ischemicko-reperfúzneho poškodenia 
tenkého čreva v experimente, ku ktorým 
sa dopracoval aktívnym zapájaním sa do 
vedeckovýskumnej činnosti v Ústave histo-
lógie a embryológie už od 2. ročníka štúdia 
medicíny. Získané ocenenie vníma MUDr. 
Milan Maretta ako uznanie svojej doterajšej 
práce, ktorej venoval značný čas. 

 „Bol to veľmi zmysluplne využitý 
čas, keď som získal množstvo informá-
cií z oblastí, ktoré určite rozšírili môj 
rozhľad a aj pohľad na ľudské ochore-
nia. Som rád, že som dostal príležitosť 
ako študent sa takto realizovať, rád by 
som touto cestou poďakoval kolegom 
z Ústavu histológie a embryológie 
Lekárskej fakulty UPJŠ za možnosti 
a prostredie, ktoré mi poskytli na moju 
sebarealizáciu, a tiež za ich podporu 
vo výskume a umožnenie jeho realizá-
cie v čo najväčšej možnej miere,“ ho-
vorí MUDr. Milan Maretta.

Aj keď sa výskum ischemicko-reperfúz-
neho poškodenia tenkého čreva v experi-
mente v Ústave histológie a embryológie 
realizuje už dlhší čas, jeho tím sa ho snažil 
posunúť dopredu využitím nových výskum- 
ných metód. 

MUDr. Milan Maretta vo svojich experi-
mentoch ako študent skúmal s kolegami 
zmeny v stene tenkého čreva po zastavení 
krvného prietoku, teda pri ischémii, a jeho 
následnom obnovení (reperfúzii). „Bolo to 

Dňa 25. februára 2015 sa v priestoroch Historickej 
auly rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnost-
né zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach pri 
príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris 
causa“ profesorovi Jochenovi Harantovi. 

Univ. prof. Dr. rer. nat. habil. Jochen Harant patrí medzi 
medzinárodne uznávaných vedcov v oblasti diskrétnej ma-
tematiky. Je znamenitý vysokoškolský pedagóga matema-
tik, zaoberajúci sa rôznymi oblasťami teórie grafov, najmä 
hamiltonovskými problémami, polyhedrálnymi grafmi, 
problémami farbenia, dominovaním a nezávislosťou v gra-
foch. Jeho rozsiahla prednášková činnosť vyústila do apli-
kácie lineárnej algebry a pravdepodobnostných metód vo 

Foto: Žofia Hnátová

Absolvent Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach získal ocenenie 
Študentská osobnosť Slovenska
za experimentálny výskum 
ischemicko-reperfúzneho
poškodenia tenkého čreva

predovšetkým na histologickej úrovni 
so zameraním hlavne na zápalové 
a apoptotické zmeny, pričom sme vyu-
žili rôzne metódy na redukciu poško-
denia tenkého čreva, ako je predope-
račná aplikácia glutamínu a ische-
mická predpríprava. Naše výsledky 
naznačili ich schopnosť v určitej miere 
redukovať ischemicko-reperfúzne po-
škodenie tenkého čreva,“ vysvetľuje. 

Okrem výskumu ischemicko-reperfúzne-
ho poškodenia tenkého čreva sa v pos- 
lednom roku štúdia začal zaoberať aj štú-
diom histopatologických zmien vznikajú-
cich v stene hrudníkovej aorty s aneuryz-
mou so zameraním na zmeny proteínov 

Rektor prijal študentské osobnosti Slovenska
Tri úspešné osobnosti z našej univerzity, víťazov jubilejného 10. ročníka prestížnej súťa-

že Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014, prijal dňa 6. 2. 2015 rektor UPJŠ prof. 
MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., aby im osobne zablahoželal k dosiahnutiu ocenenia za 
mimoriadne výsledky v študijnej, ako aj vedeckovýskumnej oblasti. Pán rektor vyzdvihol 
talent a cieľavedomosť RNDr. Ľubomíra Antoniho, doktoranda Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ za získanie prvého miesta v kategórii „Informatika, matematicko-fyzikálne vedy“, 
MUDr. Milana Marettu, absolventa Lekárskej fakulty UPJŠ, za získanie prvého miesta 
v kategórii „Lekárske vedy, farmácia“ a Mgr. Ing. Františka Liptáka, doktoranda Právnickej 
fakulty UPJŠ, za získanie prvého miesta v kategórii „Právo, filozofia, politológia, socioló-
gia“. Zároveň vyjadril poďakovanie, že aj vďaka nim sa odborný profil mladých ľudí našej 
alma mater úspešne predstavuje širokej verejnosti.

Text a foto: Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ v Košiciach
adriana.sabolova@upjs.sk

Zľava: rektor UPJS prof. Mirossay, RNDr. Ľ. Antoni, MUDr. M. Maretta, Mgr. Ing. F. Lipták

v cievnej stene, ktoré môžu mať vplyv na 
rozvoj aneuryzmy. Ešte počas denného 
štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ prezento-
val výsledky práce svojho tímu publikáciami 
v zahraničných vedeckých karentovaných 
časopisoch ako prvý autor či spoluautor 
a jeho prezentácie boli ocenené na viace-
rých zahraničných vedeckých odborných 
konferenciách, ktorých sa ako študent zú-
častnil. Niekoľkokrát sa tiež umiestnil 
na prvom mieste aj na fakultnej konferencii 
ŠVOČ.

RNDr. Jaroslava Oravcová 
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

sa nám ozývať kolegovia s hudobným 
nadaním. Po hlasovej skúške a násled-
ných prvých stretnutiach sa sformoval 
vyše tridsaťčlenný zbor, ktorý vzhľadom 
na predvianočný čas nacvičil ako prvé 
piesne vo svojom repertoári koledy. 
Naším prvým verejným vystúpením bol 
vianočný večierok pracovníkov rektorá-
tu a následne sme spievali na večierku 
lekárskej fakulty,“ hovorí zbormajsterka 
Mgr. Jana Havrilová.

Členmi zboru sú pracovníci rektorátu 
a fakúlt UPJŠ, ktorých hudobne sprevádza 
kvarteto mladých konzervatoristov hrajú-
cich na husliach, flaute, klavíri a perkusiách. 
Ambíciou nadšencov je vystupovať nielen 

na oficiálnych univerzitných podujatiach, ale 
prepracovať sa aj k prehliadkam podobne 
sformovaných zborov. 

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Návšteva z veľvyslanectva Kórejskej republiky
v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach 
V decembri 2014 sa v priesto-
roch Univerzitnej knižnice UPJŠ na 
Moyzesovej 9 uskutočnilo stretnu-
tie so zástupcami veľvyslanectva 
Kórejskej republiky na Slovensku: 
tajomníkom veľvyslanectva Byeongho 
LEE, výskumníčkou veľvyslanectva 
Hyungju KIM a pracovníčkou veľvy-
slanectva Minjeong CHA. Prorektorka 
pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. 
Slávka Tomaščíková, PhD., a ria-
diteľka Univerzitnej knižnice PhDr. 
Daniela Džuganová v priateľskej at-
mosfére hovorili s členmi delegácie 

Udelenie
čestného titulu
„doctor honoris causa“
prof. Harantovi 

Slávnostné chvíle zo zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ
v Košiciach Vám podrobnejšie prinesieme slovom
i obrazom už v najbližšom čísle časopisu.

výskume diskrétnej matematiky. Publikoval asi 70 vedeckých člán-
kov v renomovaných vedeckých časopisoch a predniesol celý rad 
pozvaných prednášok na medzinárodných konferenciách. Keďže 
matematika je neoddeliteľnou súčasťou jeho profesionálneho i súk-
romného života, v roku 2005 bol zvolený za predsedu Spoločnosti 
priateľov matematiky na Technickej univerzite v Ilmenau. V roku 
2013 mu Technická univerzita v Ilmenau udelila ocenenie za jeho 
výnimočnú prednáškovú činnosť a vedenie matematicky nadaných 
študentov.

o možnostiach spolupráce medzi 
UPJŠ a univerzitami v Kórejskej re- 
publike. Tajomník veľvyslanectva 
Kórejskej republiky na Slovensku 

pán Byeongho LEE následne 
odovzdal Univerzitnej knižni-
ci v poradí už druhý knižný 
dar, ktorý našej univerzi-
te venovalo Veľvyslanectvo 
Kórejskej republiky na Slo- 
vensku. Na záver návštevy 
si delegácia zo záujmom 
prezrela priestory univerzit-
nej knižnice GUTENBERG.

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu 
a marketing UPJŠ v Košiciach

jana.olenicova@upjs.sk

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk
Foto: Žofia Hnátová



Rozhovor
s RNDr. Andrejom Miroššayom, PhD.,
riaditeľom projektovej administrácie
UPJŠ v Košiciach o projekte MEDIPARK

Meno Andreja Miroššaya poznáme predovšet-
kým v spojení s projektmi a projektovou adminis-
tráciou, keďže od roku 2008 koordinuje a riadi 
administráciu projektov zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie na UPJŠ. Mladý ambiciózny pra-
covník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý 
sa po ukončení Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach upísal farmakológii. Od roku 1997 

pracuje ako vedecký pracovník v Ústave farmakológie LF UPJŠ 
v Košiciach, titul PhD. obhájil v odbore farmakológia v roku 2001. 
Je autorom alebo spoluautorom 24 publikácií indexovaných v da-
tabáze SCOPUS, 253 citácií registrovaných v citačných indexoch, 
dosahovaná výška Hirschovho indexu je 10. Z jeho zahraničných po-
bytov medzi najzaujímavejšie patria - ročné štipendium Marie Curie 
fellowship v Paríži (2001 – 2002), postdoktorand na Max Delbruck 
Institute Berlin v Nemecku (2003 – 2005) a pôsobenie ako 
Research Assistant Professor na University of North Texas, Health 
Science Centre, Dallas, TX v USA (2005 – 2007). 

Od roku 2008 prešlo prostredníctvom projektovej administrácie 
množstvo projektov, ktoré rezonovali a rezonujú predovšetkým na 
fakultách a pracoviskách, ktorých sa dotýkajú. Najväčším projektom 
na UPJŠ v Košiciach je nepochybne projekt MEDIPARK. Oslovili 
sme preto riaditeľa projektovej administrácie, ktorému sme položili 
zopár otázok. 

Mohli by ste nám projekt Medipark stručne predstaviť – jeho 
zámer, obsah, genézu vzniku?

 Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (UVP Medipark, 
Košice) je projekt, ktorého zámerom je integrácia vedeckový-
skumnej kapacity v oblasti biomedicíny v Košiciach. Partnermi pro-
jektu sú Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Neurobiologický ústav SAV, Košice a Katedra biomedicínskeho inži-
nierstva na TUKE v Košiciach. Súčasná podoba projektu vychádzala 
z návrhu projektu BioMED, ktorý v rokoch 2007 – 2008 koncipoval 
so spolupracovníkmi prof. Miškovský z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. V decembri 2012 bola rektorom UPJŠ prof. MUDr. L. 
Mirossayom, DrSc., poverená prof. MUDr. R. Tkáčová, DrSc., ako 
odborný garant, vypracovať kompletný návrh tak po odbornej strán-
ke, ako aj formálnej. Vzhľadom na časový stres, ktorý nám pripra-
vilo MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán, boli koordinácia a spracovanie 
projektu prof. Tkáčovovou zvládnuté excelentne. Ja som bol pove-
rený funkciou projektového manažéra. Zmluva bola podpísaná 4. 
júla 2013. Ide o najväčší projekt v doterajšej histórii UPJŠ nielen po 
finančnej, ale aj obsahovej stránke.

Aký prínos bude mať projekt MEDIPARK pre odbornú, ale aj 
širokú verejnosť, keďže je financovaný z verejných zdrojov?

 Cieľom tohto projektu je vybudovanie UVP Mediparku ako špičko-
vého národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum, 
vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny. Celkové 
oprávnené náklady financované EU sú 32,7 mil. eur, UPJŠ spolu-
financuje túto čiastku sumou 1,6 mil. eur. Z týchto prostriedkov sa 
vybudujú alebo zrekonštruujú budovy, konkrétne časť budovy teo-
retických ústavov LF UPJŠ na Tr. SNP č. 1., ako aj budova v areáli 
UVLF na Komenského ulici, zakúpia sa ďalšie špičkové prístroje, 
ktoré umožnia vykonávať moderné analýzy potrebné v dnešnej medi-
cínskej praxi. Jednou z čiastkových aktivít projektu je aj sprístupne-
nie priestorov pre verejnosť, ktorá sa takto viac dozvie a uvidí, ako sa 
robí reálny výskum a vývoj.

Aký je momentálny stav implementácie projektu univerzitné-
ho vedeckého parku MEDIPARK v Košiciach?

 Momentálne prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii objektov 
Mediparku a bežia verejné obstarávania na prístrojové zariadenia, 
informačno-komunikačné systémy a procesy, ako aj na zariadenie a 
vybavenie pre všetky zúčastnené inštitúcie Mediparku.

Aké boli, resp. sú, najväčšie prekážky a problémy pri imple-
mentácii projektu?

 Najväčšou prekážkou celého projektu je obludná byrokracia, 
ktorá sa, bohužiaľ, nedá nejakým spôsobom znížiť. Druhým prob-
lémom je spôsob verejného obstarávania. Legislatíva, ktorá celý 
tento náročný proces zastrešuje, je absolútne nedokonalá a vytvára 
neriešiteľné situácie, ktoré potom vedú k neúmernému predlžovaniu 
celého procesu. K tomu sa pridávajú často nezmyselné kontroly zo 
strany ministerstva školstva, ktoré nás často až šikanujú. Ako príklad 
uvediem, že bežná kontrola VO v agentúre pre štrukturálne fondy 
ASFEU trvá maximálne mesiac, v prípade MŠ je to niekedy aj 5 – 6 
mesiacov. To nám vytvára veľký časový stres jednak pre plnenie zá-
väzkov v projekte, ako aj našim dodávateľom služieb alebo tovarov. 

Rok 2015 je posledný rok projektu, čo teda čaká riešiteľov 
projektu v tomto roku?

 Riešiteľov projektu čaká pokračovanie ich vedeckej činnosti 
v jednotlivých oblastiach výskumu v Mediparku tak, ako boli zadefi-
nované pri jeho vzniku. Ide o 5 CORE programov, ktoré pokrývajú 
celé spektrum vedných disciplín v biovedách a medicíne.

Akú budúcnosť má pred sebou MEDIAPARK v kontexte nové-
ho programovacieho obdobia na financovanie z fondov EÚ?

 Medipark ako projekt by sa mal pretransformovať časom na 
vedeckovýskumný inštitút, ktorý by bol organizačne samostatnou 
jednotkou UPJŠ na úrovni povedzme fakúlt. Na túto transformáciu 
by mali byť určené aj výzvy v novom programovacom období, ktoré 
už mimochodom beží a potrvá do roku 2020. Nebude to jednodu-
chý proces, pretože je potrebné upraviť jednak legislatívu VŠ, ako 
aj SAV.

V súčasnosti vo verejnosti a médiách rezonujú pojmy ako 
„start up“, „spin off“ alebo „inkubátor“. Je MEDIPARK na tieto 
procesy pripravený?

 Určite bude na to Medipark pripravený. Samotný projekt vytvára 
nielen fyzické priestory na vznik takýchto firiem, ale boli upravené 
alebo vytvorené vnútorné predpisy a procesy, ktoré definujú rámec 
vzniku týchto startupov, resp. definujú pojem inkubátor.

Pracujete aj ako vedecký pracovník v Ústave farmakológie 
UPJŠ LF. Zostáva Vám popri Vašich ďalších pracovných povin-
nostiach čas aj na výskum?

 Žiaľ, som maximálne vyťažený koordináciou implementácie pro-
jektu, ak som však oslovený mojimi mladšími kolegami, tak im skú-
sim poradiť alebo usmerniť ich. Snažím sa udržať invenciu aj tým, že 
vyučujem seminár z farmakológie pre zahraničných medikov, ako aj 
vediem 5 diplomantov.

Akú inšpiráciu čerpáte zo svojich dlhodobých pobytov v za-
hraničí? Čo Vás poznačilo najviac?

 Inšpirácií je mnoho, naučil som sa, že presadiť ich sa dá len tr-
pezlivosťou po malých krokoch. Z pobytov v zahraničí som si hlavne 
priniesol pokoru k ľudskému poznaniu, obdiv múdrych a skromných 
ľudí, ako schopnosť kriticky diskutovať o obsahu výsledkov výskumu 
a hľadať riešenia každého problému.

Zvyknete aj relaxovať? Máte vôbec voľný čas?
 Výborná otázka. Musím si ten voľný čas vytvoriť, takže sa snažím 

zorganizovať povinnosti tak, aby sa mi to podarilo. S manželkou 
Katkou chodíme 3-krát do týždňa ráno do fitnescentra cvičiť, cez 
víkendy aktívne relaxujeme na našej záhrade sami alebo s priateľmi, 
cestujeme na výlety po Slovensku a v rámci dovoleniek sa snažíme 
ísť k moru alebo v zime lyžovať.

Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk 
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Veda, výskum a inovácie

Hlavným zdrojom príjmov verejných vy-
sokých škôl v Slovenskej republike (VVŠ) je 
dotácia zo štátneho rozpočtu. Výška štátnej 
dotácie pre každú VVŠ je určená metodikou 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verej-
ným vysokým školám (metodika) pre daný 
kalendárny rok. Táto metodika sa každo-
ročne upravuje a MŠVVaŠ ju zverejňuje na 
svojej webovej stránke https://www.minedu.
sk/677-sk/financovanie/. Je zaujímavé po-
zrieť sa na to, ako vedeckovýskumná činnosť 
ovplyvňuje výšku pridelenej dotácie najmä 
v nadväznosti na všeobecne deklarovanú 
podporu vedy a výskumu a či spôsob de-
lenia je v súlade s výsledkami hodnotenia 
našich VVŠ medzinárodnými rankingovými 
agentúrami.

Zo schválenej metodiky vyplýva, že na rok 
2015 je na rozdelenie medzi VVŠ určená su-
ma 449,1 mil. €. Z uvedenej sumy sa na rea-
lizáciu akreditovaných študijných programov 
rozpisuje suma 243,9 mil. €; z nej na mzdy 
a poistné je určená suma 179,8 mil. €, pri-
čom 85 % tejto sumy sa rozpisuje podľa poč-
tu študentov a absolventov a 15 % podľa pub-
likačnej a umeleckej činnosti. Podľa druhého 
parametra, ktorý závisí od výkonov vo vede 
(a v umení), sa rozpisuje suma 27,0 mil. €. 

Priamo s výkonmi vo vede súvisí dotácia na 
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, 
pre ňu je alokovaná celková suma 147,3 mil. 
€. Jej najvýznamnejšiu časť vo výške 129,7 
mil. € tvorí dotácia na prevádzku a rozvoj in-
fraštruktúry pre výskum a vývoj. Na rozpis tej-
to sumy sa používajú nasledujúce parametre:

• s váhou 0,43 výsledky hodnotenia kva-
lity výskumnej činnosti podľa ostatnej kom-
plexnej akreditácie;

• s váhou 0,09 podiel VVŠ na objeme 
finančných prostriedkov (OFP) získaných 
v rokoch 2012 a 2013 na výskumné granty 
zo zahraničia (ZVG);

• s váhou 0,08 podiel VVŠ na OFP zís-
kaných v rokoch 2012 a 2013 na domáce 
výskumné granty (DVG) od subjektov verejnej 
správy;

• s váhou 0,05 podiel VVŠ na OFP zís-
kaných v rokoch 2012 a 2013 na výskumné 
projekty od iných subjektov;

• s váhou 0,10 podiel VŠ na priemernom 
počte doktorandov v dennej forme štúdia po 
dizertačnej skúške v roku 2013;

• s váhou 0,225 podiel VŠ na publikač-
nej činnosti;

• s váhou 0,025 podiel VŠ na umeleckej 
činnosti.

Ako vidieť, najvyššiu váhu pri rozpise do-
tácie DVVUČ má parameter nazvaný kvalita 
výskumnej činnosti, ktorý v sebe zahŕňa vý-
sledky ostatnej komplexnej akreditácie vyná-
sobenej priemernou výskumnou kapacitou. 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) 
získala za tento parameter 3,27 mil. €, čo ju 
radí v rámci VVŠ na 5. miesto po Univerzite 
Komenského v Bratislave (UK), Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave (STU), 
Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) 
a Žilinskej univerzite (ŽU). 

Druhý parameter má váhu iba 0,09, ale je-
ho význam je pomerne veľký v súvislosti 
s nízkou úspešnosťou slovenských VŠ pri 
získavaní ZVG. V tomto roku 3 VVŠ, konkrét-
ne UK, UPJŠ a TUKE, si rozdelia cca 67 % 

Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám na rok 2015
z pohľadu prorektora pre vedu a výskum

rozpisovanej sumy pripadajúcej na túto po-
ložku; UPJŠ získala za tento parameter 2,43 
mil. €. 

Pri získavaní finančných prostriedkov na 
DVG z verejných zdrojov sú najúspešnejšie 
UK a STU – ich spoločný podiel prevyšuje 46 
%, kým podiel UPJŠ s hodnotou 7,62 % (791 
tis. €) znamená 5. miesto po TUKE a ŽU. 

Výrazne oproti minulému roku narástla vá-
ha parametra d). Keďže sa doň započítavajú 
získané finančné prostriedky na riešenie úloh 
priemyslu, väčšinu takto alokovaných finanč-
ných prostriedkov získali VVŠ technického 
zamerania, najmä STU a ŽU – spolu takmer 
84 % alokovanej sumy. 

Doktorandské štúdium tvorí esenciálnu sú-
časť činnosti kvalitných, výskumne zamera-
ných univerzít. Toto zohľadňuje parameter e). 
Aj v tomto parametri je UPJŠ úspešná, keďže 
získala po UK, STU a TUKE štvrtú najvyššiu 
dotáciu 816,3 tis. €. 

Ostávajúce dva parametre f) a g) je mož-
né posudzovať spoločne. Tieto parametre 
súvisia aj s rozpisom dotácie za vzdelávanie. 
Váha týchto dvoch parametrov spolu predsta-
vuje 25 % vo vede a 15 % vo vzdelávaní. Na 
účely rozpisu dotácie sa publikačné výstupy 
delia do 5 skupín: A1, A2, B, C a D; niekto-
ré kategórie publikačných výstupov sa berú 
do úvahy pre časť dotácie za vzdelávaciu 
činnosť a iné len pre dotáciu za výskumnú 
činnosť. Spomedzi publikačných výstupov 
najväčšiu váhu majú publikačné výstupy v ka-
rentovaných časopisoch (skupina B), čo je 
v súlade so skutočnosťou, že takého ve-
decké práce prechádzajú medzinárodnou 
anonymnou oponentúrou. Pomerne veľkú 
váhu majú aj publikačné výstupy charakteru 
vedeckej monografie (skupina A1) najmä 
v dôsledku toho, 
že celkový počet 
takýchto prác je 
pomerne nízky, 
čím jedna práca 
má vyššiu relatív-
nu váhu. Podiel 
UPJŠ na publi-
kačnej činnosti 
je 6,94 % pri 
dotácii za vzdelá-
vanie (4. miesto 
za UK, STU a 
TUKE) a 7,55 
% pri dotácii za 
vedu (5. miesto 
za UK, STU, 
TUKE a ŽU), čo 
v absolútnych 
číslach zname-
ná významnú 
celkovú dotáciu 
za výstupy pub-
likačnej a ume-
leckej činnosti 
vo výške 4,25 
mil. €. Je vhodné 
podotknúť, že 
uvedené podiely 
nezohľadňujú 
rozdielnu veľkosť 
VVŠ.

Ak zhrnie-
me doterajšie 

informácie, je možné konštatovať, že dotácia 
vo výške 156,7 mil. € sa rozpisuje na zák-
lade výsledkov v oblasti výskumu vrátane 
umeleckej činnosti, pričom táto suma je ešte 
navýšená o účelové štipendiá doktorandov 
(3,62 mil. €) a valorizáciu miezd (1,91 mil. €). 
Celkove suma za vedecké výkony predstavu-
je iba 36,1 % celkovej dotácie na rozdelenie 
medzi VVŠ. Ďalšie finančné prostriedky vo 
výške 9,4 a 2,5 mil. € (spolu 2,6 %) sú alo-
kované na vnútorné grantové systémy VEGA 
a KEGA; o tieto prostriedky sa uchádzajú sa-
motní tvoriví zamestnanci súťaživou formou. 
UPJŠ za výkony vo výskumnej činnosti zís-
kala priamu dotáciu vo výške 11,6 mil. €; táto 
suma sa navýšila na 12,3 mil. € účelovými 
štipendiami doktorandov a valorizáciou. 

Ako už bolo spomenuté, uvedené sumy 
zväčša predstavujú absolútne čísla a ne-
zohľadňujú veľkosť univerzity danú napr. 
počtom študentov. Ak sa zohľadní počet 
študentov, získa sa prehľadná tabuľka 1. Je 
pozoruhodné, že najvyššie hodnoty dotácie 
za výkony vo výskumnej činnosti (a umelec-
kej činnosti) v prepočte na jedného študenta 
získali tri umelecké VVŠ. Za umeleckými VVŠ 
je skupina šiestich VVŠ s výškou dotácie na 
jedného študenta v rozmedzí od 1 117 € (ŽU) 
do 1 563 € (STU), do ktorej patrí aj UPJŠ (1 
501 €) (tabuľka 1). Existencia takto defino-
vanej skupiny šiestich VVŠ do istej miery 
koreluje s výsledkami medzinárodných ne-
závislých rankingových agentúr (pozri napr. 
URAP), v ktorých sa pravidelne objavujú 4 
slovenské VVŠ, a to UK, STU, TUKE a UPJŠ. 
Na druhej strane vysoké hodnoty dotácie za 
výkony vo vede a umení na jedného študenta 
umeleckých VVŠ vyvolávajú otázku o adek-
vátnosti finančného ohodnotenia výstupov 
umeleckej činnosti, v ktorej tri umelecké VVŠ 
výrazne dominujú.

Univerzita

Výška dotácie
za výkony vo výskumnej 

činnosti vrátane
umeleckej činnosti

[tis. €]. *

Počet
študentov

Výška dotácie
na jedného študenta

[€]

VŠVU
AU
VŠMU
STU
UPJŠ
TUKE
UK
UVLF
ŽU
TUZVO
SPU
UMB
PU
EU
TUAD
UKF
TVU
KU
UCM
UJS

2 359
1 526
1 904

25 633
12 331
16 312
38 243

3 115
11 650
3 984
6 998
6 897
6 191
6 078
1 983
6 121
3 448
3 449
2 682

758

651
582

1 068
16 399

8 213
11 694
27 593

2 344
10 435

4 211
9 024

10 417
9 817

10 139
3 480

10 811
6 152
6 773
6 397
1 911

3 623
2 622
1 783
1 563
1 501
1 395
1 386
1 329
1 117

946
775
662
631
599
570
566
560
509
419
396

* vrátane účelových prostriedkov na štipendiá doktorandov a valorizácie

Porovnanie návrhu výšky dotácie za výkony vo výskumnej činnosti
vrátane umeleckej činnosti na rok 2015

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
prorektor pre vedu a výskum

UPJŠ v Košiciach 
juraj.cernak@upjs.sk 

Zo života univerzity
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vomodrú vodnú diaľavu, ktorá mi vzala dych. 
Ale najviac moju túžbu po poznávaní ľudí, pa-
miatok a prírodných krás prebudil náš pobyt 
v Maroku, kde otec pracoval ako lekár počas 
dvoch rokov. Žili sme v Marakeši, čo je jedno 
z dvoch bývalých kráľovských miest. Mesto 
malo neopísateľnú atmosféru orientálnych 
rozprávok, aj keď sa nachádza v najzápadnej-
šom štáte Maghrebu. Doma sme potom stále 
delili náš život na etapu pred Marokom a po 
Maroku. Je to tretí štát, kde som žil najdlhšie. 
Po Slovensku a Francúzsku, kde som násled-
ne, už ako asistent, strávil dokopy 2 roky na 
odborných stážach. To zas vďaka prajnosti 
a podpore mojich bývalých šéfov, prof. Ko- 
húta a prof. Nicáka. A vďaka pochopeniu 
v rodine, aj keď tam so mnou prežili pár me-
siacov. Ďalšia krajina, kde som strávil viac 
času, je Kanada. Dostali sme sa tam prvýkrát 
v roku 1992 vďaka mojej drahej tete 
a celej rodine. Cestovali sme a žili tam na ich 
útraty v čase, keď sme na to vôbec nemali 
peniaze. A nielen tam. Na to sa tiež nedá do 
smrti zabudnúť. Mnohé cesty súviseli s výko-
nom môjho povolania, ale stále radi cestuje-
me na dovolenky v rámci možností aj dnes. 
Najradšej vždy na nové miesta, pretože svet 
má množstvo prekrásnych zákutí a žije v nich 
veľa dobrých ľudí.

„Kupujem len to, čo viem čítať... “ 

 Keď som bol školákom v prvých triedach 
základnej školy, strašne som nechcel čítať. 
Radikálny zlom nastal, keď začali u nás vychá-
dzať indiánky Karla Maya. A odvtedy ma to dr-
ží s rôzne dlhými etapami čítania rôznorodých 
žánrov. Na gymnáziu to bola obrovská záľuba 
v stratenej generácii, Remarque, Hemingway. 
Doslova som tie knihy hltal. Potom prišlo 
obdobie odborného čítania. Na univerzite, 
ale hlavne roky po skončení štúdia, keď som 
nastúpil ako interný ašpirant na farmakológiu, 
som čítal azda len odborné texty. Bolo toho 
toľko, že som už ani vo voľnom čase nemal 
chuť čítať niečo iné. S pribú-
dajúcim ve-

kom 
som sa postupne začal 

vracať k čítaniu beletrie a starších 
kníh, ktorých sme mali v rodičovskej knižnici 
nepreberné množstvo. A ďalšie, staršie, zde-
dené po babke. Tam sa začala prejavovať aj 
moja afinita k starým knihám, hoci som si to 
ešte veľmi aktívne neuvedomoval. Už vtedy 
som si odložil jej starú americkú encyklopé-
diu zo začiatku 20. storočia, viazanú v koži, 
ktorú mám dodnes. V posledných rokoch 
som „okrasou“ antikvariátov. Miestnych či 
kdekoľvek na svete, kde sa momentálne po-
hybujem. Zbožňujem blšie trhy, kde sa dá 
čokoľvek objaviť. Napríklad v Bruseli kúpite na 
„blšáku“ nesmierne zaujímavé knihy za euro 

či dve. Najradšej mám históriu a 
cestopisy. Samozrejme, že je tu aj 
jazykové obmedzenie, pretože ku-

pujem len to, čo viem čítať. Takže 
som limitovaný na slovenčinu, 
češtinu, francúzštinu a angličti-

nu. Brusel je preto dosť ideálny. 
Majú tam pravidelne francúzsky, 

anglicky a flámsky písané knihy. 
Flámsku knižku som si však nikdy ne-

kúpil. Dobré je aj Rumunsko. Majú dosť 
francúzskych kníh. No a špičkové sú 

Ako ich (možno) nepoznáme

Profesor L. Mirossay
Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., je 
osobnosť, ktorú akademickej obci netreba 
špeciálne predstavovať. Od roku 2007 pô- 
sobí vo funkcii rektora UPJŠ v Košiciach, 
kam prišiel z Lekárskej fakulty UPJŠ, kde 
o. i. zastával funkciu prednostu Ústavu farma-
kológie, prodekana pre zahraničné styky 
a v rokoch 1997 – 2003 aj jej najvyššiu funk- 
ciu – funkciu dekana. Lekár, farmakológ, au-
tor viac ako 390 publikácií a článkov, na ktoré 
sa viaže 1 025 ohlasov, z toho 892 v citač-
ných databázach Web of Science a Scopus; 
jeho Hirschov index vykazuje číslo 14. 
Manažér, člen početných medzinárodných vý-
borov a orgánov, držiteľ mnohých domácich 
a zahraničných ocenení. Člen bývalého fol-
klórneho súboru Akademik. 

Osobnosť, ktorá sa nerada prezentuje na 
verejnosti. Napriek tomu študenti hodnotia 
jeho prejav, prístup, vystupovanie, odbor-
nosť a pripravenosť na diskusiu tou najvyššou 
známkou. 

Jeho najbližší a kolegovia ho však poznajú 
nielen ako pedagóga, akademického funk-
cionára, ale aj ako zanieteného cestovateľa, 
čitateľa, zberateľa kníh a drevorezbára. V na-
šej rubrike sme sa rozhodli odhaliť aj túto jeho 
skrytú tvár. 

 „Maroko je tretí štát, 
kde som žil najdlhšie...“ 

 K cestovaniu ma od malička viedli rodičia. 
Chtiac či nechtiac. Muselo ich to baviť a my 
deti sme si na čosi také rýchlo zvykli. Už v 60. 
rokoch sme chodili spolu s našou tetou a jej 

rodinou, kam sa dalo. Ako deti 
sme mali výhodu, že sme 

sa nemuseli o nič starať 
a spolu s bratrancami 
a sesternicou nás bolo 
stále šesť. Akurát dosť 
na dobrú zábavu. V lete 
Juhoslávia, Rumunsko, 
Bulharsko, Maďarsko. 
V zime najčastejšie 
Poľsko, lyžovačka v Za- 

kopanom. 
Nezabudnem, 
keď som asi 
ako 10-roč-
ný uvidel 
v Dubrovní- 
ku prvýkrát 
more. Tú 
tyrkyso-

české antikvariáty. Česi veľa písali aj vydávali 
(vrátane žánrov, ktoré preferujem) v časoch, 
keď to na Slovensku a v slovenčine bolo skôr 
výnimkou.

„Ešte mi chýba anjel...“

 Veľkým relaxom vo voľnom čase bola 
pre mňa aj rezba malých drevených plastík. 
Keďže som si nikdy nemyslel, že majú nejakú 
umeleckú hodnotu, robil som ich naozaj zo 
záľuby a s úmyslom, že by mali byť niekde 
vystavené len počas limitovaného časového 
obdobia. A tak som sa sústredil hlavne na bet-
lehemské jasličky. Spravil som v podstate len 
dve sady. Jednu, viac ľudovú, som daroval 
na jedny Vianoce rodičom. Maštaľ je v štý- 
le klasickej drevenice a základné postavič-
ky sú aj maľované. Druhú zostavu sme si 
ponechali doma. Je to trochu modernejšie. 
Postavičiek je viac. Každé Vianoce som sa 
snažil vystrúhať jednu a stále som ich kombi-
noval s nejakými kovovými artefaktmi, hlavne 
meďou a mosadzou. Pri každej tiekla krv. Raz 
ma dokonca museli aj šiť moji kamaráti 
z chirurgie. No proste nešika. Posledné roky, 
odkedy som rektor, som už nevyrezal nič. 
Takže som prežil Vianoce bez zranení. Stále 
mi však chýba minimálne anjel zvestujúci na-
rodenie a zo zvieratiek by som tam ešte rád 
videl kravičku. Výhodou je pôvodný zámer, že 
betlehem vyťahujeme len na Vianoce, kde ho 
moja žena pod stromčekom pekne naaranžu-
je. Keď som bol mladší, vyrezal a namaľoval 
som ešte pár naivných vecí. Hlavne pre deti, 
napríklad drevenú siluetu mestských domov 
ã la Bardejov v dĺžke postele v detskej izbe, 
nad ktorou dodnes visí. Prípadne plachetnicu 
podľa vlastnej fantázie, na ktorú mi manželka 
našila plachty. Tá stojí celý rok na skrini. Je to 
symbol našich ciest a spoločného cestova-
nia. Snáď ešte niekedy dostanem ozajstnú 
spontánnu chuť a inšpiráciu a budem sa môcť 
aj k tejto záľube vrátiť. 

Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk 

Marakeš, mesto pod Vysokým Atlasom, ktoré 
mi svojou atmosférou orientálnych rozprávok 
navždy učarovalo.

Zo života lekárskej fakulty

Významní reprezentanti 
internistickej školy
prof. MUDr. Františka Póra

Prof. MUDr. F. Pór pôsobil v Košiciach 
od 3. VII. 1945 ako prednosta interného 
oddelenia Štátnej nemocnice a od 1. X. 
1948 ako prednosta Internej kliniky poboč-
ky Lekárskej fakulty Bratislavskej univerzity 
v Košiciach. V tejto funkcii bol do r. 1970, 
keď odišiel do dôchodku. Napriek svojmu 
veku stále dochádzal na kliniku až do svojej 
smrti. Zomrel 8. IX. 1980 na klinike. Prof. 
MUDr. F. Pór po 2. svetovej vojne založil 
v Košiciach a na východnom Slovensku mo-
derné vnútorné lekárstvo, ktoré sa začalo 
vyvíjať v plnom rozsahu, nadväzujúc na tradí-
cie medzi dvomi svetovými vojnami. Začal 
budovať Internú kliniku FN a LF so svojimi 
spolupracovníkmi napriek veľkým ťažkos-
tiam po stránke priestorovej, organizačnej, 
liečebno-preventívnej, pedagogickej (pre-
graduálnej a postgraduálnej) a vedeckový-
skumnej. Bol jedným z tých, ktorí r. 1961 
v rámci Spolku lekárov v Košiciach vytvorili 
tradíciu Východoslovenských lekárskych dní 
v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

Napriek dife-
renciácii vnútor-
ného lekárstva, 
súvisiacej s vý-
vojom jedného 
zo základných 
odborov klinickej 
medicíny, prof. 
MUDr. F. Pór bol 
toho názoru, že 
odbor vnútorné 
lekárstvo má mať 
integrujúci cha-
rakter. Zdôrazňoval pritom, že všetci sme 
„všeobecní internisti“ a až potom prichádza 
do úvahy nadstavba, t. j. rozvoj čiastkových 
odborov vnútorného lekárstva. V druhej po-
lovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia 
došlo k nebývalému rozvoju parciálnych 
odborov vnútorného lekárstva, čo okrem 
iného malo za následok vytvorenie špecia-
lizovaných oddelení a kliník.V roku 1994 
bola odhalená pamätná tabuľa na počesť 
profesora Póra, umiestnená pri vchode do 
budovy VI. pavilónu, kde sa nachádza jeho 
klinika. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil v 
rámci Spolku lekárov v Košiciach aj prvý 
memoriál profesora Póra a toho roku bude 
už 22. memoriál.

Prof. MUDr. F. Pór vytvoril na východ-
nom Slovensku internistickú školu v pravom 
slova zmysle. Z jeho priamych žiakov sa 2 
stali doktormi lekárskych vied (M. Takáč, M. 
Mydlík); 7 profesormi vnútorného lekárstva 
(M. Takáč, P. Schweitzer, G. Matejíčková, 
M. Mydlík, M. Tajtáková, B. Bohuš, J. 
Zimáček); 13 docentmi vnútorného le-
kárstva (E. Neubauer, J. Burger, J. Orčo, 
B. Gomboš, T. Hildebrand, F. Mikuš, M. 
Bilčíková, L. Benický, J. Kollár, J. Mechír, 
J. Mriňák, M. Torma, J. Štubňa); 7 sa stali 
prednostami interných kliník (M. Takáč, 
G. Matejíčková, J. Mriňák, J. Mechír, M. 
Torma, T. Hildebrand, M. Mydlík).

