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Kancelárka informuje

CHARGÉ D´ AFFAIRES 
AMBASÁDY USA

NA NA�EJ ALMA MATER 

Dòa 23. marca 2009 do�lo k podpísaniu 
Kolektívnej zmluvy medzi Koordinaènou odborovou 
radou Odborového zväzu pracovníkov �kolstva 
a vedy pri UPJ� v Ko�iciach, zastúpenou doc. 
RNDr. Pavlom Jasemom, CSc., predsedom KOR 
a Univerzitou Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach, 
zastúpenou prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, 
DrSc., rektorom univerzity. Kolektívna zmluva 
upravuje pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania, individuálne a kolektívne vz�ahy 
medzi zamestnávate3⁄4om a jeho zamestnancami 
a práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna 
zmluva nadobudla úèinnos� dòa 01. 04. 2009. 
Úplné znenie kolektívnej zmluvy nájdete na: http:
//www.upjs.sk/aktuality/uzatvorenie-kz-upjs-na-ro
k-2009.

Chargé d´ Affaires ambasády USA na Slovensku 
Keith A. Eddins sa dòa 25. marca 2009 v dopoludòaj�ích 
hodinách stretol na predná�ke so �tudentmi Filozofickej 
fakulty UPJ�. Oslovil ich aktuálnou témou - bojom proti 
korupcii v celosvetovom meradle. Na akademickej pôde 
privítal vzácnu náv�tevu dekan fakulty prof. PhDr. Ján Gbúr, 
CSc. a prorektor pre zahranièné vz�ahy a legislatívu prof. 
JUDr. Alexander Bröstl, CSc. Vo vzájomnom neformálnom 
rozhovore si vymenili skúsenosti okrem iného i z prostredia 
vzdelávania �tudentov vysokých �kôl.
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PRIJATIE GRÉCKEHO 
VE1⁄4VYSLANCA

NA NA�EJ ALMA MATER
Jeho Excelencia pán Nicolaos Kanellos, ve3⁄4vyslanec 

Gréckej republiky v Slovenskej republike nav�tívil dòa 13. 
marca 2009 metropolu východného Slovenska a zároveò
aj na�u alma mater. Pri tejto príle�itosti ho na pôde rektorátu 
Univerzity Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach prijal rektor 
univerzity prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. V priate3⁄4skej 
atmosfére vzájomne prerokovali mo�nosti medzinárodnej 
spolupráce v oblasti vzdelávacích a vedeckovýskumných 
aktivít.

NÁV�TEVA ZÁSTUPCOV 
FRANCÚZSKEJ 

ALIANCIE NA UPJ� 
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor 

Univerzity Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach prijal
na pôde Rektorátu UPJ� dòa 17. 04. 2009 pána 
Grégoire Braulta, riadite3⁄4a Francúzskej aliancie Ko�ice, 
ata�é pre spoluprácu v oblasti francúz�tiny a pána prof. 
Ing. Rachida Makhloufi, DrSc., ata�é pre vedeckú, 
odbornú a univerzitnú spoluprácu. Témou pracovného 
stretnutia bolo prerokovanie ïal�ích mo�ností 
medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacích a ve-
decko-výskumných aktivít.

UZATVORENIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY



UNIVERSITAS Šafarikiana

Zo života fakúlt

V dòoch 24. - 25. 9. 2008 
oslavovala Lekárska fakulta 60. 
výroèie jej zalo�enia. Program 
osláv sa zaèal Slávnostným otvo-
rením akademického roka 2008/
2009 v Aule UPJ� Lekárskej fakulty 
na Triede SNP. Na slávnostnom 
otvorení akademického roka sa 
akademickej obci, zamestnancom 
a �tudentom prihovoril dekan  
Lekárskej fakulty UPJ� prof. 
MUDr. Siegfried, CSc., svoje po-
zdravy k jubileu predniesli aj po-
zvaní hostia. So svojim pozdravom 
k 60. výroèiu zalo�enia  Lekárskej 
fakulty  vystúpil prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc., rektor UPJ�, 
Zdenko Trebu3⁄4a, predseda KSK, 
zástupca ministerstva �kolstva a 
zástupca ministerstva zdravotníctva. 
Svoj pozdrav predniesol aj riadite3⁄4 

60. VÝROÈIE ZALO�ENIA
LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJ�

V KO�ICIACH
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FN L. P. v Ko�iciach v ktorej má UPJ� LF zriadenú svoju 
najväè�iu výuèbovú základòu. So �elaniami úspechov 
vo vede a vzdelávaní vystúpili dekani fakúlt UPJ�, ako 
aj rektori univerzít zo Slovenska, ale aj zo zahranièia
a tie� dekani fakúlt pôsobiacich v regióne. 

Následne boli odovzdané pri tejto príle�itosti zlaté 
strieborné a bronzové medaily UPJ� LF. Zlaté medaily boli 
udelené bývalým rektorom, dekanom a prorektorom, ktorí 
pôsobili vo funkcii po r. 1989 z radov zamestnancov UPJ� 
LF, významným uèite3⁄4om fakulty a významným osobnostiam 

a in�titúciám. Strieborné medaily UPJ� LF boli udelené 
bývalým prodekanom a predsedom Akademického senátu 
po roku 1989, významným osobnostiam a uèite3⁄4om UPJ� 
LF. Bronzové medaily UPJ� LF boli udelené uèite3⁄4om 
fakulty. Po slávnostnom otvorení akademického roka sme 
usporiadali v priestoroch fakulty kokteilové obèerstvenie 
pre zamestnancov a �tudentov fakulty. 

V popoludòaj�ích hodinách sa zaèala medzinárodná 
dvojdòová vedecká konferencia, na ktorej vystúpili hostia

z USA, Kanady, Izraela, Holand-
ska, �vajèiarska a Francúzska
a svoje výsledky v oblasti výskumu 
prezentovali aj slovenskí odborníci 
formou predná�ok alebo posterov. 

Slávnos� pokraèovala aj svo-
jim veèerným programom pre po-
zvaných hostí a ocenených za-
mestnancov fakulty v priestoroch 
historickej budovy �tátneho divadla 
v Ko�iciach. Po krátkom príhovore 
dekan UPJ� LF prof. MUDr. 
Leonard Siegfried, CSc. odovzdal 
Pamätný list UPJ� LF pri príle�itosti 
60. výroèia zalo�enia LF v�etkým 
èlenom Akademického senátu od r. 
1989, ktorí pôsobili v Akademickom 
senáte celé funkèné obdobie. 

Slávnostnú atmosféru veèe-
ra umocnil aj kultúrny pro-

á
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gram � výber árií zo známych opier v poda-
ní umelcov �tátneho divadla v Ko�iciach. Odzneli napríklad 
diela W. A. Mozarta, G. Verdiho, G. Bizeta. Po ukon-
èení kultúrneho programu sa konala slávnostná recepcia 
v priestoroch Historickej radnice mesta Ko�ice. Na akcii 
sa zúèastnilo 450 pozvaných hostí, medzi ktorými boli 
zástupcovia �tátnych in�titúcií, mesta, rektorátu a za-
mestnanci fakulty. Lekársku fakultu a prítomných hostí 
pozdravili predseda NR SR Mgr. Pavol Pa�ka a minister 
zdravotníctva MUDr. Richard Ra�i. 

Touto cestou chceme vyslovi� poïakovanie sponzorom 
za ich úèas� na slávnosti a nemalú finanènú podporu,
bez ktorej by sme neboli schopní pripravi� dôstojnú oslavu 
výroèia zalo�enia UPJ� LF.

Súèas�ou osláv bol kultúrny program s názvom Happy 
day pre �tudentov a zamestnancov fakulty. V rámci Happy 
day vystúpili skupiny IMT SMILE a Komajota. Záverom 
programu bol ohòostroj, ktorý zavà�il dôstojné dvojdòové 
oslavy 60. výroèia zalo�enia Lekárskej fakulty. 

Lekárska fakulta v Ko�iciach bola zriadená v roku 1948 
ako poboèka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, mala v�ak vlastného dekana a prodekanov.

JUBILEUM V ROKU 2009:
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JUBILEUM V ROKU 2009:

V tomto organizaènom zväzku 
bola a� do roku 1959, kedy bola 
na základe zákona è. 58/59 Zb. 
spolu s Filozofickou fakultou 
UPJ� v Pre�ove (zalo�enou v roku 
1953) zaèlenená do novozriadenej 
Univerzity Pavla Jozefa �afárika
v Ko�iciach.

V akademickom roku 2008/
2009 �tudovalo na LF 2628 �tu-
dentov. UPJ� LF má od svoj-
ho vzniku 10633 úspe�ných 
absolventov. V súèasnosti prebieha 
na UPJ� LF výuèba v doktorskom, 
bakalárskom a magisterskom �túdiu, 
postgraduálnom doktorandskom 
�túdiu a �pecializaènom �túdiu.

Doktorské �túdium má 1716 JUBILEUM V ROKU 2009:Doktorské �túdium má 1716 JUBILEUM V ROKU 2009:�tudentov. V �tudijnom programe JUBILEUM V ROKU 2009:�tudentov. V �tudijnom programe JUBILEUM V ROKU 2009:
v�eobecné lekárstvo �tuduje 1188 
slovenských a 162 zahranièných 
�tudentov. Práve pri zvy�ujúcom sa 

záujme zahranièných �tudentov sa stretávame s problémom 
kvalitného ubytovania. �ia3⁄4, zatia3⁄4 im nevieme poskytnú� 
�dostatoèný �tandard�. 

Absolventi programu zubné lekárstvo po absolvovaní 
�túdia získajú titul MDDr. T. è. v tomto programe �tuduje 
296 slovenských a 70 zahranièných �tudentov. 

Prvý krát udelíme nový titul v budúcom akademickom 
roku. Na rozdiel od v�eobecných lekárov, zubári mô�u
po skonèení �túdia samostatne pracova�.

Fakulta má aj postgraduálne doktorandské �túdium
v 17 akreditovaných odboroch a �pecializaèné �túdium
v 24 �tudijných programoch. Lekárskej fakulte UPJ� priznali 
aj právo uskutoèòova� habilitaèné konania a konania na vy-
menúvanie profesorov v deviatich �tudijných odboroch.

Na LF pôsobilo v èase osláv 78 vysoko�kolských uèite3⁄4ov 
a 28 výskumných pracovníkov. Z nich je 56 profesorov, 12 
mimoriadnych profesorov a 37 docentov. LF je zapojená 
vo výskume v 72 domácich a medzinárodných grantoch, 
ktorých celkový rozpoèet na rok 2008 bol 29,5 milióna 
Sk. �Nie je to málo, no spokojní by� nemô�eme. Práve táto 
èinnos� má taktie� nezanedbate3⁄4ný vplyv na ná� rozpoèet.� 
Vyuèuje sa v 17 ústavoch a 37 klinikách v desiatich 
výuèbových základniach, z ktorých najväè�ou je Fakultná 
nemocnica L. Pasteura. LF UPJ� intenzívne spolupracuje 
s viacerými pracoviskami Slovenskej akadémie vied
v Ko�iciach.

�Ve3⁄4ký dôraz kladieme na vedeckovýskumnú èinnos�
a sme lídrom na východnom Slovensku so zameraním na le-
kárske a farmaceutické vedy. Priemerný roèný poèet 
vedeckých a odborných publikácií je 1019.

Dovo3⁄4te mi, aby som v�etkým èlenom akademickej obce 
Lekárskej fakulty UPJ� v Ko�iciach vyjadril poïakovanie
za v�etko, èo pre rozvoj fakulty vykonali. V�etkým Vám �elám 
pevné zdravie, kvalitné a motivujúce medzi3⁄4udské vz�ahy
a ve3⁄4a úspechov v osobnom aj pracovnom �ivote. 

Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
Dekan UPJ� LF
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SLÁVNOSTNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA VENOVANÁ
60. VÝROÈIU ZALO�ENIA LEKÁRSKEJ FAKULTY

á

Slávnostná vedecká konferencia bola vyvrcholením 
osláv 60. výroèia zalo�enia Lekárskej fakulty. Uèitelia 
v�etkých teoretických, predklinických a klinických 
pracovísk sa aktívne zapojili do odbornej èasti konferen-
cie a svojimi prezentáciami vo forme predná�ok a posterov 
prispeli k zaujímavému a atraktívnemu vedeckému 
programu. O�ivením konferencie bola úèas� viacerých 
významných vedcov z Európy a USA. 

Vedeckú konferenciu otvoril slávnostným príhovorom 
dekan UPJ� LF prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
a uviedol predná�kový blok, v ktorom vystúpili zahranièní 
hostia zo �vajèiarska a USA. V prvej predná�ke prof.
I. Lefkovits (�vajèiarsko) opísal celé spektrum 
molekulových markerov, ktoré mô�u pomôc� pri definovaní 
chorôb. Prof. H. Kaminsky (Saint Louis University, USA) 
uviedol nové prístupy v lieèbe neurodegeneraèných 
ochorení. Zameral sa na inhibítory systému komplementu, 
ktorý má významnú úlohu v patogenéze Alzheimerovej 
choroby a myastenia gravis. Súèasne prezentoval 
aj niektoré závery predklinických �túdií s aplikáciou 
protilátky proti C5 pri týchto chorobných stavoch. Dr. 
D. Grega (Cleveland, USA) predstavila súèasné trendy 
vo vývoji a klinických aplikáciách regenerácie tkanív
a orgánov prostredníctvom autológnej alebo alogénnej 
bunkovej terapie. Poukázala na perspektívy bunkovej 
terapie v lieèbe niektorých autoimunitných ochorení, 
neurodegeneraèných stavov a pod. a prezentovala 
vedecké výsledky Národného centra pre výskum 
kmeòovej bunky a regeneraènú medicínu z prestí�nej 
Case Western Reserve University v Clevelande. Prof. 
Dobransky (Kanada) predniesol recentné poznatky 

o význame proteomiky, ktorá 
otvára nové dimenzie v oblasti 
diagnostiky, lieèby a prevencie. 

Koordinátorom sekcie �Meta-
bolické, kardiovaskulárne a re-
spiraèné choroby� bol prof. MUDr. 
Ivan Tkáè, PhD. zo IV. internej 
kliniky UPJ� LF, ktorý vo svojej 
predná�ke zhrnul nové poznatky
v genetike diabetes mellitus 2. 
typu. Prof. Mária Tajtáková z I. 
internej kliniky UPJ� LF v svojej 
predná�ke hovorila o vz�ahu 
niektorých adipocytokínov k inzu-
línovej rezistencii a obezite. 
Prof. Ivica Lazúrová z I. internej 
kliniky UPJ� v svojej predná�ke 
zhrnula nové poznatky z dia-
gnostiky a lieèby tumorov nad-
oblièiek. Prof. 1⁄4udmila Podrac-

ká z I. kliniky detí a dorastu hovorila
vo svojej prezentácii o predikcii kardiovaskulárneho 
rizika u detí s chronickou oblièkovou chorobou. Doc. 
Peter Mitro z III. internej kliniky UPJ� LF informoval
o mo�nostiach subkutánnej diagnostiky synkopálnych 
stavov. V poslednej predná�ke bloku zhrnula prof. 
Ru�ena Tkáèová z Kliniky pneumológie a ftizelógie 
UPJ� LF viaceré moderné postupy v diagnostike
a lieèbe vybraných ochorení respiraèného systému. 
V�etky predná�ky tohto bloku mali vysokú informatívnu 
a pedagogickú úroveò a zahròovali aj výsledky vlastného 
výskumu tímov z jednotlivých pracovísk.

V bloku �Neurovedy�, ktorý koordinoval prof. MUDr. 
Igor �ulla mimoriadnu pozornos� vzbudila predná�ka 
prof. J. Sopka, DrSc. zo �vajèiarska �Laser v modernej 
mikrochirurgii hrtana.� Dr. J. �oltys (Saint Louis University, 
USA) detailne rozobral molekulárnu podstatu úèinku 
inhibítorov komplementu. Zaujímavý bol aj príspevok 
MUDr. Juhása, ml., ktorý hovoril o nových postupoch
v lieèbe ektázie rohovky. Prof. �ulla z Kliniky 
neurochirurgie poukázal na vz�ah medzi trvaním 
kompresie cauda equina a výsledkom lieèby. Dr. Èí�ková 
a Dr. Rosocha z Tkanivovej banky naèrtli perspektívy 
regeneraènej medicíny. Poukázali na potenciálne 
mo�nosti vyu�itia kmeòových buniek, ktorým sa
po overení v experimente u� otvorila cesta aj pre aplikáciu
v klinickej praxi. 

V onkologickej sekcii koordinovanej prof. Moj�i�om 
odzneli prioritné výsledky skupiny pracovníkov UPJ� 
LF orientovaných na výskum nádorov. Prof. Andrej Boor
z Ústavu patologickej anatómie demon�troval unikátne 
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morfologické obrazy osobitých lézií ochorení hlavy
a krku, ktoré publikovali pracovníci Ústavu v zahranièných 
karentovaných v spolupráci s profesorom Imrichom 
Friedmannom z Londýna, jedným zo zakladate3⁄4ov 
patologickoanatomického oddelenia �tátnej nemocnice 
v Ko�iciach. Prof. Friedmann patrí k svetoznámym a naj-
významnej�ím predstavite3⁄4om patológie v otorhinola-
ryngologickej oblasti. Prof. Boor názorne uviedol 
niektoré vzácne nádorové ochorenia ako napr. Ewingov 
sarkómu nosa, myoepiteliálny karcinóm glandula parotis 
èi intestinálny typ sinonazálneho adenokarcinómu nosa, 
ako aj zriedkavej�ie typy aktinomykózy stredného ucha 
a oxalátového granulómu nosovej sliznice. Prof. Moj�i�
z Ústavu farmakológie referoval o nádorovej angiogenéze, 
ktorá patrí k intenzívne �tudovaným aperspektívnym 
cie3⁄4om protinádorovej terapie. Angiogenéza, t.j. tvor-

ba ciev z u� preexistujúcich 
ciev, je základnou podmienkou
pre rast a metastázovanie nádo-
rov. Klinické výsledky ukazujú, 
�e inhibítory angiogenézy mô�u 
významne predå�i� pre�ívanie 
onkologických pacientov. Hlb�ie 
poznanie zákonitostí nádorovej 
angiogenézy mô�e vies� k se-
lektívnej�iemu a efektívnej�iemu 
blokovaniu jednotlivých krokov 
tohto patologického procesu
a v koneènom dôsledku mô�e 
zvý�i� úspe�nosnos� onkologickej 
lieèby. Ústav experimentálnej 
medicíny sa prezentoval pred-
ná�kou o �Biomodulácii biologic-
kých bariér organizmu a ich 
obranných mechanizmov v pre-
vencii srdcovo-cievnych a nádo-

rových chorôb�. Autori demon�-
trovali protektívne úèinky probio-
tických mikroorganizmov, prebio-
tík, rastlín a ich extraktov
a ω-3 polynenasýtených mast-
ných kyselín v prevencii srd-
covo-cievnych a nádorových 
chorôb vlastnými poznatkami 
získanými v rámci výskumnej 
èinnosti ústavu. 

V sekcii Varia I., ktorú 
koordinovala prof. Podracká v úvo-
de odznela vynikajúca predná�-
ka významného imunológa 
prof. Schoenfelda z Izraela, bý-
valého predsedu Svetovej imu-
nologickej spoloènosti o pato-
genéze systémového lupusu. 
Prof. Schoenfeld bravúrnym 
spôsobom objasnil poslucháèom 

zlo�ité patogenetické deje, sprevádzajúce autoimunitné 
procesy, prièom predná�ku dopåòal vtipnými replikami 
a názornými kazuistikami. Dr. L. Kusner (St. Louis 
University, USA) demon�trovala na experimentálnom 
modeli myastenie gravis morfologickú odli�nos� a va-
riabilitu expresie rôznych génov v perimyziálnych 
fibroblastoch extraokulárnych svalov. Prof. Jitse P. 
van Dijk z Univerzity v Groningene, ktorý za dlhoroènú 
vedeckú spoluprácu s UPJ� LF dostal pri príle�itosti 
60. výroèia pamätnú medailu dekana LF, sa v svojej 
predná�ke zameral na vysoko aktuálnu tému �ratingu� 
svetových univerzít. Naèrtol stratégiu na zvý�enie 
vedeckej kredibility univerzít, ktorá sa v európskom
a svetovom meradle pova�uje za hlavný atribút
pri hodnotení úrovne vzdelávacej in�titúcie. Predná�ka 
prof. �alagovièa z Ústavu Lekárskej biológie analyzovala 
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Vyu�itie chemických metód 
pri ochrane a podpore 
zdravia obyvate3⁄4stva

Získavaním informácií na posúdenie zdravotného stavu obyvate3⁄4stva, 
�ivotného alebo pracovného prostredia sa na Slovensku zaoberajú 
pracovníci rôznych �tátnych aj súkromných in�titúcií. Pri svojej práci 
pou�ívajú rôzne laboratórne metódy a postupy. 

V dòoch 9. a 10. 9. 2008 sa zástupcovia týchto pracovísk stretli
na 1. konferencii �Vyu�itie chemických metód pri ochrane a podpore 
zdravia obyvate3⁄4stva�, ktorú organizoval Ústav verejného zdravotníctva 
Lekárskej fakulty UPJ� a Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Ko�iciach. Organizaèný výbor pracoval v zlo�ení pracovníkov
z LF UPJ�, RÚVZ a TU HF. 

Konferencia bola venovaná 60. výroèiu zalo�enia Lekárskej 
fakulty UPJ�. Za výber príspevkov do odborného programu 
bol zodpovedný výbor, ktorý pracoval v zlo�ení: doc. RNDr. G. 
Holéczyová, CSc., doc. A. Hudák, PhD., prof. Ing. J. Guzy, PhD., 
Doc. RNDr. Silvia Ru�ièková, PhD. Odborný program bol zameraný 
na vyu�itie chemických postupov a dostupnej prístrojovej techniky 
na získavanie informácií, ktoré slú�ia pri rie�ení problémov kvality 
pitnej vody, potravín, problematiky pracovného a �ivotného prostredia
a mnohých ïal�ích oblastí �ivota.

Na konferencii sa zúèastnili predná�ajúci z rôznych fakúlt �tyroch 
univerzít, zástupcovia v�etkých chemických laboratórií úradov 
verejného zdravotníctva a ïal�ích pracovísk. Program bol rozdelený
do �iestich sekcií, celkovo odznelo 48 odborných predná�ok. Hovorilo sa
o chemických metódach pri analýze vôd a potravín, vzoriek pracovného
a �ivotného prostredia, vzoriek pracovného ovzdu�ia a vnútorného 
ovzdu�ia budov, vzoriek biologického materiálu a biologických 
expozièných testov, o biochemickom monitoringu a zabezpeèení kvality 
výsledkov. Úèastníci konferencie mali k dispozícii zborník abstraktov, 
ktorý im pomohol zorientova� sa v predná�aných témach.

Partnermi, ktorým patrí vïaka a bez ktorých podpory by sa toto 
podujatie nemohlo uskutoèni�, a ktorí sa aj významne podie3⁄4ajú
a anga�ujú v oblasti chemických metód, chemickej analýzy a prístrojovej 
techniky boli: AMEDIS, CHROMSPEC, FISHER, MERCK, PRAGOLAB, 
SHIMADZU, SIGMA-ALDRICH, UNIQA.

Celoslovenská konferencia chemikov vytvorila priestor na prezentáciu 
èinnosti a dosiahnutých výsledkov pre �iroké spektrum odborníkov, ktorí 
pracujú v danej sfére.

Umo�nila im oboznámi� sa so �írkou problematiky ochrany a podpory 
zdravia a súèasným stavom v tejto oblasti. Príspevky autorov boli vydané 
v recenzovanom Zborníku predná�ok �Vyu�itie chemických metód
pri ochrane a podpore zdravia obyvate3⁄4stva�. 

Na základe vyjadrení úèastníkov celé podujatie je mo�né hodnoti� 
ve3⁄4mi pozitívne po odbornej stránke i pri nadväzovaní kontaktov. 
Organizátori konferencie veria, �e i pripravovaná 2. konferencia �Vyu�itie 
chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvate3⁄4stva� sa bude 
nies� v podobnom duchu.

doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc.
Ústav verejného zdravotníctva

UPJ� LF Ko�ice

vplyv génových polymorfizmov na medicínu. Toto �túdium, 
ktoré sa opiera o vlastné klinické výsledky na ve3⁄4kom 
súbore chorých, mô�e významnou mierou pomôc� 
nielen k zisteniu príèin mnohých patologických stavov, 
ale umo�ní aj identifikova� jednotlivca s predispozíciou
k daným chorobám e�te v èase pred klinickou 
manifestáciou choroby. Pre lekárov sa tak v blízkej 
budúcnosti otvárajú diametrálne nové, e�te donedávna 
netu�ené mo�nosti, ako je napr. �genetická profilácia� 
pacientov, ktorá odhalí náchylnos� k rôznym ochoreniam 
a navrhne prevenciu, èi dokonca vhodnú stratégiu lieèby. 
Genomický výskum tak zásadným spôsobom ovplyvní
v budúcnosti nielen cielenú diagnostiku, ale aj prevenciu 
a samotnú lieèbu. Prof. Siegfried z Ústavu klinickej 
mikrobiológie referoval o aktuálnej epidemiologickej 
situácii jednotlivých foriem hepatitídy na Slovensku. 
Uviedol nové mo�nosti rýchlej diagnostiky tejto záva�nej 
a obávanej infekcie pomocou RT-PCR. Prof. Pomfy 
z Ústavu histológie predstavil experimentálny model 
porovnávajúci histopatologický obraz jejunálneho 
transplantátu následkom teplej a studenej ischémie. Dr. 
Topercerová z 2. Gynekologickej kliniky zhrnula výsledky 
pracoviska s implantáciou embrya v programoch in vitro 
fertilizácie.

V sekcii �Chirurgia� prof. Bober z 1. Chirurgickej 
kliniky prezentoval dlhodobé výsledky a kvalitu 
�ivota chorých s ileo-pauch �análnou anastomózou.
Z problematiky zubného lekárstva odzneli dve predná�ky. 
Prof. Markovská sa zamerala na chirurgickú terapiu 
parodontitis a prof. Jenèa na komplexnú lieèbu strednej 
tretiny anomálií maxilofaciálnej kostry. Prof. Frankovièová 
z Kliniky cievnej chirurgie predstavila kardiovaskulárny 
program vo Východoslovenskom ústave srdcových
a cievnych chorôb a.s. Doc. Va�ko z Kliniky ortopédie 
zreferoval skúsenosti s modernými postupmi v endo-
protetike váhonosných kåbov. 

V sekcii �Varia II.�, ktorý koordinoval prof. Daniel 
Pella, predstavil doc. Rácz nové trendy v laboratórnej 
diagnostike a monitorovaní metabolickej kompenzácie 
diabetikov. Doc. Takáè z Kliniky rehabilitácie informoval 
o vyu�ití biofeedbacku variability srdcovej frekvencie pri 
kardiorehabilitácií. Ing. Majerník z Ústavu informatiky 
názorne demon�troval, ako mo�no vyu�i� videoanalýzu 
pohybu pri hodnotení chôdze pacientov. Dr. Feketeová 
z Kliniky neurológie prezentovala korelácie medzi 
subjektívnym a objektívnym hodnotením nadmernej 
dennej spavosti. 

Na záver mo�no kon�tatova�, �e slávnostná 
konferencia organizovaná pri príle�itosti 60. výroèia 
zalo�enia Lekárskej fakulty bola vedecky plodným 
podujatím, ktoré poskytlo �iroký priestor pre spoloèné 
�fórum� teoretikov a klinikov. 

V�etkým úèastníkom konferencie treba zablaho�ela� 
k dosiahnutým výsledkom a popria� im ve3⁄4a nad�enia a 
elánu pri realizácií ïal�ích vedeckých výziev!

Za vedecký výbor konferencie
prof. Podracká, prof. Moj�i�, prof. �ulla a prof. Tkáè
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Ústav informatiky Prírodovedeckej 

fakulty UPJ� a jeho aktivity 

smerom k �tudentom

a vonkaj�iemu prostrediu

Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJ� rozvíja 
pomerne rozsiahle aktivity smerom k �iakom a uèite3⁄4om 
základných a stredných �kôl, �tudentom informatiky na UPJ�, 
ako aj vo vz�ahu k IT firmám na Slovensku. Tieto aktivity sú 
zamerané na vyh3⁄4adávanie a podporu talentovaných �tudentov, 
skvalitòovanie výuèby na v�etkých stupòoch �kôl, propagáciu 
�túdia informatiky na PF UPJ�, ako aj skvalitnenie podmienok 
pre výuèbu informatiky.

Informatika má momentálne v�eobecne priaznivé vonkaj�ie 
podmienky na rozvoj. V súvislosti s informaènou revolúciou, 
ktorú za�ívame, je dopyt po absolventoch �túdia informatiky 
ve3⁄4mi vysoký. V Ko�iciach navy�e z iniciatívy IT spoloèností 
vzniklo záujmové zdru�enie Ko�ice IT Valley, ktorého cie3⁄4om 
je skvalitòova� podmienky na prípravu IT odborníkov a ich 
následné uplatnenie. Na druhej strane záujem absolventov 
stredných �kôl, najmä tých kvalitných, o �túdium informatiky 
PF UPJ� nie je adekvátny. Dôvodov je samozrejme viacero. 
V prvom rade najkvalitnej�í maturanti, ktorých talent sa èasto 
rozvíja aj vïaka aktivitám Ústavu informatiky, idú �tudova�
do Prahy, Brna a Bratislavy. Rozhodujú sa tak nielen preto, �e 
univerzity v týchto mestách majú lep�iu tradíciu, ale aj preto, 
�e tieto mestá ponúkajú �ir�ie mo�nosti na realizáciu v IT 
oblasti a predov�etkým lep�ie sociálne a kultúrne podmienky. 
Nezanedbate3⁄4ným motivaèným faktorom je i vzdialenos�
od domova, ktorá determinuje mieru prirodzeného 
osamostatnenia sa �tudenta. V tejto súvislosti treba 
poznamena�, �e záujem o �túdium informatiky je dlhodobo 
poznamenaný tým, �e UPJ� nemá dostatok ubytovacích
a kvalitných stravovacích kapacít pre svojich �tudentov
a zaostáva aj v porovnaní s Technickou univerzitou, ktorá 
ponúka podobné �túdium. Ko�ice navy�e v porovnaní s inými 
spomínanými univerzitnými mestami sú pre �tudentov menej 
atraktívne z h3⁄4adiska kultúrneho a spoloèenského. 

Aby bolo mo�né kompenzova� niektoré z uvedených 
nevýhod a zvýrazni� pozitívne aspekty �túdia informatiky
na UPJ�, rozvíja Ústav informatiky viacero aktivít.

Aktivity smerom k talentovaným �tudentom základných
a stredných �kôl.

Tieto aktivity sú zamerané 
na vyh3⁄4adávanie talentovaných 
�tudentov a podporu ich 
ïal�ieho rozvoja. Jednotlivé 
aktivity vychádzajú z dlhodo-
bých aktivít na podporu 
Olympiády v informatike, ktorým 
sa dlhodobo venuje doc. RNDr. 
Gabriela Andrejková, CSc. 

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda
pre stredo�kolákov, podobne ako Matematická olympiáda 
a Fyzikálna olympiáda. Olympiáda v informatike má na Slo-
vensku u� vy�e dvadsa�roènú tradíciu. Jej prvých 21 
roèníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády.
Od roku 2006 táto olympiáda existuje samostatne. Vyhlasovate3⁄4mi 
OI je Ministerstvo �kolstva Slovenskej republiky v spolupráci
so Slovenskou informatickou spoloènos�ou, Slovenskou 
komisiou olympiády v informatike a v spolupráci s Jednotou 
slovenských matematikov a fyzikov. Na usporiadaní OI sa 
podie3⁄4ajú �koly, orgány �tátnej správy v �kolstve, zariadenia 
pre záujmovú èinnos� �iakov (napr. Iuventa) a ïal�ie in�titúcie 
a zariadenia (napr. Centrá vo3⁄4ného èasu). Úspe�ní rie�itelia 
OI sú na slovenských univerzitách na vysoko�kolské �túdium 
spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlep�í rie�itelia 
navy�e získavajú mo�nos� zúèastni� sa medzinárodných 
prípravných sústredení a reprezentova� Slovensko na me-
dzinárodných programátorských sú�a�iach (IOI a CEOI). 
Tohtoroèné krajské kolá v oboch kategóriách, A � kategória 

�tudentov so ziskom jednej striebornej medaily na CEOI
v Nemecku a dvoch strieborných a dvoch bronzových 
na IOI v Egypte nepatria v histórii Slovenska medzi 
najlep�ie, preto dúfame, �e tento rok bude lep�í. V 
septembri 2008 od�tartoval 24. roèník OI domácim kolom

pre pokroèilých, B � kategória pre zaèiatoèníkov, sa konali 
15. januára 2008 v krajských mestách. V oboch kategóriách 
sú�a�ilo 112 �iakov. Celo�tátne kolo kategórie A sa tohto 
roku konalo v Banskej Bystrici koncom apríla 2008. Výsledky 
celo�tátneho kola urèujú ví�azov a úspe�ných rie�ite3⁄4ov, 
ktorých je v�dy skoro polovica. Najlep�í desiati �tudenti boli 
pozvaní na sústredenie kvôli výberu na medzinárodné sú�a�e, 
a to na Stredoeurópsku olympiádu v informatike (CEOI)
v Nemecku a Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI)
v Egypte. Pred týmito dvomi medzinárodnými akciami sa e�te 
uskutoènil spoloèný tréning �tudentov troch krajín: Èeská 
republika, Po3⁄4sko a Slovensko. Tento tréning sa uskutoènil 
tohto roku v UVZ UPJ� v Dani�ovciach. Tieto aktivity si 
naozaj vy�adujú mno�stvo èasu. Tohtoroèné výsledky na�ich 

Na fotografii sú úèastníci krajského kola OI Ko�ického a Pre�ovského 
kraja (rie�itelia aj uèitelia) na PF UPJ�, kde sa sú�a� konala.

v oboch kategóriách.
Pre najni��ie vekové 

kategórie je urèená sú�a� 
PALMA junior (PALMA = Pro-
gramovanie, ALgoritmy a MA-
tematika). PALMA junior je 
on-line programátorská sú�a� 
(http://di.ics.upjs.sk/palmaj/)
v programovacom jazyku 

Imagine LOGO, ktorú ústav organizuje od �kolského 
roku 2005/2006. Hlavnými cie3⁄4mi sú�a�e je rozvíjanie 
algoritmického myslenia, programátorských zruèností, 
logického myslenia, schopnosti rie�i� problémy
a estetického cítenia. Sú�a� je urèená �iakom 5.�9. roèníka 
základných �kôl (resp. ni��ieho stupòa osemroèných gymnázií) 
a 1. roèníka stredných �kôl. Ka�doroène organizujeme tri 
on-line �kolské kolá so 4 úlohami. Najlep�í úèastníci postúpia 
do prezenèného finále na Prírodovedeckej fakulte UPJ�
v Ko�iciach. Samotná sú�a� je pre nás zároveò prostredím
pre kvalitatívny výskum v oblasti algoritmického myslenia 
�iakov. Na webe publikujeme zadania v�etkých sú�a�ných 
úloh, ich autorské rie�enia, komentáre k �iackym rie�eniam, 
galériu naprogramovaných obrázkov a uèebné texty k jazyku 
Imagine LOGO, ktoré sú prístupné aj pre ostatných uèite3⁄4ov 
a �iakov, ktorí sa nezapojili do tejto sú�a�e. Organizátormi 
podujatia, tvorcami úloh, autorských rie�ení, komentárov
a opravovate3⁄4mi sú RNDr. 1⁄4ubomír �najder, PhD., Mgr. Ján 
Guni� a Mgr. Valentína Guni�ová.

á
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Úèastníci finálového kola sú�a�e PALMA junior v úlohe vykonávate3⁄4a 
algoritmov � robota kreslièa.

Pre vy��ie vekové kategórie je urèená programátorská sú�a� 
PALMA. Tá má u� �tvorroènú históriu a poèas svojej existencie 
sa stala neoddelite3⁄4nou súèas�ou kalendára talentovaných 
informatikov na stredných �kolách. Jej hlavný cie3⁄4 je priláka� 
mladých, zruèných a programovaniachtivých stredo�kolákov. 
Sú�a� má spravidla zimnú a letnú èas�, z ktorých ka�dá vyústila 
do ve3⁄4kého finále. Na postup do finále sa mo�no kvalifikova� 
v dvoch kolách, ktoré sa konajú on-line. Postupujúci z on-line 
kôl sa mô�u zúèastni� finálového kola, ktoré trvá spravidla 4 dni. 
Prvý a posledný sú urèené na cestovanie a oddych. Druhý a tretí 
deò je sú�a�ný a vzdelávací. Samotná sú�a� je v�dy doplnená 
populárno-vedeckou prezentáciou niektorého z uèite3⁄4ov UPJ� 
a doplnkovými aktivitami. Bli��ie informácie o sú�a�i je mo�né 
nájs� na adrese http://palma.strom.sk/. Pri zrode sú�a�e boli 
Mgr. Marián Dvorský (dnes zamestnanec spoloènosti Google), 
Mgr. Ján Katreniè, Mgr. Samuel Kupka a doc. RNDr. Gabriel 
Semani�in, PhD. Dnes sa do organizaèného zabezpeèenia 
zapájajú aj RNDr. Jana Pribolová, RNDr. Rastislav Krivo�-Bellu� 
a RNDr. Róbert Novotný. 

V minulosti bola podobnou aktivitou sú�a� IT LIGA (http://
www.itliga.sk), ktorú organizoval Ústav informatiky v spolupráci 
so spoloènos�ou Siemens. Okrem programátorskej èasti mala 
aj èas� zameranú na rie�enie hlavolamov a bola urèená �irokej 
verejnosti. Na jej organizaènom zabezpeèení sa podie3⁄4ali najmä 
RNDr. Vladimír Lacko, PhD., doc. RNDr. Stanislav Krajèi, PhD., 
RNDr. Rastislav Krivo�-Bellu� a doc. RNDr. Gabriel Semani�in, 
PhD.

Iným typom aktivity je Popoludnie s informatikou. Je to 
podujatie urèené �tudentom a uèite3⁄4om stredných �kôl, ktorí 
sa zaujímajú o informatiku. Pozostáva z populárno-vedeckých 
predná�ok a interaktívneho rie�enia problémov. Predná�ky 
mô�u by� prínosom aj pre �tudentov alebo zamestnancov 
vysokej �koly, ktorí sa aktívne nevenujú problematike, ktorej 
sa predná�ka týka. Predná�ky sa uskutoèòujú aspoò dvakrát 
za semester. Témy sa týkajú vybraných oblastí teoretickej
aj aplikovanej informatiky, ale aj hranièných oblastí, ako je 
napr. informatika v biológii. Jedno podujatie do roka je tradiène 
venované príprave �tudentov na Olympiádu v informatike. 
Predná�ajú preva�ne uèitelia Ústavu informatiky, ale aj uèitelia 
z iných ústavov PF UPJ� alebo Slovenskej akadémie vied. 
U� rok je podujatie umo�nené sledova� prostredníctvom 
videokonferenèného systému EVO on-line alebo je mo�né 
pozrie� si predná�ku zo záznamu. Podujatie je finanène 
podporované z APVV grantu Doc. RNDr. Gabriely Andrejkovej, 
CSc. Na jeho organizaènom zabezpeèení sa podie3⁄4ajú 
najmä Mgr. Peter Mlynárèik a Mgr. Rastislav Adámek. Viac 
informácií a preh3⁄4ad doteraj�ích predná�ok je na adrese http:
//ics.upjs.sk/psinf.

Na propagáciu �túdia informatiky sú okrem tradièných Dní 
otvorených dverí na UPJ� a PF UPJ� organizované aj výjazdy 
na stredné �koly a víkendové sústredenia. V rámci nich sa 
úèastníci dozvedia viac o �túdiu na UPJ�, absolvujú zaujímavé 
sú�a�e a tie� populárno-vedecké predná�ky. Takéto aktivity sú 
spravidla organizované v spolupráci s Ústavom matematických 
vied a Ústavom fyzikálnych vied.

Aktivity smerom k uèite3⁄4om stredných �kôl
Vzh3⁄4adom na to, �e Prírodovedecká fakulta pripravuje

aj uèite3⁄4ov základných a stredných �kôl, sna�ia sa pracovníci 
Ústavu informatiky realizova� i podporné aktivity, ktoré 
umo�òujú uèite3⁄4om zosta� v kontakte s ich alma mater,
ale aj získa� ïal�iu kvalifikáciu a podnety na inováciu metód
a foriem výuèby. 

Základnou takouto aktivitou je Klub uèite3⁄4ov informatiky. Ide 
o priebe�né vzdelávanie pre uèite3⁄4ov informatiky základných 
a stredných �kôl, ktoré ústav organizuje ka�doroène
od roku 2000 s výnimkou akademického roku 2007/2008. 
Cie3⁄4om podujatia je, aby uèitelia informatiky z praxe získali 
najnov�ie informácie k problematike výuèby vybraných 
oblastí �kolskej informatiky, mali mo�nos� prediskutova�
a prezentova� svoje pedagogické skúsenosti a názory. Okrem 
poldòových prezenèných stretnutí s predná�kami, diskusiami 
a tvorivými dielòami, úèastníci majú prístup k e-learningovému 
prostrediu LMS Moodle (http://kluby.science.upjs.sk/
course/view.php?id=8). V tomto prostredí majú k dispozícii 
predná�ky, uèebné texty, uká�ky projektov, diskusné fóra atï. 
V akademickom roku 2008/2009 sú stretnutia zamerané na tri 
oblasti: Metodika výuèby témy práca s internetom, Aktivizujúce 
metódy v �kolskej informatike a Metodika výuèby algoritmizácie 
a programovania. Predná�ky sa budú zároveò vysiela� 
videokonferenène prostredníctvom systému EVO. Organizátori 
a lektori podujatia sú RNDr. 1⁄4ubomír �najder, PhD., Mgr. Ján 
Guni� a Mgr. Valentína Guni�ová.

U� dlhoroènú tradíciu na Ústave informatiky majú 
aj in�truktá�e pre stredo�kolských uèite3⁄4ov informatiky
k rie�eniam úloh olympiády v informatike. Pravidelne zaèiatkom 
�kolského roka sa na pôde na�ej fakulty stretávajú uèitelia
z východného Slovenska. Tohto roku boli oslovení uèitelia
z celého Slovenska a zorganizovali sme Uèite3⁄4ský seminár
k olympiáde v informatike (USOI) v UVZ UPJ� v Dani�ovciach. 
Okrem rie�enia olympijských úloh a prezentácie prípravných 
úloh, je to dobrá príle�itos� na diskusiu uèite3⁄4ov. Uèitelia takisto 
ocenili, �e mali mo�nos� vyskú�a� si programova� v prostredí, 
aké sa pou�íva na celo�tátnom kole olympiády. 

Aktivity pre �tudentov informatiky na PF UPJ�
Ústav informatiky nezabúda ani na �tudentov informatiky

na PF UPJ�. V spolupráci s IT spoloènos�ami bola v roku 
2004 zalo�ená Cena ko�ických IT spoloèností. Tá sa 
ka�doroène ude3⁄4uje v rámci �tudentskej vedeckej konferencie
za najoriginálnej�iu prácu a za prácu s najlep�ími predpokladmi 
na praktické vyu�itie. Cenu ude3⁄4uje odborná porota zlo�ená
zo zástupcov IT spoloèností a doteraz k zmluve o zriadení ceny 
pristúpilo 12 IT spoloèností. V rámci �tudentskej vedeckej 
konferencie sa u� tradiène organizuje aj programátorská 
sú�a�, ktorá je otvorená pre �tudentov v�etkých �tudijných 
programov.

V rámci aktivít zdru�enia Ko�ice IT Valley ponúka Ústav 
informatiky aj výberové predmety, ktoré sú realizované
v spolupráci s IT spoloènos�ami. Momentálne ich je v ponuke 
11 a umo�òujú �tudentom získa� základné znalosti o aktuálnych 
technológiách a metodológiách vyu�ívaných IT spoloènos�ami. 
Èas� týchto predmetov sa realizuje na hadvérovom vybavení 

á
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Praktické vzdelávanie v rámci Letnej �koly sie�ovania 2007.

poskytnutom IT spoloènos�ami a s vyu�itím akademických 
licencií. Niektoré predná�ky sa realizujú s vyu�itím video-
konferenèného systému EVO. V takom prípade nemusí 
lektor-�pecialista pricestova� na ná� ústav, ale mô�e predná�ku 
realizova� zo svojho pracoviska.

�túdium informatiky na PF UPJ� tradiène vychádza
z kvalitných teoretických základov. Absolventi v�ak v praxi 
potrebujú i praktické zruènosti pri údr�be hardvéru a sieti. Tieto 
znalosti a zruènosti by im mala pomôc� nadobudnú� tý�dòová 
Letná �kola sie�ovania, ktorá sa od roku 2007 organizuje
v ÚVZ v Dani�ovciach. Hlavným cie3⁄4om letnej �koly je roz�íri� 
praktické vedomosti a zruènosti z problematiky sie�ovania 
malých a stredne ve3⁄4kých podnikov alebo �kôl. Dôvod 
takéhoto výjazdového intenzívneho kurzu je mo�nos� vyskú�a� 
si prakticky prepája� poèítaèe, vytvára� virtuálne siete a tie� 
zabezpeèi� sie� a jednotlivé poèítaèe v nej pred útoèníkmi. Tieto 
úkony sú v �kolskom prostredí �a�ko realizovate3⁄4né, preto�e 
poèítaèové uèebne sú nastavené tak, �e �tudenti nemajú 
administrátorské práva a nie je mo�né naru�ova� bezpeènos� 
�kolskej siete. Kurzy sú vedené odborníkmi na rôzne oblasti 
sie�ovania. Okrem odbornej stránky, umo�òuje letná �kola
aj neformálne komunikácie medzi pedagógmi a �tudentmi, 
ako aj bli��ie spoznanie sa �tudentov z rozdielnych �tudijných 
programov. �kola má aj kultúrno-poznávací charakter. Viac 
informácií o Letnej �kole sie�ovania mo�no nájs� na webovej 
stránke http://ics.upjs.sk/letnaskola/.

Úspech letnej �koly medzi �tudentmi nás podnietil 
organizova� Zimnú �kolu dátovej analýzy, ktorá � na rozdiel

od letnej �koly � sa bude venova� teoretickým problémom, 
ktoré mô�u nasta� v rôznych fázach procesu analyzovania dát. 

Vzh3⁄4adom na to, �e �tudenti prichádzajúci na V� majú èoraz 
väè�ie problémy, adaptova� sa na vysoko�kolské �túdium, 
rozhodli sme sa na Ústave informatiky organizova� úvodné 
víkendové sústredenie pre prvákov. Víkendové stretnutie 
INPUT 2008 sa prvýkrát konalo v èase od 3. do 5. 10. 2008 
v �kole v prírode Turzov v Gelnici. Cie3⁄4om bolo vzájomné, 
bli��ie spoznanie sa uèite3⁄4ov a ich �tudentov, predstavenie 
kreditového �tudijného systému a náplne �túdia informatiky. 
�tudenti za�ili víkend plný neformálnych predná�ok, zábavných 
cvièení, netradièných �portov a sú�a�í. Na organizácii sa 
podie3⁄4ali najmä Mgr. Ján Guni�, doc. RNDr. Stanislav Krajèi, 
PhD., RNDr. 1⁄4ubomír �najder, PhD., RNDr. Róbert Novotný, 
RNDr. Tomá� Horváth, PhD., Mgr. Peter Mlynárèik, a �tudentky 
Zuzana Rondo�ová, Zuzana �abáková a Andrea Jakimová. 

Udelenie zlatej medaily Prírodovedeckej fakulty 
UPJ� prof. Ing. �tefanovi Jáno�ovi, CSc.

pri príle�itosti jeho �ivotného jubilea 
Dòa 27. apríla 2009 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJ�

v Ko�iciach konal slávnostný akt, na ktorom dekan fakulty doc. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc. odovzdal Zlatú medailu PF UPJ� prof. Ing. �tefanovi 
Jáno�ovi, CSc. pri príle�itosti jeho �ivotného jubilea. 

Prof. Jáno�, absolvent Fakulty technickej a jadrovej fyziky ÈVUT 
v Prahe, ktorý je v súèasnosti profesorom univerzity vo �vajèiarskom 
Berne, významnou mierou prispel ku vzniku nízkoteplotného laboratória 
na PF UPJ� v r. 1968 a stál pri zrode nového a perspektívneho smeru 
výskumu v oblasti fyziky nízkych teplôt nielen v Ko�iciach, ale aj na Slo-
vensku. Stal sa vedúcou osobnos�ou nízkoteplotného výskumu
v Ko�iciach a pod jeho vedením sa v laboratóriu vybudovala 
experimentálna základòa, ktorá sa stala predpokladom jeho dne�nej 
svetovej reputácie. Vïaka úsiliu a schopnostiam prof. Jáno�a sa postupne 
vytvorila skupina mladých 3⁄4udí, skupina nízkych teplôt, ktorá sa práve 
jeho zásluhou aktívne zapojila do medzinárodnej vedeckej spolupráce. 
Ko�ice sa tak, po Moskve a Charkove, stali tretím mestom vo východnej 
a strednej Europe, kde sa koncom 80-tych rokov podarilo realizova� tzv. 
jadrovú adiabatickú demagnetizáciu a uskutoèni� fyzikálne experimenty
v oblasti submilikelvinových teplôt. Úspech rozvoja ko�ickej fyziky vôbec
a fyziky nízkych a supernízkych teplôt zvlá��, mal svoje priaznivé zázemie 
aj v tom, �e Prírodovedecká fakulta UPJ� a Ústav experimentálnej 
fyziky SAV v Ko�iciach spojili svoje sily pri personálnom, laboratórnom 
a prístrojovom budovaní svojich pracovísk ako aj pri realizácii 
experimentálneho výskumu. Najmarkantnej�ím plodom tejto spolupráce 
bolo spoloèné pracovisko v oblasti nízkych a ve3⁄4mi nízkych teplôt,
na budovaní ktorého mal k3⁄4úèový podiel práve pán profesor, ktorý pracoval 
na fakulte do roku 1980 a potom do roku 1984 na Ústave experimentálnej 
fyziky SAV v Ko�iciach. 

Prof. Jáno� vytvoril uznávanú �kolu fyziky nízkych a ve3⁄4mi nízkych 
teplôt v Ko�iciach a na Slovensku, ktorú v súèasnosti tvorí 5 nosite3⁄4ov 
titulu DrSc., 2 profesori a ïal�í poprední odborníci a vysoko�kolskí 
uèitelia. Je autorom troch kni�ných publikácii a 93 vedeckých prác. 
Aj vïaka schopnostiam, elánu a obrovskému fyzikálnemu rozh3⁄4adu 
pracovisko, pri zrode ktorého stál, je v súèasnosti Centrom excelentnosti 
SAV, UPJ�, APVV a najnov�ie získalo aj podporu zo �trukturálnych fondov 
v rámci výzvy zameranej na vznik Centier excelentnosti.

Vzh3⁄4adom na v�etky uvedené aktivity a výsledky vedeckej práce 
je mo�né prof. Ing. �tefana Jáno�a, CSc. pova�ova� za najvýraznej�iu 
osobnos� Slovenskej fyziky.
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Odha3⁄4ovanie tajomstiev mikrosveta
so �tudentmi stredných �kôl

Projekt, ktorý nesie aj názov 5th International 
Particle Physics Masterclasses 2009, zastre�uje tzv. 
medzinárodné �tudentské výskumné dni, v skratke 
Masterclasses (MC). Ich hlavným úèelom je priblí�i� 
stredo�kolským �tudentom na celom svete hlavné 

ciele a metódy základného výskumu v oblasti jadrovej
a subjadrovej fyziky. �tudenti prichádzajú do najbli��ích 
univerzít alebo výskumných centier a stanú sa na jeden 
deò èlenmi vedeckého kolektívu fyzikov, aby strávili 
tento deò odha3⁄4ovaním záhad èasticovej fyziky.

MC zorganizovali prvýkrát vedci vo Ve3⁄4kej Británii 
v roku 1997 pri príle�itosti výroèia objavu elektrónu. 
Rok 2005 sa stal podnetom pre vznik celoeurópskej 
verzie tohto projektu. Jedným z dôvodov bol fakt, �e 
rok 2005 bol vyhlásený za Medzinárodný rok fyziky 
a to pri príle�itosti stého výroèia prvého vydania troch 
fyzikálnych prác Alberta Einsteina.

Tohto roku sa MC konali od 16. marca do 3. apríla
za úèasti vy�e �es�tisíc stredo�kolských �tudentov z viac 
ako 23 európskych krajín, na vedeckej pôde takmer 80 
európskych akademických in�titúcií, s prispením 22 

vedeckých in�titúcií USA. Prvýkrát sa projektu zúèastnili 
aj brazílske a africké výskumné in�titúcie. Poèas dvoch 
výskumných tý�dòov sa ka�dý deò do projektu zapojilo 
súèasne 5 a� 7 univerzít z celého sveta.

V Ko�iciach sa medzinárodný projekt uskutoènil
vo videokonferenènej miestnosti KJaSF ÚFV PF UPJ�, 
ktorá je vybavená najmodernej�ou technológiou EVO 
umo�òujúcou organizova� videokonferencie simultánne 
s podobne vybavenými vedeckými pracoviskami
na celom svete, teda aj s CERN (Európske centrum 
jadrového výskumu). Videokonferenèné prepojenie 
úèastníkov medzinárodného projektu realizoval 
slovenský Caltech-EVO tím RNDr. P. Murína, CSc. 
(UPJ� Ko�ice).

Videokonferenènú miestnos� zaplnilo 01. apríla 
2009 a� 57 �tudentov zo �iestich ko�ických gymnázií 
(Po�tová, T. Akvinského, �robárová, J.A. Komenského, 
Alejová, Opátska) a z Gymnázia sv. Jána Bosca
v Bardejove. 

V úvode programu privítal �tudentov RNDr. A. Dirner, 
CSc. z ÚFV PF UPJ�. Teoretickú èas� programu otvorila 
svojou predná�kou Doc. RNDr. J. Hlaváèová, CSc.
z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Ko�iciach. 
Vo svojich Poh3⁄4adoch do mikrosveta priblí�ila �tudentom 
základy èasticovej fyziky a mikrosveta.

Okolo jedenástej predná�al vedecký pracovník 
Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Ko�iciach (ÚEF 
SAV), RNDr. L. �ándor, CSc. na tému Èo mô�e èasticová 
fyzika poveda� o prvých mikrosekundách vývoja 
vesmíru. �tudenti sa dozvedeli základné informácie 
o novom stave hmoty, o kvarkgluónovej plazme,
o jej úlohe v rannom vývoji vesmíru a informácie o tom,
ako túto poèiatoènú etapu evolúcie sveta skúmajú 
fyzici.

Ko�ice v znamení fyziky. Aj tak sa dá 
charakterizova� 1. apríl 2009, kedy sa 
na akademickej pôde Katedry jadrovej 
a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych 
vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa �afárika v Ko�iciach (KJaSF 
ÚFV PF UPJ�) uskutoènilo podujatie 
Hands on Particle Physics - European 
Masterclasses for High School Students 
(v preklade Èasticová fyzika vlastnými 
rukami - Európske odborné kurzy pre stre-
do�kolských �tudentov). 

á
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Práve na túto otázku by mali exaktne odpoveda� vedci 
skúmajúci èastice na najväè�om urých3⁄4ovaèi sveta LHC 
v CERN-e pri �eneve. Na tomto �pièkovom výskume 
sa podie3⁄4ajú aj pracovníci Prírodovedeckej fakulty 
UPJ�. O samotnom urých3⁄4ovaèi a experimentálnych 
zariadeniach a aj o iných zvlá�tnostiach LHC rozprával 
v poslednej predná�ke ïal�í pracovník ÚEF SAV, RNDr. 
E.Kladiva, CSc.

Po teoretickej príprave a otvorenej diskusii
k predná�kam sa �tudenti rozdelili do skupín a ka�dá 
z nich dostala do rúk experimentálne údaje zrá�ok 
elektrónov a pozitrónov. Boli to údaje, ktoré spracovali 
vedci v CERN-e na bývalom urých3⁄4ovaèi LEP. Tento 
urých3⁄4ovaè elektrónov a pozitrónov dnes u� neexistuje. 

Na jeho mieste bol skon�truovaný výkonnej�í 
urých3⁄4ovaè LHC. Uvedené údaje �tudenti analyzovali 
pomocou poèítaèových programov a s vyu�itím znalostí 
z predná�ok. �tudenti identifikovali základné rozpadové 
kanály interakcií, urèením poètu kvarkov, elektrónov, 
miónov a v�eobecne problémových èastíc tau z ich dráh 
a signálov v rôznych èastiach LEP detektorov.

Získané výsledky �tudenti spísali do tabuliek a poèas 
videokonferencie ich porovnali a vyhodnotili spolu
s fyzikmi v CERN-e (Sue Cheatham z kolaborácie 
ATLAS a Sam Harper z experimentu CMS) aj so stre-
do�kolákmi na partnerských univerzitách. Tými boli 

tentoraz Univerzita Mons-Hainaut v meste Mons
v Belgicku, �tátna technická univerzita v Aténach
a univerzita vo Var�ave.

Prostredníctvom videokonferencie �tudenti e�te 
vyplnili vedomostný kvíz o poznatkoch, ktoré sa nauèili 
na predná�kach a praktických cvièeniach. Dvaja ko�ickí 
úèastníci, Martin Balá� a Jakub Jursa z Gymnázia 
Alejová v Ko�iciach, boli v teste najlep�í. Dosiahli plný 
poèet bodov, za èo boli odmenení drobnými darèekmi. 
V�etci �tudenti, ktorí sa kurzu zúèastnili, dostali certifikát 
o absolvovaní projektu a popularizaèné a edukaèné 
materiály o èasticovej fyzike na CDROM v anglickom
aj slovenskom jazyku.

Medzinárodný projekt Masterclasses organizuje 
Európska skupina pre popularizáciu èasticovej fyziky 
(EPPOG) a Európska fyzikálna spoloènos� (EPS). 

Hlavným koordinátorom podujatia na Slovensku je RNDr. 
Ivan Melo, PhD. z Katedry fyziky Elektrotechnickej 
fakulty �ilinskej Univerzity. Odbornými garantami 
kurzu v Ko�iciach boli Prof. RNDr. G. Martinská, CSc.
a RNDr. L. �ándor, CSc., organizaèným vedúcim RNDr. 
Alexander Dirner, CSc.. V piatok 3. 4. 2009 pripravila 
pre stredo�kolákov kurz Masterclasses aj Pre�ovská 
univerzita (koordinátor RNDr. Franti�ek Franko, PhD.) 
a jej partnermi boli Univerzita v Bergenu (Nórsko), 
Univerzita v Göttingene (Nemecko) a Universita
v Santiago de Compostela (�panielsko). Odbornú 
garanciu tohto podujatia zabezpeèovala Katedra 
jadrovej a subjadrovej fyziky (Ústav fyzikálnych vied 
PF UPJ�). Na Slovensku sa tento rok do projektu 
zapojili tie� Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 
Ústav prírodných a humanitných vied Univerzity A. 
Dubèeka v Trenèíne, Elektrotechnická fakulta �ilinskej 
univerzity, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici a Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 
Technicky podujatie zabezpeèovali èlenovia zdru�enia 
Virtuálna kolaborácia. Finanène a materiálne akciu 
podporili EPPOG, Ministerstvo �kolstva SR, grantová 
agentúra APVV a jednotlivé �koly.

Na Slovensku sa na MC organizovanom na pôde 
7 slovenských univerzít zúèastnilo celkovo 350 

á
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�tudentov a 31 uèite3⁄4ov zo 45 gymnázií. Pre porovnanie
v roku 2008 ich bolo na 7 slovenských univerzitách 
celkovo 295 �tudentov zo 44 gymnázií. Pod3⁄4a 
vyjadrenia hlavného koordinátora podujatia na Slo-
vensku RNDr. Ivana Mela, PhD. ve3⁄4ký záujem
zo strany stredo�kolských �tudentov pravdepodobne 
súvisel so spustením urých3⁄4ovacieho komplexu LHC
a so záujmom médií o vedecké pracovisko CERN. 
Napríklad na MC v Banskej Bystrici vysielalo �ivý vstup 
rádio Regina a nakrúcala miestna TV. Na MC v �iline boli 
organizátori pozvaní tromi zúèastnenými gymnáziami, 
aby priamo na ich pôde urobili predná�ky o pracovisku 
CERN a èasticovej fyzike. Mnohých záujemcov museli 
organizátori odmietnu�. Ve3⁄4ká èas� zúèastnených 
�tudentov je pod3⁄4a organizátorov pripravená vstrebáva� 
ïal�ie poznatky z modernej fyziky. Je to potenciál, ktorý 
v budúcnosti mô�u urèite vyu�i�.

V Ko�iciach sa na MC zúèastnilo celkovo 57 
�tudentov a 3 uèitelia zo 7 gymnázií. Záujem 
stredo�kolských �tudentov o toto podujatie podnietil 

ko�ických pedagogických a vedeckých pracovníkov, 
aby vytvorili aj jeho regionálnu podobu, tzv. regionálne 
Masterclasses, ktoré neprebiehajú u� na univerzite,
ale priamo na pôde stredných �kôl. Program 
regionálneho projektu Masterclasses je obdobný ako 
originálna verzia, s úvodnými predná�kami a následnými 
meraniami �tudentov, av�ak u� bez medzinárodného 
videoprepojenia. V roku 2008 prebehli prvé dva 
lokálne projekty Masterclasses na gymnáziách
v Gelnici a Spi�skej Starej Vsi (125 �tudentov). V roku 
2009 sa do regionálnej verzie projektu Masterclasses 
zapojili �tudenti na gymnáziu v Poprade a Lipanoch 
(95 �tudentov). Organizátori ponúkajú realizáciu tohto 
výnimoèného projektu na ïal�ích stredných �kolách 
Slovenska.

Na hlavné medzinárodné podujatie nadväzujú okrem 
regionálneho projektu Masterclasses ïal�ie rôznorodé 
aktivity, a to prezenènou aj di�tanènou formou

s vyu�itím informaèno � komunikaèných technológií. 
Neoddelite3⁄4nou súèas�ou tohto medzinárodného 
podujatia sú aj pravidelné videokonferenèné semináre, 
v ktorých sa predstavujú �tudentom �pièkoví vedeckí 
pracovníci a zároveò zanietení popularizátori 
fyziky. Semináre nadväzujú na témy, ktoré odzneli
na Masterclasses a roz�irujú ich na ïal�ie atraktívne 
oblasti. Tieto semináre a najlep�ie predná�ky z podujatí 
sa sprístupòujú na webových stránkach.

V rámci medzinárodného ako aj regionálneho 
projektu sa roz�irujú a prehåbujú vzdelávacie aktivity 
formou zapojenia �tudentov do di�tanèného kurzu 
�Okná do modernej fyziky�, ktorý okrem tém
zo súèasnej fyziky bude obsahova� ïal�ie zaujímavé 
aktivity, hodnotiace testy ako aj úlohy na samostatnú 

prácu. Súèas�ou kurzu budú plánované stretnutia
so �tudentmi na akademických pracoviskách. Snahou 
vedeckých a pedagogických pracovníkov je vzbudi� 
záujem o fyziku a fyzikálny výskum predov�etkým
u stredo�kolských �tudentov. Èo je ale nemenej 
dôle�ité, je snaha vzbudený záujem dlhodobo udr�a�
a ïalej rozvíja�, poskytnú� variabilné mo�nosti 
vzdelávania a dosiahnu� tak, okrem iného, aj zvý�enie 
záujmu o vysoko�kolské �túdium prírodovedných
a technických smerov, ako aj prírodovednej gramotnosti 
vôbec.

PhDr. �aneta Daroková
RNDr. Alexander Dirner, CSc.
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V PRIESTOROCH 
JAZYKA A LITERATÚRY

Pri príle�itosti �ivotného jubilea prof. PhDr. Jána 
Sabola, DrSc., zorganizovala Katedra slovakistiky, 
slovanských filológií a komunikácie FF UPJ� dòa 26. 3. 
2009 interný odborný seminár s názvom V priestoroch 
jazyka a literatúry.

Podujatie sa uskutoènilo na pôde Filozoficej fakulty 
UPJ� na Petzvalovej ulici v Ko�iciach.

Ide o prvé verejné predstavenie sa katedry od jej 
transformácie do Filozofickej fakulty v roku 2007. Je jej 
snahou zalo�i� dlhodobú tradíciu pravidelných vedeckých 
podujatí s cie3⁄4om aj týmto spôsobom 
prezentova� vedecký výskum, ktorý sa 
hlási k dlhej filologickej tradícii ná�ho 
regiónu.

So svojimi príspevkami sa pre-
zentovali interní aj externí pracovníci 
katedry z oblasti jazykovedy, literárnej vedy a mas-
mediálneho výskumu. Predná�ky boli jedineèné svojimi 
interdisciplinárnymi prienikmi v spomínaných odboroch, 
èo sa pova�uje aj za �pecifickú peèa� katedry.

Seminár bol rozdelený do �tyroch blokov, ktoré 
uzatvárali diskusie. Podujatie otvoril dekan Filozofickej 
fakulty prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

V prvom bloku, ktorý moderovali prof. PhDr. Ján Sabol, 
DrSc., a doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc., vystúpili 
PhDr. Marianna Sedláková, PhD., s medailónom o �ivote 
a diele prof. Jána Sabola pod názvom Medzi jazykovedou, 
literárnou vedou a umením ako aj s jazykovednou 
témou Dialekt ako akceleraèný a retardaèný èinite3⁄4,
v jazykovednom bloku pokraèovali prof. PhDr. Ján 
Sabol, DrSc., s témou Segmentálny a suprasegmentálny 
podsystém, prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.,
s témou Reprezentatívnos� �tatistického výberu vo vln-
kovej transformácii a prof. PaedDr. Vladimír Patrá�, 
CSc., s témou ��ülinskí èü�márik posilòí �üntavu� 
alebo o výslovnostnom úze niektorých zamestnancov 
elektronických médií.

V druhom, literárnom bloku so svojimi príspevkami 
vystúpili prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., s témou Syn 
výteèníka alebo Kukuèínov pokus o naturalistický román 
zolovského typu, doc. PhDr. O3⁄4ga Sabolová, CSc., mim. 
prof., s témou Ikonickos� kontrastu a protikladu v texte, 
doc. PhDr. Marián Andrièík, PhD., s témou K mo�nostiam 
rytmického modelovania ver�a a Marián Milèák, PhD.,
s témou Èitate3⁄4 ako tenzívny èinite3⁄4 ozvlá�tnenia.

Po obedòaj�ej prestávke sa v tre�om, jazykovednom 
bloku predstavili doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc., 

s témou Funkcie slovesného vidu v slovenèine, prof. 
PaedDr. Pavol Odalo�, CSc., s témou Lingvisticko-poli-
tologické intermezzá, Mgr. Eva Frühaufová, PhD., s témou 
Odchýlky od normy v segmentálnej a v suprasegmentálnej 
sústave a PhDr. Iveta Bónová, PhD., s témou Od hypofóny 
k slabike v detskej reèi.

Posledný, literárnovedný blok tvorili príspevky 
doc. PhDr. O3⁄4gy Balegovej, CSc., s témou Folklórny 
text ako jazyková hra, PhDr. Luká�a �utora s témou 
Vyrovnávanie epického a dramatického v tvorbe 

Viliama Klimáèka, PaedDr. Ivice Hajduèekovej, PhD.,
s témou Literárno-filozofické súvz�a�nosti v prózach
D. Chrobáka (Deus absconditus II), Mgr. Rada Kovácsa 
s témou Dianie zmyslu alebo Nieko3⁄4ko poznámok
k súèasnej slovenskej poézii, Mgr. Jozefa Dzurjaka 
s témou Vyu�ívanie umeleckého textu v printových 
médiách a PhDr. Renáty Koziakovej s témou Marketingová 
komunikácia komerèných rádií.

Predná�kové bloky zhrnul svojím závereèným slovom 
a poïakovaním prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. Príspevky, 

ktoré odzneli na seminári, budú publikované v zborníku 
s názvom zhodným s oznaèením konferencie, vrátane 
referátov èlenov a hostí katedry, ktorí sa nemohli zúèasni� 
na prezentácii.

Na�e spoloèné stretnutie nevnímame ako uká�ku 
jednej uzavretej etapy práce na�ej katedry, ale ako 
zaèiatok organického vedeckého premý�3⁄4ania s ambí-
ciou vytvori� systematický obraz vedeckej práce v ob-
lasti slovakistiky. V tomto duchu pripravujeme aj roz-
siahlej�iu konferenciu s názvom Slovakistika vo v�e-
obecnolingvistickej perspektíve, plánovanú na 28. � 29. 
mája s medzinárodným zastúpením.

Aj touto cestou blaho�eláme prof. PhDr. Jánovi 
Sabolovi, DrSc., k �ivotnému jubileu a prajeme za celý 
kolektív e�te mnoho pracovných a osobných úspechov.

za Katedru slovakistiky,
slovanských filológií a komunikácie

PhDr. Luká� �utor
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V súèasnom sve-
te permanentne stúpa 
hluk v naj�ir�om zmys-
le slova: ruch ulíc, 
lomoz vozidiel, tres-
kot násilia na televíz-
nych obrazovkách, �ra-
mot èasto neúèelne 
vystrelených �ípov infor-
maèných systémov, vrz-
got naru�eného komu-
nikaèného súkolia, hu-
riavk rozorvaného 3⁄4ud-
ského vnútra... Ale hla-
dina intenzity zvuku 
má svoje vystríhavé 

O tichu, mlèaní...

miesto, svoju varovnú hranicu: je òou prah bolesti, 
ku ktorému sa 3⁄4udstvo nebezpeène blí�i. Máme za 
úlohu zni�ova� hladinu decibelov závisti, netolerancie, 
nepravdy, nelásky, nespravodlivosti a 3⁄4ud-
ského utrpenia. A tak spoloène prichádzame k po-
znaniu, �e najpôsobivej�ou hudbou, záchranným 
pásom dne�ného sveta je ticho, mlèanie, ponor
do vlastného vnútra, rozohrávanie komorného 
orchestra 3⁄4udskej du�e.

A podobne je to aj v reèi...

V divadelnej hre Petra Zvona Tanec nad plaèom sa 
k nevravnému sluhovi Barnabá�ovi, ktorý vyludzuje 
neurèité zvuky, obracia gróf Richard slovami: �Viem, èo 
chce� poveda�. Netreba to3⁄4ko slov.�

Áno, sú situácie v reèi � nech to znie akoko3⁄4vek 
paradoxne, keï sa slovo stáva prí�a�ou, balastom, keï 
�kontext� (�Postoj, chví3⁄4a, si krásna!�), gesto, mimika 
povie viac, ne� vyslovíme, vyjadríme �nahlas�. Sú teda 
chvíle, v ktorých sa �iada � ak by sme si trochu pomohli 
východoslovenským náreèím � viac húta� ne� �hútori��, 
keï v jednom geste, v tichom pohybe pier, v zrkadlení 
oèí je skrytých mnoho slov.

Ticho, mlèanie, ktoré v dialogickej situácií dáva 
�ancu ná�mu spolubesedníkovi a uèí nás ho empaticky 
poèúva�, je hodnotovou ponukou pre dne�ný rozvírený 
a rozvíchrený svet. Básnik Milan Rúfus, strá�ca 
pokory a nádeje, nám v tomto zmysle pripomína 
tichou múdros�ou poznania, �e slovo znie najpln�ie 
v mlèaní: �V�etko je iné. Zbohom slová. / Èo vieme, 
vieme potichu. / Ostýchajúc sa opakova� / va�u pýchu.
A z ostychu / u� nerinèíme starou zbraòou. / A z radosti 
k nám zavanie / tichom hlbín, èo ide za òou. / Dobrú 
noc, Hamlet. Áno, áno, / to podstatné je mlèanie.� 
Presviedèavo tu vyznieva aj ono Kierkegaardovo 
kon�tatovanie: �Len ten, kto vie bytostne mlèa�, vie 
bytostne hovori�, len ten kto vie bytostne mlèa�, vie 
bytostne kona�.� A nezabúdajme na biblické posolstvá 
a pravdy: �Zmåkni! Ja �a teda múdros� nauèím.� (Jób 

33, 33) � �... mlèí v�ak èlovek rozumný.� (Prís 11, 12) 
� �... kto... má zmysel pre spravodlivos�, ten dr�í slovo 
u seba.� (Prís 11, 13) � �... uète sa odo mòa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpoèinok pre svoju 
du�u.� (Mt 11, 29) A nakoniec, ale nie na poslednom 
mieste: �Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedièmi 
zeme.� (Mt 5, 5)

Ticho, mlèanie � hoci sa toto vyjadrenie bude zda� 
protireèivým � je �mnohovravné�... Keï hovoríme,
z obrovského poètu mo�ností si vyberáme len jedno 
�rie�enie�. Pri mlèaní máme na uva�ovanie k dispozícií 
ve3⁄4ký výber prostriedkov, preto � hoci to azda vyznieva 
prekvapujúco � mô�e by� s ním a v òom komunikaèná 
situácia významovo najpln�ia. A skúsenos� z �pre-
ci�ovania� básnických výpovedí potvrdzuje, �e
v nich mlèanlivý, diskrétny, nevtieravý priestor medzi 
slovami je zav�e významovo nasýtenej�í ne� v slovách 
samých.

Uva�ujeme vlastne o tom, èo je mimo reèi, ale nie 
mimo èloveka, mimo dorozumievacej situácie. A tá 
tvorí pevné podlo�ie, východisko výberu jazykových
a mimojazykových prostriedkov. Ale tak, ako je úèinné 
slovo, ktoré vyplýva zo situácie a úprimne odrá�a 
jej ovzdu�ie, tak sú pôsobivé len gestá a mimika � 
pohyb rúk, èi �murknutie, dotyk dlaní a zmenená línia 
oboèia, neèakaná vráska èi úsmev, náznak kroku 
alebo láskavé pokynutie � vyjadrujúce �súzvuk� 
hovoriaceho a poèúvajúceho, skutoènos�, �e sú obaja 
naladení na rovnakú vlnovú då�ku. Lebo tak ako mô�e 
by� aj mdlé, ploché, kostrbaté, nepresné, hrané, ba 
priam pokrytecké slovo, tak mô�e by� aj gesto plné 
fráz a neúprimností, bariéry medzi tým, ktorý hovorí
a ktorý poèúva, gesto prázdne, teatrálne, na�uchorené, 
strojené... gesto bez slov... Ale týmito poznámkami 
sme sa chceli dosta� k záveru, �e v reèi, v rozhovore 
sa �iada súlad medzi jazykovými a mimojazykovými 
prvkami, medzi hovoreným slovom a mlèaním, medzi 
tým, èo chceme poveda� a ako to povieme. Ide teda 
o �tylistickú a komunikaènú primeranos� jazykových 
a mimojazykových prostriedkov, ktoré pou�ívame 
v dialogickej situácii, o vytvorenie vnímavého, 
chápajúceho, uznanlivého dorozumievacieho ovzdu�ia, 
v ktorom má svoj funkèný zástoj aj empatické, citlivé 
ticho, mlèanie.

Sú komunikaèné situácie, v ktorých slovo viac pokazí, 
ne� napraví. Vá�me si preto chvíle v �ivote a v reèi, keï 
na plné porozumenie 3⁄4uïom i veciam nám staèí gesto 
a mimika ná�ho spolubesedníka, jeho súèinnostné 
�výreèné� mlèanie, jeho prostý 3⁄4udský dych, poh3⁄4ad
èi úsmev... Je to znak, �e èlovek patrí èloveku, rovnako 
ako �ivotu. Sú to okamihy múdreho mlèania, keï sa
k nám prihovára èosi, èo nie je v jazyku, ale èomu aj tak 
dobre rozumieme. Je to chví3⁄4a, v ktorej je rozhovor plný 
slov aj bez slov, v ktorej �mnohovravnú� pauzu ná�ho 
komunikaèného partnera mô�eme mlèky komentova� 
oným: �Viem, èo chce� poveda�, netreba to3⁄4ko slov...�

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
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�Európska únia pre v�etkých� bol názov informaèného 
seminára, ktorý sa 16. apríla 2009 uskutoènil 
v priestoroch Univerzitnej kni�nice UPJ� v Ko�iciach
na Kováèskej 26 ( budova Právnickej fakulty UPJ�).

Ko�ický seminár bol jedným z troch plánovaných 
seminárov, ktoré sa postupne uskutoènili okrem Ko�íc 
v Bratislave a v Banskej Bystrici. Jednotlivé predná�ky 
pre v�etkých euroobèanov pripravili �tyri Európske 
dokumentaèné centrá (EDC) zriadené na Univerzite 
P.J.�afárika v Ko�iciach, v Centre vedecko-technických 
informácií SR v Bratislave (CVTI), na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici (UMB) a na Právnickej fakulte 
UK v Bratislave (PravF UK). Samotné semináre boli 
zrealizované vïaka finanènej podpore Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku. 

V úvode seminára v Ko�iciach privítala osobne 
úèastníkov dekanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Mária 
Bujòáková, CSc. Po slovách pani dekanky vystúpil
s príhovorom predstavite3⁄4 Zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku p. Andrej Krchòavý.

EURÓPSKA ÚNIA PRE V�ETKÝCH
Prvá predná�ka vedená PhDr. Harachovou z CVTI 

bola venovaná samotným EDC, ich histórii, poslaniu 
a slu�bám, ktoré sú poskytované predov�etkým 
�tudentom a pedagogickým a výskumným pracovníkom. 
Mgr. Trégerová z UMB vytypovala pre záujemcov 
zaujímavé internetové a tlaèené zdroje o EÚ. Prakticky 
predstavila EU Bookshop s mo�nos�ou objednávania 
publikácií jednotlivcami priamo na svoju domovskú 
adresu. Tre�ou predná�ajúcou bol PhDr. Báge3⁄4ová 
z PravK UK. V jej prezentácii bolo poukázané
na jednotlivé organizaèné zlo�ky a in�titúcie EÚ, obzvlá�� 
na Európsky parlament s oh3⁄4adom na blí�iace sa vo3⁄4by. 
Poslednou predná�ajúcou bola Ing. Matu�ovièová 
z Univerzitnej kni�nice UPJ� v Ko�iciach. Predstavila 
viaceré zaujímavé slu�by, ktoré sú sprístupnené v�etkým 
obèanom Európskej únie ako Solvit, Cordis, Adresár EÚ 
a mnohé ïal�ie.

Seminár sa stretol so záujmom a pozitívnom ohlasom 
nielen u samotných úèastníkov, ale aj u médií.

V skratke o EDC - Európske dokumentaèné centrum 
na Univerzite P.J.�afárika v Ko�iciach bolo otvorené 
v októbri 1996. V súèasnosti sa nachádza v priestoroch 
Univerzitnej kni�nice UPJ� v Ko�iciach na Kováèskej 
26. Je súèas�ou informaènej siete EUROPE DIRECT, 
zriadenej Európskou komisiou. Sprístupòuje informácie 

o EÚ �irokej verejnosti a podporuje výskum, výuèbu 
a �túdium otázok európskej integrácie na výskumných 
ústavoch a vysokých �kolách.

Ing. Eva Matu�ovièová
UK UPJ� v Ko�iciach
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Mô�eme kon�tatova�, �e základným významom 
a funkciou informaèného vzdelávania informaène 
gramotného �tudenta je �vzdela� a vychova� ho� nielen 
na to, aby chcel, vedel a mohol vyu�íva� informácie
vo v�etkých oblastiach svojho �ivota, ale zároveò aby 
bol schopný rozlí�i� a reagova� na pozitívne i negatívne 
dopady informaèného sveta na svoju osobnos�. Ak pri-
pustíme vo v�eobecnosti, �e dochádza ku kladnému 
posunu postavenia akademických kni�níc a ich fun-
govaní aj v oblasti informaèného vzdelávania, potom by 
sa mali vysoko�kolskí knihovníci zhosti� svojej novej úlohy 
pedagógov, konzultantov a sprievodcov svetom informácií. 

Vysoko�kolské vzdelávanie
a informaèná gramotnos� 

Klasické vysoko�kolské vzdelávanie pre�íva u� po stá-
roèia v rôznych formách, ktoré sú urèované stupòom 
rozvoja spoloènosti. Jeho kvantita je definovaná 
vzdelávacími �tandardami a kvalita sa odvíja od od-
borného vzdelania uèite3⁄4a, jeho entuziazmu a od úrovne 
technického vybavenia pracoviska/vysokej �koly. 

Vzdelávanie pod vedením uèite3⁄4a je z tohto poh3⁄4adu 
najroz�írenej�ou formou vzdelávania vo svete aj u nás. Uèite3⁄4 
by mal dokáza� �tudentovi poradi�, správne ho nasmerova�
a v neposlednom rade ohodnoti� jeho úspechy. 
Sú to uèitelia, ktorí formujú na�u budúcnos�
a práve v tomto prostredí sa výraznou mierou urèuje 
stupeò rozvoja a kvalita spoloènosti. Klasické
a osvedèené postupy vzdelávania sa vyu�ívajú dodnes
s rôznymi obmenami, ktoré ovplyvòuje technický pokrok 
a ekonomické mo�nosti spoloènosti. �ijeme v�ak v dobe 
neustálych zmien, dobe nových my�lienok, nápadov ale 
aj úloh, prostredníctvom ktorých sa sna�íme posúva� 
spoloènos� vpred. 

Vstupom do Európskej únie sme sa zaèlenili medzi 
tie �táty, ktoré v priebehu tohto desa�roèia majú záujem 
vybudova� informaènú spoloènos�.

V Európskej únii sa za prelomový dokument v tomto 
smere pova�uje tzv. Bangemannova správa z roku 1994. 
Ïal�ím medzníkom pre vytváranie spoloèného priestoru 
vysoko�kolského vzdelávania v Európe sa stala Bolonská 
deklarácia z roku 1999. 

Bolonský proces je v súèasnosti hlavnou reformou 
vy��ieho vzdelávania v Európe. Jeho hlavným cie3⁄4om je 
transformova� Európu do zdokonalenej znalostnej spoloènosti. 
Prijaté reformy, ktoré boli inaugurované Bolonskou dohodou, 
sa zameriavajú najmä na schopnos� zamestna� sa, kvalitu 
bezpeènosti, mobilitu a kompatibilitu. Európsky kreditný 
transfer a akumulaèný systém (ECTS) akceptuje celo�ivotné 
vzdelávanie ako základný koncept. Tieto zásady sú uvedené 
ako priority v procese tvorby oblasti Európskeho vy��ieho 
vzdelávania, stimulovali univerzity k re�trukturalizácii ich 
�tudijných ponúk, ktoré sú v súlade so sociálnymi potrebami, 

a ktoré zároveò dominujú znalostnej ekonomike. 
Bolonské zásady takisto kore�pondujú s novými 

pedagogickými paradigmami � namiesto ovládania a pa-
mätania si ve3⁄4kého mno�stva faktov, uèiaci sa potrebuje 

sta� sa schopným rie�i� problém interdisciplinárne, kriticky 
uva�ova�, rozhodova�, riadi� intenzívny tok informácií, 
organizova�, selektova�, hodnoti� a pou�íva� informácie.

Záruka kvality, v systéme Bolonského procesu, sa za-
meriava na uèebné výsledky a kompetencie �tudentov a je 
vnímaná ako stimul pre inováciu obsahu osnov. 

Ïal�í dôle�itý aspekt Bolonskej filozofie je po�iadavka
na flexibilné vzdelávanie, e-learning, nové formy vzdelávania, 
vyu�ívanie IKT vo vzdelávaní. V �ir�om zmysle výraz flexibilné 
vzdelávanie znamená, �e vzdelávanie je nezávislé na mieste 
a èase a je prístupné vo v�etkých etapách �tudentovho 
�ivota. Úplne zjednodu�ene, e-vzdelávanie je vzdelávanie, 
ktoré sa uskutoèòuje cez poèítaè. V súèasnosti to zvyèajne 
znamená cez internet, s informáciami sprostredkovanými
cez internetový prehliadaè. Niekto mô�e roz�íri� uvedenú 
definíciu zahrnutím aj akýchko3⁄4vek uèebných materiálov, 
ktoré sú sprostredkované elektronicky, ako je video 
alebo audio vzdelávanie. E-vzdelávanie v�ak znamená 
predov�etkým vzdelávanie cez internet s pou�itím 
internetového prehliadaèa. 

E-vzdelávanie v súèasnosti umo�òuje �tudentom 
plne sa zapoji� do procesu vzdelávania, participova�
na simuláciách a testoch ako nikdy predtým a �súèasne 
by� ïaleko od vzdelávania ako nikdy predtým�. Flexibilné 
vzdelávanie redukuje bariéry prístupu ku vzdelávaniu, otvára 
mo�nosti vzdeláva� sa �irokému spektru 3⁄4udí, pou�íva nové 
technológie na dosiahnutie lep�ieho prístupu ku vzdelávaniu, 
dáva �tudentovi väè�iu kontrolu nad jeho vzdelávaním. 

Z pedagogického poh3⁄4adu, flexibilné vzdelávanie 
je spojením vzdelávacej filozofie, súboru vzdelávacích
a výuèbových stratégií, dôvery v informaèné a komunikaèné 
technológie ako nástroja na sprostredkovanie obsahu. 

NAHRADÍ KNIHOVNÍK PEDAGÓGA
V INFORMAÈNOM VZDELÁVANÍ?

á
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Vzdelávacia filozofia flexibilného vzdelávania nie je
o poskytovaní informácii. Je zameraná na �tudenta a dôraz 
je prenesený z vyuèovania na uèenie sa. Skôr ako by� len 
poskytovate3⁄4mi informácii a obsahu, lektori flexibilného 
vzdelávania sa koncentrujú na povzbudenie �tudentov, aby sa 
stali aktívnej�ími �iakmi a svoje vedomosti aplikovali a nie len 
reprodukovali. Dôraz je kladený na uèenie sa a �tudenti majú 
viac vo3⁄4nosti sta� sa zodpovednými za svoje vzdelávanie.

Informaèná gramotnos� pripravuje vysoko�kolských 
�tudentov na pripojenie, interakciu a pou�ívanie 
dostupného mno�stva informácií, nie iba v období povinnej 
výuèby a pod doh3⁄4adom uèite3⁄4a ako autoritatívneho 
vedomostného zdroja, ale nezávisle poèas celého �ivota. 
Rastúca populácia dia3⁄4kových/flexibilných �tudentov 
mô�e by� efektívnymi a výkonnými �tudentmi, iba ak sú 
informaène gramotní. Informaèná gramotnos� mô�e by� 
jednoducho rozdelená do jednotlivých komponentov 
stratégií stanovených Bolonskými po�iadavkami ako od-
poveï na potreby znalostne � intenzívneho trhu 
práce. Bolonský proces otvoril mo�nosti integrácie 
informaènej gramotnosti do vzdelávacích systémov. 
Tento trend je pozorovate3⁄4ný v niektorých krajinách 
EU, �peciálne v �kandinávskych krajinách a Nemecku,
v ktorých Bolonský proces dáva pozitívny smer pre inklúziu 
informaènej gramotnosti. Výzvou je pre vy��ie vzdelávacie 
autority v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy 
odpoveï. Tieto krajiny sú na Bolonskej ceste reforiem
a zaèali re�trukturalizova� svoje vzdelávacie systémy,
ale bez nejakej významnej referencie informaènej 
gramotnosti, napriek potenciálu podstatne zlep�i� a prispie� 
tak k realizácii Bolonského cie3⁄4a. 

Prevodite3⁄4né a v�eobecné zruènosti po�adované 
ako èas� implementácie Bolonských reforiem, zahròujú 
informaènú gramotnos�. Je preto dôle�ité zahrnú� 
informaènú gramotnos� ako po�adovaný výsledok
pre akreditáciu programov vy��ieho vzdelávania a urobi� 
ich súèas�ou povinných, kreditných �tudijných osnov. 
Toto mô�e by� dosiahnuté najefektívnej�ie cez vlo�enie 
informaènej gramotnosti do po�iadaviek ka�dej disciplíny. 
Av�ak, univerzity budú potrebova� prijatie systematickej 
procedúry pre monitoring tohto komponentu pre vy-
nechanie prístupov, ktoré nestaèia na dosiahnutie skutoènej 
zmeny. Bez odborného rozvoja informaèných zruèností 
�kolského personálu, existujú obmedzené prospekty
na dosiahnutie potrebných reforiem výuèby a zmien 
pedagogiky (�u�ol � Hrdináková � Rankov, 2005).

Informaèná gramotnos� sa zaèleòuje do v�etkých 
programov, zlo�iek a slu�ieb v priebehu celého 
univerzitného, resp. vysoko�kolského �ivota. To si vy�a-
duje spoluprácu uèite3⁄4ov, knihovníkov a admi-
nistrátorov:

� fakulta realizuje výuèbu prostredníctvom predná�ok 
a seminárov. In�piruje �tudentov k h3⁄4adaniu medzier
vo svojej poznatkovej báze, poskytuje poradenstvo ako 
najlep�ie saturova� informaèné potreby a monitoruje progres 
�tudentov;

� akademické kni�nice koordinujú hodnotenie a se-
lektovanie informaèných zdrojov, zhroma�ïujú a orga-
nizujú zbierky kni�nièno-informaèných fondov a zabez-
peèujú prístup k informáciám, realizujú poradenský servis 
�tudentom, ako h3⁄4ada� informácie;

� administrátori vytvárajú základnú technologickú 

bázu � pôdu pre spoluprácu, vzdelávajú personál 
fakulty, knihovníkov a ïal�ích, ktorí sú zainteresovaní
na programoch informaèného vzdelávania.

Akademické kni�nice
a meniace sa vysoko�kolské prostredie 

Za hlavné zmeny vysoko�kolského prostredia sa
v posledných 10 rokoch pova�uje masový nárast �tu-
dentov na univerzitách/VV�, ktorý vedie aj k in�ti-
tucionálnym zmenám spojeným s otázkami zabezpeèenia 
kvality vzdelávania. Ku ïal�ím zmenám dochádza 
nástupom a dynamickým rozvojom nových IKT. IKT menia 
samotnú formu výuky, podobu univerzitnej komunikácie, 
ale taktie� vytvárajú nové spôsoby distribúcie znalostí
a informácií. Rozvoj vysoko�kolského vzdelávania a zme-
ny akademického prostredia je nutné skúma� v kontexte 
sociálnych, politických a legislatívnych zmien. Ekonomika 
znalostí spojená s obrovskou produkciou nových poznatkov 
vedie k potrebe neustáleho obnovovania znalostí, t. j.
k nutnosti kontinuálneho uèenia.

Prístup k informáciám, znalostiam èi informaèným 
zdrojom je stále viac podmieòovaný pou�ívaním 
informaèných technológií. Prax posledných rokov 
ukazuje, �e schopnos� efektívne vyu�íva� informaèné 
technológie sama o sebe nestaèí, preto�e bez inte-
lektuálnej schopnosti nájs� potrebné informácie sú mnohokrát 
informaèné technológie pre èloveka bezcenné. 

Poèítaèová a informaèná gramotnos� sú dve samostatné 
entity, ktoré sú vzájomne podmienené, a to z viacerých 
dôvodov:

� znalos� vyu�itia informaèných technológií je po-
trebná pre vytváranie a transformáciu informácií;

� znalos� vyu�itia informaèných technológií je potreb-
ná pre prístup k informaèným zdrojom;

� tvoria základ dne�ného vzdelávania.
Nutnos� ich implementácie do vysoko�kolského 

curricula/�túdia vyvoláva diskusie v akademických kruhoch 
(a nielen v nich).

Transformácia akademických kni�níc
V�eobecne sa kon�tatuje, �e internet a nové IKT 

zmenili tradièné spôsoby distribúcie informácií a vyvolali 
zmeny, ktoré sa bezprostredne dotýkajú toho, ako na�a 
spoloènos� �ije. Zmeny majú nevratný charakter a týkajú sa
aj kni�níc (a to nielen akademických). Kni�nice by sa
so svojimi slu�bami, zdrojmi, znalos�ami, schopnos�ami a skú-
senos�ami mali prispôsobi� svetu �Googla� a nie obrátene. 

á
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referenèných slu�ieb by malo by� poskytovanie recenzií
k vo3⁄4ne dostupným informaèným zdrojom a odborná analýza 
internetových vyh3⁄4adávaèov.

Akademické kni�nice a �centrá uèenia� 
V súèasnosti sa stále viac zdôrazòuje fakt, �e akademické 

kni�nice majú ve3⁄4ký potenciál vo výuke informaènej gramotnosti. 
Táto pedagogická rola/úloha sa presadzuje ako jedna
z naj�a��ích úloh súèasnej akademickej kni�nice. Tento model 
kni�níc predstavuje akademické kni�nice ako tzv. �uèiace 
kni�nice�. V zahranièí je tento model mnohými kni�nicami
aj realizovaný. I keï sa táto rola/úloha kni�níc v�eobecne 
nespochybòuje, skôr naopak, zdôrazòuje sa my�lienka, 
�e ide o základnú èinnos� ka�dej akademickej kni�nice
v súèasnosti. Na kanadských a nórskych univerzitách sa 
rozvíja koncepcia rozvoja tzv. �centier uèenia� (Learning 
centres), ich súèas�ou sú aj akademické kni�nice. Takýto 
model integruje koncepciu �uèiacich kni�níc� a vychádza 
z poòatia informaènej gramotnosti tak, ako ju definuje 
ALA (Americká kni�nièná asociácia). Kanadské kni�nice 
boli vôbec prvé, ktoré zaèali presadzova� novodobú 
pedagogickú úlohu kni�níc, a to v zmysle �vyuèovanie
a uèenie sa�.

Moderné knihovníctvo dnes rozvíja radu strategických 
koncepcií rozvoja kni�níc, ktorými sú napr. �Learning 
Commons�, �Information Commons�, �Knowledge 
Commons�. Koncepcia �centier uèenia� ich z èasti integruje, 
ale zároveò prekonáva � vytvára celkom nové ponímanie 
akademickej kni�nice: kni�nica je pevnou súèas�ou 
�tudijného prostredia (learning environment). Kni�nica 
prechádza hlavne in�titucionálnou premenou, a to v zmysle:

� zmena pozície kni�nice v jej materskej organizácii;
� zmena internej organizácie kni�nice;
� definovanie nových cie3⁄4ov a z nich vyplývajúcich 

slu�ieb;
� zmena v zlo�ení profesií zamestnancov a náplne

ich práce;
� vznik nových pracovných pozícií;
� celá �kála doplnkových faktorov majúcich individuálny 

charakter.
V tomto poòatí sú kni�nice navrhnuté pre �uèenie sa�

�Uèiaci knihovníci�
V súvislosti s rozvojom akademických kni�níc

a zdôrazòovaním ich pedagogickej roly/úlohy je nevyhnutné 
definova� základné po�iadavky na dne�né vysoko�kolské 
vzdelávanie. P. Breivik (2006) vychádza z predpokladu, �e 
kvalita vzdelávania v informaènom veku je merate3⁄4ná pod3⁄4a 
toho, ako efektívne sú �tudenti schopní informácie nájs� 
(lokalizova�) a hlavne ich pou�i�. V diskusiách o základných 
po�iadavkách sa najèastej�ie pou�ívajú termíny poèítaèová 
gramotnos�, informaèná gramotnos�, k3⁄4úèové kompetencie. 

Internet radikálne zmenil globálnu dostupnos� vedeckých 
publikácií, dnes sa prístup k licencovaným elektronickým 
zdrojom prostredníctvom akademických kni�níc stáva be�nou 
súèas�ou jej slu�ieb. Realizované prieskumy poukazujú
na skutoènos�, �e �tudenti sa èasto s�a�ujú na zlo�itos� pou�itia 
týchto zdrojov, nerozumejú výsledkom vyh3⁄4adávania, a preto 
èasto uprednostòujú internetové vyh3⁄4adávaèe. Tí, ktorým 
sa dostalo od knihovníkov systematického informaèného 
vzdelávania vo vyh3⁄4adávaní informácií, potom elektronické 
zdroje uprednostòujú s tým, �e ich informaèno-�tudijné 
potreby sú uspokojené. Ïalej bolo zistené, �e akademické 
kni�nice majú ve3⁄4ký potenciál práve vo výuke informaènej 

a spôsobov vykonávania preddefinovaného poslania 
za úèelom �pridávania hodnoty� v novo sa utvárajúcom 
akademickom a globálnom znalostnom prostredí.

Nové funkcie akademických kni�níc
Tradièná úloha akademických kni�níc, ktorú mô�eme 

definova�: h3⁄4ada�, zhroma�ïova�, rozvíja� a ucho-
váva� sa posúva z:

� kni�níc, kde prístup je obmedzený fyzickým 
priestorom, smerom k otvoreným zbierkam, tzn. budovaniu 
hybridných kni�níc;

� kni�níc, poskytujúcich zákaznícke slu�by ku kni�-
niciam, ktoré majú funkciu sprostredkovate3⁄4ov;

� posun je i v spôsobe poskytovania slu�ieb z �Just in 
Case� na �Just in Time�.

Budúcnos� akademických kni�níc povedie k bu-
dovaniu hybridných kni�níc s týmito úlohami:

� kombinovanie tradièných kni�nièných slu�ieb
so slu�bami digitálnych kni�níc;

� by� súèas�ou globálnej informaènej siete umo�òuje 
prístup k rôznym druhom informácií;

� uèi� svojich pou�ívate3⁄4ov novým schopnostiam je 
jednou z najdôle�itej�ích nových úloh;

� dostupnos� dôle�itých informácií pre pou�ívate3⁄4ov 
kni�nice prostredníctvom internetu.

Ak sa posúva úloha akademických kni�níc do úrovne 
sprostredkovate3⁄4ov informaèných zdrojov, tak dôle�itou 
èinnos�ou ka�dej z kni�níc spojenou s touto funkciou 
je �informaèná kritika� (v odborných kruhoch sa stále 
viac zdôrazòuje potreba kritickej analýzy a hodnotenia 
informaèných zdrojov v nej obsiahnutých). Súèas�ou 

V nových podmienkach by malo dôjs� k novému definovaniu 
poslania akademických kni�níc: 

� nutnos� kritického prehodnotenia doteraj�ích 
knihovníckych prístupov a stratégií k novým médiám
a technológiám, t.j. k novo vznikajúcej globálnej infosfére
a digitálnej sie�ovej kyberinfra�truktúre;

� potreba hlb�ieho a �ir�ieho porozumenia podstaty, 
významu a dôsledkom vychádzajúcim zo zmeny globálnej 
komunikaènej paradigmy v akademickej sfére a v naj�ir�om 
spoloèenskom kontexte. Pre akademické knihovníctvo
to znamená prechod z paradigmy centralizovaných in�titúcií 
na paradigmu sie�ových znalostných prostredí;

� nevyhnutnos� neustále racionalizova�, zlep�ova�, 
roz�irova� a propagova� tradièné zdroje a slu�by a zároveò 
sa aktívne usilova� o objavovanie nových druhov slu�ieb

á
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gramotnosti je lep�ie vyuèova� ako súèas� �tudijného 
programu Informaèná veda a knihovníctvo, alebo
na pedagogických fakultách, odborníci v Austrálii vnímajú 
pozíciu �knihovníka-uèite3⁄4a� v akademickej kni�nici 
primárne ako knihovníka majúceho pedagogické minimum. 
Na Slovensku a v Èechách je koncepcia doplòujúceho 
pedagogického vzdelávania chápaná ako súèas� stratégie 
kni�nice pre ïal�ie vzdelávanie svojich zamestnancov
a zvy�ovanie odborných kompetencií. 

Jeden zo základných faktorov úspechu je neformálna 
sociálna atmosféra vo vyuèovaní informaèného 
vzdelávania; neformálny �týl výuky vytvára príjemné 
�tudijné prostredie. Tento �týl uèenia je zalo�ený
na kolaboratívnej spolupráci (tzn. nielen na vz�ahu uèite3⁄4 
� �tudent), ale hlavne sa podporuje vzájomná �tudijná 
interakcia medzi �tudentmi a aktívny spôsob uèenia � 
spôsob výuky sa odvíja od otázok �tudentov). 
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gramotnosti, vyh3⁄4adávajúcich postupov, taktík a stratégií.
Akademické kni�nice boli u� dávno súèas�ou vedeckého 

procesu, a to uskutoèòovaním analýzy informaèných potrieb
a následne navrhovaním vhodných re�er�ných a vy-
h3⁄4adávacích stratégií a výberom informaèných zdrojov. To 
je hlavný dôvod, preèo by mali venova� zvý�enú pozornos� 
vzdelávaniu svojich pou�ívate3⁄4ov. U �tudentov, ktorí 
nedoká�u, nie sú schopní definova� svoje po�iadavky, sa 
stretávame so syndrómom �GIGO� (Garbage in � Garbage 
out), èi�e �nespo3⁄4ahlivý vstup-výstup�. Schopnos� realizova� 
úspe�ne a efektívne vlastný proces h3⁄4adania informácií 
následne zvy�uje kvalitu vedeckej alebo �tudijnej èinnosti
a má pozitívny vplyv na kvalitu dosiahnutého vzdelania.

Pedagogické schopnosti tvoria jednu zo základných 
schopností, ktorou by mali knihovníci disponova� a sú 
základným predpokladom pre úspe�né rozvíjanie kurzov 
informaèného vzdelávania.

Pedagogické schopnosti sú na zozname tzv. 
po�adovaných schopností v �Európskom sprievodcovi 
kompetenciami v odbore knihovníckych a informaèných 
slu�ieb�(Praha, 2006). Sú definované nasledovne:

� schopnos� podáva� ostatným znalosti zrozumi-
te3⁄4ným spôsobom a formou, ktorá zodpovedá ich potrebám;

� vedie� prispôsobi� svoje vyjadrovanie úrovni pozornosti 
a záujmu poslucháèov;

� vysvetli� a s prispôsobením sa poslucháèovej úrovni 
dokáza�, aby jasne pochopil fakty situácie alebo problému;

� vedie� posúdi� porozumenie a prispôsobenie.
Pedagogická rola/úloha knihovníkov nie je a� taká nová 

èinnos�, preto�e bola v�dy súèas�ou ich práce. Rozdiel je len 
v tom, �e za posledných 10 rokov získala väè�í význam a stala 
sa dôle�itej�ou.

Problematika knihovníkov ako uèite3⁄4ov a ich vzde-
lávanie v tejto oblasti je diskutovanou témou rovnako 
ako nutnos� implementácie výuky informaènej gra-
motnosti do vysoko�kolského �tudijného programu. 
Kým napr. v USA sa rie�i otázka, èi kurzy informaènej 
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UPJ� ako aj by� pevný pilier pre doktorandské �túdium. Prísun 
finanèných prostriedkov zabezpeèí �pièkové vybavenie a umo�ní 
aj �tudentom pracova� so svetovými technológiami v oblasti 
výskumu prírodných vied, medicíny a informatiky.

Po odbornom hodnotení boli schválené nasledujúce centrá 
excelentnosti (�iadate3⁄4 UPJ�):

1. CAkS - Centrum excelentnosti informatických vied
a znalostných systémov (PF UPJ�)
(vý�ka NFP= 1 151 453,8 €)

2. SEPO - Sie� excelentných pracovísk pre onkológiu
(PF a LF UPJ�) 

3. (vý�ka NFP= 1 310 285, 6 €)
4. CEVA - Centrum excelentnosti pre výskum

aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového
a mozgového infarktu (LF UPJ�)
(vý�ka NFP= 863 884, 9 €)

5. EXTREM - Centrum pokroèilých fyzikálnych �túdií
materiálov v extrémnych podmienkach (PF UPJ�)
(vý�ka NFP= 1 327 689, 5 €)

Celková vý�ka poskytnutého NFP pre CEX-y UPJ� je 
4 653 313,8 4 653 313,8 €.

Po odbornom hodnotení boli schválené nasledovné centrá 
excelentnosti (v ktorých UPJ� vystupuje ako partner):

6. Centrum excelentnosti progresívnych materiálov
s nano-submikrónovou �truktúrou (PF UPJ�) (vý�ka
NFP= 1 327 740,2 €)

7. Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického
poèasia (PF UPJ�)
(vý�ka NFP= 1 327 743,5 €)

Pri hodnotení tejto výzvy a úspe�nosti v nej, UPJ� obstála 
najlep�ie zo v�etkých V� okrem UK Bratislava. Prírodovedecká 
fakulta UPJ�, bola medzi v�etkými fakultami najúspe�nej�ia v poè-
te schválených �iadostí o CEX-y. Momentálne prebieha proces pod-
pisu zmluvy, väè�ina projektov zaèína v druhom polroku 2009.

Výzva è. 3Výzva è. 3 bola opä zameraná na modernizáciu infra�truktú-
ry V�. Strategickým zámerom vedenia UPJ� je rekon�trukcia 
areálu bývalej Krajskej detskej nemocnice a jeho premena 
na kompaktný univerzitný areál. Tomuto zámeru bol 
podriadený ideový rámec projektu s názvom: Budovanie 
OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT 
a rekon�trukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJ�.
PA UPJ� opä� kompletne spracovala celú projektovú do-
kumentáciu a odoslala �iados� v stanovenom termíne do agentúry 
M� SR pre �trukturálne fondy. �iados� splnila po�adované 
formálne kritériá a postúpila do odborného hodnotenia, kde bola 
následne vyhodnotená a bude schválená v máji 2009. Vý�ka 
po�adovaného NFP = 5 065 365 €.

Záverom kon�tatujem, �e v roku 2008 získala UPJ� vo forme 
NFP zo �trukturálnych fondov 7 569 024,7 €, èo je najvy��í 
objem získaných financií mimo �tátnej dotácie v 50-roènej 
histórií UPJ�. Tieto zdroje umo�nia obrovský kvalitatívny rozvoj 
infra�truktúry nielen vzdelávania, ale hlavne výskumu a vývoja 
vytvorením centier excelentnosti. Tieto projekty vytvárajú reálny 
potenciál pre získanie ïal�ích finanèných prostriedkov v roku 
2009 v porovnate3⁄4nom objeme.

RNDr. Andrej Miro��ay, PhD.

Od roku 2007 zaèalo samostatne pôsobi� nové 
pracovisko rektorátu UPJ� - Projektová administrácia (PA 
UPJ�), ktorá vznikla transformáciou kancelárie Eurooffice. 
Prvoradou funkciou novovytvoreného pracoviska, ktoré je 
v organizaènej �truktúre zaradené na úsek rektora UPJ�, 
je príprava projektov a �iadostí o nenávratný finanèný 
príspevok (NFP) z Operaèných programov, Výskum a Vývoj 
a Vzdelávanie. Prvé výzvy, do ktorých sa UPJ� aktívne 
zapojila vy�li zaèiatkom roka 2008 a nastal èas krátkej 
bilancie.

Výzva è. 1Výzva è. 1 bola zameraná na modernizáciu infra�truktúry V�. 
PA UPJ� kompletne spracovala celú projektovú dokumentáciu 
a odoslala �iados� projektu s názvom: Modernizácia IKT
na UPJ� v Ko�iciach a rekon�trukcia univerzitnej kni�nice, 
posluchární a uèební. v stanovenom termíne na agentúru 
M� SR pre �trukturálne fondy. �iados� splnila po�adované 
formálne kritériá a postúpila do odborného hodnotenia, kde 
bola následne vyhodnotená a schválená. Vý�ka poskytnutého 
príspevku je 3 933 771,7 3 933 771,7 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného 
finanèného príspevku bola podpísaná 10. 12. 2008, s termínom 
zaèatia realizácie 1. 2. 2009. Celkový èas od vyhlásenia výzvy
do podpisu zmluvy trval skoro 10 mesiacov. Cie3⁄4om tohto projektu, 
je modernizovanie výuèbového procesu na celej UPJ�. V�etky 
posluchárne a seminárne miestnosti na jednotlivých fakultách bu-
dú vybavené modernou komunikaènou technikou. Vznikne nieko3⁄4-
ko multimediálnych uèební na výuèbu cudzích jazykov, odborných 
predmetov a pod. Zmodernizujú sa kompletné mikroskopické 
laboratóriá, zvý�i sa poèet �tudentských mikroskopov. V rámci 
modernizácie, dôjde aj k výmene nábytku, v priestoroch 
seminárnych miestností a posluchární. Postupne sa zrekon�truuje 
viacero posluchárni ako napr. M5, M6, Kostlivého, taktie� dostanú 
nové vybavenie na prezentáciu predná�ok a cvièení. Na Lekárskej 
fakulte vznikne 3D poslucháreò, s podobným systémom ako 
IMAX, na výuèbu predmetov v 3D formáte. V rámci modernizácie 
vznikne nieko3⁄4ko moderných poèítaèových miestností pre �tu-
dentov, na Prírodovedeckej fakulte bude ma� táto uèebòa 
prevádzku nonstop. Internetové pripojenie v�etkých pracovísk sa 
zrýchli jednak na vstupe, ale aj interne modernizáciou sie�ových 
prvkov. Dôjde k racionalizácii serverov a zvý�i sa kapacita 
dátových skladov a dátových záloh. V rámci tohto projektu vznikne 
aj moderné pracovisko Univerzitnej kni�nice na Kostlivého ulici 
spojené so �tudovòou.

Výzva è. 2Výzva è. 2 bola zameraná na vytvorenie centier excelentnosti 
(CEX), výskumu a vývoja. Boli stanovené presné kritériá
na deklarovanie excelentnosti. V spolupráci s Centrom 
celo�ivotného vzdelávania PA UPJ� pri tejto výzve priamo 
spolupracovala s významnými vedeckými osobnos�ami UPJ�. 
Cie3⁄4om výzvy bolo pod3⁄4a ve3⁄4mi prísnych kritérií, zalo�i� centrá 
�pièkového výskumu a vývoja v jednom odbore. Tieto centrá 
v budúcnosti by mali tvori� kostru vedecko-výskumného zámeru 

�trukturálne fondy
- bilancia úspe�nosti 

schválených �iadostí UPJ�
- bilancia úspe�nosti 

schválených �iadostí UPJ�
- bilancia úspe�nosti 

�Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES�
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Filozofi
po prvýkrát plesali
Tanec, smiech a príjemná zábava. Aj tak by sa dal v krátkosti 

charakterizova� prvý ples Filozofickej fakulty UPJ�, ktorý sa konal 
dòa 22. 04. 2009 v priestoroch na Jedlíkovej ulici v Ko�iciach 
pod zá�titou �tudentskej rady FF UPJ� ako aj �tudentskej 
èasti Akademického senátu FF UPJ�. Pozvanie prijali pán 
dekan FF UPJ� prof. PhDr. Ján Gbúr CSc. aj s man�elkou, pani 
prodekanka Doc. PhDr. O3⁄4ga Orosová, CSc. mim. prof., kvestor 
Ing. Stanislav Benèo a mnohí vedúci katedier Filozofickej 
fakulty. Dekan svojim príhovorom slávnostne otvoril celý veèer, 
nasledoval prípitok v�etkých prítomných hostí, úder na gong 
a v neposlednom rade i zaujímavý program na ve3⁄4mi vysokej 
úrovni. Vystúpenie vicemajstrov Slovenska v spoloèenských 
tancoch èi �coververzie� skupiny Rapsody, to v�etko a ove3⁄4a 
viac, si mohli naplno u�i� �tudenti Filozofickej fakulty. Krátko 
pred polnocou vyrazila dych v�etkým prítomným ohnivá show
a následne po nej skvelá tombola, v ktorej sa �rebovalo o naozaj 
hodnotné ceny, ako napríklad lístky na muzikál Kleopatra
do Steel Arény, exkluzívne balenie belgických pív èi pouká�ka 
do kníhkupectva Pantha Rei. Zaujímavos�ou je, �e okrem 
samotného dekana prispel cenami do tomboly aj primátor 
mesta Ko�ice Ing. Franti�ek Knapík. Ve3⁄4ké poïakovanie za 
finanènú podporu plesu si zaslú�i i pán rektor UPJ� prof. MUDr. 
Ladislav Mirossay, DrSc., bez ktorého by bol ples iba �a�ko 
splnite3⁄4nou predstavou. Skvelá zábava v príjemnej atmosfére 
trvala a� do neskorých ranných hodín, a hneï na ïal�í deò sa 
po priestoroch Filozofickej fakulty, pri príle�itosti 50. výroèia 
zalo�enia UPJ�, niesla my�lienka v pokraèovaní tejto zaèatej 
tradície mladej fakulty i na budúci akademický rok. 

Lucia Lászlóová

Zasadnutie výboru 
Kultúra a vzdelávanie

Dòa 23.04 2009 sa v Átrium klube v Ko�iciach o 10.00 
hodine rannej uskutoènilo modelové zasadnutie �tu-
dentského európskeho parlamentu a výboru Kultúra
a vzdelávanie. Pozvanie predsedníèky výboru Bc. Viktórie 
Kopunièovej prijali, a svojou náv�tevou poctili, mnohí 
zaujímaví hostia, a to konkrétne dekan Filozofickej fakulty 
UPJ� prof. PhDr. Ján Gbúr CSc., PhDr. Beáta Gajdo�ová 
z Akademického pracoviska kontinuálneho vzdelávania 
uèite3⁄4ov, Blanka Berkyová a Roman Sorger ako zástupcovia 
neziskovej organizácie EHMK (Ko�ice, Európske hlavné 
mesto kultúry), Ing. Jarmila Tkáèová, kandidátka do Eu-
rópskeho parlamentu a tie� poslankyòa NR SR, a napokon 
i PhDr. 1⁄4udmila Farka�ovská, kandidátka do Európskeho 
parlamentu.

Za prítomnosti regionálnej televízie RegiónTv boli 
hlavnými prejednávanými bodmi zasadnutia najmä: 
problematika celo�ivotného vzdelávania, podpora, vytváranie 
a financovanie centier kontinuálneho vzdelávania uèite3⁄4ov, 
ako aj návrh na podporu zo strany Európskeho parlamentu 
pre vznik a financovanie preventívno-poradenských stredísk 
pri vysokých �kolách. Za zmienku urèite stojí spomenú� 
to, �e toto zasadnutie bolo jediným na celom východnom 
Slovensku a zapojila sa do neho práve Filozofická fakulta.

Uznesenia, ktoré boli na tomto modelovom zasadnutí 
prijaté, budú prezentované na poslednom Plenárnom za-
sadnutí 01. 06. 2009 v Kongresovom centre NR SR
v Bratislave.

Lucia Lászlóová
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z organizaèných dôvodov sa turnaja mohlo zúèastni� najviac 
16 dru�stiev. O výkonnostnej vyrovnanosti finalistov svedèí
aj to, �e o ví�azovi turnaja rozhodli a� pokutové kopy. Napokon 
po 3 a pol hodinovom boji bolo na prvých �tyroch miestach 
nasledovné poradie :

1. Sedmáci ( FVS )
2. Frenè konek�n ( FVS )
3. PU Pre�ov
4. Líbya
  Turnaj mal aj vysokú spoloèenskú úroveò, ktorú potvrdila 

úèas� zástupcov Palestíny na Slovensku, vedúcich funkcio-
nárov a uèite3⁄4ov fakúlt a �irokej diváckej kulisy. Najlep�ie 
dru�stvá boli odmenené peknými cenami a v�etci aktívni 
úèastníci boli pozvaní na �peciality palestínskej kuchyne. 
�portovo�technickú èas� turnaja pripravil a organizaène riadil 
PaedDr. I. Sta�ko.

O dva dni neskôr, t.j 4. 4. 2009 zorganizoval ÚTV� 
v zastúpení Mgr. Bukovej, PhD. Fitness párty � aerobikovú 
show pre �tudentky ale i �ir�iu verejnos�. Poèas 6 hodín 
aktívneho cvièenia si �eny mohli vyskú�a� rôzne druhy 
aerobiku prezentované �pièkovými lektormi zo Slovenska, 
ale i zahranièia. Ve3⁄4ký úspech mali predov�etkým prezentéri 
z Po3⁄4ska, ktorí predviedli neopísate3⁄4nú show. V rámci tejto 
akcie sa konali predná�ky pre uèite3⁄4ov telesnej výchovy 
a in�truktorov fitness z oblasti zdravej vý�ivy, posilòovania 
a predná�ka o kompenzaèných cvièeniach. Celkovo sa
na akcii aktívne zúèastnilo 70 �ien a 4 mu�i. 

Ústav telesnej výchovy a �portu zorganizoval �portový 
deò UPJ�, ktorý sa konal 28. apríla a �tudenti si preverili 
svoje �portové schopnosti a zruènosti v rôznych �portoch: 
bedminton, stolný tenis, futbal a streetball. Zaèíname u� 
o 13.00 hodine bedmintonom, stolným tenisom a florbalom. 
O 15.30 si �tafetu vymenia priaznivci sálového futbalu 
a streetballu, o 17.00 hodine pokraèujú silní mu�i v posilòovni 
a krehké dievèatá na aerobiku. Ako posledný �port v poradí 
bude volejbal. V�etkých vás srdeène pozývame.

V dòoch 21. a� 23.5.2009 sa �tudenti na�ej univerzity 
pod patronátom PaedDr. I. Sta�ka u� tretíkrát zúèastnia 
medzinárodného futsalového turnaja európskych univerzít 
v Eindhovene v Holandsku. V predchádzajúcich dvoch rokoch 
dosiahli reprezentanti UPJ� v spolupráci so �tudentami 
z  Technickej univerzity pod vedením lektorov z ÚTV� UPJ� 
úspech � spomedzi 21 univerzitných výberov z Európy obsadili 
v roku 2007 prvé a v roku 2008 druhé miesto. Veríme, �e 
tento rok sa im bude rovnako dari�. Dr�me im prsty!

Pre �tudentov i zamestnancov na�ej univerzity pripravila 
ÚTV� letné telovýchovné kurzy so �pecifickým zameraním. 

V dòoch 30. 4. � 3. 5. sa uskutoènilo atraktívne 
dobrodru�né splavovanie rieky Otava v Rej�tejne v krásnom 
�umavskom prostredí pod taktovkou PaedDr. Gajdo�ovej. 

Koncom júna organizuje Mgr. Buková, PhD. cvièenie
pri mori. Okrem priaznivcov aerobiku si prídu na svoje 
priaznivci loptových hier, ale i v�etci, ktorí majú radi slnko, 
more a pohyb na èerstvom vzduchu. Tento rok sme zvolili 
letovisko Selce v Chorvátsku. 

V polovici júla organizuje PaedDr. I. Sta�ko �portovo-
-rekondièný kurz v Debrecene, ktorý je momentálne v �tádiu 
prípravy. 

Viac o tejto ale i o ostatných pripravovaných akciách 
nájdete na na�ej webovej stránke.

pripravila Mgr. Buková, PhD.
vedúca ÚTV� UPJ�

Dòa 31. 3. 2009 sa ukonèila jarná èas� vysoko�kolskej ligy
vo florbale. Sú�a� tohoto druhu je na na�ej univerzite premiérová, 
preto�e florbal patrí medzi mladé, rozvíjajúce sa �porty u nás.
Do sú�a�e sa zapojilo 57 florbalistov. �tyri dru�stvá tvorili 
poslucháèi LF, PF a jedno dru�stvo zostavili  poslucháèi
z druhého roèníka Právnickej fakulty. V jarnej èasti dru�stvo 
Právnikov piatakov, ktorí z dôvodov �tudijných povinnosti sú�a� 
ukonèili, nahradili prváci pod názvom Mix. Odohralo sa 10 
zápasov. Na konci jarnej èasti bol vyhlásený i najlep�í strelec 
sú�a�e, �tudent Právnickej fakulty Martin Galgóczy s poètom 
strelených gólov 14. Sú�a� organizovala a riadila PaedDr. B. 
Gajdo�ová.

V� ligu v bedmintone organizuje Mgr. M. �igala. V tomto 
ob3⁄4úbenom �porte prebieha sú�a� za úèasti 6 dru�stiev 
s poètom 30 �tudentov a �tudentiek. V �portoch basketbal, 
ktorú riadi doc. PhDr. I. �ulc, CSc, a volejbal, ktorú riadi 
PaedDr. R. �vický prebieha V� liga medzi univerzitami 
v rámci Ko�íc � tzn. Technickou univerzitou, Univerzitou 
Veterinárneho lekárstva a na�ou univerzitou. V týchto �portoch 
máme zástupcov v podobe jedného dru�stva z radov mu�ov a 
jedného dru�stva �ien v oboch �portoch. 

V apríli, resp. na jeho prelome sa v priestoroch ústavu TV� 
UPJ� uskutoènili tieto jednorázové �portové akcie: 

28. marca 2009 sa uskutoènil 19. roèník 24-hodinovky 
v basketbale. Akcie sa zúèastnilo 77 úèastníkov (z toho 9 �ien), 
ktorí boli rozdelení do 8 dru�stiev. Tí boli delení do skupín Èierni 
� Bieli. Koneèný stav bol 1895 � 2085. Hlavným organizátorom 
bol Peter Vrábel, poslucháè 1. roèníka doktorandského �túdia
na PF UPJ�. �portovo-technickú èas� riadil doc. PhDr. I.
�ulc, CSc.

Generálny zväz palestínskych �tudentov v Ko�iciach 
a Rada �tudentov Fakulty verejnej správy UPJ� v Ko�iciach 
zorganizovali 2. apríla 2009 medzinárodný minifutbalový 
turnaj. O úèas� na turnaji bol ve3⁄4ký záujem, av�ak 

Ústav telesnej výchovy a �portu UPJ� okrem priamej 
výuèby telesnej výchovy, v ktorej ponúka 13 rôznych druhov 
�portu organizuje pre �tudentov univerzity dlhodobé, 
resp. jednorazové �portové akcie. Z dlhodobých sú�a�í 
sa pravidelne organizuje vysoko�kolská liga v minifutbale, 
florbale, bedmintone, basketbale a volejbale. Aktuálne sa 
ukonèila sú�a� v prvých dvoch spomínaných �portoch. 

V� liga v minifutbale prebiehala za úèasti 9 dru�stiev 
v celkovom poète 84 �tudentov. Dlhodobá sú�a� pozostávala 
z 8 kôl, v ktorých bolo odohraných 36 zápasov. Najlep�ie 
4 dru�stvá po dlhodobej sú�a�i absolvovali 16. apríla 2009 
závereèný finálový turnaj kde sa hralo systémom ka�dý 
s ka�dým. Celkovým ví�azom V� ligy v minifutbale na UPJ� 
v Ko�iciach sa stalo dru�stvo Lekárskej fakulty UPJ�. 
Najlep�ím strelcom celej sú�a�e sa stal Ladislav �kyvra, 
�tudent LF UPJ� s poètom 29 strelených gólov. Sú�a� 
organizaène pripravil a riadil PaedDr. I. Sta�ko.

�PORTOVÉ AKCIE 
ORGANIZOVANÉ ÚSTAVOM 

TELESNEJ VÝCHOVY 
A �PORTU UPJ�
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Minifutbalový turnaj zahranièných Erasmus �tudentov
a �tudentov Fakulty verejnej správy UPJ�

Úèastníci finálového turnaja V� ligy v minifutbale na UPJ�

Rafty 2008 � Otava � Rej�tejn

Cvièenie pri mori - Chorvátsko 2008 � polostrov Pelje�ac

Náv�teva prof. E. Trajano
z Universidad de Sao Paulo, 

Brazília
V dòoch 30. apríla � 16. mája 2008 bola na pracovnom 

pobyte na Prírodovedeckej fakulte UPJ� v Ko�iciach prof. 
Dr. Eleonora Trajano PhD. a to na na pozvanie Ústavu 
biologických a ekologických vied. Je pracovníèkou 
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociencias, 
Universidade de Sao Paulo v Brazílii. Vo svete je uznávanou 
odborníèkou na �túdium biológie a ekológie jaskynných 
rýb. Tejto odbornej téme sa so svojím tímom asistentov 
a �tudentov venuje vy�e dvadsa� rokov. V krasových 
oblastiach Brazílie objavuje nové druhy jaskynných rýb, 
zameriava sa v�ak hlavne na �túdium ich populaènej 
ekológie a etológie, a na h3⁄4adanie argumentov na ochranu 
jaskynných biotopov v tejto juhoamerickej krajine.    

Dòa 13. 5. 2008 predniesla v posluchárni RBL1 

Prof. Eleonora Trajano poèas svojej predná�ky na pôde PF UPJ�.
Foto: P. 1⁄4uptáèik

...a poèas výskumu v jaskyni Domica.
Foto: 1⁄4. Kováè

Prírodovedeckej fakulty 
UPJ� predná�ku na tému 
�Subterranean fishes with 
emphasis on Brazilian 
species - zoogeography, 
biology, ethology and 
ecophysiology�. Poèas 
svojho pobytu v Ko�iciach 
sa zúèastnila terénneho 
výksumu jaskynnej fauny 
Slovenského krasu a krasu 
Demänovskej doliny. S 
Katedrou zoológie ÚBEV 
naïalej spolupracuje pri 
výskume doposia3⁄4 ve3⁄4mi 
málo známej diverzity 
jaskynných èlánkono�cov 
(Arthropoda) Brazílie.

1⁄4ubomír Kováè
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Francúzsko
aj v metropole východu
D�ore d�espaces, v preklade, Partitúry na skle � 

Ozvuèené sklo. To je názov medzinárodnej expozície 
slávneho francúzskeho umelca Denysa Vinzanta, ktorá sa 
dòa 23. 03. 2009 uskutoènila v známom ko�ickom Múzeu 
Vojtecha Löfflera na Al�betinej ulici. V poradí u� desiaty 
roèník výstavy sa konal pod zá�titou Mestskej èasti Ko�ice 
- Starého Mesto, Francúzskej aliancie, Grame � národného 
centra hudobnej tvorby v Lyone, a napokon aj vïaka 
podpore mnohých sponzorov èi reklamných partnerov. 
Samotnú výstavu, ako aj celé nasledujúce Dni francúzskej 
kultúry v Ko�iciach slávnostne otvoril pán Henry Cury, 
ve3⁄4vyslanec Francúzskej republiky na Slovensku. Expozícia 
sa niesla v komornom duchu, a v�etci milovníci umenia si ju 
mali mo�nos� vychutna� a� do 19. 04. 2009.

Lucia Lászlóová

Medzinárodný 
kongres

�tudentov medicíny
ISMCK�09

Dòa 23. - 25. júna 2009 sa na pôde 
Lekárskej fakulty UPJ� v Ko�iciach usku
toèní medzinárodný kongres pre �tudentov
a PhD �tudentov krajín celého sveta. ISMCK´09 
organizuje Spolok medikov mesta Ko�ice v spo-
lupráci s vedením Univerzity Pavla Jozefa �afárika
v Ko�iciach a Lekárskej fakulty UPJ� v Ko�iciach.

Cie3⁄4om ISMCK´09 je da� priestor v�etkým 
�tudentom a PhD �tudentom na prezentovanie 
výsledkov ich vedeckej práce ako aktívnym alebo 
pasívnym úèastníkom v sekciách a podsekciách
v rámci Basic Science, Clinical Medicine, Dentistry, 
Nursing a Public Health. 

Vedenie LF UPJ� ude3⁄4uje v�etkým �tudentom 
a PhD �tudentom UPJ� z3⁄4avu na registraèný 
poplatok symbolických 10 EUR. V tomto je 
zahrnuté ubytovanie na 3 - 4 dni, raòajky, 
obed, veèera, obèerstvenie poèas trvania 
celej konferencie, sociálny program a najmä 
mo�nos� zúèastni� sa v�etkých keynote lectures 
a workshopov (vedú pozvaní odborníci: USA, 
Kanada, Izrael, Nemecko, Holandsko, Èesko, 
Bulharsko, Maïarsko, Slovensko, atï.) a mo�nos� 
publikovania pôvodnej vedeckej práce in extenso 
vo Folia Medica Cassoviensia. V�etky abstrakty 
prejdú recenzným konaním medzinárodnej poroty. 
Podrobnej�ie informácie nájdete na www.upjs.sk/
ismck, prípadne ismck@upjs.sk.

Mgr. Adriana Sabolová
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Pracovné ponuky
aj v èase krízy

Dòa 26.02.2009 bol novootvorený hotel Doubletree 
by Hilton plný �tudentov a v�etkých mladých 3⁄4udí, ktorí mali 
záujem o mo�nos� �tudijných pobytov, stá�í èi pracovných 
miest po skonèení vysoko�kolského �túdia. Poèas tohto dòa 
sa toti� od rána a� do neskorého poobedia konal u� desiaty 
roèník ka�doroènej prezentácie najrozmanitej�ích firiem 
so sídlom na Slovensku, pod názvom, Trh práce a stá�í. 
Hlavný organizátor, americká obchodná komora v Slovenskej 
republike, ktorá bola zalo�ená u� v roku 1993 v Bratislave, 
si na tomto �workshope� dala ve3⁄4mi zále�a�, èo bolo vidie�
aj na ponuke samotných spoloèností, ktorých prítomní 
zástupcovia ochotne prezentovali svoje vo3⁄4né pracovné 
ponuky a miesta potenciálnym záujemcom. Zo v�etkých 
firiem jednoznaène za zmienku stoja také zvuèné mená
ako U.S.Steel, Whirlpool, Embraco, T-Systems, DELL, IBM
èi AT&T. Ak máte záujem o viac informácií, skúste si kliknú�
na stránku www.amcham-jobfair.sk.

Lucia Lászlóová



Pich3⁄4avá krása v rí�i rastlín
V dòoch 28. 03. a� 13. 04. 2008 Botanická 

záhrada UPJ� spolu s klubom Kaktus pri botanic-
kej záhrade usporiadala po prvýkrát výstavu kaktu-
sov a sukulentov �Pich3⁄4avá krása v rí�i rastlín� 
v svojich priestoroch na Mánesovej ul. è. 23 
v Ko�iciach. Výstava bola jedineèná svojho druhu na 
Slovensku s atraktívnymi rastlinami exotických tvarov
a s nádhernými kvetmi. Vystavované exempláre 
bolo mo�ne prezrie� v èase od 09.00 hod.
do 17.00 hod. Náv�tevník na výstave mal vzácnu 
mo�nos� vidie� krásu, rozmanitos� tvarov a farieb 
nádherných kvetov rastlín z nehostinných, �ivot 
limitujúcich biotopov (pú�te, polopú�te) na na�ej 
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Zemi. Mnohé z vystavovaných rastlín sú vzácne 
a ohrozené. Z 1500 druhov kaktusov (Cactaceae) 
sú v�etky prísne chránené. Ich ochrana je 
zabezpeèená Dohovorom o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi vo3⁄4ne �ijúcich 
�ivoèíchov a rastlín (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora ) � CITES. Pre svoj nev�edný tvar a záhadný 
spôsob �ivota sú kaktusy a sukulenty vhodným 
dekoraèným doplnkom v moderných interiéroch 

(byty, zimné záhrady, oran�érie, vestibuly, kaviarne, 
re�taurácie a iné). 

Okrem obdivu, spoznania výnimoèných 
rastlín a odpovedí na otázky náv�tevníkov, ktoré 
sa dotýkali pestovania a ochrany kaktusov 
a sukulentov v domácich podmienkach mali 
príle�itos� nav�tívi� stálu expozíciu kaktusov 
a sukulentov botanickej záhrady, ktorá v súèasnosti 
eviduje 557 druhov z èe3⁄4ade Cactaceae a 482 
druhov sukulentov z èe3⁄4adi Aizoaceae, Agavaceae, 
Apocynaceae, Bombacaceae, Crassulaceae, 

Dioscoreaceae, Liliaceae, Saxifragaceae, Portula-
-caceae, a iných. Zároveò odborníci z klubu Kaktus 
predávali záujemcom ponúkané druhy a de-
koratívne kultivary. 

Výstava zaujala svojou �truktúrou, vystavova-
nými exponátmi a imitáciou prírodných podmienok 
ekosystémov polopú�tí a pú�tí v aridných oblastiach 
subtropických a tropických ekosystémov. Poèas 
trvania výstavy sme zaevidovali 1480 platiacich 
náv�tevníkov.

Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riadite3⁄4 Botanickej záhrady UPJ�
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