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Slávnostná inaugurácia rektora
Ceremoniár slávnostnej inaugurácie, prof. RNDr. Juraj 

Černák, CSc., privítal dňa 24. 10. 2011 v priestoroch Domu 
umenia v Košiciach akademickú obec Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a vzácnych hostí z prostredia 
cirkevnej, verejnej a súkromnej sféry, aby tak spoločne 
vzdali hold prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc., osobnosti, 
ktorú na čelné miesto univerzity vyzdvihla vôľa akademickej 
obce.

Predseda Akademického senátu UPJŠ doc. JUDr. 
Imrich Kanárik, CSc. predstavil slávnostnému auditóriu 
niekoľko údajov z curriculum vitae rektora UPJŠ prof. 
MUDr. L. Mirossaya, DrSc. a po slávnostnom SPONDEO 
AC POLLICEOR mu odovzdal insígnie univerzity - rektorskú 
reťaz a žezlo.

Dôstojnú atmosféru umocnili pozdravné slová štátneho 
tajomníka MŠVVaŠ SR Jaroslava Ivanča, predsedu Košického 
amosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a primátora mesta 
Košice Richarda Rašiho. Rektor Technickej univerzity v Košiciach 
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. vystúpil s príhovorom 
v mene Slovenskej rektorskej konferencie.

K slávnostnej atmosfére na záver podujatia prispeli tóny 
sláčikového orchestra Musica Iuvenalis so sólistkou Štátneho 
divadla v Košiciach Luciou Knotekovou pod taktovkou Igora 
Dohoviča.
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prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
prorektor pre vedu a výskum

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie

Súčasťou slávnostného zhromaždenia bolo odovzdávanie 
insígnií prorektorkám a prorektorom UPJŠ v Košiciach, ktorých 
vymenoval rektor univerzity na základe schválenia v Akademickom 
senáte UPJŠ v Košiciach.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
prorektorka pre rozvoj

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
prorektorka pre zahraničné vzťahy

prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prorektorka pre legislatívu
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Vážení páni poslanci, vážený pán štátny tajomník, 
vážený pán krajský prokurátor, excelencia, vážený košický 
eparcha, vážený pán predseda Košického samosprávneho 
kraja, vážený pán primátor, magnificencie, spectabiles, 
honorabiles, vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky 
a študenti, dámy a páni.

Dovoľte mi, aby som svoj dnešný príhovor pracovne nazval 
„úvahou o kvalite vzdelávania a zodpovednosti za riadenie tohto 
procesu.“ 

Od promócie som sa upísal životu na univerzite a pôsobím 
v tomto prostredí dodnes. Prežil som množstvo reforiem a rôz- 
ne obdobia nášho školstva. Od nekritických samochvál až 
po zhubne devastačné, kontinuálne šírenie názoru, ako zle to 
robíme a ako nekvalitne učíme v ostatných rokoch. Dnes som 
presvedčený, že ani jedno z týchto období nebolo správne 
a neodrážalo skutočný obraz. V období samochvály sme 
klasickým spôsobom dobre vzdelávali našich študentov, hoci 
bolo čo zlepšovať a naprávať. V súčasnosti sme postupne 
zvyšovali a naďalej zvyšujeme nároky na nich aj na seba, 
takže by to malo byť stále lepšie. Napriek tomu sa mi zdá, že 
s názorom na naše školy, vrátane univerzít, je to čoraz horšie. 
Kde je tá príčina, kde robíme chybu? Na túto otázku je veľmi 
ťažké nájsť odpoveď, pretože paleta príčin je natoľko pestrá, 
že pripomína paletu odtieňov farieb impresionistu svetového 
mena. V rôznorodosti príčin by sme vedeli rozoznať problémy 
financovania, stavu priestorov, organizácie, ale aj nášho 
vlastného prístupu, ľudských vlastností a vzájomnej interakcie 
pedagógov a študentov. Dovoľte mi, aby som sa chvíľu 
zaoberal len poslednou z vymenovaných podmienok dobrého 
vysokoškolského vzdelávania a vyslovil na ňu svoj osobný názor. 

Asi kľúčovou celospoločenskou témou, odhliadnuc od iných 
tém viac populárnych či populistických, ktorá rezonuje v systéme 
vzdelávania je diléma uprednostnenia dôrazu na spôsob. Čo 
priorizovať? Toľko kritizované memorovanie encyklopedických 
vedomostí alebo podpora samostatného myslenia a tvorivosti? 
Domnievam sa, že absolútne dogmatizovanie ktoréhokoľvek 
z nich nie je správne. Obidva postupy by sa mali skĺbiť a v rov-
nocennom zastúpení prejaviť v systéme vzdelávania. Tí dobrí 
a lepší z nás to vedome alebo podvedome aj robia. Sú žiaľ aj 
jedinci, ktorí naďalej bazírujú na nepoužiteľných detailoch 
alebo vedomostiach hodných vysoko erudovaných špecialistov. 

Vzájomná vyvážená rovnocennosť oboch systémov je 
nevyhnutná aj z dôvodu, že je veľmi ťažké odsúdiť jeden z nich 
a preferovať len ten druhý. Pretože každý z nich, ak sa robí dobre, 
prináša porovnateľné výsledky vo finálnom produkte, ktorým je 
absolvent. Rozdiel je len v rýchlosti nástupu uplatnenia z toho 
vyplývajúcich praktických zručností. 

Príkladom prvého prístupu sme my, ale najmä generácia 
našich otcov. Absolvovali školy založené na systéme prísneho 
memorovania. Výborne sa uplatnili v praxi doma aj v zahraničí. 
Toho svedkom sú stovky emigrantov z minulých období, ktorí 
svoje povolanie v novej krajine vykonávali a veľmi často sa 
výborne uplatnili aj na vedúcich, špičkových pozíciách. Na za-
čiatku svojej kariéry boli nabití vedomosťami. Trochu dlhšie im 
to možno trvalo pretaviť ich do praktických zručností, ale potom 
už boli o úroveň vyššie od tých, ktorí boli nacvičení činnosť 
vykonávať, ale bez hlbších teoretických vedomostí. 

Výhodou druhého prístupu by malo byť rýchlejšie uplatnenie 
sa v praktických postupoch, schopnosť nachádzania nových 
prístupov a riešení problémov. Ale ak chce takýto jedinec 
úspešne prosperovať, takisto musí mať adekvátny základ 
vedomostí, bez ktorých to jednoducho nejde. Pri procese 
vzdelávania je preto okrem získavania príslušného objemu 
vedomostí podpora tvorivosti nevyhnutná. Jednoduchým 
príkladom demotivácie je prípad malého chlapčeka, ktorý 
chýbal v škole na cvičení z biológie, počas ktorého pozorovali 

bunky cibule pod mikroskopom. Musel si to doplniť. Mal však 
šťastie, pretože jeho otec pracoval na ústave biológie. Šli spolu 
cez voľnú sobotu do práce, pripravili si preparát s tenkou šupkou 
cibule a pozorovali ho pod mikroskopom. V tej šupke naraz 
nevideli len skoro bezfarebné bunky pletiva cibule, ale v jednej 
časti aj krásne svietiace zrniečka zeleného chlorofylu, pretože 
preparát bol z rozhrania hľuzy a klíčiacich lístkov. Chlapček si 
to nakreslil do zošita a s radosťou sa ponáhľal na druhý deň  
do školy. Mal čosi viac, čosi, čo ostatní spolužiaci nemali 
a nikdy nevideli. Pani učiteľka ho určite pochváli a výsledok 
ukážu všetkým kamarátom. Dostal však namiesto jednotky 
a pochvaly trojku, pretože to zelené tam nemal vidieť. Tento 
prípad je pre mňa klasickým príkladom potláčania žiackej, či 
študentskej tvorivosti. 

Preto si myslím, že správne skĺbenie obidvoch prístupov 
pri vzdelávaní je tou najlepšou cestou k výchove čo naj-
schopnejšieho absolventa. Maximálna podpora tvorivosti 
pri vyžadovaní optimálneho objemu vedomostí je základom 
dobrého vzdelávania a vizitkou ozajstného pedagóga. 
Neodmysliteľnou súčasťou celého procesu je však záujem 
študujúceho jednotlivca. Na zvýšenie tohto záujmu je okrem 
motivácie a perspektívy nevyhnutné práve správne dávkovanie 
vyššie spomínaných prístupov. 

Tu je na mieste maximálna erudovanosť, schopnosti a zod-
povednosť nás pedagógov, ktorí tvorivosť svojich študentov 
majú podporovať a vyhľadávať a na primeraných vedomostiach 
bazírovať. Ak sa nám v takom prístupe bude stále viac a viac 
dariť, budeme si získavať väčšiu prirodzenú autoritu a vážnosť 
nielen medzi študentmi, ale v celospoločenskom meradle. 
Zodpovednosťou funkčne vyššie postavených jednotlivcov je 
tento proces riadiť a na presadzovanie pozitívnych postupov 
a vzťahov dozerať. A tu sa už dostávam k symbolu pyramíd, ktoré 
sa v mojich predstavách spájajú s koordinovaným riadením 
nielen procesu vzdelávania, ale celej ľudskej spoločnosti.

Symbol pyramídy sprevádza ľudstvo od jeho prvopočiatkov. 
Už v staroveku stavali prvé civilizácie tieto stavby v rôznych 
kútoch sveta. Pravdepodobne o sebe vzájomne nevedeli. 

Možno to vyplývalo z ich povedomia, pretože oveľa 
dôležitejšími boli a ostali pyramídy organizácie ľudského 
spoločenstva. Pyramídy s jasne usporiadanou hierarchiou, ktorá 
zaručovala komunikáciu, riadenie a chod celej spoločnosti. 

Je dávno známe, že prvou a základnou takouto stavbou je 
rodina. Od nej sa odvíja množstvo ďalších, menších či väčších. 
Vzájomne sa môžu prekrývať, zasahovať jedna do druhej, 
vytvárať prieniky. Všetky sú ale tvorené širokou bázou výkonnej 
ľudskej spoločnosti, ktorá sa smerom k vrcholu postupne zužuje 
v súlade s funkciou a schopnosťami jedincov organizujúcich 
a riadiacich celý systém. 

S postupom na vrchol každej z nich prichádza väčšinou viac 
či menej výhod alebo spoločenského uznania. Málokto si však 
uvedomuje, že byť na ich vrchole je zároveň najťažšou úlohou 
pre daného jedinca. Pretože spolu s určitými výhodami preberá 
zodpovednosť nielen za seba a svoje činy, ale zároveň za osudy 
a konanie všetkých, ktorí sú v jeho pyramíde na postoch pod 
ním. Kto zažil takúto pozíciu, vie určite o čom hovorím. 

Preto mi dovoľte záverom zaželať nám všetkým, aby sme 
na špičkách malých, väčších, aj tých najvyšších pyramíd 
riadenia ľudskej spoločnosti mali len tých najschopnejších 
a najzodpovednejších zástupcov. Ľudí, ktorí majú schopnosti 
riadiť, intuíciu vycítiť, a ktorí nezabudli na pojmy porozumenie, 
cit a láska. Zástupcov, ktorí pri pohľade z vrcholu dovidia 
až za vrcholy ostatných pyramíd, ale aj na bázu tej vlastnej, 
ktorú riadia a za chod ktorej zodpovedajú.

prof. MUDr. Ladislav. Mirossay, DrSc.
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Slávnostné otvorenie
akademického roka

2011/2012
Študenti a zamestnanci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-

šiciach zaplnili dňa 19. septembra 2011 aulu Lekárskej fakulty. 
Svojou účasťou tak umocnili slávnostnú atmosféru otvorenia 
nového akademického roka na svojej Alma mater. Rektor UPJŠ 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. vo svojom vystúpení vyjadril 
presvedčenie, že rok 2011/2012 vytvorí priestor na kreovanie čo 
najväčších hodnôt ľudského ducha. Vo svojom odkaze zaželal 
všetkým študentom, no najmä prvákom, veľa študijných úspechov 
a splnenie ich očakávaní. 

V rámci programu sa uskutočnilo predstavenie nových 
nositeľov vedecko-pedagogického titulu profesor, predstavenie 
nových nositeľov vedeckej hodnosti doktora vied, odovzdanie 
dekrétov o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, 
predstavenie nových nositeľov vedecko-pedagogického tiutlu 
docent a predstavenie nových nositeľov kvalifikačného stupňa IIa.

ARISTOTELES
súčasťou otvorenia 
akademického roka

V novom komplexe nájde svoje sídlo takmer 60 zamestnancov zo 
6 katedier fakulty. 15 nových posluchárni vytvorí výborne pod-
mienky pre prednáškovú a seminárnu činnosť pre viac ako 450 
študentov. Praktická výučba bude podporená filmovým a televíznym 
štúdiom, fonetickým laboratóriom i multimediálnou učebňou. Nové 
priestory boli zrekonštruované za pomoci finančných prostriedkov 
získaných v rámci projektu Budovanie OPEN DOOR univerzity 
zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej 
fakulty v areáli UPJŠ. Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu 
boli vo výške 5 004 295,32 €, z toho náklady na stavebné práce 
2 488 704,99 €, zhotoviteľom bola firma SCHOTT, spol. s r. o. 
Bardejov.

Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých 
oracovníkov UPJŠ v oblasti vedy a výskumu v roku 2011 získali 
doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc. a doc. RNDr. Rastislav Varga, 
PhD. Záverečné slávnostné chvíle podujatia umocnilo sláčikové 
vystúpenie kvarteta košického konzervatória.

Mgr. Adriana Sabolová

V rámci otvorenia nového akademického roka 2011/2012 
na UPJŠ v Košiciach sa za účasti zamestnancov a študentov 
univerzity, ako aj iných hostí uskutočnilo slávnostné otvorenie 
výučbových priestorov budovy ARISTOTELES Filozofickej 
fakulty na Moyzesovej 9 v Košiciach. Prestrihnutím pásky sa tak 
symbolicky otvorili brány vzdelávania pre učiteľov i študentov - 
filozofov.
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Slávnostné odhalenie 
Pamätnej tabule

Spoločnosť Scimago Lab publikovala nový ranking vý-
skumných inštitúcií SIR World Report 2011. Predložený ranking 
je založený na kvantitatívnych bibliometrických ukazovateľoch, 
ako sú citácie a publikácie. Publikovaný ranking na rok 2011 
je založený na údajoch z vedeckej databázy Scopus (Elsevier) 
z rokov 2005 - 2009 a zahŕňa 3,042 výskumných inštitúcií 
zo 104 krajín sveta. Do rankingu boli zahrnuté iba tie výskumné 
inštitúcie, ktoré publikujú ročne viac ako 100 dokumentov ako 
sú články, prehľadové práce, konferenčné výstupy a pod. UPJŠ  
 Košiciach bola v tomto rankingu hodnotená ako tretia univerzita 
v SR (4. výskumná inštitúcia) a umiestnila sa na 98. mieste 
v geografickom regióne „Eastern Europe“ a na 1821. mieste 
na svete. Poradie udáva nasledovná tabuľka (podľa Scimago 
Lab):

UPJŠ je treťou najlepšou 
univerzitou v SR v rankingu 
spoločnosti Scimago Lab

Poradie
na svete

432

757

992

1821

2196

Poradie
v regióne
Poradie

v regióne
Poradie
v štáte

1

2

3

4

5

Poradie
v regióne

13

30

42

98

127

Názov inštitúcie

Slovak Academy 
of Sciences

Comenius University 
in Bratislava

Slovak University 
of Technology

Pavol Jozef Šafárik 
University in Košice

Technical University
of Kosice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si dňa 16. 
novembra 2011 uctila pamiatku Mgr. Věry Medveďovej. 
Členovia vedenia univerzity sa spolu s ostatnými prítomnými 
zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule tejto 
osobnosti - priekopníčky džezgymnastiky, aerobiku a zdra-
votného cvičenia so seniormi na východnom Slovensku. 
Úvodné slová prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc. vystriedali 
myšlienky doc. PhDr. I. Šulca, CSc. a celkovú pietnu atmosféru 
zavŕšili dojímavé spomienky Tomáša, syna V. Medveďovej. 
Pamätnú tabuľu, umiestnenú pri vstupe do telocvične T2 
v areáli Šrobárova slávnostne odhalil rektor UPJŠ, profesor 
Mirossay.

Big fut
Dňa 22. novembra 2011 sa v aule Lekárskej fakulty uskutočnila 

online beseda na tému „Kedy sa budeme dožívať sto rokov?“. 
Moderátori Štefan Hríb a Martin Mojžiš sa s pozvanými odborníkmi 
snažili zaujímavým spôsobom nájsť odpoveď na otázku, ako sa 
v budúcnosti zmení zdravotná starostlivosť, aby nám všetkým 
pomohla k vitálnej dlhovekosti? Online prenos diskusie bol 
zabezpečený na www.bigfut.sk.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom za výbornú 
spoluprácu pri koordinácii podujatia a všetkým študentom a za-
mestnancom, ktorí svojou účasťou podporili dobrú myšlienku. 
Osobitne ďakujeme profesorovi Pellovi, prodekanovi Lekárskej 
fakulty UPJŠ, ktorý k diskusii prispel ako výborný a zaujímavý 
spíker. 

Zdroj: www.scimagoir.com

Zdroj: www.bigfut.sk
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V priestoroch našej alma mater začal novú etapu svojej existencie 
folklórny súbor Hornád, ktorý od marca tohto roku pracuje ako 
Účelové zariadenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Uskutočnené aktivity:
• Ukážka vianočných zvykov v rámci „kapustnice“ pre za-

mestnancov rektorátu
• Juniáles (vystúpenie a škola tanca)
• Tanečná prechádzka v Botanickej záhrade
• Hudobný program v rámci inaugurácie rektora UPJŠ
• Intenzívny kurz slovenského jazyka v rámci projektu EILC 

(škola piesní a tanca)
• Medzinárodný festival VÝCHODNÁ
• Akademický Zvolen 2011
• Festivaly, slávnosti a oslavy (Habura, Parchovany, Krivany, 

Jarabina, Drienovec)
• Medzinárodný folklórny festival v Brne (samostatný 

celovečerný program „Tancovisko“)
• Cassovia folkfest
• Košické folklórne dni
• ... a mnohé iné

Na UPJŠ sa začalo písať tancom

FS Hornád systematicky spolupracuje s detským folklórnym 
súborom Hanička, kde si „vychováva“ svojich budúcich nástupcov. 
Detský súbor navštevujú deti a mládež od 4 do 15 rokov. Malých 
tanečníkov nájdete na Kmeťovej 23 v Košiciach a v priestoroch 
UPJŠ – telocvičňa.