Väčšina priamych žiakov profesora Póra 
reprezentovala aj čiastkové odbory vnútor-
ného lekárstva na Slovensku, ale aj 

v cudzine: kardiológiu (J. 
Burger, P. Schweitzer, 
M. Takáč, M. Takáčová, 
F. Mikuš, G. Matejíčková, 
J. Orčo, J. Rešetár, A. 
Kalitza, R. Polčin, J. 
Poništ); nefrológiu (E. 
Neubauer, M. Mydlík, 
J. Mriňák, P. Melničák); 

angiológiu (J. Maďar, H. Klvaňová); klinic-
kú farmakológiu (P. Jonáš); hematológiu 
(J. Kraják, T. Grál, E. Galajdová); endo-
krinológiu (E. Merstenová, F. Moščovič, 
M. Tajtáková); gastroenterológiu (J. Cíger, 
T. Hildebrand, Š. Šimko, E. Lakata, J. 
Gregorová); reumatológiu (Ľ. Ábel, M. 
Galajda); diabetológiu (M. Valková); rönt-
genológiu (M. Bučko, I. Demeter, R. 
Skála, A. Mersten); klinickú biochémiu (A. 
Stančáková, F. Moščovič, Š. Havriš, K. 
Derzsiová); imunológiu (M. Guman); telový-
chovné lekárstvo (J. Burger, J. Zapatický, 
B. Bohuš); pracovné lekárstvo (B. Gomboš, 
L. Benický).

Spomenieme troch z najvýznamnejších 
reprezentantov internistickej školy profeso-
ra Póra:

prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc.;
prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc.,
a doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc. 
Prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., 

v roku 1971, po od-
chode prof. Póra do 
dôchodku, sa stal 
prednostom I. inter-
nej kliniky a neskôr 
IV. internej kliniky 
FN a LF UPJŠ, kde 
pokračoval v tradícii 
svojho predchodcu 
pri rozvoji kliniky 
a čiastkových odbo-
rov vnútorného le-
kárstva. Počas jeho 
vedenia došlo k ďalšiemu rozvoju kardioló-
gie, najmä neinvazívnej. V rámci invazívnej 
kardiológie zaviedol pravostrannú srdcovú 
katetrizáciu ako jeden z prvých v bývalom 
Československu. Mal mimoriadne pozitívny 
vzťah k laboratórnej práci, a preto napriek 
mnohým ťažkostiam sa mu podarilo udržať 
nefrologické (do r. 2008) a imunologické 
laboratórium v rámci kliniky a zabezpečiť ich 
rozvoj.

Profesor Takáč bol členom redakčnej 
rady časopisu Vnitřní lékařství (r. 1973 – 
1994) a nabádal svojich spolupracovníkov, 
aby publikovali v tomto časopise. Kolektív 
autorov pod jeho vedením napísal učebnicu 
„Základy diagnostiky vo vnútornom lekár-
stve“, ktorá mala tri vydania, posledné vyda-
nie bolo r. 1998. Okrem toho zorganizoval 
celý rad internistických konferencií a bol 
zakladateľom celoštátneho podujatia „Dni 
mladých internistov“. 

Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., 
v r. 1953 – 1960 
bol sekundárnym 
lekárom, neskôr do 
r. 1968 odborným 
asistentom na I. in-
ternej klinike. Počas 
tejto doby vykonal 
atestáciu I. a II. 
stupňa z vnútorného 
lekárstva, r. 1965 
obhájil v Prahe kan-
didátsku dizertačnú 

prácu a r. 1967 habilitačnú prácu. Prof. 
MUDr. P. Schweitzer, CSc., bol veľmi aktív-
ny aj pri organizácii vedeckých pracovných 
schôdzí Spolku lekárov v Košiciach ako 
jeho vedecký sekretár od r. 1964 až do od-
chodu do USA, t. j. r. 1968. V USA sa stal 
profesorom vnútorného lekárstva a kardioló-
gie v Mount Sinai of Medicine r. 1987 
a v Albert Eistein College of Medicine  
. 1994 v New Yorku.

Po roku 1989 profesor Schweitzer opa-
kovane navštívil Košice a Nový Smokovec 
vo Vysokých Tatrách, kde v r. 1964 – 1968, 
ako vedecký sekretár Spolku lekárov v 
Košiciach, organizoval Východoslovenské 
lekárske dni. Na Slovensku predniesol od 
r. 1989 osem prednášok a uverejnil 8 od-
borných publikácií v slovenských a českých 
časopisoch. 

Doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., 
patril do internistic-
kej školy prof. Póra 
ako jeden z naj- 
významnejších inter-
nistov a gastroen-
terológov nielen na 
Slovensku, v Če- 
chách, ale aj v za-
hraničí. Po celý 
svoj život bol veľmi 
aktívny, usilovný, 
pracovitý, zavádzal 
nové diagnostic-
ké a terapeutické metódy na klinike a bol 
obľúbený u poslucháčov lekárskej fakulty. 
Ako prvý na Slovensku zaviedol manomet-
riu a pH-metriu pažeráka a okrem iného sa 
venoval vyšetreniu motility tráviaceho trak-
tu. Aktívne sa angažoval v Spolku lekárov 
v Košiciach, kde v rokoch 1968 – 1990 
pôsobil ako vedecký sekretár. Táto jeho 
činnosť sa prejavovala na vedeckých pra-
covných schôdzach Spolku lekárov a pri 
organizácii Východoslovenských lekárskych 
dní (celkove 22-krát) v Novom Smokovci vo 
Vysokých Tatrách, a ktoré sa organizujú do 
súčasnej doby.

Na budovaní Internej kliniky a Katedry 
vnútorného lekárstva FN a LF UPJŠ, ktoré 
tvorili základ internistickej školy prof. MUDr. 
F. Póra, mimoriadnu zásluhu mali aj dve 
sekretárky, a to Hanka Bertová a Vlasta 
Kohútová.

Prof. MUDr. F. Pór mal vynikajúce ľudské 
vlastnosti: bol múdry, vždy vedel poradiť 
druhému, bol veľmi ochotný, ohľaduplný, 
tolerantný a vedel posúdiť „who is who“, ve-
del anticipovať odborný a ďalší vývoj svojich 
spolupracovníkov. Ako prednosta I. internej 
kliniky a súčasne katedry vnútorného lekár-
stva viedol svojich spolupracovníkov k tomu, 
aby zvyšovali svoju kvalifikáciu, posielal ich 
na rôzne odborné školenia a kongresy 
v ČSSR, ale aj v cudzine. Tým podporoval 
ich odborný rast a rozvoj vnútorného lekár-
stva. Väčšina reprezentantov čiastkových 
odborov vnútorného lekárstva sa podieľala 
na riešení vedeckovýskumných úloh, 
na organizácii konferencií a kongresov 
a na publikáciách doma a v zahraničí. 

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Ing. Katarína Derzsiová
IV. interná klinika UN LP

a LF UPJŠ v Košiciach
miroslav.mydlik@unlp.sk
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 Pri príležitosti výročia vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky udelil v januári prezident 
SR Andrej Kiska najvyššie štátne vyzname-
nania desiatim slovenským osobnostiam. 
Medzi ocenenými bol aj jubilujúci psychiater 
a pedagóg prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., 
prednosta I. psychiatrickej kliniky Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý v decembri 
minulého roka oslávil svoje 80. narodeniny. 
Získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimo-
riadne zásluhy o rozvoj vedy, vysokého škol-
stva a sociálnej oblasti zdravotníctva.

Ako ste sa dostali k psychiatrii?
 V čase, keď som končil štúdium, som bol 

jediný, kto mal o tento odbor záujem. Písal 
sa rok 1959 a košickú psychiatrickú kliniku 
viedol profesor Zoltán Klimo, odchovanec 
profesora Zdeňka Myslivečka, ktorý bol spo-
ločne s profesorom Karlom Matulayom prie-
kopníkom slovenskej psychiatrie v povojno-
vom období. Boli to skromné začiatky rozvoja 
tohto medicínskeho odboru, keď nejestvo-
vala ambulantná starostlivosť – psychiatrická 
starostlivosť sa v Košiciach poskytovala iba v 
nemocnici na Ulici Janka Kráľa, v budove te-
rajšej VšZP na Sennom trhu, ktorá mala 150 
lôžok. Psychiatria prešla odvtedy dlhú cestu, 
aj keď spektrum jej pacientov ostalo rovna-
ké – už od najstarších čias tvoria skupinu 
psychických ochorení buď také, ktoré majú 
biologické príčiny, alebo sociálne choroby, 
teda stavy ovplyvnené sociálnym rozpolože-
ním. Patria k nim neurózy a reaktívne stavy, 
rôzne psychózy (hlavne schizofrénia a depre-
sia, ktoré majú endogénne základy), potom 
organické poruchy, kde spôsobuje psychic-
ké poruchy telesná príčina, a nakoniec poru-
chy súvisiace s používaním psychoaktívnych 
látok, hlavne alkoholu a drog. Okrem toho 
sme sa venovali aj pacientom s mentálnou 
retardáciou. Pred mojím nástupom do pra-
xe liečili psychiatri aj neurologicky chorých, 
napríklad pacientov s epilepsiou, ale časom 

sa neurológia od psychiatrie odčlenila a vy-
víjali sa už samostatne, čo bola veľká zmena 
rovnako ako nástup modernej farmakológie v 
psychiatrii. 

Aký veľký posun nastal za to polstoro-
čie v liečbe duševne chorých?

 Predovšetkým pribudlo mnoho nových 
liekov, vrátane tých zo skupiny neurotrans-
miterov na liečbu depresie, pričom moderné 
preparáty sú účinnejšie a menej zaťažujúce 
organizmus. Farmakoterapia teda výrazne 
pokročila, no v psychiatrii stále chýba kauzál-
na liečba, liečia sa hlavne prejavy ochorení. 
Za významný posun dopredu považujem roz-
voj ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, 
nástup činnosti psychológov a komunitnej 
starostlivosti. A tiež zmenu v sociálnej zlož-
ke liečby, teda podiel príbuzných chorého 
na jeho liečbe, i zmenu postoja verejnos-
ti. Psychicky chorí boli v minulosti značne 
znevažovaní, a aj keď ich stigmatizácia je ba-
dateľná ešte aj dnes, veľká časť laikov sa už 
pozerá na duševne chorých s pochopením. 

Čo humanizácia psychiatrie? 
 Táto problematika je viac-menej teore-

tická a nelekári jej nemôžu dobre rozumieť. 
Elektrošoky sú neprávom považované za 
nehumánne – elektrické konvulzie totiž pa-
cienta výraznejšie nezaťažujú a dokážu mu 
promptne zmeniť duševný stav. Preto je to 
významný liečebný zákrok a nie je dôvod na 
jeho znevažovanie. Ostatne rovnako môžeme 
polemizovať o etickosti dlhodobej medika-
mentóznej liečby a o tlaku farmaceutických 
firiem na predpisovanie psychofarmák.

Koľko pacientov za tie roky „prešlo 
vašimi rukami“? Boli medzi nimi aj simu-
lanti – páchatelia trestných činov –, aby 
sa vyhli trestu?

Pacientov mohlo byť okolo 25 000 a 
viac než tisíc bolo vyšetrených páchateľov. 
Psychiatrickým vyšetrením sa zisťuje, či člo-
vek vykonal skutok v stave duševného zdravia 

alebo nie, pretože duševná choroba či poru-
cha znižuje alebo vylučuje schopnosť ovládať 
vlastné konanie a rozpoznať nebezpečnosť 
trestného činu. Vo svojej súdnoznaleckej 
praxi som najčastejšie zisťoval mieru zavine-
nia u páchateľov, ktorí spôsobili trestný čin 
pod vplyvom alkoholu. Poruchu, o ktorej som 
konštatoval, že zasiahla do trestnej činnosti 
znížením schopnosti rozpoznať svoje správa-
nie a ovládať ho, som konštatoval asi len 
v tretine posudzovaných prípadov a na simu-
lantov-páchateľov si veľmi nespomínam. Skôr 
tak príležitostne robili ľudia z iných dôvodov, 
hlavne aby získali invalidný dôchodok. Pritom 
sa zvyčajne tak zžili s predstieraným ochore-
ním, že boli vlastne už chorí, šlo o agraváciu. 
Simulovať v psychiatrii nie je jednoduché 
a zvlášť nie dlhodobo.

Prezident Andrej Kiska udelil
štátne vyznamenanie
prof. MUDr. Jozefovi Kafkovi, DrSc.

Prof. MUDr. 
Jozef Kafka, 
DrSc., sa na-
rodil 16. de-
cembra 1934 
v Kalništi. 
Po ukonče-
ní Lekárskej 
fakulty 
Univerzity 
Pavla Jozefa 
Šafárika 
v Košiciach začal pracovať na 
Psychiatrickej klinike LF UPJŠ, kde 
postupne prešiel všetkými funkcia-
mi – pracoval ako sekundárny lekár, 
asistent, docent, profesor a v rokoch 
1989 – 2004 ako prednosta kliniky. 
Absolvoval dlhodobú stáž na jed-
nom z pracovísk parížskej univerzity 
Sorbonne vo Francúzsku. Jeho ve-
decká práca zahŕňa vyše 170 pôvod-
ných vedeckých prác a päť mono-
grafií, z ktorých osobitne významnou 
je monografia o špecifických poru-
chách osobnosti. Jozef Kafka sa radí 
medzi zakladateľov psychiatrie na 
východnom Slovensku a má význam-
né zásluhy na výchove a vzdelávaní 
niekoľkých generácií slovenských 
lekárov, ošetrovateľov, psychológov 
či právnikov. Podieľal sa na rozvoji 
viacerých psychiatrických zariade-
ní vo východoslovenskom regióne. 
V rokoch 1979 – 1989 pôsobil ako 
hlavný odborník MZ SR pre psychiat-
riu a bol predsedom psychiatrickej 
sekcie spoločnosti J. E. Purkyňe pre 
bývalú Československú republiku. 
Pre policajné orgány a súdy napísal 
okolo tisíc znaleckých posudkov. Je 
členom najvýznamnejšej psychiat-
rickej spoločnosti vo Francúzsku a 
bol členom redakčných rád niekoľ-
kých odborných periodík. 

Zo života lekárskej fakulty

Ako vnímajú previnilci svoju vinu 
a trest?

Nedá sa to zovšeobecniť – sú ľudia, ktorí 
si nevedia predstaviť život bez agresie, i takí, 
pre ktorých je uloženie trestu istým oslobo-
dením. Najťažšie zločiny väčšinou nepáchajú 
šialenci, ale jedinci v skratovej situácii. Aj keď 
sa mi vybavuje aj opačný prípad, keď sa muž 
vyhrážal svojej žene zabitím a po odpykaní 
niekoľkoročného trestu to naozaj aj urobil... 
Väčšina ľudí však nekoná agresívne premys-
lene, ale v afekte. A pre väčšinu z nich je 
trest úľavou, rovnako ako je potrestanie vinní-
ka satisfakciou pre poškodených.

Existuje teda svedomie?
Nevieme, čo je svedomie a na čom je za-

ložené, ani či ľudí ‚so svedomím‘ je viac alebo 
menej ako tých ostatných. Azda by sa dalo 
povedať, že každý človek má istú formu sve-
domia, od bezohľadného po celkom precitli-
vené... V tomto kontexte by sa dalo povedať, 
že svedomitý človek sa úmyselného trestné-
ho činu nikdy nedopustí.

Čo pacient, to jeden životný príbeh. 
Utkvel vám v hlave nejaký mimoriadny?

Sú dva typy psychiatrov – takí, ktorí pre-
žívajú osudy svojich pacientov a ich choro-
bu, a potom tí, ktorí to vnímajú ako prežitok 
iných. Ja patrím do tej druhej skupiny, zážit-
kami chorých sa nedám veľmi ovplyvňovať. 
Spomenúť by som mohol mnohé prípady, 
väčšinou spojené s ťažkými vraždami, no prí-
beh, čo sa mi vybaví vždy, keď idem na cin-
torín, sa týka mladého muža, ktorý si nechcel 
pripustiť, že bol chorý. Už ako študent trpel 
ťažkou schizofréniou, no sám bol presved-
čený, že je zdravý, a odmietal liečbu. Časom 
našli v lese jeho bezduché telo a mne príde 
vždy na rozum, aké to môže byť jednostran-
né, keď človek nemá pocit ochorenia a je pri-
tom vážne chorý. 

Dopustili ste sa nejakého kardinálne-
ho omylu?

To nie, ale tých omylov bolo iste dosť, pre-
tože psychiatria neskúma žiaden ľahko popí-
sateľný orgán, ale komplexný psychický stav 
človeka. Avšak veľmi nepríjemne ma život 
ponaučil, že niektoré činy nemožno odkladať 
na neskôr – keď spáchal samovraždu kole-
ga lekár, ktorý mi volal v noci domov v zlom 
stave, a ja som si s ním dohodol stretnutie 
na druhý deň ráno. Nasledujúceho dňa sa 
už nedožil. Aj v psychiatrii niekedy rozhodujú 
okamihy...

A čo považujete za svoj najväčší 
úspech?

Sú to vedecké práce, ktoré som napí-
sal, napríklad nedávno vydanú monografiu 
‚Násilie v ľudskej spoločnosti a agresia‘, ale 
aj literárne diela, ktoré nemajú so psychiat-
riou nič spoločné. Napísal som napríklad 12 
zväzkov práce nazvanej ‚Svedectvo‘, ktorá 
má viac než päťtisíc strán a dokumentuje 
minulé storočie. Tieto spisy pravdepodobne 
nikto nevydá v tlačenej podobe, ale plánujem 
ich zverejniť na internete a som na to dielo 
veľmi hrdý. 

Túto vašu stránku asi väčšina vášho 
okolia nepozná...

Je to tak. Publikoval som viaceré práce 
o niektorých významných predstaviteľoch 

Foto: Žofia Hnátová, UPJŠ LF

literatúry, ale nie som literát, napísal som 
o nich niekoľko odborných štúdií a publikácií. 
Zaoberal som sa napríklad svojím menovcom 
Franzom Kafkom, no príspevok o ňom vyšiel 
len v odbornom časopise vo francúzštine, na 
Slovensku nie, či štúrovcami, osobitne bás-
nikom Jankom Kráľom. A na moje prekvape-
nie v roku, keď oslavujeme dvojsté výročie 
narodenia Ľudovíta Štúra, som bol ocenený 
Radom Ľudovíta Štúra. Bola to pre mňa, po-
chopiteľne, výnimočná udalosť a veľká česť.

Aký je návod psychiatra a človeka, čo 
už čosi prežil, na spokojný život? 

Predovšetkým treba žiť. Nájsť si v živote 
nejaké uspokojivé stránky, mať isté ciele  
a ísť si za nimi – no pritom poznať vo všetkom 
mieru. Taktiež je dôležité nenechať sa riadiť 
druhými a ani sa nimi prílišne nezaoberať. 
Ľudia či často zbytočne komplikujú život tým, 
že podliehajú druhým a nežijú svoj vlastný 
život. Je chybou prijať v partnerstve úplne 
koncepciu života toho druhého alebo sa 
celkom podriadiť náplni a duchu svojho pra-
coviska. Samozrejme, dôležitá je aj stránka 
udržiavania telesného a psychického zdravia, 
teda dodržiavanie istého zdravého životného 
štýlu. V tejto súvislosti chcem zvlášť varovať 
pred užívaním alkoholu a iných návykových 
látok, vrátane iných moderných závislostí. 
Akákoľvek závislosť poškodzuje rozvíjanie 
harmonického života, život závislých je jed-
nostranný a neplnohodnotný. Okrem toho 
platí aj príslovečné ‚ži a nechaj žiť‘ – agresia 
neprináša skutočnú spokojnosť žiadnej stra-
ne. Avšak to, čím život naplniť, je už na roz-
hodnutí každého jednotlivca. Šťastie môže 
mať rozličné podoby. 

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Spomienka
na doc. MUDr. Andreja Vladimíra, CSc.
S hlbokým zármutkom sme prijali sprá-

vu, že nás 26. 10. 2014 navždy opustil 
doc. MUDr. Andrej Vladimír, CSc., dlho-
ročný prednosta Kliniky otorinolaryngo-
lógie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej 
nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko- 
šiciach.

