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Dòa 11. júna 2010 sa v areáli Bota-
nickej záhrady UPJŠ uskutoènilo už tra-
dièné podujatie JUNIÁLES.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov 
nám tentoraz poèasie pripravilo nádherný 
slneèný deò, ktorý naplno využilo ve¾ké 
množstvo zamestnancov univerzity na od-
dych, zábavu a poznávanie kolegov z inej, 
ako pracovnej stránky.

Okrem príjemných hudobných 
vstupov internátneho rozhlasového štúdia 
ŠtuRKo a chutného pohostenia, boli tento 
rok už tretíkrát zaradené aj športovo-
zábavné aktivity pre zamestnancov našej 
univerzity, ktoré v spolupráci so študentmi 
pripravili pracovníci ÚTVŠ UPJŠ. Záujem o 
aktivity bol tohto roku vïaka nádhernému 
poèasiu i vïaka atraktívnym animaèným 
aktivitám vysoký a pozitívne ohlasy nás 
utvrdili v tom, že sme opäś posunuli latku 
atraktivity tohto podujatia vyššie ako po mi- 
nulé roky.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH USPORIADALA
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Dòa 28. mája 2010 sa v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ uskutoènilo slávnostné 
podujatie pri príležitosti udelenia akademických titulov „philosophiae doctor“ a odovzdania 
diplomov absolventom doktorandského štúdia.

Lekárska fakulta:

MUDr. Milan Almaši, PhD. 
MUDr. Adriana Boleková, PhD. 
MUDr. Denisa Èelovská, PhD. 

MUDr. Martina Èižmáriková, PhD. 
MUDr. Ján Fedaèko, PhD. 
MUDr. Peter Kirsch, PhD. 

MUDr. Lucia Lakyová, PhD. 
MUDr. Silvia Mišíková, PhD. 

MUDr. Michaela Tirpáková, PhD. 
RNDr. Lenka Varinská, PhD.

 
Právnická fakulta:

JUDr. Jozef Èorba, PhD.
JUDr. Peter Dzadík, PhD.
JUDr. Daniela Sokol, PhD.

JUDr. JCLic. Tomáš Majerèák, PhD.

Filozofická fakulta:

Mgr. René Šebeòa, PhD.

Slávnostné promócie doktorandov
na UPJŠ v Košiciach

Prírodovedecká fakulta:

RNDr. Zdenka Bedlovièová, PhD. 
RNDr. Kristína Budajová, PhD. 

RNDr. Alexandra Bukovská,PhD. 
RNDr. Marián Buxár, PhD. 

RNDr. Emília Draženská, PhD. 
RNDr. Eva Gajdošíková, PhD. 
RNDr. František Galèík, PhD. 

RNDr. Peter Gbur, PhD. 
RNDr. Lucia Grada Kuliková, PhD. 

RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. 
RNDr. Jana Kolodziejová, PhD. 

RNDr. Ján Kova¾, PhD. 
RNDr. Gejza Lajoš, PhD. 
RNDr. Peter Molnár, PhD. 

RNDr. Jana Pócsová, PhD. 
RNDr. Aneta Salayová, PhD. 

RNDr. Juraj Ševc, PhD. 
RNDr. Erika Škrabu¾áková, PhD. 

RNDr. Jana Turèanová, PhD. 
RNDr. Marek Varga, PhD. 
RNDr. Martin Vavra, PhD. 
Ing. Vlasta Závišová, PhD.

Novým nosite¾om akademických titulov v mene Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
srdeène blahoželáme. Veríme, že udelenie akademického titulu philosophiae doctor bude 

povzbudením pre ich ïalšiu tvorivú èinnosś. 

Absolventi doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:



UNIVERSITAS Šafarikiana

Kancelárka informuje

4

Prof. Jean-Marc Rapp prijal na Valnom zhromaždení v Prahe 
3-roèný mandát na funkciu prezidenta Európskej asociácie 
univerzít (EUA). Do Rady EUA bolo zvolených 8 èlenov na 4 roky 
a 4 èlenovia na 2 roky. Mandát 4 osôb, zvolených na 2 roky, konèí 
v marci 2011. Rada EUA, za úèelom vo¾by nových kandidátov, 
ustanovila na svojom poslednom zasadnutí Nominaènú komisiu 
v zložení:

• Dr. Sijbolt Noorda (predseda Nominaènej komisie), Uni-
verzita v Amsterdame, èlen Rady EUA, Prezident rektorskej 
konferencie Holandského krá¾ovstva 

• prof. Dr. Katarzyna Chalasinska-Macukow, rektorka War-
sawskej Univerzity, Po¾sko a pezidentka CRASP 

• prof. Dr. Dieter Lenzen, prezident Univerzity v Hamburgu, 
Nemecko a vice-prezident HRK 

• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Ko-
šiciach 

• prof. Dr. Krista Varantola, kancelárka Univerzity v Tampere, 
Finsko 

Úlohou Nominaènej komisie je na základe vyhodnotenia CV 
a následných pohovorov pripraviś vo¾by 4 nových èlenov Rady EUA, 
ktorí po zvolení vo Valnom zhromaždení EUA prevezmú funkciu 
na 4 roky (funkèné obdobie 2011 – 2015), poènúc aprílom 2011. 
Rovnakým postupom má Nominaèná komisia pripraviś aj návrhy 
na kandidátov na nasledujúceho prezidenta EUA, ktorý má byś 
zvolený v apríli 2011 s funkèným obdobím na 3 roky (od marca 
2012).

Návšteva ve¾vyslankyne 
Holandského krá¾ovstva
na pôde Rektorátu UPJŠ

Rektor UPJŠ sa stal 
èlenom Nominaènej 
komisie EUA

Dòa 7. mája 2010 bola v priestoroch Univerzity Karlovej 
v Prahe podpísaná Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej 
spolupráci medzi Univerzitou Karlovou v Prahe a Univerzitou Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. Dohodu podpísali rektor UPJŠ prof. 
MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a rektor Univerzity Karlovej prof. 
RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Rektor UPJŠ pri príležitosti 50. výroèia založenia UPJŠ zároveò 
dodatoène odovzdal PAMÄTNÚ MEDAILU Karlovej univerzite 
v Prahe za podporu pri vzniku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a za vzájomnú inštitucionálnu spoluprácu. 

Ve¾vyslankyòu Holandského krá¾ovstva Daphne Bergsma 
privítali dòa 4. mája 2010 na pôde rektorátu našej univerzity prof. 
MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ a PhDr. Daniela 
Džuganová, riadite¾ka Univerzitnej knižnice UPJŠ. V krátkom 
priate¾skom rozhovore prerokovali možnosti vzájomnej spolupráce 
v rôznych oblastiach. Jej Excelencia sa zároveò s ve¾kým záujmom 
zúèastnila na autorskom èítaní z knihy Dietmara Griesera „DER 
ONKEL AUS PRESSBURG“ v priestoroch Rakúskej knižnice.

Rektor UPJŠ prijal dòa 2. 6. 2010 študentov Právnickej fakulty 
UPJŠ Ondreja Gmittera a Marcela Baláža. Títo študenti sú hráèmi 
(útoèníkmi) hokejového mužstva HC Košice a zaslúžili sa ve¾kou 
mierou o získanie titulu Majstri Slovenska 2010. Prof. MUDr. 
Ladislav Mirossay, DrSc. v priate¾skom rozhovore ocenil ich 
húževnatosś a zodpovedný prístup k plneniu študijných povinností, 
ktoré dokážu skåbiś so športovými aktivitami na profesionálnej 
úrovni. Zároveò im zaželal ve¾a úspechov v štúdiu na fakulte našej 
univerzity, ako aj ïalších úspechov v oblasti vrcholového športu.

Rektor UPJŠ prijal študentov 
Právnickej fakulty UPJŠ

- hráèov HC Košice

Zmluva medzi Univerzitou 
Karlovou v Prahe a UPJŠ posilòuje 
možnosti intenzívnej spolupráce
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Historická aula rektorátu našej univerzity privítala dòa 
5. mája 2010 ve¾vyslancov èlenských krajín Európskej 
únie pôsobiacich na Slovensku. Kolokvium na tému 
„Skúsenosti Slovenskej republiky v Európskej únii 
2004 – 2010“ sa uskutoènilo za úèasti akademických 
funkcionárov, zamestnancov a študentov Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika, ako aj ïalších vzácnych hostí. 
Jeho Excelencia ve¾vyslanec Španielskeho krá¾ovstva 
J. E. José Ángel López Jorrin zaujal prítomných 
svojim úvodným príhovorom. Následná diskusia bola 
zo strany študentov aktívna, všestranná a obsahovo 
ve¾mi zaujímavá. Po skonèení oficiálnej èasti kolokvia 
nasledovalo neformálne stretnutie všetkých úèastníkov 
pri èaši vína v priestoroch ve¾kej zasadacej miestnosti 
rektorátu, kde ïalej prebiehali rozhovory vo ve¾mi živej 
a priate¾skej atmosfére.

Kolokvium „Skúsenosti SR v Európskej únii 2004 – 2010“
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ENERGIE

V dnešnom svete miliónov web stránok je nároèné 
sledovaś všetky vždy aktuálne informácie. Je jednoduchšie 
aby tieto správy chodili za Vami. Jedným z týchto, dnes už 
bežným, spôsobom je využitie RSS kanálov.

RSS Vám umožòuje vidieś vždy aktuálny obsah, akonáhle 
sa na Vami vybraných stránkach objaví. Takto môžete získaś 
aktuálne informácie na jednom mieste z viacerých zdrojov 
a to ihneï ako sú publikované. 

Preto CIaKT v spolupráci s dodávate¾om doplnila 
na stránku UPJŠ. Pre ïalšie informácie navštívte prosím 
našu stránku venovanú tejto problematike http://www.upjs.
sk/univerzita/rss-upjs.

RSS kanály

V rámci osamostatnenia merania energií budovy Teore-
tických ústavov Lekárskej fakulty (LF) sa zrealizovalo 
napojenie na mestský rozvod tepla od firmy TEKO a.s. 
V dôsledku toho bude prebiehaś fakturácia priamo medzi 
UPJŠ a TEKO pod¾a cien, regulovaných URSO, èiže 
výhodnejšie ako doteraz.

Pripravuje sa nájomná zmluva medzi UPJŠ a TEKO a.s., 
obsahom ktorej bude prenájom odovzdávajúcej stanice v bu-
dove Teoretických ústavov LF na obdobie 15 – tich rokov. 
V rámci nájomnej zmluvy sa firma TEKO zaväzuje kompletne 
zrekonštruovaś uvedenú OST a následne ju bezproblémovo 
prevádzkovaś.

Súèasne prebiehajú rokovania o odpojení budovy 
Teoretických ústavov LF od areálového rozvodu elektrickej 
energie FNLP. Predpokladaný termín odpojenia je III. kvartál 
2010. 

V Botanickej záhrade na Mánesovej ulici boli zadané 
projektantovi úlohy na zefektívnenie ohrevu vody v bazénoch 
vo výstavných skleníkoch a na prípravu teplej úžitkovej vody 
mimo vykurovacej sezóny.

Pri telocvièniach T3, 4 na Považskej ulici prebieha 
naïalej rekonštrukcia dažïovej kanalizácie. Cie¾om je 
odstrániś úniky dažïovej vody do terénu a zároveò aj pod 
objekt telocviène.

V areáli Šrobárova 2 je plánovaná revízia a oprava 
trafostanice. Predpokladaný termín na uvedenú akciu je 
prvá polovica júla 2010.  

FINANCIE
A ROZPOÈET 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hospodári 
s finanènými prostriedkami z rôznych zdrojov financovania, 
prièom predpoklad pre rok 2010 je v objeme 37 mil. eur. 

Minulý hospodársky rok UPJŠ skonèila so ziskom 
z celkovej èinnosti 1 105 380 eur. Nevykrytá strata 
z minulých rokov bola 729 685 eur, teda koneène sme sa 
dostali od roku 2002 do kladnej bilancie a môžeme zaèaś 
vytváraś rezervný fond.

Hospodárenie sa aj v tomto roku realizuje prostredníctvom 
finanèného informaèného systému SAP SOFIA. Poènúc rokom 
2010 dochádza k rozsiahlej zmene v tomto informaènom 
systéme, spájajúcom úkony množstva oprávnených pracov- 
níkov fakúlt, rektorátu a univerzitných pracovísk, èo priná- 
ša so sebou množstvo práce pre ekonomických pra-
covníkov podie¾ajúcich sa na tvorbe a implementácii FIS 
SOFIA III. 

Univerzita zároveò realizuje tvorbu a správu rozpoètu 
v Štátnej pokladnici zabezpeèovanú centrálne na oddelení 
financovania a rozpoètu ekonomického úseku Rektorátu 
UPJŠ prostredníctvom rozpoètového informaèného systému 
RIS, ktorý tvoria moduly:

• MPR – modul programového rozpoètovania
• ZORO – modul zostavenia rozpoètu
• MÚR – modul úpravy rozpoètu
• RI – register investícií
• MZDY 

Požiadavky na predkladanie výkazov v Štátnej pokladnici  
sa z úrovne MŠ SR každým rokom zvyšujú, èo predpokladá 
aj s tým spojenú zvyšujúcu sa prácnosś a personálnu nároè- 
nosś v tejto oblasti.

Ing. Stanislav Benèo, kvestor UPJŠ

AIO
Správa systému Automatickej identifikácie osôb 

UPJŠ (AIO) CIaKT pripravila používate¾om Personálnych 
identifikaèných kartách UPJŠ  (PIK) možnosś mailovej 
rezervácie termínu administrácie karty. Služba zvyšuje 
komfort a odstraòuje nepríjemné èakanie v sezónach zápisov 
a ukonèení štúdia. Spôsob využitia služby a množstvo iných 
užitoèných informácií k funkcionalitám PIK sa nachádza 
na www.aio.upjs.sk .

V priestoroch Správy AIO sídli aj RA CA Disig a.s., kde je 
možné získaś Kvalifikovaný certifikát a certifikovaný bezpeè-
ný nosiè pre plne elektronickú komunikáciu s Daòovým 
úradom, Colným úradom, Katastrom, Súdnou podate¾òou 
a Obchodným registrom. Pre úèely komerènej elektronickej 
komunikácie je možné získaś softvérový Obyèajný certifikát 
vhodný pre elektronickú fakturáciu, podpisovanie mailov 
a iných dokumentov. Pracovisko vydáva aj bezplatné 
certifikáty uchádzaèom pre elektronickú prihlášku na VŠ 
a Obyèajné certifikáty pre uèite¾ov Prírodovedeckej fakulty.

V oblasti PIK sa Správa AIO CIaKT venuje aj výskum-
nej èinnosti. Na jeseò 2009 publikovala príspevok 
na medzinárodnej konferencii ICETA v Starej Lesnej 
a 8. – 9. 6. 2010 príspevok na medzinárodnom odbornom 
fóre o informatike v environmentalistike Enviro–i–Fórum 
vo Zvolene.
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sa narodil 1. júna 1940 v Horovciach, okres Michalovce. 
Po štúdiu na UPJŠ Lekárskej fakulte v roku 1963 zaèal ako 
odborný asistent na Katedre patologickej a experimentálnej 
fyziológie Lekárskej fakulty. Od roku 1968 pracuje na Katedre 
farmakológie. V roku 1985 bol menovaný za profesora 
v odbore farmakológia. V súèasnej dobe pracuje na Ústave 
farmakológie Lekárskej fakulty. 

Medzi najvyššie ocenenia, udelené pánovi profesorovi, 
nepochybne patrí Zlatá medaila (1979), Medaila Lekárskej 
fakulty (1978, 2003), Jeseniova medaila SAV za rozvoj vedy 
(1991), krajské a mestské ocenenia, ocenenia za publikaènú 
èinnosś a mnohé iné. 

Prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc. pôsobil v rôznych 
akademických orgánoch na pôde Alma mater (èlen Vedeckej 
rady Lekárskej fakulty, èlen Vedeckej rady UPJŠ, prode-
kan Lekárskej fakulty, dekan Lekárskej fakulty, atï.), ako 
aj v iných orgánoch (èlen vedeckého kolégia pre biologické 
a lekárske vedy pri SAV a ÈSAV, èlen vedeckej rady MZ 
SR, èlen kolégia ministra zdravotníctva, èlen komisie 
KEGA Ministerstva školstva SR, èlen výboru Slovenskej 
farmakologickej spoloènosti, èlen komisie pre lieèivá pri MZ 
SR, èlen Akreditaènej komisie Ministerstva zdravotníctva 
SR na ïalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov atï.). 
Svojim aktívnym èlenstvom významnou mierou prispel 
aj v medziodborových komisiách.

Prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc. 

Okrúhle životné jubileá dávajú každému z nás priestor na spo-
mienky svojho detstva, mladosti, štúdia... Èo sa Vám najèastejšie 
zjavuje v mysli pri spomienkach na tieto obdobia života? 

Sú to všetky zlomové obdobia vo vedeckej a pedagogickej kariére 
od ukonèenia fakulty až doteraz. Sú to spomienky na ¾udí, ktorí aj v ob-
dobí keï materiálne vybavenie pracovísk  bolo skromné, vedeli s ve¾kým 
zápalom o vede rozprávaś a pre vedu získavaś iných. Nezabudnem 
na radosś z každého nového prístroja alebo novej chemikálie pre výskum. 
V pamäti mi zostali spomienky na radosś z prvých experimentálnych 
výsledkov a z prvých publikovaných prác. Nie menšiu radosś som mal 
po obhajobe doktorandskej práce môjho prvého doktoranda. Mohol by 
som uvádzaś ïalšie. Mal som radosś z každého osobného úspechu alebo 
úspechu pracoviska. Mal som tiež ve¾kú radosś pri dokonèení a uvedení 
do prevádzky budovy teoretických ústavov na Tr. SNP 1.  

Z posledných rokov je to ve¾ká nádej, že aj vysoké školy dostanú 
primerané miesto v spoloèenskej hierarchii.

Kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie ísś študovaś na Lekársku fakultu 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach?

Nemôžem uviesś niekoho konkrétneho, kto ovplyvnil moje rozhodnutie. 
Pamätám sa, že som mal vyhranenejší vzśah k biologickým vedám a zrejme 
v podvedomí to bolo to, èo ma priviedlo na lekársku fakultu. Od zaèiatku 
ma štúdium chytilo, ale zároveò som si uvedomoval, že viac dávam 
prednosś predklinickým disciplínam. Takže po skonèení fakulty som zaèal 
pracovaś na Katedre patologickej a experimentálnej fyziológie. Mal som 
prácu, ktorá ma zaujímala, prinášala výsledky a nikdy som necítil  potrebu 
ju meniś. Som presvedèený, že to bolo správne rozhodnutie,  lebo dnes si 
už neviem predstaviś moju životnú cestu v inom zameraní.

V rokoch 1972 až 1985 ste pôsobili ako prodekan na Lekárskej 
fakulte UPJŠ a v rokoch 1985 až 1990 ako dekan Lekárskej 
fakulty UPJŠ. Ako vnímate s odstupom èasu zmeny, ktoré prebehli 
na fakulte, resp. univerzite od èias Vášho pôsobenia v týchto 
významných funkciách?

Predovšetkým je treba uviesś, že spoloèensko-politický rámec je vždy 
determinujúci pre pracovnú atmosféru a pre materiálno technické možnosti 
vysokých škôl. V tejto oblasti nastali zásadné zmeny dotýkajúce sa riadenia 
výskumu, získavania poznatkov z pracovísk v zahranièí, dostupnosś 
informaèných zdrojov a mnoho ïalších pozitívnych zmien, ktoré nastali. 
Pre funkcionárov fakúlt a univerzity sú väèšie možnosti reálne zasahovaś 
do organizácie pedagogickej práce a do riadenia vedeckého výskumu. 
Je dobré, že vedenie fakulty primerane a aj úèinne využíva finanèné 
stimuly na hodnotenie konkrétneho podielu jednotlivcov na výsledkoch 
vo vedecko-výskumnej práci. Bol by som rád keby sa zvýšila medziodborová 
a medzi¾udská interakcia pri riešení problémov vedy aj keï aj v tejto oblasti 
je vidieś pozitívne trendy. Èo vnímam ve¾mi pozitívne, je množstvo mladých 
¾udí v doktorandskom štúdiu, ktorí absolvujú študijné pobyty na vynikajú-

cich zahranièných pracoviskách. 
Privítal by som väèší záujem o štu-
dentskú vedeckú a odbornú èinnosś 
zo strany študentov, ale aj uèite¾ov.

Váš odborný profil je vysokou 
mierou hodnotený tak doma, 
ako aj v zahranièí. Úèasś na za- 
hranièných kongresoch, èi štu-
dijných pobytoch Vám dali mož-
nosś navštíviś rôzne krajiny. 
Ktorý z navštívených štátov Vám 
najviac utkvel v pamäti, resp. èím 
Vás pobyt v nich obohatil? Èo si 

Vážený pán profesor,
 
ïakujem Vám za rozhovor. Dovo¾te mi, aby som Vám 

v mene redakènej rady zablahoželala pri príležitosti Vášho 
životného jubilea všetko najlepšie, pevné zdravie, šśastie, životný 
optimizmus a spokojnosś v osobnom i pracovnom živote.

Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ

ceníte na skúsenostiach zo zahranièia?
Najviac mi utkveli v pamäti pracoviská, ktoré som navštívil ešte na  

zaèiatku mojej vedeckej cesty. Boli to pracoviská, kde ma prekvapila 
organizácia práce, istá tvorivá vo¾nosś a množstvo mladých ¾udí. Vždy  som 
pri pobyte v zahranièí obdivoval úroveò odborných diskusií, ich vecnosś 
a odbornú priebojnosś. To bolo pre mòa nové poznanie, lebo doma som 
bol èasto svedkom odborných diskusií, ktoré boli formulované príliš 
spoloèensky. Kto sa k výsledkom vedeckej práce vyjadroval racionálne a 
so skutoènou túžbou po poznaní jadra vedeckého problému bol obvykle 
neob¾úbený diskutér. Ako funkcionár fakulty som už vtedy presadzoval 
aby podmienkou na menovanie za pro-fesora alebo docenta bol pobyt na 
nejakom zahraniènom pracovisku.

Na Lekárskej fakulte UPJŠ vyuèujete predmet Farmakológia 
pre poslucháèov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva 
a zároveò klinickú farmakológiu (ako výberový predmet) pre štu- 
dentov 5. roèníka. Èím to je, že Vaše nieko¾koroèné rutinné 
odovzdávanie vedomostí Vás od pedagogickej práce neodradilo, 
ba naopak Vás neustále posúva ïalej?  

V pedagogickej práci som zapojený už 47 rokov. Musím sa priznaś, 
že výuèba študentov ma neustále baví, uspokojuje a inšpiruje k h¾adaniu 
ïalších pedagogických postupov. Je pre mòa urèitým typom závislosti, 
ktorá by mi jednoducho chýbala. Komunikácia so študentmi je pre mòa 
zdrojom poznávania myšlienkového algorytmu, èo je tiež povzbudzujúce 
a možno aj omladzujúce. Dôkazom môjho vzśahu k pedagogickej práci je 
aj to, že posledných 5 rokov som zapojený aj do organizácie a riadenia 
špecializaèného lekárskeho štúdia ako èlen Akreditaènej komisie MZ 
SR.

Poèas nieko¾koroènej výskumnej práce pri štúdiu farmakológie 
žalúdoèného vredu ste významnou mierou prispeli k pochopeniu 
úlohy kalcia, sérotonínu a vegetatívneho nervového systému pri vý-
voji a farmakologickom ovplyvnení žalúdoèného vredu. Aké bolo 
najvýznamnejšie zistenie?

Po mnohých experimentoch sme zistili vyššiu dispozíciu u starých 
jedincov k vzniku žalúdoèného vredu. Toto zistenie prispelo k pochopeniu, 
preèo starí jedinci sú rizikovou skupinou pri používaní látok zo skupiny 
nesteroidných antiflogistík. Uvedený fakt je všeobecne akceptovaný 
a pomohol ku zníženiu výskytu nežiaducich úèinkov po nesteroidných 
antiflogistikách u pacientov vo vyššom veku.

Ktoré svoje vedecké úspechy považujete za najvýznamnejšie? 
V posledných rokoch som sa zaoberal úlohou apoptózy pri kar-
cinogenéze. Pri štúdiu p¾úcneho karcinómu sme získali povzbudivé 
výsledky. Vykonali sme genotypizáciu polymorfizmu p53. U pacientov 
s karcinómom p¾úc sme zistili zvýšenú spontánnu  apoptózu periférnych 
lymfocytov ktorá bola v asociácii s distribúciou genotypu MspI. Toto 
zístenie svedèí o úlohe alely A1 vo výskyte p¾úcneho karcinómu. Pri štúdiu 
signálnych ciest apoptózy periférnych lymfocytov sme tiež dokázali, 
že je sprostredkovaná cestou Fas/FasL, èo poskytuje možnosti na jej 
ovplyvnenie.

Èím je pre Vás vedecká práca príśažlivá?
Je v nej systematickosś, logika a kreativita pri získavaní nových 

vedeckých poznatkov. Je v nej zahrnutý moment poznávania, ktorý je spojený 
s tým, že po dosiahnutí výsledkov vyplynú zase nové otázky a sme akoby 
na zaèiatku. Toto je pre mòa príśažlivé.
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH PROFESOROV A DOCENTOV 
Dòa 26. marca 2010 sa uskutoènilo slávnostné 

zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Historickej aule 
Rektorátu UPJŠ. Na zasadnutí boli predstavení noví 
profesori a docenti UPJŠ a zároveò boli odovzdané 
dekréty novým docentkám a docentom, ktorým pod¾a 
zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov udelil rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc. vedecko-pedagogický titul „docent“. 

Noví profesori UPJŠ:

prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, CSc. 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. 

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. 

Dekréty odovzdané docentkám a docentom:

doc. MUDr. Václav Báèa, PhD. 
doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. 
doc. Mgr. Alžbeta Chorvátová, PhD. 

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. 
doc. MUDr. Eva Kova¾ová, PhD. 
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. 
doc. MUDr. Imrich Lukáè, CSc. 

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
doc. MUDr. Ivan Minèík, PhD. 

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. 
doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD. 

doc. MUDr. Martin Studenèan, PhD. 
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD. 
doc. Mgr. Slávka Tomašèíková, PhD. 

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc. 
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. 

Noví docenti UPJŠ, ktorým bol udelený vedecko-
pedagogický titul „docent“

na iných slovenských univerzitách:

doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc. 
doc. PhDr. Ján Èipkár, CSc.

Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ
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Pri príležitosti osláv 45. výroèia založenia Katedry anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v dòoch 3. až 5. júna 2010 konal vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese 
v hoteli Baník odborný seminár s názvom „Anorganická chémia v treśom tisícroèí“, venovaný 45. výroèiu výuèby a výskumu 
na Katedre anorganickej chémie PF UPJŠ. Seminára sa zúèastnilo 44 úèastníkov, ktorí zastupovali významné pracoviská 
v oblasti anorganickej chémie z univerzít v Prahe, Olomouci, Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Seminára sa zúèastnili 
aj pracovníci z Èeskej akadémie vied – Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Prahe, Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
– z Ústavu anorganickej chémie a v Košiciach – z Ústavu geotechniky. Na seminári boli prítomní aj odborníci v oblasti teórie 
vyuèovania chémie, ako aj uèitelia z gymnázia CGJK v Trebišove.

V úvode seminára bola prednáška o histórii katedry, s hlbším zameraním na vedecko-výskumnú èinnosś v oblasti 
anorganickej chémie, spolupráce s priemyselnými podnikmi v uplynulom období 45 rokov a aj didaktiky chémie.

45 rokov výuèby a výskumu v oblasti anorganickej chémie
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Odborný program seminára pozostával zo zaujímavých plenárnych a krátkych prednášok, ktoré prezentovali výsledky 
výskumu v rôznych oblastiach anorganickej chémie, bioanorganickej chémie, materiálovej chémie a možností aplikácií 
týchto poznatkov. Všetci prednášajúci prispeli k vysokej odbornej úrovni podujatia. Abstrakty prezentovaných príspevkov 
boli zverejnené v zborníku. V závere seminára bola sekcia doktorandov, kde aj mladá generácia našej katedry referovala 
výsledky svojho doktorandského štúdia a dokázala, že je schopná aktívne sa zapájaś do vedeckovýskumnej èinnosti a je 
plnohodnotnou súèasśou katedry.

Poèas odborného seminára boli odovzdané pozdravné listy Slovenskej chemickej spoloènosti a partnerských pracovísk 
Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktoré prevzal doc. RNDr. Vladimír Zeleòák, PhD. 
ako predseda organizaèného výboru, ale aj súèasný vedúci katedry.

Organizaène bol odborný seminár ve¾mi dobre pripravený a všetci úèastníci seminára vyslovili spokojnosś s jeho priebehom, 
odbornou úrovòou ako aj zvolenou lokalitou. K jeho úspešnému priebehu nemalou mierou prispela i finanèná podpora firiem 
Fisher Slovakia s.r.o., Chromspec Slovakia s.r.o., ITES Vranov, s.r.o., Lambda Life, a.s., Merck s.r.o., Pragolab s.r.o. a rov-
nako Slovenskej chemickej spoloènosti. Za podporu organizátori seminára vyjadrujú touto formou poïakovanie. 

V. Zeleòák, M. Reháková
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Dôležitý krok na ceste k poznaniu

V septembri roku 2008 bol v CERN oficiálne uvedený
do prevádzky urýchľovač častíc LHC, budovaný v priebehu 
posledných 20 rokov. Avšak nehoda na jednom spoji ho 
už po týždni vyradila z ostrej prevádzky. Technické uvedenie 
do prevádzky je totiž dlhodobý a postupný proces, s množstvom 
testov jednotlivých uzlov celého urýchľovacieho komplexu. Bolo 
vynaložené enormné úsilie na analýzu príčin nehody, opravu 
zariadenia a zabezpečenia toho, aby sa podobnej udalosti dalo 
vyhnúť.

O rok neskôr, počas testovacej prevádzky sa dňa 23. 11. 2009 
podarilo na experimente ALICE plných 40 minút zaznamenávať 
zrážky dvoch proti sebe letiacich zväzkov protónov, z ktorých 
každý mal energiu 450 GeV (gigaelektrónvoltov), pričom sa 
dovedna zrekonštruovalo 284 protónovo - protónových zrážok. 
Výsledky z týchto dát boli publikované v rekordne krátkom čase 
v článku (K. Aamodt et ALICE col., First proton–proton collisions 
at the LHC as observed with the ALICE detector:measurement 
of the charged-particle pseudorapidity density at √s = 900 GeV) 
v časopise European Physical Journal (EPJ C 65, 2010 111-
125) so spoluautorstvom piatich pracovníkov Katedry jadrovej 
a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Ko-
šiciach. Tento článok predstavoval prvý fyzikálny výsledok 
z experimentov na LHC. 

Dňa 30. marca 2010 sa uskutočnili zrážky dvoch protibežných 
zväzkov protónov s energiou 3,5 TeV (teraelektrónvoltov), 
teda pri celkovej energii zrážky 7 TeV, čo predstavuje doteraz 
nedosiahnutý svetový rekord. Zrážky protónov v tento deň 
odštartovali dva neúspešné pokusy, ktoré však plány fyzikov 
nakoniec narušili len minimálne. Operátori urýchľovača mali 
problémy so stabilitou protónových zväzkov. Pokusy boli po ba-
nálnej poruche v chladiacom systéme magnetov automaticky 
zrušené bezpečnostným systémom. Elektrická porucha na jed- 
nom z magnetov spustila ochranný mechanizmus, ktorý 
automaticky odklonil rýchle častice z okruhu urýchľovača. Tieto 
technické problémy však neboli vážne, aj keď prvé zväzky zanikli, 
ďalšie po reštarte zväzkov urýchľovača pracovali už správne. 
Vedci tak rýchlo napredovali k dosiahnutiu maximálnej energie 
a úspešným zrážkam. 

Na tento deň CERN pripravil program pre akreditovaných 
novinárov, živý satelitný a internetový prenos z Centrálneho 
riadiaceho strediska LHC, ako aj z riadiacich stredísk jednotlivých 
experimentov. Prostredníctvom internetu sledovali priebeh pokusu 
odborníci z celého sveta. „Začína nová éra časticovej fyziky, 
dosiahli sme zrážky s energiou 7 TeV (teraelektrónvoltov),“ uviedla 
hovorkyňa CERNu Paola Catapano. Riaditeľ pre urýchľovače 
a technológiu CERN Stephen Myers, sa vyjadril, že „ obtiažnosť 
navedenia dvoch zväzkov na zrážku bolo veľkou technologickou 
výzvou. Môžeme to prirovnať ku zrážke dvoch ihiel odpálených 

z opačných brehov Atlantického oceánu tak, aby na seba v po-
lovici cesty narazili svojimi hrotmi.“

Zamestnanci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ, 
ktorí sú účastníkmi experimentu ALICE na LHC, v spolupráci 
s pracovníkmi Oddelenia transferu technológií (expertná 
skupina Caltech-EVO) a pracovníci CAI PF, pripravili na tento 
deň videokonferenčný stojan na pôde Prírodovedeckej fakulty, 
vo vestibule budovy na Jesennej 5. Študenti, zamestnanci 
a návštevníci fakulty tak mohli sledovať priamy prenos z Cen-
trálneho riadiaceho strediska, ako aj z kontrolných stredísk 
jednotlivých experimentov na LHC, podľa programu, http://press.
web.cern.ch/press/lhc-first-physics/schedule/. Pracovníci KJSF
v priebehu celého dňa poskytovali študentom a zamestnancom 
podrobnejšie informácie.

Dňom 30. marca sme začali so zberom dát pri energii jedného 
zväzku 3,5 TeV. Zber dát pri tejto energii je plánovaný na plných 
18 mesiacov s následnou niekoľkomesačnou prestávkou na prí-
pravu urýchľovača pre beh na plánovanej maximálnej energii 
zväzku (7 TeV). Počas týchto 18 mesiacov takmer nepretržitej 
prevádzky bude jeden mesiac určený aj na štúdium zrážok jadier 
olova, čo je časť veľmi zaujímavá pre experiment ALICE, ktorý 
je zameraný na štúdium kvarkovo-gluónovej plazmy vznikajúcej 
práve pri zrážkach ťažkých jadier. Štyri detektory LHC (ATLAS, 
ALICE, CMS a LHCb) zachytili počas prvého dňa údaje 
z pol milióna zrážok, ktoré vedci neskôr podrobne analyzovali. 
K dnešnému dňu sa podarilo zozbierať vyše 500 miliónov prípadov 
zrážok, ktoré sa následne budú analyzovať.

Nemalým dielom k spusteniu a správnemu fungovaniu 
experimentu ALICE prispeli aj košickí vedeckí a inžinierski 
pracovníci Oddelenia subjadrovej fyziky Ústavu experimentálnej 
fyziky SAV pod vedením RNDr. L. Šándora, CSc. a Katedry 
jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF 
UPJŠ pod vedením doc. RNDr. J. Urbána, CSc. a RNDr. 
M. Bombaru, PhD. Úspešne bola pripravená časť riadiacej 
elektroniky kremíkového pixelového detektora (SPD), ktorý sa 
nachádza najbližšie k miestu interakcie dvoch častíc a je jedným 
z kľúčových detektorov celého experimentu. Hardware potrebný 
na vyčítavanie dát z SPD bol skonštruovaný na pôde OSF 
ÚEF SAV. Košická skupina ALICE prispela taktiež k vývoju 
centrálneho rozhodovacieho systému (CTP), ktorý vyberá zrážky 

CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) je 
európska organizácia pre jadrový výskum, v ktorej sa spájajú sily 
najlepších fyzikov a technikov sveta, aby objavili nové prírodné 
zákony. Táto organizácia bola založená v roku 1954 a jej súèasśou 
je sieś urých¾ovaèov umiestnených miestami až do håbky 100 m 
pod zemským povrchom na hraniciach Francúzska a Švajèiarska. 
Obvod najväèšieho urých¾ovaèa (LHC-Large Hadron Collider) je 
približne 27 km. Vedecké výsledky sa získavajú zo štúdia zrážok 
èastíc urýchlených na vysoké energie na štyroch hlavných 
experimentoch: ATLAS, ALICE, CMS a LHCb. 

CERN Control Centre on 30 March 2010
.
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vhodné na ďalšie spracovanie. Konkrétne bol skonštruovaný 
elektronický modul TTCit, potrebný na ladenie a monitorovanie 
toku signálov medzi CTP a jednotlivými subdetektormi ALICE 
a k tomu bol vyvinutý aj nevyhnutný software. Taktiež boli 
vykonané nevyhnutné simulácie pre určenie radiačnej záťaže 
jednotlivých detektorov experimentu ALICE.

Vedecký program LHC je naplánovaný minimálne na dve 
desaťročia, predstavuje teda aj dlhodobú perspektívu pre sú-
časných študentov stredných škôl rôznych odborov. Pracovníci 
Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ v spolupráci 
s košickými fyzikálnymi pracoviskami (Ústav experimentálnej 
fyziky SAV a Katedra fyziky FEI TU v Košiciach), ako aj so Slo-
venským technickým múzeom, Regionálnym centrom voľného 
času VÚC ako aj firmou Cryosoft s.r.o. sa v rámci programu
– „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 
a popularizácia vedy“ podieľajú na dvoch projektoch popularizácie 
časticovej fyziky APVV (LPP-0181-07 a LPP-0059-09).

Projekt LPP-0181-07 - „Výskumom mikrokozmu k pochopeniu 
makrokozmu“ využíva model tesnej spolupráce organizácií, 
ktoré majú rozdielnu náplň svojej práce za účelom pokrytia 
širokého spektra cieľových skupín formou vzájomne prepojených 
čiastkových aktivít zameraných na konkrétne skupiny. Jeho 
cieľom je propagovať v širokej verejnosti slovenský podiel 

na najmodernejšom výskume v oblasti časticovej fyziky, vzbudiť 
záujem o túto oblasť fyziky u starších ročníkov školskej mládeže 
a názorne oboznámiť stredoškolských študentov s metódami 
moderného výskumu v oblasti modernej fyziky.

Náplňou ďalšieho popularizačného projektu LPP-0059-
09 – „Odhalenie tajov mikrosveta prostredníctvom analýzy 
experimentálnych údajov“ je každoročná účasť slovenských 
univerzít v medzinárodnom projekte pre popularizáciu časticovej 
fyziky medzi stredoškolskými študentami – International 
Masterclasses for High School Students. Videokonferenčné 
zabezpečenie tohto projektu je realizované expertnou slovenskou 
skupinou Caltech-EVO. Projekt rozšíril medzinárodné podujatie 
Masterclasses aj na regionálnu úroveň, keďže prebieha priamo 
na vybraných stredných školách košického a prešovského 
regiónu. Súčasťou projektu je tiež realizácia dištančného kurzu 
„Masterclasses – Okná do modernej fyziky“ pre študentov 
stredných škôl, ktorého pilotná časť je v súčasnosti realizovaná.

Z fyzikálneho hľadiska sú ciele programu na LHC. Predpokladá 
sa, že pri zrážkach vysokoenergetických častíc by sa mohli 
vytvoriť podmienky, aké tu boli zlomky sekúnd po Veľkom tresku. 
Experimenty by mali odhaliť vlastnosti temnej hmoty, ktorej je 
vo vesmíre oveľa viac, ako hmoty všetkých pozorovaných objektov. 
Mohli by sme sa dozvedieť, kam sa stratila antihmota, ktorej 
bolo na počiatku vesmíru rovnaké množstvo ako hmoty. Ďalšou 
výzvou je hľadanie Higgsovho bozónu, teoreticky predpovedanej 
častice, ale zatiaľ nikdy nepozorovanej, o ktorej sa predpokladá, 
že dodáva časticiam ich hmotnosť. Okrem tohto všetkého sa 
možno dozvieme, či náš štvorrozmerný svet nemá v skutočnosti 
ešte viac rozmerov. Treba si však uvedomiť, že experimenty budú 
prebiehať pomerne dlhý čas, a ešte dlhšie bude trvať analýza 
všetkých získaných dát, takže na odpovede na vyššie položené 

otázky si budeme musieť počkať. V každom prípade sa pre fyziku 
a kozmológiu začína nová etapa poznania. 

 LHC (Large Hadron Collider) - teda „Veľký zrážač hadrónov“, 
je vedecké experimentálne zariadenie, ktoré sa nachádza 
100 metrov pod úrovňou povrchu zeme v tuneli na úze- 
mí Švajčiarska a Francúzska neďaleko mesta Ženeva. „Veľký“ 
v tomto prípade znamená takmer 27 kilometrový okruh. 
LHC je kruhový urýchľovač elementárnych častíc, akými sú 
napríklad protóny alebo ťažké jadrá. V „zrážači“ sa na rozdiel 
od obyčajného urýchľovača sa pohybujú dva protibežné zväzky 
častíc, ktoré sa zrážajú v experimentálnych priestoroch štyroch 
veľkých detektorov. Subatomárne častice, produkované v týchto 
zrážkach, sú detekované a ich vlastnosti ďalej analyzované. 
Zväzky sú vytvorené v už existujúcej sieti urýchľovačov a potom 
vstreknuté do LHC, kde prelietavajú cez vákuum porovnateľné 
s tým vo vesmíre. Počiatočná energia zväzku, pred jeho vpustením 
do LHC je 0,45 TeV. V každom okruhu sú častice urýchľo- 
vané elektrickým poľom, pokiaľ nedosiahnu konečnú energiu 
7 TeV/zväzok. Elektromagnety sú postavené zo supravodivých 
materiálov, ktoré pri nízkych teplotách (asi 1,9 K, čo predstavuje -
271,25 °C) dokážu viesť elektrický prúd bez odporu a teda vytvoriť 
oveľa silnejšie magnetické polia ako bežné elektromagnety. 
V záverečnej fáze inštalácie urýchľovacieho komplexu, bude 
každý zväzok pozostávať z takmer 3000 zhlukov častíc a každý 
zhluk bude pozostávať aspoň zo 100 miliárd častíc. Keďže sú 
častice veľmi maličké, pravdepodobnosť ich zrážky bude tiež 
veľmi malá. Skrížením zhlukov získame asi len 20 zrážok z 200 
miliárd častíc, ale keďže zhluky sa skrížia asi 30 miliónov krát za 
sekundu, LHC vyprodukuje až 600 miliónov zrážok za sekundu. 
Protón, pohybujúci sa takmer rýchlosťou svetla, prebehne celý 
okruh LHC 11 245 krát za sekundu. Zväzok môže cirkulovať 10 
hodín a za tento čas preletí viac ako 10 miliárd kilometrov. 

Alexander Dirner
Viktória Soltészová

CERN Control Centre on 30 March 2010

Priamy prenos z Centrálneho riadiaceho strediska CERN.

LHC First Physics - 7 TeV collision events seen today by the LHC‘s four 
major experiments.
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Jedným z odvetví, ktoré najviac prispieva k rozvoju 
nanotechnológií je poèítaèový priemysel. Možnosti kremíka 
ako materiálu pre mikroprocesory, sú obmedzené a už 
zanedlho dosiahneme limit akým je schopný kremíkový 
procesor disipovaś teplo, ktoré je úmerné hustote tranzistorov 
na jednotky plochy. Preto je potrebné vyvíjaś nové materiály 
akým je napríklad grafén, objavený v roku 2004 vedcami 
z University of Manchester a Institute for Microelectronics 
Technology, Chernogolovka, a vyvíjaś postupy integrácie 

takýchto materiálov do funkèných nanoštruktúr. Grafén je 
materiál, ktorý pozostáva z jednej roviny uhlíkových atómov 
grafitu. Tento materiál má 200 - krát vyššiu pevnosś v śahu 
ako oce¾ a jeho elektrická vodivosś je lepšia ako u striebra, 
ktoré bolo pri izbovej teplote donedávna najvodivejším 
známym materiálom. Objavenie materiálov s takýmito 
revoluènými vlastnosśami umožnili práve nanotechnológie 
– najdynamickejšie sa rozvíjajúci smer v modernej vede. 
Preto bolo jednou z filozofií projektu štrukturálnych 
fondov EÚ EXTREM-Centrum pokroèilých fyzikálnych 
štúdií materiálov v extrémnych podmienkach, 
ITMS26220120005, vybudovanie Laboratória nanotech-
nológií v Centre fyziky nízkych teplôt PF UPJŠ a ÚEF 
SAV. V tomto laboratóriu (obr.1) budú umiestnené prístroje 
na prípravu prekurzorov pre výrobu nanoštruktúr, ako aj 
aparatúry na prípravu nanoštruktúr, pomocou moderných 
metodík ako sú napr. nanolitografie. 

Hlavným cie¾om laboratória nanotechnológií, ktoré 
bude združovaś vedeckých pracovníkov z UPJŠ a SAV, 
bude vývoj nanoštrukturovaných materiálov s cielenými 
vlastnosśami, príprava jednotlivých nanoštruktúr a ich 
integrácia do funkèných celkov. Dôležitým cie¾om bude 
zapojenie laboratória do už existujúcich výskumných 
aktivít na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ ako aj na Ústave 
experimentálnej fyziky SAV. Dôraz bude kladený hlavne 
na vývoj nanoštruktúr a nanoštruktúrovaných materiálov 
s možnými aplikáciami v uchovávaní informácie ako 
sú napríklad magnetické klastre, v príprave a štúdiu 
progresívnych nových nanomateriálov ako grafén (viï obr. 
2), ïalej vo výskume v oblasti supravodivosti napríklad 

v príprave hybridných nanoštruktúrovaných materiálov typu 
magnet-supravodiè, v príprave nanorezonátorov (viï obr. 3) 
pre štúdium nových javov v kondenzovanom supratekutom 
3He ako aj príprave nanoštruktúrovaných materiálov (viï 
obr. 4) pre aplikovanú katalýzu v oblasti environmentálnych 
technológií ako sú vodíkové palivové èlánky. 

Keï sa ve¾kosś objektu dostane pod 100 nm, vtedy 
zaèíname hovoriś o nanoštruktúre, a jej elektronické 
vlastnosti sa stávajú výrazne závislé na rozmeroch. Inak 
povedané, objekt sa dostáva do režimu, v ktorom kvantová 
mechanika zaèína výrazne urèovaś jeho chovanie a fyzikálne 
vlastnosti, ktoré môžu byś výrazne odlišné od vlastností 
makroobjektu. Jedným z príkladov, kde sa fyzikálne vlastnosti 
nanoobjektov výrazne odlišujú od vlastností makroobjektov 
sú tzv. quantum dots, t. j. nanoèastice polovodièov, ktoré 
sa niekedy nazývajú aj umelými atómami, pretože elektróny 
v nich, na rozdiel od polovodièov v makroskopickej forme, 
môžu okupovaś len dovolené kvantované hladiny, podobne 
ako elektróny v atómoch. Zmena elektronických vlastností sa 
môže prejaviś aj v zmene katalytických vlastností. Materiály, 
ktoré v makroskopickej forme nepatria medzi katalyzátory, sa 
stávajú úèinnými katalyzátormi. Napríklad zlato, kov krá¾ov, 
ktorého nereaktívnosś je chemikom všeobecne známa, 
vo forme nanoèastíc katalyzuje niektoré technologicky 

významne reakcie, ako napr. oxidáciu oxidu uho¾natého 
kyslíkom na oxid uhlièitý, dokonca pri teplotách nižších ako 
je izbová teplota. Nanoobjekty a nanoštruktúry teda môžu 
vykazovaś vlastnosti, ktoré neboli dosia¾ pozorované, èo 
otvára nové možnosti ich aplikácii.

 Existujú dva hlavné prístupy k vytváraniu nanoštruktúr. 
Tzv. top-down metódy využívajú tradièné technológie 
priemyslu polovodièov, kde sa nanoštruktúry vyrobia z väè-
ších kusov materiálu, napr. kremíkovej doštièky, pomocou 
nástrojov ktoré ich umožòujú opracovávaś s presnosśou 
na nanometre. Tzv. bottom-up metódy využívajú atómy, 
molekuly a klastre ako stavebné jednotky na vytváranie 
nanoštruktúr, napr. procesom samoorganizovania. Obidva 
prístupy majú svoje výhody a nevýhody. Výhodou prvej 
skupiny je flexibilita a ¾ahká integrovate¾nosś pripravených 
nanoobjektov do funkèných logických štruktúr, nevýhodou 
je jej ekonomická nároènosś. Cena pomerne jednoduchých 
zariadení urèených pre vedu a výskum sa pohybuje v roz-
medzí nieko¾kých mil. USD. 

Výhodou bottom-up metód je jednoduchosś, s akou je 
možné nanoobjekty vytvoriś, pretože niekedy staèí len kadiè- 

Nanotechnológie
- nový výskumný smer
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ka a roztoky s chemikáliami. Nevýhodou je nároènosś prípra-
vy štruktúr s presne urèenými vlastnosśami, keïže procesy 
samousporiadania sú riadené zložitými zákonitosśami 
medzimolekulových interakcií, termodynamikou a kinetikou. 
Ïalším problémom je integrovate¾nosś takto pripravených 
nanoštruktúr do funkèných objektov. Preto sa èasto obidva 
prístupy kombinujú, èo umožòuje využiś výhody oboch 
skupín. Treba ale povedaś, že budúcnosś je v bottom-up 
metódach, pretože rozlíšenie, ktoré umožòujú pripravovaś 
nanoštruktúry, je presnosśou chemickej syntézy rovné 
jednému atómu. 

Jedným z dvoch nosných zariadení, naplánovaných 
v projekte CEX-EXTREM I., atómový silový mikroskop 
AFM od fy Veeco, bol v máji uvedený do prevádzky. Druhá 
aparatúra na prípravu tenkých filmov naprašovaním, ktoré 
budú používané hlavne ako prekurzory a podložky na vy-
tváranie a ukladanie nanoštruktúr, je práve vo výrobe 
a predpokladané uvedenie do prevádzky bude koncom roka 
2010. 

AFM mikroskopia umožòuje študovaś fyzikálno-chemické 
vlastnosti povrchov s rozlíšením na nanometre. Táto metóda 
využíva ostrý hrot, pomocou ktorého sa skenuje povrch 
vzorky. Výchylka držiaka hrotu, zaznamenávaná pomocou 
odrazeného lúèa lasera, je spracovaná v poèítaèi a následne 
je vykreslená topografia povrchu. V závislosti na type hrotu 
a type metodiky skenovania, ktorá môže byś v kontaktnom 
móde, alebo v tzv. tapping móde, kde hrot „śuká” po po-
vrchu, je možné mapovaś nielen topografiu vzorky, ale aj 
viaceré typy interakcií medzi hrotom a vzorkou. Vhodne 
zvoleným hrotom je možné mapovaś akumuláciu náboja 
na povrchu vzorky, jej vodivosś, orientáciu magnetických 
domén, mechanické vlastnosti povrchov, ako je napríklad 
tvrdosś alebo rozdiely v koeficiente trenia. Výhodou AFM je 
schopnosś charakterizovaś vodivé ako aj nevodivé povrchy. 
AFM hrot sa dá využiś nielen na charakterizáciu 
povrchov, ale keïže je ve¾mi ostrý, je možné ho použiś 
aj ako nástroj na vytváranie nanoštruktúr. Ak zvýšime 
silu, ktorou hrot pôsobí na povrch, hrot zaène odškrabávaś 
materiál. Vtedy hovoríme o nanoškrabaní. Ak hrot namoèíme 
do roztoku látky schopnej sa viazaś na urèitý povrch a potom 
ním píšeme po povrchu, podobne ako perom namoèeným 
v atramente, vtedy hovoríme o tzv. dip-pen litografii. Ïalšou 
metódou vytvárania nanoštruktúr pomocou AFM je tzv. 
lokálna anodická oxidácia (LAO). Pri tejto metóde je medzi 
hrotom a vzorkou naložený elektrický potenciál. Pri urèitej 
vzdušnej vlhkosti sa medzi hrotom a vzorkou vytvorí vodný 
meniskus a elektrolýza v nanokvapôèke elektrolytu sa môže 

zaèaś. Touto metódou bolo vyrobené logo UPJŠ (obr. 5) 
z oxidu kremièitého na kremíku. Hrúbka jednotlivých èiar 
je približne 60 nm, èo je zhruba jedna dvetisícina hrúbky 
¾udského vlasu. Celé logo má rozmer 20x20 µm2, èo je 
približne jedna pätina prierezu ¾udského vlasu.

Ïalšou nosnou aparatúrou na prípravu nanoštruktúr, 
ktorá bude k dispozícii, je elektrónová litografia. Plá-
novaný litografický modul bude súèasśou skenovacieho 
elektrónového mikroskopu s EDAX analyzátorom, ktorý 
bude zakúpený v spolupráci so skupinou prof. RNDr. 
P. Sováka, CSc. a bude umiestnený v technologických 
laboratóriách na ÚFV, ktorých rekonštrukcia je plánovaná 
v druhej etape v rámci projektu CEX-EXTREM II. Zariadenie 
laboratória nanotechnológií bude ešte doplnené o sys-
tém na prípravu ultraèistej vody, aparatúru na suché 
leptanie reaktívnou iónovou plazmou, optickú litografiu 
a mikrokontaktovaèku. Tieto aparatúry budú slúžiś ako 
pomocné zariadenia, urèené na prenos nanoštruktúr 
ako aj ich integráciu do makroskopických štruktúr, aby 
bolo možné testovaś ich fyzikálne a chemické vlastnosti. 
Laboratórium nanotechnológií bude súèasśou reśazca 
technologických laboratórií umiestnených v suteréne 
ÚFV v budove Park Angelinum 9. Takže nakoniec vznikne 
kompletná „in house“ infraštruktúra, zameraná na prípravu 
nanomateriálov a nanoštruktúr až po ich komplexnú 
charakterizáciu.

Na záver zhrnieme, že poslaním budovania Laboratória 
nanotechnológií z projektu CEX-EXTREM je založenie 
nového smeru, ktorý združí kvalitný tím fyzikov, chemikov 
a materiálových vedcov z UPJŠ a SAV, ktorí sa budú 
venovaś vývoju a štúdiu nanoštruktúrovaných materiálov 
a nanoštruktúr v základnom výskume ako aj v priemyselných 
aplikáciách. Ïalším prínosom vybudovanej infraštruktúry 
bude vytvorenie prostredia pre vzdelávanie študentov, ktoré 
umožní skvalitniś výuèbu na univerzite a vychovaś odborníkov 
so skúsenosśami s najnovšími experimentálnymi metodikami 
prípravy a charakterizácie materiálov a nanoštruktúr. 

Je potrebné ešte dodaś, že efektívne využitie infraštruktú-
ry, ktorá bude vybudovaná na UPJŠ z projektu CEX-EXTREM 
ako aj z ïalších projektov ŠF EÚ ktoré univerzita získala, 
bude vyžadovaś nielen kvalitnú domácu vedeckú základòu, 
ktorá tu nepochybne je, ale aj odborníkov, ktorí prinesú 
nové skúsenosti zo špièkových zahranièných výskumných 
pracovísk a univerzít, aby sme dokázali na UPJŠ nielen 
udržaś vysokú úroveò kvality vzdelávania, ale ju aj posunúś 
dopredu. 

Mgr. Vladimír Komanický, PhD. 
Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
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Aj UPJŠ sa podie¾a na vývoji a manažovaní výstavby 
najvýkonnejšieho RTG lasera na svete

V novembri minulého roka svetové média priniesli krátku správu, že konzorcium 10 štátov (Dánsko, Grécko, Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rusko, 
Slovensko, Švajèiarsko, Švédsko, Taliansko) podpísalo zmluvu o vzniku obchodnej spoloènosti s ruèením obmedzeným (pod¾a nemeckej právnej 
legislatívy) European XFEL GmbH, ktorej cie¾om je realizovaś medzinárodný projekt výstavby RTG lasera pracujúceho na princípe kreovania 
fotónov vïaka lineárnemu urýchleniu vo¾ných elektrónov (X-ray Free Elektron Laser, v skratke XFEL). V roku 2010 túto zmluvu podpísalo Francúzsko 
a v doh¾adnej dobe ju podpíše Španielsko a Èína. Samotný projekt je realizovaný v centre urých¾ovaèov èastíc DESY (Deutsches Elektronen – 
Synchrotron) v Hamburgu. Na tomto mieste je nutné zdôrazniś, že to nebude štandardná nadstavba doterajších zariadení a rozšírenie ich možností. 
Zariadenie XFEL bude zdrojom RTG žiarenia výnimoèných kvalít, presahujúcim všetky súèasné svetové zdroje a to až do takej miery, že môžeme 
hovoriś o vytvorení úplne nového spôsobu spoznávania živej i neživej hmoty na atomárnej úrovni. Sme presvedèení, že je šśastím pre slovenskú 
vedeckú komunitu, že aj vïaka zamestnancom UPJŠ a ústavov SAV v Košiciach, má otvorené dvere podie¾aś sa na výstavbe tohto zariadenia 
a zároveò sa pripraviś na jeho využívanie. Máme šancu byś súèasśou tímov, ktoré budú riešiś prioritné úlohy EÚ k zvýšeniu kvality života ¾udstva.

1. Ako vznikol projekt XFEL
Z historického a technologického h¾adiska vychádza projekt 

XFEL z lineárneho urých¾ovaèa TESLA, navrhnutého predovšetkým 
pre potreby èasticovej fyziky. Na jeho vývoji sa podie¾alo 55 inštitúcií 
z 12 krajín. Urých¾ovaè TESLA bol nato¾ko inovatívny, že sa ukázal ako 
vhodná technologická báza pre vybudovanie nového zdroja extrémne 
tvrdého RTG žiarenia s mimoriadne vysokou intenzitou, produkovaného 
vo¾nými elektrónmi. V centre DESY sa preto zaèalo s výstavbou TESLA 
Test Facility (TTF). Vo februári v roku 2000 sa na TTF podarilo emitovaś 
žiarenie s vlnovou dåžkou pod 100 nm. Vývoj pochopite¾ne neustal a to, 
èo pôvodne zaèalo ako testovacie zariadenie, dostalo v auguste 2005 
koneènú podobu a názov FLASH (Free – Electron Laser in Hamburg) 
a podtitul „Pilotný program XFEL“. FLASH dodnes produkuje laserové 
svetlo s vlnovými dåžkami v škále od extrémne ultrafialových až po mäkké 
RTG žiarenie. Overenie a potvrdenie dôležitých fyzikálnych javov a kon-
štrukèných prvkov na pilotnom programe FLASH umožnilo vypracovaś 
technickú dokumentáciu pre 3,4 km dlhý synchrotrónový lineárny 
urých¾ovaè štvrtej generácie „XFEL“ a od 8. januára 2009 spustiś jeho 
výstavbu. Skúšobné uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2015 
a definitívne by mal byś XFEL dostupný pre užívate¾ov v roku 2016. Celkové 
náklady na výstavbu zariadenia sú 1,086 mld. euro. Po prvýkrát v histórii 
sa výstavba realizuje pod záštitou medzinárodnej obchodnej spoloènosti, 
financovanie je zabezpeèené podielmi jednotlivých krajín, ktoré sa stanú 
akcionármi. Akcionári rozhodnú o poplatkoch za užívanie zariadenia, 
rozhodnú o licenèných právach ako aj o podmienkach pre vstup prípadných 
záujemcov do obchodnej spoloènosti. Najvýznamnejšími akcionármi sú 
Nemecko (53%), Rusko (23%). Slovensko je zmluvne zaviazané podie¾aś 
sa na financovaní výstavby jedným percentom.

2. Najdôležitejšie technické parametre zariadenia
Ako už bolo naznaèené, XFEL je konštruovaný ako supravodivý 

lineárny urých¾ovaè, s celkovou dåžkou 3,4 km. Z toho urých¾ovacia èasś 
bude zaberaś 2,1 km, za òou nasledujúca undulátorová èasś zodpovedná 
za spontánnu emisiu fotónov v dåžke 1,2 km a zvyšok bude tvoriś 
experimentálna hala s 6-10 stanovišśami s celkovou plochou približne 
4500 m2. Celý urých¾ovaè bude uložený v håbke 6 až 38 m pod úrovòou 
zeme (obr. 1).

Plánovaná energia urýchleného elektrónového zväzku je na výstupe 
urých¾ovaèa rovných 14 GeV. To umožní získaś fotónové žiarenie s vlnovou 
dåžkou od 0,01 do 1,6 nm. Doba trvania jedného pulzu bude menej ako 
100 fs. Jeden pulz bude pritom obsahovaś minimálne 109 fotónov a èaso-
vá vzdialenosś medzi jednotlivými pulzmi bude do 200 ns. To znamená 
približne 30 000 pulzov za 1 sekundu. Dôležitou charakteristikou bude 
vysoká intenzita synchrotrónového žiarenia, ktorá sa udáva velièinou 
Brilliance. Jej hodnota dosiahne 5.1033 [fotón/s/mm2/mrad2/0,1%Ω], èím 
rádovo o 1012 prevýši doteraz známe najvýkonnejšie zdroje RTG žiarenia 
(viï. obr. 2). Dôležitým parametrom bude aj priemer zväzku elektrónov, 
ktorý sa bude pohybovaś na úrovni rádovo v jednotkách nanometrov [2].

3. Struèný princíp èinnosti XFEL
S vynechaním detailných informácií možno princíp èinnosti XFELu 

opísaś nasledovne. Celý proces získavania extrémne tvrdého RTG 
žiarenia zaèína v injektore, ktorého dåžka je 66 m. V òom sú vo¾né 
elektróny generované ožarovaním Cs

2
Te katódy ultrafialovým laserom. 

Tieto elektróny sú okamžite vyvedené a fokusované elektrickým po¾om 
do sústavy prvých rádiofrekvenèných kavít, ktoré ich urýchlia a tým im 
dodajú požadovanú vysokú výstupnú energiu. Elektróny následne putujú 
do 2,1 km dlhej sústavy 101 modulov. Každý z modulov pritom obsahuje 
nieko¾ko supravodivých rádiofrekvenèných nióbových kavít (obr. 3) 
chladených na teplotu 2 až 4,2K. V tejto èasti sú elektróny opäś elektrickým 
po¾om urých¾ované na rýchlosś 99 % z rýchlosti svetla a na energiu 
14 GeV. Súèasśou urých¾ovacej èasti sú, okrem iného príslušenstva, 
aj magnety ktoré majú za úlohu fokusovaś zväzok elektrónov na požado-
vanú hodnotu.

Po urýchlení postupujú elektróny do undulátorovej èasti. Tá je 
koncipovaná ako sústava tvrdých magnetov s alternujúco usporiadanými 
pólmi (obr. 4). Elektróny sú v undulátore postupne vychy¾ované z jednej 
strany na druhú v dôsledku striedania magnetických pólov. Pod¾a zákona 
zachovania energie sa každá zmena hybnosti elektrónu následne prejaví  
vyžiarením fotónu. Emitované synchrotrónové žiarenie však ešte stále 
nemá oèakávanú intenzitu. Tú získa až tzv. „SASE“ efektom (Self – 
Amplified Spontaneous Emission), ktorý je obdobou spontánnej emisie 
u klasických laserov. Výsledkom SASE efektu je, že intenzita žiarenia 
za undulátorovým segmentom lúèa je o nieko¾ko rádov vyššia ako pô-
vodného pred vstupom do undulátora.

Obr. 1 Schematický náèrt injektora elektrónov (vpravo), v strede sú 
priestory na prístup k urých¾ovaèu, a v¾avo je modulátorová hala (pre-
vzaté z [1]).

Obr. 2 Porovnanie píkov Brilliance. XFEL výrazne prekonáva doteraj-
šie najvýkonnejšie urých¾ovaèe v DESY (Nemecko), ESRF (Francúzko), 
Spring-8 (Japonsko), LCLS (USA) [1].
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4. Ako XFEL ovplyvní vedu v 21. storoèí
Na úvod je pre laikov možné zjednodušene priblížiś význam XFFEL 

konštatovaním, že každý laser okrem mnohých všeobecne známych aplikácií 
(zváranie, rezanie, ionizácia a pod.), vytvára možnosś pre zobrazovanie 
dynamických procesov. Èím je frekvencia zábleskov vyššia, t.j. èím sú 
kratšie „záblesky“ a èím je kratší èasový okamih medzi nimi, tým rýchlejší 
proces vieme vizualizovaś. Vizualizácia sa spravidla realizuje pomocou 
analýzy javu difrakcie alebo vïaka holografii. Pulzy extrémne tvrdého RTG 
žiarenia produkovaného XFELom budú približne 1000 krát kratšie a budú 
obsahovaś 100 krát viac fotónov, než je tomu u dnešných najvýkonnejších 
synchrotrónov. Na základe týchto ukazovate¾ov môžeme v prípade XFEL 
hovoriś už o femtosekundových difrakèných technikách, ktoré doteraz 
boli nedosiahnute¾ným snom pre vedu. Koneène budeme môcś zachytiś 
a zaznamenaś detailné informácie o rozvoji štruktúr živej i neživej hmoty, 
taktiež procesy, ktoré sa odohrávajú na medziatómovej úrovni, ultrakrátke 
excitované stavy, a pod. Vïaka okamžitému konvertovaniu difrakèného 
záznamu na reálny 3D obrazový záznam budeme maś jasnú predstavu 
o tom, ako a èo sa v pozorovanej vzorke deje. Femtosekundová difrakcia 
sa tak stane revoluènou technikou spoznávania. Pokia¾ ide o holografický 
záznam, tak najlepšie zariadenia súèasnosti pre túto techniku sú schopné 
zobrazovaś útvary a èastice s minimálnou ve¾kosśou 50 nm. Predpokladom 
u XFEL budú èastice s rozmerom okolo 1 nm. To napomôže k odhaleniu 
alebo potvrdeniu niektorých magnetických charakteristík materiálov 
a premagnetizaèných procesov prebiehajúcich napr. v záznamových 
médiách. 

Na základe teoretických výpoètov, a už aj na základe predbežných 
experimentov na pilotnom zariadení FLASH, sa dnes dajú predpovedaś 
závažné dopady zariadenia XFEL na mnohé vedné disciplíny. Prevratné 
objavy môžeme oèakávaś v oblasti biológie a medicíny. Prvýkrát v histórii 
¾udstva bude možné aspoò po dobu jedného pulzu priamo sledovaś žijúcu 
bunku organizmov. Rovnaký pokrok nastane aj pri štúdiu vírusov, alebo 
molekulárnych komplexov bez potreby ich kryštalizácie. S tým je úzko 
spätý rozvoj farmakológie smerom k úèinnejším lieèivám a zdokona¾ovanie 
medicínskych metodík a zákrokov. Ve¾ké rozšírenie poznatkov predpokladá 
aj genetika. Budeme môcś spoznaś skutoèný tvar DNA reśazca. 
Významný prínos sa samozrejme predpokladá vo fyzike a jej odvetviach, 

Obr. 3 Supravodivá kavita v urých¾ovacej èasti lineárneho urých¾ovaèa 
a názorne naznaèený jeden elektrón [1].

Obr. 4 Schematicky znázornená undulátorová èasś [1].

predovšetkým vo fyzike tuhých látok a fyzike plazmy. Nemalý rozvoj môže 
zažiś aj chémia. Vïaka žiareniu s dobou pulzu pod 100 fs bude po prvý krát 
možné priamo sledovaś chemické procesy na orbitálovej úrovni. Spomenúś 
je potrebné aj elektroinžinierstvo, predovšetkým optoelektroniku. Už teraz 
sa poèíta s tým, že zariadenie posunie naše možnosti pri vývoji nových 
slneèných kolektorov, alebo nových typov prenosných batérií. Väèšinu 
z experimentálnych techník bude možné vykonávaś aj za extrémnych 
podmienok. Pri experimentoch budú aplikovate¾né extrémne podmienky 
ako vysoké alebo nízke teploty, ohrev alebo ochladzovanie vzorky poèas 
pozorovania alebo vysoké tlaky na úrovni GPa. Tiež môžeme poèítaś 
so štúdiom vzoriek v silných elektrostatických alebo magnetických poliach 
[4].

To sú len niektoré vedné disciplíny, pre ktoré bude XFEL mimoriadnym 
prínosom.

5. Od myšlienky k realizácii
Projekt XFEL je jeden z najprioritnejších projektov Európskej únie. 

Svojimi parametrami vytvára predpoklady na to, aby v tvrdom konkurenènom 
prostredí svetových vedeckých centier udával prioritné smery. To, akým 
prevratným projektom je výstavba XFEL, naznaèuje neuverite¾ne krátka 
doba od uvedomenia si výnimoènosti výsledkov získaných v roku 2000 
na TTF až po zaèatie samotnej výstavby zariadenia. Medzitým totiž musela 
prebehnúś fáza vypracovania TDR (Technical Design Report), ktorý bol 
dokonèený už v roku 2006 a obsahuje kompletné know-how v oblasti 
konštrukcie. Táto fáza sa zároveò prelína s nie menej komplikovanou fázou 
právnej agendy nevyhnutnej pre rozbeh projektu i samotného procesu 
kreovania spoloènosti. Mal som to šśastie a èesś byś pri tom. Vïaka 
nadšeniu kolegov RNDr. Pavla Murína, CSc. (PF UPJŠ), prof. RNDr. Pavla 
Balgavého, DrSc. (UK Bratislava), Ing. Karela Saksla, DrSc. (ÚMV SAV 
v Košiciach) a podpore SVaT MŠSR – Ing. Róberta Szaba a prof. M. Šupína 
sa podarilo v máji 2005 zorganizovaś prijatie zástupcov slovenských 
VŠ a ústavov SAV v DESY Hamburg a predstaviś projekt. Následne, 
na základe iniciatívy najmä košických reprezentantov tejto skupiny, bola 
30.9.2006 ministrom školstva kreovaná Komisia pre spoluprácu s XFEL, 
ktorej som sa stal predsedom a zároveò pozorovate¾om v International 
Steering Committee (ISC XFEL). Èlenmi komisie sú poprední odborníci 
zo slovenských VŠ a ústavov SAV. Výsledkom práce komisie bolo, že SR 
v decembri 2007 rukou pána ministra školstva, síce ako posledná zo 14 
krajín, podpísala Memorandum o porozumení a tým sa stala plnoprávnym 
èlenom konzorcia a ja som sa stal èlenom ISC XFEL. Nasledovalo obdobie 
vzrušujúcej práce, ktoré ma obohatilo nielen odborne ako fyzika, ale musel 
som zvládnuś prácu v oblasti zložitej agendy medzinárodnej ekonomiky 
i práva, spoznal som mnohých výnimoèných ¾udí o ktorých som predtým 
mal informácie buï z ich vedeckých prác, alebo na základe ich postavenia 
v Európskej komisii èi štruktúrach ESFRI. 

Významným dátumom v krátkej histórii projektu XFEL je bezpochyby 
už spomínaný 30.11.2009, keï na pôde svetoznámej Mestskej radnice 
v Hamburgu bola vládnymi splnomocnencami slávnostne podpísaná 
zmluva o vzniku European XFEL GmbH a ja, na základe poverenia ministra 
školstva, som podpísal zmluvu medzi DESY Hamburg a SR o prevode 
250 akcií do majetku SR, èím spolu s Ruskom, Nemeckom, Dánskom, 
Švajèiarskom a Švédskom sme sa stali spoluzakladate¾mi spoloènosti. 
Slovensko, ktoré ako posledné podpísalo Memorandum o porozumení sa 
zrazu stalo zakladajúcou krajinou a príkladom pre ïalšie krajiny. Možno aj 
to bolo dôvodom, že som bol nominovaný do Výboru pre finanèné a právne 
záležitosti XFEL a že na návrh nemeckej strany aj jednomyse¾ne zvolený 
za podpredsedu Rady European XFEL GmbH, ktorá je najvyšším orgánom 
spoloènosti a ktorá svojou èinnosśou zaèala písaś ïalšiu etapu života XFEL. 
Ïalším reprezentantom SR v orgánoch XFEL je Ing. Karel Saksl, DrSc. 
(ÚMV SAV Košice), ktorý je tiež èlenom Rady XFEL a zároveò èlenom 
poradného vedeckého výboru „Scientific Advisory Committee“, ktorý tvorí 
skupina 15 popredných svetových odborníkov v oblasti synchrotrónového 
žiarenia. Svojou prácou v orgánoch XFEL, ale aj seminárnou èinnosśou 
na území SR, chceme napomôcś potenciálnym užívate¾om XFEL využiś 
potenciál zariadenia pre rozvoj slovenskej i európskej vedy.

Literatúra
 [1] XFEL – Technical Design Report, [cit. 20. 05. 2009]. Dostupné 

na internete: http://www.xfel.eu/en/how-does-it-work/
[2] XFEL – Technical Design Report. DESY XFEL Project Group, 

Durmayer GmbH, 2006, NSR.
[3] REIMERS W. et al.: Neutrons and Synchrotron radiation in 

engineering materials science. Wiley-vch, Darmstadt, 2008, ISBN 978-
3-527-31533-8.

[4] SAKSL K.: Zdroj žiarenia budúcnosti. In Quark, September 
2005.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (dekan PF UPJŠ)
a èlenovia jeho výskumnej skupiny: Ing. Vladimír Girman, PhD., 

RNDr. Vladimír Kolesár, RNDr. Štefan Michalik
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MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ
PODUJATIE NA KATEDRE GERMANISTIKY

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pav- 
la Jozefa Šafárika v Košiciach organizovala v dòoch 25. 
– 26. februára 2010 medzinárodnú konferenciu pod náz- 
vom Perspektívy germanistiky / Perspektiven der Auslands-
germanistik. 

„Našou konferenciou sme chceli podnietiś diskusiu o ïal-
šom smerovaní germanistiky mimo nemecky hovoriaceho 
priestoru, ktorý je na zaèiatku 21. storoèia výrazne poznaèený 
vplyvom anglického jazyka a kultúry.“ povedala pre tlaè vedúca 
Katedry germanistiky PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. 

Konferencia, realizovaná v rámci spolupráce s Inštitútom 
germanistiky na Univerzite v Regensburgu, sa konala v his-
torickej budove Univerzity na Šrobárovej ulici è. 2 v Košiciach. 
Spolupráca týchto dvoch germanistických pracovísk je pod- 
porovaná programom Germanistické inštitucionálne partnerstvo 
Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD). 

Prvé vedecké podujatie katedry od jej vzniku v roku 2007 
ako súèasti novovzniknutej Filozofickej fakulty v Košiciach 
bolo venované dvom významným osobnostiam a nestorom 
slovenskej germanistiky – prof. Viliamovi Schwanzerovi a prof. 
Elemírovi Terrayovi. Syn prof. Elemíra Terraya, pán Martin 
Terray, na podujatie zavítal i osobne. 

Konferenciu slávnostne otvorila a viedla vedúca Katedry 
germanistiky PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. V mene vedenia 

univerzity sa prihovoril rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach – prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a dekan 
Filozofickej fakulty – prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Na sympóziu sa zúèastnilo viacero renomovaných 
zahranièných i domácich vedcov. Jedným z úèastníkov bol 
napr. prof. Albrecht Greule z Univerzity v Regensburgu 
(Nemecko), ktorý je s PD.Dr.phil.habil. Máriou Papsonovou, 
mim. prof. spoluiniciátorom partnerstva medzi germanistic- 
kými pracoviskami UPJŠ v Košiciach a Univerzitou v Re-
gensburgu. Vedecky sa zaoberá predovšetkým onomastikou 
a dialektmi.

Ïalej sa konferencie zúèastnili Dr. Armin Bachmann, ktorý 
v rámci projektu Univerzity v Regensburgu pracuje na Atlase 
nemeckých náreèí v Èechách, no skúma aj pomaly vymierajúce 
nemecké dialekty na Slovensku a Dr. Sandra Reimann, obaja 
z partnerskej Univerzity v Regensburgu (Nemecko).

Nemožno nespomenúś i prof. Jörga Meiera z Univerzity 
v Leidene (Holandsko), ktorý svoj výskum zasvätil nemeckým 
písomným pamiatkam na území dnešného Slovenska. Je 
predsedom organizácie, ktorá sa snaží o uchovanie tradícií 
a kultúrnych hodnôt Karpatských Nemcov (Karpatendeutsches 
Kulturwerk so sídlom v Karlsruhe v Nemecku). Èlenom 
predstavenstva tejto kultúrnej inštitúcie je aj prof. Albrecht 
Greule. 

Z Èeskej republiky so svojím referátom vystúpili okrem 
iných prof. Libuše Spaèilová z Univerzity Palackého v Olomouci 
a doc. Viera Glosíková z Univerzity Karlovej v Prahe.

Zo slovenských germanistických pracovísk pozvanie prijali 
napr. prof. Peter Ïurèo z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
prof. Mária Vajíèková z Univerzity Komenského v Bratislave èi 
riadite¾ Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave, doc. Adam 
Bžoch, ktorý súèasne pôsobí aj na Katedre germanistiky FF 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venuje sa prekladom 

z nemeckého a holandského jazyka. Za preklady holandskej 
literatúry do slovenèiny bol ocenený vysokým vyznamenaním 
Holandského krá¾ovstva. 

Univerzita Komenského v Bratislave bola zastúpená 
medzinárodne uznávanou slovenskou germanistkou a lite-
rárnou vedkyòou doc. Dagmar Košśálovou, ktorá sa venuje 
predovšetkým interkultúrnej germanistike a tiež slovensko-
nemeckým a slovensko-rakúskym medzikultúrnym vzśahom. 

Svoje zastúpenie mala i Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici – na sympóziu vystúpila doc. Ivica Lenèová – èi 
Prešovská univerzita v Prešove – svoj referát predniesli Dr. 
Katarína Fedáková a Dr. Ján Jambor.

Hosśujúce germanistické pracovisko zastupovali prof. 
Ladislav Šimon, doc. Mária Papsonová a doc. Eleonóra 
Dzuriková.

Prof. Ladislav Šimon prekladá básnické, prozaické a lite-
rárno-teoretické texty z nemèiny a z po¾štiny. Zaoberá sa 
problematikou expresionizmu v nemeckej literatúre a recepcii 
nemeckej literatúry na Slovensku. 

Doc. Mária Papsonová bola v máji ocenená 
prestížnou Cenou Mateja Bela za rok 2009 v kategórii 
spoloèenskovedných diel za preklad diela Ulrich Richental: 
Kostnická kronika. Preložila tiež našu najstaršiu a naj-
významnejšiu jazykovú a právnu pamiatku, známu Žilinskú 

mestskú knihu z rokov 1378 až 1561.
Poèas dvoch dní úèastníci konferencie doobeda v plenárnej 

èasti a poobede v troch paralelných sekciách – jazykovednej, 
literárnovednej a didaktickej – spoloène h¾adali odpovede 
na otázky, ktoré si dnešná germanistika kladie, pokúsili sa 
zadefinovaś ciele germanistiky do blízkej budúcnosti, ponúknuś 
riešenia problémov, èi upozorniś na nové trendy a výzvy.

Dospelo sa k pozitívnemu záveru, že germanistika ako ta-
ká má nielen na Slovensku budúcnosś, keïže má na našom 
území dlhoroènú históriu a tradíciu (Nemci dodnes žijú na úze-
mí Slovenska – na Spiši, na strednom Slovensku – v oblasti 
banských miest a v okolí Bratislavy). 

Práve tento aspekt by sa mal zdôrazòovaś a mal by byś 
motivujúcim faktorom pri výbere germanistiky ako študijného 
odboru zo strany potenciálnych resp. budúcich študentov.

Takisto je dôležité, aby študenti germanistiky vnímali 
germanistiku ako celok zložený z jazyka, literatúry, histórie 
a kultúry a pokúsili sa vnímaś úzke prepojenie medzi nimi. 
Nemali by však pritom zabúdaś ani na najnovšie dianie v ne-
mecky hovoriacich krajinách. 

Vedúca Katedry germanistiky PaedDr. Ingrid Puchalová, 
PhD. uzavrela konferenciu slovami: „Ïakujeme ešte raz 
všetkým, ktorí sa zúèastnili na našom sympóziu. Vnímame to 
ako podporenie germanistiky nielen tu, v Košiciach, ale na ce-
lom Slovensku.“ 

Z konferencie bude vydaná zahranièná monografia – jej vy-
danie sa plánuje na koniec roka 2010. Druhý roèník konferencie 
sa uskutoèní pravdepodobne o dva roky.

Mgr. Eva Èernáková
Katedra germanistiky
FF UPJŠ v Košiciach
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Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a Spoloèenskovedný ústav SAV v Košiciach

Vás srdeène pozývajú na 1. vedeckú konferenciu
k dejinám Košíc

Košice a dejiny – dejiny Košíc
(stav výskumu a jeho perspektívy

– teoretické a praktické schémy výskumu dejín mesta)

ktorá sa uskutoèní
v Košiciach, 16. - 17. septembra 2010

v zasadaèke
rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Šrobárova 2, Košice

Cie¾om konferencie je sústrediś regionálne výskumné kapa- 
city k dejinám Košíc, pripraviś publikáciu o stave výskumu dejín 
mesta Košice, o možnostiach výskumu dejín Košíc a vytvoriś 
podmienky pre koordináciu a spoloèný postup pri príprave 
projektov o dejinách Košíc.

Predpokladáme, že úèastníci konferencie by vo svojich 
referátoch zhodnotili doterajšiu literatúru a pramene k výskumu 
dejín Košíc z poh¾adu historického obdobia èi problematiky, 
ktorou sa zaoberajú, resp. z h¾adiska svojej vednej disciplíny 
by priniesli poh¾ad na „košické“ súvislosti vývoja vo svojom 
odbore.

Viac infomácií nájdete na:
http://web.me.com/dlabuda/kh/aktuality/aktuality.html

Milí priatelia,
prijmite pozvanie organizaèného výboru zúèastniś sa druhého 

sympózia Substance Use and Abuse among University Students, 
ktoré sa bude konaś od 25. do 27. novembra 2010 v Košiciach. 

Témou sympózia v tomto roku je „Životná perspektíva 
a so zdravím súvisiace správanie sa študentov“.

Sympózium ponúka mimoriadnu príležitosś na výmenu nápa-
dov, poh¾adov a skúsenosti v oblasti so zdravím súvisiaceho 
správania sa študentov. Zároveò dáva výnimoènú možnosś 
stretnutia vedeckých pracovníkov, výskumníkov a odborníkov 
z rôznych èastí Európy, èím vytvára priestor na vytváranie 
a utužovanie sietí založených na medzinárodnej a multidisciplinárnej 
spolupráci. 

Na sympóziu sú vítané všetky abstrakty z rôznych 
multidisciplinárnych oblastí; epidemiologické, psychologické, 
medicínske, aetiologické alebo sociálne štúdie. Špeciálne sú 
vítané štúdie zamerané na nové a inovatívne prístupy a štúdie 
orientované na intervenèné programy pre študentov. 

Témy sympózia: 
• Epidemiológia 
• Metodológia a výskum 
• Prevencia and vzdelávanie 
• Vèasná intervencia 
• Poradenstvo/Starostlivosś 
• Vedecký obsah sympózia ESSUS 2010 bude urèite 

obohatený o možnosś vytváranie nových kontaktov. Iniciácia 
medzinárodných väzieb medzi odborníkmi a inštitúciami bude 
bezpochyby v budúcnosti nápomocná. 

Podrobné informácie nájdete na: 
http://www.vvupp.sk/sk/home-essus.html

Životná perspektíva a so zdravím 
súvisiace správanie sa študentov

Medzi umením
a vedou

23. marca sa konala medzinárodná konferencia 
s názvom Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného 
jubilea vedca a spisovate¾a prof. PhDr. Stanislava Rakúsa, 
DrSc.). Podujatie sa odohralo v priestoroch Prešovskej 
univerzity. Význam konferencia pre našu Alma mater 
dokazuje fakt, že bola otvorená príspevkom prof. PhDr. 
Jána Sabola, DrSc. a doc. PhDr. O¾gy Sabolovej CSc., 
mim.prof. Ich príspevok mal názov Semioticko-estetické 
potencie frazeologických jednotiek. Dekan Filozofickej 
fakulty UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. vystúpil s prí-
spevkom Z môjho cestovného denníka alebo v autobuse 
so Stanislavom Rakúsom. Ako napovedá už sám názov, 
ide skôr o beletristický, než o odborný text. Tak, ako sa 
konferencia volala Medzi umením a vedou, tak aj charakter 
jednotlivých vystúpení osciloval medzi vedou (ako 
v prípade prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc. a doc. PhDr. O¾gy 
Sabolovej, CSc., mim. prof.) a umeleckejšie zameranými 
textami (ako v prípade prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.). Aj 
vïaka tejto oscilácii malo podujatie uvo¾nenú atmosféru. 

Na konferencii vystúpilo ïalších 30 úèastníkov, 
medzi inými aj rektor Prešovskej univerzity a dekan 
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Keïže neide 
o konferenciu, na ktorej by sa naša Univerzita podie¾ala 
organizaène, nebudem sa ich príspevkom bližšie 
venovaś. Predpokladám, že podrobnejšie správy prinesie 
spravodaj PU. Spomeniem len ïalších našich pedagógov 
a doktorandov, ktorí sa jej zúèastnili. Boli nimi Marián 
Andrièík, Ján S. Sabol, Daniela Lešová a Jozef Palašèák 
mladší. Aj ich prítomnosś dokazuje, že pravá osobnosś 
podnecuje k dialógu a zjednocuje.

Ïalšou udalosśou toho týždòa, ktorá sa však už 
odohrávala v Košiciach aj za prítomnosti niektorých našich 
už spomentých pedagógov a doktorandov, bola beseda, 
na ktorej Stanislav Rakús v piatok 26. marca predstavoval 
v Košickom Artfore svoju knihu kratších próz s názvom 
Telegram. Hoci šlo o besedu o prozaickej knihe, spájaniu 
umenia a vedy sme sa, ako jej úèastníci, nevyhli. K ich 
prieniku došlo vždy, keï na hoc aj kratšiu otázku Stanislav 
Rakús, ako pravý epik, odpovedal bezmála dvadsaś minút, 
odboèujúc, upresòujúc... Fabuloval vymyslené príbehy, ich 
podobu ospravedlòoval teoretickými pasážami a keï sa 
v metatextovom lese nakrátko stratil, sám si kládol 
pomocné otázky, ktorými ešte odïa¾oval koniec odpovede. 
Mohli sme sa teda cítiś ako v jeho prózach. V románoch, 
v ktorých je hlavná dejová línia prerušovaná výpoveïami, 
príbehmi množstva ved¾ajších postáv. Byś pri „tom“, byś 
úèastní tohto poslucháèskeho zážitku, znamenalo byś 
úèastní myslenia v zrode. Nie náhodou bol Stanislav Rakús 
laureátom najprestížnejšieho slovenského literárneho 
ocenenia, Ceny Dominika Tatarku. Tá môže byś udelená 
len raz za život. Myslenie, rozprávanie a poèúvanie, teda 
dialóg, však trvá.

Mgr. Jozef Palašèák
Katedra slovakistiky, slovanských filológií 

a komunikácie FF UPJŠ 
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Letný semester tohto akademického roka bol ve¾mi bohatý 
na súśaže, turnaje a majstrovstvá akademikov vo futsale a mini-
futbale, na ktorých sa zúèastnili študenti našej univerzity.

Vysokoškolská liga v minifutbale – je pravidelná súśaž 
fakultných družstiev UPJŠ, ktorá funguje systémom jeseò – jar. 
V tomto roèníku sa VŠ ligy v minifutbale zúèastnilo 9 družstiev 
z UPJŠ a ako hosś družstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach (UVLF). Celkový poèet hráèov, ktorí sa do 
VŠ ligy zapojili bol 96. Dlhodobá súśaž pozostávala z 8 základných 
kôl, v ktorých bolo odohraných 45 zápasov. Najlepšie 4 družstvá 
po dlhodobej súśaži absolvovali 15. apríla 2010 závereèný finálový 
turnaj kde sa hralo systémom každý s každým.

Celkovým víśazom VŠ ligy v minifutbale na UPJŠ v Košiciach sa 
stalo družstvo Lekárskej fakulty (vyššie roèníky) UPJŠ. Najlepším 
strelcom celej súśaže sa stal Juraj Komár, študent Právnickej 
fakulty UPJŠ s poètom 36 strelených gólov.

FUTBALOVÉ OKIENKO

Univerzitné dni športu - minifutbal - ÚTVŠ organizuje dvakrát 
roène. Minifutbalový turnaj, ktorý je zároveò majstrovstvami 
našej univerzity, je u študentov mimoriadne ob¾úbený. Turnaja 
sa zúèastnili poslucháèi všetkých piatich fakúlt UPJŠ v celkovom 
poète 80 študentov - aktívnych hráèov. Prihlásilo sa 12 družstiev, 
z toho jedno družstvo bolo zložené zo zahranièných študentov 
UPJŠ. 

Spolu bolo odohraných 24 zápasov. V poslednom zápase sa 
najviac radovali študenti z 3. roèníka Právnickej fakulty, ktorí pod 
názvom Malmanovci turnaj vyhrali.

Memoriál JUDr. Milana Gejdoša, CSc. vo futsale - dòa 8. má-
ja 2010 sa za úèasti 6 družstiev uskutoènil v hádzanárskej hale 
VŠA 13. roèník Memoriálu JUDr. M. Gejdoša, CSc. vo futsale. 
Turnaja sa zúèastnili družstvá: uèitelia a študenti Právnickej 
fakulty, advokáti, prokurátori, sudcovia a colníci v celkovom poète 
62 štartujúcich. Tohto turnaja sa zúèastòujú iba kolektívy, ktoré 
súvisia s oblasśou práva. Organizátorom je Právnická fakulta UPJŠ 
a športovo – technickú èasś zabezpeèuje ÚTVŠ.

Víśazom 13. roèníka Memoriálu M. Gejdoša vo futsale sa stalo 
družstvo študentov Právnickej fakulty, ktoré vo finále porazilo 
colníkov a už po štvrtýkrát po sebe získalo Putovný pohár dekanky 
fakulty.

Regionálne akademické majstrovstvá SR vo futsale - dòa 14. 
mája 2010 usporiadal Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice 
Regionálne akademické majstrovstvá SR vo futsale. Tohto turnaja 
sa zúèastnili 4 univerzity Východoslovenského regiónu: PU Prešov, 
TU v Košiciach, UVLF a UPJŠ v Košiciach. Zápasy sa odohrávali 
v Infinity aréne v Košiciach a v silnej konkurencii sa víśazom RAM 
SR vo futsale pre rok 2010 stalo družstvo UPJŠ Košice. Týmto sme 
si zabezpeèili postup do Bratislavy na Akademické majstrovstvá 
(AM) SR vo futsale. 

O tento pekný úspech sa prièinili futsalisti – študenti a dvaja 
naši absolventi, ktorí pod¾a propozícií SAUŠ môžu ešte 1 rok po 
absolvovaní vysokej školy, svoju bývalú univerzitu na podujatiach 
akademikov reprezentovaś. Boli to: Lukáè a Kovács – absolventi 
Právnickej fakulty, študenti Právnickej fakulty – Lojan, Komár, 
Janiè, Mikloš, z Lekárskej fakulty – Škyvra, Gyõri, Štieber, 
z Prírodovedeckej fakulty – Macej a Papcun a z Fakulty verejnej 
správy Palašta.
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Akademické majstrovstvá SR vo futsale - v dòoch 26. – 27. 
mája 2010 sa v Bratislave uskutoènili AM SR vo futsale. Zúèastnili 
sa ich víśazi jednotlivých regiónov   UPJŠ v Košiciach, ŽU Žilina, 
SPU Nitra, UK Bratislava.

Už len skutoènosś, že naše družstvo sa ako víśaz 
Východoslovenského regiónu, v konkurencii takých silných 
univerzít ako TU v Košiciach alebo PU v Prešove kvalifikovalo 
na tieto AM SR, bolo ve¾kým úspechom.

Družstvo UPJŠ reprezentovali títo študenti: Anton Lojan, Juraj 
Komár, Miloš Mikloš a Pavol Janiè z Právnickej fakulty, Ladislav 
Škyvra, Adam Gyõri a Jozef Štieber z Lekárskej fakulty, Marcel 
Palašta z Fakulty verejnej správy a Daniel Papcun z Prírodovedeckej 
fakulty. Jeden hráè nášho kolektívu, Ladislav Lukáè, je vlaòajším 
absolventom Právnickej fakulty. Žia¾, dvaja naši hráèi, ktorí boli 
úèastníkmi Regionálnych AM SR sa pre rôzne okolnosti nemohli 
zúèastniś najdôležitejšieho podujatia akademikov, ktoré sa 
organizuje každé 2 roky. 

Zástupca a víśaz Východoslovenského regiónu – UPJŠ v Ko- 
šiciach obsadil celkové 3. miesto. Víśazom sa stala Žilinská 
univerzita. Naši chlapci až po 5 rokoch obsadili na podobných 
súśažiach akademikov iné ako prvé miesto. Družstvo je v prestavbe, 
štúdium skonèili mnohí skúsení hráèi, takže ho musíme dopåòaś 
mladými, zatia¾ menej skúsenými hráèmi. 

Napriek tomu, naši chlapci príkladne bojovali a ani zisk 
bronzových medailí na takomto významnom podujatí neznižuje ich 
celkový úspech a celoroènú úspešnú prácu.

Všetky vyššie spomenuté minifutbalové a futsalové podujatia 
v rámci UPJŠ a Východoslovenského regiónu organizaène 
zabezpeèoval, riadil a družstvo na súśažiach akademikov viedol 
uèite¾ ÚTVŠ UPJŠ PaedDr. Imrich Staško.

PaedDr. Imrich Staško 
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ

MLADÍ BEZ HRANÍC
Dòa 29. apríla 2010 sa na našej univerzite uskutoènil 2. roèník 

športovo-kultúrneho podujatia pod názvom Športový veèer – 
Mladí bez hraníc. Šlo o priate¾ský futbalový turnaj zahranièných 
študentov a študentov slovenských univerzít, ktorý organizoval 
Generálny zväz palestínskych študentov, Študentská internátna 
rada ŠDaJ UPJŠ, Študentská èasś AS UPJŠ a Fakulta verejnej 
správy UPJŠ.

Oficiálny program zaèal o 16:00 hod. v telocvièni na Medickej 
6, avšak už nieko¾ko dní predtým organizaèný tím pracoval 
na tom, aby toto podujatie doviedol do dokonalosti. 

Tento športový deò sa niesol v duchu búrania medzinárodných 
bariér, fair play, dobrej nálady, dobrej zábavy a prirodzene 
výborného jedla. 

Po futbalovom turnaji a odovzdaní cien víśazom sa úèastníci 
presunuli do jedálne na Medickej 6, kde bolo pre všetkých 
pripravené obèerstvenie a špeciality palestínskej kuchyne. 
O dobrú náladu sa nám poèas celého veèera staral spevák Lobo, 
ktorý poèas akcie odspieval svoje najväèšie hity a vytvoril príjemnú 
atmosféru.

Zlatým klincom veèera bola zaujímavá tombola, v ktorej sa 
nachádzalo ve¾ké množstvo atraktívnych cien.

K vysokej úrovni veèera prispela aj prítomnosś prof. MUDr. 
Ladislava Mirossaya, DrSc., rektora UPJŠ, zástupcov fakúlt UPJŠ 
a ïalších vážených hostí, ktorým zároveò ïakujeme, že si našli èas 
a prišli medzi nás.

V tradícii organizovania podujatí, ktoré spájajú národy a štu-
dentov plánujeme pokraèovaś a už dnes môžeme povedaś, že sa 
o rok tešíme na ïalší roèník Športového dòa – Mladí bez hraníc.

Bc. Erika Makóová, FF UPJŠ
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Ústav telesnej výchovy a športu pravidelne dva krát do 
roka organizuje v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ, MŠ SR a 
SAUŠ univerzitné dni športu. V jarnej èasti Univerzitných 
dní športu (27. 4. 2010) pod názvom Športový deò sa 
uskutoènil turnaj v streetbale, v bedmintone, v stolnom tenise, 
vo florbale, v minifutbale, vo volejbale, V. roèník aerobik Master 
class a 11. roèník Železný muž. Celkovo do UDŠ bolo aktívne 
zapojených 296 poslucháèov UPJŠ.

UNIVERZITNÉ DNI ŠPORTU

STREETBAL
Streetbalového turnaja sa zúèastnilo 12 žien, ktoré boli 

rozdelené do 3 družstiev a odohrali stretnutia medzi sebou 
v telocvièni T 5.

Výsledky:
Jablká – Majky 15 : 7
Majky – New York 15 : 9
New York – Jablká 6 : 15 

Umiestnenie:
1. Jablká
2. Majky
3. New York

Turnaj viedol doc. PhDr. Ivan Šulc CSc.

BEDMINTON
Hralo sa v dvoch kategóriach a to dvojhra muži a dvojhra ženy. 

Dvojhry mužov sa zúèastnilo 8 hráèov, ktorí boli rozdelení do 
dvoch skupín.

Prvý dvaja hráèi hrali krížovým systémom a víśazom sa stal 
Michal Lichner – Právnicka fakulta UPJŠ v Košiciach.

Dvojhry žien sa zúèastnilo 7 hráèok. Najlepšou hráèkou sa stala 
Katarína Onderková – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.

Turnaj prebehol bez zranení a v dobrej atmosfére. Najlepší 
hráèi získali ceny a diplomy.
Výsledky: 
Dvojhra muži: 
 I. miesto Michal Lichner – Právnická fakulta
 II. miesto Jaroslav Varchola – Prírodovedecká fakulta
 III. miesto Dominik Belej – Prírodovedecká fakulta

Dvojhra ženy: 
 I. miesto Katarína Onderková – Prírodovedecká fakulta
 II. miesto Lucia Kubicová – ÚTVŠ
 III. miesto Diana Nagyová 

STOLNÝ TENIS
Turnaja sa zúèastnili 10 študenti fakúlt UPJŠ, z toho 3 ženy. 

Hráèi zohrali medzi sebou zápasy systémom každý s každým. 
Spolu bolo odohratých 13 zápasov. Víśazom turnaja v mužskej 
kategórii sa stal Richard Wagner, študent odboru šport a re-
kreácia. V ženskej kategórií zvíśazila taktiež študentka odboru 
šport a rekreácia Zuzana Garajová.

Výsledky:
Muži Ženy
1. miesto: Richard Wagner 1. miesto: Zuzana Garajová 
2. miesto: Michal Savèák 2. miesto: Jana Urdová
3. miesto: Gabriel Janošdeák 3. miesto: Katarína Onderková

Turnaj organizaène pripravil PaedDr. Rastislav Švický.

FLORBAL
Na florbalovom turnaji štartovalo 7 družstiev v poète 58 

poslucháèov UPJŠ.
Hralo sa na ve¾kom ihrisku 4 + brankár v dvoch skupinách 

(A,B) systémom každý s každým. 
 Víśazi skupín hrali finálový zápas v ktorom družstvo „STEALERS 

UPJŠ“ zdolalo „ FYZIKOV“ 4 : 1. O 3.miesto bojovali „PRÁVNICI“ 
s „LAWYERS“ prièom študenti Právnickej fakulty pod názvom 
„PRÁVNICI“ boli úspešnejší. Spolu sa odohralo 11 kvalitných 
zápasov.

Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený študent I. roèníka 
Prírodovedeckej fakulty Dávid Piroško, ktorý strelil 5 gólov.

Turnaj pripravila a viedla PaedDr. Beáta Gajdošová.Turnaj viedol Mgr. Marián Žigala.
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MINIFUTBAL
Minifutbalový turnaj sa uskutoènil za úèasti 12 družstiev. 

Turnaja sa zúèastnili poslucháèi všetkých piatich fakúlt UPJŠ 
v celkovom poète 80 študentov - aktívnych hráèov, z toho jedno 
družstvo bolo zložené zo zahranièných študentov UPJŠ.

Družstvá po rozdelení do skupín a absolvovaní základnej èasti, 
kde sa hralo systémom každý s každým, postupovali ïalej do 
štvrśfinálových stretnutí. Ïalšou elimináciou sa družstvá nakoniec 
prebojovali do závereèných bojov, kde sa hralo o 3. miesto 
a finále.

Celkovo bolo odohraných 24 stretnutí. Družstvá na 1. – 4. 
mieste dostali diplomy a sladké ceny.

Víśazom turnaja sa stalo družstvo pod názvom Malmanovci 
z 3. roèníka Právnickej fakulty UPJŠ

Výsledky:
O 3. miesto: Old Boys - Fermióny 1 : 0
Finále: Malmanovci - Piataci 2 : 1 

Koneèné poradie:
 1. Malmanovci (PrF)
 2. Piataci (PrF)
 3. Old Boy
 4. Fermióny (LF)

Turnaj organizaène pripravil a viedol PaedDr. Imrich Staško.

VOLEJBAL
Volejbalový turnaj prebehol za úèasti 4 miešaných družstiev. 

Zúèastnili sa ho študenti všetkých fakúlt UPJŠ v celkovom poète 30 
študentov. Družstvá zohrali medzi sebou zápasy systémom každý 
s každým. Spolu bolo odohratých 6 zápasov. Víśazom turnaja sa 
stalo družstvo pod názvom „ZOO“, ktoré bolo miešané z hráèov 
hrajúcich vysokoškolskú ligu.

Výsledky:
1. miesto: „ZOO“
2. miesto: „GS-52“
3. miesto: „Oddychujeme“
Turnaj organizaène pripravil PaedDr. Rastislav Švický.

AEROBIC MASTER CLASS
V. roèníka vysokoškolského AEROBIC MASTER CLASS 

sa zúèastnilo 82 študentiek. Súśažilo sa v dvoch kategóriách: 
zaèiatoèníèky, v poète 40 a pokroèilé v poète 42 dievèat. Súśaž 
prebiehala od zaèiatku vo výbornej nálade. Každým rokom sa 
potvrdzuje zvyšujúca úroveò dievèat a ich bojovnosś pri získavaní 
titulu naj - cvièeniek z radu zaèiatoèníèok i pokroèilých. Všetky 
úèastníèky dostali malé obèerstvenie, tie 3 naj v oboch kategóriách 
i medailu a sladký prezent.
Výsledky:

Kategória zaèiatoèníkov:
1. miesto: Veronika Tomalová LF, 2
2. miesto: Martina Sitarèíková PF, 2
3. miesto: Pavla Frimmerová FF, 1

Kategória pokroèilých:
1. miesto: Dominika Potoèná FF, 4
2. miesto: Ivana Hudáková LF, 2
3. miesto: Izabella Znamenáková LF, 1

Súśaž organizaène pripravila a viedla Mgr. Alena Buková, PhD. 

ŽELEZNÝ MUŽ
Na 11. roèníku silovej súśaže Železný muž pretekalo 9 

poslucháèov z UPJŠ. 
Táto pravidelná súśaž je ob¾úbená medzi študentami, ktorí 

svojimi výkonmi potvrdzujú dobrú kvalitu a pripravenosś.
Víśazom sa stal študent I. roèníka LF Anton ¼ubocký, druhé 

miesto obsadil minuloroèný úèastník, študent IV. roèníka LF Ivan 
Kováè a na treśom mieste sa umiestnil Adam Balogh, študent II. 
roèníka ÚTVŠ –šport a rekreácia.
Turnaj organizaène pripravil PaedDr. Rastislav Švický.
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HUMAN RIGHTS
FORUM 2010

V máji 2010 sa v priestoroch Historickej aule Rektorátu 
UPJŠ uskutoènil pod záštitou sudcu Európskeho súdu pre 
¾udské práva v Štrasburgu Jána Šikutu, už  tretí roèník jedné- 
ho z najväèších odborných podujatí na Slovensku, vedeckej 
konferencie s medzinárodnou úèasśou HUMAN RIGHTS 
FORUM 2010, ktorú organizovala The European Law 
Studentś  Association ELSA Košice v spolupráci s Centrom 
pre ¾udské práva a demokratizáciu v Medzinárodnom 
politologickom ústave Masarykovej univerzity v Brne 
a Radou Európy.

Ako je už dobrým zvykom, konferencia sa pravidelne koná 
pri príležitosti významných udalostí z oblasti problematiky 
¾udských práv, toho roku sme si odborným zameraním 
príspevkov pripomenuli 60. výroèie Európskeho dohovoru 
o ¾udských právach a 20. výroèie Benátskej komisie. 
Na konferencii sa v mimoriadne uvo¾nenej a príjemnej 
nálade stretlo takmer dvadsaś prednášajúcich, rokovacím 
jazykom bola angliètina, èeština a slovenèina. A výstupom 
bude recenzovaný zborník.

Návštevníci konferencie z radov odbornej a študentskej 
verejnosti boli po oba dni svedkami už tradiène ve¾mi 
kvalitného odborného podujatia, ktoré dosia¾ śažko h¾adá 
obdoby. Organizátori sa rozhodli toho roku daś na základe 
skúseností z iných konferencií, priestor aj študentom 
právnických fakúlt zo Slovenskej, ako aj Èeskej republiky.

Po otvorení konferencie zo strany koordinátora – Norberta 
Ostróa a spoluorganizátora, riadite¾a Informaènej kancelárie 
Rady Európy v Bratislave – Ing. Viliama Figuscha, CSc., 
patrilo úvodné slovo vzácnemu hosśovi konferencie, sudcovi 
ES ¼P Jánovi Šikutovi, ktorý prijal pozvanie organizátorov 
a poctil toto podujatie svojimi odbornými a praktickými 
skúsenosśami. Vo svojom príspevku sa venoval výstupom 
z nedávnej konferencie o budúcnosti ES ¼P, ktorá sa konala 
vo Švajèiarsku a bola, okrem iného zameraná na urýchlenie 
reformy preśaženého súdu. Samotný Protokol 14 nadobudol 
platnosś 1. júna 2010.

Doobedòajší blok bol vzh¾adom na ospravedlnenú 
neúèasś predsedníèky Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
Ivetty Macejkovej, ktorá je èlenkou Benátskej komisie, 
otvorený preèítaním tlaèovej správy k výroèiu komisie. 
Celkovo vystúpilo sedem prednášajúcich. Pod¾a programu 
boli na rade dva príspevky, Protection of Human Rights of 
Third Country Nationals in the EU in eyes of the European 
Migration Policy. A tiež Human rights in Central Asia, 
prednášateliek z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných 
vzśahov Komenského univerzity v Bratislave. Svoj príspevok, 
Pøistoupení EU k mechanismu ochrany EÚLP, odprezentoval 

aj Mgr. Hubert Smekal, M. A., Ph.D. z Centra pre ¾udské 
práva a demokratizáciu na Medzinárodnom politologickom 
ústave Masarykovej univerzity v Brne. 

Poobedòajší blok otvárala Mgr. Lucia Madleòáková 
z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
s príspevkom - Doktrína Margin of Appreciation v rozho-
dovacej èinnosti Európskeho súdu pre ¾udské práva. 
Záverom dòa odznel príspevok mediálne známej advokátky 
z Prahy, JUDr. Kláry Veselej Samkovej, Ph.D. - Postavení 
Evropského soudu pro lidská práva v dnešní Evropì a vize 
jeho dalšího rozvoje. Spestrením podveèera bola prehliadka 
mesta Košice a slávnostná recepcia.

Druhý deò bol zameraný prevažne na workshopy 
a študentské príspevky, ako aj príspevky èerstvých 
absolventov. Svojou návštevou nás potešila pravidelná 
úèastníèka konferencie, výkonná riadite¾ka Slovenského 
národného strediska pre ¾udské práva, JUDr. Anna Zachová, 
ktorá predstavila jeho èinnosś, možnosti spolupráce, ako 
aj prístup študentov k aktuálnym publikáciám strediska.

Rozhodnutie zaradiś do programu vedecké príspevky 
študentov a tým im daś možnosś už poèas štúdia prispieś 
k vlastnej publikaènej èinnosti, bolo prijaté s ve¾kým ohlasom. 
Týmto by som ve¾mi rád vyjadril potešenie z toho, že ELSA 
Košice, ktorá toho roku slávi svoje 20. výroèie pôsobenia 
na Právnickej fakulte UPJŠ už dlhé roky umožòuje študentom 
rozvíjaś svoj potenciál ove¾a skôr, ako nastúpia do tzv. 
skutoèného života.

Na záver mi ostáva len poïakovaś sa všetkým úèastníkom, 
kolegom spoluorganizátorom, divákom a najmä dlhému 
zástupu partnerov konferencie, bez ktorých pomoci, by toto 
podujatie nebolo možné úspešne zorganizovaś. Špeciálne 
poïakovanie patrí Ing. Andrejovi Magyarovi, CSc. – ge-
nerálnemu riadite¾ovi spoloènosti Oki Systems (Czech and 
Slovak), s.r.o., za morálnu a finanènú podporu.

Už o pár mesiacov zaèíname s prípravami štvrtého 
roèníka, veríme teda, že sa opäś stretneme a budeme maś 
možnosś naèerpaś množstvo informácií a pozitívnej nálady, 
ktorej bolo na rozdávanie.

Norbert OSTRÓ
prezident ELSA Košice
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V dòoch 28. a 29. apríla 2010 sa v Prahe konala medzinárodná 
konferencia s názvom 

Podoby a funkce pøíbìhu: pokus o interdisciplinární a in-
termediální debatu. Usporiadal ju Ústav pro èeskou literaturu 
Akademie Vìd ÈR v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity 
Karlovy. Za jej organizáciou stáli Mgr. Stanislava Fedrová a PhDr. 
Alice Jedlièková, CSc. 

Pre nás, zaèínajúcich doktorandov, bola táto konferencia 
zaujímavá z viacerých dôvodov. Jej prostredníctvom sme mali 
možnosś sa stretnúś s iným typom myslenia o literatúre, veï platí: 
iný kraj, iný mrav. A literárnovedného myslenia sa to týka tiež. 
Rôznosś je daná tak rozdielnou èeskou tradíciou, ako aj väèšou 
otvorenosśou voèi západným vplyvom (dekonštruktivizmus, 
naratológia). V diskusiách k našim i cudzím príspevkom zaznelo 
nemálo podnetných pripomienok, na ktoré sme èakali. Rovnako 
sa dalo predpokladaś, že keï sa do sveta vydáme, uvidíme, ko¾ko 
nám toho ešte treba vo svete, nielen v tom literárnovednom, 
spoznaś. 

Ako to už vo svete býva, stretli sme sa na medzinárodnej 
konferencii nielen s Èechmi a Poliakmi. Takmer polovica 
referujúcich boli totiž Slováci. Kým Èesi nadväzujú pri uvažovaní 
o príbehu na naratologickú tradíciu Augustína Doležala, Slováci 
majú vo výbave Františka Miku, ale zaznelo aj meno nášho 
prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ profesora Jána Sabola. 

Konferencie sa zúèastnili tri desiatky referujúcich. Hlavná téma, 
Podoby a funkce pøíbìhu: pokus o interdisciplinární a intermediální 
debatu, bola èlenená do podtém. V jednej z nich s názvom Obraz 
jako inscenace pøíbìhu so svojím príspevkom Príbeh anestetiky 
v umení vystúpila Mgr. Daniela Lešová. V ïalšej sekcii s názvom 
Hledání kognitivního rámce: pøíbìh vystúpil Mgr. Jozef Palašèák 
s príspevkom Príbeh ako gnozeologický nástroj. 

Doktorandi Katedry slovakistiky, 
slovanských filológií a komunikácie

na medzinárodnej konferencii v Prahe

Treba povedaś, že konferencia bola súśažná a tiež treba 
priznaś, že sme našej univerzite žiadne ocenenie nepriniesli. 
Motivácie sme však získali neúrekom. Príbeh našej cesty do Prahy 
nie je jedným z tých, ktoré konèia návratom zo sveta a formulkou 
„a žili šśastne, až kým nepomreli“, hoc je Praha aj rozprávkovo 
stovežatá. Predpokladám, že tento príbeh sa s variáciami bude 
opakovaś, èasom na stúpajúcej úrovni. O rok to môže byś príbeh 
o novom dialógu, sprevádzaní sa v poznaní, ale aj noènom hrade, 
vy¾udnenom, bez sprievodcov, až pôsobí, akoby sa ponúkal 
na èítanie, ktoré ešte nie je známe. Oba póly, možnosś stretnúś 
sa aj možnosś objaviś, sú základnými motiváciami, ktoré sme si 
v Prahe obnovili.

Mgr. Jozef Palašèák

PROJEKT
STUDENT CENTERED LEARNING 

(ŠTÚDIUM ZAMERANÉ NA ŠTUDENTA)
V dòoch 20. – 23. mája 2010 sa uskutoènil tréning Time for 

a New Paradigm in Education: Student Centered Learning (SCL) / 
Èas na nový vzor vo vzdelaní. Štúdium zamerané na študenta. Tento 
projekt sa koná záštitou ESU a tento krát bola hosśujúca krajina 
Rumunsko. Delegáti študentskej únie ANOSR zorganizovali tento 
event v Bukurešti. 

Na podujatiach sa preberali a diskutovali aktuálne otázky, 
týkajúce sa vysokého školstva a štúdia zameraného práve 
na študenta. Tréningov a plenárnych prednášok sa zúèastnilo vyše 60 
delegátov zo študentských národných únií. 

Celková dåžka tréningu trvala 4 dni. Poèas týchto dní primárnymi 
témami, týkajúcich sa školstva, boli kvalita vzdelania vysokého 
školstva, aplikácia projektov zameraných na vysoké školstvo, ako aj 
prednášky zaoberajúce sa prieskumom, do akej miery sú vyuèovacie 
metódy zamerané na študenta aplikované na vysokých školách. 
Druhou èasśou tréningu boli workshopy, ktoré boli zamerané na témy: 
študenti a ich úloha v rozvoji SCL, bolonský proces a využitie jeho 
nástrojov v SCL, pedagogika a posledná téma profesionálny rozvoj, 

pracovné podmienky a tréningy vyuèujúcich. 
Program posledného dòa tréningu boli diskusie 
na témy èi je metodika SCL ideálny model pre 
vyuèovanie na vysokých školách a do akej 
miery je SCL súèasśou bolonského procesu. 
Ïalší tréning zameraný na problematiku štúdia 
zameraného na študenta je naplánovaný 
na september 2010, kde ŠRVŠ SR je spolu 
s ESU organizátorom tejto konferencie v Bra-
tislave.v Bratislave.

Bc. Marcela Scholzová 
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EURÓPSKE ŠTUDENTSKÉ ÚNIE ROKOVALI V MADRIDE
V dòoch 2. – 9. mája 2010 sa Študentská rada vysokých škôl 

Slovenskej republiky zúèastnila na 58. valnom zhromaždení (58th 
Board Meeting) a sprievodných seminárov tejto konferencie v Madride 
pod záštitou Európskej študentskej únie (ESU, http://www.esib.
org/). 

Na konferencii sa preberali a diskutovali aktuálne otázky 
a problémy, týkajúce sa vysokého školstva v rámci európskeho 
vysokoškolského systému. Seminárov a samotného Board Meetingu 
sa zúèastnilo vyše 120 delegátov od Islandu po Gruzínsko, nieko¾ko 
desiatok hostí, o. i. minister školstva v Španielsku, rektor a dekan 
Polytechnickej univerzite v Madride, zástupca EURODOCu. 

 Samotné stretnutie, ktoré bolo rozdelené na dva celky, 
trvalo 6 dní. Prvé 3 dni sa konali seminárne stretnutia. Primárna 
téma seminárov bola zameraná na sociálnu dimenziu a financovanie 
európskeho vysokého školstva v európskom kontexte. Diskutovalo 

sa o možnostiach financovania štúdia na vysokých školách ako aj 
súèasnom stave vysokého školstva v rámci Európy. Zástupcovia 
študentských únií prezentovali situáciu vysokého školstva v krajinách 
ako sú Švajèiarsko, Fínsko a Rumunsko. Poèas prvých troch dní 
sa taktiež konali workshopy, kde prebiehali diskusie o financovaní 
a kvalite školstva. Poèas seminárnych stretnutí boli prezentované 
správy predstavite¾ov výkonnej komisie ESU a plánované projekty pre 
nasledujúce obdobie. 

Samotné valné zhromaždenie ESU sa rovnako zaoberalo viacerými 
nosnými témami, tie mali však viac charakter riešenia interných 
záležitostí ESU, ako bolo prijímanie strategických dokumentov, plánu 
èinnosti na najbližšie obdobie, schva¾ovanie finanènej uzávierky 
a rozpoètu, vo¾by do komisií a iných pracovných orgánov ESU, èlenské 
otázky, èi zmena štatútu ESU. Najdôležitejším bodom programu bola 
vo¾ba predsedu Európskej študentskej únie, keïže mandát súèasnej 
predsedníèky konèí v zaèiatkom júna 2010. Nový predseda ESU 
zaèína svoj mandát 1. júla 2010 a jeho mandát trvá 1 rok. 

Bc. Marcela Scholzová

EURÓPSKY
ŠTUDENTSKÝ SUMMIT 2010

Tohtoroèný Európsky študentský summit sa konal vo Viedni v èase od 7. 
do 12. marca 2010. Jeho nosnou témou bola oslava prijatia a implementácie 
Bolonského procesu vo vysokom školstve v európskom kontexte. Summit 
bol paradoxne zorganizovaný na rakúskej pôde, kde študenti práve 
v tomto èase vyjadrovali svoju nespokojnosś s implementáciou Bolonského 
procesu hromadnými štrajkami v uliciach Viedne. Jeden z nich sa konal aj  
 posledný deò študentského summitu. 

Poèas summitu študenti európskych národných únií vypracovali 
vyhlásenie, ktoré prezentovala predsedníèka ESU na ministerskej 
konferencii v Budapešti. V tomto dokumente poukázali študenti na pozitívne 
a negatívne aspekty implementácie Bolonského procesu. Študenti kritizujú 
implementáciu Bolonského procesu Á la carte, kde v rôznych štátoch 
bol na národnej úrovni Bolonský proces implementovaný pod¾a potrieb 
a nie pod¾a primárnej dohody. Zároveò študenti poukázali na potrebu 

prekonania prekážok v sociálnej sfére. Sociálne pozadie študenta nemôže 
ovplyvniś študenta pri výbere vysokej školy a taktiež mu nemôže zabrániś, 
aby mohol študovaś. Ïalej sa v deklarácii kladie dôraz na mobility. Tie nie sú 
akademicky ocenené, univerzity ich vidia iba ako prilepšenie ich roèného 
rozpoètu. Posledným aspektom, ktorý je spomenutý v deklarácii, je štúdium 
zamerané na študenta. Je potrebná zmena v metodike vyuèovania a to 
od základov, èi už pri tvorbe syláb alebo v samotnom vyuèovacom 
procese. 

Na summite predsedníèka ESU, Ligia Deca, prezentovala novú 
publikáciu Bologna at finish line (Bolonský proces na cie¾ovej línii , ktorá 
sa zaoberá Bolonským procesom za posledných 10 rokov. Taktiež bol 
predstavený dokument Faces of Bologna (Tváre Bologne), v ktorom študenti 
vyjadrujú svoj názor a poh¾ad na Bolonský proces a jeho implementáciu. 

Študentský európsky summit bol ukonèený slávnostným veèerom 
v imperiálnom paláci Hofburg, ktorý bol usporiadaný pre ministrov 
a vládnych predstavite¾ov z celej Európy ale aj pre študentov národných 
študentských únií.

Bc. Marcela Scholzová 
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Britský ve¾vyslanec 
navštívil ELSA Košice

Michael Roberts – britský ve¾vyslanec na Slovensku sa 3. jú- 
na stretol so zástupcami ELSA Košice a vybranými študentmi 
v rámci nového projektu ELSA Coffee Break. Diskusia sa viedla 
vo ve¾mi príjemnej komornej atmosfére v kaviarni Camelot, v blíz-
kosti Právnickej fakulty.

Beseda bola zameraná na praktické skúsenosti a poznatky 
britského ve¾vyslanca poèas jeho pôsobenia v Slovenskej 
republike, ako aj aktuálne otázky verejného života a spoloèenského 
diania na medzinárodnej, ako aj domácej úrovni. Vïaka otvorenosti 
a bezprostrednosti pána ve¾vyslanca sme sa dozvedeli aj ve¾a 
z jeho rodinného a osobného života. Venovali sme sa aj možnostiam 

štúdia a práce vo Ve¾kej Británii. Záverom pán ve¾vyslanec prejavil 
ve¾ký záujem o spoluprácu medzi ambasádou a ELSA Košice, 
prijal pozvanie na úèasś na medzinárodnej letnej právnej škole, 
ktorú organizuje ELSA a rovnako aj na medzinárodnú konferenciu 
HUMAN RIGHTS FORUM 2011, keïže problematike ¾udských 
práv sa úzko venuje.

Myšlienka organizovania takýchto stretnutí vzišla poèas 
recepcie po májovom kolokviu „Skúsenosti SR v Európskej únii 
2004 – 2010“, kedy sa nám podarilo pozvaś nieko¾ko ve¾vyslancov 
a teda naštartovaś tento projekt už tento semester, ïalšie stretnutia 
sa uskutoènia raz mesaène poèas celého zimného semestra 
nadchádzajúceho akademického roka. Všetci ste srdeène vítaní.

Lenka Jánošíková

STRETNUTIE ŠTUDENTSKÝCH ÚNIÍ
VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY NA SLOVENSKU

V dòoch od 5. do 7. júna 2010 sa opäś stretli národné 
študentské únie regiónu V4 na spoloènom zasadnutí 
v Liptovskom Mikuláši na Slovensku. 

Študentská rada vysokých škôl spolu s finanènou 
podporou Medzinárodného vyšehradského fondu pripravila 
zaujímavé stretnutie pre èlenské študentské únie. Úvodné 
slová na tomto trojdòovom stretnutí patrili europoslankyni 
pani Kataríne Neveïalovej, ktorá si pripravila príspevok 
o spoloènej spolupráci a stratégii štátov vyšehradskej štvorky 
vo vysokom školstve. Na meetingu boli ïalej predstavené 
štyri hlavné panely, ktoré boli zamerané na témy ako sú 
mobility a prekážky s nimi spojené. Ïalej bola delegátom 
predstavená platforma Moodle, ktorá sa využíva ako forma 
elearningu na niektorých vysokých školách a univerzitách na 
Slovensku. Študentský pôžièkový fond, jeho fungovanie na 
Slovensku a produkty, ktoré sú dostupné nielen študentom 
ale aj vyuèujúcim, predstavoval tretí blok panelu. Posledným 
bodom panelu bol venovaný kvalite školstva na Slovensku. 

Delegáti národných študentských únií regiónu V4, 
taktiež diskutovali o spoloènej stratégii a ïalšej budúcej 
spolupráci.

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky 
týmto ïakuje pozvaným hosśom a ich príspevkom na stretnutí 
V4, zároveò Medzinárodnému vyšehradskému fondu a jeho 
finanènej podpore (IVF),

http://www.visegradfund.org/index.php.
Bc. Marcela Scholzová
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ŠTUDENT UPJŠ ZÁSTUPCOM 
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE V BRUSELI

Študentovi štvrtého roèníka Právnickej fakulty UPJŠ, 
Norbertovi Ostróovi, sa dostalo mimoriadneho ocenenia jeho 
nieko¾koroèných skúsenosti zo zastupovania Právnickej fakulty 
v zahranièí, v mene The European Law Studentś  Association 

ELSA Košice, a teraz už aj univerzity, v rámci ESN – Erasmus 
Student Network.

Na aprílovom medzinárodnom kongrese ESN, tzv. AGM Annual 
General Meeting v Tureckom Istanbule, bol na pôde tamojšej 
univerzity slávnostne menovaný za úèasti takmer 400 delegátov 
z vyše 30 krajín Európy, za èlena Rady národných reprezentantov 
- Council of National Representatives (CNR), ktorá je najvyšším 
rozhodovacím orgánom jedného z najväèších medzinárodných 
študentských združením na svete, so sídlom v Bruseli.

CNR sa skladá z národných reprezentantov 33 krajín. Je 
poradným a kontrolným orgánom Medzinárodnej výkonnej rady, 
jeho úlohou je reprezentovaś záujmy krajín združených v ESN. CNR 
sa pravidelne stretáva, šesśkrát do roka, posledné stretnutie sa 
konalo v Prahe, najbližšie bude v septembri v Litovskom Vilniuse.

Úlohou Národného reprezentanta je zastupovaś záujmy ESN 
Slovensko, ako zástupcu Erasmus študentov na Slovensku, 
ESN momentálne pôsobí na šiestich vysokých školách na Slo-
vensku, zastupuje nieko¾ko sto študentov. Základnou úlohou je 
komunikácia na medzinárodnej úrovni, vypracovávanie návrhov, 
štúdií a podkladov pre rozhodovaciu èinnosś Európskej komisie 
a zároveò aj zúèastòovanie sa jej rokovaní. V rámci Komisie 
pre medzinárodné štúdiá, tiež príprava celkovej koncepcie projektu 
ERASMUS na nové sedemroèné obdobie, od roku 2013 – 2020.

Lenka Jánošíková

Harmonogram výuèby pre akademický rok 2010/2011

Prajeme Vám

príjemné letné

dovolenkové obdobie.

 20.  09. 2010 Slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011

 do 23. 12. 2010 Výuèba v zimnom semestri

 10. 01. 2011 - 11. 02. 2011 Skúškové obdobie v zimnom semestri

 14. 02. 2011 - 20. 05. 2011 Výuèba v letnom semestri

 23. 05. 2011 - 01. 07. 2011 Skúškové obdobie v letnom semestri

Redakèná rada



JARNÉ BUDENIE ZVEDAVOSTI
V BOTANICKEJ ZÁHRADE
O pripravovanom projekte s názvom Botanikiáda sme 

Vás už na stránkach Universitas Šafarikiana informovali. 
Je urèený uèite¾om biológie a žiakom piateho roèníka 
základných škôl. Prvý roèník máme úspešne za sebou 
a prinášame Vám nieko¾ko informácií, postrehov a záberov 
z jeho priebehu.

Po avizovaných školských kolách Botanikiády, ktoré 
prebiehali na základných školách formou on-line testov 
(zapojilo sa 2365 žiakov) sme sa osobne stretli v Botanickej 
záhrade UPJŠ v Košiciach s ich víśazmi štyrikrát, a to 
v turnusoch – 5., 12., 19. a 26. mája 2010. Regionálnych kôl 
v Botanickej záhrade sa zúèastnilo celkovo 233 žiakov 
a 116 uèite¾ov. 

Súśažiacich – žiakov èakalo na šiestich stanovištiach 
riešenie 22 problémových úloh. Ich znenie dostali v pekne 
spracovanom materiáli, do ktorého môžete nahliadnuś 
na našej webovej stránke www.bz.upjs.sk v sekcii Bo-
tanikiáda. Napriek tomu, že pri ich plnení museli žiaci 
preukázaś isté vedomosti a zruènosti, úlohy boli zábavné 
a pútavé.

Zaujímavý program èakal aj pedagógov. Svojou 
prednáškou o netradièných rastlinách zaujal Ing. R. 
Gregorek, PhD. Každý zúèastnený pedagóg dostal do da-
ru šesś sadeníc exotických rastlín spolu s informaènými 
listami o ich úèinkoch a pestovaní. Poèas prestávky mali 
uèitelia možnosś ochutnaś plody goji, zantoxylu, piś èaj 
z citrónovej trávy, jiaogulanu, kotvièníka zemného a i. 
O súžití hmyzu s rastlinami informoval Ing. M. Suvák, PhD. 

19. mája sa v Botanickej záhrade za úèasti rektora 
UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc. 
uskutoènila tlaèová konferencia. Jedineènosś podujatia 
ocenili aj prítomní novinári a nešetrili o òom informáciami 
a priestorom v novinách, televízii i na internete. 

Jediným neprajníkom celého podujatia bolo poèasie, 
ktoré nám trocha komplikovalo organizáciu a neumožnilo 
úèastníkom spoznaś Botanickú záhradu v celej svojej krá-
se. Veríme však, že o rok nám to vynahradí a pomôže nám 
zobudiś zvedavosś a záujem o botaniku nielen v úèastníkoch 
Botanikiády, ale prostredníctvom nich aj u ich spolužiakov 
na základných školách.

PhDr. Beáta Jureèková, PhD.
zodpovedná riešite¾ka projektu

 Projekt podporili:

reakcie úèastníkov...