Ocenenia FS Hornád:
• Tanečníci sólisti získali viac ako 12 ocenení a 11 krát sa stali 

Lureátmi v jednotlivých kategóriách celoštátnej súťaže tanečníkov 
sólistov „O Šaffovu ostrohu“. Z toho 3 tanečníci boli zaradení 
do Zlatého fondu súťaže

• Ocenenie v tancovaní ľudových tancov, párov „O cenu Štefana 
Mráza“

• Ocenenie za choreografie Parchovanský čardáš, Čiko 
čardáš, Mazurka z Krivian, Tanec podľa filmu

• Ocenenie Phurikane giľa na celoslovenskej súťažnej 
prehliadke tvorivých choreografií

• Laureát festivalu Drevľjanskije džerela v Rovne (Ukrajina), 
1988

• Laureát medzinárodného folklórneho festivalu Strážnice, 
2009

• Sólista spevák Š. Štec je niekoľkonásobným víťazom 
celoštátnej súťaže Ukrajincov - Rusínov na Slovensku - Makovická 
struna

Priatelia, študenti. Dovoľte nám, aby sme otvorili 
naše dvere a pozvali Vás k nám, do folklórneho súboru 
HORNÁD. Staňte sa našou súčasťou ako aktívni tanečníci, 
speváci, muzikanti, či partneri a priaznivci.

Kontakt:
M. Svoreňová, S. Ondejka

E-mail: fshornad@fshornad.sk
Web: http://www.fshornad.sk
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Folklórny súbor Hornád patrí
svojou činnosťou

medzi najprogresívnejšie zoskupenia
v oblasti ľudovej kultúry

Folklórny súbor Hornád vznikol v roku 1963 - v tom čase 
ako tanečná skupina s názvom Stavbár. V roku 1972 prešiel 
pod nového zriaďovateľa a zmenil svoj názov na Folklórny súbor 
Dargov. Výrazným medzníkom v histórii súboru bolo ukončenie 
činnosti FS Dargov v roku 1989 a jeho následné znovuzriadenie 
v roku 1991 (skupinou bývalých členov). V roku 1992 získal 
priestory v Centre voľného času Domino, s čím súvisela 
aj zmena názvu na FS Hornád. V tomto období si súbor postupne 
zabezpečoval technické a prevádzkové podmienky (priestory 
na činnosť, krojové a nástrojové vybavenie, školenia vlastných 
členov na pedagógov a pod.), formovalo sa umelecké smerovanie. 
Súbor bol organizátorom mnohých podujatí pre verejnosť, zapájal 
sa do mimoškolských aktivít detí a mládeže, prezentoval sa na 
folklórnych festivaloch, komerčných podujatiach. V roku 2003 
sa zriaďovateľom folklórneho súboru Hornád stalo občianske 
združenie Centrum folklórnych aktivít Slovenska. Od septembra 
roku 2004 sa miestom pôsobenia a aktívnej činnosti súboru 
stal Dom ľudového tanca na Starozagorskej ulici v Košiciach. 
Všetci členovia súboru sa zároveň stali žiakmi Súkromnej 
základnej umeleckej školy, čo im zaručilo novú kvalitu činnosti. 
Pod odborným vedením pedagógov absolvovali členovia výučbu 
predmetov tanečného a hudobného odboru, so zameraním 
na spoznávanie typológie tancov, spevu, hudby, ich pôvodnej 
formy, znakovosti, výstavby, štýlu. Zároveň členovia získavali 
aj teoretické vedomosti z oblasti ľudovej kultúry. V roku 2011 
začína spoluprácu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, získava 
štatút vysokoškolského súboru. 

Folklórny súbor Hornád svojou činnosťou patrí medzi 
najprogresívnejšie zoskupenia v oblasti svojho pôsobenia na 
Slovensku. Ročne absolvuje okolo 70 vystúpení a tri zahraničné 
zájazdy. Zameriava sa na propagáciu scénických a nescénických 
foriem ľudového tanca, hudby, spevu a ďalších foriem ľudovej 
kultúry. 

 
Hlavnou myšlienkou programovej produkcie súboru je 

kontinuita medzi prirodzeným a javiskovým prostredím. Pri dra- 
maturgii programu hľadáme inšpiráciu priamo u nositeľov 
tradičnej kultúry v obciach. Na scéne i mimo nej vytvárame 
priestor pre individuálne prejavy interpretov. Zameriavame sa 
predovšetkým na folklór východného Slovenska. Do výučby a re- 
pertoáru sme však zaradili aj piesne a tance z územia celého 
Slovenska. Zároveň sme zvolili cestu rozšíriť záber poznávania 
ľudovej kultúry národov a etník v európskom priestore.

Od roku 2005 zorganizoval súbor už viac ako 70 Tanečných 
domov, Škôl tanca s výučbou slovenských ľudových tancov pre 
verejnosť. Každoročne organizuje školenia učiteľov slovenských 
ľudových tancov I. stupňa. Vo vzdelávacej činnosti pre deti 
a mládež sa zameriava na organizovanie komponovaných a 
tematických programov - Výchovných koncertov pre SŠ, ZŠ a 
MŠ. Poskytuje metodickú pomoc pre folklórne zoskupenia a pre 
učiteľov ZŠ a MŠ v Košiciach a okolí.  Spolupracuje s Archívom 
ľudovej kultúry (digitalizácia autentických materiálov a ich šírenie 
na verejnosti). Pri propagácii a výučbe slovenskej ľudovej kultúry 
spolupracuje s dolnozemskými Slovákmi v Rumunsku ale aj v 
Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku, realizuje výučbu slovenských 
ľudových tancov aj pre zahraničných hostí z Japonska, Francúzka, 
Nemecka a USA.

Práve na základe štýlu a charakteru umeleckej činnosti 
súboru vznikla spolupráca s viacerými združeniami a súbormi: 
Klub milovníkov autentického folklóru a ĽH Železiar a ĽH Borievka 
z Košíc, Dragúni a ĽH Muzička z Bratislavy, ĽH Poľana z Brna, 
spolupracuje so sólistami inštrumentalistami a spevákmi. Členovia 
účinkujú a umelecky sa angažujú v hudobno – tanečnom projekte 
Husľovačka, Tance a tanečníci, Majstri. Súbor sa pravidelne 
predstavuje na významných folklórnych festivaloch vo Východnej, 
Detve, Kokave nad Rimavicou, Hrušove, Myjave, Heľpe, Čiernom 
Balogu, na festivale Pohoda - Trenčín, Cassovia folkfest, Košické 
folklórne dni. Účinkuje v cyklických podujatiach (Antológia folk- 
lóru, Naše tance, Stavanie májov, predtanečníci súťaže Ľudo-
vých hudieb v rámci KFD atď). Súbor hosťuje v programoch 
iných folklórnych kolektívov, účinkuje v komponovaných a te-
matických programoch (Čriepky, Chuťovky, Sviatok tanca) s naj-
lepšími interpretmi folklórnej tvorby zo Slovenska. Pedagógovia 
organizujú a vedú Školu tanca v Košiciach, pravidelne účinkujú 
vo folklórnej relácii Kapura na STV, autorsky sa podieľajú pri tvorbe 
spoločných programov košických folklórnych súborov (Šarišské 
zjavenia tanca, Šaffov život, Šaffov svet.. atď), spolupracujú s folk- 
lórnymi súbormi na Slovensku. Vo výučbovom procese a pri tvor- 
be umelecký programov spolupracujeme s významnými 
choreografmi, pedagógmi tanca, spevu a hudby. V súčasnosti 
súbor nahráva CD Tancovisko.

M. Svoreňová
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PRO EDUCO
V dňoch 21. – 24. 11. 2011 sa v priestoroch Domu techniky 

v Košiciach uskutočnil 5. ročník fóra vzdelávania, kariéry 
a inovácií PRO EDUCO 2011. Na ploche 1500 m2 sa stretlo 
niekoľko desiatok vystavovateľov s ambíciou zjednotenia 
celého spektra zaujímavých tém v oblasti vzdelávania a kariéry 
tak, aby ich prierezová prezentácia priniesla návštevníkom 
podnetné informácie. Výstavný stánok našej univerzity patril 
zaiste medzi najatraktívnejšie svojim formátom a formou 
prezentácie možností vzdelávania. Aktívnu účasť v ňom 
potvrdili reprezentanti našej univerzity, ktorí sa vystriedali 
z radov zamestnancov a študentov všetkých jej fakúlt. Svojimi 
odbornými radami a skúsenosťami tak pomohli všetkým 
návštevníkom zorientovať sa v ich rozhodovaní „kam na vysokú 
školu“. Výhodou bola možnosť priamej komunikácie a ponuka 
propagačných a informačných materiálov UPJŠ.

AKADÉMIA & VACAP
Október je symbolickým mesiacom úcty k vzdelaniu. 

Aspoň v ponímaní stredoškolských študentov, ktorí v Bratislave 
nachádzajú odpovede na otázku Kam študovať. V dňoch 4. – 
6. 10. 2011 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil 
veľtrh vzdelávania Akadémia, ktorý si medzi mladými ľuďmi 
z celého Slovenska získal veľkú popularitu. Medzi 
vystavovateľmi boli slovenské i zahraničné vysoké školy. 
Atraktívny výstavný stánok UPJŠ bol centrom pozornosti 
pre viac než 10 000 študentov. Možnosti štúdia na našej 
univerzite vďačne sprostredkovávali študentky Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ Adriana Kóšová a Angelika Novotná, ako aj Renata 
Lišková, referentka pre marketing a Mgr. Adriana Sabolová, 
kancelárka UPJŠ.
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ŠTUDENTSKÁ
KVAPKA KRVI

Rektor ocenil
najlepších študentov

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice mesto 
zorganizovali v období 17. 10. – 18. 11. 2011 Študentskú 
kvapku krvi. 

Do 17. ročníka kampane sa už tradične aktívne zapojila aj 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej 
správy bola tohto roku najaktívnejšia, uskutočnila dokonca 
mobilný odber na svojej pôde, 54 študentov tak malo možnosť 
darovať krv priamo v seminárnej miestnosti. Vyzdvihnúť treba 
aj aktívnu účasť študentov ostatných fakúlt, najmä Lekársku 
fakultu, z ktorej krv prišlo darovať takmer 30 študentov.

Počas 5 týždňov kampane prišlo na odberové pracoviská 
a mobilné odbery spolu 2 783 darcov z toho 642 prvodarcov. 
Študentskej kvapky krvi sa zúčastnilo: 1 553 študentov 
z toho bolo 614 prvodarcov, čo je podstatne viac ako 
v minulom roku. Zo stredných škôl to bolo 909 darcov, z toho 
406 prvodarcov, z univerzít a vysokých škôl: 644 darcov, 
z toho 208 prvodarcov. 

Bronzovú plaketu MUDr. Janského v tomto období dosiahli 
2 študenti z UPJŠ Lenka Radová a Martin Marton. K tomuto 
ľudsky krásnej a dôstojnej pocte srdečne blahoželáme.

Zdroj: SČK

Prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. prijal dňa 21. 11. 2011 
študentov našej univerzity, ktorým spolu s prorektorom pre vy-
sokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. 
P. Sovákom, CSc. odovzdal výročné ceny rektora. Poludňajšie 
stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa boja za slobodu 
a demokraciu na pôde ŠDaJ UPJŠ v priestoroch KAM klubu 
na Medickej ul. v Košiciach.
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150. VýROčIE úmRTIA
PAVLA JOzEFA ŠAFÁRIKA 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prejavila 
úctu svojmu zakladateľovi, rodákovi z Kobeliarova, velikánovi 
slovenského a českého národa, najvýznamnejšej osobnosti 
kultúry prvej polovice 19. storočia a najvýraznejšej postave 
slavistiky vôbec. 

Spoločnosť Jána Kollára v Českej republike, Slovenský 
evanjelický a cirkevný zbor v Prahe, Slovenský inštitút v Prahe, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci 
so Spoločnosťou pre Tvorbu T, Spoločenstvom evanjelikov 
severného Gemera a Združením evanjelickej inteligencie 
Liptovsko-oravského a Turčianskeho seniorátu zorganizovali 
Pripomienku 150. výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika. Podujatie 
sa uskutočnilo pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky 
v Českej republike Ing. Petra Brňa v dňoch 24. – 26. 6. 2011. 
Alej Olšanského cintorína sa pri pomníku Pavla Jozefa Šafárika 
zmenila na symbolickú oázu spomienok. Položením kytice kvetov 
na miesto odpočinku Pavla Jozefa Šafárika sa začal pietny akt. 
Úvodné slovo predniesol predseda Spoločnosti Jána Kollára Ing. 
Vojtech Vecán. Privítal Vladimíra Valoviča, riaditeľa Slovenského 
inštitútu v zastúpení pána veľvyslanca SR Petra Brňa, profesora 
Ivana Jakubca, prorektora Karlovej univerzity v Prahe, profesora 
Juraja Kovaľa, v tom čase prorektora UPJŠ v Košiciach, profesora 
Jána Gbúra, dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
emeritného profesora Miroslava Mydlíka z Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD. Zo Slovenskej 
národnej knižnice v Martine, Mgr. Martina Červeného, zástupcu 
Správy pražských cintorínov, ako aj ďalších vzácnych hostí. 

Dôstojnú atmosféru umocnil prejav dekana Filozofickej fakulty 
UPJŠ. Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. stojac na pietnom mieste, 
pri hrobe Pavla Jozefa Šafárika, povedal niekoľko slov ako 
zástupca fakulty, ktorá je na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach iniciátorom výskumných a edukačných aktivít 
smerujúcich k dielu zakladateľa modernej slavistickej vedy, vedca 
a umelca významného nielen v reláciách českej a slovenskej 
kultúry, ale aj v širšom medzinárodnom európskom kontexte. 
Filozofická fakulta od založenia UPJŠ v roku 1959 si považovala 
za svoju prirodzenú aktivitu iniciovať výskum Šafárikovho diela, 
propagovať ho a postupne edične pripraviť a vydať sedemzväzkové 
Spisy Pavla Jozefa Šafárika v slovenčine. V rokoch 1991 a 1995 
pripravila Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove dve medzinárodné 
šafárikologické konferencie, na ktorých boli prezentované 
výsledky výskumov z problematiky nadnárodných kontextov 
Šafárikovej literárnej slavistiky, ale aj z oblasti, ktoré patrili k jeho 
prirodzeným aktivitám, ako bola história, archeológia, národopis, 
pedagogika a básnické umenie. Zámerom fakulty je pripraviť 
v poradí tretiu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, 

ktorej zámerom je otvoriť nové šafárikologické a slavistické témy, 
ktoré neboli doteraz v centre bádateľskej pozornosti. Okrem 
Šafárikovej básnickej zbierky Tatranská múza s lýrou slovanskou, 
ktorú prebásnil do súčasnej slovenčiny Ľubomír Feldek, 
Šafárikove vedecké práce vychádzali doteraz v pôvodnom, 
Šafárikovom jazyku, teda v slovakizovanej češtine. Až v projekte 
UPJŠ sa prvýkrát v dejinách slovenskej slavistiky prekladajú práce 
P. J. Šafárika do spisovnej slovenčiny s podrobnými komentármi, 
poznámkami a doslovmi popredných slovenských odborníkov 
v oblasti jazykovednej, literárnovednej, historickej, kulturologickej 
a etnologickej slavistiky. Doteraz vyšli v tejto edícii štyri diela – 
Dejiny slovenského jazyka a literatúry všetkých nárečí (1992), 
Slovanský národopis (1995), Slovanské starožitnosti 1 (1999) 
a Slovanské starožitnosti 2 (2009). V súčasnosti sa na FF UPJŠ 
pripravuje ďalší diel uvedenej edície, v ktorom budú do slovenčiny 
preložené a vydané dve Šafárikove diela: básnická zbierka 
Tatranská múze s lýrou slovanskou a verzologický spis Počátkové 
českého básnictví, obzvláště prozodie, ktorý napísal spolu s Fran- 
tiškom Palackým. Treťou aktivitou FF UPJŠ, ktorá súvisí s po-
pularizáciou tejto osobnosti, je realizácia dokumentárneho 
filmu pod názvom Portrét Pavla Jozefa Šafárika. Profesor Gbúr 
zdôraznil, že doterajší filmový materiál dotýkajúci sa života 
a diela kobeliarovského rodáka je útržkovitý, nekontextový 
a filmársky veľmi tradičný. Plánovaný film ponúkne divákovi nielen 
biografické informácie o Šafárikovi doplnené o archívne materiály, 
korešpondenciu a originály jeho umeleckých a vedeckých textov 
a fotografií, ale aj estetickú informáciu postavenú na prednesoch 
Šafárikových básnických textov a na inscenačných ukážkach 
z jeho súkromného a profesionálneho života. 

Naša univerzita si do svojho názvu požičala Šafárikovo meno 
najmä preto, aby verejnosti naznačila, že v akademickom prostredí 
sa chce presadiť tým, čo bolo pre tohto slavistu a charakteristické: 
poctivá práca, mravný prístup k hodnoteniu získaných dokumentov, 
nadnárodné vedecké aktivity, polemický a tvorivý prístup k ak-
tuálnym výzvam sveta, kultúrny a civilizovaný akademický a ľud- 
ský dialóg. Na našej univerzite sme presvedčení, že sú to 
charakteristiky, ktoré posúvajú náš akademický a súkromný život 
k trvalejším a zmysluplným hodnotám. 

Povrchová štruktúra náhrobného kameňa Pavla Jozefa Šafárika 
na Olšanskom cintoríne sa v dôsledku klimatických podmienok 
z roka na rok zhoršuje. V tejto súvislosti naša univerzita prijala 
rozhodnutie a prispela finančnou čiastkou na opravu pomníka. 
Iniciatívne tak podporila zámer Spoločnosti Jána Kollára v ČR 
realizovať reštavračné práce ešte v tomto roku.

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
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Obec Kobeliarovo je rodiskom významnej osobnosti – P. J. 
Šafárika. Obecný úrad v spolupráci s Maticou Slovenska v Rožňave 
usporiadali 25.6.2011 spomienkovú slávnosť 150. výročia úmrtia 
nášho rodáka a vzácneho človeka – P. J. Šafárika. Program bol 
dôstojný a veľmi bohatý, pričom začínal bohoslužbami v miestnom 
evanjelickom kostole a. v. Všetkých vzácnych hostí privítal starosta 
obce Jaroslav Nemčko, program uvádzala Janka Regrutová. 
Odbornú prednášku predniesol pán profesor Jozef Kafka s Košíc. 
Podujatie doplnili krásne vystúpenia pozvaných hostí – súborov 
z Košíc, Rožňavy, Vlachova a samozrejme i miestneho folklórneho 
súboru v Kobeliarove. Sprístupnený bol Pamätný dom P. J. Šafárika 
s exponátmi a publikáciami súvisiacimi s dejateľom P.J. Šafárikom. 
Prvá expozícia vznikla pri príležitosti 100. výročia Šafárikovho 
úmrtia a pre širokú verejnosť bola sprístupnená 3. júna 1961. 
Pietnym aktom – položením vencov a kvetov k pamätnej tabuli 

na Pamätnom dome P.J.Šafárika sa vzdala patričná úcta nášmu 
rodákovi. Na záver nechýbala ani malá recepcia, ktorú pripravili 
šikovné ruky miestnych žien. Podujatie bolo pripravené na vysokej 
úrovni, o čom svedčí i pozitívny ohlas všetkých zúčastnených.

Mesto Košice a obec Kobeliarovo

KATEDRA SLOVAKISTIKY, SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ A KOMUNIKÁCIE
FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH

Košice 27. január 2012

Vás pozýva na medzinárodný vedecký seminár
pri príležitosti 150. výročia úmrtia

Pavla Jozefa Šafárika

PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK
VEDEC A UMELEC

Miesto rokovania:
Rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Šrobárova 2, Košice
Veľká zasadačka

Spomienková slávnosť
150. výročia úmrtia P. J. Šafárika
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„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

CaKS – Centrum excelentnosti
informatických vied a znalostných systémov

Historická aula rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa
v období Týždňa vedy a techniky stala centrom rôznych zaujímavých 
stretnutí študentov i zamestnancov. Jedným z nich bolo dňa 7. 11. 
2011 aj diskusné podujatie o vede. Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, 
dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a hlavný garant 
centra excelentnosti pútavým spôsobom predstavil Centrum 
excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (CaKS). 
Živá diskusia potvrdila správnosť výberu témy.

Projekt CaKS, ktorého hlavným partnerom je Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach je realizovaný v rámci Opatrenia 2.1 
Operačného programu Výskum a vývoj. Jeho cieľom je zvyšovať 
kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dô-
razom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj 
hospodárstva a spoločnosti. Cieľom projektu je vybudovanie 
centra excelentnosti znalostných technológií založeného 
na dlhodobej integrácii výskumných a vzdelávacích aktivít 
participujúcich vedeckovýskumných tímov z troch vysokých škôl: 
UPJŠ v Košiciach, UMB v Banskej Bystrici a ŽU v Žiline. Hlavný 
cieľ je realizovaný prostredníctvom troch čiastkových cieľov, 
zameraných na:

• rozvoj technickej infraštruktúry pre virtuálnu kolaboráciu 
v rámci centra,

• podporu realizácie výskumných projektov základného 
výskumu v oblastiach so strategickým významom pre vecnú 
prioritu „Znalostné technológie“,

• integráciu existujúcej vedeckej infraštruktúry pracovísk
a zvýšenie zapojenia sa do medzinárodných projektov.

Vedeckovýskumné aktivity centra pokrývajú celý životný 
cyklus transformácie dát na informácie a znalosti a zahàňajú rozvoj 
metód na zber dát, vyhľadávanie informácií v štruktúrovaných 
a neštruktúrovaných dátach, triedenie dát a informácií a ich 
reprezentáciu, odvodzovanie znalostí a ich reprezentáciu, 
interpretáciu a vizualizáciu informácií a znalostí. Jednotlivé metódy 
vychádzajú z rôznorodých matematických, informatických a šta-
tistických metód.

KLUB PROFESOROV Verejné zasadnutie klubu profesorov dňa 15. 11. 2011 bolo 
plnohodnotným podujatím nielen pre jeho profesorov, ale aj pre 
študentov a ostatných členov akademickej obce. Dekréty Edvarda 
Beneša predstavil vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach prof. PedDr. Ján Šutaj, DrSc.

Vďaka realizácií projektu sa podarilo nadviazať spoluprácu 
s ďalšími centrami excelentnosti, ktoré produkujú resp. budú 
produkovať veľké objemy dát a potrebujú vykonať ich kvalitatívnu 
analýzu. Takáto interdisciplinárna spolupráca zvyšuje potenciál 
jednotlivých vedeckovýskumných tímov na integráciu do me-
dzinárodného vedeckovýskumného priestoru a riešenie prakticky 
orientovaných problémov z rôznych oblastí.
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Ceny za vedu a techniku
za rok 2011

Dňa 10.11.2011 ocenil minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky vedecko-technické tímy za ich 
prácu a mimoriadne výsledky. Medzi ocenenými v kategórii 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bol aj zástupca Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. 
z Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty. Ocenený prevzal 
cenu za vedeckú činnosť v oblasti zmluvnej slobody a významu 
procedurálnej spravodlivosti pri zmluvách v prípadoch mocenskej 
nerovnováhy medzi zmluvnými stranami počas slávnostného 
galavečera, ktorým vyvrcholil 8. ročník Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku.

Obchodné centrum Optima v Košiciach opäť ožilo. Najväčšia 
vedecká show na východnom Sllovensku prilákala návštevníkov 
všetkých vekových kategórií. K atraktívnemu programu piateho 
ročníka popularizačného podujatia Noc výskumníkov sa aktívne 
pripojila aj naša univerzita. Vedci z Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ predstavili vedu ako zábavnú, dobrodružnú a pútavú. 
S obrovským nasadením iniciovali návštevníkov k zaujímavým 
vedeckým pokusom, fyzikálnym a chemickým experimentom, ako 
aj k aktivitám z oblasti informatiky. Nuž, kto by nemal záujem o to, 
dokážeme počítač ovládať myšlienkami, či ako je možné vtesnať 
futbalové ihrisko do jedného gramu látky. S fyzikmi v CERNe sme 
sa spojili za pomoci videomostu, ktorí demonštrovali vývojári 
systému EVO (Enabling Virtual Organizations) z Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ. Tento systém poslúžil aj na sprostredkovanie 
videomostu, cez ktorý bola prevedená laparoskopická operácia 
človeka.

Noc výskumníkov
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Burza informácií
v Humennom

V letných mesiacoch sa Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach zúčastnila na slovensko-
poľskej burze informácií.  Podujatie sa uskutočnilo 
v Humennom pod záštitou Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Humenné prostredníctvom siete 
EURES. Prezentácia nášho výstavného stánku zaujala 
propagačnými informačnými letákmi o možnostiach 
štúdia a prostredníctvom zástupcov jednotlivých 
fakúlt pomohla mnohým mladým ľuďom zorientovať sa 
v rôznorodej spleti študijných ponúk.

V košickom panteóne nachádzame veľa osobností, ktoré 
svojim dielom naširoko prekročili hranice mesta a stali sa ozdobou 
slovenských dejín. Medzi ne nepochybne patrí polyglot, notár, 
rektor a richtár Ján Bocatius, ako aj filozof, teológ a historik Samuel 
Timon. Práve na ich počesť sa za účasti primátora mesta Košice, 
predsedu Matice Slovenskej, Ekumenického spoločenstva cirkví 
a náboženských spoločností a ostatných hostí konalo dňa 11. 
11. 2011 na Hlavnej ulici v Košiciach slávnostné odhaľovanie 
pamätných tabúľ. Poctu osobnostiam prišiel osobne vzdať aj rektor 
UPJŠ profesor Mirossay. V roku 2011 uplynulo 390 rokov od smrti 
Bocatia a 290 rokov od začatia pôsobenia Timona na Košickej 
univerzite Pamätné tabule obom týmto osobnostiam odhalili 
na budove Starobylej univerzity a Historickej radnice v Košiciach.

Rektor UPJŠ vzdal poctu osobnostiam,
ktoré vstúpili do histórie Slovenska i Košíc

Zaujímavé stretnutie študentov a zamestnancov našej 
univerzity s francúzskym atašé pre univerzitnú a vedeckú 
spoluprácu pánom Rachidom Makhloufim sa uskutočnilo 
8. novembra 2011. Prednáška bola orientovaná na tému 
francúzskeho vysokoškolského systému a štúdiu vo Francúzsku, 
prezentácie štipendií francúzskej vlády a programu vedeckej 
spolupráce Štefánik. Vzácneho hosťa na pôde rektorátu UPJŠ 
v Košiciach privítala prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. 
Slávka Tomaščíková, PhD.

Prorektorka pre zahraničné vzťahy prijala 
francúzskeho atašé na pôde rektorátu

Zdroj: www.kosice.sk
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UPJŠ opäť privítala
zahraničných účastníkov 

intenzívneho kurzu slovenského jazyka
V jesennom období naša univerzita už po tretíkrát privítala 

zahraničných študentov, pre ktorých pripravila intenzívny kurz 
slovenského jazyka (EILC - Erasmus Intensive Language Course). 
Študenti prichádzajú na Slovensko v rámci programu Erasmus 
a následne absolvujú na slovenských univerzitách semestrálny 
alebo celoročný študijný pobyt. Tohto roku sme privítali skupinu 
16 zahraničných študentov. Prišli z rôznych krajín - Francúzsko, 
Holandsko, Nemecko, Poľsko, Taliansko. Univerzitu Pavla Jozefa 
Šafárika a mesto Košice si vybrali z viacerých ponúk, keďže EILC 
ponúka niekoľko vzdelávacích inštitúcií na Slovensku.

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz bol pre našich 
hostí pripravený zaujímavý a bohatý program, ktorý okrem 
pravidelnej výučbovej činnosti - intenzívneho štúdia základov 
slovenčiny (jazykové semináre a konverzačné hodiny), zahrnul 
aj množstvo poznávacích a voľnočasových aktivít v našom meste 
a v jeho blízkom i vzdialenejšom okolí. Študenti navštevovali 
košické múzeá a galérie, podujatia kultúrneho leta, predstavenia 
v rámci podujatia Festival divadiel strednej Európy, Botanickú 
záhradu, ZOO, Detskú železnicu a Alpinku. V programe bolo 
aj niekoľko výletov, napr. hrad Krásna Hôrka a Betliar, návšteva 
Bardejova a Bardejovských kúpeľov, Levoče a Vysokých Tatier.

Tri týždne intenzívneho štúdia slovenčiny boli pre študentov 
veľmi užitočné. Mali možnosť pripraviť sa na svoj študijný pobyt 
na Slovensku, prežiť zaujímavé spoločné chvíle a pri rôznych 
aktivitách sa oboznámiť so životom, zvykmi a kultúrou nášho 

regiónu. Do krásy slovenského folklóru zasvätili študentov 
tanečníci folklórneho súboru Hornád, ktorý pôsobí pri UPJŠ. 
Pripravili účastníkom zaujímavé chvíle nácvikom tancov a piesní, 
predstavili kroje a zvyky, typické pre východné Slovensko.

Viaceré podujatia absolvovali s účastníkmi kurzu aj členovia 
Erasmus Student Network (ESN) pri UPJŠ, ktorí sa im aktívne 
venovali počas celého pobytu. Veríme, že sme frekventantom 
kurzu pripravili zaujímavý program a že zážitky z EILC na UPJŠ 
v Košiciach ich budú spevádzať nielen počas pobytu na Slovensku, 
ale aj po návrate domov.

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ
a Kultúrne centrum Abova v Košiciach

Vás srdečne pozývajú
na vedecko-popularizačnú konferenciu,

organizovanú pri príležitosti 
uplynutia 700. rokov 

od jedného z najvýznamnejších medzníkov
regionálnych a uhorských dejín

s názvom

BITKA PRI ROzHANOVCIACH 
V KONTEXTE SLOVENSKýCH 

A UHORSKýCH DEJÍN

22. – 23. marec 2012
Košice

Bitkou pri Rozhanovciach na území Slovenska a v Uhorsku 
vrcholí obdobie feudálnej anarchie. Bitka ukončila dlhotrvajúce 

spory medzi košickými mešťanmi a magnátskym rodom 
Omodejovcov, výrazne obmedzila jeho pôsobenie a vytvorila 

vhodné podmienky pre postupnú centralizáciu ústrednej 
panovníckej moci. V Uhorsku nastupuje nová panovnícka 
dynastia Anjouovcov, ktorá pre krajinu znamená obdobie 

reforiem, mieru a medzinárodnej stabilizácie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Ústav telesnej výchovy a športu 
Slovenská vedecká spoločnosť 

pre telesnú výchovu a šport 

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu

Vás pozývajú 
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, 
KVALITA ŽIVOTA

Konferencia sa uskutoční pod záštitou rektora UPJŠ v 
Košiciach 

prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.

dňa
26. - 27. januára 2012

UPJŠ v Košiciach
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20 rokov workshopu
Cycles and Colourings

V tradičnom čase, začiatkom septembra tohto roku, sa konal jubilejný 20. ročník workshopu 
Cycles and Colourings (C&C). Viac ako 80 reprezentantov diskrétnej matematiky z 15 krajín 
celého sveta sa zišlo v príjemnom prostredí hotela Atrium v Novom Smokovci vo Vysokých 
Tatrách.

Workshop C&C je spoločne organizovaným podujatím skupiny (dnes oddelenia) diskrétnej 
matematiky Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Arbeitsgruppe Diskrete 
Mathematik und Algebra, Institut für Mathematik, Technische Universität Ilmenau (Nemecko).

Malé jubileum je podnetom na spomínanie a hodnotenie. Už 
20 rokov je C&C miestom stretávania sa matematikov z rôznych 
kútov zemegule, ktorí pracujú na problematike cyklov a/alebo 
zafarbení v grafoch. Potreba (a možnosť) kontaktovať sa s kolegami 
zo zahraničia sa objavila ako prirodzený dôsledok politických 
zmien v roku 1989. 

Priaznivou zhodou okolností sme pred niečo vyše dvadsiatimi 
rokmi, v júni 1991, zorganizovali na Zemplínskej šírave tradičnú 
každoročnú česko-slovenskú konferenciu o teórii grafov. 
Konferencia nám poslúžila ako dobrý odrazový môstik pre na-
štartovanie intenzívnych medzinárodných kontaktov a spo-
lupráce. Naša grafárska skupina bola v tom čase, vďaka dlhodobej 
práci profesora Ernesta Jucoviča, značne silná a vcelku aj zná-
ma vo svete. Na konferenciu sme pozvali našich dlhoročných 
spolupracovníkov z Poľska, Mieczysława (Mietka) Borowieckeho 
a Zdzisława (Zdzicha) Skupieńa. (Moji priatelia a kolegovia, 
ak budú čítať tento text, mi zaiste odpustia vynechanie titulov, 
ktoré sa s postupom času môžu meniť; vo väčšine prípadov ide 
o profesorov.) Pozvánku sme tiež poslali do nemeckého Ilmenau 
nášmu kolegovi (a budúcemu dobrému priateľovi) Hansjoachimovi 
(Hanjovi) Waltherovi, s ktorým sme dovtedy udržiavali sporadické 
písomné kontakty. On bol v tom čase zaangažovaný vo vysokej 
politike. Bol jedným zo štyroch ministrov, občanov bývalej NDR, 
ktorí pracovali vo vláde kancelára Helmutha Kohla, prvej po 
historickom zjednotení Nemecka. Boli sme milo prekvapení, keď 
sa na konferencii objavili až štyria kolegovia z Ilmenau, Hanjo 
Walther, Jochen Harant, Erhard Hexel a Margit Voigt. Prišli 
na veľkom ministerskom Volve (vraj bez „papierov“). Konferencia 
prebehla vo veľmi príjemnej priateľskej atmosfére, ktorá umocnila 
vysokú odbornú úroveň podujatia. 

Naši nemeckí hostia odchádzali domov s veľmi dobrými pocitmi 
a dojmami. Ukázalo sa, že odborné záujmy nemeckej skupiny 
okolo Hanja Walthera a našej grafárskej skupiny sú veľmi blízke. 
Toto zistenie bolo základom pre našu neustále sa rozvíjajúcu 
vedeckú spoluprácu.

Ďalšou udalosťou, ktorá ma motivovala ešte intenzívnejšie 
rozmýšľať o tom, ako sa stretávať s kolegami zo zahraničia, 
bola konferencia o intuitívnej geometrii v maďarskom Szegede 
koncom leta 1991, na ktorej som sa zúčastnil. Bola to prvá väčšia 
konferencia, na ktorej sa slobodne mohli stretnúť kolegovia 
z Východu a Západu, ktorí o sebe vedeli vďaka matematike. Pre 
mňa osobne to bola zvlášť úspešná konferencia. Okrem toho, 
že mojim výsledkom sa tam dostalo veľkého záujmu, som sa tam 
osobne stretol s mnohými kolegami, s ktorými som si občas písal 
a vymieňal separáty. Jedným spomedzi nich bol Joseph Zaks 
z Izraela, ktorý súbežne s nami a ilmenauskými kolegami študoval 
kombinatorické vlastnosti konvexných mnohostenov. Od prvého 
okamihu sme si padli do oka a mali si veľa čo povedať. Joseph 
Zaks v tom čase spoluorganizoval geometrickú konferenciu 
v izraelskom Nahsholime, na ktorú ma pozval. Keďže pozvanie 
prišlo aj pre Hanja Walthera a Jochena Haranta, zišli sme sa opäť 
v marci 1992, tentoraz v ďalekom zahraničí. Stretnutie to bolo zasa 
vydarené, plné nádejného optimizmu. S kolegami z Ilmenau sme 
sa na ňom dohodli, že na Slovensku na jeseň toho istého roku 
zorganizujeme spoločný workshop.

V tom čase sme nemali k dispozícii ešte žiadne grantové 
prostriedky a aj inštitucionálne peniaze boli pre nás takmer 
nedostupné, a tak sme spolu s mojím priateľom 

Štefanom Schrötterom a mojím žiakom Michalom Tkáčom 
vložili do organizácie workshopu časť našich rodinných úspor. 
Na naše šťastie nemeckí kolegovia nám doniesli zvýšené vložné, 
preto sme nakoniec workshop finančne zvládli.

Historicky prvý nami organizovaný workshop sa konal 
v školskom zariadení na Čingove v septembri 1992. Nazvali sme 
ho Cycles and Colourings, a to podľa hlavných tém, na ktorých 
sme chceli pracovať. Okrem mojich košických kolegov, Martina 
Knora z Bratislavy a štyroch ilmenauských kolegov (Jochen 
Harant, Michael Stiebitz, Thomas Böhme, Margit Voigt) sa 
workshopu zúčastnili už vtedy medzinárodne známy talentovaný 
mladý maďarský matematik Zsolt Tuza, Zdzich Skupień a Peter 
Owens z Anglicka. Po odbornej stránke sa štvordňový workshop 
vydaril nad naše očakávania. Získali sme zopár nových výsledkov 
a rozpracovali viaceré nové problémy. „Podaril“ sa nám však aj vý-
let na najznámejšie vyhliadkové miesto v Slovenskom raji. Viedla 
ho naša Katka Cechlárová. Po prekonaní Prielomu Hornádu 
sme minuli odbočku na Tomášovský výhľad, a tak namiesto 
krátkej nanajvýš dvojhodinovej prechádzky sme absolvovali 
niekoľkohodinovú túru až na Kláštorisko s návratom späť 
na Čingov až za šera. Nemožno sa teda čudovať tomu, že 
tento výlet sa zapísal do histórie ako Katkastrofa. Pamätným 
sa stal výrok jedného z výletníkov, Petra Owensa: „It seems 
this river becomes a cycle“. V náročných úsekoch Prielomu 
Hornádu nebolo všetko jedno kolegovi, ktorý výlet absolvoval 
v poltopánkach a s dlhým (nerozložiteľným) dáždnikom; zdá 
sa však, že práve on spomína na Katkastrofu najradšej. Až 
po rokoch sme sa dozvedeli, že najmenej dvaja z účastníkov 
Katkastrofy prišli kvôli nej o nechty na nohách. Jeden z nich 
bol totiž členom ad hoc vytvorenej high speed group, ktorá bola 
vyslaná urýchlene poprosiť personál našej chaty, aby na nás 
počkal s večerou. (Mobilné telefóny sme nemali...) Pracovná 
i spoločenská atmosféra bola počas workshopu taká jedinečná 
a úžasná, že sme sa rozhodli stretnúť sa o rok znova.

Druhý ročník C&C sme už zorganizovali vo Vysokých Tatrách. 
Boli sme na chate Vodár v Novom Smokovci. Keďže chýr 
o atmosfére čingovského workshopu i o Katkastrofe sa široko 
rozniesol, záujem o účasť na C&C prejavili aj ďalší kolegovia, 
a to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Zišlo sa nás spolu 
37 a pekne sa nám to celé rozbehlo. Vykryštalizovala sa skupina 
organizátorov. Okrem mňa, Štefana Schröttera a Michala Tkáča 
sa do príprav podujatia zapojili Mirko Horňák, Peter Mihók a aj 
nemeckí kolegovia Hanjo Walther a Jochen Harant. V neskorších 
rokoch sa k nám pridal Igor Fabrici a z rôznych dôvodov odišli 
Michal Tkáč a Peter Mihók. Hanja Walthera, ktorý zomrel v januári 
2005, nahradil Erhard Hexel.

Ďalších (a veľmi pekných) desať ročníkov sa konalo v Starej 
Lesnej v hoteli Bank (neskôr premenovanom na Euro). Odborná 
úroveň bola stále vysoká, atmosféra veľmi priateľská a žičlivá 
a počet účastníkov osciloval okolo 50. Vznikali nové spoločné práce 
i nové priateľstvá. V roku 2004 sme sa s workshopom presťahovali 
do Tatranskej Štrby, aby sme mohli obdivovať aj iné končiny našich 
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veľhôr. Až do roku 2010 nás prichýlil hotel Meander so svojím 
veľmi príjemným, doslova domácky pôsobiacim prostredím. 

Možno konštatovať, že účasť na C&C podnietila viacerých 
našich kolegov a priateľov, aby sa pustili do organizovania 
podobných podujatí. V podstate paralelne s naší workshopom 
funguje workshop „3in1“, ktorý usporadúvajú každoročne 
v novembri Zdzich Skupień a jeho žiaci. Mietek Borowiecki 
o čosi neskôr rozbehol workshop Colourings, Independence and 
Domination (CID), ktorého periodicita sa ustálila na dvoch rokoch 
a koná sa v nepárnych rokoch koncom septembra. Nemeckí 
kolegovia začali organizovať, hoci (zatiaľ?) nie celkom pravidelne, 
marcové konferencie neďaleko od svojho univerzitného mestečka 
Ilmenau, ktoré je situované v nádhernej prírode Durínskeho lesa. 
Ingo Schiermeyer z nemeckého Freibergu organizuje už 15 ro-
kov väčšinou v máji v Saskom Švajčiarsku workshop Cycles, 
Colourings, Cliques, Claws and Closures (C5). Mietek Borowiecki, 
Juhoafričan Izak Broere a Peter Mihók založili vedecký klub 
Hereditarnia, združujúci grafárov pracujúcich na dedičných 
vlastnostiach grafov. Klub organizuje svoje stretnutia každoročne 
v rôznych krajinách (jedna Hereditarnia sa konala aj v Juhoafrickej 
republike). 

Aby sme zabezpečili vysokú vedeckú úroveň workshopu, 
začali sme naň ako prednášateľov pozývať špičkových svetových 
odborníkov pracujúcich v teórii grafov na problematike kružníc 
a zafarbení. Celkový počet pozvaných dosiahol 92, pričom niektorí 
prednášajúci boli pozvaní po rokoch aj opakovane. O každom 
z pozvaných a jeho/jej účinkovaní na C&C by sa dal napísať pekný 
príbeh, z priestorových dôvodov však spomeniem len zopár z nich. 

O účasť na C&C prejavil v roku 1994 záujem jeden z najväčších 
svetových matematikov 20. storočia, Paul Erdős (uncle Paul), 
svetoobčan, držiteľ cestovných pasov Maďarska, USA a Izraela, 
autor či spoluautor takmer 2 000 vedeckých prác. Na našu radosť 
ho k nám poslali maďarskí kolegovia. (Nám ani len nenapadlo, 
že by sme mu mohli poslať pozvánku.) S menom uncle Paula je 
v matematickej komunite spojené Erdősovo číslo, vyjadrujúce 
(do istej miery) kvalitu jeho nositeľa. (Číslo 0 patrí samotnému 
Erdősovi, číslo 1 majú Erdősovi spoluautori, číslo 2 spoluautori 
nositeľov Erdősovho čísla 1 atď.) Viacerí z nás Košičanov sa môžu 
pochváliť hodnotným Erdősovým číslom.

Ďalší z našich hostí, maďarský matematik László Lovász 

(na C&C prednášal v roku 1996), je známy asi každému aspoň 
trochu rozhľadenému reprezentantovi nášho vedného odboru 
vo svete. Táto osobnosť z absolútnej svetovej špičky a s veľmi 
širokým odborným záberom je momentálne prezidentom Svetovej 
matematickej únie IMU.

V roku 1998 bol naším pozvaným rečníkom Američan 
Neil Robertson , autor, resp. spoluautor mnohých zásadných 
poznatkov o štruktúre grafov a o vnoreniach grafov do plôch. Mnohí 
z našich hostí boli alebo sa medzičasom stali redaktormi či priamo 
šéfredaktormi popredných svetových odborných periodík, ako 
napr. Hikoe Enomoto, Akira Saito, Mikio Kano (Japonsko), Robin 
Thomas, Douglas West (USA), Pavol Hell (Kanada), Wolfgang 
Mader, Horst Sachs (Nemecko), Bojan Mohar (Slovinsko), Mietek 
Borowiecki (Poľsko), Matthias Kriesell (Dánsko), Michel Deza 
(Francúzsko), Jaroslav Nešetřil (Česko).

Dnes, po 20. ročníku, môžeme smelo konštatovať, že značka 
C&C, High Tatras, Slovakia, je synonymom špičkovej svetovej 
konferencie. (Na označení workshop zotrvávame viac-menej len 
z dôvodov tradície.) Chodievajú na ňu kolegovia z celého sveta. 
Ak si čitateľ podrobne pozrie našu webovú stránku www.science.
upjs.sk/C&C, zistí, že sme mali hostí z USA, Kanady, Indie, 
Číny, Indonézie, Austrálie, Juhoafrickej republiky, Iránu, Kuvajtu 
a takmer zo všetkých stredo- a západoeurópskych krajín. Naša 
konferencia sa pravidelne objavuje v zozname najprestížnejších 
svetových konferencií týkajúcich sa kombinatorickej matematiky, 
pozri Link to Combinatorial Conferences, ktorý sa nachádza 
na webovej stránke www.math.uiuc.edu/~west/meetlist.html. 

Veľmi významného uznania sa nám dostalo v roku 1998, keď 
nám vtedajší šéfredaktor špičkového impaktovaného časopisu 
Discrete Mathematics, dnes už nebohý Peter Hammer, ponúkol 
možnosť uverejniť vybrané práce z nášho workshopu v špeciálnom 
čísle svojho časopisu. Odvtedy nám vyšlo päť takýchto čísel. 
Práce na šiestom, ktoré bude venované tohtoročnému C&C (ale 
aj dvadsaťročnému jubileu workshopu), sa práve začali . Okrem 
toho sme vydali dva zborníky z workshopu C&C ako špeciálne 
čísla slovenského matematického časopisu Tatra Mountains 
Mathematical Publications.

Možno si položiť otázku: Čo táto konferencia priniesla nám, 
našej odbornej skupine, našim doktorandom, našej fakulte, našej 
univerzite, Slovensku, …?

C&C nám prinášala a stále 
prináša najnovšie informácie 
o dianí v oblastiach teórie gra- 
fov, v ktorých pracujeme. 
Umožnila mojej generácii ko-
šických grafárov i našim mlad-
ším kolegom či doktorandom 
spoznať sa a nadviazať spo- 
luprácu s poprednými mate-
matikmi a mladými kolegami 
z celého sveta, ale aj zistiť, že 
svetové matematické špičky 
sú väčšinou skromní, príjemní 
ľudia, ochotní rozprávať sa 
s každým, a to bez ohľadu 
na vek. Nadviazali sme trvalé 
priateľské vzťahy s celým radom 
matematikov z rozličných krajín. 
Svet vie o našej matematike. 
Košice (a naša univerzita) sa 
stali jedným z uznávaných ce-
losvetových centier výskumu 
v teórii grafov. Sme žiadaní 
o spoluprácu, pozývajú nás 
tiež byť hlavnými rečníkmi 
na zahraničných konferen-
ciách. Mňa osobne veľmi teší, 
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že aj naše akademické deti už idú samostatne cestou úspešnej 
medzinárodnej spolupráce. Vidím v tom záruku pokračovania 
v tradíciách kvalitnej diskrétnej matematiky v Košiciach a špe-
ciálne na našej alma mater aj v budúcnosti. Nezanedbateľnou 
je aj skutočnosť, že mnohí hostia vďaka C&C objavili a spoznali 
Slovensko a radi sa sem vracajú.

Pred pár rokmi sa mi dostalo vysokého ocenenia od vý-
znamného akademického funkcionára našej univerzity. Spýtal sa 
ma: „Stano, povedz, ako to ty robíš? Ani nepiješ, a predsa ľudia za 
tebou a za tvojimi ľuďmi chodia a pozývajú vás do sveta.“ Priznám 
sa, že ma táto otázka zaskočila. Mám na ňu jedinú odpoveď: 
„Pán Boh mi pomáha.“ Mám okolo seba veľmi veľa dobrých 
ľudí, sme výborný tím. Každý náš hosť má pre nás rovnakú váhu. 
Nerozlišujeme dôležitých a ešte dôležitejších hostí. Na našich 
workshopoch C&C sa rokmi vytvorili zvyklosti, atmosféra a isté 
rituály, na ktoré sa účastníci vopred tešia. Aj preto sa ich ľudia 
často a radi zúčastňujú. Napríklad viac ako 120 kolegov sa 
workshopu C&C zúčastnilo aspoň 3-krát, 70 aspoň 5-krát a 28 
aspoň 10-krát. Spolu 343 rôznych osôb tak predstavuje celkový 
počet 1 125 účastníkov.

Náš workshop má svoje logo, ktoré symbolizuje jednak naše 
vedecké záujmy, jednak tatranské štíty. Máme Hymnu teórie 
grafov (vznikla počas jednej z česko-slovenských konferencií 
o teórii grafov a my sme si ju na C&C „osvojili“), ktorej hlboký 
zmysluplný text bol preložený do 15 jazykov. Ňou náš workshop 
začíname i končíme. Každoročne reprezentanti jednotlivých 
zúčastnených krajín na záverečnom večierku spievajú pesničky 
zo svojich krajín vo svojom rodnom jazyku. Poľskí a nemeckí 
kolegovia si dokonca vytvorili a nosia so sebou na túto príležitosť 
vlastné spevníky s textami pesničiek. Je úžasné pozorovať, ako 
účastníci veľavravnou gestikuláciou „tlmočia do posunkovej reči“ 
texty slovenských pesničiek Pásol Jano tri voly (vďaka manželke 
Petra Owensa existuje dokonca v anglickej verzii John has kept 
three oxen) či Martine, Martine, čo si kúpil včera večer v Žiline, ako 

„celá konferencia“ vstáva do pozoru a salutuje pri českej pesničke 
Za císaře pána, ako sa sála, v ktorej sa koná welcome či farewell 
party, mení na fitness centrum, keď hostia robia drepy v rytme 
nemeckej pesničky Laurencia. Veľmi dojímavo pôsobí polnočné 
spievanie slovenskej ľudovej Na Kráľovej holi, keď sa prítomní 
(naposledy včítane Japoncov) pochytajú okolo pliec, rozostavia do 
polkruhu (alebo inej zovretej formácie) a majestátne sa pohybujú 
v rytme piesne doľava a doprava. 

Na C&C bol vyvinutý špeciálny Face Colouring Algorithm. (Pre 
„nezasvätených“ treba uviesť, že face colouring je bežný pojem 
chromatickej teórie grafov, keď sa farbia krajiny na politickej 
mape alebo, ekvivalentne, steny = faces mnohostenu.) Ten začína 
fungovať počas pondelkovej welcome party. Pokračuje potom 
počas tradičného stredajšieho výletu do tatranských kopcov, keď 
po horských chodníkoch kráčajú, potkýnajú sa a trápia (najmä 
pri návrate) hostia z rôznych krajín a rôznych vekových kategórií. 
Pritom sa debatuje, rieši sa aj matematika, politika, kultúra. Ale, 
a to je hlavné, tatranské slniečko a horský vetrík farbia tváre. 
Algoritmus končí svoju činnosť počas farewell party, keď tváre 
menia farbu vplyvom kvalitných slovenských vín.

V tomto roku sme sa (kvôli malej kapacite prednáškových 
priestorov v hoteli Meander) presunuli do hotela Atrium v Novom 
Smokovci. Pozvanie predniesť hlavné prednášky prijalo sedem 
špičkových osobností svetovej kombinatorickej matematiky: 
Jaroslav Nešetřil, Hao Li (Francúzsko), Matthias Kriesell, Pavol 
Hell, Katsuhiro Ota (Japonsko), Zdzich Skupień a Zsolt Tuza.

Zsolt Tuza, ktorý sa zúčastnil všetkých doterajších ročníkov 
C&C, nám na začiatku svojej prednášky zložil veľký kompliment. 
Povedal, že je síce častým účastníkom najrozličnejších 
konferencií, ale na žiadnej nie je taká podnetná, tvorivá a ľudsky 
teplá spoločenská atmosféra ako na našom workshope.

Toto nás a našich žiakov zaväzuje ďalej rozvíjať a udržiavať 
tradíciu workshopov Cycles and Colourings.

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., ÚMV PF UPJŠ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oficiálne potvrdilo 
založenie občianskeho združenia s názvom Slovenská 
akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie. Stalo sa 
tak dňa 13. októbra. 2011. Toto občianske združenie vzniklo 
za účelom podpory celoživotného vzdelávania na akademickej 
pôde. Diskusia o možnosti založenia organizácie vzišla na stretnutí 
riaditeľov centier celoživotného vzdelávania vo februári 2011 
na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. Asociácia si do svojho 
poslania definovala nasledovné základné priority:

• spolupráca na tvorbe národných a medzinárodných vízií, 
stratégií a politík;

• účasť na legislatívnom procese ovplyvňujúcom aktivity 
v oblasti celoživotného vzdelávania;

• účasť pri tvorbe výziev v rámci relevantných grantových 
schém;

• podporu aktívnej participácie verejnosti v celoživotnom 
vzdelávaní ;

• podpora a realizácia výskumu a vývoja.

Zakladajúcimi členmi sú Centrum ďalšieho vzdelávania UK 
Bratislava, Centrum celoživotného vzdelávania UMB Banská 
Bystrica, Centrum celoživotného vzdelávania UPJŠ Košice, 
Centrum ďalšieho vzdelávania TU Zvolen, Centrum celoživotného 
a kompetenčného vzdelávania PU Prešov, Ústav celoživotného 
vzdelávania ŽU Žilina, Centrum vzdelávania AOS Liptovský 
Mikuláš, Kancelária celoživotného vzdelávania SPU Nitra, KU 
Ružomberok, TUAD v Trenčíne a UKF v Nitre.

DRObNICOV MEMORIÁL
VYHRAL MLADÝ VEDEC Z UPJŠ

Na sklonku septembra sa v piešťanskom hoteli Lux konal 
6. ročník Drobnicovho memoriálu. Organizátormi tejto súťaže 
boli Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu 
biológiu, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Ka-
tedra výživy a hodnotenia potravín FCHPT STU.

Prof. Ing. Ľudovíta Drobnica, DrSc. (1930-1980) v rámci 
svojej nesmierne bohatej výskumnej činnosti založil, rozvinul 
a vybudoval na Slovensku vedeckú školu, týkajúcu sa 
problematiky mechanizmu účinku prírodných a syntetických 
látok a vzťahov medzi ich štruktúrou, účinnosť určujúcimi 
fyzikálnochemickými vlastnosťami a biologickými aktivitami, 
a to s ohľadom na farmaceutickomedicínske, poľnohospodársko-
potravinárske i chemicko-ekologické aspekty použitia. Ťažisko 
jeho záujmu sa v tomto smere sústredilo na izotiokyanáty a ich 
prírodné prekurzory, predovšetkým glukozinoláty.

Už po šiestykrát boli udelené ceny za najlepšie práce 
mladých vedeckých pracovníkov v odboroch biochémia a mo- 
lekulárna biológia. 

Spomedzi 47 mladých vedcov sa na prvom mieste umiestnil 
RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. z Ústavu biologických a ekologických 
vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach s prácou „Úloha 
GDF-15 vo fotodynamickej terapii s hypericínom“.
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Rakúska knižnica
– po roku o roku a plánoch

V uplynulom akademickom roku Rakúska knižnica UPJŠ 
v Košiciach poskytovala okrem literatúry rakúskych autorov 
a knižnično – informačných služieb aj viaceré aktivity, ktorými 
sa výraznejšie dostala do povedomia aj žiakom a učiteľom 
základných a stredných škôl. S úspechom sa stretli akcie 
vyučovacieho charakteru ako Rakúsko číta, Rakúske Vianoce, 
Rakúsko (nielen) pre maturantov a 60 minút s rozprávkou. Našim 
cieľom bolo osloviť aj túto skupinu a spomínanými akciami 
tak spestriť vyučovanie nemčiny, čiastočne uľahčiť prácu 
pedagógom a ich zverencov motivovať k učeniu sa cudzieho 
jazyka, ku spoznávaniu susednej krajiny. Rakúska knižnica 
zároveň celoročne umožňovala návštevy školským skupinám 
v rámci exkurzií a dvakrát do týždňa bezplatne poskytovala 
konverzačné hodiny v nemčine. Na spestrenie sme ponúkli 
dve výstavy – jednou sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia 
významného rakúskeho hudobníka a skladateľa Gustava 
Mahlera a druhou sme spestrili interiér knižnice ilustráciami 
z kníh. Priestory sme zároveň poskytli aj na vyučovanie 
nemeckého jazyka a pre diplomový seminár v rámci našej 
Univerzity. Pre milovníkov literatúry sme mali naplánované 
aj zaujímavé autorské čítanie rakúskeho spisovateľa Christiana 
Zillnera, ktoré, žiaľ, muselo byť kvôli zdravotným problémom 
pána Zillnera na poslednú chvíľu zrušené. 

Aj v tomto akademickom roku má Rakúska knižnica 
čo ponúknuť. Registrácia a vydanie preukazu pre nových 
používateľov knižnice ostávajú aj naďalej bezplatné. Absenčné 

výpožičky sa čitateľom poskytujú na dobu jedného mesiaca 
s možnosťou predĺženia.

Od októbra sme začali opäť konverzovať v nemčine a to 
v stredu, v čase od 16:00 – 16:45 a vo štvrtok od 15:00 – 
15:45. Vítaní sú predovšetkým žiaci maturitných ročníkov, ale 
prísť môžu mladší aj starší. V týždni od 17. – 21. októbra sa 
Rakúska knižnica opäť pripojila k veľkému literárnemu festivalu 
Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek. (Rakúsko číta. Miesto 
stretnutia – knižnica.), ktorým Rakúsko každoročne podporuje 
čítanie a návštevu knižníc doma aj v zahraničí. Ten náš festival 
bol o knižnici, o čítaní, o ilustráciách, o spisovateľoch a o nem-
čine .....ale trochu inak a zábavne. Po víkende, 24.októbra, 
sme privítali rakúskeho autora, pána Martina Leidenfrosta. 
Toto stretnutie so spisovateľom, ktorý už dlhšiu dobu žije 
na Slovensku a slovenčinu aj ovláda, bolo veľmi príjemné, 
zaujímavé a vtipné.

V predvianočnom čase spomalíme a porozprávame si 
o adventných zvykoch a vianočných tradíciách v Rakúsku. 
Pre školské skupiny ponúkneme aj naďalej, podľa záujmu, 
exkurziu v priestoroch Rakúskej knižnice, vyučovaciu hodinu 
o Rakúsku alebo o rozprávke. V novom roku 2012 plánujeme 
slovom a obrazom vyjsť s nemčinou do sveta, usporiadať 
zaujímavú výstavu, prezentovať práce študentov germanistiky 
a predstaviť aktuálnu rakúsku hudobnú scénu.

Tak teda dovidenia v Rakúskej knižnici aj v tomto 
akademickom roku. A aby Vám dôležité neuniklo, zasurfujte 
na našu webovú stránku: 

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/
rakuska-kniznica/

PaedDr. Jana Takáčová

Na Ústave telesnej výchovy športu sa po ukotvení študijného 
programu Šport a rekreácia začalo aj ďalšie odborné smerovanie. 
Z doposiaľ tak povediac servisného pracoviska v rámci 
telovýchovno – športových služieb na UPJŠ sa začína dotvárať 
aj odborná vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť. Pracovisko 
prechádza súčasne aj personálnymi zmenami, ktoré by mali 
zabezpečiť toto smerovanie. Prvou lastovičkou na medzinárodnom 
poli bola reprezentácia univerzity doc. PaedDr. Klaudiou Zuskovou, 
PhD. Po osemročnej činnosti, dvoch volebných obdobiach 
v exekutíve Európskej federácie psychológie športu (FEPSAC), 
jej bola udelená na 13. Európskom kongrese psychológie športu 
na Madeire začiatkom júla tohto roku plaketa za prínos pre rozvoj 
psychológie športu v Európe. Do ďalších volieb už nekandidovala 
a ako vraví „... je potrebné nechať priestor aj ďalším, aby mali 
možnosť získať skúsenosti. Mrzí ma však, že to bude štvorročné 
obdobie bez zastúpenia člena zo strednej, resp. východnej Európy. 
Špecifiká tohto regiónu je potrebné zohľadniť a je tu mnoho dobre 
urobenej práce. Pre mňa to boli veľmi cenné skúsenosti, pretože 
psychológia športu je u nás po rozpade Československa ešte stále 
nedostatočne zastúpená v teórii i praxi. V zahraničí je tento odbor 
akreditovaný na univerzitách, je vytvorený dostatočný priestor pre 
internú spoluprácu a taktiež je etablovanou zložkou športového 
tréningového procesu a služieb.“ 

Európska federácia psychológie športu zastrešuje aj oblasť 
cvičenia, telesnej výchovy a otázok týkajúcich sa kvality života. 
Naše pracovisko má ambíciu špecializácie v oblasti pohybovej 
aktivity ako prostriedku prevencie, kvality života a rekreácie. 
V januári 2012 organizujeme vedeckú konferenciu s medzinárod-nou 
účasťou na tému „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“. Úvodné 
prednášky budú prezentovať poprední odborníci z danej oblasti. 
Zámerom je tiež vytvoriť platformu pre komunikáciu odborníkov 

– špecialistov z oblasti rekreačného športu a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekciou športu, pre ktorú 
pripravíme materiál týkajúci sa riešenia otázok športu pre všetkých 
na Slovensku.

Mgr. Alena Buková, PhD.
riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
„REKREAčNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA žiVota“
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UniVerzitné dni 
ŠPORTU

ÚTVŠ, tak ako každý rok pri príležitosti Dňa boja za 
slobodu a demokraciu zorganizoval v rámci univerzitných 
dní športu v dňoch 21. – 23. novembra 2011 turnaje 
a súťaže v aerobiku, v basketbale, v bedmintone, 
vo florbale, v minifutbale, v stolnom tenise, v šachu 
a vo volejbale.

Aerobik
Aerobik maratón sa tento rok konal už dvanástykrát. Počas 

4 hodín cvičenia boli dievčatá hodnotené na základe viacerých 
kritérií, napr. technicky správne prevedenie prvkov, hudobné 
cítenie ale predovšetkým celkový prejav a chuť cvičiť. O kvalite 
a obľúbenosti akcie, ale i celkovo aerobiku na UPJŠ, ako jednej 
z najobľúbenejších pohybových aktivít žien, svedčí už len samotný 
fakt, že akcie sa zúčastnilo 124 dievčat a do konca, t.j. 4 hodiny 
aktívnej driny ich vydržalo okolo 60! A naozaj, tento rok sa 
oplatilo prečo bojovať. Prvé miesta v oboch kategóriách, t.j. pre 
začiatočníčky i pokročilé bola Hifi veža od jedného z hlavných 
sponzorov: od Nadácie Spolu pre východ, jeden z hlavných 
predstaviteľov tejto nadácie a súčasne námestník primátora Košíc 
Ing. Ladislav Lazár spolu s Tomášom Gallom, boli dokonca otvoriť 
celú súťaž. Ceny do súťaže venovali taktiež firma Zero a Ing. 
Stanislav Benčo. Najväčšia vďaka ale stále patrí SAUŠ a MŠVVaŠ 
SR, ktorí financovali prevažnú časť tejto skvelej a vydarenej akcie.

Basketbal
Zúčastnili sa ho tri ženské a tri mužské družstvá 

v celkovom počte 50 účastníkov, z toho bolo 22 žien 
a 28 mužov. 

 Najužitočnejším hráčom sa stal Michal Maškulík z družstva 
„Čierne ovce“, najužitočnejšou hráčkou bola vyhlásená Alexandra 
Konečná z družstva „Červené“. Basketbalový turnaj mal dobrú 
úroveň u žien boli všetky aktívne hráčky, účastníčky extraligy 
a I. ligy. Jednotlivé stretnutia rozhodovali rozhodcovia extraligy 
Daubner a Karnaj, poslucháči UPJŠ Košice.

Bedminton
Turnaja sa zúčastnilo 26 študentov jednotlivých fakúlt UPJŠ. 

Boli rozdelení do dvoch kategórí – muži, ženy. Kategória žien bola 
menej početná, zúčastnilo sa 8 žien, mužov bolo o niečo viac 18.

 
Florbal
Zápasov vo florbale sa zúčastnilo 52 študentov zo všetkých 

fakúlt našej univerzity. Každá fakulta mala právo postaviť jedno 
vlastné družstvo. Popri piatich fakultách našej univerzity (PF, 
PrF, LF, FF, FVS), sa turnaja po prvý krát zúčastnil aj tím Ústavu 
Telesnej Výchovy a Športu (ÚTVŠ) z odboru „Šport a Rekreácia“. 
Do turnaja sa prihlásilo 6 družstiev zložených výlučne zo študentov 
UPJŠ. Najlepším strelcom turnaja sa stal s deviatimi gólmi Peter 
Veselovský a najlepším brankárom Martin Lemesanyi, obaja z tímu 
FF.

Minifutbal:
Turnaj O majstra UPJŠ absolvovalo 12 družstiev s 88 

hráčmi. Prevahu tvorili poslucháči štyroch fakúlt UPJŠ, 
družstvo absolventov PrF a družstvo ÚTVŠ Šport a rekreácia 
3. ročníka.

 Po úvodných stretnutiach v 4 skupinách po troch družstvách 
sa hralo systémom každý s každým. Ďalej sa hralo štvrťfinále, 
semifinále a nakoniec stretnutia o 3. miesto a finále. 

Stolný tenis:
Na tomto turnaji štartovalo 30 súťažiacich študentov všetkých 

fakúlt UPJŠ. Z toho bolo 6 žien. V mužskej časti sa hralo systémom 
každý s každým v štyroch skupinách a ženy systémom každý 
s každým v jednej skupine. Do semifinále postúpili prví z každej 
skupiny a vytvorili finálovú skupinu, kde hrali opäť systémom každý 
s každým. 

 
Volejbal:
Na volejbalovom turnaji pri príležitosti Univerzitných dní, 

štartovalo 6 družstiev, študentov Lekárskej, Prírodovedeckej, 
fakulty a fakulty Verejnej správy a študentov Ústavu telesnej 
výchovy a športu z odboru šport a rekreácia v celkovom počte 
42. Hralo sa systémom každý s každým. Družstvá boli zmiešané 
(min.2dievčatá v družstve) z rôznych fakúlt.

 Tieto akcie organizoval Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach a TJ Slávia za finančnej účasti SAUŠ a MŠVVaŠ SR. 
Viac o jednotlivých akciách a foto z akcií nájdete na http://www.
upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/

Mgr. Alena Buková, PhD.
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UNIVERzITNÉ DNI ŠPORTU 2011 - ŠACH
Dňa 14. 11. 2011 sa uskutočnil turnaj o majstra UPJŠ. 

Turnaj sa konal na počesť Dňa boja za slobodu a demokraciu 
a dlhoročného predsedu šachového oddielu Ing. Jaroslava 
Karabu, CSc. a zúčastnili sa ho 49 študenti VŠ, 7 zamestnanci 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a členovia 
šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ. Účastníkov privítal predseda 
šachového oddielu doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD. 

Víťazom turnaja a majstrom UPJŠ sa stal Tomáš Krak, člen 
extraligového družstva. Na druhom mieste sa umiestnil Roman 
Juhár a na 3. mieste Mgr. Imrich Jurčišin. Ceny odovzdal 
predseda šachového oddielu. O celý priebeh turnaja sa staral 
Mgr. Imrich Jurčišin, ktorý ho riadil pomocou počítača. 

doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
predseda šachového oddielu

August v botanickej záhrade patril okrem horúceho počasia 
a rozkvitnutých farebných záhonov aj nachádzaniu inšpirácie 
v projekte „Hľadáme múzy v botanickej záhrade“. Tento projekt 
vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky, z grantového systému určeného na podporu programu 
súvisiaceho s projektom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 
2013. 

Na rozdiel od našich tradičných edukačných výstav a podujatí, 
sme tentoraz ponúkli návštevníkom niečo iné, viac umelecko-
kultúrne. Prostredie botanickej záhrady mohli záujemcovia 
všetkých vekových skupín využiť ako inšpiráciu pri tvorbe diel vo 
výtvarnej tvorivej dielni. No nepracovalo sa len s farbami, plátnami 
a papiermi, výtvarná dielňa bola spestrená maľbou na drevo, 
výrobou keramiky, prácou na hrnčiarskom kruhu, vypaľovaním 
keramických výrobkov špecifickou Raku technikou. Najmenší 
návštevníci si program v botanickej záhrade mohli užiť aj vďaka 
prenosným detským ihriskách, dospelí zas vďaka osvieženiu 
lahodným nápojom počas celého dňa v čajovni. Naši návštevníci 
sa taktiež mohli priučiť aranžérskemu umeniu a pripraviť si vlastnú 
ikebanu zo živých kvetov. Zaujímavými a netradičnými doplnkami 
kultúrnych nedieľ boli napr. čínsky čajový obrad, bubnovacie 
predstavenie, či ukážka brazílskeho bojového umenia – Capoeira. 

Druhou časťou projektu Hľadáme múzy v botanickej záhrade 
boli tanečné vystúpenia. Október síce neponúkal najteplejšie 

počasie, ale o to viac inšpirujúce bolo predstavenie scénického 
tanca v podaní zahraničných interpretov pod vedením Evy 
Klimačkovej. Veľa zaujímavého a netradičného určite ponúklo 
aj vystúpenie folklórneho súboru Hornád. Ten sa predstavil 
s novou, folklórno-modernou choreografiou, ktorá vznikla počas 
projektového workshopu len deň pred vystúpením.

Po všetkých zážitkoch, ktoré nám priniesli múzy tento rok 
môžeme dúfať, že aj v roku 2012 sa nám podarí pripraviť lákavý 
a zaujímavý program „hľadania múz“. 

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

múzY V BOTANICKEJ zÁHRADE
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SloVenSKÝ reKord žien V PláVanÍ
PATRÍ ŠTUDENTKE UPJŠ

Čínske veľkomesto Shenzen bolo v dňoch 12. - 23. 
augusta 2011 dejiskom 26. letnej svetovej univerziády. Medzi 
reprezentantmi Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ) 
bola i čerstvá absolventka bakalárskeho štúdia Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, plavkyňa 
Zuzana Mimovičová. Tá sa popri náročnom štúdiu v odbore Fyzika 
venuje už 10 rokov športovému plávaniu, športu, v ktorom sa 
z mnohonásobnej majsterky Slovenska vypracovala na slovenskú 
reprezentantku, držiteľku slovenských rekordov a viacnásobnú 
účastníčku vrcholných svetových podujatí.

Zuzana Mimovičová disciplínu 50 m prsia zvládla s časom 
32,51 sek. a umiestnila sa na celkovom semifinálovom 14. 
mieste. Obrovskú radosť mala z výrazného (o,6 sek) prekonania 
- vytvorenia nového slovenského rekordu žien. Päť štartov, z toho 
v silnej konkurencii štyri do 16. miesta, s takými výkonmi oboch 
reprezentantiek prejavil spokojnosť tréner Juraj Skála a oficiálne 
vedenie výpravy Slovenska na LSU 2011.

Juraj Skála

26. SVETOVÁ LETNÁ 
UNIVERzIÁDA 2011

Najveľkolepejšie akademické podujatie na svete – 26. Sve- 
tová letná univerziáda (SLU) privítala v čínskom Shenzene 
12 000 účastníkov. O bezpečnosť a pohodlie športovcov zo 152 
krajín sa staralo 15 000 dobrovoľníkov. Úrovňou zabezpečenia 
a dosiahnutých výkonov sa toto podujatie prirovnalo k olympijským 
hrám.

B disciplíne taekwondo malo Slovensko po prvý krát v histórii 
jedného atléta Tomáša Kališku, študenta Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach spolu s trénerom Máriom Švecom (obaja z klubu KORYO 
Taekwondo Slávia UPJŠ Košice). V taekwondo – kyorugi (športový 
zápas - olympijská disciplína) štartovalo takmer 400 pretekárov 
z 80-tich krajín sveta. Tomáš zápasil v kategórii 87 kg, v ktorej 
štartovalo 22 pretekárov. V prvom zápase sa stretol s so srbským 
reprezentantom Dordem Marčetičom, ktorého porazil 7:5 a v ďal-
šom vyraďovacom zápase, ktorý ho posunul do štvrťfinále, vyhral 
KO s pretekárom Kanady Jenom Marshallom, ktorý ešte v prvom 
kole nestihol uniknúť pred Tomášovou razantnou technikou Naeryo 
chagi a zápas pre neho skončil zlomeninou stehennej kosti.

V zápase o medailu a teda o postup do semifinále narazil Tomáš 
na iránskeho reprezentanta Riuhillaha Talebi Kahangiho, víťaza 
predchádzajúcich dvoch univerziád a aktuálneho akademického 
majstra sveta. V prvých dvoch kolách však zápas prebiehal veľmi 
vyrovnane. Tomáš predviedol nielen v tomto zápase, ale aj pri pred- 
chádzajúcich dvoch svoju pomerne silnú psychickú stabilitu 
a odhodlanie. Iránec však bol nad jeho sily predovšetkým svojou 
skúsenosťou a razantnými, dobre umiestnenými technikami Bandal 
chagi na krátku vzdialenosť dokázal doviesť tento štvrťfinálový zápas 
do víťazného konca v pomere 7:4. Tomášove konečné 5. Miesto 
je v doterajšej histórii slovenského taekwonda asi najvýraznejším 
úspechom na svetovom podujatí. Týmto výsledkom si zabezpečil 
účasť na budúcoročných univerzitných majstrovstvách sveta 
v Kórei. Veľká vďaka patrí celému vedeniu SAUŠ, ktoré nám umožnilo 
štartovať na tomto jedinečnom športovom podujatí, ostatným 
účastníkom slovenskej výpravy, ktorí nás prišli povzbudiť a všetkým, 
ktorí nám držali palce nielen v Číne, ale aj na Slovensku.

Mário Švec, tréner
Klub KORYO Taekwondo Slávia UPJŠ

Dňa 30.11.2011 sa pod vedením SAUŠ uskutočnilo ocenenie 
najúspešnejších akademických športovcov a trénerov za rok 
2011 za účasti ministra školstva Eugena Jurzycu. Ocenení bol 
aj Tomáš Kališka študent 4. ročníka právnickej fakulty UPJŠ 
Košice a člen klubu Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice spolu 
so svojím trénerom Máriom Švecom, ktorí sa spoločne zúčastnili 
tohtoročnej svetovej letnej univerziády v čínskom Shenzhene, 
kde sa im podarilo umiestniť na 5. mieste. Ocenení športovci z 
radov akademikov boli najúspešnejšími účastníkmi svetovej zimnej 
a letnej univerziády 2011.

Ocenenie Tomáša Kališku
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STRETNUTIE mLADýCH
HISTORIKOV

V dňoch 27. a 28. septembra 2011 sa uskutočnil na pôde 
Historickej auly rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach medzinárodný vedecký seminár mladých historikov. Účasť 
prijali aj zahraniční hostia z Washingtonu, Nemecka, Českej 
republiky a Poľska. Hlavným usporiadateľom bola Katedra histórie 
Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ v spolupráci so Spoločenskovedným 
ústavom SAV v Košiciach a Katedrou histórie Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii prednieslo svoje príspevky 
44 prednášajúcich z historických ústavov, vedeckých inštitúcií 
a knižníc na spoločnú tému „Spoločnosť, kultúra a každodennosť 
v dejinách Slovenska“. 

Úvodné slová predniesli prodekan pre vedeckovýskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium FF UPJŠ profesor Ján Sabol 
a vedúci Katedry histórie FF UPJŠ profesor Štefan Šutaj. Ten 
vo svojom príhovore pripomenul históriu vzniku podobného 
stretnutia mladých historikov z roku 1984, ktoré organizoval 
Spoločenskovedný ústav SAV. Alžbeta Bojková, doktorandka 
Katedry histórie FF UPJŠ privítala účastníkov v mene organizátorov 
podujatia. V prvý deň stretnutia odznelo 29 príspevkov v 6 blokoch:

• Zo života mešťanov a šľachticov v 13.- 17. storočí
• Spoločnosť v 18. a 19.storočí
• Školstvo v 20. storočí
• Osobnosti v dejinách
• K dejinám techniky v ČSR
• Slovenská republika 1939 – 1945
V druhý deň podujatia, odznelo 15 príspevkov v štyroch 

blokoch:
• Knižná kultúra na Slovensku
• Cudzinci o Slovensku a Slováci o cudzine
• Komunistický režim a jeho praktiky
• Z dejín spoločnosti v 18. storočí

Konferencia bola v oblasti histórie prvým podujatím svojho 
druhu na Slovensku, ale aj v zahraničí a záujem o účasť prejavilo 
množstvo doktorandov. Všetci vyslovili organizátorom slová vrelej 
vďaky. 

Nikola Regináčová

ZUbÁRI NADVIAZALI
SPolUPrácU S UžhorodoM
Slovenskému spolku študentov zubného lekárstva sa podarilo 

nadviazať veľmi intenzívnu spoluprácu so Stomatologickou 
fakultou Užhorodskej národnej Univerzity v Užhorode. Ako prejav 
pohostinnosti boli pozvaní 4 členovia nášho prezídia, aby sa 
zúčastnili preventívnej akcie “Zdravý úsmev Zakarpatia”.

Akcia prebiehala v dňoch 15.-17. septembra a jej cieľom bolo 
naučiť ľudí správnu techniku čistenia zubov. Inštruktormi boli 
študenti zo Stomatologickej fakulty v Užhorode, ktorí v letných 
mesiacoch absolvovali školenie iTop na Slovensku. Všetky 
poznatky, podnety a rady, ktoré dostali od dám Serafínových 
využili na zúročenie svojich skúseností a znalostí získaných v škole. 
Ako prejav našej vďaky a pohostinnosti sme na oplátku pozvali 
študentov z Užhorodu na akciu “Dni zdravého úsmevu” do Žiliny. 
Študenti mohli porovnávať ich postupy pri inštruktáži s našimi, 
ako aj ich psychologicko-sociologický prístup pri oslovovaní ľudí. 
Veríme, že sa našim kamarátom z Ukrajiny u nás páčilo.

Peter Džupa, viceprezident SSŠZL
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62. MEDZINÁRODNÝ ASTRONAUTICKÝ KONGRES V KAPSKOM MESTE
V dňoch 30. 9. – 9. 10. 2011 som sa zúčastnila na 62. 

Medzinárodnom Astronautickom Kongrese – IAC2011 v Kapskom 
Meste v Juhoafrickej Republike. Som absolventkou Gymnázia 
v Medzilaborciach a momentálne študujem Zubné lekárstvo 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na tento kongres 
som sa dostala vďaka výhre na súťaži Európskej komisie pre mla- 
dých vedcov - EUCYS 2010. Prvým krokom k úspechu bolo 
prihlásenie na Kongres mladých bádateľov – astronómov, 
o ktorom som sa dozvedela vďaka môjmu konzultantovi Pavlovi 
Dubovskému, odbornému pracovníkovi Astronomického 
Observatória na Kolonickom Sedle. Nakoľko moja práca, Nová 
premenná hviezda v poli CN And, zaujala odborníkov, dostala som 
sa na Slovenské národné kolo EUCYS 2010 v Bratislave, z ktorého 
som postúpila na Medzinárodné kolo tejto súťaže v Lisabone, 
Portugalsko. Získala som jednu zo špeciálnych cien EIROfora – 
od ESA – European Space Agency, možnosť zúčastniť sa tohto 
kongresu.

Cesta na kongres sa oficiálne začala v malom mestečku 
blízko Amsterdamu, Noordwijk, kde sídli ESA. Zúčastnila som 
sa prehliadky výskumného centra ESTEC a 3D prehliadky ISS 
- Medzinárodnej vesmírnej stanice, spolu s ďalšími ôsmimi 
študentmi, ktorý boli tiež sponzorovaní ESA. Väčšina z nich bola 
na doktorandskom štúdiu na školách vo Veľkej Británii či na In-
ternational Space University vo Francúzsku. 

Na ďalší deň nás čakal 12 hodinový let priamo do Kapského 
Mesta. Prvý deň sme mali stretnutie so študentmi sponzorovanými 
ostatnými vesmírnymi agentúrami – NASA (Americká), CSA 
(Kanadská) JAXA (Japonská), VSSEC (Austrálska) spolu ako ISEB 
– International Student Education Board. Súčasťou tohto stretnutia 
bola prehliadka Múzea zlata a slávnostná večera pozostávajúca 
z pätnástich chodov tradičných afrických jedál. Mala „prelomiť 
ľady“ a pomôcť nám lepšie sa spoznať a nadviazať nové priateľstvá. 

Pre nás, študentov z ISEB, bol pripravený špeciálny program. 
Každá agentúra mala jeden deň, v rámci ktorého predstavila svoju 
činnosť ostatným študentom. Okrem toho sme mali jedinečnú 
možnosť stretnúť sa s hlavami týchto agentúr, ktorí boli veľmi 
priateľskí a ochotne odpovedali na nami položené otázky. Jean-
Jacques Dordain ,hlavný riaditeľ ESA, prejavil záujem stretnúť sa 
s európskymi študentmi aj osobne- „neformálne“. Predstavili sme 
sa mu, z ktorej krajiny pochádzame a akú školu navštevujeme. 
Odpovedal na pár neformálnych otázok a ponáhľal sa na ďalšie 
stretnutie. Okrem týchto spoločných aktivít sme mali možnosť 
vybrať si z mnohých technických sekcií, ktoré pozostávali z pre-
zentácií rôznych vedeckých a technických vesmírnych projektov.

Jeden deň sme venovali africkým deťom, bol zábavný a plný 
hier. Pomáhali sme im stavať solárne autíčka, rakety z lega, mapky 
hviezdnej oblohy a odpovedali na ich zvedavé otázky. Boli veľmi 
vďačné a veselé. Tento zábavný deň sa im veľmi páčil. Okrem 
iných sme sa tam stretli aj s americkým astronautom Lelandom 
Melvinom, na ktorom bolo vidieť, že ho práca s deťmi veľmi baví. 
Navyše, každú voľnú chvíľku sme venovali spoznávaniu tohto 
nádherného mesta a africkej kultúry. 

Návštevou Kapského Mesta sa mi splnil sen, ba viac 
keďže som sa zúčastnila úžasného kongresu, kde som sa 
dozvedela mnoho nových informácií a zaujímavých poznatkov. 
V neposlednom rade som spoznala mnoho úžasných priateľských 
ľudí. Môžem odporučiť všetkým mladým ľuďom, aby sa zapájali 
do súťaží a snažili sa dostať na podobné akcie, lebo predstavujú 
nezabudnuteľné zážitky. Ako študenti máme skvelú príležitosť 
cestovať, spoznávať krajiny a rozvíjať svoje vedecké obzory.

Vladimíra Bejdová
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Za mojich drzo prežitých dvadsať rokov som mala to 
šťastie, že mne dvojmetrovej z prevažne poldruhametrových 
postelí trčali nohy už takmer na každom kontinente. Vďačím 
za to otcovi, dobrodruhovi s prívlastkom duše tuláka. No nie 
vždy je to výhodou. Človek sa obzerá po svete, v ktorom sa 
ľudia bijú do hrudí za svoju zem, po svete, kde si ľudia pyšne 
pred dom zapichnú štátnu zástavu skôr ako dokončia fasádu, 
sleduje zahraničné kanály, v ktorých sa predstavujú tým kde 
študovali skôr ako menom svojho solventného rodiča, a tiež 
zavíta i na miesta, kde Vás ľudia objímu a vtisnú Vám do ruky 
šálku teplého mätového čaju, skôr ako si uvedomíte, že sa 
na Vás doma ešte nikto nikdy neusmial tak, ako táto starká 
v Náhornom Karabachu, ktorá má namiesto podlahy udupanú 
hlinu. 

Prečo je to tak? Prečo keď Američanovi vysvetľujeme, 
že Slovensko nie je vedľa Číny, ale v Európe, a na to zhíkne, 
že „aha, Czechoslovakia“ uspokojíme sa touto odpoveďou 
a už ďalej vytrvalo nevysvetľujeme, ako nám tu voňajú 
tatranské lesy, a že väčšina Spišiakov sa zrodila na tej lúke 

pod Spišským Hradom, na ktorej sa bojuje proti negatívnym 
dopadom Starnutia obyvateľstva oveľa intenzívnejšie než 
na pôde príslušného ministerstva. 

 Možno je to jedným z vírusov, proti ktorým by nás, 
Slovákov, mali očkovať hneď po narodení, a ktorý by nás celý 
život chránil pred zanevrením na tú hrudu zeme, čo nás vypľula 
zo svojho už dospelého lona. Aj keď občas musím prižmúriť 
oči nad nedospelým správaním nášho osemnásťročného 
Slovenska, stále je mojím, tvojím domovom. No nie o tom 
som Vám chcela... Ja vám budem o našom druhom domove, 
z ktorého si ešte len želáme byť ÚSPEŠNE vypudení... 
O našej Alma Mater, ktorá trpí podobnými príznakmi ako naše 
Slovensko. Ba možno je na tom ešte horšie. Diagnóza - len 
425 lajkov pre UPJŠ. 

A ja ju lajkujem! Mám na to množstvo dôvodov súvisiacich 
s internátmi, no popri nich i tie, ktoré náš najmilší pán docent 
nazýva, menej dôležité, súvisiace so vzdelaním. Poviem Vám 
o jednom zo špecifickej kategórie, volá sa Debatný klub. 
Jeden z dôvodov, prečo sa človek ako ja, ktorý má o necelých 
72 hodín pred sebou dva najťažšie zápočty tretieho ročníka 
Právnickej fakulty, rozhodne práve v tomto momente zdeliť 
svetu viac o tejto tajnej spoločnosti, ktorá je mocnejšia ako 
mafia, bohatšia ako Medzinárodný menový fond a vzhľadom 
na záujem študentov, pravdepodobne i dokonale utajená. 
Spoločnosť týchto ľudí nemá žiadne poznávacie znamenie, sú 
jednými z nás a predsa výnimoční. Podpisujú sa na zoznam 
k ľudom ako Oprah Winfrey (najbohatšia žena showbiznisu), 
Emma Watson (najšikovnejšia čarodejnica dnešnej doby), 
Roosevelt, Wilson, Kennedy, Nixon, Carter, Clinton (tí verní 
i neverní), Kofi Annan, Hillary Rodham Clinton, Nelson 
Mandela (ten, akých je na svete primálo)... Marián Porvažník, 
Martin Blaha a Zuzana Vargová (tí naši). Svetoví debatéri. 

Študenti UPJŠ na zozname
s najbohatšími a najvplyvnejšími!

Stretli ste vo svojom živote človeka, ktorý Vás uistil, 
že ste presne na tom mieste, na ktoré ste mali prísť, a ide-
te tým smerom kam kráčať treba? Tak jedným z týchto 
ľudí je Zuzana Vargová. Nenápadná debatérka, pre mňa 
rodiaca sa Merkelová, ktorá, verte či neverte, bude raz 
dôvodom, prečo UPJŠ-ke pristane ženský rod. V roku 2008 
reprezentovala Slovensko vo Washingtone na Majstrovstvách 
sveta v debatovaní. Možno i vďaka nej bude vedieť o tucet 
Američanov viac, že „tí tam na Slovensku, áno oni, tak tí 
majú potenciál“. No čo je ešte podstatnejšie, pomohla spolu 
s ostatnými debatérmi nejednému z nás, študentov Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika, nájsť v sebe túžbu po poznaní, 
pomohla nám kriticky myslieť, čítať viac o veciach o ktorých 
študenti vedia menej a v neposlednom rade spojiť všetko to 
dobré s ešte lepším, zábavou a budovaním našich osobností 
v akademickom rozmere. 

Zuzana Vargová to po dvoch rokoch štúdia odvialo 
na Karlovu Univerzitu, a hoci je mi to ľúto, lebo práve ľudia ako 
ona nás ťahajú vpred, asi to tak malo byť, i tam treba predsa 

rozvíriť prach šikovnými Slovákmi. Nech je o nás vedieť! No 
najmä my by sme mali vedieť viac o ľuďoch ako ona. Našou 
alma mater, nie je totižto miesto, sú to ľudia... Tí, ktorí nás 
poznačia a uistia v tom, že tu sme doma, na pôde Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika, a že sme tu správne. 

Zuzana mi bola spolužiačkou. Čítala som jej práce, počula 
ju odpovedať na skúške, kedy som si namiesto prípavy 
na papier zapisovala všetky jej postrehy. Počas toho ako 
v malom kabinete právnickej fakulty dobýjala svoj vlastný svet 
poznania, otvorila myseľ mne i skúšajúcemu natoľko, že sme 
sa dostali k príjemnej argumentácii, ktorá mi dodnes brázdi 
sivou kôrou ako prototyp toho, ako má vyzerať skúška, ako 
sa má počas nej človek cítiť a čo si má z nej odniesť. Bolo to 
ňou? Tým večným otáznikom na konci jej viet a túžbou vedieť 
viac, alebo stretnutím troch ľudí, ktorí jednoducho milujú čo 
študujú a študujú čo milujú? Neviem, no bolo to prvý krát, čo 
mi skúšajúci nepodával vodu, a nevaroval ma pred tým, že 
vyzerám ako pred operáciou by-passu. 

Hovorí sa, že je lepšie debatovať o probléme bez 
toho aby sa vyriešil, ako vyriešiť problém bez toho, aby sa 
o ňom debatovalo. Nebráňte zvedavosti! Príďte sa pozrieť 
do debatného klubu a nemo sledovať tú mladosť-zvedavosť, 
čo prúdi v žilách debatérov, to ako sa dá povedať viac, 
dozvedieť viac a pre tých komerčných cítiť tú dravosť čo 
kvapká zo všetkých amerických filmov zachytávajúcich 
americké univerzity, súdne siene či ich sebavedomé random 
dialogues, a ktorá je rovnako hmatateľná i na našej univerzite 
každú stredu o tretej hodine v mediálnej miestnosti Právnickej 
fakulty UPJŠ . 

Nech je o nás vedieť! 
Ďakujem Ti Zuzka.

Vladimíra Ledecká
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AKADEMICKÁ LASTOVIčKA,
KONFERENCIA O ŠPORTOVOM PRÁVE

ELSA Košice, sa ako dlhoročný organizátor odborných 
podujatí na pôde Právnickej fakulty UPJŠ podujala v polovici 
novembra zorganizovať konferenciu o stále sa zvyšujúcej role 
práva v športe, ktorá je zosobnená práve používaním spojenia 
Športové právo.

Konferenciu slávnostne otvorila dekanka Právnickej fakulty 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá pripomenula 
interdisciplinárnosť tejto problematiky a rovnako aj aktuálnosť 
mnohých nastolených tém. Po úvodnom slove koordinátorky 
podujatia, prezidentky ELSA Košice Lenky Jánošíkovej vystúpil, 
ako prvý z pozvaných hostí JUDr. Miroslav Hlivák, advokát 
a externý doktorand Fakulty práva Paneurópskej vysokej ško-
ly s témou, Postavenie a právomoc Rozhodcovského súdu Slo-
venského futbalového zväzu. Zdôraznil pomerne silné postavenie 
Rozhodcovského súdu SFZ a záverom sa venoval aj podnetným 
úvahám de lege ferenda o rozhodovacej činnosti súdu.

JUDr. Peter Bellás z AK Garant Partner Legal Bratislava, 
vo svojej téme Vývoj a súčasná právna forma futbalových klubov 
v Španielsku, priblížil historickú genézu zmien právnej formy 
futbalových klubov v 1. a 2. Španielskej futbalovej lige. Táto zmena 
bola výsledkom silnej intervencie štátu, na základe čoho došlo 
k vzniku „španielskych obchodných spoločností“ a predstavil 
aj ich súčasné fungovanie.

Ranný blok pred prestávkou uzatváral koordinátor akcie 
JUDr. Jozef Čorba, PhD. advokát a odborný asistent Katedry 
obchodného práva a hospodárskeho práva PrF UPJŠ, vo svojom 
podnetnom príspevku prezentoval Právne aspekty prestupov 
športovcov.

Počas Coffee breaku mali hostia možnosť zúčastniť sa 
prezentácie vydavateľstva EUROKÓDEX v kancelárii ELSA 
Košice a presne deň pred krstom si exkluzívne zakúpiť prelomovú 
publikáciu Dr. Tomáša Gábriša „Športové právo“, ktorá ako 
prvá v slovenskom právnom prostredí ponúka ucelený prehľad 
podceňovaných právnych aspektov športovej činnosti.

Druhý blok otváral JUDr. Andrej Poruban z Katedry pracovného 
práva a práva sociálneho zabezpečenia Trnavskej univerzity 
v Trnave s príspevkom Voľný pohyb pracovníkov a tréningové 
kompenzácie v intenciách prípadu Bernard. Prezentoval prípad 
francúzskeho futbalistu, ktorý prináša nový pohľad na interpretáciu 
voľného pohybu profesionálnych športovcov.

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., advokát a odborný asistent 
Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PrF 
UPJŠ účastníkom priblížil problematiku Slobody voľného pohybu 
zamestnancov v oblasti športovej činnosti a neopomenul ani 
pracovnoprávne aspekty výkonu profesionálnej športovej činnosti.

Právna a autonómna regulácia športového stávkovania: 

komparatívne a európske aspekty bola témou JUDr. PhDr. 
Tomáša Gábriša, PhD., LLM, M.A., z Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. V príspevku spomenul šport, ako 
predmet stávkovania v SR, ako aj stávkovanie ako zdroj financovania 
športu v SR v komparácii s právnou úpravou vo Francúzsku.

Záver patril študentovi 4. ročníka Jaroslavovi Čollákovi, ktorý 
vo svojom príspevku Zodpovednosť športovca za úraz spôsobený 
pri výkone športovej činnosti, prezentoval determinanty chápania 
zodpovednosti a návrh potrebnej zákonnej úpravy.

ELSA Košice začiatkom roka 2012 vydá, ako výstup z tejto 
konferencie recenzovaný zborník, ktorý bude sumarizovať 
aj príspevky z obdobnej konferencie organizovanej na PrF 
UK v Bratislave, pre záujemcov odporúčame sledovať ponuku 
vydavateľstva EUROKÓDEX. 

Norbert Ostró
Lenka Jánošíková

DIALÓG mLADEJ GENERÁCIE SLOVENSKýCH
A mAĎARSKýCH HISTORIKOV

V dňoch 24. a 25. novembra 2011 sa uskutočnil medzinárodný 
vedecký seminár organizovaný pod záštitou Ministerstva 
zahraničných vecí SR a Katedry histórie Filozofickej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Seminár sa uskutočnil 
v rekreačnom stredisku SUZA na pôde Ministerstva zahraničných 
vecí SR. Hlavným cieľom tohto semináru mladej generácie 
slovenských a maďarských historikov bolo spoločné stretnutie, 
spoznanie sa a nadviazanie kontaktov pre budúcu spoluprácu. 
Na konferencii prednieslo svoje príspevky 14 prednášajúcich 
zo slovenských a maďarských vedeckých inštitúcií. Druhý deň 
stretnutia  otvorili podujatie Mikuláš Dzurinda spolu s Istvánom 
Kollaiom, riaditeľom kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky 
v Bratislave a odbornými garantmi Štefanom Šutajom (Katedra 
histórie FF UPJŠ) za slovenskú stranu a Lászlóm Szarkom za 
stranu maďarskú. V mene organizátorov všetkých privítala Slávka 
Otčenášová z Katedry histórie v Košiciach, ktorá pripomenula 
tradíciu týchto stretnutí, ktoré v minulosti prebiehali v Slovenskom 
inštitúte v Budapešti. Po úvodných príhovoroch nasledovali 
výstupy jednotlivých autorov v štyroch blokoch: „Vytváranie 
historických mýtov a vzájomných stereotypov“,  „Nové výzvy 
starých interpretácií v slovenskej a maďarskej historiografii“,  
„Zvádzanie súbojov o identitu v multikulturálnom prostredí 
očami historikov“ a „Nové témy a nové prístupy komparatívneho 
historického výskumu“. Medzinárodný vedecký seminár – 
Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti prehĺbil 
tradíciu stretávania sa slovenských a maďarských historikov. 
Zoznámenie sa začínajúcich historikov  utuží  novo nadobudnuté 
vzťahy a zároveň umožní ľahšiu komunikáciu a dialóg o sporných 
udalostiach v našich dejinách. 

 Nikola Regináčová
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Prim. MUDr. Mikuláš Očenášek
Prim. MUDr. Mikuláš Očenášek sa narodil 17. decembra 1886 vo Veľkých Bíloviciach, okres 

Břeclav, Juhomoravský kraj. Stredoškolské štúdium absolvoval a zakončil maturitou na gymnáziu 
v Strážnici, 21. júla 1906. Medicínu začal študovať vo Viedni, ale pre jazykové problémy po roku 
prestúpil na pražskú univerzitu, na Českú lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

Prvé rigorózum vykonal s dostatočným prospechom 
27. februára 1909. Druhé rigorózum absolvoval s výborným 
prospechom 27. novembra 1911 a tretie rigorózum opäť s vý-
borným prospechom 12. februára 1912. Lekárske štúdium 
na LF UK v Prahe ukončil promóciou 22. februára 1912. Počas 
štúdia medicíny v Prahe sa Mikuláš Očenášek priatelil s mnohými 
významnými osobnosťami napr. s maliarom Jožkom Úprkom, 
Prof. Vladimírom Úlehlom a spisovateľom Jánom Herbenom. 
Okrem toho sa zoznámil aj s mnohými známymi osobnosťami 
vtedajšieho politického a kultúrneho života, z nich ho najviac 
oslovil prof. T. G. Masaryk. Pravidelne navštevoval schôdze 
a prednášky, na ktorých vystupoval prof. T.G. Masaryk. Po pro- 
mócii r. 1912 začal pracovať v nemocnici v Brne. V rokoch 
1916-1938 pôsobil ako lekár-internista v Košiciach. V r. 1924 

sa stal primárom na Internom oddelení v novozaloženej Štátnej 
nemocnici v Košiciach. V r. 1929 bol riaditeľom tejto nemocnice 
a súčasne v tej dobe bol aj členom mestského zastupiteľ- 
stva v Košiciach. Koncom 20-ých rokov XX. storočia pracoval 
na jeho oddelení MUDr. Mikuláš Mydlík, ako sekundárny lekár. 
Prim. MUDr. M. Očenášek bol aktívny ako prednášateľ a diskutér 
na vedeckých pracovných schôdzach Spolku československých 
lekárov v Košiciach. Dňa 29. júna 1929 prednášal 
na tému: „ Nové poznatky o patológii a terapii škvrnitého týfu“. 
Okrem toho bol autorom viacerých článkov, napr. publikoval 
r. 1924 v novinách Slovenský Východ kazuistické kritické články. 
Bol to prípad pani Kováčovej, ktorá zomrela na nepoznaný brušný 
týfus a prim. MUDr. M. Očenášek v tejto súvislosti opakovane 
odporúčal výstavbu infekčného pavilónu v Štátnej nemocnici 
v Košiciach. Druhá kazuistika sa týkala tragickej smrti chorého, 
ktorý sa otrávil morfínom. Pacient bol poslaný do nemocnice bez 
náležitých údajov o diagnostických a terapeutických postupoch 
pred nemocničným ošetrením. V roku 1938 prim. MUDr. M. 
Očenášek opustil Košice a do r. 1946 pracoval vo Frídku. V roku 
1939 sa usadil v Strážnici na Morave, v rodisku svojej manželky 
a žil striedavo v Strážnici a vo Frídku aj počas protektorátu, 

o čom svedčí článok 
z roku 1944, ktorý uve- 
rejnil v „Časopise 
pre katolickou hud- 
bu posvátnou a liturgii 
Cyril“ 1944; 70: č. 
1-4. Bola to laudácia 
na Víta Kmenta, vý-
znamného českého hu- 
dobného skladateľa 
a riaditeľa speváckeho 
zboru vo Frídku. Okrem 
toho prim. MUDr. 
M. Očenášek po II. 
svetovej vojne aktívne 
pôsobil v Slováckom 
krúžku vo Velkých 
Bíloviciach.

 Prim. MUDr. M. 
Očenášek zomrel 29. 
mája 1973 vo veku 87 
rokov a je pochovaný 
na cintoríne v Strážnici.

prof. MUDr. 
Miroslav Mydlík, DrSc.
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zo zaSadnUtia Valného zhroMaždenia 
ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKôL SR

V dňoch 25. – 27. 11. 2011 zasadalo Valné zhromaždenie Študentskej rady 
vysokých škôl SR v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Toto zasadnutie bolo 
o to významnejšie, že pozvanie prijal a zúčastnil sa ho aj osobný tajomník 
štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pán Bc. 
Matúš Medvec. Priebeh zasadnutia umocňovala najmä diskusia k jednotlivým 
bodom programu, z ktorých azda najviac zaujímali delegátov svojou dôležitosťou 
body, týkajúce sa situácie v Študentskom pôžičkovom fonde, kreovanie pilotného 
projektu Študentský ombudsman, ako aj príprava udalosti pre študentov 
a „erazmákov“ z vysokých škôl pod názvom Zimné študentské hry 2012, 
ale i riešenie vnútorných záležitostí Študentskej rady vysokých škôl SR, a teda 
voľby na uprázdnené miesta v jednotlivých orgánoch Študentskej rady vysokých 
škôl SR.

Vrámci bodu venovanému Študentskému pôžičkovému fondu bola diskusia 
zameraná na prerokovanie vecného zámeru novely zákona č. 200/1997 Z.z. 
o Študentskom pôžičkovom fonde, kde vyjadrila svoj nesúhlas s vybranými 
návrhmi normatívnej právnej úpravy, ktoré považuje z hľadiska formulácie za príliš 
všeobecné, a vidí priestor v presnejšej úprave, ktorá by zamedzila eventuálne 
nejasnosti vo výklade dotknutých ustanovení tohto zákona. Ďalšou okolnosťou, 
ktorá by mohla spôsobiť problémy v budúcnosti je zámer zrušenia Dozornej 
rady Študentského pôžičkového fondu, čoho právnym dôsledkom podľa nášho 
názoru, by bol nedostatok v podpore transparentnosti a kontrolnej činnosti 
Študentského pôžičkového fondu.

Zároveň z našej iniciatívy vzišiel návrh, aby došlo k posunu v riešení 
problematiky, týkajúcej sa poskytovania pôžičiek študentom tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia, ktorí nie sú oprávnení o ňu požiadať, napriek tomu, že 

sú riadni členovia akademickej obce za študentskú časť, a tiež sú 
budúcnosť slovenského vzdelávania, vedy a výskumu.

Jedným z najvýznamnejších úloh, ktoré sme si stanovili v tomto 
funkčnom období, je kreovanie pilotného projektu Študentský 
ombudsman, t.j. orgánu, ktorého cieľom je poskytnúť právnu 
ochranu študentom vysokých škôl, ktorá sa týka najmä ich 
štúdia, a taktiež ich študentského života spojeného s činnosťou 
na akademickej pôde. Jeho činnosť sme zhrnuli do tzv. desatora 
(povinností) Študentského ombudsmana, a to 

- chrániť právne postavenie študentov vysokých škôl,
- chrániť a posilňovať sociálne postavenie študentov vysokých 

škôl,
- aktívne pomáhať pri riešení problémov študentov vysokých 

škôl,
- poskytovať právne rady študentom vysokých škôl,
- podávať stanoviská k zmenám v legislatíve týkajúcej sa 

vysokého školstva,
- aktívne spolupracovať s najvyššími zastupiteľskými orgánmi 

študentskej samosprávy,
- pravidelne publikovať aktuálne problémy študentov vysokých 

škôl,
- podporovať študentov v boji za svoje práva,
- aktívne komunikovať s vrcholnými organizáciami z oblasti 

vysokého školstva, akými sú hlavne Študentská rada vysokých 
škôl SR, Slovenská rektorská konferencia, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR,

- prispievať k osvete a posilňovať vážnosť pozície Študentského 
ombudsmana. 

Význam tohto orgánu umocňuje aj ten aspekt, že pri výkone 
funkcie má byť Študentský ombudsman politicky nezávislý, ktorý 
ako orgán ochrany práv koná samostatne, nezávisle a na podnet 
študenta vysokej školy. Samozrejmosťou má byť tiež možnosť 

priamo vycestovať za prípadom, ak si to bude situácia vyžadovať. 
Aby mohol Študentský ombudsman v budúcnosti reálne existovať 
a vykonávať riadne svoju pôsobnosť na právnom základe, 
máme za to, že treba tento inštitút subsumovať pod inštitúciu 
Verejného ochrancu práv. V tejto veci je žiadúce spomenúť, že 
na tomto Valnom zhromaždení Študentskej rady vysokých škôl 
SR bola zvolená časť Výberovej komisie, resp. jej piati členovia 
za Študentskú radu vysokých škôl SR, ktorej členmi sme sa stali 
aj my, zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
– Mgr. Lukáš Cisko, vo funkcii tajomníka pre sociálne záležitosti 
a Bc. Vladimír Hardoň, vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia, 
nakoľko máme právnické vzdelanie, čo bolo rozhodné kritérium 
na výber člena do tejto ad hoc funkcie, kde úlohou bude posúdiť 
a overiť hlavne odborné a osobnostné predpoklady uchádzača 
pre výkon funkcie Študentského ombudsmana. Ku kreovaniu 
tohto orgánu vyslovil podporné stanovisko zo strany Ministerstva 
školstva, vedy, výskum a športu SR aj pozvaný hosť, osobný 
tajomník štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, pán Bc. Matúš Medvec. 

Aj touto cestou chceme na záver vysloviť poďakovanie 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Slo-
venskej rektorskej konferencii, že náš zámer privítali

a vydali k nemu podporné stanovisko, čo len umocňuje vážnosť 
kreovanej funkcie

a akceptácie Študentského ombudsmana voči predstaviteľom 
štátnej správy, ako aj ostatným predstaviteľom samosprávy.

Mgr. Lukáš Cisko, 
tajomník pre sociálne záležitosti Študentskej rady vysokých škôl SR

Bc. Vladimír Hardoň, 
predseda Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl SR
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LETNÁ ŠKOLA
SieťoVania

V dňoch 11.07. – 15.07.2011 sa vďaka Združeniu STROM 
a Košice IT Valley úspešne uskutočnil 5. ročník Letnej školy 
sieťovania (LSS) ústavu informatiky PF UPJŠ v Učebno – 
výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach.

Ako po iné roky, aj tento rok bolo bezplatne umožnené 
zúčastniť sa 20 študentom. Tí mali možnosť rozšíriť svoje doteraz 
nadobudnuté vedomosti a zručnosti, z oblastí počítačových sietí, 
pod vedením skúsených lektorov.

Veselo bolo už počas cesty a po príchode, vyložení batožiny 
a ubytovaní sa, sa všetci tešili na obed. Po zapojení hardwerov, 
rozbehnutí internetu a nainštalovaní GNU/Linux sa začal zaujímavý 
týždeň. Program na nasledujúce dni bol bohatý a tak sa nečakalo, 
aby nevyšla nazmar ani jedna minútka.

Študenti mali možnosť spoznať GTA/Linux z používateľského, 
administrátorského i filozofického hľadiska. Okrem toho bolo 
v ďalších dňoch študentom umožnené viac nahliadnuť 
do používania virtuálnych sietí „VLAN“, „OpenVPN“ i vir-
tualizačného balíka „OpenVZ“. V prednáškach sa hovorilo tiež 
o najrozšírenejšom webovom serveri „Apache“, skriptovacom 
stroji „PHP“ a serverovom kontajneri „Tomcat“. V záverečných 
prednáškach sa hovorilo o útokoch a niektorí na seba aj zaútočili, 
ale len v počítačovej sieti, taktiež ako pracovať s SVN (nástroj 
na zdieľanie zdrojových kódov). Zavŕšením všetkých prednášok 
bola prednáška s názvom „IMAGE nie je na nič“, čo hovorí 
za všetko. 

Do poriadne nabitého programu bola vsunutá zaujímavá 
prednáška z trošku psychologického hľadiska o komunikácií 

informatikov, o spolupráci a vedení tímu, ktorá bola veľmi úspešná, 
súdiac podľa pokračovania vo večerných hodinách.

Po náročnom dni pozerania sa po väčšine na modrú obrazovku, 
bol voľný program. Niektorí odišli od počítačov za športovými hrami 
(futbal, volejbal, basketbal), niektorí sa uchýlili ku spoločenským 
hrám (kartové hry, stolný futbal, šípky) v miestnom (v tom čase 
dosť navštevovanom) „podniku“. No niektorých neodradilo ani 
celodenné pozeranie do monitorov a relax našli v rôznych PC 
hrách (Teken3,CS-ko), ako sa na pravých informatikov patrí. 

K neodmysliteľnej súčasti Školy sieťovania tiež patrí 
aj nenáročný výlet na Tomášovsky výhľad spojený s príjemnou 
prechádzkou Slovenským rajom. Samozrejme, nikto sa nestratil...

Všetci zúčastnení si odniesli z tohtoročnej LSS mnoho 
nádherných spomienok a zážitkov, ktoré im môžu všetci len 
závidieť.

Viac: http://web.ics.upjs.sk/letnaskola/index.php
RNDr. Peter Gurský, PhD.
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ziMné štUdentSKé hry 2012
Študentská rada vysokých škôl SR ako najvyšší zastupiteľský 

orgán študentov vysokých škôl a poradný orgán Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, a tiež Erasmus Student 
Network SR ako nezisková medzinárodná organizácia zastrešujúca 
zahraničných študentov, prichádzajú s iniciatívou a so zaujímavým 
projektom, uskutočniť v športovom duchu udalosť pod názvom - 
Zimné študentské hry 2012. 

Podnetom pre uskutočnenie tejto udalosti je podnietiť a oži- 
viť povedomie o kultúrnych a spoločenských aktivitách, byť 
teda športovo aktívny nielen na svojej vysokej škole, ale aj pro-
stredníctvom športového ducha rozvíjať u mladých ľudí záujem 
o nadviazanie medzinárodných vzťahov, posilniť solidaritu 
a toleranciu medzi študentmi vysokých škôl z rôznych štátov, 
rôznych kultúr, či vierovyznaní. Práve tieto aspekty vytvárajú 
priestor pre tento projekt, ktorý predstavuje spôsob spoznávania 
rozdielnych kultúr a podporu vzájomných vzťahov vrámci 
spolupráce medzi študentmi vysokých škôl zo zahraničia, ako 
aj zo Slovenskej republiky, a v nezanedbateľnej miere aj zvyšovaní 
povedomia o konaní a činnostiach mladých ľudí, ale i vzdelávacích 
inštitúcií ako takých.

Študentská rada vysokých škôl SR a Erasmus Student Network 
SR Vás – študentov vysokých škôl a „erazmákov“ pozývajú na Zimné 
študentské hry 2012, ktoré sa budú konať 3.-5. februára 2012 na 
Donovaloch, a poskytnú svojim účastníkom nezabudnuteľné dva 
dni plné športu, zábavy a hudby za študentské ceny. Organizačný 
tím sa snažil zostaviť harmonogram podujatia tak, aby si každý 
účastník vybral to, čo mu najviac vyhovuje. Športové disciplíny sú 
rozdelené na štyri podujatia, a to:

- zjazd na lyžiach,
- slalom na lyžiach,
- zjazd na snowboarde,
- slalom na snowboarde.
Okrem týchto súťaží, budú prebiehať aj súťaže v sánkovaní, 

korčuľovaní, stavaní snehuliakov, a to z titulu, aby každý účastník 
mal príležitosť sa zúčastniť takej disciplíny, aká mu najviac 
vyhovuje. Organizátori si pre účastníkov pripravili aj večerný 
program, kde vrcholom podujatia budú vystúpenia kapiel a DJ-ov 
rozmanitých žánrov a štýlov, a tiež Gala večer, počas ktorého sa 
budú vyhlasovať výsledky sobotných športových súťaží. 

Aby mohol byť projekt zrealizovaný, organizátorom sa podarilo 
zabezpečiť partnerov pre spoluprácu, medzi inými aj Park Snow 
Donovaly, ktorý pre konanie udalosti Zimné študentské hry 2012 
pre verejnosť uzatvoril dva vleky a dve lyžiarske dráhy, na ktorých 
budú prebiehať nielen súťaže, ale aj voľné lyžovanie. Ubytovanie 
je zabezpečené v hoteli Vesel, ktorý má kapacitu vyše 500 miest 
v 4 až 6 lôžkových izbách. V týchto dňoch Študentská rada vysokých 
škôl SR a Erasmus Student Network SR sa spolu podieľajú 
na intenzívnej propagácii, aby sa o tomto projekte mohlo oboznámiť 
čo najviac študentov vysokých škôl vrámci Slovenskej republiky.

Bližšie informácie k realizovanému projektu, ako aj informácie 
o registrácii, cene a ďalších náležitostiach pre účasť na tejto 
udalosti nájdete na stránke Študentskej rady vysokých škôl SR 
– www.srvs.sk. Veríme, že tento nultý ročník bude odrazovým 
mostíkom pre ďalšie ročníky tejto udalosti a stane sa istou 
tradíciou. 

Mgr. Lukáš Cisko, 
tajomník pre sociálne záležitosti Študentskej rady vysokých škôl SR

Bc. Vladimír Hardoň, 
predseda Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl SR

NÁVŠTEVA ZÁSTUPCOV NÁRODNEJ UNIVERZITY V čERNIVCI
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Košiciach 

prijal dňa 29. novembra 2011 na pôde rektorátu našej univerzity 
zástupcov Národnej univerzity v Černivci na Ukrajine, a to prof. 
Dr. Jurija Lopatynského (prorektora pre zahraničné vzťahy NUČ), 
doc. Dr. Sergija Nežurbidu (prodekana Právnickej fakulty NUČ), 
Mgr. Sergija Lukaňuka (vedúceho zahraničného oddelenia NUČ) 
a Dr. Valentynu Vasylovú (vedúcu Centra európskych štúdií NUČ). 
Za UPJŠ sa na stretnutí zúčastnili prorektorka pre zahraničné vzťahy 
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prodekanka Fakulty verejnej 
správy doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., prodekanka Právnickej 

fakulty JUDr. Regina Hučková, PhD. a prodekan Prírodovedeckej 
fakulty doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. V priateľskej atmosfére 
prerokovali otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho života. 
Zaoberali sa prioritami súčasného vysokého školstva v Slovenskej 
republike a v zahraničí, výsledkami úspešnej činnosti univerzity 
vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. Hostia sa živo 
zaujímali o rozvojové a investičné zámery a prejavili záujem 
o bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti práva, verejnej 
správy, geografie a fyziky, ktorá by sa mohla realizovať v rámci 
projektov cezhraničnej spolupráce.
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IMATRIKULÁCIA V ZNAMENÍ
OLYMPIJSKÝCH HIER

Dňa 1.12. 2011 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Ko-
šiciach uskutočnila Imatrikulačná slávnosť Ústavu telesnej výchovy 
a športu UPJŠ v rámci ktorej boli slávnostne prijatí naši noví prváci 
do odboru ,,Šport a rekreácia“. Tohto podujatia sa zúčastnili 
takmer všetci tretiaci a prváci z nášho odboru a nechýbal ani 
niekoľkočlenný profesorský zbor na čele s pani riaditeľkou ÚTVŠ 
Mgr. Alenou Bukovou, PhD.    

Keďže sme športovci, celá slávnosť sa niesla v znamení 
Olympijských hier a prváci si mohli vychutnať túto atmosféru aj 
vďaka olympijskej výzdobe, ktorej kráľovali olympijské kruhy a ta-
bule s príznačnou tematikou. Imatrikulácia sa začala slávnostným 
otvorením a príhovorom našej pani riaditeľky a pokračovala 
programom, ktorý pripravili tretiaci pre prvákov. Slávnostný 
večer pokračoval  rôznymi súťažami a záver zábavnej časti patril 
výsostne prvákom a ich slávnostnému sľubu, vďaka ktorému boli 
prijatí medzi nás, ostatných študentov. Domov si odniesli perníkové 
medaile v tvare srdca so športovými motívmi, ktoré im odovzdali 
samotní ,,Bohovia a Bohyňa z Olympu“ (t.j. tretiaci zabalení v bie- 
lych plachtách s olivovými vencami). 

Večer pokračoval voľnou zábavou, vládla príjemná atmosféra 
plná dobrej zábavy, na ktorú budeme všetci ešte dlho spomínať.                                                          

Dana Hudáková          

K pestrejšiemu príchodu jari do Botanickej záhrady 
prispeje aj jedno z najvýznamnejších podujatí novej sezóny. 
Medzi rastlinami ožije „Rozprávkový svet“ tajomných 
bytostí z autorskej dielne českej výtvarníčky, ilustrátorky 
a spisovateľky, pani Vítězslavy Klimtovej. Draci, vodníci, 
škriatkovia a víly budú romanticky zakomponovaní do prí-
rodného prostredia. 

Atraktívny „Rozprávkový svet medzi kvetmi“ budú mať 
možnosť zažiť aj účastníci tradičnej Botanikiády. Absolvujú 
obľúbenú hravú súťaž, ktorej tretí ročník bude práve v me- 
siaci máj prebiehať v priestoroch košickej botanickej 
záhrady a pri plnení pripravených úloh budú stretávať navyše 
postavičky z rozprávok. Na takto zaujímavo strávený deň 
určite nikdy nezabudnú. Škola hrou sa tak plnohodnotne 
uplatní pri vytváraní vzťahu detí k prírode.

Záujem o kvetiny umocníme u našich návštevníkov 
nenápadne, prítomnosťou rozprávkových bytostí  ako je  
„Kaktusový škriatok“, „Orchideová víla“, „Vodník leknomilný“, 
„Babica vrbica“ „Muchotrávnička tichá“, „Drak stromový – 
Smieško“. To je len torzo náhodne vymenovaných postavičiek 
z viac ako 40-tich exponátov, ktoré zavedú deti do tajomného 
sveta rozprávky.

Osobná účasť autorky na otvorení výstavy je zárukou 
provokovania fantázie a čerpania inšpirácie priamo z pra-
meňa. Pani Vítězslava Klimtová obohatí svojim vystúpením 
deň otvorenia výstavy, kde v kostýme kúzelnej babičky  
pripraví program pre deti so spievaním a maľovaním na motívy 
známych rozprávok.

Svoje ilustrované knihy pre deti, medzi ktorými vynika- 
jú vtipné „Lexikóny strašidiel a rozprávkových bytostí“ 
autorka osobne podpíše počas otvorenia výstavy v stredu, 
23. 5. 2012. K netradičným dielkam pre deti patrí aj jej kniha 
„Léčivé bylinky lučních skřítkù“, ponúkajúca jedným dychom 
zábavu aj poznanie. 

Expozície rozprávkových bytostí budú zdobiť priestory 
Botanickej záhrady UPJŠ až do augusta 2012.
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zImA
V BOTANICKEJ zÁHRADE

V krajinách s miernou klímou ako je aj Slovensko, zima 
predstavuje pre vegetáciu obdobie vegetačného odpočinku a prí-
pravu na jar. Botanická záhrada v závislosti od charakteru klímy 
v tom ktorom roku je buď prikrytá „bielou perinou“ alebo je územím 
so suchou, chladnou zimou bez súvislej snehovej pokrývky. Aj na-
priek uzimeným dňom je život rastlín zaujímavý, relatívne skrytý 
a utajený. Vnímavý návštevník môže obdivovať najmä dreviny. Tvary 
korún stromov, architektúru konárov, farebnosť a štruktúru kôry, 
morfológiu suchých plodov a semien. Aj v zime stretnete zelené 
kríky a stromy. Sú to prevažne ihličnaté dreviny. Napr. borovica 
čierna (Pinus nigra), borovica hladká (vejmutovka) (P. strobus), 
borovica horská (kosodrevina) (P. mugo), borovica limbová (limba) 
(P. cembra), jedľa biela (Abies alba), jedľa srienistá (A. concolor), 
jedľa obrovská (A. grandis), rôzne kultivary smreka obyčajného 
(Picea abies), ktorých je 26. Ďalšie ihličnaté dreviny sú najmä 
zo Severnej Ameriky a Ázie ako napr. duglaska tisolistá 
(Pseudotsuga menziesii), jedľovec kanadský (Tsuga canadensis), 
sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), céder atlantický 
(Cedrus atlantica) a iné. Zvláštnosťou pre naše územie a oživením 

expozícií sú vždyzelené dreviny (sem-
pervirenty). Tieto druhy majú aj v zi-
me zelené, kožovité, lesklé listy. 
Napr. magnólia veľkokvetá (Magnolia 
grandiflora), cezmína ostrolistá (Ilex 
aguifolium), kalina obyčajná (Viburnum 
opulus), kalina vráskavolistá (V. rhy-
tidiphylum), mahónia cezmínolistá 
(Mahonia aguifolium), aukuba japonská 

(Aucuba japonica), krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens), 
brečtan popínavý (Hedera helix), zimozeleň menšia (Vinca minor). 
Nemenej zaujímavé a dekoratívne sú aj plody jarabiny vtáčej 
(Sorbus aucuparia), slivky trnkovej (trnka) (Prunus spinosa), zobu 
vtáčieho (Ligustrum vulgare), dráča obyčajného (Berberis vulgaris), 
škumpy vlasatej (Cotinus coggygria), katalpy bignóniovitej (Catalpa 
bignonioides a iné. Koncom zimy kvitne žltými kvetmi hamamel 
japonský (Hammamelis japonica) a zimovec včasný (Chimonanthus 
precox), ktorý má špinavobiele kvety. Dekoratívnosťou vynikajú 
aj časti bylinných stoniek so suchými kvetmi viacročných druhov. 

V tropických a subtropických 
expozíciách aj v zime život neza-
držateľne a naplno plynie. V tomto 
čase sú najzaujímavejšie expozície 
s druhmi a kultivarmi čeľade vstavačovité 
(Orchidaceae). Sú to najmä rody 
lišajovec (Phalaenopsis), črievičkovec 
(Paphiopedilum), dendróbium (Dend-
robium), vanda (Vanda), katleja (Catt-

leya), cimbídium (Cymbidium) a iné. Taktiež druhy z čeľade 
Bromeliaceae sú zaujímavé kvetmi, tvarom, štruktúrou a celkovou 
farebnosťou listov, napr. rod tilandsia (Tillandsia), ktorých má 
BZ UPJŠ cez 80 druhov, ananás pestovaný (Ananas comosus), 
aechmea pásikovaná (Aechmea fasciata), kryptant bezbyľový 
(Cryptanthus acaulis), guzmánia malá (Guzmania minor) a dalšie. 
Z úžitkových druhov práve dozrievajú plody citrónovníkov ako 
sú citrón pravý (Citrus limon), citrónovník mandarinkový (Citrus 
reticulata), citrónovník pomarančový (Citrus sinensis), citrónovník 
rajský alebo grapefruitovník (Citrus paradisiaca), kávovník (Coffea 
arabica), kakaovník (Theobroma cacao), mangovník indický 
(Mangifera indica), anona mäkkoostnatá (Annona muricata), 
papája melónová (Carica papya), banánovník obyčajný (Musa x 
paradisiaca), banánovník japonský (Musa basjoo), egrešovec oblý 
(Averrhoa carambola), mišpuľa japonská (Eriobotrya japonica) 
a iné druhy s exotickým ovocím. Vo vodných bazénoch kvitnú 
niektoré lekná (Nymphaea), pistia rezavková (Pistia stratiotes), 
eichhornia nafúknutá (Eichhornia crassipes) a iné.

V bazénoch je množstvo akváriových rybičiek. Zaujímavé 
sú pre nás rastliny z čeľade cykasovité (Cycadaceae). Sú to 
predstavitelia treťohornej flóry, ktoré prežili do súčasnej doby. 
Medzi obdivovanými sú napr. cykas japonský (Cycas revoluta), 
cykas Rumphov (Cycas rumphii), Dioon edule, Ceratozamia 
mexicana, Encephalartos villosus, Macrozamia sp., Zamia sp.

V snehu môžeme zisťovať stopy zajaca, veveričky, spevavých 
vtákov, bažanta, srnky a ďalších, ktorých do botanickej záhrady 
priťahuje pokojné, pestré prostredie. Na ihličnatých drevinách 
môžeme zbadať sýkorky, sojky ako vyberajú semená z dozretých 
šišiek. Začujeme ťukanie ďatľa alebo žlny, ktorí ako lekári ošetrujú 
poškodené časti stromov od hmyzu a iných škodcov.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
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Dňa 11. 11. 2011 ponúkla naša 
univerzita možnosť nahliadnuť 
do jej priestorov a oboznámiť sa 
s aktivitami, ktoré realizuje na aka-
demickej pôde.