 Doc. MUDr. Andrej Vladimír, CSc., sa 
narodil 30. 9. 1924 v obci Veľké Berezné 
blízko Užhorodu (toho času patrí táto obec 
Ukrajine). V roku 1942 maturoval na gym-
náziu v Užhorode. Štúdium medicíny začal 
v roku 1942 v Budapešti na Univerzite 
Semmelweisa, kde strávil štyri roky. Po 
skončení druhej svetovej vojny sa vrátil do 
vlasti a štúdium dokončil v Bratislave na 
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v roku 1948.

V roku 1950 pracoval ako praktický le-
kár pre dospelých v dedine Leles, okres 
Veľké Kapušany. Na Kliniku otorinolaryn-
gológie Fakultnej nemocnice a Lekárskej 
fakulty P. J. Šafárika nastúpil v roku 1952. 
Po roku odišiel ako člen medzinárodnej 

medzinárodnej spolupráce viacerých po-
predných otorinolaryngologických kli- 
ník, kliniky rádioterapie a onkológie a ve-
deckého laboratória chirurgickej kliniky. 
Úspešne bola obhájená v roku 1985.

Doc. MUDr. Andrej Vladímir, CSc., bol 
krajským odborníkom pre odbor otori-
nolaryngológia a v rokoch 1979 – 1989 
prodekanom Lekárskej fakulty Univerzity 
P. J. Šafárika.

V roku 1990 odišiel do dôchodku, no 
o dianie na klinike sa stále veľmi živo zaují-
mal, často nás navštevoval, radil nám 
a zúčastňoval sa na všetkých podujatiach, 
ktoré sme organizovali. Až posledné tri 
roky sa utiahol do ústrania a naše kontakty 
boli menej časté.

 Pán docent, ďakujeme Vám za všetko 
to, čo ste nás naučili. Za empatiu a sta-
rostlivosť o pacientov, ktorú ste nám tak 
často zdôrazňovali, za Vašu ľudskosť 
a priateľstvo.

Vaši žiaci a celý kolektív Kliniky otorino-
laryngológie a chirurgie hlavy a krku  
Košiciach

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

juraj.koval@upjs.sk

misie do Severnej Kórey, kde sa dva roky 
staral spolu s ostatnými členmi medzinárod-
ného lekárskeho tímu o zranených vo vojen-
skom konflikte medzi Severnou a Juž- 
nou Kóreou. Vrátil sa opäť na kliniku 
a o krátky čas odišiel na tri roky do Prahy 
na Otorinolaryngologickú kliniku Fakultnej 
nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity 
Karlovej, ktorú v tom čase viedol akademik 
prof. MUDr. Antonín Přecechtel. Tu pôsobil 
ako interný ašpirant a v roku 1961 obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu a získal titul 
kandidáta vied. V rokoch 1961 až 1964 pô-
sobil ako lekár v Tuniskej republike. 
V roku 1964 sa definitívne vrátil na kliniku 
do Košíc, kde sa v roku 1973 habilitoval na 
docenta. V roku 1975 sa stal prednostom 
kliniky, ktorú viedol 15 rokov do roku 1990. 

Pod jeho vedením sa na Klinike otorinola-
ryngológie riešila veľmi rozsiahla výskumná 
úloha Porovnanie liečebných výsledkov 
karcinómu hrtana II. klinického štádia, 
liečeného rôznymi metódami, za súčasné-
ho sledovania zmien celulárnej a humo-
rálnej obrany. Táto úloha sa riešila v rámci 
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Zo života
prírodovedeckej fakulty

Stretnutie dekana PF UPJŠ
s bývalými zamestnancami
pri príležitosti ich životného jubilea

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ako 
prvá fakulta na Slovensku, tento rok pri-
stúpila k pilotnému overovaniu prijíma-
nia elektronickej prihlášky na štúdium 
bez nutnosti odoslania jej papierovej 
verzie. 

Prekážkami v procese prijímania elektro-
nickej prihlášky sú dokladovanie výsledkov 
predchádzajúceho štúdia a elektronický 
podpis. Aj pri odoslaní prihlášky elektronic-
ky je potrebné na študijné oddelenie prísluš-
nej fakulty doručiť vytlačenú prihlášku pod-
písanú študentom a potvrdenú riaditeľom 
školy. Výrazný posun nastal vďaka možnosti 
komunikácie informačného systému AiS2 
s elektronickou žiackou knižkou, ktorú vyu-
žívajú stredné školy, a vďaka elektronické-
mu podpisu a elektronickej časovej pečiat-
ke, ktorou PF UPJŠ záujemcom o štúdium 
potvrdzuje, že elektronicky poskytnuté dáta 
nie sú zmenené a sú fakultou akceptované 
v plnom rozsahu. 

Vývojový tím AiS2 pod vedením RNDr. 
Erika Bruotha, PhD., z Centra aplikovanej 
informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
pracuje na vývoji elektronickej prihlášky už 
viac ako 10 rokov a práve v tomto období 
overuje celý proces úplného elektronic-
kého podania prihlášok prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS 
eGoverment). Na vzorke vybraných uchá-
dzačov, ktorí na proces prihlasovania využijú 
nový občiansky preukaz – eID kartu, sa 
tak od podania až po rozhodnutie vydané 
elektronicky otestuje celý proces úplného 

 Dňa 28. januára 2015 sa na pôde dekanátu fakulty uskutočni-
lo spoločenské posedenie dekana fakulty s jubilantmi, ktorí v roku 
2014 oslávili významné životné jubileum – 75, 80 a 85 rokov veku. 
Medzi pozvanými boli aj emeritní profesori, ktorí svojou vedeckou 
prácou výrazne prispeli k rozvoju fakulty a ktorým bola aj takýmto 
spôsobom zo strany vedenia fakulty vyjadrená vďaka za ich dlhoroč-
nú a prínosnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu v prospech 
svojej alma mater: prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., prof. MUDr. 
Eva Ahlersová, DrSc., prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Prof. MUDr. Eva Ahlersová, DrSc.

Dátum a miesto narodenia:
12. 11. 1934, Ostrava
VŠ štúdium: 1956 – 1962 na UK Košice, 
Lekárska fakulta, všeobecná medicína, promo-
vaná summa cum laude
Profesijné pôsobenie po ukončení štúdií:
1962 – 1963: Katedra lekárskej biológie LF 
UPJŠ, Košice
1963 –1990: Katedra všeobecnej biológie PF 
UPJŠ, Košice

1990 – 2005: Katedra fyziológie živočíchov, ÚBEV PF UPJŠ, 
Košice
2005 – doteraz: emeritná profesorka PF UPJŠ, Košice
Profesijné zameranie: 
V rámci KVB prednášala fyziológiu živočíchov a človeka, spolu 
s manželom prof. MUDr. Ivanom Ahlersom, DrSc., zorganizovali 
na pracovisku fyziologickú skupinu, ktorá neskôr dala základ sa-
mostatnej katedre fyziológie živočíchov. Okrem základnej disciplí-
ny zaviedla výučbu ekologickej fyziológie (fyziológie adaptácií), 
predmetov metabolizmus bunky a laboratórne metódy. Venovala sa 
výskumu zmien metabolizmu sacharidov a hormónov po ožiarení 
modelových laboratórnych zvierat. Od r. 1971 pracovala na analýze 
metabolických zmien u zvierat po absolvovaní kozmických letov na 
biodružiciach typu Kosmos v programe Interkosmos. Prioritné boli 
jej chronobiologické práce dokumentujúce závislosť sacharidového 
metabolizmu a hormónov od doby dňa, roka a svetelného režimu 
u potkanov. V závere pôsobenia sa venovala otázkam prevencie ex-
perimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov rôznymi 
chemickými substanciami. MUDr. Eva Ahlersová, DrSc., sa stala 
prvým profesorom živočíšnej fyziológie v ČSFR i na Slovensku. Bola 
dlhoročnou predsedníčkou rádiobiologickej sekcie Spoločnosti nuk-
leárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS.
Publikačné aktivity: 
Celkový počet publikácií vyše 200, z toho vedeckých prác vyše 
150, celkový počet citácií vyše 200.

Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Dátum a miesto narodenia:
9. 9. 1939, Podkriváň
VŠ štúdium: 
1956 – 1961 VŠ štúdium: Univerzita J. 
A. Komenského, Prírodovedecká fakulta, 
Bratislava, študijný odbor: matematická analýza
Profesijné pôsobenie po ukončení štúdií:
1961 – 1965: Matematický ústav ČSAV, Praha
1965 – 2010: Univerzita P. J. Šafárika, 
Prírodovedecká fakulta 

V rokoch 1969 – 1975 prodekan pre vedu Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ.
V rokoch 1985 – 1990 vedúci Katedry informatiky Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ.
V rokoch 1991 – 1996 rektor Univerzity P. J. Šafárika.
1969 (5 mesiacov): Visiting lecturer, Univerzity of Leeds, Veľká 
Británia
1971 (2 mesiace): Professeur, Faculté des Sciences, Paris VII, 
Francúzsko 
1994 – 2002: člen Akademického sněmu Akadémie věd Českej 
republiky

1999 – 2010: člen a predseda Akreditačnej komisie vlády 
Slovenskej republiky
2011 – doteraz: Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, 
profesor emeritus
Profesijné zameranie: 
Počas štúdia na PF UK sa intenzívne venoval štúdiu teórie množín, 
matematickej logiky a topológie. V Matematickom ústave ČSAV pra-
coval v seminári prof. P. Vopěnku, ktorý bol zameraný na konštruk-
ciu modelov teórie množín, kde získané poznatky úspešne uplatnil. 
Získal netriviálne výsledky, z ktorých niektoré sú uvedené vo viace-
rých monografiách a učebniciach po celom svete. Znalosti a výsled-
ky z teórie množín aplikoval postupne na problematiku teórie miery, 
harmonickej analýzy, teórie reálnych funkcií a množinovej topológie. 
Ucelený prehľad problematiky, do ktorej zasahoval jeho výskum, 
spracoval v monografii The Structure of the Real Line.
Asi dvadsať rokov sa intenzívne venoval stredoškolským študentom 
nadaným na matematiku najmä v rámci matematickej olympiády. 
Ako učiteľ na PF UPJŠ mal sériu prednášok venovaných aktuálnej 
problematike, napríklad teórii fraktálov, nerozhodnuteľným vetám 
aritmetiky, teórii informácie a Kolmogorovovej zložitosti. Školil desiat-
ky ašpirantov alebo doktorandov, z ktorých viacerí sú dnes popred-
nými odborníkmi. 
Publikačné aktivity: 
Celkový počet publikácií viac ako 75, z toho počet vedeckých prác 
49, počet citácií viac ako 280.

Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

Dátum a miesto narodenia:
19. 8. 1929, Pondelok (dnes súčasť obce 
Hrnčiarska Ves), okres Poltár
VŠ štúdium: 1949 – 1953 Univerzita 
Komenského (vtedy Slovenskej univerzite) 
v Bratislave, Fakulta geologicko-geografických 
vied, odbor: učiteľstvo geografia – história
Profesijné pôsobenie po ukončení štúdií:
1953 – 1961: Katedra fyzickej geogra-
fie Fakulty geologicko-geografických vied, 

Univerzita Komenského v Bratislave
1961 – 1966: Katedra pôdoznalectva Vysokej školy poľnohospo-
dárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre
1966 – 1995: Katedra geografie Pedagogickej fakulty UPJŠ 
v Prešove, kde v období 1969 – 1970 zároveň pôsobil ako prode-
kan a 1990 – 1991 ako dekan
1996 – 1998: Katedra geoekológie Fakulty ekológie TU vo Zvolene 
a Katedra geografie na UMB v Banskej Bystrici
1998 – 2008: Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, ktorý spolu s doc. Zdenkom Hochmuthom založili 
Profesijné zameranie: 
Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým geomorfológii 
– fyzickej geografii (paleogeografii, paleopedológii a kvartérnej ge-
ológii). Zameriava sa na komplexné poznanie kvartérnych sedimen-
tov, lateritov a pôd typu terra rossa. Venuje sa štúdiu ich genézy, ich 
charakteristiky využitím metód RTG, elektrónovej mikroskopie, mik-
romorfológie či termoluminiscencie a ich stratigrafickému zaradeniu. 
Zúčastňoval sa aj výskumov doliny Dunaja či glaciálneho reliéfu vo 
Vysokých Tatrách, neskôr pokračoval výskumom vo viacerých slo-
venských geomorfologických celkoch. Počas pôsobenia na univer-
zitnej pôde absolvoval viacero zahraničných pobytov a stáží 
a prednášal na mnohých prestížnych európskych univerzitách. 
Počas štipendijného pobytu na univerzitách v nemeckom Bone 
a Kolíne nad Rýnom koncipoval monografiu o fosílnych pôdach 
a sprašiach na Nitrianskej pahorkatine, ktorú prof. Pelíšek neskôr 
označil za prvú svojho druhu spracovanú komplexnými teoreticko-
-metodologickými i empirickými prístupmi. 
Publikačné aktivity: 
Je autorom, príp. spoluautorom desiatich vedeckých monografií 
a desiatok vedeckých článkov publikovaných v slovenských i za-
hraničných časopisoch a zborníkoch. Na svoju publikačnú činnosť 
eviduje stovky ohlasov.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
svetlana.libová@upjs.sk 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ privítala 6. februára 2015 študentov a učiteľov stredných škôl, ale aj rodičov 
budúcich vysokoškolákov na Dni otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium mali možnosť získať komplexné 
informácie o možnostiach štúdia na fakulte a o jednotlivých študijných odboroch. 

Deň otvorených dverí otvoril dekan Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., 
za účasti členov vedenia fakulty a zástupcov ústavov. Spoločný program pokračoval stretnutím s úspeš-
nými absolventmi fakulty v rámci programu ALUMNI SPACE – cesta za úspechom, ktorí dvom stovkám 

Deň otvorených dverí

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu a marketing

UPJŠ v Košiciach
jana.olenicova@upjs.sk

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

zaujal stredoškolákov 

prítomných stredoškolákov priblížili, ako a čím im štúdium na fakulte pomohlo k úspešnej sebarealizácii v praxi. Hovorili im 
o ceste svojho kariérneho úspechu a zaujímavostiach z oblastí, v ktorých pôsobia. Po spoločnej časti programu sa záujem-
covia o štúdium presunuli na pracoviská jednotlivých ústavov, kde sa bližšie oboznámili s činnosťou ústavov a ich akademic-
kých pracovísk. Prezreli si laboratóriá a nevynechali ani možnosť získať informácie o štúdiu, ale aj o vede a výskume priamo 
od zamestnancov ústavov.
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Zo života
prírodovedeckej fakulty

elektronického podávania prihlášok. „Po 
úspešnom otestovaní tohto procesu už 
v budúcnosti ani ostatné fakulty UPJŠ 
nebudú musieť požadovať papiero-
vé verzie prihlášok, ak bola prihláška 
podaná elektronicky,“ uviedol dekan 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Uchádzači o štúdium majú k dispozícii 
aj mobilnú aplikáciu, ktorá 
zjednodušuje monitorova-
nie priebehu prijímacieho 
konania. „Bez ohľadu na 
to, či podali prihlášky 
na štúdium elektronicky 
alebo v papierovej forme, 
majú uchádzači možnosť 
využiť mobilnú aplikáciu, 
kde na jednom mieste 
uvidia informácie o termí-
ne a mieste prijímacieho 
konania, následne infor-
mácie o výsledku prijíma-
cieho konania skúšok zo 
všetkých škôl, kam podali 
prihlášku. Prirodzene, ak 
aj tieto školy využívajú 
univerzitný informačný 
systém AiS2 (momentálne 
systém AiS2 využíva 18 
vysokých škôl). Aplikácia 
zároveň poskytuje uchádzačom jedno-
duchý spôsob na podanie vygenerova-
nej návratky,“ vysvetlil RNDr. Erik Bruoth, 
PhD., vedúci vývojového tímu AiS2.

Ďalšou aktuálnou novinkou v AiS-e je 
implementácia knižníc PayBySquare do prí-
kazov na úhradu poplatkov prijímacieho ko-
nania, čím sa zjednoduší vykonanie úhrady 
prostredníctvom aplikácie internet bankingu 
v smartfónoch. Týmto vylepšením sa mini-
malizujú doterajšie problémy s identifikáciou 
platieb, ktoré boli spôsobené manuálnymi 
chybami pri prepisovaní variabilných a špe-
cifických symbolov a čísel účtov vo forme 
IBAN. 

Informačný systém AiS2 predstavuje novinky

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu a marketing

UPJŠ v Košiciach
jana.olenicova@upjs.sk
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Okrúhle životné jubileum v týchto dňoch 
slávi významná slovenská literárna vedkyňa 
a jazykovedkyňa doc. PhDr. Oľga Sabolová, 
CSc., mim. prof., z Katedry slovakistiky, slo-
vanských filológií a komunikácie Filozofickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach. Popri príležitosti vy-
jadriť oslávenkyni úctu, obdiv a vďaku otvára 
sa nám priestor aj na drobné ohliadnutie sa 
do rokov nedávnych s cieľom priblížiť osob-
nosť našej jubilantky.

Pani profesorka Oľga Sabolová – ako je 
všeobecne známe – pracuje v oblasti výsku-
mu slovenskej literárnovednej a jazykovednej 
štylistiky (interpretácie umeleckých tex-
tov) a literárnej teórie. Už pri narodení – 14. 
marca 1945 v Prešove – dostala do vienka 
lásku k slovenskému jazyku a literatúre a v 
tomto smere ju výrazne formovalo aj rodin-
né prostredie. Po skončení Gymnázia J. A. 
Raymana v Prešove pokračovala v štúdiu 
na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (učiteľ-
stvo všeobecnovzdelávacích predmetov, 
slovenský jazyk a literatúra – dejepis, 1963 
– 1968). Po absolutóriu nastúpila na miesto 
stredoškolskej profesorky na poprednom 
košickom gymnáziu na Šmeralovej ulici 
(dnes Gymnázium Poštová 9), kde pôsobi-
la v rokoch 1968 až 1989. V „revolučnom“ 
roku 1989 zamenila stredoškolské prostredie 
za vysokoškolské a prijala ponuku pôsobiť 
na Katedre slovenského jazyka a literatúry 
Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach (od roku 1997 
Prešovskej univerzity). V roku 2006 sa v pro-
fesijnom živote Oľgy Sabolovej udiala ďalšia 
významná zmena – najprv v rámci Ústavu 
filologických a sociálnych vied  

a od 1. januára 2007 v rámci novokon- 
štituovanej Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach položila, spolu s hŕstkou naj-
bližších spolupracovníkov, pevné základy 
Katedry slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie FF UPJŠ, ktorú v rokoch 2007 
až 2011 úspešne viedla ako jej vedúca.

Popri domácich akademických praco-
viskách (Prešov, Košice, Ružomberok, 
Bratislava) zanechala výraznú vedecko-
-pedagogickú stopu aj v zahraničí – ako 
prednášateľka slovenskej literatúry pôsobi-
la niekoľko rokov na Państwowej Wyższej 
Szkołe Zawodowej v poľskom Sanoku a ako 
lektorka slovenského jazyka a prednášateľka 
slovenskej literatúry na Jagelovskej univer-
zite v Krakove, absolvovala prednáškové 
pobyty na Sliezskej univerzite v Katoviciach, 
Užhorodskej národnej univerzite v Užhorode, 
Katolíckej univerzite Pétera Pázmánya v ma-
ďarskej Pilišskej Čabe a na Univerzite Karlovej 
v Prahe. Je členkou Slovenskej jazykoved-
nej spoločnosti pri SAV, členkou Slovenskej 
literárnovednej spoločnosti pri SAV a členkou 
Klubu nezávislých spisovateľov.

Vedeckovýskumný záber doc. PhDr. Oľgy 

Slávnostné obhajoby dvojitého diplomu
Université Paris 7 Diderot – UPJŠ na Katedre 
anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

Čas návratu v ľudskom živote – podobne ako v umeleckej literatúre – je vzrušujúci a obo-
hacujúci. Návrat je totiž opätovný príchod do dávneho času a priestoru, pričom priestor je 

relatívne stabilný a čas je diferencovaný. Čím je čas odchodu vzdialenejší a čím viac sa 
„blížime“ do pôvodného priestoru, tým viac sa zvyšuje pocit hĺbky spomienok, ktoré nový 

čas precedil kvalitatívne tak, že zostáva len podstatné, pozitívne, trvácne...
doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof.

Pani profesorke
Oľge Sabolovej
k životnému jubileu

Sabolovej, CSc., mim. prof., je pomerne 
široký – venuje sa teórii literárneho diela, 
literárnej histórii staršej slovenskej literatúry, 
slovenského klasicizmu a romantizmu a slo-
venskej medzivojnovej literatúry s osobitným 
pohľadom na vzťah kompozície a sémantiky 
a na funkcie štylistických parametrov ume-
leckých textov. Uviesť kompletný súpis jej 
publikačných výstupov by si vyžadovalo zve-
rejniť samostatný článok, preto spomeňme 
aspoň profilové knižné práce O. Sabolovej 
– Kompozičné a sémantické súvzťažnos-
ti umeleckej prózy (1999), Interpretácia 
umeleckého textu (1992, v spoluautorstve) 
a Interpretačné variácie umeleckého textu 
(2005, v spoluautorstve).

Kolegovia, priatelia a známi doc. PhDr. 
Oľgy Sabolovej, CSc., mim. prof., veľmi dobre 
vedia, že jej najbližším pracovným a zároveň 
životným partnerom je Dr. h. c. prof. PhDr. Ján 
Sabol, DrSc., prodekan FF UPJŠ pre vedecko-
výskumnú činnosť a doktorandské štúdium. 
Nie k všetkým sa však dostala informácia, že 
koncom januára oslávili zlatú svadbu – nád-
herných 50 rokov šťastného manželského 
života.

K dlhému zástupu gratulantov sa pripája 
aj redakcia časopisu Universitas Šafarikiana. 
Do ďalších rokov života pani profesorke Oľge 
Sabolovej žičíme najmä pevné zdravie, ne-
zlomný optimizmus a ešte mnoho, mnoho 
tvorivých síl.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských

filológií a komunikácie 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

marian.gladis@upjs.sk

V predvianočnom čase, dňa 19. 12. 2014, sa na pôde Filozofickej fakul-
ty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila pre KAA veľmi 
slávnostná a pre doktorandku a komisiu zároveň veľmi pracovná obhajo-
ba dizertačnej práce doktorandky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF 
UPJŠ Mgr. Mariany Zeleňákovej. Na príprave práce aj obhajoby spolupra-
covali dve univerzity – Université Paris 7 Diderot a UPJŠ – v rámci projektu 
“DOKTORAND”. Obhajoba Mgr. Mariany Zeleňákovej bola prvou svojho typu 
s Univerzitou Paris 7 Diderot a zároveň štvrtou obhajobou dvojitého diplomu 
na KAA FF UPJŠ, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu “DOKTORAND” (po 
úspešných obhajobách s Univerzitou v Jaén v roku 2013 a v septembri 2014 
a po obhajobe s Ostravskou univerzitou v septembri 2014). Mimo tohto pro-
jektu sa v roku 2013 uskutočnila obhajoba dvojitého doktorandského diplo-
mu na Univerzite v Groningene v Holandsku. 

 Na tomto projekte, ktorého cieľom je spoluškolenie doktorandov a ná-
sledné udelenie dvojitých diplomov v doktorandskom štúdiu, spolupracuje 
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ so štyrmi zahraničnými uni-
verzitami (okrem spomínanej Université Paris 7 Diderot je to aj Utrechtská 
univerzita v Holandsku, Univerzita Jeán v Španielsku a Ostravská univerzi-
ta v Českej republike). Za slovenskú stranu na KAA FF UPJŠ tento projekt 
koordinujú a ako spoluškolitelia zároveň pôsobia prof. PhDr. Pavel Stekauer, 
DrSc., a doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

 Počas svojej obhajoby predstavila Mgr. Zeleňáková svoju dizertačnú 
prácu s názvom Komparatívny pohľad na lingvistické aspekty prekla-
dateľských riešení anglickej a francúzskej terminológie v oblasti práva 
Európskej únie: vedľajšia veta atribútová ako vyjadrenie postoja.Na zákla-
de korpusovej analýzy doktorandka poukázala na problematický vzťah medzi 
objektívnosťou a vyjadrením postoja v anglických a francúzskych právnických 

textoch a ponúkla prak-
tické riešenia pri jeho 
preklade. Jej rozsiahla 
analýza zahrnula viaceré 
oblasti jazykovedného 
výskumu, ako je štúdium 
právnickej angličtiny, 
kontrastívna a korpuso-
vá jazykoveda či analýza 

konkrétnych gramatických konštrukcií. 
Počas svojho doktorandského štúdia pracovala Mgr. Mariana Zeleňáková 

pod vedením spoluškoliteľov prof. PhDr. Pavla Stekauera, DrSc. (KAaA, FF 
UPJŠ), a prof. Dr. Nicolasa Balliera (Univerzita Paris 7 Diderot). O medzi-
národnom charaktere prípravy a obhajoby tejto dizertačnej práce svedčí aj 
zloženie prítomnej komisie. Na obhajobe sa zúčastnili traja oponenti – prof. 
Dr. Raf Salkie z University of Brighton, U. K., Dr. Issa Kanté z Université de la 
Réunion a doc. PhDr. Martina Ivanová, PhD., z Prešovskej univerzity 
v Prešove. Ako medzinárodne uznávaní vedci v komisii pôsobili z našej alma 
mater doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. (KAaA, FF UPJŠ), doc. PaedDr. 
Lívia Kortvélyessy, PhD. (KAaA, FF UPJŠ), a doc. PhDr. František Šimon, 
CSc. (Katedra romanistiky a klasickej filológie, FF UPJŠ). Komisia sa zhodla, 
že rozsah a originalita prekladanej dizertačnej práce spĺňajú veľmi náročné 
medzinárodné štandardy, a preto doktorandke udelila titul „doktor filozofie 
s vyznamenaním“ (Très Honorable).

Po rušnom pracovnom doobedí v diskusii o lingvistických a iných té-
mach súčasnej a budúcej spolupráce medzi Univerzitami Paris 7 Diderot 
a UPJŠ pokračovala komisia už neformálnejšie aj v poobedňajších hodi-
nách.  

Mgr. Mariane Zeleňákovej, PhD., prajeme veľa úspechov v ďalšom peda-
gogickom a vedeckovýskumnom pôsobení na Katedre romanistiky a klasic-
kej filológie FF UPJŠ. 

Mgr. Pavol Hučka
doktorand BASd na KAaA FF UPJŠ v Košiciach

IV. ročník Košických 
politologických dialógov

Ak je Katedra politológie FF UPJŠ nie-
čím charakteristická, tak je to dodržiava-
nie tradícií a úcta k nim. Medzi tie patria 
aj Košické politologické dialógy, ktoré 
katedra organizovala 20. a 21. novembra 
2014. 

 Názov konferencie bol „Ľudské prá-
va: Kam kráčaš, demokracia“. Pozvanie 
prijalo viac než 70 účastníkov nielen zo 
Slovenska, Česka, ale aj Maďarska či 
Turecka. Vo štvrtok ráno dvojdňový ma-
ratón zaujímavých príspevkov odštartovali 
primátor mesta Košice MUDr. Richard 
Raši, MPH, predseda Košického samo-
správneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa, 
dekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. 
PhDr. Ján Gbúr, CSc., a vedúca Katedry 
politológie FF UPJŠ prof. PhDr. Marcela 
Gbúrová, CSc. Spoločne slávnostne 
otvorili konferenciu a jej program sa po-
stupne začal napĺňať. 

V každom z blokov, do ktorých bola 
konferencia rozdelená, odzneli 3 alebo 4 
príspevky na rôzne zaujímavé a hodnotné 
témy. Po nich vždy nasledovala diskusia, 
ktorá bola často natoľko plodná, až bolo 
organizátorom ľúto ju pre nedostatok ča-
su prerušovať. Vo štvrtok večer mali však 
účastníci priestor na dokončenie svojich 
debát v rámci spoločenského večera v 
budove Sokrates. Už po prvom dni kon-
ferencie mohli byť organizátori spokojní. 
Zo všetkých strán počúvali len samé pozi-
tívne ohlasy. Pochvalnými slovami nešetril 
ani PhDr. Josef Smolík, PhD., z Fakulty 
sociálních studií Masarykovej univerzity 
v Brne, ktorý všetkých, ktorí priložili ruku 
k dielu, takto potešil: „Košické politolo-
gické dialogy hodnotím velice pozitiv-
ně. Nejenom, že se jednalo o perfektní 
akci z hlediska účasti slovenských či 
českých politologů z nejrůznějších pra-
covišť, ale oceňuji i příjemné prostředí, 
a celkové zajištění konference, včetně 
večerního neoficiálního setkání, které 
přímo vybízí k utváření vztahů mezi jed-
notlivými odborníky.“

Ani piatkový program dialógov v ničom 
nezaostával za prvým dňom. Od rána bol 
rovnako nabitý výnimočnými ľuďmi s ešte 

výnimočnejšími vystúpeniami. Čím bližšie 
bol záver, tým viac hostia vyzdvihovali kva-
litu a vysokú úroveň všetkých príspevkov 
a diskusií. „Venujem sa profesionálne 
dialógom a tie v Košiciach boli vyváže-
né, odborné, ale aj ľudské. Na rozdiel 
od mediálnych dialógov, kde nevieme, 
ako zareaguje publikum, reakcia na ko-
šické dialógy je veľmi pozitívna,“ vyjadril 
sa doc. PhDr. Jaroslav Buček, PhD.

Po tom, čo odzneli posledné príspevky, 
pani profesorka Gbúrová svojím príhovo-
rom konferenciu oficiálne uzavrela. Všetci 
jej účastníci, ale aj organizátori a študen-
ti, ktorí sa jej zúčastnili, odchádzali plní 
dojmov, nových informácií, podnetov na 
premýšľanie a s dobrým pocitom. Ten ne-
plynul len zo zážitkov posledných dvoch 
dní, ale aj z presvedčenia, že o rok sa 
všetci na Košických politologických dialó-
goch stretnú zas. 

To, akú kvalitnú a dobrú prácu odviedli 
organizátori a na akej vysokej úrovni kon-
ferencia prebehla, dosvedčia aj vyjadre-
nia a milé poďakovania od hostí, za ktoré 
im v mene celého organizačného tímu 
veľmi pekne ďakujeme, a zo všetkých vy-
beráme tieto: 

„Košické politologické dni sa stávajú 
reprezentatívnou ukážkou stavu poli-
tickej vedy na Slovensku. Svedčí o tom 
nielen zastúpenie prakticky všetkých 
pracovísk na Slovensku, ale aj hostí zo 
zahraničia. Potešiteľná bola najmä neu-

veriteľne vysoká 
účasť, ale najmä 
konferenčné prí-
spevky nastupu-
júcej generácie. 
Za tieto príleži-
tosti patrí vďaka 
organizátorom, 
katedre, profe-
sorke Marcele 
Gbúrovej, 
Filozofickej 
fakulte UPJŠ. 
Pozornosť veno-
val konferencii 
dekan fakulty, 

rektor UPJŠ, primátor Košíc. Každý 
z nás účastníkov získal podnety, dokto-
randi pre svoje práce a študenti, dúfam, 
námety a inšpirácie. Okrem vedeckej 
úrovne, ktorá bude nepochybne pod 
drobnohľadom kritiky, oceňujem or-
ganizáciu konferencie, ktorá nemala 
chybu. Doktorandi a doktorandky si za-
slúžia naše poďakovanie. Konferencia 
bola zároveň aj gratuláciou profesorke 
Gbúrovej k jej životnému jubileu.“ (doc. 
PhDr. Jozef Lysý, CSc., Katedra etickej 
a občianskej výchovy, Pedagogická fakul-
ta, Univerzita Komenského, Bratislava)

„... konferencia Kam kráčaš, demok-
racia bola pre mňa nezabudnuteľným 
odborným a osobným zážitkom a tiež 
významným stretnutím so vzácnymi 
a múdrymi ľuďmi, ktorým nešlo iba 
o vedecké konferenčné príspevky, ale 
hlavne o posun v pálčivých politologic-
kých témach, ktoré sa bytostne týkajú 
súčasnej reality života ľudí. Veľmi si 
vážim to, že som mala možnosť vyjadriť 
svoj odborný i ľudský názor a postoj 
pred erudovaným spoločenstvom kon-
ferencie. Veľká vďaka a úcta patrí pani 
prof. PhDr. Marcele Gbúrovej, PhD., 
iniciátorke tradície týchto stretnutí a ga-
rantke aj tohto ročníka konferencie. Sila 
osobnosti pani profesorky a jej vyžaro-
vanie žičlivosti, pokoja a dobra ovplyvni-
li ducha a priebeh rokovania konferen-
cie aj spoločenského stretnutia účast-
níkov. Chcem sa tiež úprimne poďa-
kovať študentom, ktorí sa podieľali na 
zabezpečovaní konferencie. Študentky 
a študenti politológie ma na tejto konfe-
rencii očarili. Boli pre mňa živou vodou 
mladosti, krásy a inteligencie. Prajem 
im všetkým, aby sa stávali osvietenými 
politológmi a ľuďmi so vzácnymi vlast-
nosťami, ktorí tak sú potrební pre tento 
svet a súčasné žitie. S úctou a srdeč-
nými pozdravmi pre všetkých, ktorí sa 
podieľali na koncepcii, obsahu a prípra-
ve i realizácii konferencie.“ (doc. PhDr. 
Mária Machalová, CSc., Katedra kresťan-
skej antropológie 
a sociálnej práce, Pravoslávna boho-
slovecká fakulta, Prešovská univerzita, 
Prešov).

Všetkým zúčastneným veľmi pekne 
ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník.

Zuzana Nedoroščíková
Katedra politológie 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prof. PhDr. Marcela 
Gbúrová, CSc., MUDr. Richard Raši, PhD. MPH, 
Ing. Imrich Fülöp

doc. PhDr. Jaroslav Buček, PhD., Mgr. Miroslav 
Denci, prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.,
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD., Mgr. Ivan Ko-
niar, PhD., PhDr. Andrea Klimková, PhD., Mgr. 
Lenka Korpášová
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VuFind – nový vyhľadávací 
portál knižnice

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach (UK UPJŠ) koncom minu-
lého roka sprístupnila svojim používateľom nové rozhranie na využí-
vanie online katalógu a služby Summon – VuFind.

 VuFind predstavuje open source knihovnícky vyhľadávací nástroj 
novej generácie s rozšírenými možnosťami vyhľadávania. Umožňuje 
používateľom vyhľadávať informácie v prostredí podobnom iným in-
ternetovým vyhľadávačom a zároveň nasadzuje určité funkcie webu 
2.0, napr. tagovanie, komentáre, RSS či implementáciu ďalších 
nástrojov. Softvér je modulárny a vysoko konfigurovateľný, vďaka 
čomu možno v rámci implementácie zvoliť tie súčasti systému, ktoré 
čo najviac zodpovedajú potrebám konkrétnej knižnice. Prvú verziu 
VuFind uvoľnila Villanova University v Pensylvánii v roku 2010. Od 
tej doby sa systém nepretržite vyvíja, je voľne dostupný na stiahnutie 
a množstvo jeho inštalácií vo svete neustále narastá.

VuFind pracuje s jednoduchým “googlovským” rozhraním s veľ-
kou flexibilitou vyhľadávania. Zatiaľ čo väčšina systémov (ako na-
pr. online katalógy) bežne používa na vyhľadávanie katalogizačné 
záznamy, VuFind dokáže pracovať aj s ďalšími informačnými zdroj-
mi, ako je napr. bibliografia, časopisecké dokumenty, digitálne kniž-
ničné a inštitucionálne repozitáre. Možno ho použiť aj s rozhraním 
Summon, ktoré je jedným z reprezentantov tzv. discovery systémov. 
Tieto multivyhľadávače predstavujú nový spôsob vyhľadávania v li-
cencovaných i nelicencovaných externých databázach, ktoré knižni-
ca poskytuje svojim používateľom, a to až na úroveň vyhľadávania 
 v plných textoch. Opodstatnenie ich existencie je v spojení vyhľa-
dávania v rôznych elektronických informačných zdrojoch do jed-
ného rozhrania tak, aby používatelia mohli v im známom prostredí 
a jedným spôsobom naraz prehľadávať všetky dostupné databázy, 
ktoré im domovská knižnica ponúka. Vyhľadávanie je jednoduché, 
precízne a rýchle, čo zabezpečuje rozsiahly jednotný index, s kto-
rým Summon pracuje.

Do intuitívneho prostredia VuFind sa vchádza cez jedno vyhľa-
dávacie okno, do ktorého možno zadávať požiadavky vo forme hľa-
daných výrazov. V systéme sa od prvej chvíle aktivuje našepkávač, 
takže používateľ nemusí vypisovať napr. celý názov dokumentu či 
meno autora. Ak je požadované dielo v knižničnom fonde, VuFind 
ho používateľovi automaticky ponúkne.

Vyhľadané výsledky sú radené podľa relevantnosti. Toto predde-
finované radenie si môže používateľ zmeniť abecedne podľa názvu, 
autora či roku vydania. Miera relevantnosti je určená na základe 
analýzy obsahu niekoľkých polí popisujúcich dokument. Dôležité je 
pole názov, autor, predmetové či kľúčové slová, ale aj text z obsahu, 
ak je k dispozícii. Výsledné radenie ovplyvňuje algoritmus, ktorý po-
rovnáva zastúpenie jednotlivých slov v dopyte v príslušných poliach. 
Čím častejšie a presnejšie sa slovo v poliach opakuje, tým je väčšia 
pravdepodobnosť, že daný dokument bude uvedený vo výsledkoch 
vyhľadávania na prvom mieste v poradí.

Používateľ má tiež k dispozícii niekoľko filtrov (resp. fasiet), po-
mocou ktorých môže vyhľadané výsledky upravovať. Možno ich 
aktivovať buď kliknutím v okienku príslušného filtra – v tom prípade 
sa vyhľadávanie obmedzí len na množinu informácií zodpovedajú-
cich zvolenému výberu, alebo možno filter potvrdiť prostredníctvom 
červenej značky „x“ – vyhľadané výsledky nebudú obsahovať infor-
mácie zo zamietnutého filtra. Používateľ preto nemusí poznať presný 
postup zápisu rešeršnej požiadavky, systém mu následne po každej 
voľbe filtra/filtrov poskytne informáciu o počte výsledkov získaných 
spresnením. Skúsení používatelia majú možnosť využívať aj pokroči-
lé vyhľadávanie, ktoré je obdobné ako v online katalógu 
v systéme Aleph.

VuFind neponúka vlastný katalogizačný či výpožičný modul, ale 
vďaka otvorenosti systému Aleph a kompatibilite jeho rozhrania 
s inými počítačovými programami bolo možné integrovať do VuFind 
všetky služby, ktoré Aleph v rámci konta/účtu poskytuje svojim za-
registrovaným používateľom. To znamená, že ak používateľ pracuje 
so svojím účtom v online katalógu v prostredí VuFind, tento systém 
predstavuje (len) sprostredkovateľa, ktorý systému Aleph aktuálne 
odovzdáva požiadavky a správy od používateľa a naopak. Prihlásený 
používateľ môže využívať služby rezervácie, prolongácie dokumen-
tov, sledovať aktuálny stav svojich výpožičiek, spravovať svoj účet. 

 Jedným zo špecifík VuFind je, že za jeho vývojom nestojí žiadna 
firma, ide o systém „od knihovníkov pre knihovníkov“. Ako už bolo 
uvedené vyššie, VuFind je open source softvér, ktorý možno podľa 
potreby prispôsobovať požiadavkám konkrétnej knižnice. Hlavným 
zámerom UK UPJŠ ohľadom implementácie systému VuFind bolo 
i v budúcnosti bude poskytovanie vyššieho komfortu jeho používate-
ľom pri využívaní jej služieb.

Ing. Júlia Vokálová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

julia.vokalova@upjs.sk

Nový skener
v Univerzitnej knižnici

V roku 2014 Univerzitná knižnica UPJŠ 
v Košiciach uspela so svojím projektom 
Zvyšovanie úrovne poskytovaných 
knižnično-informačných služieb inova-
tívnou formou – poskytnutím samoob-
služného skenera v dotačnom programe 
Ministerstva kultúry SR a získala tak pros-
triedky, ktoré vynaložila na zakúpenie no-
vého samoobslužného zariadenia. Formou 
verejného obstarania bol zakúpený samoob-
služný skener Bookeye 4, ktorý bol spuste-
ný do prevádzky 8. 12. 2014 v priestoroch 
Lekárskej knižnice na Tr. SNP 1.

Skener môžu bezplatne využívať všetci 
používatelia nielen LK ale UK vôbec. V čom 
je prínos práve tohto zariadenia? Knižná 
kolíska v tvare V (120˚) alebo ako plochá 
platňa (180˚) umožňuje dokonalé farebné 
alebo čiernobiele skenovanie aj širokých vä-
zieb dokumentov až do rozmerov A2 
(420 x 594 mm). Všetky funkcie zariadenia 
sú ovládané pomocou dotykového panela 

a skenované dokumenty si používateľ ukla-
dá na vlastný USB kľúč v najrôznejších for-
mátoch (jpeg, tiff, pdf). 

Univerzitná knižnica chce aj touto inovatív-
nou metódou uspokojiť informačné potreby 
svojich používateľov a umožniť im prístup 
k najžiadanejším dokumentom nezávisle 
od počtu fyzicky existujúcich publikácií vo 
fonde knižnice v zmysle platnej legislatívy.

Ing. Eva Matušovičová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.sk 

Elektronické publikovanie na UPJŠ po novom
Elektronické publikácie patria medzi mo-

dernú formu publikovania uznávanú akade-
mickou obcou na celom svete.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa pro-
stredníctvom Univerzitnej knižnice sta-
la priekopníkom medzi vysokými školami 
na Slovensku v elektronickom publikova-
ní. Pedagogickí zamestnanci u nás majú 
jedinečnú možnosť, a to bez akýchkoľvek 
poplatkov, publikovať v priestore webového 
portálu Unibook (www.unibook.upjs.sk)

Webový portál Unibook je veľmi úspeš-
ným produktom Univerzitnej knižnice. 
Oddelenie edičnej činnosti UK zabezpeču-
je jeho administráciu od novembra 2013, 
teda od jeho vzniku. Portál umožňuje predaj 
publikácií vydávaných v tlačenej aj elektro-
nickej podobe, rovnako slúži aj na propagá-
ciu všetkých knižných titulov vydávaných na 
našej univerzite. 

Vydávanie publikácií v elektronickej podo-
be sa riadi smernicou č. 3/2014 o elek- 
tronickom publikovaní dokumentov. V prípa-
de zborníkov a periodík zostavovateľ udelí 
univerzite súhlas so zverejnením. Autor 
učebnice, vysokoškolského učebného tex-
tu, monografie alebo inej neperiodickej pub-
likácie sa v licenčnej zmluve môže slobodne 
rozhodnúť, či súhlasí s predajom alebo či 
poskytne elektronickú publikáciu na voľné 
sprístupnenie. Fakulta sa zároveň 

v licenčnej zmluve môže zaviazať k povin-
nosti zaplatiť autorovi honorár. Podľa toho 
potom administrátor portálu nastaví para-
metre publikácie.

Predajná cena elektronických publikácií 
prechádza schvaľovacím konaním cenovej 
komisie UPJŠ. Vždy je zohľadnená typológia 
elektronickej publikácie a cieľová skupina 
čitateľov tak, aby bola podporená predaj-
nosť elektronickej publikácie.

Elektronické publikácie sú z hľadiska 
hodnoty publikačnej činnosti autora rovno-
cenné s tlačenými publikáciami. Ich obrov-
skou výhodou na našej univerzite je nulová 
finančná záťaž ako pre autora, tak aj fakultu. 
To znamená, že sa nevyžaduje žiadna platba 
za sprístupnenie v rámci portálu Unibook. 
Povinnosťou autora je dodať text po korek-
túre vo vhodnej podobe minimálne vo for-
mátoch doc a pdf. Aj v prípadoch, keď má 
autor problém s úpravou textu, mu vieme 
pomôcť a poskytnúť podporu pracovníkmi 
oddelenia edičnej činnosti UK. Pri špeciál-
nych požiadavkách na prelinkovanie textov 
alebo grafických návrhoch sa po dohode 
s fakultou a autorom môžu tieto práce ob-
jednať u externého dodávateľa. V takých-
to prípadoch je už, samozrejme, služba 
spoplatnená.

Všetky elektronické publikácie sú chrá-
nené autorským právom. Sú archivované 

a zabezpečené pred nežiaducim zásahom 
do textu. Elektronické publikácie s mož-
nosťou voľného prístupu sú okamžite prí-
stupné Elektronické publikácie určené na 
predaj sú prístupné čitateľom po ich zakú-
pení. Elektronické publikácie nie je možné 
tlačiť, sú určené len na čítanie prostredníc-
tvom dostupného hardweru (čítačka kníh, 
notebook, tablet, smartphone). Čitateľovi 
sa v rámci Unibooku po registrácii automa-
ticky vytvorí elektronická knižnica. V nej má 
čitateľ uložené všetky doposiaľ stiahnuté 
voľné aj zakúpené elektronické publiká-
cie. Táto služba zvyšuje komfort, preto-
že elektronické publikácie v nej uložené 
sú prístupné bez akéhokoľvek časového 
obmedzenia.

Každá novinka si vyžaduje určitý čas na 
to, aby bola úspešne etablovaná a prijatá vo 
svojom okolí. Naša akademická obec prijala 
možnosť elektronického publikovania pozi-
tívne, no s istou mierou opatrnosti. Snahou 
UK je posunúť elektronické publikovanie na 
univerzite medzi najčastejšie vyhľadávané 
formy publikovania. 

PhDr. Eva Medviďová
Mgr. Zuzana Sadloňová

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
eva.medvidova@upjs.sk

zuzana.sadlonova@upjs.sk 

Vianočný koncert po tretíkrát
3.12. 2014 sa uskutočnil v poradí už tretí vianočný koncert, kto-

rý pripravila Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach v priestoroch 
Prírodovedeckej knižnice – Študovne Angely Merici (Park Angelinum 
9). Miesto, ktoré v dávnej minulosti slúžilo ako kaplnka uršulínskeho 
rádu, je ideálne na organizovanie kultúrnych podujatí podobného 
charakteru. Nádherný rozľahlý priestor s vynikajúcou akustikou si 
pochvaľovali účinkujúci (spevácke zbory, hudobné telesá) už v pred-
chádzajúcich rokoch. Tentokrát sa na vianočnom koncerte predsta-
vil miešaný vokálny súbor Gregoriana. 

Súbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina v novembri 
2014 oslávil 10. výročie svojho vzniku. V repertoári súboru, ktorý 
si prišli vypočuť milovníci hudby z univerzity aj z verejnosti, odzneli 

predovšetkým gregoriánske chorály, renesančné a stredoveké 
skladby. Takmer hodinový koncert všetkých očaril. Dokonale ladiace 
hlasy zboristov sa rozliehali v študovni a vlievali do sŕdc poslucháčov 
pokoj a adventné očakávanie. Radosť a slová uznania zo strany hostí 
nenechávajú organizátorov z UK na pochybách, že takéto podujatia 
sa oplatí organizovať. Tradícia spoločenských, kultúrnych podujatí 
v Študovni A. Merici bude určite pokračovať aj v tomto roku. 

Na záver možno ešte jedna informácia. Tí, ktorí majú blízko 
k chorálom, môžu si vypočuť gregoriánov v Kaplnke sv. Michala 
Archanjela, prípadne počas latinských bohoslužieb v Dóme sv. 
Alžbety. 

 Ing. Eva Matušovičová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.sk
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Erasmus Student Network 
Košice aktívne pomáha
Erasmus študentom v Košiciach

Erasmus Student Network International 
(ESN AISBL) je jednou z najväčších nezisko-
vých študentských dobrovoľníckych organi-
zácií. Nájdete ju na viac než 460 vysokých 
školách v 37 krajinách Európy a zahŕňa 
približne 13 600 členov, ktorí v súlade 
s heslom „students helping students“ po-
skytujú každoročne svoju pomoc približne 
160 000 zahraničným študentom. V mi-
nulom roku oslávilo ESN International 25. 
výročie založenia. Na Slovensku pôsobí 
Erasmus Student Network (ESN) od roku 
1994. Košickú sekciu, ESN Košice, zalo-
žili v roku 2009 študenti právnickej fakulty 
UPJŠ Norbert Ostró a Mária Juraševská. 
Významným dňom v živote ESN Košice bol 
1. december 2014, keď ESN Košice dostalo 
od vedenia UPJŠ v Košiciach do užívania 
zrekonštruované priestory v internátoch na 
Medickej ulici. Priestory oficiálnej košickej 
kancelárie zastrešujúcej aktivity organizované 
pre zahraničných študentov všetkých troch 
košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF) 
prevzali od rektora prof. MUDr. L. Mirossaya, 
DrSc., a prorektorky pre zahraničné vzťahy 
doc. Mgr. S. Tomaščíkovej, PhD.

 Erasmus Student Network Košice má 
aktuálne 39 členov, z toho 19 je aktívnych 
a 20 pracuje ako „buddies“ (dobrovoľníci, 
ktorí majú priradených niekoľko Erasmus 
študentov, o ktorých sa starajú počas celé-
ho ich pobytu v Košiciach). Do Košíc príde 
každoročne takmer stovka Erasmus štu-
dentov a domáci študenti z ESN Košice im 
poskytujú pomoc od príchodu až po ich od-
chod. Pomáhajú im s prvotnou integráciou, 
s administratívnymi záležitosťami a snažia sa 
im spríjemniť pobyt v cudzej krajine. Okrem 
poskytovania pomoci zahraničným študen-
tom sa ESN Košice venuje aj zaujímavým 
projektom, ako je SocialErasmus, zameraný 
na integrovanie zahraničných študentov do 
lokálnej komunity prostredníctvom dobro-
voľníckych aktivít realizovaných najmä 
v oblasti vzdelávania, životného prostredia 
a charity. Medzi charitatívne udalosti or-
ganizované košickou sekciou ESN pat-
ria: darovanie krvi, sadenie stromčekov v 
Budimíre alebo čistenie konských stajní 
v Šaci. Významnou súčasťou aktivít je 
projekt Erasmus in Schools, v rámci kto-
rého organizuje ESK Košice pre žiakov 
základných a stredných škôl zaujímavé 
interaktívne prezentácie o domov-
ských krajinách študentov, realizuje 
aktivity zamerané na komunikáciu v 
angličtine a na geografiu (krížovky, 
práca s mapami) – podľa krajín 
zúčastnených Erasmus študen-
tov. Tieto návštevy Erasmus štu-
dentov na lokálnych školách 
sú spestrením vyučovacieho 
procesu a prínosom pre do-
mácich študentov, ktorí si 
môžu precvičiť angličtinu. 
V neposlednom rade je 
to pozitívna prezentácia 
programu Erasmus+. 

 V zimnom se-
mestri ESN Košice 

zorganizovalo pre erasmákov viacero pod-
ujatí: úspešný Welcome week, víkend plný 
aktivít s návštevou ZOO, bobovej dráhy 
a Tarzánie. Zúčastnili sa polievkového festi-
valu, bungee jumping výletu v Tatrách, špor-
tového dňa a poznávacieho víkendu 
v Slovenskom raji. Zaujímavý bol tematický 
interkultúrny večer, ktorý pripravili španiel-
ski študenti. Ukončenie zimného semestra 
sa v ESN Košice tradične nieslo v zname-
ní rozlúčkového týždňa plného zaujíma-
vých podujatí (Mikulášska párty v Jazze, 
Goodbye večera, Goodbye party). 
Zlatým klincom rozlúčkového týždňa 
bola slávnostná vianočná rozlúčko-
vá večera s tradičnou slovenskou 
kapustnicou a typickým vianočným 
menu. Večer bol spojený s prezen-
táciou slovenských vianočných 
zvykov a erasmáci mali možnosť 
vyskúšať si zdobenie tradičných 
vianočných medovníkov. Tohto 
podujatia sa zúčastnilo 71 
Erasmus študentov a 11 čle-
nov ESN Košice. 

 Na letný semester pri-
pravuje ESN Košice opäť 
množstvo zaujímavých 
aktivít. 
V pláne je tradičný 
Welcome Week, po-
znávací víkend 
v Slovenskom raji, 
lyžovanie, športo-
vé dni, tematické 
večery, výlety do 
okolia Košíc, 
venčenie psí-
kov z útulku, 
výlet na 
Balkán 
a množ- 
stvo 
 ďalších.

ESN 
Košice 

spustilo 
projekt 

Erasmus 
Memories, 
kde sa pý-
ta erasmá-

kov, ako im 
Erasmus pobyt 

v Košiciach, ale 
aj pobyt našich 

študentov  

v za-
hra-
ničí 

zmenil 
život. 

Mónica 
Catarina 

Castro 
Oliveira 

(22 rokov, 
biológia, 

Universidade de 
Trás-os-Montes 

e Alto Douro, Vila 
Real, Portugalsko): 

Erasmus je schopný 
zmeniť alebo zlepšiť 

ľudský život. Dotkneš 
sa nových odlišných 

miest, kultúry a tradícií. 
Spoznáš lepšie sám seba 

a môžeš sa ďalej rozvíjať. 
Ak nie si veľmi odvážny, 

naučíš sa to! Ak si myslíš, že 
nie si pripravený sa zapájať 

do nových vecí, prestaneš sa 
toho báť. Uvidíš sám seba v no-

vom prostredí, ktoré začneš volať 
DOMOV. Nájdeš si nových pria-

teľov, navštíviš nové miesta, naučíš 
sa novej kultúre. Budeš žiť svoj život 

najviac, ako sa len dá. A nakoniec to 
budete považovať za najlepší zážitok 

svojho života! 
Andrea Hanáková (28 rokov, UPJŠ, 

britské a americké štúdia a geogra-
fia, Universidad de Valencia): Erasmus 

štúdium som absolvovala v španielskej 
Valencii, kde som študovala v letnom se-
mestri 2010 anglickú filológiu. Bolo to naj-
lepšie a najkrajšie obdobie môjho študent-
ského života. Erasmus mi otvoril dvere do 
nového sveta, nielenže som sa zoznámila 
s novou, úplne odlišnou kultúrou, ale aj som 
sa naučila nový jazyk, navštívila nové mies-
ta a získala kamarátov na celý život. Vôňa 
Španielska ostane navždy v mojom srdci.

Ak sa chceš pridať k ESN, si srdečne ví-
taný/-á! Môžeš získať zaujímavé skúsenosti 
už počas štúdia, jazykovku zadarmo 
a budeš sa stretávať s ľuďmi z celého sveta.  
 
http://kosice.esn.sk/content/join-us

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
jana.olenicova@upjs.sk

Dlhoročný pracovník
UPJŠ daroval krv 
180-krát!

Netradičný darček k svojim šesťdesiatym 
piatym narodeninám si dal bývalý pracovník 
Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko- 
šiciach. Svoje jubileum oslávil darovaním krvi, 
a to nie len takým hocijakým. Dlhoročný darca 
krvi prišiel na pracovisko Národnej transfúznej 
služby Košice darovať krv už po stoosemdesiaty 
raz!

Ján Maskaľ bol pravidelným darcom krvi od svojej 
mladosti. Celkovo mu za 47 rokov odobrali asi 80 
litrov krvi skupiny A1 Rh pozitív a pomohol dovedna 
asi 500 pacientom. Veľkou motiváciu tohto šľachet-
ného činu pre neho bol úraz na vojenčine, keď v jeho 
blízkosti vybuchol ručný granát. Prišiel vtedy o oko a 
utrpel aj ďalšie poranenia, z ktorých sa liečil viac než 
rok. Po tejto životnej skúsenosti sa rozhodol pomáhať 
iným darcovstvom krvi, pretože aj jemu pomohla nie-
čia krv. Nuž a od darovania krvi sa stal rokmi takpo-
vediac závislý. „Darovať krv je nádherný pocit, nedá 
sa ani opísať. Preto som sa po každom jednom odber 
tešil na ten nasledujúci,“ povedal nám Ján Maskaľ, 
ktorý je šťastný, že mu zdravie dovolilo takmer polsto-
ročie takouto formou pomáhať iným. 

Na UPJŠ v Košiciach pracoval Ján Maskaľ posledných 17 rokov, kým 
vlani neodišiel do dôchodku. Stretávať ste ho mohli v budove rektorátu, kde 
pôsobil ako vrátnik. Keď na univerzitu nastúpil, mal už na svojom konte 99 
darcovských odberov krvi a želal si absolvovať v živote okrúhlych 150 od-
berov. Toto prianie sa mu nakoniec podarilo i prekonať. A keďže dovŕšenie 
66 rokov veku je hranica, dokedy môžu darcovia krvi absolvovať odbery, na 
svoje konto si môže v priebehu nasledujúceho roka pripísať ešte ďalšie štyri 
odbery. „Už to síce nebude žiadne okrúhle číslo, ale na tom predsa nezále-
ží,“ dodáva.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Ján Maskaľ pri svojom 180. odbere

Bronzovú Janského plaketu
získala študentka
fakulty verejnej správy

Oceňovanie viacnásobných darcov kr-
vi medailou prof. MUDr. J. Kňazovického 
a plaketou MUDr. J. Janského patrí me-
dzi každoročné podujatia, ktoré organi-
zuje Územný spolok Slovenského červe-
ného kríža Košice-mesto. Medzi ocene-
nými bola aj študentka Fakulty verejnej 
správy UPJŠ v Košiciach Bc. Veronika 
Sosková, s ktorou sme si vymenili zopár 
myšlienok nielen o darcovstve krvi. 

Študujete na Fakulte verejnej správy 
UPJŠ, v súčasnosti dokončujete diplo-
movú prácu a pripravujete sa na štátne 
skúšky. Naplnilo doterajšie štúdium 
Vaše očakávania? 

Pre štúdium na tejto fakulte som sa roz-
hodla kvôli ponuke predmetov, keďže pre 

mňa bola zaujímavá najmä ekonomika a prá-
vo. UPJŠ bola mojou prvou voľbou, nakoľko 
som počula množstvo pozitívnych ohlasov 
od vtedajších jej študentov a absolventov. 
Keďže už pomaly končím piaty ročník, pri-
pravujem sa na to, čo bude po magister-
ských promóciách. Trh práce a skúsenosti 
našich starších spolužiakov nasvedčujú, že 
uplatniť sa v odbore bude náročné. Verím 
však, že sa mi podarí čo najlepšie využiť ve-
domosti a skúsenosti získané počas štúdia.

Aké rozhodnutie Vás viedlo k prvému 
darovaniu krvi?

Podnetom darovať krv bola malá biela 
šálka so zlatými písmenami BDK, ktorú 
sme mali dlhé roky v kuchyni na poličke. 
Pamätám si to presne. Ocko mi rozprával, 
že ju dostal ako bezplatný darca krvi (BDK). 
Vo mne to vzbudilo túžbu tiež skúsiť darovať 
krv a tak nahradiť ocka v databáze darcov 
krvi, keďže on už túto vzácnu tekutinu daro-
vať nemohol. Prvý krát som chcela darovať 
krv počas mobilného odberu na strednej 
škole, avšak zdravotné dôvody mi to nedo-
volili. Preto som sa po doliečení vybrala na 
Národnú transfúznu stanicu a darovala krv 
priamo tam. Mala som menšie obavy, či 
nenastanú nejaké komplikácie, ale keď môj 
prvý odber bol bezproblémový, vedela som, 
že to nebolo naposledy. Odvtedy pravidel-
ne dovolím zdravotníkom odobrať mi 450 
mililitrov krvi. Zatiaľ mám za sebou 12 od-
berov na pracoviskách Národnej transfúz-
nej stanice, ako aj na mobilných odberoch 
v priestoroch Fakulty verejnej správy. Pri 

každom odbere sa snažím prilákať aj nových 
darcov krvi. Často dostávam otázku prečo 
to robím? Odpovedám len jednoducho: pre-
tože môžem. Neodpadávam pri pohľade na 
krv, ihiel sa nebojím. 

Poznáte niekoho, komu darovaná krv 
zachránila život?

Niektorí členovia rodiny alebo známi už 
dostali transfúziu krvi. Avšak ja som ešte 
nikdy nedarovala pre konkrétnu osobu, ani 
som nevyhľadávala osoby, ktorým bola moja 
krv poskytnutá. Na každý odber sa zod-
povedne pripravujem s úmyslom pomôcť. 
Verím, že každá kvapka mojej krvi bola vyu-
žitá čo najefektívnejšie za účelom, pre ktorý 
bola odobratá. Keď som sa zúčastnila odo-
vzdávania cien darcom krvi, uvedomila som 
si, že naša krv pomohla niekomu vyliečiť sa, 
alebo dokonca zachránila život. S obdivom 
som sledovala mužov, ktorý si tam boli pre-
vziať Kňazovického medailu (ženy 80 odbe-
rov, muži 100 odberov). Za každým z týchto 
odberov je ľudský život. Sedieť na odovzdá-
vaní týchto cien bol pre mňa silný zážitok. 
Aj keď darovanie krvi nie je o cenách. Keď 
som sa zúčastňovala Študentskej kvapky 
krvi, netušila som, že niektorí študenti sú za 
to odmeňovaní. Veľmi milo som bola pre-
kvapená, že práve ja som bola vyžrebovaná. 
Bola som potešená, že som sa tejto udalosti 
mohla zúčastniť a určite to zosilnelo moju 
motiváciu darovať ďalej.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk
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Najväčší sviatok univerzitného športu planéty odštartoval sláv-
nostný otvárací ceremoniál za účasti viac ako 400 športovcov 
z 31 krajín. O tom, že naozaj nešlo len o fazuľky, svedčí záujem 
televíznych staníc Eurosport a RTVS, ktoré spoločne odvysielali 
74 hodín a preniesli signál do 100 krajín sveta pre takmer 
30 miliónov divákov. 

Na Štrbskom Plese sa súťažilo v troch základných disciplínach, 
a to v bežeckom lyžovaní, v skokoch na lyžiach a v severskej 
kombinácii. V susednom Osrblí dominoval biatlon, v ktorom za-
hviezdila hlavne naša mladučká slovenská reprezentantka Paulína 
Fialková, ktorá si vďaka svojej šikovnosti skompletizovala svoju 
zbierku cenných kovov. Medzi najúspešnejšiu výpravu sa jed-
noznačne zaradila Ruská federácia, ktorá zároveň patrila aj 
k najpočetnejšej výprave, a tak odchádzala domov s 39 medai-
lami. Druhé miesto obsadil Kazachstan a tretie miesto susedné 
Poľsko. 

Neodmysliteľnou súčasťou Svetovej zimnej Univerziády bolo aj 
približne 200 dobrovoľníkov pochádzajúcich zo všetkých sloven-
ských univerzít, ktorí si aj počas náročného skúškového obdobia 
dokázali nájsť čas a pomohli svojim rovesníkom a organizačné- 
mu výboru ku kvalite tohto veľkolepého podujatia. Zastúpenie 
z radov dobrovoľníkov mala aj naša univerzita: Dominika, študent-
ka fakulty verejnej správy: „Som veľmi rada, že som sa mohla zú-
častniť univerziády a zažiť tak neskutočnú atmosféru zákulisia veľ-
kých celosvetových pretekov.“ Ivana, študentka sociálnej práce: 
„som šťastná, že som sa tejto veľkolepej udalosti mohla zúčastniť, 
získala som množstvo nových skúseností a zvládnutie namáhavé-

ho skúškového obdobia v rekordnom čase jednoznačne 
stálo za to.“ S dievčatami jednoznačne súhlasím aj ja. 
Napriek tomu, že išlo o dobrovoľnú prácu bez nároku na 
odmenu, neľutujem svoju účasť. Získala som mnoho skú-
seností, kontaktov, nových priateľov a zážitkov, ktoré sú 
na nezaplatenie.

Bc. Radka Adamicová
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

Svetová zimná Univerziáda
už aj na Slovensku

Rok 2013:
RNDr. Kornel Richter 
fyzika kondenzovaných látok
Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., Ústav fyzikálnych vied PF 
UPJŠ 
Zahr. školiteľ: André Thiaville, PhD., Université Paris-Sud 11 v Orsay, 
Francúzsko 
Názov práce: „Study of the fast domain wall dynamics in thin 
magnetic wires“
Rok 2014:
RNDr. Jaroslava Joniová 
biofyzika 
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Ústav fyzikálnych vied 
PF UPJŠ
Zahr. školieľ: dr. Franck Sureau, PhD., Université Pierre et Marie 
Curie Paris, Francúzsko 
Názov práce: „Development of LDL based nanodelivery system 
for drugs and a role of PKCα and PKCδ in the cell death indu-
ced by photoactivated hypericin“
RNDr. Jana Kubacková 
biofyzika 
Školiteľ: doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD., Ústav fyzikálnych vied PF 
UPJŠ
Zahr. školiteľ: dr. Santiago Sánchez-Cortés, Instintuto de Estructura 
de la Materia, Universita Autónoma de Madrid, Španielsko 
Názov práce: „Detection of organochlorine pesticides by surfa-
ce-enhanced Raman scattering on dithiol-functionalized pla-
smon nanoparticles“
Rok 2015:
RNDr. Monika Pataky Stolárová 
anorganická chémia 
Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., Ústav chemických vied PF 
UPJŠ
Zahr. školiteľ: prof. Lawrence R. Falvello, PhD., Universidad de 
Zaragoza, Španielsko 
Názov práce: „Molecular magnets based on selected 
lanthanoids“

PhDr. Svetlana Libová
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

svetlana.libova@upjs.sk

Doktorandské štúdium 
na PF UPJŠ v rámci programu 
dvojitých diplomov „co-tutoring“
Koncom októbra 2014 úspešne obhájili svoje doktorandské práce RNDr. 
Jana Kubacková a RNDr. Jaroslava Joniová, študentky doktorandské-
ho štúdia na PF UPJŠ v odbore biofyzika, a v januári 2015 RNDr. Monika 
Pataky Stolárová, študentka odboru anorganická chémia, a to v progra-
me dvojitých diplomov.
Práce študentov doktorandského štúdia v rámci programu dvojitých dip-
lomov vznikli na základe zmlúv uzatvorených medzi UPJŠ a príslušnou za-
hraničnou univerzitou. Svoje dizertačné práce takíto doktorandi obhajujú 
pred spoločnou komisiou zloženou z členov zastupujúcich obidve vzde-
lávacie inštitúcie, a to buď na pôde domovskej univerzity, alebo na pôde 
univerzity zahraničnej, s ktorou bola uzatvorená zmluva v rámci vyššie 
uvedeného programu. 
Na otázku, prečo dvojité diplomy, aký význam má pre prax, príp. vedeckú 
prácu, získanie takéhoto diplomu, odpovedala jedna z úspešných absol-
ventiek RNDr. Jaroslava Joniová:
„Program dvojitých diplomov je vynikajúca životná skúsenosť pre štu-
dentov nielen z pracovného, ale aj kultúrno-spoločenského hľadiska. 
Je to možnosť vidieť, ako sa pracuje mimo územia SR, a naučiť sa pra-
covať v novom (zahraničnom) prostredí, kde majú iné vybavenie labo-
ratórií, tým pádom sa rozširujú vedomosti, ale aj prax o nové metodiky 
a prácu s novými prístrojmi. Okrem pracovného aspektu človek príde 
taktiež do kontaktu so zahraničnými študentmi a tým získa kontakty 
a priateľstvá takmer po celom svete.“

Doktorandské štúdium realizované formou co-tutelle štúdia od 
roku 2012 absolvovali: 
Rok 2012:
RNDr. Gabriela Rusnáková 
aplikovaná matematika 
Školiteľ: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
Zahr. školiteľ: prof. Dr. Mária Lukáčová, Univerzita J. Gutenberga v 
Mainzi, Nemecko
Názov práce: „Numerical Modelling of Fluid-Structure Interaction 
with Application in Hemodynamics“

V dňoch od 25. januára do 1. februára 2015 sa na Štrbskom 
Plese podstatne zvýšil výskyt mladých ľudí. Dôvodom bola 
dvadsiata siedma Svetová zimná Univerziáda, ktorá sa 
na Slovensko opäť vrátila takmer po šestnástich rokoch. 

Študenti lekárskej 
fakulty prispeli
k prevencii AIDS

V pondelok 1. decembra 2014 zorganizo-
vali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ osveto-
vú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja 
proti AIDS. V priestoroch študentského in-
ternátu na Medickej 4 v Košiciach mali me-
dzi 13. a 18. hodinou pripravený informač-
ný stánok, ktorý navštívilo asi 120 mladých 
ľudí. Podujatie zavŕšili o pol siedmej večer 
sviečkovým pochodom okolo internátu.

„Okrem kvízu s desiatimi otázkami tý-
kajúcimi sa infekcie vírusom HIV 
a ochorenia AIDS sme mali pre študen-
tov a návštevníkov internátov priprave-
né aktivity, ako sexpexeso a puzzle so 
sexuálnou tematikou. Okoloidúci si tiež 
mohli vyskúšať navliekanie kondómu 
na banán a v pozadí stánku sa premie-
tali krátke videá s motívom HIV a AIDS. 
Študenti od nás dostali aj informač-
ný letáčik o tomto ochorení a červenú 
stužku, ktorá je symbolom Svetového 
dňa boja proti AIDS a prejavom soli-
darity k ľuďom nakazeným HIV,“ hovorí 
študentka 4. ročníka študijného programu 
všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte 
UPJŠ v Košiciach Veronika Štureková. 

Podľa organizácie UNAIDS žilo koncom 
roku 2013 na svete asi 35 miliónov ľudí 
s HIV a zaznamenaných bolo približne 
1,5 milióna úmrtí na AIDS. Prvý decembrový 
deň sa ako Svetový deň AIDS pripomína už 
vyše štvrťstoročia a červená stužka ako je-
ho symbol je posolstvom podpory ďalšieho 
vzdelávania ľudí nakazených HIV i symbo-
lom nádeje, že môžu aj napriek infekcii 
žiť plnohodnotný život.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Medzinárodná 
zimná škola 
študentov 
právnych kliník

V dňoch od 26. do 30. januára sme sa 
ako 5-členná skupina študentov UPJŠ, 
Právnickej fakulty, pod pedagogickým do-
zorom JUDr. Radomíra Jakaba, PhD., vydali 
na cestu do juhomaďarského mesta Pécs 
s cieľom čo najlepšie reprezentovať seba aj 
našu fakultu na vzdelávacom podujatí Legal 
Clinics Winter School (Zimná škola práv-
nych kliník).

Čo si pod tým treba predstaviť a ako sme 
sa tam dostali? Odpoveď treba hľadať v kli-
nickom právnom vzdelávaní, ktoré Právnická 
fakulta UPJŠ v súčasnosti ponúka študen-
tom denného štúdia. Ide o prepojenie práv-
nej teórie a praxe, ktoré nám študentom 
práva – „klinikárom“ – umožňuje overovať 
si svoje vedomosti v praxi, zdokonaľovať 
svoje zručnosti a naučiť sa viac o hodnotách 
právnického povolania, etike a profesijnej 
zodpovednosti. Tento špecifický vzdeláva-
cí program 
je vlastný 
nielen našej 
fakulte, ale je 
mimoriadne 
rozšírený aj v 
okolitých kraji-
nách. A práve 
vďaka klinické-
mu právne-
mu programu 
sa Právnická 
fakulta UPJŠ 
stala partner-
skou inštitú-
ciou v rámci 
projektu vyše-
hradského fon-
du s názvom 
Legal Clinics 
Summer 
School and 
Networking 
(LCSSN) 
project, ktorého jednou z aktivít bola spo-
mínaná medzinárodná zimná škola práv-
nych kliník. Spolu s nami sa zimnej školy 
zúčastnili aj tímy študentov právnických 
fakúlt (vrátane pedagógov) z partnerských 
univerzít: Univerzita Palackého v Olomouci 
v Českej republike, Wroclawská univerzi-
ta vo Wroclawe v Poľsku, Univerzita Josipa 
Jurja Strossmayera v Osijeku v Chorvátsku 
a hostiteľská Univerzita v Pécs v Maďarsku. 
Zimnú školu otvorila Dr. Judit Zeller z 
Univerzity v Pécs, ktorá toto podujatie orga-
nizačne zastrešila. Samotná zimná ško-
la prebiehala na pôde Právnickej fakulty 
Univerzity v Pécs a bola rozdelená do dvoch 
častí. Prvá časť pozostávala zo štyroch sa-
mostatných prednášok, ktoré boli zamerané 
na priblíženie etickej a hodnotovej stránky 

výkonu právnickej profesie. Prednášajúcimi 
boli odborníci – vysokoškolskí vyučujúci ale-
bo právnici z praxe. Napriek tomu, že išlo 
o prednášky, neváhali sme pýtať sa, predná-
šajúci odpovedať, a tak sa z prednášok stali 
diskusie. Druhá časť školy bola venovaná 
rozdeleniu študentov do medzinárodných 
tímov, ktorých úlohou bolo riešiť prípadové 
štúdie pripravené zúčastnenými vyučujúcimi. 
Všetky štyri ponúkané témy prípadových štú-
dií boli zaujímavé, vysoko aktuálne 
a pokryli oblasť základných práv, duševného 
vlastníctva či ochrany spotrebiteľa. Po prijatí 
relevantných podkladov k prípadom sme 
mali dva dni na to, aby sme prípad vyriešili 
a pripravili jeho prezentáciu. Počas týchto 
dvoch dní sme nielen usilovne pracovali, ale 
aj spoznávali krásne študentsky pôsobiace 
mesto Pécs. Keďže spoločným dorozumie-
vacím jazykom bola angličtina, tento týždeň 
bol pre nás tiež intenzívnym kurzom hovoro-
vej aj právnickej angličtiny. S blížiacim sa po-
sledným dňom a „hroziacimi“ prezentáciami 
nervozita stúpala. Organizátori preto v pred-
večer odchodu pripravili pre všetkých účast-
níkov ochutnávku vín v známej vinárskej ob-
lasti Villány. Po príjemne strávenom večeri sa 
ráno prezentovalo v uvoľnenejšej atmosfére. 
Všetci sme do toho dali kúsok seba a dostali 

sme to najlepšie aj od ostatných tímov. Po 
prezentáciách sa opäť ujala slova organizá-
torka podujatia a rozdala certifikáty osved-
čujúce našu účasť v tomto projekte. A čo 
sme si okrem certifikátov a množstva fotiek 
z tejto zimnej školy odniesli? V prvom rade 
kopu skúseností s tým, ako pracovať v tíme 
ľudí, ktorých sme doposiaľ nepoznali. Taktiež 
nové medzinárodné priateľstvá a kontakty na 
študentov práva z okolitých krajín spolu s do-
hodou, že toto naše stretnutie bolo len prvé 
z mnohých. A v neposlednom rade spoločné 
zážitky nášho košického tímu (ostatní klini-
kári nás poznali pod názvom Team NEPÍŠ!, 
pozn. autorky) z celej zimnej školy, ktorá sa 
vydarila viac ako na jednotku.

Bc. Daša Horková
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Študenti UPJŠ Právnickej fakulty s certifikátmi zľava Bc. Peter Bobčík, Bc. Daša 
Horková , Bc. Martin Kochan, Bc. Alžbeta Fertaľová, Bc. Ján Dulovič. V strede JUDr. 
Radomír Jakab, PhD.



Aj Vám bola pri čítaní nadpisu mierna 
zima? Nemusí. Strávil som za polárnym kru-
hom tri mesiace – naozajstné dobrodruž-
stvo, ktoré zahreje. A tá reálna zima... mož-
no trošku.

 Moje meno je Rastislav Král, som inter-
ným doktorandom na Fakulte verejnej správy 
UPJŠ. V rámci programu Erazmus+ som 
sa pokúsil vycestovať na stáž do zahraničia. 
Stáž sa od študijného pobytu líši tým, že 
svoj pobyt strávite reálnou prácou pre 
konkrétnu organizáciu – firmu, neziskovú 
organizáciu, školu atď. Najlepšie je, že 
si organizáciu vyberáte sami, t. j. podľa 
svojich záľub, študijného zamerania, skú-
seností či schopností. Program Erazmus+ 
Vám poskytne finančný grant na krytie Vašich 
nákladov (cesta, ubytovanie, strava atď.).

 Ja som sa rozhodol pre Nórsko. Krajina 
mora, fjordov a trolov. Zakotvil som v relatív-
ne malom meste na severe pri Barentsovom 
mori. V desaťtisícovom meste Kirkenes. 
Približne 500 km za polárnym kruhom. Od 
augusta do októbra minulého roka som pô-
sobil v organizácii The Norwegian Barents 
Secretariat (Nórsky Barentsov sekretariát). 
Ide o renomovanú národnú agentúru, ktorá 
poskytovaním finančných grantov na rozma-
nité projekty miestnych organizácií rozvíja 
medzinárodnú spoluprácu v Barentsovom 
euroregióne. Zameriava sa najmä na 
cezhraničné vzťahy Nórska s Ruskom. 
Stovky projektov ročne v oblasti vzdelania, 
kultúry, občianskej participácie, životné-
ho prostredia a v mnohých ďalších témach 
spájajú ľudí z oboch strán schengenskej 
hranice. Tieto dobré príklady medzinárodnej 
spolupráce sú v silnom kontraste, keď vidíte 
rusko-nórsku, 196 km dlhú, nehumánnu 
hranicu potiahnutú ostnatým drôtom a po-
siatu pozorovacími vojenskými vežami. 

Barentsov sekretariát má blízko aj k Slo- 
vensku. Je jednou z expertných organizácií, 
ktorá sa podieľa ako poskytovateľ know-how 
pri implementácii tzv. Nórskeho finančného 
mechanizmu na Slovensku. Ide o multimilió-
nový podporný balíček na rozvojové projekty 
na Slovensku (napríklad aj pre slovensko-
-ukrajinskú spoluprácu, kde je tiež jednou 
z bariér spolupráce schengenská hranica). 

 Počas môjho pobytu som spoločne so 
zamestnancami denne riešil ich parciálne 
úlohy, učil sa, ako fungujú ich prepracované 
systémy a postupy, spracovával štatistiky, 
vyhľadával údaje, prezentoval, spisoval a 
mnoho ďalšieho. Zúčastňoval som sa pra-
covných porád, stretnutí, konferencií. Je to 
zvláštny pocit, keď mávate porady vo vkus-
ne zariadenej a zároveň skromnej zasadač-
ke, kde bežne rokuje nórsky premiér 
s ruským ministrom zahraničných vecí.

Krok do neznáma bola moja cesta do 
Ruska. Prvá v živote. V staručkom mikrobu-
se som precestoval 300 km nekonečnou 
severskou tundrou. Ocitol som sa v meste 
Murmansk (najväčšie mesto za polárnym 
kruhom na svete), kde som strávil fantastic-
kých 5 dní plných zážitkov, stretnutí, kultúry. 
Moje predsudky k tejto krajine a jej ľuďom 
sa totálne rozplynuli. 

Mojím pracovným jazykom bola angličti-
na. Ach, nespomenul som to......? V Nórsku 
vie po anglicky každý – učiteľ, úradník či 
predavač na pumpe. Všetci hovoria na ko-
munikačnej úrovni. V kancelárii sekretariátu 

sa miešala angličtina s nórčinou, ruštinou, 
fínčinou či švédčinou. Pokecal som si aj po 
česky – a to s Nemcom a s Fínom (samé 
prekvapenie, však?). 

V Nórsku som videl iný svet. Krásna 
a nepoznaná krajina vody, ľadu a skál. Ľu- 
dia ochotní, milí a spokojní. Úctiví a rozhľa-
dení. Systém funguje. Tolerancia a slušnosť 
sú vlastnosti, ktoré sú tu prirodzené rovnako 

ako vzduch, ktorý dýchame. Aj napriek 
tomu, že sa o severanoch hovorí, že sú 
chladní, úsmev je korením života aj tu, 
ďaleko za polárnym kruhom. 

Naozaj skvelá skúsenosť. Priniesol 
som si mnoho zážitkov, poznatkov a no-

vých priateľstiev.
Veľká vďaka za podporu pri mojej ceste 

patrí mojej Fakulte verejnej správy UPJŠ, 
ktorá ma v mojej ceste podporovala, a rov-
nako aj všetkým pracovníkom referátu pre 
zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ, ktorí mi 
pomáhali administratívne zabezpečiť získa-
nie grantu na môj pobyt. 

Odporúčam všetkým študentom, aby 
využili možnosti na cestovanie, na spozná-
vanie a učenie sa. Každý dlhodobejší pobyt 
v zahraničí Vám dá do života veľmi veľa. 
Skúsenosti, poznatky, kontakty. Otvorí Vám 
oči a motivuje Vás. Dá Vám šancu učiť sa od 
lepších a priniesť nové myšlienky a riešenia 
k nám domov, na Slovensko. 

Prajem Vám šťastnú cestu.

PhDr. Rastislav Král
Katedra verejnoprávnych disciplín 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
rastislav.kral@gmail.com

Študentské stránky
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Doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.,
v sieni slávy 

Ústav TV a športu UPJŠ v Košiciach pokra-
čuje i v letnom semestri v zavádzaní nových 
zaujímavých športov. V zimnom semestri 
AR 2014/2015 boli do ponuky zavedené tri 
športy (S-M systém dynamic, Rope Skipping, 
Frisbee), v letnom semestri pracovisko po-
kračuje v zavádzaní noviniek a pokúsi sa štu-
dentov i zamestnancov UPJŠ zaujať ponukou 
dvoch nových športov: bouldering/športové 
stenové lezenie a na Slovensku zatiaľ neznámy 
šport Drop 2 Sizes.

Krátke oboznámenie sa so športom 
Drop 2 Sizes:

V úvode tréningov sa cvičiaci zamerajú na 
Ground force method (GFM), kde sa cvi-
čiaci postupne učia pohybové vzory, vytvára-
jú svalové resety. Postupným absolvovaním 
tréningov sa pripája športové náčinie, tzv. 
Kettlebelly. Zúčastnení sa naučia techniku 
TGU (turkish get up) swing. Na týchto dvoch 
cvikoch je fokusovaný základ tréningu. Taktiež 
sa použijú a naučia aj doplnkové cviky, ako 
goblet squat, clean, press, squat a deadlift. 

Swing je základný cvik, ktorým by sme 
chceli docieliť redukciu telesného tuku. TGU 
je cvik, kde dochádza k precvičeniu celého te-
la jedným komplexným cvikom. Cieľom TGU je 
vytvoriť silový základ u cvičiacich jedincov. 

Tréningové jednotky pozostávajú z celkové-
ho rozcvičenia pomocou GFM, hlavná časť ho-
diny pozostáva z časovej variácie swingov 
a doplnkových cvikov. Na regeneráciu a uvoľ-
nenie sa použijú okrem klasického strečingu 
i foam rollery. 

Samozrejmosťou je taktiež konzultácia jedál-
nička. V tomto smere bude preferovaný smer, 
ktorý je pomenovaný ako low carb diet (LCHF 
– low carb, high fat), kde sa predpokladá 
zvýšený príjem živočíšneho tuku v správnom 
pomere. 

Cvičenie je určené pre začiatočníkov i po-
kročilých. Viac informácií na: www.upjs.sk/
pracoviska/ustav-telesnej-výchovy

Mgr. Alena Buková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu

UPJŠ v Košiciach
alena.bukova@upjs.sk 

Nové športy ponúkané
ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
v letnom semestri 2014/2015

Ak sa povie kalokagatia a hľadali by ste jej obraz v živote člove-
ka našej univerzity, určite je jej nositeľkou doc. MUDr. Mirianna 
Brtková, PhD., z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. 
Na otázku prečo odpovieme hneď stručne v úvode. Dokázala v živo-
te brilantne skĺbiť cesty rozvoja duševných schopností a všestranné-
ho telesného rozvoja.

 Po prvých šiestich rokoch života v Bratislave sa jej životná púť 
uberá na východ Slovenska, kde sa stali „bazény“ akoby jej druhým 
domovom. Je trojnásobnou majsterkou ČSSR v r. 1961 a 1962 
v plaveckých disciplínach 100 m a 200 m znak. Obsadila 10. a 11. 
miesto na ME v r. 1962 v Lipsku (členka polohovej štafety a 100 m 
znak) a 3. miesto ako členka polohovej štafety na Svetovej univerzi-
áde r. 1965 v Budapešti. V roku 1964 jej udelili titul majster športu. 
Týmito úspechmi však vrcholová púť nekončila. Láska k športu, 
poznanie cesty k zdraviu a zdravého života ovplyvnili jej profesionál-
nu kariéru telovýchovnej lekárky. Múdrosť praktických skúseností 
i teoretického poznania šíri na akademickej pôde od roku 1966, 

pôvodne na UPJŠ v Prešove a neskôr na PU  
v Prešove. Posledné roky pomáha kreovať 
mladý študijný odbor šport a rekreácia na 
našej alma mater. Čo si však všetci kolegovia 
veľmi ceníme, je jej ľudský rozmer. Vyberám 
z neho aktívne hľadanie cesty dobra, dokona-
lej práce a harmonického bytia.

 Doc. MUDr. Miriannu Brtkovú, PhD., zara-
dili do Siene slávy prešovského športu za rok 

2014. Aj keď je obdobie vrcholových športových výsledkov limitované 
určitým obdobím, pre pani docentku je šport a cvičenie prostriedkom 
ku kvalite života. Adekvátne realizované pravidelné športovanie a cvi-
čenie sa v živote človeka nedá ničím nahradiť, aj keď veda 
a moderné technológie nahradili už všeličo. Práve toto „posolstvo“ 
sa snaží docentka Brtková šíriť nielen u poslucháčov našej univerzity.

Gratulujeme!

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
klaudia.zuskova@upjs.sk

Vedomostná súťaž o olympizme
pre vysoké školy 2014 tentokrát na pôde UPJŠ v Košiciach

V dňoch 20. – 21. 11. 2014 sa konala na 
pôde UPJŠ v Košiciach vedomostná súťaž 
o olympizme pre vysoké školy. Jej organizá-
torom bol tento rok historicky prvýkrát Ústav 
telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. 
Obsahovo súťaž pripravili členovia komisie 
výchovy a vzdelávania SOA, gestorom súťa-
že bol Slovenský olympijský výbor a pred-
sedom poroty bol podpredseda SOV pán 
Vladimír Miller.

 V Košiciach sa zišlo osem družstiev 
z rôznych fakúlt slovenských vysokých škôl. 
Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej 
časti. Súčasťou prvého kola boli prezentá-
cie súťažiacich na zvolenú tému, do súťaže 
bola ako novinka zaradená diskusia na 
témy, ktoré vychádzajú z materiálu MOV 
„Agenda 2020“. Koordinátormi tejto časti 
súťaže boli pani Katarína Ráczová (členka 
výkonného výboru Klubu Fair play SOV a ná- 
rodná ambasádorka pre šport, toleranciu 
a fair play) a účastní-
ci rôznych seminárov 
v Olympii, ktorých do 
Olympie vyslal v minu-
lých rokoch SOV.

 Písomný test a ústne 
odpovede tvorili zák-
lad teoretickej časti. 
Súťaž mala dramatic-
ký priebeh, o umiest-
není sa rozhodlo až 
v poslednom kole. 
Víťazom sa stalo druž-
stvo Filozofickej fakulty 
UKF v Nitre, na druhom 
mieste sa umiestnili 
študenti Ústavu telesnej 
výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach a ako tretie 
skončilo družstvo zlože-
né zo študentov FF 
a FTVŠ UK.

 Okrem vedomostnej 
súťaže boli súčasťou ve-
domostnej súťaže 

o olympizme i športové súťaže, kde zvíťazilo 
mužstvo z FF UMB Banská Bystrica, druhé 
miesto obsadili študenti ÚTVŠ UPJŠ a tretie 
miesto študenti FŠ PU v Prešove. 

 Okrem novinky v podobe diskusie 
o olympizme bolo druhou novinkou rozlože-
nie súťaže do dvoch dní. Súťažiaci, ale i čle-
novia poroty tak mali viac možností spoznať 
nielen krásy mesta, ale priebeh súťaže bol 
aj menej únavný a pokojnejší.

Na fotografii strieborní študenti z ÚTVaŠ 
UPJŠ v Košiciach spolu s členmi poroty 
(zľava K. Ráczová, národná ambasádorka 
pre šport, toleranciu a fair Rady Európy, 
Tomáš Pristács, Tomáš Ščavnický, Ľubomír 
Havran, V. Miller, podpredseda SOV).

PaedDr. Milena Švedová, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu

UPJŠ v Košiciach
milena.svedova@upjs.sk 

Z ústavu telesnej výchovy a športu

Arktické dobrodružstvo
za polárnym kruhom



História
budov UPJŠ

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

26

Budova pre voľnočasové 
aktivity študentov

Základným zámerom novodobej staveb-
nej úpravy bolo prinavrátenie pôvodného, 
prvotného vzhľadu objektu s doplnením ne-
vyhnutných častí vychádzajúcich z nových 
funkčných, dispozičných a technických po-
žiadaviek na prevádzku, využívajúc súčas-
né tvarové a materiálové riešenia s uvede-
ním neudržiavaného objektu do opätovnej 
prevádzky a so zmenou účelu jeho využitia. 
Po obnove sa v budove na prízemí nachá-
dzajú jednotlivé priestory využívané hlavne 
ako kaviareň so zázemím, na 1. poschodí 
je architektonicky zaujímavá spoločenská 

sála s vyvýšeným javiskom, priestorovo 
prepojená s podkrovím, a priestory so-
ciálneho zariadenia. Ostatný podkrov-
ný priestor je účelovo využitý prevaž-
ne ako otvorená galéria s výhľadom 
na spoločenskú sálu, v suteréne sa 
nachádzajú sociálne zariadenia a tiež 
technologická miestnosť. Po rekon-
štrukcii, obnove a adaptácii stavebný-
mi úpravami bude predmetná budova 
v najbližšom čase, po jej kolaudácii, 
plniť svoju novú funkciu a bude slúžiť 

potrebám UPJŠ v Košiciach ako budova pre 
voľnočasové aktivity študentov.

Uvedením do prevádzky aj tohto ďalšieho 
objektu, ktorý je súčasťou areálu UPJŠ 
v Košiciach a dotvára jeho ucelenú koncep-
ciu, sa areál postupne stane funkčne a úče-
lovo využiteľnejší pre celú študentskú obec 
a tiež zamestnancov UPJŠ v Košiciach.

Ing. Ingrid Faťolová
Prevádzkový úsek Rektorátu 

UPJŠ v Košiciach
ingrid.fatolova@upjs.sk

Objekt bol postavený v časovom ob-
dobí medzi rokmi 1905 až 1912 pre niek-
dajší detský domov s následnými stavebný-
mi úpravami vykonanými v medzivojnovom 
období a v období ČSSR v 2. polovici 20. 
storočia, keď slúžil na zdravotnícke účely 
ako pavilón tuberkulóznych a respiračných 
chorôb Detskej nemocnice v Košiciach, ako 
súčasť súboru stavieb na území uceleného 
areálu. Predmetná stavba sa využívala ne-
pretržite od ukončenia výstavby až do obdo-
bia nadobudnutia tohto areálu do vlastníctva 
UPJŠ v Košiciach, odkedy ostala dočasne 
bez trvalého využitia.

V súčasnom období sa blíži 
ku koncu realizácia rozsiahlej 
stavebnej úpravy budovy objektu 
„C“, s ktorou sa začalo v novem-
bri v roku 2013. Ku komplexnej 
obnove stavby bolo potrebné pri-
stúpiť, pretože budova bola dlho-
dobo nevyužívaná, neudržiavaná 
a jej stavebno-technický stav bol 
nevyhovujúci.

Objekt „C“
v areáli

UPJŠ v Košiciach, 
Moyzesova č. 9

Informácie 
 nielen do vrecka

KalendáriumO čiarke, nečiarke
Viete si predstaviť písaný text bez interpunkč-

ných znamienok? Bol by asi taký neprehľadný 
a chaotický ako cestná premávka v uliciach veľ-
komesta bez dopravného označenia. Interpunkcia 
totiž významovo člení celky na menšie, logicky po-
spájané a syntakticky usporiadané úseky približne 
rovnako, ako zvukovú reč modifikujú a dotvárajú 
intonačné (prozodické) prostriedky, napr. melódia, 
pauza, dôraz, tempo... Tie ju robia plastickejšou, 
variabilnejšou, ale hlavne ľudsky univerzálnejšou. 
Na rozdiel od zvukovej reči písaná podoba musí, 
resp. by mala byť oblečená do „strojenejšieho“ 
šatu. Musí byť celistvejšia a súdržnejšia. Preto au-
tori, či už pri prenose mediálnych obsahov, alebo 
pri podávaní výsledkov vedeckovýskumnej práce, 
sprehľadňujú a jazykovo segmentujú svoje texty 
aj pomocou interpunkčných znamienok. Používajú 
ich vždy v prospech zachovania zrozumiteľnosti 
a zmysluplnosti podávanej informácie. 

Jedným z frekvenčne najvyužívanejších znamie-
nok je nesporne čiarka, ktorá sa v súlade 
s normou používa vo viacnásobných vetných 
a súvetných členoch, na odčlenenie citosloviec, 
kontaktových výrazov, vsuviek a osamostatnených 
vetných členov. Zaujímavou problematikou je pí-
sanie čiarky v priraďovacom súvetí pred spojkami 
a, i, aj, ani, či a alebo. Totiž tieto spojky môžu 
spájať jednotlivé hlavné vety v priraďovacom súvetí 
nielen v zreteľne zlučovacom, ale aj v stupňova-
com, odporovacom či vylučovacom význame. Od 
uplatňovaného významu sa potom odvíja aj písanie 
čiarky. Podľa súčasnej pravopisnej normy (platnej 
od roku 1991) sa pred uvedenými spojkami (a, i, 
aj, ani, alebo, či), ak medzi hlavnými alebo rovno-
cennými vetami je zreteľný stupňovací, odporovací 
alebo vylučovací významový vzťah, čiarka nemusí 
písať, lebo na signalizovanie tohto vzťahu nie je 
potrebná. Písanie čiarky v uvedených prípadoch 
sa však nevylučuje. Teda: Vzťahy v uvedenom 
procese vysvetľujeme alebo minimálne schema-
ticky naznačujeme. Rovnako korektné by bolo: 
Vzťahy v uvedenom procese vysvetľujeme, alebo 
minimálne schematicky naznačujeme. My sa 
však domnievame a pritom nahlas uvažujeme: 
autor, ako aj čitateľ prísne odborných textov môže 
v závislosti od vzťahu medzi dvoma eventualitami 
citlivo vnímať uplatňovanie čiarky. Ak by šlo o vý-
lučne disjunktné (vzájomne absolútne neprekrýva-
júce sa, vylučujúce sa) javy, uprednostnili by sme 
pred priraďovacou spojkou alebo písanie čiarky. 
Podobne ako pri dvojitých priraďovacích spojkách 
buď, alebo. Ak by šlo o vzťah ekvipolencie, teda 
javy by sa vzájomne aspoň čiastočne prekrývali, 
nie absolútne vylučovali, čiarka by v takýchto prí-
padoch, podľa nás, nebola žiaducou. 

Namiesto záveru jeden dôvetok: S výsledkami 
vedeckého bádania sa uspokojíme(,) alebo ich na-
novo prehodnocujeme a zdôvodňujeme.

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

iveta.bonova@upjs.sk

Aby slovenčina 
neplakala...

Voľby do Akademického senátu
UPJŠ v Košiciach

3. – 5. marca 2015 
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ a TV Slávia 

UPJŠ v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SAUŠ
http://www.upjs.sk/public/media/3614/zasady-

-volieb-as-upjs-23-10-2014.pdf

Deň otvorených dverí
4. marca 2015 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/11283

Stretnutie akademickej obce
PF UPJŠ v Košiciach

11. marca 2015
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Týždeň slovenských knižníc 
23. – 28. marca 2015 

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

univerzitna-kniznica/

Rektorské voľno 
7. apríla 2015 

http://www.upjs.sk/

Jarná škola doktorandov
14. – 18. apríla 2015

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Kaktusy a sukulenty – pichľavá krása rastlín 
17. – 26. apríla 2015 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
www.bz.upjs.sk

Prírodovedecké dni
20. – 24. apríla 2015 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Študentská vedecká konferencia
a Science Fest PF UPJŠ

22. apríla 2015 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Univerzitné dni športu
29. apríla 2015 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/

Wellness day
18. apríla 2015 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/

Bonsaje
7. – 10. mája 2015 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
www.bz.upjs.sk

Dni otvorených dverí – jarná časť
15. – 16. mája 2015 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
www.bz.upjs.sk

Vedeli	ste,	že...
...Univerzitná	knižnica	UPJŠ	
v	Košiciach	otvorila	predajňu	

právnickej	literatúry	na	Kováčskej	
26	priamo	v	budove	právnickej	

fakulty?	

...Prírodovedecká	fakulta	UPJŠ	 
v	Košiciach,	ako	jediná	na	
Slovensku,	prijíma	pre	nový	
akademický	rok	elektronickú	

prihlášku	na	štúdium	bez	povinnej	
papierovej?

…13.mája	2015	uplynie	220	rokov	
od	narodenia	Pavla	Jozefa	Šafárika?

…Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v	Košiciach	má	už	10	rokov	
prístup	k	databáze	ProQuest?	

Ide	o	multiodborovú	plnotextovú	
databázu,	ktorá	obsahuje	približne	
17	500	periodík,	z	toho	11	500

s	plnými	textami.

Motýle exotických trópov
22. mája – 30. júna 2015 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
www.bz.upjs.sk/

Splav rieky Tisza
29. júna – 3. júla 2015 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/

Cvičenie pri mori (Bulharsko)
5. – 12. júla 2015 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/

Univerzita bez hraníc
6. – 10. júla 2015 
UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk

Námorný jachting 
júl 2015 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/



Podujatie
podporili:

Reprezentačný bál UPJŠ sa pod záštitou rektora UPJŠ
prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., uskutočnil 23. januára 2015

v hoteli DoubleTree by Hilton Košice za účasti takmer
troch stoviek zamestnancov našej univerzity a ďalších hostí.

Moderátori večera Marcel a Junior vytvorili príjemnú atmosféru 
a sympatickým humorom prepájali hudobnú scénu s tanečným

parketom. V úvode programu vystúpil Tanečný klub
Ellegance Petra Vidašiča a následne stálica hudobného sveta

Helena Vondráčková. Hudobná skupina RADICAL a ľudová hudba
Ľuba Hudáka svojím širokým repertoárom dokázali roztancovať

doslova všetkých. Program neskorého večera spríjemnil
talentovaný operný spevák Igor Kucer. Bohatá tombola, 

kulinárske menu či ponuka chutného vína dotvorili dokonalú
bodku za týmto podujatím. Poďakovanie patrí pani
kancelárke Mgr. Adriane Sabolovej, zodpovednej

za celkovú organizáciu a koordináciu podujatia,
ako aj Mgr. Jane Oleničovej a pani Renate Liškovej

z úseku pre propagáciu a marketing UPJŠ
v Košiciach a mnohým ďalším, ktorí sa

organizačne a sponzorsky podieľali
na tomto významnom

spoločensko-kultúrnom
univerzitnom podujatí. 

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk


