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Slovo JUNIÁLES v prostredí UPJŠ 
evokuje u našich zamestnancov 

spomienky na príjemné stretnutia, 
úsmevné príhody a nezabudnute¾né 

športové a taneèné výkony v peknom 
prostredí našej Botanickej záhrady. 

Aby sme Vám ho pripomenuli, 
prinášame Vám zopár momentov 

zachytených okom fotografky. 
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Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Ko- 
šiciach prijal dòa 30. mája 2011 na pôde rektorátu našej 
univerzity Jeho Excelenciu pána Seok Soong Seo, mimoriadneho 
a splnomocneného ve¾vyslanca Kórejskej republiky na Slovensku.
Pán rektor v spoloènosti ïalších zástupcov UPJŠ prerokoval 
s pánom ve¾vyslancom otázky z rôznych oblastí verejného a kul- 
túrneho života. Zaoberali sa prioritami súèasného vysokého 
školstva v Slovenskej republike a v zahranièí, výsledkami úspešnej 
èinnosti univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. 
Pán ve¾vyslanec sa živo zaujímal o rozvojové a investièné zámery 

Rektor UPJŠ prijal ve¾vyslanca 
Kórejskej republiky

univerzity. Návštevu kórejskej delegácie na našej alma amter 
sprevádzali zástupcovia Slovenskej organizácie pre rozvoj investícií 
a obchodu (pani Andrea Gulová, zástupkyòa generálneho riadite¾a 
agentúry SARIO, pani Miroslava Hospodárová a pani Timea 
Balážová, projektové manažérky agentúry SARIO). Kórejskú 
delegáciu pána ve¾vyslanca zastupovali pán June-Byoung Park, 
prvý tajomník ve¾vyslanectva Kórejskej republiky, pán Hyung-Shik 
Jung, generálny riadite¾ Kórejskej agentúry pre rozvoj investícií 
a obchodu v Èeskej republike (Korea Trade Investment Promotion 
agency – KOTRA), pán Bumshik Bae, senior vice prezident/
vedúci Kórejskej divízie v Strednej a Východnej Európe Raiffeisen 
Bank International, pán Woojin Kam, riadite¾ divízie KICPA/AICPA 
Deloitte Tax k.s., pán Byung Sung Park, právnik ULC Èarnogurský 
– kórejské projekty.

Hosśami UPJŠ boli
zástupcovia Univerzity

v Ludwigsburgu
Dòa 2. júna 2011 navštívili našu univerzitu zástupcovia 

Univerzity aplikovaných vied v Ludwigsburgu prof. Wolfgang 
Rieth, prorektor pre medzinárodné vzśahy a Ulrich Trach, vedúci 
Oddelenia pre zahranièné vzśahy. Vzácnych hostí sprevádzala 
doc. Ing. Silvia Ruèinská, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzśahy 
a rozvoj Fakulty verejnej správy UPJŠ. Na pôde rektorátu ich 
privítali rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
a prorektor pre vedu a výskum UPJŠ prof. RNDr. Juraj Èernák, 
CSc. a spoloène tak prerokovali možnosti spolupráce v oblasti 
vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít.

Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach 
bol dòa 12. 5. 2011

zvolený za kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach:

prof. MUDr. Ladislav MIROSSAY, DrSc.

Výsledky volieb
kandidáta na rektora UPJŠ 

na funkèné obdobie 2011 - 2015

Srdeène blahoželáme!
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Posledná rozlúèka s profesorom Hajkom
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s hlbokým 

zármutkom oznamuje celej vedeckej obci Slovenska, že vo ve- 
ku nedožitých 91 rokov navždy odišiel náš dlhoroèný kolega, 
významný slovenský fyzik 

prof. RNDr. Vladimír Hajko, Dr. h. c. 
(*3.10.1920 Krompachy - †24.7.2011 Košice). 

Posledná rozlúèka s významnou osobnosśou slovenskej vedy 
bola vo štvrtok 28. júla 2011 o 10.00 hodine v obradnej sieni 
Krematória v Košiciach. 

Prof. Vladimír Hajko prežil detstvo v Tisovci, v mesteèku 
v severnej èasti Rimavskej doliny, kde ukonèil aj gymnázium. 
Vysokoškolské štúdium v odbore matematika - fyzika absolvoval 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
(1944). Po obhajobe diplomovej práce a vykonaní rigoróznych 
skúšok bol v roku 1948 na Univerzite Komenského promovaný 
za doktora prírodných vied. Svoju vedecko-pedagogickú dráhu 
prof. Hajko zaèal na Katedre fyziky Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave, terajšej STU, kde pôsobil od roku 
1948 ako blízky spolupracovník známeho prof. Ilkovièa do roku 
1953, kedy odišiel do Košíc. V Košiciach založil Katedru fyziky 

Vysokej školy technickej (terajšej TU). Jeho prechod do Košíc 
bol spojený tiež s habilitáciou na docenta. Na Vysokej škole 
technickej vykonával v rokoch 1953 až 1961 i funkciu prorektora. 
V roku 1963 stál prof. Hajko pri zrode Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika a stal sa jej prvým dekanom. Neskôr, 
v rokoch 1969 až 1974 bol rektorom Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach. V roku 1974 bol vymenovaný do funkcie predsedu 
Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1980-1985 vykonával 
súèasne funkciu riadite¾a Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
v Košiciach. Vo funkcii predsedu SAV pôsobil do roku 1989. 
Na tomto poste významnou mierou prispel k rozvoju vedeckého 
bádania na Slovensku, osobitne na pracoviskách Slovenskej 
akadémie vied. Vlastným vedným odborom prof. Hajka bol 
magnetizmus, predovšetkým štúdium magnetizaèných procesov. 
Svojou prácou a výsledkami položil základ pre vznik aj dnes 
medzinárodne uznávanej košickej školy magnetizmu. Stál tiež pri 
zrode Èeských a Slovenských konferencií o magnetizme, ktoré 
sa konajú s trojroènou periodicitou. Za dosiahnuté výsledky, 
ako aj za vytvorenie fyzikálnej vedeckej školy na východnom 
Slovensku, bola prof. Hajkovi v roku 1972 udelená Štátna cena. 
Výsledky svojej vedecko-výskumnej èinnosti publikoval prof. 
Hajko vo viac ako 40 vedeckých prácach, ktoré sa stretli so ži- 
vým ohlasom domácej a medzinárodnej vedeckej pospolitosti. 
K publikaèným aktivitám prof. Hajka treba samozrejme prirá- 
taś aj množstvo vedecko-výskumných správ, recenzií, posudkov 
a vedecko-technických analýz i vedecko-populárnych èlánkov. 
Ve¾mi plodná je knižná publikaèná aktivita prof. Hajka, v ktorej 
sa odrazilo jeho pedagogické majstrovstvo, majstrovstvo 
uèite¾a. Celkovo v spolupráci s blízkymi spolupracovníkmi vydal 
6 knižných publikácií, z ktorých treba spomenúś aspoò tieto: 
Základy fyziky, ve¾mi známu Fyziku v príkladoch, ktorá bola 
preložená aj do iných jazykov, Fyzika v experimentoch, ktorá vyšla 
aj v anglickej verzii, a Magnetizaèné procesy. K prednostiam prof. 
Hajka vždy patrila schopnosś a ochota obklopiś sa a pracovaś 
najmä s mladými perspektívnymi pracovníkmi, ktorým sa snažil 
pripraviś èo najlepšie pracovné zázemie. Výrazným spôsobom 
(spolu s prof. Dubinským) prispel k tomu, že dòom 1. 1. 1969 
vstupuje do histórie fyziky na Slovensku Ústav experimentál- 
nej fyziky SAV. Bol vytvorený na báze troch fyzikálnych katedier 
PF UPJŠ a detašovaného oddelenia FÚ SAV v Bratislave. Tým 
sa v Košiciach otvorila nová perspektíva pre fyzikálne bádanie 
a možnosti zapájaś do výskumnej práce nadaných poslucháèov 
a absolventov hlavne z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Prof. 
Hajko mal ve¾ký cit pre výber vedúcich pracovníkov, na ktorých 
staval jednotlivé smery. Veril im, že daný smer a ¾udí pracujúcich 
v tomto zameraní dokážu výrazne posunúś dopredu. Vedel tiež 
èasto vytvoriś priestor aj pracovníkom, ktorí by boli mali v urèitých 
(niekedy nie jednoduchých) rokoch na iných pracoviskách 
znaèné problémy. 

„Èlovek si nemôže sám vybraś dobu, v ktorej by chcel prežiś 
svoj život. Vïaka svojim rodièom sa v istom èase a v istej krajine 
narodí a postupne sa pripravuje na svoje životné poslanie. Každá 
doba (a istým spôsobom i krajina) má pritom svoju spoloèensko-
politickú atmosféru, ktorá urèuje „pravidlá hry“ a èlovek, ktorý 
vstupuje do aktívneho života, sa môže rozhodnúś bojovaś za zme- 
nu týchto „pravidiel“, ak sa javia pre vývoj spoloènosti 
nevyhovujúce a škodlivé. Alebo, je tu druhá možnosś, ktorú èlovek 
pri vstupe do aktívneho života má – prijaś stanovené „pravidlá 
hry“ (a to niekedy aj ako nutné zlo) a v rámci ich existencie h¾adaś 
a nachádzaś východiská pre dosahovanie takých cie¾ov, ktoré 
sú spoloèensky užitoèné a pozitívne. Ja som sa rozhodol pre tú 
druhú cestu, riadil som sa pritom vždy svojim životným krédom, 
ktoré mi odporúèalo žiś tak, aby som bol iným èo najmenej 
na obtiaž a èo najviac na osoh.“ (V. Hajko) 

Èesś jeho pamiatke!
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Na poslednej rozlúèke s významnou osobnosśou slovenskej vedy sa zúèastnila nielen najbližšia rodina a príbuzní, ale aj sú- 
èasní a bývalí predstavitelia Slovenskej akadémie vied, na èele ktorej stál 15 rokov (1974-1989), bývalí kolegovia z Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV, Technickej univerzity i Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a jej Prírodovedeckej fakulty, ktorej bol 
prvým dekanom. Povedaś posledné zbohom prišli tiež riaditelia ústavov SAV z Košíc, predstavitelia rôznych inštitúcií, priatelia 
a ïalší, v ktorých stretnutia s prof. Hajkom navždy zanechali hlbokú stopu.

Ako prvý sa smútoènému zhromaždeniu prihovoril prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika.

„Vážený pán profesor, vážený pán rektor, Magnificencia,

Po prežití Vášho plného života prichodí sa nám rozlúèiś. Odchádza vo Vás a tým ochudobòuje naše spoloèenstvo kus 
ve¾kého, múdreho a zhovievavého èloveka. Èloveka s nadh¾adom a porozumením. Nášho predchodcu, ktorý budoval, 
zve¾aïoval a do posledných chví¾ fandil našej univerzite. Èloveka, ktorý ju ve¾mi úspešne v jej detských rokoch viedol 
a zanechal nezmazate¾nú brázdu pre jej ïalší vývoj. Neprináleží mi, z vlastného postavenia, hodnotiś Váš osobný vklad 
a zásluhy. Nemám na to právo z h¾adiska generaèného rozdielu, ani z h¾adiska rozsahu zásluh, ktoré Vás, Vaša Magnificencia, 
sprevádzajú a zdobia. Môžem si len tajne želaś, aby som Vaše stopy na našej univerzite aspoò trochu prehåbil. Rozsah môjho 
príhovoru je nepriamo úmerný Vašim èinom. Chcel by som záverom len povedaś, že mi budú ve¾mi chýbaś naše spoloèné 
stretnutia, novoroèné rektorské obedy, Vaše pozdravy a vzájomné telefonáty. Budú mi chýbaś Vaše múdre a pouèné slová, 
zmierlivý a láskavý tón objasòujúci základné pravdy v životoch ¾udí a v ich vzśahoch a chovaní sa v ¾udskej spoloènosti.

Èesś Vašej pamiatke!“

V mene Slovenskej akadémie vied i vo svojom sa s bývalým kolegom, priate¾om a predchodcom vo funkcii predsedu SAV 
rozlúèil prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Do tretice sa zamyslel nad stratou vzácnej osobnosti a nad jej prínosom pre východné 
Slovensko riadite¾ Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Ondrej Bernát. Na konci smútoèného obradu prítomní kondolovali 
najbližšej rodine zosnulého synovi Vladimírovi s manželkou Alžbetou i vnuèkám.

Text: Katarína Èižmáriková
Foto: Tomáš Èižmárik
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Významní maïarskí
odborníci v odbore
otorinolaryngológia 

navštívili UPJŠ
V dòoch 9 -10. júna 2011 navštívili Kliniku otorinolaryngológie 

a chirurgie hlavy a krku UPJŠ Lekárskej fakulty a UNLP v Košiciach 
významní odborníci v odbore otorinolaryngológia z Maïarskej 
republiky. Návštevu skupiny 24 prednostov a primárov viacerých 
univerzitných kliník a otorinolaryngologických oddelení inicioval 
predseda Spoloènosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy 
a krku v Maïarsku, Prof. Dr. Imre Gerlinger. 

Prof. Dr. Imre Gerlinger je významným a medzinárodne 
uznávaným otorinolaryngológom. Ako predseda odbornej 
spoloènosti vytvoril edukaèný klub najvýznamnejších maïarských 
odborníkov, ktorého náplòou je neustále zvyšovanie odbornosti 
predovšetkým šéfov otorinolaryngologických pracovísk v krajine, 
èím sa samozrejme sekundárne ve¾mi rýchlo zvýši úroveò odboru 
ako celku. Je to ve¾mi zaujímavá myšlienka, lebo hlavnou èinnosśou 
tohto klubu sú návštevy pracovísk v Európe, spoznanie ¾udí, 
ktorí tam pracujú, infraštruktúry, operaènej èinnosti, vedeckého 
výskumu a výuèby.

Prof. Gerlinger zdôraznil, že maïarskí kolegovia mali záujem 
navštíviś ako prvú práve Otorinolaryngologickú kliniku v Košiciach, 
vedenú prednostom prof. MUDr. Jurajom Kova¾om, CSc. lebo 
práve s touto klinikou už viac rokov udržiavajú tri kliniky v Maïarsku 
– v Pécsi, Szegede a Debrecene pravidelné kontakty a intenzív- 
ne s òou spolupracujú. Kontakty a spoluprácu kliník v Košiciach 
a v Pécsi zaèal ešte Prof. Dr. Miklós Bauer, bývalý šéf kliniky, ktorý 
bol na UPJŠ v Košiciach promovaný na „Doctor Honoris Causa“ 
v roku 2009. Viacerí lekári z kliniky v Košiciach absolvovali krátke 
študijné pobyty v Pécsi. Prof. Bauer viackrát hosśoval na kurzoch 
chirurgie stredného ucha v Košiciach a prednosta košickej kliniky 
je pravidelným hosśom v Pécsi na rovnakých kurzoch. Myšlienka 
Prof. Bauera – Naèo cestovaś ve¾akrát do vzdialených konèín, keï 
sa ve¾mi ve¾a vieme nauèiś jeden od druhého a tu blízko seba - je už 
viac rokov v Košiciach, Pécsi, Szegede a Debrecene skutoènosśou. 
Prof. Gerlinger považuje ORL kliniku v Košiciach za medzinárodne 
významné pracovisko v chirurgii stredného ucha, neurootologickej 
chirurgii a chirurgii laterálnej bázy lebky a to je druhým dôvodom 
preèo prvá návšteva tohto klubu smeruje do Košíc. Tretím 
dôvodom je skutoènosś, že Klinika otorinolaryngológie a chirurgie 

hlavy a krku v Košiciach má ve¾mi kvalitnú audiovizuálnu sieś, ktorá 
umožòuje kvalitný prenos mikrochirurgických a endoskopických 
výkonov z operaènej sály do demonštraènej miestnosti, priamu 
komunikáciu operatéra s divákmi a v spolupráci s Laboratóriom 
transferu technológií UPJŠ v Košiciach aj online videokonferencie 
v HD kvalite.

Poèas tejto návštevy sa naši kolegovia z Maïarska stretli okrem 
iných aj s rektorom UPJŠ prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, 
DrSc. a generálnym konzulom Maïarskej republiky v Košiciach 
Jánosom Szerencsésom.

Mgr. Adriana Sabolová

V dòoch 25. - 26. mája 2011 sa v areáli výstaviska EXPO 
CENTER a.s. v Trenèíne uskutoènil 7. roèník medzinárodnej 
zdravotníckej a farmaceutickej výstavy MEDIPHARM 2011, 
na ktorej sa predstavili vystavovatelia zo Slovenskej a Èeskej 
republiky. Tí vo svojich expozíciách prezentovali diagnostické 
a terapeutické prístroje a zariadenia, laboratórnu techniku, 
stomatologické nástroje a materiály, vybavenie zdravotníckych 
zariadení a výpoètovú techniku v zdravotníctve. Svoje zastúpenie 
mali aj farmaceutické firmy. Poèas výstavy sa stretli odborníci 
z príslušných oblastí, vymenili si cenné poznatky a skúsenosti 
a oboznámili sa s technologickými novinkami prinášajúcimi 
zefektívnenie a u¾ahèenie lieèby pacientov.

MEDIPHARM sa zúèastnili dvaja študenti našej univerzity: 
Kristína Palatinusová 3.roèník, Martin Ondrejka 4.roèník Zubného 

MEDIPHARM 2011 lekárstva, ktorí prezentovali Slovenský spolok študentov zubného 
lekárstva.

Zvedavých ¾udí, ktorí sa zastavili pri našej expozícii, požièanej 
od Slovenskej komory zubných lekárov, sme informovali o našich 
aktivitách: ako náš spolok vznikol, aké akcie na podporu zdravého 
úsmevu sme absolvovali, aké plány máme v blízkej budúcnosti a èo 
je naším cie¾om. Samozrejme sme poskytli aj inštruktáž správneho 
èistenia zubov.

Z našich záujemcov to boli predovšetkým študenti stredných 
škôl, ktorých zaujímali zásady správneho èistenia zubov. Na druhom 
mieste lekári a odborníci, ktorých zaujímali aktivity nášho spolku 
a v neposlednom rade zástupcovia firiem so stomatologickými 
prístrojmi a materiálmi, ktorí nám pris¾úbili pomoc finanènú i ma- 
teriálnu a to nie len pre spolok, ale i pre samotný odbor Zubné 
lekárstvo na LF UPJŠ.

Ve¾ká vïaka patrí Slovenskej komore zubných lekárov, ktorá 
nám umožnila prezentovaś SSŠZL, aby sme sa viac dostali do po- 
vedomia laickej i odbornej spoloènosti.

Kristína Palatinusová
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ERASMUS STAFF Training
na Masarykovej univerzite v Brne

Za miesto nášho aprílového pobytu v rámci programu 
Erasmus sme si vybrali Masarykovu univerzitu v Brne (MU) nie 
náhodou. Rozhodli sme sa pre òu nielen z dôvodu jej dobrého 
mena vo svete. Naše rozhodnutie ovplynili aj nasledujúce 
dôvody:

- široká ponuka 1200 študijných odborov od príro-
dovedných až po humanitné;

- dynamický rozvoj radí univerzitu medzi najprestížnejšie 
vzdelávacie inštitúcie nielen v ÈR ale i v stredoeurópskom 
priestore;

- dynamický rozvoj je sprevádzaný aj významným 
budovaním infraštruktúry univerzity napr. je to unikátny projekt 
v rámci èeského vysokého školstva - výstavba nového 
moderného výukového a výskumného areálu Univerzitní kampus 
Bohunice. Rekonštuované boli viaceré historické budovy 
univerzity (Morfologické centrum v kampuse, budova Fakulty 
sociálnych štúdií, areál Prírodovedeckej fakulty, posluchárne 
Fakulty informatiky). Zmodernizovalo sa vybavenie laboratórií, 
uèební a knižníc;

- má najrozsiahlejší a najpoužívanejší akademický 
informaèný systém v ÈR, ktorý prevádzkuje a vyvíja Fakulta 
informatiky MU vlastnými silami od roku 1999. Systém získal 
prestížne ocenenie ISA Award 2009 a EUNIS Elite Award 
2005;

- MU patrí medzi výskumne orientované vysoké školy. 
Zaujímavosśou je, že svoje výskumné centrum má od roku 2006 
aj na Antarktíde, kde odborníci dlhodobo skúmajú od¾adnené 
ekosystémy.

Hlavné ciele nášho programu boli:

1. Výmena skúseností a informácií akademických 
inštitúcií UPJŠ v Košiciach a MU v Brne; poskytovanie knižnièno-
informaèných služieb v podmienkach fakultných pracovísk ako 
aj pre používate¾ov so špecifickými potrebami; priestorové 
vybavenie akademických knižníc.

2. Poznatky a skúsenosti v oblasti vzdelávania 
používate¾ov akademickej knižnice formou e-learningových 
kurzov, získanie praktických skúseností v oblasti budovania 
virtuálnej knižnice s využitím poèítaèových sietí a moderných 
informaèno-komunikaèných technológií.

Vzh¾adom na organizáciu Erasmus–Staff training formou 
tzv. MUST Weeku boli jednotlivé ciele nášho pracovného plánu 
napåòané priebežne v rámci celého programu.

Poèas 5 pracovných dní sme navštívili takmer všetky 
fakultné knižnice MU (http://www.muni.cz/services/library/) 
a Moravskú zemskú knihovnu v Brne (http://www.mzk.cz/), 
ktorá je ve¾kosśou svojho fondu druhou najväèšou knižnicou 
v ÈR. Masarykova univerzita v Brne nemá žiadnu centrálnu knižni-
cu. Každá z 9 fakúlt MU prevádzkuje vlastnú ústrednú knižnicu, 
ktorá zabezpeèuje fakultné knižnièno-informaèné potreby 

a prípadne metodicky riadi èiastkové a odborové knižnice, 
ktorých je celkovo 116 a nachádzajú sa na viacej ako 40 
lokalitách mesta Brno. Na MU existuje špecializované Stredisko 
pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi – Teiresiás 
zároveò s knižnicou. Všetky tieto inštitúcie vytvárajú jednotný 
systém knižníc MU, ktorý sa riadi spoloènými pravidlami 
zakotvenými v Knižniènom poriadku MU ( http://library.muni.cz/
knihovni-rad-mu.html). Konkrétne služby, prevádzku i špecifiká 
jednotlivých fakúlt upravujú prevádzkové poriadky ústredných 
knižníc fakúlt MU.

Ako by sme zhodnotili náš pobyt? Jednoznaène kladne. 
Odnášame si mnohé poznatky, ktoré by sme najradšej videli 
aplikované aj na našej univerzite, napr.:

1. K zvyšovaniu informaènej gramotnosti študentov VŠ 
prispievajú aj aktivity pripravované akademickými knižnicami. 
UK UPJŠ realizuje mnohé formy vzdelávania síce už roky 
(napr. vstupné inštruktáže o službách UK pre študentov prvých 
roèníkov, semináre k EIZ, individuálne inštruktáže a pod.), 

ale výchova informaène gramotného študenta si vyžaduje 
zavedenie urèitého systému formou spolupráce knižnice 
a uèite¾ov z fakúlt napr. e-learningovou formou. Na MU v Brne 
je dostupný e-learningový portál http://is.muni.cz/elportal/, 
prièom na príprave a výuke kurzov sa podie¾ajú aj samotní 
knihovníci napr.: 

VSIV021 Informaèní výchova - je urèený pre študentov 
bakalárskych a magisterských programov LF MU

DSVIz01 Získávání vìdeckých informací - predmet 
je formou blokovej výuky urèený študentom doktorských 
študijných programov LF MU

VSIL021 Information literacy - urèený pre zahranièných 
študentov LF MU

Informaèní výchova 
Multimédia I., II.
2. Podpora vzdelávania existuje aj formou centrálneho 

portálu elektronických informaèných zdrojov http://ezdroje.
muni.cz/, ktorý je súèasśou informaèného systému MU. 
Ku väèšine materiálov je vyžadovaný autentizovaný a auto- 
rizovaný prístup.

3. Existencia jednotného autorizovaného prístupu štu- 
dentov a zamestnancov do informaèných systémov MU v Brne 
ako aj centralizovanú správu vzdelávacích portálov.

4. Aplikácia získaných skúseností a poznatkov z kniž- 
nièno-informaènej práce (napr. vo¾ne prístupný fond, stavanie 
fondu, samoobslužné skenovanie a kopírovanie prostredníctvom 
centrálneho serverového riešenia v systéme SafeQ... ).

5. Efektívna organizácia „MUST Weeku“ na MU v Brne, 
ktorý bol organizovaný centrálne v rámci 1 týždòa pre všetkých 
záujemcov - zamestnancov vysokých škôl z rôznych krajín EÚ.

Ing. Iveta Krjaková, UK UPJŠ
PhDr. Daniela Džuganová, UK UPJŠ
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V dòoch 9. – 12. mája 2011 sa pod záštitou Ministra 
kultúry SR, Daniela Krajcera uskutoènilo 36. medzinárodné 
informatické sympózium INFOS 2011 v priestoroch 
Kongresového centra SAV v Starej Lesnej – Vysoké Tatry.

INFOS patrí medzi progresívne knihovnícke podujatia s naj- 
dlhšou tradíciou na Slovensku – koná sa od roku 1972, od roku 
2001 pravidelne v dvojroènom intervale. 

Ústrednou témou sympózia INFOS 2011 bolo „Nové roz- 
mery informaèného univerza. Nové výzvy 21. storoèia pre 
pamäśové inštitúcie“. 

 Zúèastnili sa ho viacerí významní hostia – Roberta Stevens, 
prezidentka ALA - American Library Association, Gerald Leitner, 
prezident EBLIDA- European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations, Marijana Mišetiæ, prezidentka 
Chorvátskej knihovníckej asociácie, Cynthia Boris zo zastupite¾stva 
USA vo Viedni, Monika Lopušanová, zástupkyòa Ministerstva 
kultúry SR.

 Ústrednú prednášku na tému 21. storoèie knižníc: Výzvy 
a príležitosti v rámci úvodnej plenárnej sekcie Postavenie 
knižníc a pamäśových inštitúcií v spoloènosti predniesla Roberta 
Stevens, riadite¾ka ALA American Library Assotiation. Pochválila 
úspechy slovenských knihovníkov a k 65. výroèiu vzniku Spolku 
slovenských knihovníkov (SSK) darovala 2-roèné èestné èlenstvo 
v medzinárodnej asociácii ALA.

Gerald Leitner, prezident EBLIDA poukázal na legislatívu EU 
vo vzśahu ku knižniciam. Ako uviedol, práca knihovníka sa zmenila – 
máme schopnosti, máme vô¾u. Vyzval ku spolupráci na spoloènom 
postupe a koncentrácii síl na vznik tzv. bielej knihy v oblasti aktivít 
a služieb knižníc, v ich prospech. Venoval SSK èestné èlenstvo 
v EBLIDA na rok 2012.

Marijana Mišetiæ informovala o nepriaznivej situácii pre kniž- 
nice v Chorvátsku.

Chorvátski knihovníci vedú kampaò „Mám právo vedieś“, 
nako¾ko slobodný prístup k informáciám nie je úplne slobodný. 
Napriek mnohým prekážkam neustávajú v lobovaní na zmenu 
knižniènej legislatívy, za vznik národnej stratégie rozvoja knižníc 
èi lepšie financovanie.

 Sympózium INFOS 2011 pokraèovalo odbornými prednáškami, 
z ktorých medzi najzaujímavejšie patrili:

„Kde je, prosím, plný text? Elektronická ponuka mestskej 
knižnice“

Autor Hans Christian Wirtz z Dortmundu, SRN predstavil 
DIGIBIB, vyh¾adávaè literatúry, ktorý spája systémy 125 nemeckých 
knižníc rôznych typov. Prostredníctvom tohto systému si používate¾ 
ktorejko¾vek knižnice vie urobiś vzdialenú výpožièku a získa knihu 
z fondu knižnice, ktorej nemusí byś používate¾om. Vyh¾adávaè 
v lexikónoch, èi portál e-kníh sú ve¾mi využívané služby v Stand 
und Landesbibliothek Dortmund, kde p. Wirtz pracuje. Knižnica sa 
sústreïuje na školenia predovšetkým mládeže – v r. 2010 vyškolili 
cca 4 tisíc študentov. 

„Digitalizácia inak a možnosś rozšírenia Európskej 
knižniènej siete“

Kateøina Kamrádková z NTK Praha prezentovala službu 
EoD (e-Book on Demand) - skenovanie kníh na objednávku ako 

ZAUJÍMAVOSTI Z MEDZINÁRODNÉHO
SYMPÓZIA INFOS 2011

POH¼AD MEDZI KNIHOVNÍKOV
aj urèité možnosti v rámci získania sponzora. Za úspešnú zo strany 
NTK považujú kampaò „ Dejte starým knihám nový život“ – tzv. 
adopcia historickej knihy. NTK pri organizácii tematických výstav, 
výstav historického fondu èi prednášok oslovuje potencionálnych 
sponzorov z rovnakej oblasti ako je samotná výstava.

„Noví knižnièní a informaèní profesionáli v roku 201 
– z globálneho poh¾adu“

Zástupca medzinárodnej knihovníckej organizácie IFLA 
z Nemecka Sebastian Wilke hovoril o získavaní nových mladých 
¾udí pre profesiu knihovníka, usilovaní sa ich rastu v rámci profesie, 
o motivácii a záujme zostaś pracovaś vo vyštudovanom odbore.

„Inovácia, kreativita a konkurencieschopnosś 
informaèných profesionálov: tvorba portálu knihovna.cz“

Petr Skyøík z Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne 
sa v prednáške venoval tvorbe znalostného portálu knihovna.cz. 
Portál slúži ako platforma pre efektívnu komunikáciu, zdie¾anie 
materiálov a pre online vzdelávanie informaèných pracovníkov 
v ÈR. Pozostáva z 12 subportálov (kurzy, nástroje, autorské 
právo..).

„Realita informaèného vzdelávania alebo èo zistila 
analýza prieskumov informaènej gramotnosti na Slovensku“

Matušovièová Eva z UK UPJŠ v Košiciach v príspevku 
prezentovala èasś výsledkov rozsiahlych prieskumov informaènej 
gramotnosti, ktoré sa realizovali na vysokých školách v r. 2007 
a 2009. Výsledky prieskumov priniesli zaujímavé zistenia 
a komplexne boli spracované kolektívom autoriek v rozsiahlej 
analytickej štúdii “Informaèné vzdelávanie v podmienkach 
slovenských vysokých škôl“.

„Tvorivosś v príprave novej generácie knižnièných 
profesionálov“

Autorka doc. Marta Germušková z FF PU v Prešove hovorila 
o kríze èítania, kríze hodnôt, duchovnosti a s tým súvisiacim 
preferovaním kultu materializmu, tela. V jej prednáške odznelo 
okrem iného 10 neoddelite¾ných práv èitate¾a pod¾a D. Pennaca 
a na záver vyslovila myšlienku“ Hovorenie o knihách, ktoré sme 
neèítali, predstavuje skutoènú tvorivú èinnosś“. 

„Portály podporných služieb so zameraním na portál 
Muniport“

Eva Husáková a Michal Lorenz z FF Masarykovej univerzity 
v Brne sa venovali vo svojej prednáške novému projektu portálu 
podporných služieb. Portál Muniport má pomôcś študentom 
zorientovaś sa v jednotlivých službách univerzity. Usiluje o zvýšenie 
komfortu studentov pri ich pôsobení na Masarykovej univerzite 
a to formou vytvorenia virtuálneho prostredia rovnako ako 
na zahranièných univerzitách. Portál zahàòa spektrum služieb, 
od projektov jednotlivých katedier, cez akcie pre študentov 
prvých roèníkov až po návody, ako žiadaś o štipendium. Viac 
na www.muniport.cz

„S knihou ma baví svet“
Marta Skalková z Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove vystú-

pila s konkrétnymi výsledkami ve¾mi úspešného rovnomenného 
projektu. Knižnica nieko¾ko rokov organizuje festival Prešov èíta 
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rád, ktorý sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi verejnosti. Jednou 
z aktivít je usporadúvanie súśaží o prekonanie rekordu v èítaní, 
èoho dôkazom je napr. video na yuotube Vzlietni a èítaj! 

„Pomáhajme si navzájom“
Norbert Végh zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja 

Hrebendu v Levoèi (SKN) spolu s Jánom Krištofom zo Štátnej 
vedeckej knižnice v Košiciach (ŠVK) poukázali na vzájomnú pomoc 
medzi knižnicami, ponúkli spoluprácu vo využívaní softvérových 
nástrojov, ktoré vyvinuli v SKN a v ŠVK Košice:

– program na editovanie zvukových kníh, 
– program na tlaè adresných štítkov,
– program na vyraïovanie knižnièného fondu a iné.
J. Krištof prezentoval možnosti knižnièno-informaèného 

systému Aleph v prípade obohacovania katalogizaèného záznamu 
o obálku a obsah kníh, o textové a zvukové ukážky. V ŠVK ponúkli 
službu priamo z katalógu knižnice zaslaś požiadavku na heslo, 
ktoré používate¾ zabudol. Knižnica rovnako ako používate¾ má 
preh¾ad o najèastejšie vypožièiavaných dokumentoch, o nových 
knihách vo fonde. Novinkou je zdigitalizovanie lístkového katalógu 
a možnosti vyh¾adávania v òom.

„Ako môže kvalitná a interaktívna webstránka knižnice 
zvýšiś kvalitu a interaktivitu jej služieb“

Lenka Málková z SVK Hradec Králové prezentovala konkrétne 
výstupy z online katalógu a reálne využitie. Vstup do katalógu 
rovnako do konta používate¾a je priamo z úvodnej stránky webu. 

OPAC je prepojený na Google Books, záznamy sú obohatené 
o obálky kníh, o obsahy. Pripravuje sa doplnenie katalogizaèných 
záznamov o citáciu dokumentu, èo privítajú študenti pri tvorbe 
závereèných a seminárnych prác. Online katalóg knižnice je 
obohatený o prvky webu 2.0 – zobrazenie najvyh¾adávanejších 
výrazov, najèastejšie objednávané tituly, najèastejšie požièiavané 
tituly, komentáre a názory k jednotlivým dokumentom od po- 
užívate¾ov.

Pre virtuálnu komunikáciu knižnica v Hradci Králové 
využíva RSS kanály, Facebook, ktorého profil spravuje študent 
dobrovo¾ník. 

 
Posledný deò sympózia bol venovaný prednáškam na tému 

Webové stránky knižníc a vyhodnoteniu súśaže o najlepšiu 
webstránku slovenskej knižnice Top WebLib 2010 so slávnostným 
odovzdaním cien.

 
Na záver zhrnutie. Celkovo odznelo 49 prednášok v 6 sek- 

ciách, z toho jedna virtuálne. Súèasśou sympózia boli 2 workshopy 
so zahraniènými hosśami. Èlenkou organizaèného výboru sym- 
pózia ako aj moderátorkou sekcie Nová generácia knižnièných 
a informaèných profesionálov bola riadite¾ka Univerzitnej knižnice 
UPJŠ v Košiciach PhDr. D. Džuganová. 

 Zborník s prednáškami, vrátane fotodokumentácie bude 
uverejnený na webovej stránke knihovníckeho portálu Infolib 
www.infolib.sk

Ing. Eva Matušovièová

Slovenka roka 2011
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS po tretí raz vyhlásil 

výsledky úspešnej ankety Slovenka roka. Hlavnou myšlienkou 
bolo vzdaś hold a morálne ohodnotiś úspešné dámy, predstaviś 
ich prácu a úspechy širokej verejnosti. Záštitu nad slávnostným 
podujatím prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia 
Gašparovièová. Odovzdávanie cien sa uskutoènilo v historickej 
budove SND v Bratislave dòa 23. 5. 2011. Titul SLOVENKA 
ROKA v kategórii „zdravotníctvo“ získala prednostka Kliniky 
pneumológie a ftizeológie UPJŠ Lekárskej fakulty a Univerzitnej 
nemocnice L. Pasteura Košice pani prof. MUDr. Ružena Tkáèová, 
DrSc. Úspechom jej lekárskej, pedagogickej a výskumnej práce 
je zavedenie metód neinvazívnej ventilácie pacientov so zlyhaním 
dýchania do rutinnej klinickej praxe. Venuje sa tiež profesionálnemu 
rastu svojich študentov a doktorandov. Súèasné zameranie jej 
výskumnej skupiny je pokraèovaním celoživotnej práce v oblasti 
štúdia vplyvu nedostatku kyslíka na životne dôležité funkcie. 
Výsledky výskumu profesorky Tkáèovej sú výborne akceptované 
i na medzinárodných vedeckých fórach.

Výnimoèné ženy
košického kraja

Prvý roèník súśaže, ktorej cie¾om bolo zvidite¾niś výnimoèné 
ženy žijúce a pôsobiace v košickom regióne sa uskutoènil 23. 
júna 2011. Súśaž vyhlásila regionálna samospráva s Krajským 
kontaktným miestom Inštitútu rodovej rovnosti v Košiciach. 
Kandidátkami na ocenenie boli ženy, ktoré dosahujú výnimoèné 
výsledky v zamestnaní, odborníèky, ktoré vedú vedecké, 
výskumné a vývojové kolektívy, ženy vynikajúce v treśom sektore, 
vo vzdelávaní, výchove, vo vede, umení, v športe, v dlhoroènej 
príkladnej starostlivosti o zdravotne postihnutých èi sociálne 
odkázaných. Komisia, v ktorej boli osobnosti spoloèenského a 
kultúrneho života sa uzniesla, že výnimoènými ženami Košického 
kraja pre rok 2011 sú: Lívia Kalmárová, Petra Lengyelová, 
Valéria E¾ková, Marta Györiová, Mária Bujòáková (prodekanka 
Právnickej fakulty UPJŠ), Anna Rychvalská a ¼ubica Cehlárová-
in memoriam.
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SVETOVÝ DEÒ OBLIÈIEK
Odborné medicínske podujatie „Svetový deò oblièiek“ (World 

kidney day 2011) sa uskutoènilo dòa 10. marca 2011 v Kežmarku, 
pod záštitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spo- 
lupráci s Mestským úradom v Kežmarku, Slovenskou lekárskou 
spoloènosśou, Slovenskou nefrologickou spoloènosśou, Spolkom 
lekárov v Košiciach, Spolkom lekárov MUDr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku, Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, Univerzitnou 
nemocnicou L. Pasteura v Košiciach a Dialyzaèným strediskom 
DIALCORP s.r.o. v Kežmarku. Na tomto podujatí sa podie¾ala aj II. 
univerzita v Neapoli na èele s profesorom Natale G. De Santom, 
MD. Úèasś na tomto podujatí prijali primátor mesta Kežmarok Ing. 
I. Šajtlava, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. 
L. Mirossay, DrSc., prezident Slovenskej lekárskej spoloènosti 
prof. MUDr. P. Krištúfek, CSc., prezidentka Slovenskej 
nefrologickej spoloènosti prof. MUDr. V. Spustová, DrSc., dekan 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. Siegfried, 
CSc., primárka dialyzaèného strediska Dialcorp s.r.o. v Kežmarku 
MUDr. K. Javorská a iní. 

Hlavným poslaním medzinárodného podujatia bolo „Prežívanie 
nestaèí, dôležitá je kvalita života pri chronických chorobách 
oblièiek“ (Survival is not enough, Quality of life in CKD). V myš-
lienke „Chráò svoje oblièky, šetri svoje srdce“ musí pokraèovaś 
nová generácia ekonómov, ktorá je orientovaná na zabezpeèenie 
zdravia pre ¾udskú spoloènosś v XXI. Storoèí, a ktorá bude maś 
stále na mysli, že potrebné prostriedky a náklady nemôžu limitovaś 
zdravotnú starostlivosś. Bude potrebné viac sa zameraś na prevenciu 
chorôb oblièiek a klinický výskum. Profesor Natale G. De Santo 
z Nefrologickej kliniky II. Univerzity v Neapoli, ktorý je jedným 
z organizátorov „Svetového dòa oblièiek“ v Taliansku, zdôraznil 
v jednej zo svojich prác, že životná pohoda a vysoká kvalita života 
je starým konceptom, ktorý bol prezentovaný v krajinách, v oblasti 
Stredozemného mora už pred mnohými stároèiami Hesiodom 
a Hómerom.

Svetový deò oblièiek bol vo svete iniciovaný pred 6 rokmi 
Medzinárodnou nefrologickou spoloènosśou, Medzinárodnou 
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federáciou národných nadácií pre výskum chorôb oblièiek a EDTA-
ERA. Cie¾om tohto podujatia je informovaś verejnosś o tom, ako 
fungujú oblièky v ¾udskom organizme, èo je potrebné o tom vedieś 
na všeobecnej a odbornej úrovni, ako je možné predchádzaś 
chorobám oblièiek, a keï sa už choroby oblièiek vyskytnú, ako je 
ich možné lieèiś. 

Organizátori pripravili odborný program, v rámci ktorého 
po pozdravných prejavoch oficiálnych hostí, zaznela  skladba 
Johanna Straussa „Anna polka“ v podaní viedenskej filharmónie 
s dirigentom Danielom Barenboimom. Pracovníci dialyzaèného 
strediska Dialcorp s.r.o. zabezpeèili v Kežmarku umiestnenie 
6 stánkov a vytvorenie jednej mobilnej hliadky, ktoré realizovali 
meranie krvného tlaku obyvate¾om mesta.

    
Výber nieko¾kých postrehov z jednotlivých prednášok podujatia:

Pavol Jozef Šafárik

Významné medzinárodné podujatie „World Kidney Day“ sa 
konalo v Kežmarku, v meste, kde Pavol Jozef Šafárik èiastoène 
vyrastal. Kežmarok sa tak symbolicky zhoduje s menom 
univerzity hneï z nieko¾kých dôvodov. V priebehu roka 2011 
si pripomíname 150. výroèie úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, 
ktorého meno nesie naša univerzita. Tento významný vedec 
v oblasti jazykovedy a slovanských dejín mal osobný vzśah 
aj k mestu Kežmarok. Pavol Jozef Šafárik sa narodil v roku 
1795 v Kobeliarove, malej dedinke na Gemeri v objatí vrchov 
Slovenského Rudohoria. Študoval na gymnáziách v Rožòave, 
Dobšinej a na evanjelickom lýceu v Kežmarku (1810 – 1814). 
Svoje vzdelanie ukonèil na Univerzite v Jene (1815 – 1817). 
Profesionálne sa v roku 1819 uplatnil ako profesor a neskôr 
riadite¾ srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade.  
Od roku 1833 pôsobil v Prahe, kde sa v roku 1848 stal 
riadite¾om Univerzitnej knižnice a následne mimoriadnym 
profesorom slovanskej filológie na pražskej univerzite. P. J. 
Šafárik zomrel v roku 1861 v Prahe. Jeho meno, prevažne 
v slovanskom svete však neostalo zabudnuté. Hrdí sa ním aj 
naša univerzita a je preto viac než symbolické, keï sme sa 
podujali spoluorganizovaś odborné podujatie v meste, kde tento 
myslite¾ strávil èasś svojej mladosti.

prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.
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Poruchy minerálového a kostného metaboliz- 
mu a ich úèasś na kardiovaskulárnych ochore- 
niach u pacientov s chronickým ochorením oblièiek

Chronické ochorenia oblièiek (CKD) predstavujú celosvetový 
zdravotnícky problém, ktorý postihuje približne 10-13 % populácie. 
U pacientov sa ochorenie diagnostikuje èasto až v pokroèilom 
štádiu, kedy už nie je možné zastaviś jeho progresiu do zlyhania 
oblièiek s potrebou dialyzaènej lieèby, resp. transplantácie oblièky. 
Na celom svete neustále narastá poèet pacientov, ktorí vyžadujú 
lieèbu dialýzou alebo transplantáciou. Navyše je doložené, 
že CKD je asociované so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnej 
morbidity aj mortality. Už malé zníženie renálnych funkcií je silným 
kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. V dôsledku toho sa v os- 
tatných rokoch venuje ve¾ká pozornosś nielen lieèbe pokroèilých 
štádií renálneho ochorenia, ale aj prevencii vèasných štádií CKD. 
Vzśah medzi poruchou funkcie oblièiek a kardiovaskulárnou 
mortalitou je jasne doložený najmä u dialyzovaných pacientov. 
Približne 50 % pacientov zomiera na kardiovaskulárnu príèinu. Ako 
progreduje renálne ochorenie, pribúdajú komplikácie ako anémia, 
poruchy minerálového metabolizmu, malnutrícia, zápal. Jedným 
z mechanizmov ako môžu poruchy minerálového metabolizmu 
zvyšovaś kardiovaskulárne riziko je úèasś na vzniku alebo 
akcelerácii vaskulárnych a valvulárnych kalcifikácií. Prítomnosś 
a množstvo vaskulárnych kalcifikátov významne koreluje s celkovou 
aj kardiovaskulárnou mortalitou týchto pacientov. Sú opísané dva 
typy kalcifikácií: kalcifikácie aterosklerotických plakov v intime 
a kalcifikácie v médii ve¾kých elastických artérií a malých 
arteriolách Oba typy kalcifikácií sa spájajú so zvýšeným rizikom 
infarktu myokardu a kardiovaskulárnou mortalitou.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Kardiorenálne vzśahy z poh¾adu nefrológa

Kardiálna a renálna dysfunkcia rôzneho stupòa je èastou 
kombináciou u chorých v klinickej medicínskej praxi. Táto 
kombinácia kardiovaskulárneho a renálneho poškodenia sa 
nazýva kardiorenálny syndróm.

 Klasifikácia kardiorenálneho syndrómu (KRS):
1) Akútny KRS: vzniká pri náhlom zlyhaní funkcie srdca, 

napr. pri akútnom koronárnom syndróme alebo akútnom srdcovom 
zlyhaní, ktoré môžu maś za následok akútne poškodenie alebo 
zlyhanie oblièiek.

2) Chronický KRS: chronické srdcové zlyhavanie vedie ku 
chronickému poškodeniu alebo zhoršeniu funkcie oblièiek, pritom 
je śažké odlíšiś, ktoré ochorenie bolo primárne.

3) Akútny renokardiálny syndróm: akútne zhoršenie 
renálnych funkcií pri akútnej glomerulonefritíde alebo akútnej 
ischémii oblièiek vedie ku poškodeniu alebo dysfunkcii srdca, 
sú to napr. : arytmie, akútne dekompenzované srdcové zlyhanie, 
akútny koronárny syndróm. 

4) Chronický renokardiálny syndróm: chronické zlyhanie 
oblièiek vedie ku poškodeniu alebo dysfunkcii srdca, alebo až ku 
chronickému srdcovému zlyhaniu.

5) Sekundárny kardiorenálny syndróm: akútne alebo 
chronické choroby, napr. diabetes mellitus, artériová hypertenzia, 
lupus erythematosus systemicus, amyloidóza, zápalové ochorenia 
oblièiek a sepsa vedú k súèasnému poškodeniu alebo dysfunkcii 
srdca aj oblièiek.

prof. MUDr. Miroslav Mydlík. DrSc
Ing. Katarína Derzsiová

Transplantácia oblièky od žijúceho darcu

Transplantácia oblièky je štandardná metóda lieèby 
terminálneho oblièkového zlyhania, ktorou možno dosiahnuś 

lepšie výsledky v porovnaní s lieèbou dialýzou. Transplantácie 
oblièiek od žijúcich darcov sa v závislosti od medicínskych 
a spoloèenských faktorov na celkovom poète transplantácií oblièiek 
podie¾ajú rôznou mierou - Slovensko 10%, USA 25%, Španielsko 
5%, Ve¾ká Británia 40%. Z medicínskeho h¾adiska predstavujú 
najlepšiu lieèebnú alternatívu, èo potvrdzujú výsledky analýz 
ve¾kých registrov. 5-roèné prežívanie pacientov po transplantácii 
oblièky od žijúceho darcu je 91% v porovnaní s 84% prežívaním 
príjemcov orgánov od màtvych darcov, rovnako je to aj s prežívaním 
transplantovaných oblièiek (81 vs. 72%). V prezentácii bola 
venovaná pozornosś kritériám výberu darcu orgánov, literárnym 
výsledkom dlhodobého sledovania darcov oblièiek a základnej 
analýze vlastného súboru pacientov. V Transplantaènom centre 
v Košiciach sa program transplantácií oblièiek od žijúcich darcov 
realizuje od roku 2004. Poèas siedmich rokov sa vykonalo 25 
transplantácií od žijúcich darcov, prièom v 20 prípadoch boli páry 
geneticky príbuzné a v 5 prípadoch išlo o nepríbuzné emoène 
spriaznené páry. U štyroch pacientov sa transplantácia oblièky 
realizovala preemptívne. V súèasnosti sledujeme 20 pacientov 
s dobre funkèným transplantátom, zaznamenali sme 4 straty 
štepu v dôsledku rejekcie, cievnych komplikácií diabetu, 
potransplantaènej lymfoproliferatívnej choroby a non-compliance, 
ako aj 1 úmrtie pacienta s funkèným štepom na malígne ochorenie. 
Transplantácie oblièiek od žijúcich darcov sú podporené 
mnohými dátami, ktoré potvrdzujú lepšie výsledky pacientov 
a bezpeènosś darovania oblièky. Možnosś vykonaś transplantáciu 
oblièky preemptívne a v neposlednom rade aj celkové výhody 
pre národný transplantaèný program sú ïalšími dôvodmi na rozvíja- 
nie a podporu tejto lieèebnej metódy.  

MUDr. Tatiana  Baltesová PhD.
MUDr. ¼. Beòa, PhD.

Psychické problémy dialyzovaných pacientov

Zlyhanie oblièiek s následným prechodom na dialýzu je pre pa- 
cienta psychickým problémom a prináša nepríjemné psychické 
stavy. Základné ochorenie predstavuje novú kvalitu života, 
ktorú chápeme ako dynamický proces ovplyvòujúci komplex 
klinických, osobných a sociálnych èinite¾ov. Chronická oblièková 
nedostatoènosś je ochorením, ktoré výrazne zasahuje práve 
do tejto kvality života pacientov. Pacient, ktorý zaèína s dialyzaènou 
lieèbou prechádza reakciami, ktoré sú odpoveïou na závažnú 
zmenu. Predtým je informovaný o svojom zdravotnom stave, 
o prítomnosti choroby, ktorá je nevylieèite¾ná a prechádza krízou, 
strachom z neznámeho, kladie si otázku, preèo ja, èo bude ïalej, 
do akej miery to ovplyvní jeho doterajší spôsob života, jeho rodinu, 
prácu, záujmy. Prichádza tu krízové obdobie, kedy pacient akoby 
strácal vlastnú slobodu, stáva sa odkázaným a už toto samo 
môže smerovaś do citovej lability hypersenzitivity, ktorá vyúsśuje 
do depresie. V spoloèenskom styku sa zmienené psychické stavy 
môžu premietnuś do rôznych foriem kolízií, nespokojnosti, ktorá 
potrebuje pomocnú ruku, súcitenie, aby sa zmiernili príznaky 
depresívneho syndrómu. Pri výkone niektorých úkonov súèasne 
dochádza k celkovému spomaleniu èinnostného tempa, zníženiu 
výkonnosti, okrem iného aj v dôsledku telesnej a duševnej únavy. 
Dôležitým aspektom opory dialyzovaného pacienta je rodina. 
Zaradenie do dialyzaèného programu znamená ve¾ký životný 
zlom nielen pre samotného pacienta, ale aj pre celú jeho rodinu. 
Choroba sama o sebe narúša zabehnutý model chodu rodiny 
a dochádza k potrebe vytvoriś nový model, prerozdeliś úlohy, 
povinnosti. Sociálna opora zo strany rodiny má nesmierne pozitívny 
vplyv na priebeh a na vývoj ochorenia. Treba tu poèítaś aj s tým, 
že môže dôjsś ku kríze. Niekedy choroba rodinu pevnejšie stmelí, 
ale niekedy môže spôsobiś jej rozpad a nezvládnutie záśažovej 
situácie. Pacient musí riešiś svoju novú situáciu. 

MUDr. Anna Uhrová



Zo života fakúlt

12

Nefrotický syndróm a vitamín B6

Nefrotický syndróm je súbor klinických a laboratórnych 
príznakov, ktoré vzniknú v dôsledku ve¾kej straty bielkovín 
do moèu. Za fyziologických podmienok sa môže vylúèiś do moèu: 
150 mg bielkovín/24 h. Patologické vyluèovanie plazmatických 
bielkovín do moèu je prejavom oblièkových a systémových 
ochorení. Pre vèasnú diagnostiku má význam zistiś prvé zmeny 
vo vyluèovaní plazmatických bielkovín do moèu, pri ktorej ešte 
manifestná proteinúria nie je dokázate¾ná. Ak proteinúria je >3,5 
g/24h, vzniká nefrotický syndróm. U vyšetrených chorých s chro- 
nickou glomerulonefritídou (CHG) a nefrotickým syndrómom, 
1. štádium CKD, sme zistili významný deficit vitamínu B6 v plazme 
aj erytrocytoch. Okrem toho bola zistená významne zvýšená 
koncentrácia kyseliny oxalovej v plazme u týchto chorých, èo 
bolo pravdepodobne zapríèinené deficitom vitamínu B6. Deficit 
vitamínu B6 u chorých s CHG a nefrotickým syndrómom má 
za následok zníženú tvorbu protilátok, zníženú syntézu IgG 
a následne zníženú humorálnu a celulárnu imunitu, porušenie 
funkcie lymfocytov a supresorových  buniek, hyperoxalémiu 
a hyperoxalúriu a následne poškodenie oblièiek a môže sa podie¾aś 
na vzniku trombembolických  komplikácií. Na základe výsledkov 
z našej štúdie odporúèame dlhodobú suplementáciu vitamínom 
B6 v dávke 50 mg/deò, u chorých s nefrotickým syndrómom 
pri rôznych chorobách oblièiek.

Ing. Katarína Derzsiová
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Lieèba chronickej glomerulonefritídy s nefrotickým 
syndrómom z poh¾adu pacienta

Moja choroba zaèala na zaèiatku mája 1987. Pozorovala som 
slabosś a malátnosś, opakovane som mala bolesti hlavy, okrem toho 
opuch vieèok a opuchy na dolných konèatinách. V roku 1987 som 
bola hospitalizovaná. Na základe vyšetrení bol záver nasledovný: 
masívna proteinúria, hypoproteinémia a hypercholesterolémia. 
Bola mi odporúèaná renálna biopsia a imunologické vyšetrenie. 
V júni 1987 som sa podrobila perkutánnej biopsii oblièky, výkon 
bol bez komplikácii. Histologický nález z biopsie oblièky bol 
nasledujúci: Chronická intrakapilárna glomerulonefritída s nálezom 
„ malých abnormalít“ so segmentálnou a fokálnou akcentáciou. 
V júli 1987 som sa podrobila tonzilektómii pre chronický zápal 
mandlí. Okrem toho bolo vykonané imunologické vyšetrenie v sére 
so záverom: zvýšená tvorba protilátok pôsobiacich baktericidne, 
znížená fagocytárna aktivita, hypogamaglobulinémia a znížená 
hladina C4 zložky komplementu. V tej dobe mi zistili aj poškodenie 
peèene, mala som mierne patologické hepatálne testy. Vplyvom 
lieèby prednizonom sa mi objavili na koži brucha fialové strie 
ako prejav tzv. hyperkorticizmu. Neskôr som pokraèovala 
v lieèbe mojej choroby s diétou s obmedzením soli a bielkovín. 
V roku 1988 som bola opakovane hospitalizovaná kvôli horúèkam 
a infekciám moèových ciest opäś na IV. internej klinike, bola 
som lieèená antibiotikami a sulfonamidmi. V júli 2007 som bola 
hospitalizovaná na Urologickej klinike FN L. Pasteura s akútnou 
kolibacilárnou obojstrannou pyelonefritídou. Opäś táto recidíva 
infekcie moèových ciest bola lieèená dlhodobým podávaním lieku 
Biseptol. Môj stav sa zlepšil, nemala som opuchy, ani zvýšený 
krvný tlak, bola som bez śažkosti. Pravidelne som navštevovala 
nefrologickú ambulanciu. Napriek mojej chorobe, chronickej 
glomerulonefritíde s nefrotickým syndrómom a recidívami infekcie 
moèových ciest, som vyštudovala Filozofickú fakultu a získala som 
titul PhDr. Moje posledné vyšetrenie v nefrologickej ambulancii 
IV. internej kliniky UN L. Pasteura bolo vykonané v roku 2010, 
fyzikálny nález bol v medziach normy.    

PhDr. Lívia E¾ková
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Akútna intermitentná porfýria a gravidita

Kedy zaèali moje problémy? Možno ešte v puberte, keï 
som mala pocit, že obèas neviem vypovedaś slová a zakopávam 
na rovnej ceste. Samozrejme nikomu som o tom nepovedala, 
našśastie to prešlo. Asi v 26-tich rokoch sa mi vrátili angíny, ktoré 
som mávala èasto aj ako dieśa. Pre zvýšené teploty a bolesś kåbov 
mi odstránili krèné mandle, ale subfebrilné teploty pretrvávali 
aj naïalej. Pridali sa èasté infekcie horných dýchacích ciest 
a striedali sa stavy obèasných bolestí v brušnej dutine, bolesti svalov, 
opuchy kåbov, problém s trávením a pridala sa aj únava. Striedali sa 
stavy s miernymi bolesśami, ale aj také, že som mala problém vstaś 
z postele. Zistili mi zväèšenú peèeò s malou cystou, koxatrozu 
II.st., opakovane helikobakter pylori, aj po lieèbe antibiotikami, 
myóm na maternici o ve¾kosti 3,5 cm, cystu v prsníku a pretrvávali 
aj subfebrility. V roku 1998 mi bol zistený deficit imunity. O tri roky 
neskôr som dostala bolesti brucha, ktoré trvali viac ako týždeò. 
Z toho dôvodu som bola hospitalizovaná na gynekológií, kde mi 
urobili laparoskopiu brušnej dutiny s negatívnym výsledkom. 
Aj ostatné vyšetrenia dopadli negatívne. O štyri roky neskôr, v roku 
2005, mi bola diagnostikovaná chronická intermitentná porfýria 
– familiárny výskyt. V roku 2008 som sa stala gravidnou. Gravidita 
prebehla bez komplikácií. V 34. týždni gravidity som predèasne 
porodila dcéru, u ktorej bolo uskutoènené vyšetrenie porfyrínov 
v moèi s negatívnym výsledkom. V súèasnej dobe sa cítim pomerne 
dobre. Chodím na pravidelné ambulantné kontroly na IV. internú 
kliniku UN L. Pasteura v Košiciach.

Marta Motyková
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

MAREC 2011 - SVETOVÝ DEÒ OBLIÈIEK 

Koordinátorom celého podujatia bol prof. MUDr. Miroslav 
Mydlík, DrSc., za významnej spolupráce s neštátnym dialyzaèným 
strediskom DIALCORP, s.r.o v Kežmarku, ktoré bolo aj hostite¾skou 
organizáciou. Obyvatelia mesta Kežmarok aktívne využili 
možnosś daś si odmeraś krvný tlak v 6 stánkoch rozmiestnených 
po meste a v jednej mobilnej hliadke. Túto èinnosś vykonávali 
zdravotníci z Dialcorpu OZ Kežmarok, z Ústavu experimentálnej 
medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ako aj študentky 
zo Zdravotníckej školy v Kežmarku. Súèasne prebiehali odborné 
prednášky v kongresovej sále hotela Club v Kežmarku, ktoré boli 
urèené nielen pre zdravotníkov, ale aj pre širokú laickú verejnosś. 
Celkove 553 osôb z Kežmarku a okolia si dalo odmeraś krvný tlak, 
okrem iných aj primátor mesta Kežmarok, Ing. Igor Šajtlava. 

Mája Bílá, DIALCORP s.r.o., OZ Kežmarok

UNIVERSITAS Šafarikiana
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Dokonèenie zo str. 13
Poïakovanie
• pánovi primátorovi mesta Kežmarok Ing. I. Šajtlavovi 

za ústretovosś
• prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc., rektorovi UPJŠ v Ko- 

šiciach za ústretovosś a podporu
• prof. MUDr. P. Krištúfkovi, CSc., prezidentovi Slovenskej 

lekárskej spoloènosti
• prof. MUDr. V. Spustovej, DrSc., prezidentke Slovenskej 

nefrologickej spoloènosti
• prof. MUDr. L. Siegfriedovi , CSc., dekanovi LF UPJŠ 

v Košiciach za pochopenie a podporu “World Kidney Day 
2011“

• ostatným spoluorganizátorom, ktorí svojím dielom 
prispeli k úspechu tohto významného podujatia

• všetkým aktívnym úèastníkom za vzorne pripravené 
prednášky, za dodržanie èasových limitov, ale aj za primeranú 
diskusiu zdravotníkov a diskutérov z radov laikov

• dvom našim pacientkám, ktoré významným dielom 
prispeli do programu „Svetového dòa oblièiek 2011“ 

• prim. MUDr. K. Javorskej a p. Máji Bílej, vrchnej sestre 
dialyzaèného strediska Dialcorp s.r.o. v Kežmarku

• zdravotným sestrám z dialyzaèného strediska Dialcorp 
s.r.o. v Kežmarku

• žiaèkam Strednej Zdravotníckej školy v Poprade, ako aj 
pracovníèkam z Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach

• technikom z Club hotela v Kežmarku a naším 
spolupracovníkom z Košíc za technickú spoluprácu, menovite 
p. Jánovi Švecovi

• sponzorom: firme Dialcorp s.r.o. v Kežmarku a firmám 
Amgen Switzerland AG Slovakia, Roche Slovensko s.r.o, 
Abbot a Sanofi Aventis, ktorí sa podie¾ali nielen na organizácii 
tohoto podujatia, ale aj na jeho finanènom zabezpeèení. 

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

POZVÁNKA

na

dňa 19. septembra 2011

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.,
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

si Vás dovoľuje pozvať

o 9.00 hod.

 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
výučbových priestorov
budovy ARISTOTELES

 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
výučbových priestorov
budovy ARISTOTELES

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v areáli Moyzesova č. 9 v Košiciach
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Dni zdravého úsmevu

V dòoch 12. - 13. mája 2011 pripravil Slovenský spolok 
študentov zubného lekárstva (SSŠZL) pre obèanov mesta Košice 
preventívnu akciu s názvom „Dni zdravého úsmevu“. Akcia bola 
zameraná na individuálny praktický nácvik správnej techniky 
èistenia zubov a prebiehala v stane o rozlohe 75m2 na Alžbetinej 
ulici v Košiciach.

Cie¾om akcie bolo nauèiś košièanov a návštevníkov mesta 
ako sa o zuby správne staraś a zároveò ich presvedèiś o tom, 
že dodržiavaním správnej ústnej hygieny predídu problémom 
so svojimi zubami a zdravím v budúcnosti. Inštruktormi boli 
študenti zubného lekárstva z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí majú s touto èinnosśou bohaté 
skúsenosti vïaka preventívnym osvetovým projektom, na ktorých 
dlhoroène participujú (Dental Alarm a pod.). Odborným garantom 
akcie bol hlavný odborník Slovenskej republiky v odbore zubné 
lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. Na otvorení sa 
okrem pani profesorky zúèastnil aj primátor mesta Košice MUDr. 

Richard Raši, PhD., MPH, ktorý prevzal nad celou akciou záštitu. 
Univerzita P. J. Šafárika bola zastúpená jeho Magnificenciou 
rektorom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. 
Ladislavom Mirossayom, DrSc. a Lekárska fakulta Univerzity  
P. J. Šafárika bola zastúpená prof. MUDr. Viliamom Donièom, CSc. 
Slovenskú komoru zubných lekárov reprezentoval na otvorení 
prezident Regionálnej komory zubných lekárov v Košiciach MUDr. 
Milan Tomka. Generálnym sponzorom akcie bola firma CURADEN 
Slovakia s.r.o. prostredníctvom znaèky CURAPROX, zastúpená 
Mgr. Luciou Paškovou. Po sérii úvodných príhovorov nasledovala 
praktická ukážka správnej techniky èistenia zubov pre pozvaných 
hostí, kde prezident SSŠZL Maroš Kamenický sprevádzal hostí 

SLOVENSKÝ SPOLOK ŠTUDENTOV 
ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

a vysvet¾oval prácu inštruktorov. Poèas dvoch dní bolo vyškolených 
1400 ¾udí, navyše, každý si z inštruktáže odniesol aj zubnú kefku 
zdarma.

Košické „Dni zdravého úsmevu“ boli prvou lastovièkou. 
Veríme, že sa nám podarí nájsś podporu na zorganizovanie ïalších 
roèníkov v Košiciach. Taktiež sa budeme snažiś priniesś „Dni 
zdravého úsmevu“ aj do iných miest Slovenska. Naši študenti sú 
vždy pripravení poradiś a pomôcś všetkým ¾uïom, ktorí o to majú 
záujem. Aj touto cestou ïakujeme generálnemu sponzorovi akcie 
ako aj všetkým, ktorí nás podporili.

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

UNIVERSITAS Šafarikiana
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Medzinárodná
doktorandská
konferencia

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ od svojho vzniku 
každoroène organizuje medzinárodné konferencie, ktoré svojou 
kvalitou a širokou medzinárodnou úèasśou šíria dobré meno nielen 
katedry, fakulty, a univerzity, ale aj samotného mesta Košice. 
Tento rok nebol výnimkou. Katedra anglistiky a amerikanistiky 
zorganizovala od 5. do 7. mája 2011 medzinárodnú vedeckú 
doktorandskú konferenciu, ktorá hostila 87 úèastníkov zo štr-
nástich krajín Európy. Hostí konferencie privítala okrem rektora 
UPJŠ, prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. a dekana FF UPJŠ, 
prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., aj námestníèka primátora mesta 
Košice, MUDr. Renáta Lenártová. 

Priestory rektorátu, kde sa konferencia konala, sa zmenili 
na rušné fórum, na ktorom sa stretli doktorandi, školitelia a garanti 
doktorandských programov nielen na plenárnych prednáškach 
pozvaných hostí, na paralelných prednáškach profesorov, ale 
aj na pracovných seminároch. Doktorandi tak mali jedineènú 

možnosś prezentovaś svoj doterajší výskum a vzápätí ho 
konfrontovaś s najväèšími odborníkmi v jednotlivých oblastiach 
anglistiky a amerikanistiky, ktorými sú jazykoveda, literárne 
štúdiá, translatológia, britské a americké štúdiá, a rodové štúdiá 
a kultúra. 

Hlavnými prednášajúcimi boli Martin Everaert, Universiteit 
Utrecht, Nederland, Joel Kuortti, Turun yliopisto, Suomi, a José 
Igor Prieto-Arranz, Universidad de las Islas Baleares, España. 
Zastúpenie mali aj francúzski profesori Nicolas Ballier a Philipe 
Martin, Université Paris Diderot, France, ïalej Pius ten Hacken, 
Swansea University, United Kingdom, Pavlína Flajšarová, 
Univerzita Palackého v Olomouci, Èeská republika, Pia Brinzeu, 
Universitatea de Vest din Timiºoara, România, Jane Mattisson 
Ekstam, Kristianstad University, Sweden, Stanislav Koláø, 
Ostravská univerzita v Ostravì, ÈR a UPJŠ, Nieves Pascual Soler, 
Universidad de Jaén, España, Jiøí Flajšár, Univerzita Palackého 
v Olomouci, Èeská republika, Katalin Kállay, Károli Gáspár 
Református Egyetem, Magyarország, María Losada Friend, 
Universidad de Huelva, España, Andrew Breeze, Universidad 
de Navarra, España, Ada Böhmerová, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovensko, Hortensia Pârlog, Universitatea de Vest din 
Timiºoara, România, ¼uboš Török, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Slovensko a Štefan Franko, Univerzita P. J. Šafárika, 

Slovensko. Projekty svojich dizertaèných prác prezentovalo na 
se-minároch viac ako päśdesiat doktorandov. Konferencie sa 
zúèastnili aj študenti magisterského stupòa študijného programu 
Britské a americké štúdiá, ktorí tam mali možnosś oboznámiś sa 
s úrovòou a rozmanitosśou anglistických doktorandských prác 
v Európe.

Predložené príspevky tohto fóra budú precízne selektované a tie 
najkvalitnejšie z nich budú následne publikované v elektronických 
medzinárodných èasopisoch SKASE vo¾ne dostupných na we-
bovej stránke SKASE (www.skase.sk), aby sa tak dostali k èo 
najširšiemu akademickému publiku. 

Poèas konferencie sa uskutoènili pracovné stretnutia 
úèastníkov projektu Doktorand (projekt ITMS 26110230013 je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ), poèas ktorých sa pripravovali 
zmluvy o spoloèných doktorandských anglistických programoch 
UPJŠ a partnerských univerzít, ktorými sú Univerzita v Utrechte, 

Holandsko, Univerzita Paríž 7 Diderot, Francúzsko, Univerzita 
v Jaén, Španielsko a Ostravská univerzita v ÈR. Budúci školitelia sa 
stretli s doktorandmi, ktorí budú môcś získaś dvojité doktorandské 
diplomy na UPJŠ a jednej z partnerských univerzít. 

Okrem kvalitného vedeckého programu mala táto konferencia 
aj nesmierne bohatý neformálny spoloèenský program. Už tradièná 
konferenèná veèera a prehliadka mesta s Milanom Kolcúnom, 
boli doplnené o návštevu košickej opery a o pokonferenèný 
výjazd do tokajských vínnych pivnièiek, èo vytvorilo nezvyèajne 
príjemnú atmosféru, ktorá prispela okrem nových akademických 
kontaktov, aj k utuženiu priate¾ských vzśahov. Hostia sa u nás cítili 
naozaj dobre, èo potvrdili aj v závereènom slove pri uzatvorení 
konferencie, keï organizátorov odmenili neèakaným spontánnym 
potleskom. 

Katedra anglistiky a amerikanistiky sa už teraz pripravuje 
na ïalšie konferencie. V auguste budúceho roka sa uskutoèní 
lingvistická konferencia „Universals and Typology in Word-
formation II“, a koncom leta v roku 2014 èlenovia katedry 
zorganizujú medzinárodné podujatie európskych rozmerov, 
konferenciu ESSE 12, ktorá je raz za dva roky najväèším fórom 
anglistov z Európy i mimo nej. 

Mgr. Zuzana Buráková
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

UNIVERSITAS Šafarikiana
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IPPOG - potenciálny svetový líder 
v oblasti popularizácie fyziky mikrosveta 

V dòoch 14. - 16. apríla 2011 sa uskutoènilo v Košiciach 
na pôde Slovenského technického múzea významné pracovné 
stretnutie skupiny International Particle Physics Outreach 
Group (IPPOG). Podujatie pripravil Ústav fyzikálnych vied PF 
UPJŠ (Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky) v úzkej spolupráci 
so Slovenským technickým múzeom v Košiciach a zástupcom 
Slovenska v tejto organizácii (Dr. I. Melo, Elektrotechnická fakulta, 
Žilinská univerzita). Záštitu nad stretnutím osobne prevzal dekan 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 
generálny riadite¾ STM Ing. Eugen Labaniè a primátor mesta Košíc 
Richard Raši.

IPPOG je skupina ¾udí, ktorí sa zaoberajú popularizáciou 
a neformálnym vzdelávaním vo fyzike elementárnych èastíc. 
Èlenmi IPPOG sú predstavitelia èlenských krajín CERNu a 
zástupcovia najväèších svetových laboratórií - Fermilabu, DESY 
a LHC experimentov v CERNe. IPPOG vznikol ako EPPOG 
(European PPOG) v r. 1997 v CERNe s cie¾om výmeny informácií 
a skúseností medzi èlenskými krajinami a rozvíjania vzdelávacích a 
popularizaèných aktivít. Pribudla spolupráca s médiami a múzeami. 
EPPOG inicioval populárne medzinárodné podujatie Masterclasses 
fyziky elementárnych èastíc, na ktorom sa roène zúèastòuje dnes 
už okolo 8000 stredoškolákov z viac ako 24 krajín celého sveta. 
Po trinástich rokoch sa IPPOG stáva potenciálnym svetovým 
lídrom v oblasti popularizácie fyziky mikrosveta a príbuzných 
disciplín. Plánuje sa jeho rozšírenie o zástupcov ïalších krajín 
a iných experimentov. Každoroène usporadúva dve pracovné 
stretnutia. Na októbrovej schôdzi sa volilo v tajnom hlasovaní 
miesto prvého stretnutia nového IPPOGu - vyhrali Košice pred 
Fermilabom a Aténami. Nie je to náhoda, Slovensko sa prezentuje 
ako dôležitá krajina pre úspech Masterclasses vo svete, nako¾ko 
sa tohto podujatia pravidelne zúèastòuje 8 slovenských univerzít. 
Video-konferenèné spojenia boli zabezpeèované košickým 
Caltech-EVO tímom Dr. Pavla Murína. Zo Slovenska, osobitne z 
košickej skupiny, tiež prichádzajú mnohé pilotné impulzy ako napr. 
regionálne Masterclasses, astronomické Masterclasses, letné 
školy o modernej fyzike, èi dištanèný kurz Masterclasses, ktoré 
mali ve¾kú odozvu medzi èlenmi IPPOG. Pridelenie organizácie 
prvého IPPOG mítingu bolo preto cśou pre Slovensko, ako aj pre 
našu univerzitu.

Úvodom programu košického stretnutia bolo vyhodnotenie 
tohtoroèného Masterclasses, na ktorom stredoškolskí študenti 
prvýkrát spracúvali experimentálne údaje získané z experimentov 
na Ve¾kom hadrónovom urých¾ovaèi (LHC) - najväèšom urých¾ovaèi 
elementárnych èastíc. Tieto údaje nahradili predchádzajúce zo 

zrážok elektrónov a pozitrónov na urých¾ovaèi LEP. Pre študentov 
boli k dispozícii na fyzikálne spracovanie štyri nové cvièenia z 
protón - protónových zrážok, navrhnuté tromi experimentmi z LHC 
(ALICE, ATLAS, CMS). Prvé ohlasy študentov boli ve¾mi pozitívne. 
Každoroène sa zvyšujúci poèet úèastníkov Masterclasses a ich 
nadšenie vyvoláva potrebu neustáleho skvalitòovania týchto 
cvièení. Ïalej bola prezentovaná IPPOG databáza, ktorá sa má 
staś zdrojom informácií a materiálov pre popularizáciu a neformálne 
vzdelávanie v oblasti èasticovej fyziky (filmy, brožúry, prezentácie, 
knihy, postery, prezentácie atï.).

Ve¾a sa diskutovalo aj o „Balíku objavov“ (Discovery Packages). 
Ak budú v CERNe ohlásené nové objavy, ako je oèakávané 
nájdenie Higgsovho bozónu, èi potvrdenie supersymetrie alebo 
kvark-gluónovej plazmy, bude nevyhnutné maś pripravené rôzne 
materiály pre širokú verejnosś - novinárov, uèite¾ov, študentov. 
Tieto materiály by mali vysvet¾ovaś fyzikálnu podstatu, zdôrazòovaś 
dôležitosś fyziky, opisovaś cesty objavov, históriu fyziky. 
Množstvo takýchto materiálov už existuje, je nevyhnutné ich ïalej 
rozširovaś.

Zástupcovia èlenských štátov prezentovali svoje príspevky. 
V Rakúsku bol vytvorený 3D film o CERNe, v Dánsku bola 
putovná výstava o CERNe, ktorá sa stala základom výuèby fyziky 
mikrosveta na stredných školách, v USA boli údaje z LHC využité 
pre e-vyuèovanie. Slovenský zástupca informoval o projekte 
CASCADE, v rámci ktorého si skupinky študentov pripravia 20-
minútovú prezentáciu na niektorú zo zadaných tém z modernej 
fyziky a predstavia ju na svojej škole. Štyri najlepšie skupiny 
postúpia do celoslovenského finále. Cenou pre víśazný tím je 
týždenný pobyt v CERNe. Historický význam prvého stretnutia 
nového IPPOGu podèiarklo prijatie úèastníkov na Starej radnici 
viceprimátorkou Renátou Lenártovou.

Finanèné prostriedky na organizáciu stretnutia, na ktorom sa 
zúèastnilo 35 zástupcov èlenských štátov a pridružených èlenov, 
boli vydelené z projektu APVV LPP-0059-09 „Odhalenie tajov 
mikrosveta prostredníctvom analýzy experimentálnych dát“, na 
ktorom participujú Univerzita P. J. Šafárika a Technická univerzita 
v Košiciach, Žilinská univerzita, a Univerzita M. Bela v Banskej 
Bystrici.

RNDr. Alexander Dirner, CSc.
doc. RNDr. Júlia Hlaváèová, CSc. 
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 Prvý májový týždeò sa v juhokórejskom meste Gyeongju 
uskutoènili 20. seniorské majstrovstvá sveta v taekwondo WTF 
– v olympijskej disciplíne športový zápas. Tohto vrcholového 
svetového podujatia sa zúèastnil ako jeden z dvoch èlenov 
slovenského výberu štátnej športovej reprezentácie aj èlen klubu 
KORYO Taekwondo TJ Slávia UPJŠ Košice, zverenec trénera 
Mária Šveca a študent 3. roèníka Právnickej fakulty UPJŠ Košice, 
Tomáš Kališka. 

Tomáš nastúpil vo svojej premiére na MSS vo váhovej kategórii 
do 87 kg proti reprezentantovi Indie Manipalovi Singhovi, kde 
Tomáš po technicky vyrovnanom a takticky dobre zvládnutom 
zápase vyhral 7:4 a do ïalšieho kola išiel s pomerne vyrovnanou 
psychikou. 

V druhom zápase narazil na ,,legendu“ svetového taekwonda, 
španiela Jona Garciu, ktorý nazbieral za posledných 10 rokov 
aktívnej reprezentaènej èinnosti nieko¾ko významných medailí 
z vrcholových medzinárodných podujatí, medzi ktoré urèite patrí 

Tomáš Kališka
- študent UPJŠ v Košiciach

na Majstrovstvách sveta v taekwondo

bronz z MS 2001, striebro MS 2005, zlato ME 2005 a 2006 
a bol medailistom z LOH. Tomáš aj napriek týmto skutoènostiam 
nastúpil proti Španielovi bez rešpektu, o èom nasvedèoval aj výsledok 
po prvom kole 2:2. V druhom kole však došlo k zvratu, keï 
Španielovi rozhodcovia uznali ,,spornú“ techniku na hlavu a tiež 
po zaváhaní nášho reprezentaèného trénera, ktorý nevyužil mož- 
nosś ,,video replay controll“. Garcia tak odskoèil na rozdiel troch 
bodov a zvyšok zápasu už len kontroval na každý Tomášov pokus 
získaś bod z útoènej techniky. Koneèný výsledok zápasu bol teda 
15:3 v prospech Španiela, ktorý si nakoniec z turnaja odniesol 
bronzovú medailu.

V každom prípade sa dá hovoriś o úspešnej slovenskej  
výprave, pretože sa doposia¾ žiadnemu nášmu pretekárovi 
nepodarilo na seniorských majstrovstvách sveta postúpiś ani cez 
prvé kolo. Tomáš Kališka sa momentálne pripravuje na svetovú 
letnú univerziádu v èínskom Shenzhene. 

Bc. Mário Švec
tréner
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KDE JE VÔ¼A, TAM JE CESTA
Svitá. Odpoèítavame posledné minúty. O chví¾u by mal 

byś pristavený autobus do Leeds. Sme v Manchastri na sta 
nici a nevieme sa doèkaś, kedy koneène prídeme do cie¾a. 
Napriek únave a strastiplnej ceste sme všetci nedoèkaví a plní 
oèakávania, èo nám týždenný kongres študentov zubného 
lekárstva prinesie. Vzrušenie ešte znásobuje fakt, že všade 
naokolo poèuś angliètinu a od pristátia v Birminghame je 
na každom kroku cítiś, že sme v cudzom svete. Koneène! 
Zbadáme autobus, naložíme kufre a hurá do Leeds! Slnieèko 
príjemne svieti, prichádzame do hotela, spoznávame kolegov 
z Bulharska a po párhodinovom èakaní, ktoré trvá veènosś, 
zbadáme organizátorov. Rozdávajú nám balíèky, dávajú 
inštrukcie, delia do skupín a my sa koneène môžeme ísś 
ubytovaś. Vo veèerných hodinách prichádzame v skupinkách 
do reštaurácie. Prvý „socializing“! Neviem sa doèkaś. Sme 
trochu nesmelí, ale neistota rýchlo opadá a spoznávame 
študentov z Manchestra, Švédska, Grécka a ïalších miest 
a štátov celej Európy. Boli tam študenti z 20 rôznych štátov 
Európy, ba dokonca skupinka z ïalekej Indie! S kultúrnym 
programom a veèerou sme spokojní a prvý veèer dopadol 
nad naše oèakávania. Pondelok. Zaèína kongres. Fakulta 
je blízko hotela, a tak každý deò chodievame peši. Ranná 
prechádzka je ideálna na osvieženie angliètiny a postupne 
sa zoznamujeme s celým osadenstvom našej skupiny. 
V prednáškovej hale prezídium EDSA (European Dental 
Student Association) privíta prítomných, oboznámi nás 

s programom a so slovami „we have a lot of work today“ 
sa púšśame do práce. Nasledujú prezentácie, hlasovanie 
o prijatie Malty do EDSA, oboznámenie s ponukami stáží, 
dobrovo¾níckych akcií, workshopov a my sa nestaèíme 
èudovaś, aké máme neobmedzené možnosti a èo všetko 
môžme absolvovaś. Ve¾mi sa nám páèi, že niektoré 
prezentácie nie sú pasívne, a že stále je snaha zapojiś nás, 
študentov zubného lekárstva, do problematiky. Vyzdvihla by 
som workshop, v ktorom sme živo diskutovali o etike v zubnej 
ambulancii. Rozoberali sme modelové situácie a každý 

prispel svojím názorom, aké správanie je, èi nie je adekvátne 
v rozlièných situáciách. Odprezentujeme a priblížime aj na- 
še akcie, ktoré organizujeme a ktorých sa zúèastòujeme. 
Prekvapuje nás, že naša skromná prezentácia zaujala a poèas 
ïalšieho spoloèenského veèera sa ozývajú viaceré pozitívne 
ohlasy. Èlenka prezídia, Ana zo Srbska, tiež nezahá¾a, 
pochváli nás so slovami, že sa zdáme byś dosś aktívni 
a pýta sa, èi nechceme kandidovaś ako usporiadate¾ská krajina 
kongresu v Košiciach na jar v roku 2013. Týždeò sa prehupúva 
do druhej pololovice a okrem záležitostí týkajúcich sa EDSY 
si vypoèujeme zopár kvalitných prednášok profesorov. 
Nuda? V žiadnom prípade. Pozvaní profesori zaujmú 
odbornosśou, vynikajú reèníckymi schopnosśami a tak im 
doslova visíme na perách. Každý deò máme nabitý program, 
èi už poèas dòa v škole alebo veèer - reštaurácie, diskokluby. 
Vyvrcholením je bál s povinným dress code. A závereèný 
deò prehliadka školy a mesta. Blíži sa koniec nášho pobytu 
v Anglicku. Spoznali sme kopec nových ¾udí, pochopili, o èom 
vlastne taký kongres je, výborne sa bavili na spoloèenských 
podujatiach a na konci samotného pobytu únavu potláèala 
radosś a nezaplatite¾né zážitky. Sme rozh¾adenejší, tých 
pár dní nás obohatilo, máme kontakty po celej Európe a je 
len na nás, ako s nimi a s touto skúsenosśou naložíme. Èi 
už nápadmi, ako zve¾adiś našu Alma Mater alebo snahou 
presadiś väèšiu mobilitu študentov. Veríme, že prvá lastovièka 
v podobe možnosti absolvovaś výmennú stáž so študentmi 
z Bulharska, nebude poslednou. Myslím, že je dôležité, 
aby mal èlovek rozh¾ad a skúsenosti, ktoré potom môže 
zužitkovaś vo svojej praxi. A práve stáže a výmenné pobyty 
sú výbornou príležitosśou. Kde je vô¾a, tam je cesta...

Kristína Václavová
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
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BARCAMP

Ak Vás baví politológia a robíte nieèo zaujímavé v tej- 
to oblasti, potom je Barcamp, tak trochu punková 
konferencia organizovaná študentmi Masarykovej univerzity 
v Brne, skvelým miestom zoznámenia a nadviazania ïalšej 
i medzinárodnej spolupráce! Témou tohto roku bola „Práca 
v politologickej komunite“ vedecká i praktická. Preberané 
boli skúsenosti s vlastným projektom (chystaným èi už 
prebiehajúcim), politika vs. politológia a vzśahy politológie 
s inými vednými disciplínami, spolupráca s pedagógmi, 
vlastné študijné skúsenosti (oèakávania vs. školská 

realita), závereèné skúšky, špecifiká štúdia na jednotlivých 
politologických pracoviskách, akademická samospráva, 
politiky jednotlivých škôl, rôzne spôsoby politologického 
výskumu a tiež skúsenosti so spoluprácou na vnútroštátnej 
i medzinárodnej úrovni. Priestor na diskusiu bol široký, 
kritika a rady konštruktívne, zdie¾anie vlastných skúseností 
prínosné, atmosféra priate¾ská a pohostinná. Sme radi, že 
sme mohli aktívne participovaś vo všetkých ponúkaných 
aktivitách. Barcamp teda hodnotíme ako ve¾mi vydarenú 
akciu.

Renáta Bzdilová a Gabriel Eštok, PhD.
študenti Katedry politológie UPJŠ

Študentská vedecká konferencia
Aktuálne otázky medzinárodnej a domácej politiky

Politika, jej aktuálne globálne a tiež lokálne výzvy, bola 
preberaná mladou a dovolíme si tvrdiś už teraz ve¾mi aktívnou a 
pomerne fundovanou vedeckou generáciou. Záujem o politickú 
vedu v dnešnej spoloènosti sa ukázal ako multidisciplinárny, 
èo dokazuje aj úèasś študentov z iných ako politologických 
katedier. Za ve¾mi prínosné považujeme vystúpenia študentov 
z Katedry filozofie a dejín filozofie UPJŠ a tiež z Právnickej fa- 
kulty UPJŠ. Prvý roèník študentskej vedeckej konferencie s prí- 
znaèným názvom Aktuálne otázky medzinárodnej a domácej 
politiky sa konal v dòoch 26.- 27. mája 2011 pod záštitou pani 

prof. Marcely Gbúrovej, vedúcej Katedry politológie UPJŠ, 
ktorej chceme aj touto cestou poïakovaś za pomoc a podporu. 
Výstupom bude recenzovaný zborník dostupný na webstránke 
našej katedry www.upjs.sk/katedrapolitologie. Veríme, že tým- 
to prvým roèníkom sme položili základy dlhej tradície 
politologických stretnutí študentskej obce. Ïakujeme všetkým 
zúèastneným a v rámci budúcich roèníkov Vás radi uvítame 
na našich konferenciách.

Renáta Bzdilová a Gabriel Eštok, PhD.
študenti Katedry politológie UPJŠ
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Slovné spojenia ako „medicínske právo“ alebo „zdravotnícke 
právo“ sa stále viac udomácòujú na scéne slovenskej právnej 
vedy. Niežeby sa otázky spojené s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti nevyskytovali aj v minulosti na „mieridlách“ právnych 
teoretikov a odborníkov z praxe, no v posledných rokoch zaèínajú 
získavaś sýtejšie farby a konkrétnejší obsah. Je to nepochybne 
spôsobené tým, že si pacienti zaèínajú viac uvedomovaś svoje 
práva a tým, že zdravotná starostlivosś sa pomaly presúva 
z polohy služby vo verejnom záujme aj do polohy služby, za ktorú 
sme ochotní si priplatiś. Posilòovanie komerèného znaku zákonite 
v spoloènosti vyvoláva nové, konkrétne oèakávania týkajúce sa 
toho, ako má zdravotná starostlivosś vyzeraś, ako sa má lekár 
k (platiacemu) pacientovi správaś a aké má pacient možnosti 
v prípade, že sa oèakávaný výsledok terapie nedostaví.

Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania
- vedecká konferencia s medzinárodnou úèasśou -

V nadväznosti na naèrtnutý stále viac komerènejší charakter 
zdravotnej starostlivosti sa Európske združenie študentov práva 
ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo 
– MEDIUS, pod záštitou doc. JUDr. Gabriely Dobrovièovej, 
CSc. na pôde Právnickej fakulty UPJŠ podujali 13. apríla 2011 
zorganizovaś konferenciu, ktorá svojím zameraním naopak 
upozoròovala na základné znaky správne poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, a tým akcentovala osobnostnoprávny 
rozmer vzśahu lekár – pacient. Ochrana osobnosti pacienta 
musí byś zaruèená bez oh¾adu na to, èi je to pacient platiaci 
za zdravotnú starostlivosś  alebo pacient bez zdravotného po- 
istenia. Zvolená téma informovaného súhlasu a jeho inter- 
disciplinárnych súvislosti vzh¾adom na pomerne široko koncipované 
podporné tézy priniesla zaujímavé názory odborníkov nielen z 
oblasti práva ale aj z oblasti medicíny a podarilo sa jej podnietiś 
odbornú diskusiu, ktorá bola generátorom nových názorov.

ELSA Košice, ako dlhoroèný organizátor významných 
odborných podujatí na pôde fakulty, si pripomína 20. výroèie svojho 
vzniku aj touto konferenciou, ktorá je súèasśou celoeurópskeho, 
tzv. International Focus Programme (IFP). Za IFP tému pre obdobie 
rokov 2010-2013 bolo v rámci celoeurópskej siete zvolené práve 
medicínske právo.

Úvodný príspevok po privítaní patril koordinátorovi 
konferencie, JUDr. Ivanovi Humenikovi, PhD., advokátovi 
špecializujúcemu sa na problematiku medicínskeho práva a 
zastupujúcemu Komoru pre medicínske právo – MEDIUS, ktorá 
touto konferenciou otvára svoje pôsobenie na poli výmeny 
odborných názorov z rôznych vedných oblastí týkajúcich sa 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany osobnosti 
pacienta a ochrany poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti. Cie¾om 
Komory je kreovaś odbornú platformu, na ktorej by dochádzalo k 
stretávaniu odborníkov z oblasti medicínskeho práva, medicíny, 

bioetiky a ekonómie, a ktorých názory by mohli smerovaś k úprave 
poskytovania zdravotnej starostlivosti do podoby rešpektujúcej 
jej osobitosti, ako aj súèasné ekonomické možnosti v sektore 
zdravotníctva. Dr. Humeník vystúpil s príspevkom Praktické otázky 
týkajúce sa informovaného súhlasu nespôsobilých pacientov. 
Zdravotná starostlivosś sa èasto poskytuje pacientom, ktorých 
zákon o zdravotnej starostlivosti oznaèuje ako nespôsobilé 
osoby. Humeník poukázal na skutoènosś, že zákon o zdravotnej 
starostlivosti nevychádza z koncepcie postupného nadobúdania 
právnej spôsobilosti ako ju upravuje Obèiansky zákonník, 
èo v praxi spôsobuje nemalé problémy. S touto problematikou 
sú denne konfrontovaní zdravotnícki pracovníci, ktorí by v záujme 
prevencie pred zodpovednosśou za škodu mali dbaś na to, aby 
bola zdravotná starostlivosś poskytnutá až po splnení prísnych 
kritérií získania informovaného súhlasu od zákonného zástupcu 
nespôsobilého pacienta. 

Po širokej diskusii vystúpil, ako druhý v poradí JUDr. Tomáš 
Doležal, PhD., LL.M., vedúci oddelenia verejného práva 
a vedúci Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku, Ústav štátu 
a práva Akadémie vied Èeskej republiky. Pedagóg Právnickej 
fakulty v Plzni a I. Lekárskej fakulty na Karlovej univerzite 
v Prahe. Vo svojom príspevku sa venoval základným princípom 
posudzovania zdravotnej starostlivosti a ich subjektívnemu 
posudzovaniu. Nezabudol opomenúś súèasný stav právneho 
zakotvenia informovaného súhlasu v Èeskej republike, a že 
z praktického h¾adiska sa v súèasnosti nestíha reagovaś na pod- 
nety spojené s rozvojom medicíny. Zaznela aj otázka, èi 
je rozhodovanie pacienta skutoène autonómne. Keïže je 
v nemalej miere ovplyvnené jeho stavom, kedy trpí pocitom 
strachu a neistoty, èasto nie je možné plne objektívne podanie 
informácie o povahe zákroku, keïže stanovisko lekára, ktoré 
prezentuje je už vlastne istým predvybraným stanoviskom. 
Ïalším nespochybnite¾ným faktorom ovplyvòujúcim pacientovo 
rozhodovanie sú aj ekonomické limity poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, èi psychologické a spoloèenské tlaky. Záverom 
vytkol nesprávne chápanie informovaného súhlasu, ako istej 
záśaže a záznamu o òom, ako ochrany pred prípadným súdnym 
sporom.

Ranný blok uzavrel doc. ThDr. Dipl. Ing. Inocent - Mária 
V. Szaniszló OP, PhD., docent Teologickej fakulty Katolíckej 
Univerzity Ružomberok v Košiciach, ktorý v minulosti pôsobil 
na Inštitúte Vicaire na Univerzite vo švajèiarskom Fribourgu 
a na Univerzite Karla Franzensa v Grazi. Predniesol mimoriadne 
podnetný a zaujímavý príspevok s názvom Problematika 
informovaného súhlasu (vôle pacienta) z etického poh¾adu.

Po diskusii vystúpil Mgr. Radek Policar, spoluautor 
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uèebnice Medicínske právo (C. H. Beck, 2011), autor publikácie 
Zdravotnícká dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) 
a desiatok odborných textov. Pracuje na Masarykovom 
onkologickom ústave v Brne, od roku 2008 ako námestník 
riadite¾a pre právne služby a personalistiku a od roku 2010 tiež 
ako zástupca riadite¾a. Je lektorom 1. Lekárskej fakulty Univerzity 
Karlovej v Prahe. V príspevku „Rok splnìných pøání“ aneb hledání 
optimálního legislativního øešení vnitrostátního provedení èl. 9 
Úmluvy o lidských právech a biomedicínì, prezentoval aktuálne 
riešenie problematiky predchádzajúceho priania, jeho úèelu 
spoèívajúcom v uplatnení autonómnej vôle pacienta v èase, keï 
ju nie je schopný vyjadriś. Venoval sa aj úprave v Dohovore o ¾ud- 
ských právach a biomedicíne a v neposlednom rade aj jeho 
právnej záväznosti, forme dokumentácie, dobe platnosti a mož- 
nosti nerešpektovania, napríklad v prípade rozporu s právom, 
alebo výrazného pokroku v medicíne.

Záver doobedòajšieho bloku patril JUDr. MUDr. Petrovi 
Kováèovi, PhD., autorovi desiatok odborných a vedeckých prác 
z oblasti forenznej medicíny a práva a hlavnému konzultantovi 
Inštitútu forenzných medicínskych expertíz s.r.o. V príspevku 
Informovaný súhlas, trestné právo a reálny život sa v úvode venoval 
ochrane telesnej integrity a jej zakotveniu v medzinárodných 
dokumentoch, dôkladne upozornil na nejednu legislatívnu 
medzeru a ešte väèšie množstvo nedostatkov a nejasností. 
Rozoberal otázku informovaného súhlasu a trestného práva, 
kedy je konanie zdravotníckeho pracovníka trestné a naopak, 
ktoré okolnosti vyluèujú protiprávnosś a teda trestnosś absentuje. 
Uviedol aj správny výklad informovaného súhlasu pacienta 
v celkovej anestéze, kedy je rozdiel vykonaś zákrok nad rámec 
informovaného súhlasu v prípade náhlych komplikácií a iné ak sa 
poèas operácie rozhodne, že by bolo vhodné vykonaś aj iný zákrok, 
èo však vo všeobecnosti nemôže byś dôvodom na realizáciu, keïže 
informovaný súhlas sa získava len na konkrétny zákrok. Príspevok 
ukonèil tým, ako vie reálny život prekvapiś a to konkrétnym 
príkladom, kedy pacientka podala trestné oznámenie na lekára za 
to, že vykonal zákrok v záujme zlepšenia jej zdravotného stavu, 
no bez jej súhlasu, trestné stíhanie však bolo pozastavené, keïže 
pod¾a názoru súdneho znalca lekár nepochybil.

Koordinátor Centra zdravotníckeho práva Právnickej fakulty 
Karlovej univerzity v Prahe a lektor 2. a 3. Lekárskej fakulty Karlovej 
univerzity JUDr. Petr Šustek, PhD., sa v príspevku Informovaný 
súhlas a súvisiace otázky právnej zodpovednosti zaoberal 
negatívnym reverzom, ale aj právnym rizikám informovaného 
súhlasu v prípade nedostatoèného pouèenia pacienta alebo 
nepreukázate¾ného súhlasu. Zamýš¾al sa aj nad tým, èi by mal 
niekto, kto vykonal bez oprávnenia akýmko¾vek právnym dôvodom 
zákrok na inom, niesś právne riziko prípadnej vzniknutej ujmy.

JUDr. Patrícia Horosová, právnièka spoloènosti Falck 
Záchranná a.s. a absolventka Právnickej fakulty UPJŠ v Koši- 
ciach naèrtla vo svojom príspevku Informovaný súhlas pri neod- 
kladnej zdravotnej starostlivosti nieko¾ko zaujímavých otázok 
z praktickej stránky uplatòovania informovaného súhlasu. Kon- 
krétne v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kedy 
nemožno získaś informovaný súhlas vèas, ale možno ho 
iba predpokladaś. Venovala sa však aj zápisu v zdravotnej 
dokumentácii, týkajúceho sa odmietnutia informovaného súhlasu, 
èi jeho odvolania.

Prim. MUDr. ¼uboslav Beòa, PhD., CETC, hlavný transplantaè-
ný koordinátor SR a zástupca prednostu I. chirurgickej kliniky 
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach pre transplantológiu sa vo svojom príspevku s názvom 
Predpokladaný súhlas s odberom orgánov pre transplantácie 
okrajovo dotkol aj zaujímavých výsledkov Eurobarometra 
Európskej komisie z roku 2010, v ktorom sa pýtali na súhlas 
s darovaním orgánov alebo na vyslovenie súhlasu s odberom 
orgánov príbuzného. Štatistika kladných odpovedí v rámci 
Slovenskej republiky sa pohybovala tesne pod hranicou 50%, 

zatia¾ èo výsledky v rámci Európskej únie boli okolo 55%. 
Podveèerný blok patril dvom prednášajúcim. Zástupca 

prednostu Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave a autor 
nieko¾ko desiatok odborných prednášok a publikácií v oblasti 
súdneho lekárstva, patológie, antropológie, genetiky a farmakológie 
MUDr. Dalibor Hojsík, PhD. sa venoval v príspevku Legislatívna 
úprava výkonu pitvy v SR legislatívnemu zadefinovaniu smrti 
a výkonu pitvy, transplantácií a pôrodu. Práve výkon pitiev bol 
nosnou témou prednášky a to najmä výnimky, kedy možno pitvu 
vykonaś aj v prípade, že bola odmietnutá a to napríklad, ak nie je 
známa príèina smrti pri náhlom úmrtí alebo je podozrenie, že màtve 
telo je kontaminované rádioaktívnymi látkami.

Závereèný príspevok MUDr. Jána Uhrina z 1. psychiatrickej 
kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach, èlena Slovenskej lekárskej komory, viacerých 
odborných sekcií Psychiatrickej spoloènosti Slovenskej 
lekárskej spoloènosti, Hospitalizácia pacienta s duševnou 
poruchou z poh¾adu práva a praxe poznamenal na mnohé 
praktické poznatky a to najmä z jeho profesijného záujmu, 
kam možno radiś právne otázky v rámci psychiatrie. Venoval sa 
hospitalizácii v psychiatrickom lôžkovom zariadení s vyslovením 
informovaného súhlasu a bez vyslovenia informovaného súhlasu, 
v rámci èoho naznaèil kritéria nedobrovo¾nej hospitalizácie 
v zahranièí. Hospitalizovanie bez vyslovenia informovaného 
súhlasu je každodennou praxou a legislatívne je podchytená 
v Zákone o zdravotnej starostlivosti è. 576/2004 Z.z., kde 
sa uvádza, že informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade 
ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide 
o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi 
duševnej choroby ohrozuje seba, svoje okolie alebo ak hrozí vážne 
zhoršenie jej zdravotného stavu.

Širokú závereènú diskusiu nieko¾ko desiatok odborníkov uzatvo-
rila viceprezidentka ELSA Košice pre semináre a konferencie 
a koordinátorka konferencie Lenka Jánošíková, ktorá nezabudla 
pripomenúś jedineènosś konferencie, ako jednej z „lastovièiek“ 
v ambícii prepájania medicíny a práva na domácej odbornej pôde. 
Cie¾om organizátorov bolo osloviś, ako doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov, tak aj odborníkov, ktorí sa uvedenej 
téme venujú. Za ve¾ký prínos odbornej verejnosti možno hodnotiś 
aj pripravovaný recenzovaný zborník, v ktorom majú možnosś 
publikovaś aj vybraní úspešní poslucháèi predmetu Medicínske 
právo. Všetkým záujemcom o túto problematiku dávame 
do pozornosti, že vzh¾adom na ve¾ký ohlas sa urèite stretneme 
opäś o rok a možno v ešte väèšom meradle.

Bc. Norbert Ostró
Prezident ELSA Košice 2008-2010

JUDr. Ivan Humenik, Ph.D.
Komora pre medicínske právo - MEDIUS
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Letný semester tohto akademického roku bol ve¾mi bohatý 
na súśaže, turnaje a majstrovstvá akademikov vo futsale 
a minifutbale, ktorých sa zúèastnili študenti našej univerzity.

Vysokoškolská liga v minifutbale – V akademickom 
roku 2010/2011 prebiehala na UPJŠ v Košiciach súśaž VŠ ligy 
v minifutbale za úèasti 10 družstiev. Dlhodobá súśaž pozostávala 
z 8 základných kôl, v ktorých bolo odohraných 45 zápasov. 

Hráèmi jednotlivých družstiev boli študenti všetkých piatich 
fakúlt UPJŠ Košice a Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach v celkovom poète 104 hráèov.

Najlepšie 4 družstvá po dlhodobej súśaži absolvovali 14. apríla 
2011 závereèný finálový turnaj, kde sa hralo systémom každý 
s každým.

Celkovým víśazom VŠ ligy v minifutbale na UPJŠ v Košiciach 
sa stalo družstvo 4. roèníka Právnickej fakulty. Najlepším strelcom 
celej súśaže sa stal tak, ako vlani, Juraj Komár, študent 3. roèníka 
Právnickej fakulty UPJŠ s poètom 31 strelených gólov.

Najlepšie 3 družstvá boli ocenené medailami. Všetky družstvá 
dostali diplomy a ceny. Vecnú cenu dostal aj najlepší strelec 
turnaja.

Medzinárodný minifutbalový turnaj - Generálny zväz 
palestínskych študentov v Košiciach a Rada študentov Fakulty 
verejnej správy UPJŠ v Košiciach zorganizovali 28. apríla 2011 už 
3. roèník Medzinárodného minifutbalového turnaja. 

O úèasś na turnaji bol ve¾ký záujem, avšak z organizaèných 
dôvodov sa ho mohlo zúèastniś najviac 16 družstiev s celkovým 
poètom 128 úèastníkov. Po ve¾mi vyrovnanom finále, keï sa 
rozhodlo až po strelách z pokutových kopov, víśazom sa stali študenti 
Prevádzkovo hospodárskej fakulty EU, ktorí prevzali krásny pohár. 

Turnaj mal vysokú spoloèenskú úroveò, ktorú potvrdila úèasś 
zástupcov Palestíny na Slovensku, kvestora UPJŠ, vedúcich 
funkcionárov a uèite¾ov fakúlt a širokej diváckej kulisy.

Najlepšie družstvá boli odmenené cenami a všetci úèastníci boli 
pozvaní na špeciality palestínskej kuchyne.

Memoriál Milana Gejdoša, CSc. vo futsale - dòa 7. mája 
2011 sa za úèasti 6 družstiev uskutoènil v hádzanárskej hale VŠA 
14. 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 69 štartujúcich. 
Tohto turnaja sa zúèastòujú jednotlivci a kolektívy, èím si uctievajú 
pamiatku bývalého uèite¾a Právnickej fakulty. Táto fakulta je 
organizátorom a športovo – technickú èasś zabezpeèuje ÚTVŠ 
UPJŠ v Košiciach.

Víśazom 14. roèníka Memoriálu M. Gejdoša vo futsale sa stalo 
družstvo študentov Právnickej fakulty, ktorí vo finále porazili colníkov 
a už po piatykrát po sebe získali Putovný pohár dekanky fakulty.

Regionálne majstrovstvá univerzít vo futsale - dòa 11. mája 
2011 usporiadal Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice 
Regionálne majstrovstvá univerzít vo futsale. Turnaja, ktorý sa hral 
v Infinity aréne v Košiciach, sa zúèastnili 4 univerzity Vsl. regiónu: 
PU Prešov, UVM Košice, TU Košice a UPJŠ v Košiciach. 

Vo ve¾mi silnej konkurencii sa celkovým víśazom sa stalo 
družstvo UPJŠ Košice, ktoré tak dostalo právo reprezentovaś 
Východoslovenský región na Celoslovenskom finále univerzít 
vo futsale. 

Celoslovenské finále univerzít vo futsale – na základe 
dlhoroèných vynikajúcich výsledkov našich futsalistov v rámci 
akademických súśaží v SR, poverila Slovenská asociácia 
univerzitného športu (SAUŠ) Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a Telovýchovnou jednotou Slávia UPJŠ usporiadaním 
Celoslovenské finále univerzít vo futsale, ktoré sa uskutoènilo 
v dòoch 18. – 19. mája 2011.

Turnaj prebiehal v priestoroch Infinity arény v Košiciach 
a okrem našej univerzity sa ho zúèastnili Univerzita Jánosa Selyeho 
v Komárne, Univerzita Komenského v Bratislave a Žilinská univerzita 
v Žiline.

Na podujatí sa zúèastnili Ing. S. Benèo, kvestor UPJŠ a predseda 
TJ Slávia UPJŠ, ktorý celoslovenské finále vo futsale otvoril, ïalej 
Mgr. O. Podkonický, predseda komisie futsalu SAUŠ, Mgr. A. 
Buková, PhD., riadite¾ka ÚTVŠ UPJŠ, Mgr. J. Dudoviè, predseda 
regionálnej rady SAUŠ, PaedDr. I. Staško, ktorý celé podujatie 
pripravil a riadil a všetci uèitelia – vedúci družstiev.

Tím hráèov z UPJŠ svojich fanúšikov nesklamal, v koneènom 
hodnotení obsadil s ve¾kou dávkou „ športovej smoly „ tretie 
miesto a získaním bronzovej medaily zavàšil akademický rok ïalším 
úspechom v prospech svojej Alma mater.

Futsalisti, ktorí reprezentovali UPJŠ v Košiciach na posledných 
dvoch podujatiach:

Študenti Právnickej fakulty: Anton Lojan, Matúš Motyka, Juraj 
Komár, Miloš Mikloš, Pavol Janiè, Martin Rodák 

Študenti Prírodovedeckej fakulty: Jaroslav Macej, Daniel 
Papcun, Michal Tekáè

Študenti Lekárskej fakulty: Ladislav Škyvra, Jozef Štieber
Ústav telesnej výchovy a športu: Maroš Magoè
Všetky uvedené minifutbalové a futsalové podujatia v rámci 

Slovenska, Východoslovenského regiónu a UPJŠ organizaène 
zabezpeèoval, riadil a družstvo na súśažiach akademikov viedol 
uèite¾ ÚTVŠ UPJŠ PaedDr. Imrich Staško.

PaedDr. Imrich Staško
ÚTVŠ UPJŠ
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                                                          Ako chu�, vonia, či aká príjemná
                                                 je príroda na dotyk sa pokúšali zis�ť
                                         každú májovú stredu účastníci 2. ročníka
                                   projektu Botanikiáda.
                           203 žiakov, úspešných riešiteľov školských kôl, a  
                       ich učiteľov sme pozvali do priestorov Botanickej
 záhrady UPJŠ v Košiciach a pripravili im zaujímavý
               program, ktorý niesol pod�tul Vnímame prírodu zmysla-
           mi. Tu si žiaci svoje teore�cké vedomos� získané počas 
        vyučovacích hodín, samoštúdiom či pozorovaním okolia,
      overili v praxi. Ťahákom k správnemu vypracovaniu  
   problémových úloh bol dobrý zrak, chuť, hmat, čuch a sluch.
          Týmto regionálnym stretnu�am predchádzali
  na 166 základných školách, ktoré sa rozhodli do projektu
  zapojiť, školské kolá. Naším projektovým cieľom bolo, aby
   do on-line kôl na úrovni ZŠ vstúpilo 1200 žiakov. V tomto ro-
   ku sa doň zapojilo až 3317 žiakov 5. ročníkov košického a pre-
     šovského kraja. Prvý ročník projektu v roku 2010 zaujal
       a presvedčil pedagógov biológie natoľko, že v roku 2011
        dokázali vo väčšej miere mo�vovať svojich žiakov a zapojili
           doň oveľa viac účastníkov ako sme predpokladali. Celý orga-
             nizačný �m potešil tento fakt a veríme, že táto tendencia
                zvyšovania záujmu o prírodné vedy pretrvá aj v roku 2012.
                             V septembri začíname s prípravou tre�eho ročníka
                     Botanikiády s pod�tulom Farebný svet prírody a ostáva
                        len dúfať, že sa nám naše zámery podarí v plnej miere
                          zrealizovať. 

Tento projekt podporili:

PhDr. Beáta Jureèková, PhD.
zodpovedná riešite¾ka projektu



Poèas piatich dní žiaci základných škôl spoznávali 
univerzitné prostredie a snažili sa okúsiś na vlastnej koži 
študentský život. Nebolo jednoduché deśom vysvetliś 
èasto nároèné vedecké javy spôsobom primeraným ich 
veku. Našim profesorom, docentom a èasto i celým tímom 
pracovníkov na fakultách a univerzitných pracoviskách sa 
však podarilo deti upútaś nato¾ko, že vyhradený èas bol 
niekedy prikrátky na zodpovedanie všetkých zvedavých 
otázok.

Naše poïakovanie patrí všetkým, ktorí dokázali deśom 
ukázaś, že veda a štúdium sú aktivity zaujímavé a preniesli 
kúsok nadšenia zo svojej práce aj na mladých študentov a 
boli to:

doc. Ing. Silvia Ruèinská, PhD., JUDr. P. Molitoris, 
PhD., PhDr. Mgr. K. Fuchsová, PhD.

doc. A. Madarasová Gecková, PhD., Mgr. Z. 
Veselská PhD., Mgr. M. Sarková PhD., Mgr. P. Kolarèik, 
Mgr. D. Bobáková, Mgr. L. Pitel, PhDr. G. Štefková, 
PhD., PhDr. R. Shafout PhD., PhDr. J. Sušinková PhD.

JUDr. M. Breichová Lapèáková, PhD., JUDr. M. 
Štrkolec, PhD., JUDr. M. Dolobáè, PhD., JUDr. J. Èorba, 
PhD., JUDr. S. Štefanková, PhD.

doc. RNDr. T. Madaras, PhD., Mgr. M. Gallay, PhD., 
doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc., RNDr. M. Kolesárová, 
PhD., doc. RNDr. M. Ganajová, CSc., doc. RNDr. M. 
Kireš, PhD., Ing. T. Penzeš, doc. RNDr. G. Andrejková, 
CSc., RNDr. O. Krídlo, doc. RNDr. D. Šveda, CSc.

PhDr. M. Sedláková, PhD., PhDr. M. Gladiš, Mgr. R. 
Bzdilová, Mgr. G. Eštok, Dr.h.c. prof. PhDr. J. Sabol, 
DrSc. a ïalší.

Popoludòajšie atraktívne športovo-animaèné aktivity pripravili zamestnanci a študenti Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ pod 
vedením riadite¾ky Mgr. Aleny Bukovej , PhD.. Tí sa venovali deśom do neskorých noèných hodín a tak týždòový program nebol len 
o rozvíjaní ducha ale i tela.

PhDr. Beáta Jureèková, PhD.
koordinátorka projektu

V historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach odovzdávame diplomy našim študentom nieko¾kokrát v roku. 15. júla však boli absolventi 
mladší a diplomy viac farebnejšie. Prebralo si ich prvých 48 úèastníkov projektu Univerzity bez hraníc. Oproti projektom podobného cha- 
rakteru je Univerzita bez hraníc koncepène zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deśom pochádzajúcim aj zo sociálne vy- 
lúèených vrstiev našej spoloènosti s cie¾om podporiś rozvoj ich talentu, schopností a zruèností. Preto nás teší, že medzi absolventmi bolo 
aj 14 šikovných detí z detských domovov košického kraja.

Projekt podporili:


