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 NECHAJTE SA POČAS LETNÝCH MESIACOV OKÚZLIŤ NEZABUDNUTEĽNÝMI ZÁŽITKAMI A PRÍJEMNÝM RELAXOM.

VYCHUTNAJTE SI MNOŽSTVO SLNEČNÝCH DOVOLENKOVÝCH DNÍ A ZASLÚŽENÝ ODDYCH.

PRAJEME VÁM PEKNÉ LETO!

Redakčný tím



DOKONALÝ RELAX V LONE PRÍRODY,
ŠPORTOVÉ VÝKONY PLNÉ ZÁBAVY, 

FOLKLÓR V PODANÍ „HORNÁDU“ A „HANIČKY“, 
DEŇ ZDRAVIA OČAMI VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE,

CHUTNÝ GUĽÁŠ A POSEDENIE S PRIATEĽMI, 
... aj taký bol JUNIÁLES dňa 8. júna 2012, 

na ktorom sa stretlo viac než 700 zamestnancov našej univerzity.



Rozhovor
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ODJAKŽIVA SA SNAŽÍM H¼ADAŤ POETIKU V BEŽNEJ REALITE ŽIVOTA

Èo Vás viedlo k napísaniu knižky „Kto býva
s Barborkou?

Odjakživa som rada písala, so slohmi v škole som 
nikdy problém nemala. Som dcérou profesora slovenčiny, 
takže určité vlohy som zrejme zdedila... Na gymnáziu som 
uverejnila pár krátkych poviedok, ale aj reportáží v školskom 
časopise, bola som aj jeho redaktorkou. K literatúre som 
mala vždy blízko, v detstve, ale aj v neskorších rokoch 
som prečítala veľké množstvo kníh. Dodnes sa v duchu 
vraciam – ako asi každý z nás, k pocitom z detstva, ktoré 
som prežívala pri čítaní Striebornej knihy rozprávok, knižky 
s rozprávkami rôznych národov s názvom Z rozprávky
do rozprávky, Smelého zajka, Danky a Janky, Ander-
senových rozprávok, a mnohých ďalších kníh pre deti
z pera našich a zahraničných autorov. V staršom školskom 
veku vo mne úžasné pocity vyvolávala najmä kniha
o malých ľudkoch, ktorí žijú v každom kúte starého domu. 
Kniha má názov Požičajovci. Vždy ma fascinoval svet 
miniatúr, v detstve som sa veľmi rada hrávala s malým 
nábytkom a budovala bývanie pre bábiky. 

Poèas svojej profesionálnej etapy života ste sa 
iste vzdialili od literatúry a písania. Èo spôsobilo Váš 
návrat?

Áno, od literatúry som sa na chvíľu vzdialila, keďže 
som sa vybrala prírodovedným smerom – študovala 
som biochémiu a v poslednom ročníku vysokej školy 
špecializáciu génové manipulácie. Dlhé roky som 
pôsobila a dodnes pôsobím v oblasti výučby a výskumu 
na vysokej škole. Bolo aj obdobie v mojej profesionálnej 
dráhe, keď som sa ocitla bez zamestnania a toto obdobie 
znamenalo pre mňa návrat k písaniu. Nie nadarmo sa 
hovorí, že všetko „zlé“ je na niečo dobré.

Vaša knižka „Kto býva s Barborkou“ vyšla koncom 
minulého roku v košickom vydavate¾stve Pectus. Èím 
osloví našich najmenších èitate¾ov? 

Napísala som viacero literárnych útvarov, ale zatiaľ 

svetlo sveta uzrela len jedna 
knižka, ktorá je určená pre 
deti. „Kto býva s Barborkou“ 
je príbeh malého dievčatka – 
osemročnej školáčky, ktorá 
rada kreslí a sníva. Jedného 
dňa nájde vo svojej izbe za 

RNDr. Jana Halušková, PhD. pracuje od ro-
ku 2006 na Ústave lekárskej biológie 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Venuje 
sa pedagogickej a výskumnej èinnosti v ob-
lasti biológie, bola èlenkou riešite¾ských 
kolektívov rôznych grantov a v súèasnosti je 
vedúcou VEGA grantu v oblasti onkologickej 
diagnostiky. Svoj èas venuje popri pro-
fesionálnej odbornej èinnosti aj písaniu. V roz-
hovore nám prezradila ako sa dopracovala
k napísaniu knižky pre deti.

písacím stolíkom škatuľu od nových sandálov, ktorá vyzerá 
ako malý domček. Keď Barborka zvedavo pozoruje, čo 
sa v škatuli deje, otvorí sa pred ňou nový svet, ktorý však 
pre ňu nie je celkom neznámy. Jej život sa odrazu stane 
zaujímavejší, lebo každý deň môže prežívať pekné chvíle 
spolu s obyvateľmi škatuľového domčeka. A nakoniec ju 
čaká veľké prekvapenie. Ale viac neprezradím... nech si 
čitatelia Barborkin príbeh prečítajú. Knižka má nádherné 
ilustrácie a celkový dizajn. Nie je to kniha, v ktorej nájdete 
extrémnu fantáziu bez hlbšieho zmyslu. Odjakživa sa 
snažím hľadať poetiku v bežnej realite života a v tomto 
duchu aj píšem. 

Èomu okrem písania venujete svoj èas?

Svoj čas venujem popri iných povinnostiach jednak 
pôsobeniu na akademickej pôde - výučbe slovenských, 
aj zahraničných študentov a výskumu, a jednak písaniu. 
Pohybujem sa teda vo svojej činnosti hlavne v tzv. 
nadstavbe ľudskej spoločnosti. V živote je to tak – niekto 
vytvára hmotné diela – podieľa sa na stavaní domov, ciest 
alebo pracuje na produkcii najrozličnejšieho tovaru. No 
 niekto vytvára diela a dielka v nehmotnej oblasti a prispieva 
tak do duševného vlastníctva ľudstva. Možno je to trochu 
neobvyklé - práca, ktorú robím – teda výučba lekárskej 
biológie a riešenie výskumných problémov v kombinácii 
s písaním knižiek pre deti. Tá potreba vyjadrenia iného 
rozmeru mojej osobnosti však tu je a ja som rada, že 
môžem kúsok zo seba, zo svojich názorov na svet a život 
predať prostredníctvom písania svetu okolo seba – v mo-
jom prípade teda najmä deťom. 

Ïakujem za rozhovor.
Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ
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Pretože výsostné, povšimnutia- 
hodné meno konvertitu a závažné 
dielo dr. Pavla Straussa je košickej 
pospolitosti, žiaľ, ešte stále málo 
známe, pripomeňme si nasledujúcu 
historickú udalosť takmer spred 
dvadsiatich rokov. Dňa 21. 5. 1992 
v priestoroch veľkej zasadacej 
miestnosti rektorátu Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 
Šrobárovej 2 udelila Vedecká rada 
UPJŠ čestný doktorát filozofických 
vied MUDr. Pavlovi Straussovi – 
lekárovi, chirurgovi, spisovateľovi, 
umelcovi, vyznávačovi a obrancovi 
duchovného sveta, človeka 20. 

SPOMIENKA NA OSOBNOSŤ A OHLAS K DIELU
MUDr. PAVLA STRAUSSA (30. 8. 1912 – 3. 6. 1994) 

a 21. storočia. Zastavme sa aspoň v skratke pri jeho súbornej 
spisbe.

K širokej zostave tvorby a k zdokumentovaniu tém uvediem 
len tituly 8 zväzkov, ktoré naznačujú koncepcie rôznorodých 
problémov a hľadajú cestu k porozumeniu jej principiálnych smerov 
i k dejinným výkladom zameraných na reálny a symbolický obsah. 
Autor sám určil význam procesu tvorenia „...očami obyčajného 
občana, veriaceho“ v názvoch svojich diel:

1. S výhľadom do nekonečna
2. Hudba plaší smrť
3. Rekviem za neumieranie
4. Skalpelom i perom
5. Ozveny vnútorných hlasov
6. Aforistické iskrenie
7. Život je provizórium
8. Slovenské básne
9. Nemecké básne 
10. Preklady

Sú to literárne okruhy, ktoré rozčlenil do mnohých príznačných 
kategórií s výstižnými posolstvami pre možnosti ďalších úvah. Brať 
do rúk a čítať zobrané spisy, literárne a mysliteľské diela dr. Pavla 
Straussa a sústredene sa zamýšľať nad ich skvostnými riadkami 
je inšpirujúce, príťažlivé a povznášajúce. Ich obsahová náplň 
je dokladom hlbokého prežívania odhalenej skutočnosti života 
a literárny prejav je vecou až neuveriteľne otvoreného a úprimného 
srdca autora veľkého štýlu.

Vydanie súboru získava mnohých priateľov a ctiteľov, tých, 
ktorí dokážu sprostredkovať kvalitné prejavy nových neznámych 
kultúrnych dejateľov. Straussove diela sú otvorené, zamerané 
a redigované takmer na každú príležitosť charakteristík súčasných 
dní spoločnosti. Prezentujú akoby odraz potrieb nášho veku, 
osobné zážitky invencií s bohatou škálou v nádeji, že sa u všetkých 
konzumentov umenia ocitnú na rovnakej vlnovej dĺžke etiky, 
estetiky a emócií.

Sprostredkovanie zážitkových vyznaní o kresťanských 
hodnotách má nesporne konkrétny cieľ, význam a určenie. 
Jeho do hĺbky premyslené, spontánne slová sú nasmerované 
do Božích dejín. Svedčia o zrelej umeleckej osobnosti, ktorej 
tvorba rozhodne nie je problémovou kategóriou, ale hľadaním 
cesty pre vzdelanca a objavovaním pravdy intelektuála. Slohová 
štruktúra nie je zanedbateľnou, ale pozoruhodnou zložkou 
prejavu a sotva možno prijať iné objasnenie, nájsť spoľahlivejšie 
vysvetlenie ako to, že celé dielo rieši problémy morálneho 
postoja súčasného človeka, vzniklo z darov nevysvetliteľným 
talentom a riadením prozreteľnosti. Koncentrovaná spiritualita 
osvietenej mysle s pozoruhodným slovným prejavom patrí do sféry 
nadobúdajúcej aj oslavný charakter činu s nadšením a pôsobivým 
výsledkom dopadu. Výnimočné tvorivé dielo sa stáva trvalou 
súčasťou mnohých knižníc a vlastne dôležitou súčasťou kultúry 
spoločenského života. Domnievam sa, i stabilnou hodnotou takej 
kultúrnosti, v ktorej sa zdôrazňuje potreba spojenia životného 
údelu s radami kníh múdrosti a evanjelia. 
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Pri vlastnej práci mám možnosť zamýšľať sa, čo vzíde 
z takejto oddanosti neprekonaného prejavu, veľkého ducha 
Straussovho erudovaného umenia. Uchvátili ma pohľady na sta-
te tvorby. Kedy s určitosťou možno očakávať žatvu vo veciach 
ducha i proces obnovy túžby po dokonalosti. Pútavé analýzy, 
rozvetvené koncepcie rozľahlejších celkov i jednotlivých statí 
nesú pečať nielen individuálneho koncipovaného autorského 
prístupu umeleckých zámerov, ale živé svedectvo povšimnutia 
hodnej skutočnosti nie hypotetickej, ale zjavnej dimenzie 
vyznávača viery. Zdá sa, má moc vytrvalo hľadať číru pravdu 
a pravé svetlo. Jeho počiny sú doslova zárukou presvedčení. 
Takéto nie každodenné zázraky nie sú kúzla, ani čary, ale 
mystérium. A bez oddanosti Všemohúcemu by nebolo ani 
martýria, ktoré Strauss v tichosti a v uzavretosti znášal 
hrdinskou vytrvalosťou takmer po celý svoj plodný život. 
Nelipnúť na hmotných statkoch, odriekať výhody ponúk sveta, 
nesúhlasiť s okolnosťami a neprijať možnosti prosperovať pre 
vlastné materiálne dobro, neomylne smeruje k harmonické-
mu sebaobjavovaniu, vnútornej vyrovnanosti, bez vnuco-
vania svojho presvedčenia a svojich názorov iným. Vedú 
aj k ochotnému a pozornému načúvaniu množstva neriešiteľných 
problémov blížnych. Ako lekár – chirurg nevnášal vlastnú vôľu 
a požiadavky rigoróznych predstáv psychológie do zranenej 
duše a boľavého tela svojich zverencov. Mal však osobný záujem 
upozorniť na sebaúctu, sebahodnotu človeka, na jestvovanie 
utrpenia v ľudskej realite, na morálne kritériá s pohľadom 
na humanizáciu spoločenstva. Iba človek, kresťanská 
spoločnosť s usporiadanou rodinou a psychikou má nádej 
na zachovanie nevyčerpateľného láskyplného prameňa i za- 
chovanie zdravého životného prostredia, na radostný rozvoj 
života kultúry kladných emócií, na rozvoj duchovných elementov 
založených na zásadách a na úcte k právu vybudovanej 
civilizovanou spoločnosťou. Uvážlivé slová poučujú nás o dôs-
tojnom správaní sa jednotlivca, i o vzájomnej úcte a k ľudskému 
životu vôbec. V úprimnom zmysle slova práve tieto veličiny 
majú rozmer a smer k svätosti. V jeho rozsiahlom diele, v zmesi 
objektívne videných príbehov, postrehov z ciest ľudského života, 
ktoré dobre poznal, vo vyznaniach o duchovných rozmeroch 
a cieľoch umenia. Pôsobí nie náhodne neodvolateľný horizont 
pravdy a pre budúcnosť poznanie ukrytého tajomstva, jas 
božského zámeru. V prejavoch a teóriách, v esejách o umení 
i náročný literárny záznam poskytuje nasledovaniahodné 
pevné hodnoty a uchováva jednotiaci zmysel s prívlastkom 
originálnosti. Dôsledné zobrazenie zážitkov, epizód, veľkorysé 
dešifrovanie historických znakov doby sú dôležitou pomôckou, 
príznačným charakteristickým rysom ľudských dejín. V takých 
máme možnosť hľadať objektivitu, identitu a tiež potvrdenie 
duchovných štruktúr myšlienkového zámeru spoločnosti. 
Straussov ľudský svet je návodom ako ich hĺbku objavovať 
u seba. Plný význam, požehnaný prejav jeho tvorivosti 
so záujmom o nezameniteľnú sféru ducha, s dôstojnosťou 
k etickým normám, prezrádza prirodzené dobro, veľkosť 
dokonalého človeka, vedca, kultivovaného umelca. Strauss 
je humanistom, ale v prvom rade - uvedomme si – darom 
lásky tvorcu, určeného do úlohy velikána a prozreteľnostne 
poslaného do súčasnej kultúrnej situácie u nás, ktorú napriek 
pokusom niektorých, nemôžeme dovoliť uzavrieť pred svetom 
a svetlom. Kedy budeme pestovať kultúru obsiahnutú v učení 
o daroch sv. ducha, ak nie teraz, popri iných aj za pomoci 
odhalených vnútorných pohnútok Pavla Straussa, mysliteľa 
s meditatívnou sústredenosťou, ktorá vydolovala podstatu 
kresťanskej filozofie, priviedla ju k pochopeniu, priblížila 
kresťanské umenie dvoch tisícročí s nádejou posilniť vieru 
a odkryť tajomstvá nadreálna.

K problémom dneška osobitý postoj vo svojej 
mnohostrannej tvorbe vyjadril jasne a intuitívne jedinečným 
spôsobom. Nezávisle na rôznych myšlienkových prúdoch 

medzi riadkami je aj interpretácia kultúrnych dejín nerozlučne 
spätá s posolstvom kresťanských ideí s vedomím pokorného 
vzťahu k najvyššiemu tvorcovi.

Postavenie hmotného a duchovného dedičstva aj ob- 
jasnenie úlohy sakrálneho prejavu (napríklad v hudbe) 
spontánne charakterizuje výrazmi rýdzej čistoty. Dokumentuje 
rozlet imaginárneho diania, ktorého význam ústí do širokých 
obzorov viery. Stáva sa svojou spisbou po celú svoju tvorivú 
existenciu aj bojovníkom za zachovanie hodnôt európskej 
kultúry. Intelektuálna esencia jeho esejí prináša pochopenie 
tematických okruhoch i keď miestami hraničia s princípmi 
abstrakcie. Neprekračujú však podstatu jednoty ducha a kul-
túrnu senzibilitu. Portrét osobnosti, vzácne nadaného človeka 
vedca, filozofa, literáta, básnika, historika a jeho originalita, 
žijúca aj hĺbkou hudby sa nestratí v zákrutách času. Naopak, 
potvrdí sa veľký prínos pre kultúru a prejaví sa ako kontinuita 
toho, čo v Európe dobrého vznikla napokon takých tradícií, 
ktorých prísne sito dejín preverilo, upevnilo a zaslúži si 
zvrchovanú ochranu. V prvom rade pre záchranu európskej 
identity, ponárajúcej s do akéhosi zhasínajúceho prepadliska.

Hodnota diela tkvie v objektívnych zážitkoch autora, v hĺbke 
zaujatia a hľadania adekvátnej cesty k presvedčivým cieľom. 
Ich akcent spočíva v sile vierovyznania. Tým sa značne odlišuje 
od pozícií vrstovníkov, od sveta, v ktorom absentuje potreba 
etického prístupu ako východiska láskavej blízkosti, múdrosti a 
jedinej spravodlivosti, absolútna.

Je bolesťou predošlých rokov, ale ja našich dní, že sme 
stálymi dlžníkmi takýmto osobnostiam, historickým javom 
a umeleckému hodnoteniu najvzácnejších materiálov trebárs 
o láske k slovenskej poézii z pera Pavla Straussa. Preto je 
potrebné využiť príležitosť a privítať možnosti zamýšľať sa 
nad tvorivým jasom, akým je svetlé Straussovo dielo. Hľadiská 
veľkého konceptu autorskej individuality nie sú len úzko 
odbornícky, vedecky, filozoficky zacielené. Všetky inšpirujúce 
zväzky sú nenahraditeľným duchovne kultúrnym zážitkom a veľ- 
kým potešením pre priaznivcov a priateľov dobrých kníh, 
u ktorých majú už teraz stále miesto záujmu. K súdobému dielu 
sa možno uberať najmä v náročných časoch potrieb, ťažkých 
dňoch aj svojich osobných dejín, kedy pohľad vznešeného 
prístupu autora na rôzne životné situácie poskytuje nielen 
rozvíjanie teoretických novín, ale aj transparentné možnosti 
riešenia, odovzdanosti sa bez výhrad bohu. Stavy ani jeho 
duše, podľa vlastných slov, neboli bez duchovných zápasov, 
vnútorne však dorastal z prameňov ducha mocného, z kontaktov 
s bohom a vlastným utrpením. Žil ako praktický svedok viery, 
ako umelecká duša, ktorého sa blahodarne dotkla prisľúbená 
istota spásonosného kríža. Vyťažil z nej dobro, aby mohol mať 
nielen profesionálnu, ale aj ľudskú účasť na bolesti trpiacich 
a zomierajúcich.

V programe vydania zobraných spisov vidíme dôsledné 
oboznámenie sa s výnimočnou osobnosťou, obdarenou 
poslaním nevšednej kultúrnosti v rámci reevanjelizácie a v sna-
he dvíhať mravné normy súdobej spoločnosti. Preto patrí vrúcne 
poďakovanie všetkým, ktorí sa obetavo podieľali na príprave 
tohto náročného diela, mimoriadne preniknutého duchom. 
Zobrané literárne diela v ôsmich zväzkoch majú už dnes vrelý 
ohlas a realizácia je považovaná za historickú udalosť dôležitého 
významu na vynikajúcej výtvarnej a technickej úrovni. Opätovná 
vďaka patrí prof. Rybákovi, editorovi J. Paštékovi, Dr. Sc. Akad. 
Mal. M. Cipárovi i mnohým ďalším.

Mária Spoločníková 
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Návšteva Jagiellonskej univerzity v Krakove
V dňoch 29.5. - 31.5.2012 navštívil rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. 

Juraj Černák, CSc. a prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Jagiellonsku univerzitu v Krakove. 
Navštívili univerzitné pracoviská - Centrum pre inováciu, transfer technológií a rozvoj univerzity, Jagiellonské centrum pre experimentálnu 
terapeutiku a Krakovský technologický park. Na pôde rektorátu Jagiellonskej univerzity (JU) uskutočnili pracovné stretnutie s prorektorom 
JU pre rozvoj prof. dr hab. Piotrom Tworzewskim a prorektorom pre Collegium Medicum prof. dr hab. Wojciechom Nowakom, zároveň 
novozvoleným rektorom JU, nastupujúcim do funkcie v septembri 2012. Diskutovali s nimi o možnostiach zintenzívnenia a rozšírenia 
existujúcej spolupráce. Príprava a priebeh návštevy bola realizovaná v spolupráci s generálnym konzulom SR v Krakove JUDr. Marekom 
Lisánskym.

Veľvyslankyňa Kubánskej republiky
navštívila našu alma mater

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hostila dňa 12. apríla 2012 na pôde rektorátu 
našej univerzity Jej excelenciu pani Loipa Sánchez Lorenzo, veľvyslankyňu Kubánskej republiky 
na Slovensku. Pán rektor v spoločnosti prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávky 
Tomaščíkovej, PhD. prerokoval s pani veľvyslankyňou otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho 
života. Zaoberali sa prioritami súčasného vysokého školstva v Slovenskej republike a v zahraničí, 
a výsledkami úspešnej činnosti univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. V téme 
pokračovali diskusiou o súčasnej ekonomicko-sociálnej situácii na Kube, o rastúcom turistickom 
ruchu a perspektívnej spolupráci v sektore vysokého školstva.

UPJŠ podpísala Rámcovú dohodu
s Černiveckou národnou univerzitou

Rektor UPJŠ a prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. 
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. navštívili v dňoch 2. až 4. mája 
2012 Černiveckú národnú univerzitu Jurija Feďkoviča. Počas 
svojho pobytu sa stretli s vedením univerzity, navštívili Právnickú 
fakultu a jej pracoviská, Fakultu biológie, Fakultu chémie a 
Referát zahraničných vzťahov, aby tak prerokovali oblasti možnej 
spolupráce – výmeny učiteľov a študentov, spoločné vedecké 
projekty a projekty cezhraničnej spolupráce.

Rektor UPJŠ profesor Mirossay podpísal Rámcovú dohodu 
o spolupráci medzi UPJŠ v Košiciach a ukrajinskou Černiveckou 
národnou univerzitou Jurija Feďkoviča za účelom spoločného 
úmyslu nadviazať a rozvíjať úzku spoluprácu v oblasti vyššieho 
vzdelávania a výskumu.

Národná univerzita Černivci je nádherný tehlový komplex, postavený 
vrokoch 1864 - 1882
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Cenu Karola Planka 
získal študent

Právnickej fakulty

Mladý výskumník
roka SR 2011

Spoločnosť Journaliste – Studio udelila v rámci súťaže 
Vedec roka 2011 cenu v kategórii Mladý výskumník roka SR 
2011 RNDr. Jaromírovi Mikešovi, PhD., zamestnancovi Ústavu 

Bibliobox
– cesta k zlepšeniu knižničných služieb 

Na sklonku marca tohto roku pribudla Univerzitnej 
knižnici služba, ktorú ocenili najmä tí čitatelia, ktorí 
občas nestihnú vracať knihy počas otváracej doby 
knižnice. Umiestnenie biblioboxu v priestoroch pred 
Univerzitnou knižnicou na Lekárskej fakulte UPJŠ 
v Košiciach otvorilo v dnešnej uponáhľanej dobe 
cestu k zlepšeniu knižničných služieb. Slávnostným 
prestrihnutím pásky riaditeľkou Univerzitnej knižnice 
UPJŠ PhDr. Danielou Džuganovou a prorektorom 
pre vedu a výskum UPJŠ prof. RNDr. Jurajom 
Černákom, CSc. sa počet biblioboxov v košickom kraji 
zvýšil na štyri.

Mgr. Adriana Sabolová
Kancelárka

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec 
odovzdal dňa 14. júna 2012 literárnu Cenu Karola Planka za rok 
2011. Ide o verejné ocenenie autorov príspevkov uverejnených 
v časopise Justičná revue, ktoré priniesli nové a podnetné pohľady 
na právnu prax. V už dvanástom ročníku odovzdávania tohto 
verejného ocenenia sa redakčná rada časopisu Justičná revue 
rozhodla udeliť Cenu Karola Planka JUDr. Tomášovi Ľalíkovi, 
PhD. a z radov študentov Jaroslavovi Čollákovi, študentovi 
4. ročníka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za súbor článkov: 
„Profesionálna športová činnosť: súčasnosť a možné trendy jej 

vývoja“ – uverejnené v Jus-
tičnej revue číslo 10/2011 
a „Zodpovednosť športovca 
za (ne)úmyselné ublíženie 
na zdraví“ – uverejnené v Jus-
tičnej revue číslo 11/2011.. 
Táto cena bola ustanovená 
rozhodnutím redakčnej rady 
časopisu Justičná revue ako 
spôsob verejného ocenenia 
autora, ktorý publikuje v tomto 
časopise. Cenou sa oceňuje 
autor za príspevok, prípadne 

cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý 
priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné 
pohľady na právnu prax. Redakčná rada časopisu Justičná revue 
rozhodla udeliť Cenu Karola Planka pánovi JUDr. Tomášovi 
Ľalíkovi, PhD. za článok „Politika a aktivizmus na ústavnom súde“ 
– uverejnený v Justičnej revue číslo 5/2011.

Slávnostné uvedenie biblioboxu do života

biologických a ekologických 
vied Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach. Ocenenie 
bolo udelené za objasnenie 
niektorých aspektov proti- 
nádorového účinku foto- 
dynamickej terapie navo- 
denej hypericínom na celu- 
lárnej úrovni s výrazným 
medzinárodným ohlasom vo 
vedeckej komunite, za veľký 
podiel na implementácii me- 
tód analytickej cytometrie 
a za prínos vo vedecko-
výskumnom formovaní študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 
Slávnostné udelenie cien sa uskutočnilo dňa 19. marca 2012 
v Bratislave.

RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. sa okrem iného podieľa na rozvoji 
metód prietokovej cytometrie a separácie buniek, fluorescenč-
nej a konfokálnej mikroskopie a proteomiky v Laboratóriu 
analytickej cytometrie. Intenzívne sa zapája do vedeckej výcho- 
vy študentov, vedie ich k svedomitej a cieľavedomej vedeckej 
práci, k zodpovednosti a dodržiavaniu etických noriem.

Výrazne sa podieľal na formovaní a činnosti Výskumno-
vzdelávacieho centra excelentnosti APVV „Centrum pre výskum 
signalómu“ a rovnako na kreovaní Centra excelentnosti „Sieť 
excelentných pracovísk pre onkológiu - SEPO“.
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Tradičným vyvrcholením každoročných osláv Dňa mesta 
Košice je slávnostné odovzdávanie prestížnych ocenení 
najvýznamnejším osobnostiam nášho mesta. Tento rok sa 
dostalo veľkej pocty aj šiestim zástupcom našej univerzity, ktorí si 
7. mája v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici prevzali 
z rúk primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH 
(mimochodom, absolventa LF UPJŠ v Košiciach) Ceny mesta 
Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta 
Košice.

Za prioritné výsledky v oblasti zdravotníctva a biologických 
vied, organizovanie a realizovanie prvej extrakorporálnej 
hemodialýzy na Slovensku (pri príležitosti jej 50. výročia) udelilo 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Cenu mesta Košice prof. 
MUDr. Ivanovi Ahlersovi, DrSc. Spolu s manželkou zaviedli na PF 
UPJŠ predmet Fyziológia živočíchov a človeka, neskôr Ekologickú 
etológiu a Biofarmakológiu a v roku 1990 prof. I. Ahlers založil 
na PF UPJŠ Katedru fyziológie živočíchov. V rokoch 1991 až 1997 
bol prorektorom UPJŠ pre vedu a umenie.

Mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu mesta Košice aj JUDr. 
Helene Dohovičovej, ktorá v minulosti pôsobila na Rektoráte 
UPJŠ v Košiciach ako vedúca Úseku ľudských zdrojov. Vedenie 
mesta ocenilo jej kultúrno-spoločenské aktivity, presadzovanie 
ekumenizmu a aktívnu prácu s mládežou, najmä prostredníctvom 
ukrajinského mládežníckeho súboru Vesna a dievčenského 
speváckeho zboru Máj, ale aj ukrajinského speváckeho zboru 
Lastivka či divadelného súboru Dumka. V roku 2009 jej prezident 
Ukrajiny Viktor Juščenko udelil Rad Kňažnej Oľhy III. stupňa.

Za dlhoročnú medicínsku a psychosociálnu pomoc 
onkologickým pacientom a významné výsledky vo vedeckej 
a publikačnej činnosti v odbore onkológia si Cenu mesta Košice 
prevzala doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., ktorá od roku 1997 
pedagogicky pôsobí ako externá pracovníčka LF UPJŠ v odbore 
onkológia. Je členkou Generálnej rady Ligy proti rakovine SR, 
zakladateľkou a dlhoročnou predsedníčkou pobočky Ligy proti 
rakovine v Košiciach a významne sa podieľala aj na otvorení 
Centra pomoci Ligy proti rakovine v našom meste.

Primátor Richard Raši udelil Cenu primátora mesta Košice 
Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc., prodekanovi FF UPJŠ 
pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium – za rozvoj 
a šírenie dobrého mena Univerzity P. J. Šafárika a mesta Košice 
vynikajúcou vysokoškolskou činnosťou a za zvyšovanie slovenskej 
kultúry. Prof. J. Sabol je výrazná vedecká a pedagogická 
osobnosť, popredný slovenský jazykovedec a literárny vedec, 
jeden z najcitovanejších vedeckých pracovníkov na Slovensku, 
autor viacerých originálnych teórií, ktoré našli uplatnenie aj za hra- 
nicami SR. Skoncipoval základnú osnovu rozvoja Katedry 
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a je 
iniciátorom a spoluzakladateľom Laboratória experimentálnej 
fonetiky a komunikácie a Televízneho a filmového štúdia, ktoré 
pôsobia na FF UPJŠ a predstavujú odborné pracoviská na vysokej 
medzinárodnej úrovni.

Primátor mesta Košice
ocenil aj významné osobnosti UPJŠ

Plaketu primátora mesta Košice si z rúk R. Rašiho prevzali 
PhDr. Alojz Martinček – bývalý dlhoročný pedagóg a riaditeľ 
Študentských domovov a jedální UPJŠ, a pán František Tomčík, 
ktorý v minulosti učil telesnú výchovu na LF UPJŠ. Doktor A. Mar- 
tinček sa popri svojej práci venoval vysokoškolákom aj vo voľnom 
čase – organizoval pre nich športové súťaže vo futbale, ľahkej 
atletike, basketbale či v hádzanej. Po ukončení pedagogického 
pôsobenia zastával významné pozície v Olympijskom klube Košice. 
Športovcom telom i dušou je dodnes – aj napriek vysokému veku 
– i F. Tomčík, ktorý vychoval niekoľko úspešných reprezentantov 
Československa, Slovenska a dokonca aj Kuvajtu v hádzanej.

Autorsky spracoval: PhDr. Marián Gladiš
Foto: autor

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (na obrázku vľavo) 
s jednou z ocenených osobností – Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom Sabolom, 
DrSc.



UNIVERSITAS Šafarikiana

Zo života univerzity

9

Ocenenie na súťaži Literární Varnsdorf 2012
získal doktorand našej alma mater

Po minuloročnom úspechu na literárnej súťaži „Sen o Kar- 
patach 2011“ v Poľsku, zaznamenal ďalší medzinárodný úspech 
– tentoraz v Čechách - náš doktorand, básnik Jozef Puchala. 
Ocenenie si prináša zo súťaže Literární Varnsdorf 2012. Trojčlenná 
porota, ktorú tvorili básnik a televízny dramaturg Ľubomír Brožek, 
básnik a literárny vedec Ivo Harák a básnik a ilustrátor Miroslav 
Huptych ocenili na jeho poézii v češtine predovšetkým invenciu 
a nápaditosť.

Súťaž „Literární Varnsdorf“ je anonymná, takže porotcovia 
nepoznajú vopred mená autorov prác, ktoré hodnotia. V mes- 
te so 16 000 obyvateľmi, ktoré leží na severe Čiech, 
na hraniciach s Nemeckom, sa koná už dvadsať rokov. Založil ju 
český básnik a propagátor lužickosrbskej literatúry Milan Hrabal. 
Dnes ju organizuje spolu s Veronikou Matysovou a pod záštitou 
Městský knihovny vo Varnsdorfe, ktorá vydáva pravidelne zborník 
víťazných prác Literárního Varnsdorfu.

Ceny v kategóriách próza, pub-
licistika a poézia boli udeľované 15. 6. 
2012 v priestoroch Mestskej knižnice 
vo Varnsdorfe. V priebehu večera sa 
publikum mohlo zoznámiť s niektorými 
zaujímavými súťažnými textami v inter-
pretácii Aleny Smetanovej, Hany Petrás-
kovej a Milana Hrabala. 

Milan Hrabal - básnik a organizátor súťaže 
(vpravo)

ham, archív J. Puchalu

Úspešný výsledok na 17. ročníku 
autorskej súťaže novinárov

východoslovenského regiónu
za rok 2012

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov 
a Literárny fond - sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu 
vyhlásili výsledky 17. ročníka autorskej súťaže novinárov 
východoslovenského regiónu za rok 2012. Jedným z ocenených 
bol aj Jozef Puchala, ktorý preberal cenu za druhé miesto 
v kategórii „beletria, elektronické médiá - rozhlas a televízia“ 
za televízny medailón o známom košickom kameramanovi 
a režisérovi, Ladislavovi Šidelskom. L. Šidelský tajne nakrútil 
v šesťdesiatych rokoch stretnutie Brežneva a Dubčeka v Čiernej 
nad Tisou, jeho zábery obleteli svet a pomohli aktérom „Pražskej 
jari“.

 „Autorovi sa podarilo majstrovsky stvárniť portrét 
známeho kameramana a režiséra Ladislava Šidelského 
– človeka, ktorý sa díva na svet prostredníctvom oka 
televíznej kamery už vyše polstoročie. Bol teda pochopiteľne 
aj pritom, keď sa v pohnutých augustových dňoch ´68 
stretli v Čiernej nad Tisou Dubček s Brežnevom, ale tiež 
pri prvých inscenáciách, filmoch a seriáloch z Košíc. Pohľad do 
pracovného života Ladislava Šidelského je zároveň plastickým 
obrazom o histórii košického televízneho štúdia“, konštatovala 
porota, ktorej predsedal predseda Slovenského syndikátu 
novinárov, Peter Kubíny.

Jozef Puchala pri preberaní ceny v spoločnosti porotcov. Zľava: L. Bro-
žek, I. Harák, M. Huptych
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Fakulta verejnej správy UPJŠ realizuje v spolupráci s Kar- 
patským rozvojovým inštitútom v termíne od januára do novembra 
2012 projekt “Inakom – inak o komunálnom rozvoji”. Projekt 
sa rieši vďaka finančnej podpore Nadácie Tatrabanky v rámci 
Grantového programu „Kvalita vzdelávania 2012“. 

Študijný program „Verejná správa“ je charakteristický a vý- 
nimočný okrem iného aj tým, že sa v ňom kladie špecifický dôraz 
na interdisciplinaritu, čo sa prejavuje aj pri štúdiu predmetov 
zameraných na oblasť územnej samosprávy. Samospráva 
miest a obcí v Slovenskej republike prešla v poslednom období 
dramatickými zmenami a pochopiť jej zložitosť a význam pri for-
movaní miestnej demokracie si vyžaduje systematický a ucelený 
prístup. Zámerom predmetu “Komunálna politika”, na inováciu 
ktorého je projekt cielený, je ponúknuť študentom komplexný 
pohľad na zodpovednosti, úlohy a spôsoby spravovania lokálnej 
samosprávy z legislatívneho, geografického, politického, eko- 
nomického, enviromentálneho a sociálneho aspektu. V súlade 
s novými trendami vo výučbe je zároveň veľmi dôležité zapájať 
do procesu vzdelávania samotných študentov a takto nielen 
podporovať ich kreativitu, ale aj záujem o prepájanie teórie 
s praxou. V súlade s profilom absolventov magisterského 
štúdia verejnej správy môžu byť práve tieto znalosti kľúčové 
pre ich budúce úspešné pôsobenie v praxi, kde už ako výkonní 
úradníci, či volení predstavitelia budú niesť priamu zodpovednosť 
za realizované riešenia na komunálnej úrovni, a to pre rôzne 
cieľové skupiny (obyvateľov, podnikateľov, investorov a pod.). 

V prezentovanom kontexte je hlavným zámerom projektu 
INAKOM zvýšiť využiteľnosť poznatkov získaných na pred-
mete Komunálna politika inováciou jeho formy a obsahu. 
Prostredníctvom série pilotných interaktívnych workshopov, 
ktorých sa zúčastňujú vybraní pedagógovia, študenti, hostia 
zo zahraničia, experti a odborníci z praxe z verejného, ziskového 
i mimovládneho sektora (vrátane absolventov Fakulty verejnej 
správy) sa postupne vytvára nová inovatívna obsahovo-
pedagogická koncepcia výučby predmetu Komunálna politika 
(a súvisiacich predmetov) tak, aby reflektovala najnovšie vedec-
ké poznatky ako aj konkrétne problémy praxe.

Dňa 14. februára 2012 sa uskutočnil úvodný metodický 
seminár, ktorého cieľom bolo identifikovať silné i slabé stránky 
súčasného obsahu a spôsobu výučby predmetu, nastoliť 
kľúčové otázky a výzvy pre možné zlepšenia. Zodpovedná 
riešiteľka projektu PhDr. Jana Knežová, PhD. ako vyučujúca 
predmetu spojila zároveň tento seminár s pracovným rokovaním 
projektového tímu, ktorý tvoria okrem nej prof. Gaudenz B. 
Assenza, D.Phil., (Univerzita Palackého Olomouc, Česká 
republika a Friedrich Schiller University, Jena, Nemecko), 
RNDr. Rudolf Bauer, PhD., (starosta Mestská časť Západ, 
Košice), RNDr. Andrej Šteiner, PhD., (Karpatský rozvojový 
inštitút, Košice - KRI), a tím z FVS UPJŠ dopĺňajú doc. 
Ing. Silvia Ručinská, PhD. a študenti Ladislav Poliak a Bc. 
Michal Timko. Závery stretnutia vyústili do zorganizovania 1. 
tematického workshopu, ktorý sa konal dňa 6. marca 2012. 
Hlavným zámerom bolo pilotne overiť novú tému, ako aj formu 
výučby, a to konkrétne prostredníctvom interaktívnej diskusie 
o „Good Governance v komunálnej politike“. Odbornú časť 
facilitoval RNDr. Andrej Šteiner, PhD., vzácnymi postrehmi 
z praxe diskusiu dopĺňala Ing. Zuzana Záborská, vedúca 

Obr. 1 Študenti sa pripravujú na argumentačný súboj

Útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu, Spišská Nová 
Ves. Výber lektorov zodpovedal požiadavke transferu nových 
teoretických prístupov (KRI ako organizácie think-tankového 
typu) a ako aj prepojenia teórie s praxou (mesto Spišská 
Nová Ves). V úvodnej časti si študenti osvojili základné pojmy 
a ich vzájomné vzťahy v rámci danej témy. Po ich porozumení 
nasledoval tzv. debatný argumentačný súboj, v ktorom si 
do dvoch skupín rozdelení študenti na modelovom príklade 
vzájomne argumentovali a obhajovali dopredu určený postoj 
s uplatnením princípov dobrého spravovania. Študenti sa 
v tvorivej atmosfére zapájali do diskusie veľmi aktívne, obaja 
lektori zároveň svojím profesionálnym odborným prístupom 
zabezpečili, že jej výsledkom boli relevantné komentáre a závery.

V rámci ďalšej diskusie na workshope odzneli napríklad 
aj mnohé zaujímavé a inšpiratívne skúsenosti zo študijných 
pobytov v zahraničí (Anglicko, Nemecko), ktoré prezentovali 
jednak RNDr. Rudolf Bauer, PhD. ako aj študenti - Bc. 
Matúš Lumtzer a Bc. Petra Máteová. Táto časť programu 
plynule nadviazala na širšiu diskusiu z úvodného seminára 
o možnostiach zavádzania menších či väčších inovácií 
do obsahu i formy vyučovania.

V súlade so zameraním projektu sa 2. tematický workshop 
konal formou panelovej diskusie dňa 24. apríla 2012 na tému 
„Územno-správne členenie – prínos či bariéra miestneho 
rozvoja,“. Hlavným cieľom 2. workshopu bolo pilotne overiť 
účinnosť podania širšie postavenej témy prostredníctvom 
panelovej diskusie tak, aby podnietila záujem študentov 
o jej hlbšie pochopenie a rozpracovanie. Výber panelistov bol 

Obr. 2 Panelová diskusia

INAKOM
„Inak o komunálnom rozvoji“
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uskutočnený cielene, úmyslom bolo, aby v diskusii odznelo čo 
najširšie spektrum názorov z rôznych uhlov pohľadu. Okrem 
stálych členov projektového tímu zo sféry akademickej i praxe 
samosprávy boli na workshop pozvaní aj ďalší hostia. Ing. Viktor 
Nižňanský, PhD. aktuálne pôsobiaci v Komunálnom centre 
Piešťany má ako bývalý splnomocnenec vlády pre reformu 
verejnej správy v SR o danej problematike rozsiahle vedomosti 
a disponuje aj konkrétnymi praktickými skúsenosťami. PhDr. 
Daniel Klimovský, PhD. ako absolvent FVS UPJŠ v súčasnosti 
pôsobiaci na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach, vhodne doplnil 
pohľady teoretické s dôrazom na stav v zahraničí. PhDr. Ján Mikula, 
tiež absolvent FVS UPJŠ, je v súčasnosti starostom obce Fričovce 
a jeho rola spočívala v prezentácii názorov praxe z pohľadu 

menšej obce. Zaujímavé zloženie konzorcia pozvaných hostí 
prilákalo na workshop okrem stáleho počtu študentov aj ďalších 
nových účastníkov, učiteľov či expertov z praxe.

Najbližšie budú riešitelia projektu diskutovať „Inak o komu- 
nálnom rozvoji“ v konkrétnej samospráve, nakoľko sa v júni 
plánujú zúčastniť zasadnutia vybraného obecného, resp. 
mestského zastupiteľstva spojeného s besedou v praxi. Paralelne 
s tým sa vyvíjajú aktivity aj na ďalšiu spoluprácu s praxou (napr. 
obohatenie výučby o nové prípadov štúdie, inovácia študijných 
textov o najnovšie koncepcie a trendy a pod.)

Hlavné závery a finálne výstupy projektu budú prezentované 
na záverečnom seminári, ktorý sa plánuje na koniec septembra 
2012.

PhDr. Jana Knežová, PhD.

NIEKOĽKO POZNÁMOK
K POSLANIU NADÁCIE INTENDA

Nadácia Intenda už 10 rokov prispieva k vytváraniu 
podmienok na to, aby sa mladí ľudia, stali rešpektovanou 
súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slo-
bodný prejav, vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad, know-
how. Rovnako dôležité je, aby mali prístup k svojim základným 
potrebám v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Zriaďovateľmi 
Nadácie Intenda sú Rada mládeže Slovenska, ŠRVŠ - 
občianske združenie a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. Je jednou z najväčších 
slovenských nadácií vznikla v roku 2001 a odvtedy svoju 
pozornosť sústreďuje predovšetkým na rozvoj spoločnosti, 
ktorá je priateľská k mladým ľuďom. Činnosť Nadácie spočíva 
v hospodárení so zvereným majetkom, ktorý spravuje jej 
dcérska spoločnosť Hotely mládeže Slovakia, a.s., ako aj v rea- 
lizácii grantových programov zameraných na podporu projektov 
a iniciatív v prospech mladých ľudí. Grantové programy 
nadácie sú financované z výnosov vlastného majetku.

Od svojho vzniku v roku 2001 sme prerozdelili viac ako 
2 000 000 EUR a podporili tak prostredníctvom vlastných 
a administrovaných grantových programov celkovo 739 
projektov organizácií, ako aj jednotlivcov.

Programy Nadácie Intenda kreované v novom programovom 
období - od roku 2009 - boli vytvárané so zámerom pokryť 
celé spektrum potrieb mladých ľudí, s ambíciou byť v každom 
regióne, naprieč spektrom a v každej sociálnej entite. Nadácia 
Intenda tak počas nasledujúceho obdobia podporí rôzne 
skupiny mladých ľudí - umelcov, aktivistov, vedcov, športovcov, 
ako aj mladých ľudí na „okraji“ – sociálne, zdravotne a inak 
ohrozených, alebo znevýhodnených. Obsahový rámec 
podpory pre roky 2009-2011 je zameraný na rôzne oblasti, 
ktoré sú reprezentované štyrmi samostatnými grantovými 
programami:

- program Oživujeme verejný priestor
- program Rozvíjame občiansku identitu
- program Ďalej znižujeme prahy
- program Podporujeme individuality
Máme za to, že mladí ľudia sú hodní záujmu a podpory. 

Tomu veríme a snažíme sa ich čo najrozumnejšie podporovať. 
Sledujeme, čo naša podpora spôsobila a snažíme sa jej efekt 
maximalizovať vlastnými aktivitami.

Bc. Vladimír Hardoň
predseda Dozornej rady Nadácie Intenda

Študenti Fakulty verejnej správy 
diskutovali o možnostiach

dobrovoľníckej práce
Kto je dobrovoľník? Prečo sa stať dobrovoľníkom? Na tieto 

a podobné otázky diskutovali v neformálnej atmosfére 
študenti dňa 22. 5. 2012 so zástupcami Karpatskej nadácie, 
Regionálneho centra mládeže a Karpatského rozvojového 
inštitútu na pôde Fakulty verejnej správy (FVS) UPJŠ v Košiciach. 
Stretnutie vzniklo z iniciatívy študentov predmetu Ekonomika 
a riadenie tretieho sektora (Katedra ekonomiky a riadenia verejnej 
správy FVS UPJŠ), ktorí prejavili záujem aktivizovať sa popri 
štúdiu v rôznych neziskových organizáciách a aj prostredníctvom 
tejto formy rozvíjať svoje osobnostné kompetencie a získavať 
praktické skúsenosti. Na úvod prezentoval Miloš Kažimír 
z Regionálneho centra mládeže nový zákon o dobrovoľníctve 
a priblížil študentom Európsku dobrovoľnícku službu - program 
Európskej komisie. PhDr. Laura Dittel z Karpatskej nadácie 
a Ing. Erika Lepeňová z Karpatského rozvojového inštitútu hovorili 
o tom, ako ich organizácie (ako aj iné partnerské organizácie 
rovnakého či podobného typu) spolupracujú s dobrovoľníkmi. 
Po prezentáciách sa diskutovalo o rôznych možnostiach, 
výhodách i rizikách dobrovoľníckej práce na Slovensku 
a v zahraničí, analyzovali sa výhody a riziká takejto formy 
sebarealizácie a následne sa niektorí študenti dohodli 
so zúčastnenými organizáciami na konkrétnych formách 
spolupráce.

PhDr. Jana Knežová, PhD.
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PATRIŤ DO VEĽKEJ RODINY ERASMUS 
ŠTUDENTOV JE NÁDHERNÝ POCIT 

Erasmus Student Network (ESN) je študentská 
organizácia, ktorá pomáha zahraničným študentom 
pri príchode a počas ich pobytu v cudzej krajine. Táto 
organizácia sa od jej založenia v roku 1987 v Utrechte 
rozšírila do celej Európy. ESN je najväčšou európskou 
študentskou organizáciou, ktorá sa nachádza v 36 krajinách 
a na 400 univerzitách. Výročné stretnutie (AGM) predstavuje 

medzinárodnú udalosť, na ktorú pravidelne prichádzajú 
stovky mladých dobrovoľníkov z celej Európy, aby tak 
zdieľali svoje skúsenosti, prebrali fungovanie ESN a navrhli 
nové nápady na spoluprácu. Výročnej konferencie ESN sa 
zúčastnila aj slovenská delegácia tvorená trinástimi mladými 
ľuďmi z celého Slovenska. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach zastupovala Júlia Marcinčinová, študentka 
Britských a amerických štúdií Filozofickej fakulty. 

Tento rok sa stretnutie konalo v Granade, ktoré je známe 
svojou históriou, vynikajúcimi univerzitami a viac ako 8 tisíc 
zahraničnými študentmi ročne. Mesto je to naozaj krásne. 
Jediná škoda, že tí z nás, ktorí neprileteli aspoň o deň, dva 
skôr, si krásy mesta veľmi neužili. Program bol stále plný.

Najhlbšie dojmy zanechal v účastníkoch pravdepodobne 
prvý večer, kedy program tvorila takzvaná „Flag Parade“ 
- vlajkový sprievod cez celé mesto. Myšlienka je to 
jednoduchá, ale o to efektívnejšia, keď sa ocitnete v skupine 
600 ľudí s vlajkami, v národných dresoch s pomaľovanými 
tvárami, spievajúcimi národné pesničky. Majestátna bola 
aj vedúca vlajka, ktorá mala v sebe všetkých 36 vlajok 
v normálnej veľkosti a bola vysoká asi 10metrov. Tento 
vlajkový sprievod bol jediný prejav nacionalizmu. Potom 
sme už boli všetci Európania, ťahajúci za jeden povraz 
a za rovnaký cieľ.

Druhý deň bol na programe „Infomarket“, teda pre- 
zentácia univerzít španielskym študentom na ich univer- 
zite. Na jednom mieste sa predstavilo 400 univerzít 
z 36 krajín. Bolo teda z čoho vyberať a aj my sme odišli 
s množstvom zaujímavých materiálov. Súčasne prebiehali  
triedach školy rôznorodé workshopy, ktoré nám mali formou 
neformálneho vzdelávania pomôcť zlepšiť sa v tom, čo 
robíme pre zahraničných študentov.

Poobede na nás opäť čakali „Plenaries“ teda zasadnutia, 
ktoré nám okrem polovice piatku vyplnili aj celú sobotu 
a nedeľu, od ôsmej rána do deviatej večer. Naozaj bolo čo 
preberať a prezentovať.

Na činnosť všetkých 400 sekcií dozerá a riadi 
„ESN International Board“. Je to 5 dobrovoľníkov, ktorí 
bývajú spolu v Bruseli a pracujú pre ESN 24/7. Na 
výročnom stretnutí nám títo ľudia prezentovali, čo za rok 
svojho pôsobenia stihli, čo nestihli a čo majú urobiť ich 
nasledovníci. Tí sa taktiež prezentovali a volili na tomto 
zasadnutí v posledný deň. Boli sme nesmierne napätí, 
nakoľko aj jeden z nás - Mirko Hajnoš, zo slovenskej 
delegácie kandidoval na pozíciu „President of ESN 
International“ a teda na najvyššiu pozíciu, ktorá koordinuje 
tisíce dobrovoľníkov z ESN. Nanešťastie nebol úspešný, 
ale to, že svojou prezentáciou presvedčil viac ako sto ľudí 
je výborný výsledok.

O večernom programe sa nebudem veľa zmieňovať. 
Nemyslím, že by sa mi podarilo slovami opísať atmosféru, 
keď sa spolu zabáva 600 ľudí, ktorý pracujú a žijú s Erasmus 
študentmi. Ľudí, z ktorých väčšina už organizovala vlastné 
zábavy a vedia zabaviť seba aj okolie.

Konferencia bola pre celú slovenskú delegáciu 
veľkým zážitkom. Málo našich rovesníkov má skúsenosti 
z konferencie takýchto rozmerov. Najkrajší pocit, ktorý si 
odnášame zo Španielska je pocit spolupatričnosti. Pocit, že 
tak ako my na Slovensku, tak sa aj naši rovesníci od Švédska 
po Turecko, od Portugalska po Rusko, starajú o Erasmus 
študentov a zažívajú podobné situácie. Je to nádherný pocit 
patriť do takej veľkej rodiny.

ESN Slovakia Team 
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Fakulta verejnej správy UPJŠ už niekoľko rokov vyvíja 
iniciatívu v oblasti rozvoja študentskej vedeckej odbornej 
činnosti. Ing. Slavka Sedláková, PhD. sa už niekoľko rokov 
cielene venuje tejto činnosti a vytvára súťažné prostredie 
pre zapojenie študentov do vedeckého a pedagogického 
výskumu. Zámerom týchto aktivít je zvýšenie povedomia 
študentov o možnostiach aktívneho pôsobenia v oblasti 
vedeckej práce, ktorá by sa mala stať prirodzenou súčasťou 
výučby.

Aj tento rok sa do riešenia ŠVOČ zapojilo viacero 
študentov, ktorí sa venovali rôznorodým témam. Predmetom 
ich záujmu bola problematika rozvoja regiónov v kontexte 
socio-ekonomických zmien kvality ľudského kapitálu, 
financovanie obcí, hospodárenie s majetkom obce i mar-
ketingové aktivity organizácií verejnej správy. Jednou z rie- 
šených tém bola interpersonálna komunikácia v or-
ganizáciách a možnosti jej zefektívňovania. Na pokraji záujmu 
nezostali ani problémy makroekonomického charakteru 
a síce vývoj nezamestnanosti na nadnárodnej, národnej 
i miestnej úrovni. Ďalšie z riešených tém boli venované 
problematike sociálnych udalostí v práve sociálneho 
zabezpečenia resp. inštitútu ombudsmana vo Švédsku.

Dňa 20. apríla 2012 sa uskutočnilo 5. fakultné 
kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti. Komisia 
posudzovala práce, ktoré boli naozaj širokospektrálne 
a z viacerých tematických oblastí. Kritéria hodnotenia boli 
nastavené tak, aby objektívne posúdili nielen prínos samotnej 
práce študentov, ale aj spôsob a úroveň jej prezentácie. 
Hodnotila sa schopnosť študenta reagovať na otázky, 
vyvodzovať závery, či vnímať dosiahnuté výsledky v širších 
súvislostiach. Atmosféra podujatia bola naozaj podnetná 
a inšpirujúca, študenti podali skvelé výkony a výsledky boli 
pomerne vyrovnané. Konečne poradie bolo nasledujúce: 
1. miesto Miriama Džupinková, 2. miesto Simona Petraníková 
a 3. miesto Jana Revúciová. V konečnom dôsledku 
odmenení boli nielen prví traja v poradí, ale aj všetci ostatní 
študenti, ktorí si z tohto podujatia odniesli diplom a knihu.

Ing. Slavka Sedláková, PhD.

Študentská vedecká
odborná činnosť 

na Fakulte verejnej správy

ŠTUDENTI PRÁVNICKEJ FAKULTY
NA NÁVŠTEVE SÚDNEHO DVORA

EURóPSKEJ ÚNIE V LUxEMBURgU
V novembri minulého roku hostil Súdny dvor Európskej 

únie v Luxemburgu študentov Právnickej fakulty našej alma 
mater. Návštevy sa zúčastnilo 10 študentov a 5 doktorandov 
pod vedením Mgr. Ľubice Gregovej Širicovej a Mgr. Adama 
Giertla. Exkurzia bola organizovaná Ústavom európskeho 
práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ubytovanie 
v centre mesta nám dalo príležitosť poprechádzať sa 
po krásnom centre Luxemburgu hneď na úvod našej 
návštevy. Program ďalších dní nám zabezpečil vzácne 
stretnutie a zaujímavú diskusiu s prvým generálnym 
advokátom prof. JUDr. Jánom Mazákom, PhD. a s jeho 
referendárkou JUDr. Máriou Jánošíkovou, PhD. To, že si aj 
napriek pracovnej vyťaženosti našli čas na naše spoločné 
stretnutie si vážime, nakoľko bolo veľmi inšpiratívne, 
podnetné a mnoho sme sa vďaka nemu naučili. Na po-
kračujúcom stretnutí so sudcom Súdneho dvora JUDr. 
Danielom Švábym sme diskutovali hlavne o otázkach 
ochrany ľudských práv v rámci systému Európskej únie 
a zmenách, ktoré nastali po prijatí Lisabonskej zmluvy. 
)Po výdatnom obede v priestoroch jedálne Súdneho dvora 
sme sa vďaka referendárom kabinetu sudcu Všeobecného 
súdu JUDr. Juraja Schwarcza, PhD. dozvedeli viac 
o Všeobecnom súde Európskej únie a niektorých 
konkrétnych prípadoch, ktorými sa zaoberal.

Počas návštevy Súdneho dvora EÚ sme sa stretli 
s referentkou Všeobecného súdu, ktorá nám detailne 
priblížila organizáciu, pôsobnosť a činnosť Všeobecného 
súdu. Vďaka prezentácii a diskusii s vedúcim slovenskej 
prekladateľskej sekcie Generálneho riaditeľstva Európskeho 
súdneho dvora, JUDr. Kapalom sme sa dozvedeli viac o ne- 
nahraditeľnej činnosti prekladateľov a ich náročnej, no 
zaujímavej práci na súde. Potom sme mali príležitosť navštíviť 
knižnicu Súdneho dvora, ktorá predstavuje jedinečnú 
zbierku informácií o Európskej únii. Večer sme ešte stihli 
obdivovať pamiatky a krásy Luxemburgu.

Záverečný čas sme vyplnili účasťou na pojednávaní 
vo veci C-628/10, ktoré prebiehalo pred veľkou komorou 
a bolo pre nás zaujímavým a jedinečným zážitkom. Poznatky 
a skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas návštevy Súdneho 
dvora Európskej únie v Luxemburgu boli prínosom a obohatili 
nás o nové poznatky a skúsenosti, ktoré určite využijeme 
aj v budúcnosti.

Kristína Králová
študentka 4. ročníka

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
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Univerzitný profesor 
MUDr. Jaroslav H Y M P Á N

(*13. apríla 1912 - †25. apríla 2009)

V mesiaci apríl 2012 si v súvislosti s menom prof. MUDr. 
J. Hympána pripomíname dve výročia – 100. výročie jeho 
narodenín a 3. výročie jeho úmrtia.

Je nám cťou, že môžeme pri tejto príležitosti váženej 
lekárskej a vôbec zdravotníckej komunite v Košiciach priblížiť 
život a dielo prof. Jaroslava Hympána, zakladateľa a prvého 
prednostu Neurologickej kliniky v Košiciach. 

Jaroslav Hympán sa narodil 13. 4. 1912 v Martine. 
Gymnaziálne štúdiá ukončil ako primus. Lekársku fakultu 
v Prahe absolvoval v roku 1937. Už ako medik pracoval na klinike 
prof. Pelnářa a už od roku 1934 (ešte ako študent) pôsobil 
na neuropsychiatrickom oddelení prof. Janotu na Bulovke, kde 
nastúpil po promócii. Tu zotrval do 30. 4. 1939, kedy prišiel 
do Bratislavy. Na tomto pracovisku bol ďalších 9 rokov.

Dňa 1. 9. 1948 sa začala éra jeho pôsobenia v Košiciach. 
Začiatkom školského roka 1948 – 49 začala v objekte vtedajšej 
Štátnej nemocnice v Košiciach na Rastislavovej ulici svoju 
činnosť v tom čase prvá samostatná neurologická klinika 
na Slovensku (v Bratislave bola totiž vtedy ešte spojená klinika 
neuropsychiatrická). Kliniku v Košiciach zakladal vtedy MUDr. 
Jaroslav Hympán v provizórnych priestoroch s obmedzeným 
okruhom spolupracovníkov, medzi ktorými sa opieral najmä 
o vtedajších študentov medicíny I. Brežného a M. Havlíka, ktorí 
neskôr vyrástli v popredných neurológov.

Prof. J. Hympán sa podstatnou mierou zaslúžil aj o založenie 
ďalších neurologických pracovísk na východnom Slovensku. 
Dokonca viacerí primári z rôznych častí Slovenska pracovali istí 
čas pod jeho vedením v Košiciach.

Neurologická klinika v Košiciach od svojho založenia 
zabezpečovala pre celé územie východného Slovenska 
starostlivosť o najzávažnejšie ochorenia nervového systému. 
Tieto úlohy dlho plnila v nevyhovujúcich priestoroch. 
Na postoch zástupcov prednostu (primárov) prof. Hympánovi 
významne pomáhali MUDr. J. Magdo (popredný neurorádiológ 
v rámci celého Slovenska) a MUDr. V. Mudráková. Nemožno 
nespomenúť ani MUDr. G. Sabola, MUDr. F. Jeníka a mnohých 
ďalších kolegov.

Z hľadiska štruktúry pracovísk lekárskej fakulty v Košiciach, 
ktorá od vzniku v r. 1948 až do roku 1959 bola súčasťou 
Univerzity v Bratislave, lebo UPJŠ v Košiciach bola založená 
až v roku 1959, bola neurologická klinika v Košiciach súčasťou 
niekoľkých katedier fakulty. V r. 1952 bola začlenená do katedry 
internej medicíny, neskôr vznikla katedra neuropsychiatrická, 
v r. 1962 bola utvorená samostatná katedra neurológie, 
neskôr od. 1970 existovala opäť spoločná katedra neurológie 
a psychiatrie, ktorá pôsobila až do zániku organizačnej štruktúry 
katedier začiatkom 90. rokov minulého storočia (v tom čase bol 
prof. Hympán už na dôchodku).

Prof. Hympán absolvoval študijné pobyty vo Švajčiarsku 
v r. 1948 a v Paríži v r. 1949. Bol tiež účastníkom Svetového 
neurologického kongresu v New Yorku.

V 50. rokoch 20. storočia bol predsedom Slovenskej 
neuropsychiatrickej spoločnosti, a podpredsedom Českoslo-
venskej neuropsychiatrickej spoločnosti, neskôr bol pod-
predsedom Slovenskej neurologickej spoločnosti a členom 
federálneho výboru Československej neurologickej spoločnosti. 

Ešte 13. 5. 1971 bol zvolený za predsedu Slovenskej ligy proti 
epilepsii. V r. 1970 bol predsedom Slovenskej časti komisie, 
ktorá vypracovala trendy československej neurológie, ale 
pri publikovaní záverečnej správy už jeho meno „vypadlo“ 
spomedzi autorov. Dlhé roky bol členom redakčnej rady 
Československej neurológie. Všetkých funkcií bol v období 
tzv. normalizácie zbavený. Čiže s menom Košíc sa spájajú 
roky namáhavej práce i úspechov prof. Hympána, ale aj roky 
jeho diskriminácie a perzekúcie. Dňa 1. 12. 1970 bol odvolaný 
z funkcie vedúceho katedry neurológie, dňa 22. 7. 1971 
z funkcie prednostu kliniky a krajského odborníka a 28. 4. 1972 
aj z funkcie súdneho znalca. Post prednostu kliniky zastával 
23 rokov. Až v r. 1990 mu bolo udelené čestné členstvo 
Československej neurologickej spoločnosti. 

V roku 1992 pri príležitosti 80. narodenín bola prof. Hympánovi 
odhalená pamätná tabuľa na VI. pavilóne FN L. Pasteura 
na Rastislavovej ulici, kde pôvodne sídlila Neurologická klinika 
v Košiciach. Tejto slávnostnej udalosti sa ešte v dobrom zdraví 
osobne zúčastnil. V roku 2008, pri príležitosti 60. výročia vzniku 
Neurologickej kliniky v Košiciach, obdržal prof. Hympán Zlatú 
medailu LF UPJŠ v Košiciach, a prihovoril sa prostredníctvom 
videozáznamu svojim nasledovníkom, terajším pracovníkom 
kliniky.

V roku 1949 zostavil prof. Hympán dielo „Zdravoveda“. 
Za 3. mesiace sa vypredalo 20 000 výtlačkov. Za prácu bol 
v roku 1950 vyznamenaný Národnou cenou. V r. 1955 obdržal 
ako prvý slovenský neurológ štátnu cenu za komplexný výskum 
rožňavskej encefalitídy. Pri príležitosti 50. výročia založenia štátu 
dostal v r. 1968 Zlatú medailu za budovanie Československa, 
v r. 1971 pri 300. Výročí úmrtia J. A. Komenského bol za pe-
dagogickú činnosť vyznamenaný Zlatou medailou.

Prof. Hympán bol vedeckým redaktorom učebnice 
Neurologická propedeutika akademika J. Černáčka a bol 
autorom niekoľkých kapitol v učebnici Speciální neurológie 
akademika K. Hennera, a spol. Publikoval desiatky 
vedeckých prác, známe sú jeho príspevky vo viacerých 
monografiách, týkajúce sa rožňavskej encefalitídy, problémov 
neurooftalmológie, prevencie v klinickej neurológii, atď. Napísal 
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niekoľko desiatok hesiel do Vademeca slovenského lekára, 
mnoho recenzií a oponentských posudkov. 

Vo výskume sa venoval najmä neuroinfekciám, prevencii 
posttraumatickej epilepsie a prevencii v klinickej neurológii 
vôbec, mimoriadny význam mala svojho času depistáž epilepsií 
na východnom Slovensku, ako i účasť na geomedikálnom 
výskume sclerosis multiplex a amyotrofickej laterálnej sklerózy. 
Za prioritné možno označiť tiež jeho interpretáciu topického 
významu Weberovho syndrómu, Bellovho príznaku, výklad 
ascendentných a descendentných procesov v mieche zo štruk- 
túry spinotalamických dráh a ďalšie. Žiaľ, prekážky, ktoré mu boli 
kladené do cesty (zrušenie štátneho výskumu, znemožnenie 
publikačnej činnosti, a pod.) znamenali na dlhé roky nútené 
odmlčanie sa.

Len s veľkými prekážkami bol menovaný docentom, keď sa 
príslušné návrhy najprv „stratili“. V 60. rokoch minulého storočia 
sa na jeho obranu písomne dôrazne postavil akad. K. Henner 
a je aj jeho zásluhou, ako aj akad. Z. Servíta, že bol v roku 1968 
realizovaný návrh na menovanie za profesora, ktorý bol prvý krát 
podaný už v roku 1955 a znovu v roku 1965.

Životné údery osudu, diskrimináciu svoju i svojej rodiny 
znášal prof. Hympán ťažko, ale so vztýčenou hlavou. Ako 
odchovanec skautingu, Sokola i spolku YMCA dokonca 
pomáhal iným, ktorí to potrebovali.

Rád športoval, plával, hral tenis, lyžoval, korčuľoval, mal rád 
šachy a vážnu hudbu. Bol polyglot. Bol nefajčiar a prakticky 
abstinent. Vďaka tomu sa i v úctyhodnom vysokom veku tešil 
mimoriadne dobrej fyzickej i psychickej kondícii. Zomrel v apríli 
2009 vo veku 97 rokov.

Prof. Hympán bol prísny na seba i na kolegov, bol veľmi 
dobrým pedagógom, všestranne vzdelaným lekárom a exakt- 
ným vedeckým pracovníkom. Bol známy i svojím ne-
opakovateľným humorom, ktorý bol vysoko oceňovaný pri 
rozličných spoločenských podujatiach.

Práve preto, že sa vyše 20rokov (pred rokom 1989) meno 
prof. Hympána nemohlo objavovať na verejnosti, nie je možné 
v jednom príhovore vymenovať všetko, čo menovaný vykonal 
v prospech neurológie, zďaleka to nemôže znamenať 
adekvátne ocenenie jeho osobnosti, ide v najlepšom prípade 
len o čiastočné splnenie dlhu voči nemu zo strany spoločnosti.

 Tieto spomienky a bilancia pôsobenia prof. MUDr. J. 
Hympána v Košiciach si nerobia nárok na úplnosť, nebolo možné 
ani vymenovať ani všetkých spolupracovníkov, ktorí sa dlhé 
desaťročia svedomite usilovali plniť si zodpovedne úlohy, čím 
prispievali pod vedením prof. Hympána k dosiahnutiu všetkých 
pozitívnych výsledkov, ktoré klinika docielila na úseku liečebno-
preventívnej, pedagogicko-výchovnej i vedecko-výskumnej 
činnosti. Pán profesor Jaroslav Hympán sa nespochybniteľne 
zaraďuje medzi vrcholných reprezentantov nielen slovenskej 
ale aj česko-slovenskej neurológie a samozrejme mu prináleží 
prioritné postavenie medzi košickými neurológmi. S vďakou 
naňho spomínajú jeho žiaci, kolegovia aj z iných medicínskych 
odborov aj pacienti.

 Záverom treba zdôrazniť, že prof. Hympána na jeho 
životnej púti v dobrých i zlých časoch verne podporovala jeho 
skvelá rodina, pani manželka Sidónia, ktorá vo februári 2012 
vo veku 95 rokov zomrela a dcéry – Klaudia, ktorá pôsobila ako 
prednostka Dermatologickej kliniky v Bratislave – Ružinove 
a Ingrid, ktorá sa úspešne venovala prírodným vedám.

 Ešte raz si dovoľujeme vzdať úctu prof. MUDr. J. 
Hympánovi, ktorý sa narodil pred 100 rokmi 13. 4. 1912 
a zomrel pred 3 rokmi 25. 4. 2009. 

Eugen Eiben 
Zuzana Gdovinová

AHELO
- projekt zameraný

na hodnotenie kvality
vysokoškolského vzdelávania

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) 
pripravila na podnet zo stretnutia ministrov školstva krajín OECD, 
konaného v roku 2008 v Tokiu, projekt Hodnotenie výsledkov 
vysokoškolského vzdelávania – štúdia uskutočniteľnosti (Assess-
ment of Higher Education Learning Outcomes – Feasibility Study, 
ďalej len „projekt AHELO“). Projekt AHELO je zameraný na hod-
notenie kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho cieľom je zistiť, 
či je možné hodnotiť a porovnávať výsledky vysokoškolského 
vzdelávania medzi jednotlivými krajinami s rôznou kultúrou a ja-
zykmi. Projekt má výskumný charakter a od jeho výsledku závisia 
ďalšie aktivity OECD v tejto oblasti. Do projektu je zapojených 
nasledujúcich 16 krajín: Austrália, Belgicko, Kolumbia, Egypt, 
Fínsko, Taliansko, Japonsko, Južná Kórea, Kuvajt, Mexiko, 
Holandsko, Nórsko, Švédsko, Rusko, USA a Slovensko.

 Aj na Slovensku dlhodobo prebiehajú diskusie o kvalite nášho 
vysokého školstva. Téma kvality vysokých škôl je ústrednou nielen 
pre MŠVVaŠ SR ale aj na našej univerzite. Preto vedenie univerzity 
i vedenia fakúlt uvítali možnosť zapojenia sa UPJŠ do projektu 
AHELO.

Test všeobecných schopností, do ktorého sa zapojila UPJŠ, 
vychádza z medzinárodnej úpravy testu používaného v USA (US 
Collegiate Learning Assessment). Pri absolvovaní testu museli 
študenti používať kritické myslenie, analytické uvažovanie, riešenie 
problémov a písomnú komunikáciu na vypracovanie odpovedí 
na niekoľko otázok o hypotetickej, ale realistickej situácii 
na základe spracovania informácií z rôznych zdrojov, ktoré mali 
k dispozícii.

Koordinátorom projektu AHELO na UPJŠ bol prorektor 
pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. 
RNDr. Pavol Sovák, CSc. Projekt AHELO zhodnotil ako mimo- 
riadne dôležitý pre slovenské vysoké školstvo a teda i našu uni- 
verzitu. V prvom rade preto, lebo predstavuje možnosť prispieť 
k zvýšeniu kvality Vášho vzdelávania. Účasťou na projekte 
sa dostávame do priameho kontaktu s dianím a know-how 
v celosvetovo aktuálnej oblasti kvality vysokoškolského 
vzdelávania.

Spoločnosť Karlovarské právnické dni udeľuje od roku 
1998 autorskú cenu za najhodnotnejšiu pôvodnú právnickú 
publikáciu vydanú v predchádzajúcom roku v Českej repub-
like, resp. v Slovenskej republike, ktorá je tvorivým prínosom 
pre teóriu a prax. V jubilejnom XX. ročníku Karlovarských 
právnických dní druhé miesto v súťaži o túto cenu získala 
8. júna 2012 kniha členov Ústavu európskeho práva a oddele- 
nia medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ Jána Ma- 
záka a Martiny Jánošíkovej: Lisabonská zmluva. Ústavný  
systém a súdna ochrana. Bratislava IURA EDITION 2011.

Autorská cena
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Výlet pre erasmus študentov bol realizovaný 
organizáciou Erasmus Student Network (ESN) Košice 
pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus v Európe. 
Bol to prvý veľký projekt, ktorý vznikol vďaka Andrei 
Hanákovej - viceprezidentky ESN Košice, ktorá v sú-
časnosti študuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach program Britské a americká štúdiá v spojení 
s geografiou a ktorá už zažila podobné exkurzie počas 
svojho štúdia vďaka študijnému programu geografie. 
Druhým koordinátorom výletu bola členka ESN Košice 
Milada Konečná.

Štvordňový výlet (30. 3. - 2. 4. 2012) dal príležitosť 
26 Erasmus študentom a dvom ESN koordinátorkám 
spoznať krásy celého Slovenska. Precestovali spolu 
1 417 km, navštívili 18 miest, vrátane UNESCO 
pamiatok, zámkov, ZOO, tovární, múzeí, aquaparku, 
národných rezervácií, či pamiatkových rezervácií 
ľudovej architektúry.

Počiatočný deň výletu začal v daždivých a chladných 
Košiciach, avšak smerom k Rožňave sa mraky prekryli slnečnými 
lúčmi. Našu prvú zastávku predstavoval kaštieľ Betliar zo 14. 
storočia, ktorý nás ohromil svojím pompéznym nábytkom. 
Druhou zastávkou bol pivovar Kaltenecker, ktorý patrí k jedným 
z najmenších pivovarov na Slovensku. Tento pivovar vyrába viac 
ako 20 špeciálnych druhov piva ... samozrejme sme si nenechali 
ujsť príležitosť ochutnať minimálne 5 najlepších druhov. 
Poslednú ochutnávku predstavoval Brokát – pivo na zozname 
najlepších a najsilnejších pív na svete. Ako tretiu zastávku sme 
zvolili zrúcaninu hradu Šomoška z 13. storočia, ktorá je situovaná 
na slovensko-maďarských hraniciach. Je súčasťou prírodnej 
rezervácie, ktorá je známa svojím „lávovým vodopádom“ 
a „kamenným morom“, ktoré predstavujú pozostatky vulkanickej 
činnosti z tejto oblas,ti. Štvrtou zastávkou bolo mesto svetového 
dedičstva UNESCO – Banská Štiavnica, jedno z najstarších 
baníckych miest na Slovensku. Po krátkej prehliadke sme 
sa vybrali do Banskej Bystrice, ktorá bola našou poslednou 
zastávkou prvého dňa výletu. Po krátkom oddychu a príprave na 
dlho očakávaný zážitok nočného života v Banskej Bystrici, ESN 
UMB Banská Bystrica a ich Erasmus študenti privítali Erasmus 
študentov z Košíc v podobe párty v klube Nová Ponorka. 

Po dlhej prebdenej noci sme si začiatok rána spríjemnili 
prehliadkou mesta Banská Bystrica, kde nám ochotné členky 
ESN UMB BB Veronika Basthyová, Dominika Šelengová a Do-
minika Kráľová pripravili zaujímavú exkurziu mestom. Druhou 

ERASMUS ŠTUDENTI SPOZNÁVALI KRÁSY SLOVENSKA

zastávkou bolo ďalšie banícke mesto Kremnica, ktorá je známa 
svojou najstaršou, dodnes existujúcou mincovňou v Európe. 
Bohužiaľ sme nemali príležitosť navštíviť ju, avšak na druhej 
strane Múzeum mincí a medailí nám dalo možnosť vidieť rôzne 
druhy platidiel, ktorá boli pre nás veľmi zaujímavé. Ani daždivé 
počasie nám nezabránilo v tom, aby sme si prehliadku vychutnali 
naplno. Ako tretiu zastávku sme si vybrali jeden z najkrajších 
zámkov na Slovensku, Bojnický zámok z 12. storočia, ktorý 
bol rezidenciou rodiny Pálffyovcov. Toto miesto považovali 
naši Erasmus študenti za najkrajšie a najzaujímavejšie. Ďalšou 
zastávkou bola Bojnická ZOO, najväčšia zoologická záhrada 
na Slovensku. Poslednou zastávkou bola Nitra, kde nás 
privítal tím ESN Nitra (Kristína Macháčková, Zuzana Bajúsová, 
Mária Hrdličková a zvyšok tímu). Po istom čase rozprávania 
a spoznávania sa s erasmus študentmi sme sa rozhodli ísť 
na párty do známeho klubu Rio.
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Po ďalšej dlhej, prebdenej noci nasledovalo ťažké, skoré ranné vstávanie. Avšak všetci Erasmus študenti nabrali novú energiu 
na ďalšiu prehliadku, zorganizovanú Michaelou Raganovou a Zuzanou Valovičovou z ESN UKF Nitra. Slnečné počasie nás sprevádzalo 
do Piešťan, najväčšieho kúpeľného mesta Slovenska, avšak v Brezovej pod Bradlom nás všetkých prekvapil sneh. Obdivovali 
sme Mohylu generála Milana Rastislava Štefánika – miesto, kde odpočíva významný slovenský politik a diplomat, ktorý prispel 
k nezávislosti Československa. Trenčín predstavoval nasledujúcu zastávku, kde Erasmus študenti boli ohromení krásnym výhľadom 
na Trenčiansky hrad, vypínajúci sa nad mestom. Keďže bol prvý apríl – deň stvorený pre bláznivé veci – ESN koordinátorky výletu 
si nenechali ujsť túto príležitosť a za výdatnej pomoci čašníka nemilo prekvapili a nachytali našich Erasmus študentov... čašník im 
priniesol účet omnoho vyšší ako predpokladali (z presných 150 eur sa stalo 476 eur). Po ich nezabudnuteľnej reakcii prišli na to, že 
to bol len vtip a spoločne sme sa na tom z chuti zasmiali. Po obede sme sa vybrali k našej piatej zastávke – pamiatkovej rezervácií 
ľudovej architektúry v Čičmanoch, ktorá je významná pre svoje maľované zrubové drevenice. V Žiline sme zavítali do štýlovej pivárne, 
kde sme zas mali možnosť lepšie spoznať ďalších Erasmus študentov zo Žiliny. 

Aprílové skoré ráno začalo prehliadkou mesta Žilina prostredníctvom tímu ESN UNIZA - Jána Hovančíka a Zuzany Liptákovej. 
Druhú zastávku predstavovala prírodná rezervácia Manínska tiesňava. Po krátkej prechádzke v tomto najužšom kaňone na Slovensku 
sme sa vybrali k výrobnému družstvu Okrasa v Čadci, ktoré sa výhradne špecializuje na tradičnú výrobu sklenených vianočných 
ozdôb. Tento proces výroby sme mali možnosť vidieť na vlastné oči. Ohromujúci zážitok sme spečatili zakúpením suvenírov – 
vianočných gúľ, zvončekov a ozdôb priamo vo firemnej predajni sme. Dedina Vlkolínec bola našou ďalšou zastávkou. Táto pamiatková 
rezervácia ľudovej architektúry patrí do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vlkolínec je unikátny krajinno-sídelno-
architektonický komplex, nachádzajúci sa vo vnútorných Západných Karpatoch. Odmenou za vyčerpávajúci a dobrodružný výlet 
po Slovensku bola návšteva aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. 

Teraz, po výlete, si Erasmus študenti môžu povedať “Spoznal som Slovensko”. Misia splnená.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým Erasmus študentom, ktorí sa zúčastnili výletu a taktiež všetkým ESN sekciám na Slovensku, 

ktoré nám pripravili príjemné strávenie po večeroch a zaujímavé prehliadky ich mestami.
ESN Košice tím
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IV. Human Rights Forum 2012 
Medicínske právo – interdisciplinárne

Študentská organizácia The 
European Law Studentś  Association 
ELSA Košice sa už po štvr- 
tý krát podujala v dňoch 20. – 21. marca 
2012 zorganizovať interdisciplinárnu 
vedeckú konferenciu HUMAN RIGHTS FORUM v pries- 
toroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach. 
Tento krát zameranú na oblasť medicínskeho 
práva, a to pri príležitosti 15. výročia Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka 
v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, známeho 
ako Dohovor o biomedicíne. Podujatie bolo súčasťou 
trojročného International Focus Programme - Health 
Law, v rámci ktorého sa ELSA Košice zameriava 
na organizovanie odborných podujatí, venovaných 
problematike medicínskeho a farmaceutického práva.

Spojenie práva a medicíny sa stáva čoraz 
frekventovanejším nielen v komerčnej sfére, ale pociťujú 
to aj zdravotnícki pracovníci, ktorí pri každodennom 
kontakte s pacientom, musia riešiť nielen problémy 
medicínskeho charakteru, no s rovnakou intenzitou 
aj charakteru právneho. Cieľom tejto konferencie bolo 
zviditeľniť úlohu práva v oblasti medicíny a prispieť tak 
k zvýšeniu právneho povedomia a formovaniu sa tohto 
právneho odvetvia. 

Interdisciplinárne podujatie venovalo priestor okrem 
odborníkov z oblasti medicíny, práva, bioetiky, filozofie, 
či teológie aj študentom a doktorandom venujúcim 
sa tejto problematike. Jednotlivé príspevky odzneli 
v nasledujúcich blokoch Lege artis a zodpovednosť, 
Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
Informovaný súhlas, Inštitút predchádzajúceho priania, 
DNR, Liečivá, farmaceutické právo, právo duševného 
vlastníctva, Reprodukčné práva a Vária.

Konferencia sa konala pod záštitou prof. MUDr. 
Ladislava Mirossaya, DrSc. - rektora UPJŠ v Košiciach, 
doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. - dekanky 
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, JUDr. Zdenka 
Trebuľu - predsedu Košického samosprávneho kraja, 
MUDr. Richarda Rašiho, Ph.D., MPH. - primátora Mesta 
Košice.

Po oficiálnom otvorení vystúpil, ako prvý MUDr.  
JUDr. Miroslav Pavlák, PhD., zo spoločnosti 
MEDIPRAV, s.r.o. s príspevkom na tému Administ-
ratívnoprávne konanie pred ÚDZS, správne poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a post-up lege artis, v ktorom 
sa popri vymedzení správnych orgánov v zdravotníctve 
a samotného správneho konania venoval aj špecifikám 
poskytovania zdravotnej starostlivosti a to lege iuris-
medicinalis a lege artis-medicinae. Podotkol, že bez 
určenia minimálnych štandardov v zmysle právnych 
aktov je hodnotenie postupu „lege iuris“ značne 
dubiózne. A je legitímna otázka, či hodnotenie 
postupu „lege artis“ spadá už vo svojej podstate 
do kompetencie administratívneho orgánu štátu, keďže 
„pravidlá lekárskeho umenia“ zjavne nie je možné upraviť 
právnou normou.

Generálny sekretár Slovenskej lekárskej únie 
špecialistov Tomáš Janco predniesol podnetný 

príspevok na tému Medicínske myslenie v modernom 
zdravotníctve, v ktorom vymedzil iný pohľad na vše-
obecne zaužívanú definíciu zdravia a zdravotnej 
starostlivosti ako takej. Cieľom zdravotnej starostlivosti 
by nemalo byť jej poskytovanie, ale nastolenie stavu 
nezávislosti od nej. Podotkol, že strach lekárov 
zo zákona automaticky nezlepšuje zdravotnú sta-
rostlivosť, neopomenul ani úskalia hodnotenia kva- 
lity poskytnutej starostlivosti revíznymi lekármi a far- 
maceutmi, či relatívne zdanlivú oporu v guidelines, 
v kritériách efektivity a v SPC.

Mgr. Jozef Kubala z Advokátskej kancelária H&H 
Partners a Komory pre medicínske právo, vystúpil 
s príspevkom Vybrané otázky týkajúce sa zastupovania 
pacienta v konaniach o náhrade škody, v ktorom sa 
okrem iného venoval vymedzeniu jednotlivých druhov 
zodpovednosti poskytovateľa a zdôraznil povinnosť nielen 
nespôsobiť škodu, ale aj nezasahovať neoprávnene do 
osobnostných práv pacienta. Priblížil hlavné mýty a omyly 
pacientov, ako napr. prehnaná predstava o odškodnom, 
rovnako vymedzil aj základné odporúčania na efektívne 
riešenie zastupovania pacienta.

Doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló 
OP, PhD. z Inštitútu etiky prof. Alexandra Spesza 
pri Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity Ružom-
berok v Košiciach prezentoval svoje názory v príspevku 
Humánne a etické limity ľudských práv s ohľadom 
na teóriu predpozitívnych práv. Rozvinul myšlienku, že 
v čase, keď sa niektoré radikálne kruhy snažia zakotviť 
do Charty ľudských práv aj právo ženy na ukončenie 
vlastného tehotenstva, prípadne v Európskom parlamente 
predefinovať práva a zmysel rodiny, je možno vhodné 
poukázať na chápanie ochrany ľudských práv zo strany 
katolíckej sociálnej náuky.

Bc. MUDr. Ján Uhrín a Mgr. Daniela Bobáková 
z I. psychiatrickej kliniky, UNLP a LF UPJŠ v Košiciach 
a Ústavu verejného zdravotníctva LF UPJŠ vystúpili 
s témou Dodržiavanie ľudských práv a etických 
noriem v psychiatrickej liečbe, v ktorej sa zamerali aj 
na legislatívu Slovenskej republiky v oblasti ne-
dobrovoľnej hospitalizácie, ako aj na praktické poznatky 
z jej uplatňovania a dodržiavania. Rovnako sa venovali 
možnostiam právnej ochrany chorého a prezentovaniu 
jednotlivých výsledkov štúdií projektu EUNOMIA - 
European Evaluation in Psychiatry and Harmonisation of 
Best Clinical Practice.

Etika optimálnej komunikácie lekár - pacient/klient 
bola témou MUDr. Márie Mojzešovej, PhD., z Ústavu 
sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave, 
ktorá vo svojom príspevku zhrnula, že lekár súčasnosti 
a budúcnosti musí byť spätý so zásadnými regulami, 
ktoré tvoria jeho pracovno-morálny kánon. Súčasťou 
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tohto etického imperatívu každodennej práce lekára je 
vedecky overená vedomosť, zodpovednosť, empatia, 
rozvaha, diagnostická trefnosť a predvídavosť. Za naj- 
podstatnejšiu a najdôležitejšiu vlastnosťou lekára, 
ktorá determinuje optimálnu komunikáciu medzi ním 
a jeho pacientom považuje pokoru.

JUDr. Lucia Madleňáková z Právnickej fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci vystúpila s prís-
pevkom Inštitucionálne riešenie konfliktov vo svedomí 
podľa Holly F. Lynch v českom prostredí v súvislosti 
s prijatím zákona o zdravotníckych službách. Načrtla 
perspektívne modely vytvorenia a aplikovania 
inštitucionálneho modelu v Českej republike, ktorý 
by spočíval na Českej lekárskej komore a krajských 
úradoch, ČLK by bola zodpovednou za zaisťovanie 
náhradnej lekárskej starostlivosti, keďže nový Zákon 
o zdravotných službách obsahuje výhradu svedomia 
a počíta s povinnosťou poskytovateľa zaistiť náhradnú 
službu.

Vzťah starostlivosti a moci v kontexte vzťahov lekár/
lekárka – pacient/pacientka patril PhDr. Andrei 
Klimkovej, PhD. a Mgr. Adriane Jesenkovej, PhD., 
z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Zámerom autoriek bolo preniesť pozornosť 
na štrukturálny, systémový charakter a faktory neetického 
správania a konania aktérov v systéme zdravotnej 
starostlivosti. V prevažnej miere sa zamerali na vnímanie 
zodpovednosti založenej na sociálnych vzťahoch podľa 
I. M. Young. Záverom zdôraznili dvojaké ponímanie 
autonómie pacienta, a to v procese rozhodovania o po- 
skytovaní lekárskej starostlivosti - rešpektovanie 
subjektívnych pocitov a mienky pacienta lekárom, ale 
aj v zastúpení aktuálnych i potenciálnych pacientov 
v procese rozhodovania o systémových zmenách 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Príspevok Nedobrovolná zdravotní péče u nezletilých 
patril Mgr. Zuzane Candigliota z Liga lidských práv 
a Katedry ústavného práva a politológie PrF Masarykovej 
Univerzity v Brne.

MUDr. Dagmar Breznoščáková, JUDr. Valéria 
Krenická z I. psychiatrickej kliniky LF UPJŠ v Ko- 
šiciach sa podrobne venovali problematike Vôľa 
pacienta, rozsahu a spôsobu poučenia a informovanému 
súhlasu, ako aj nedostatku zákonnej úpravy inštitútu 
predchádzajúceho priania. Záverom sa venovali názornej 
a zaujímavej kazuistike, na ktorej poukázali na možnosti 
postupu lekára v jednotlivých prípadoch pri poskytovaní 
starostlivosti problémovému psychiatrickému pacientovi.

Problematiku práva duševného vlastníctva načrtla 
vo svojej prednáške Etické trenice patentovateľnosti 
biotechnologických vynálezov JUDr. Renáta Bačá-
rová, PhD., LL.M. z Katedry občianskeho práva 
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Venovala sa 
okrem iného aj výlukám patentovateľnosti, a to kon-
krétne využitia ľudského embrya na priemyselné 
alebo obchodné účely. V definícii ľudského embrya 

podľa Súdneho dvora Európskej únie pripomenula, 
že vnútroštátnemu súdu prislúcha so zreteľom) 
na vývoj vedy určiť, či kmeňová bunka získaná 
z ľudského embrya v štádiu blastocysty predstavuje 
ľudské embryo v zmysle smernice 98/44/ES. 
Treba podotknúť, že len využívanie na terapeutické 
a diagnostické účely uplatňované na ľudských embryách 
môže byť predmetom patentu.

V bloku venovanom reprodukčným právam vystúpil aj 
JUDr. Tibor Seman, PhD., z Katedry ústavného práva 
a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
a venoval sa Umelému ukončeniu tehotenstva v náčrte 
jeho právnej histórie a právno - morálnych súvislostí. 
Mimoriadne podrobne a podnetne sa venoval právnej 
histórii ukončovania počatého života na Slovensku, 
ako aj trestnoprávnej úprave, ale aj počatému životu 
v nadčasových súvislostiach náboženstva a viery.

Záverečný blok otváral prednosta Ústavu súdneho 
lekárstva LF UPJŠ MUDr. Nikita Bobrov, CSc. s prís- 
pevkom Medicínsko-právne aspekty prehliadky 
zomrelého na mieste nálezu mŕtveho tela. Prezentoval 
jednotlivé praktické poznatky a samotnú koncepciu 
odboru súdne lekárstvo, ako aj jeho právne vymedzenie, 
či algoritmus postupu pri prehliadke mŕtveho.

MUDr. Andrea Balogová z Ústavu súdneho lekárstva 
LF UPJŠ prednášala na tému Právne a etické problémy 
v súdnom lekárstve. Venovala sa vymedzeniu predmetu 
záujmu súdneho lekárstva a jeho jednotlivým úlohám, ako 
je znalecký výkon prehliadky miesta činu pre orgány činné 
v trestnom konaní, ako aj úzkej súčinnosti s ÚDZS. Ďalej 
podotkla, že Občiansky zákonník nerieši výslovne otázku 
právnej povahy ľudského tela. Právna veda sa pridržiava 
tradičného pohľadu prevzatého z histórie a ľudskému telu 
a jeho neoddeleným častiam priznáva povahu objektu 
„extra commercium“ a „sine domino“, či povahu veci „sui 
generis“.

MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. z Ús-
tavu súdneho lekárstva LF UPJŠ prednášala na tému 
Právne a etické aspekty znaleckej činnosti v medicíne 
a zdôraznila, že problematika znaleckej činnosti je 
rozsiahla a obnáša rôzne právne a etické aspekty. 
V príspevku venovala pozornosť zvláštnemu postaveniu 
znalca, ktorý je však vo svojej činnosti nahraditeľný 
a zastupiteľný iným znalcom. Účastníkom priblížila 
znaleckú činnosť nielen v medicíne, ale najmä v súd- 
nom lekárstve.

Príspevok Mgr. et Mgr. Silvie Capíkovej, PhD. 
z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF 
UK v Bratislave znel Juridizácia medicíny a trendy 
v oblasti biomedicínskeho práva. Zamerala sa na po- 
jem biomedicíny a biomedicínskeho výskumu, ako 
relatívne autonómnej oblasti právnej regulácie. 
Neopomenula jednotlivé markanty biomedicínskeho 
práva, ako napr. harmonizácia právnej úpravy, či ochrana 
súkromia. Záverom dodala, že juridizácia medicíny je 
sprevádzaná diferenciáciou právneho statusu pacienta.
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V priebehu druhého dňa, odznelo celkovo päť 
príspevkov venujúcich sa prevažne ochrane embrya, 
neplodnosti, interrupciám, reprodukčným právam, 
nerovnosti v prístupe k zdravotnej starostlivosti, ako 
aj hľadaniu optimálnej legislatívnej úpravy inštitútu 
predchádzajúceho priania.

Sme radi, že sa nám aj vďaka mnohým pozitívnym 
ohlasom, podarilo prispieť týmto podujatím, k pre-
lomeniu bariér a rozporuplného vnímania úlohy práva 
v zdravotníckej praxi. Naša vďaka patrí zástupcom 
Spolku medikov mesta Košice, ako aj Spolku 

košických študentov farmácie a zástupu dvoch 
desiatok partnerov za to, že svojou nemalou trochou 
prispeli k zorganizovaniu tohto podujatia. Výstupom 
z konferencie bude recenzovaný zborník. Pre záu-
jemcov o túto problematiku dávame do pozornosti 
aj náš nedávno vydaný zborník z konferencie Informovaný 
súhlas a inštitút predchádzajúceho priania, dostupný 
na stránkach vydavateľstva EUROKÓDEX.

Norbert Ostró – koordinátor konferencie
Lenka Jánošíková – organizačná garantka
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Financovanie
doktorandského štúdia v SR

pre akademický rok 2012/2013
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2012, schválená ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu Eugenom Jurzycom dňa 15. decembra 
2011 určuje výšky dotácie na štipendiá interných doktorandov. 
V rámci dotácie na štipendiá doktorandov sú verejnej vysokej 
škole poskytnuté účelové finančné prostriedky na štipendiá 
doktorandov na úrovni tarifných platov podľa osobitnej stupnice 
platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových 
zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v príl-
ohe č. 3 nariadenia Vlády SR č. 578/2009 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme, podľa skutočnej potreby 
na existujúcich doktorandov na miestach pridelených 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) a neúčelové finančné 
prostriedky určené tak, že na nových doktorandov sa 
na akademický rok 2012/2013 osobitne neprideľujú. Je 
na rozhodnutí vysokej školy, koľko nových doktorandov príjme. 

Z hľadiska objemu finančných prostriedkov sa situácia oproti 
doterajšiemu systému prakticky nemení, o prostriedky vyčlenené 
v predchádzajúcich rokoch na nových doktorandov sa totiž 
zvýšila suma v rámci prvku - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry 
pre výskum a vývoj. Tieto prostriedky však už nebudú účelovo 
určené na nové doktorandské miesta. V ďalších rokoch sa tento 
systém postupne rozšíri na všetkých doktorandov. Tak, ako 
budú zo systému odchádzať doktorandi, na ktorých sa účelovo 
prideľovali štipendiá, bude sa o príslušnú sumu zvyšovať objem 
prostriedkov prvku - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum 
a vývoj - rozpisovaných podľa výkonu vo výskumnej činnosti 
určenej kritériami uvedenými nasledovne:

- pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry 
pre výskum a vývoj sa použije výkon vo výskume odvodený 
od nasledujúcich výkonových parametrov:

a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej 
školy podľa poslednej komplexnej akreditácie (so zohľadnením 
priemernej výskumnej kapacity jednotlivých vysokých škôl 
za hodnotené obdobie),

b) podielu vysokej školy na objeme finančných 
prostriedkov získaných v rokoch 2009 a 2010 na výskumné 
granty zo zahraničia,

c) podielu vysokej školy na objeme finančných 
prostriedkov (bežné transfery) získaných v rokoch 2009 a 2010 
na výskumné granty zo štátneho rozpočtu a z iných domácich 
zdrojov (okrem štátnych programov),

d) podielu vysokej školy na priemernom počte doktorandov 
v dennej forme doktorandského štúdia po dizertačnej skúške 
za akademický rok 2010/2011,

e) podiel vysokej školy na publikačnej činnosti,
f) podiel vysokej školy na umeleckej tvorbe.

Zálohovo sú v rozpise dotácie pridelené jednotlivým verejným 
vysokým školám dotácie podľa vyčíslenia z centrálneho registra 

študentov z októbra 2011. Pre doktorandov pred vykonaním 
dizertačnej skúšky pridelí ministerstvo vysokej škole finančné 
prostriedky na úrovni prvého platového stupňa 9. platovej 
triedy príslušnej stupnice platových taríf a pre doktorandov po 
vykonaní dizertačnej skúšky dostane vysoká škola finančné 
prostriedky na úrovni prvého platového stupňa 10. platovej 
triedy príslušnej stupnice platových taríf. Ak počas roku 2012 
vykoná interný doktorand úspešne dizertačnú skúšku, dostane 
vysoká škola dodatočné finančné prostriedky na pokrytie 
nárokového zvýšenia jeho štipendia o jednu platovú triedu. 
Dotácia na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia na rok 
2012 sa verejnej vysokej škole zníži o finančné prostriedky, 
ktoré neboli v roku 2011 vyčerpané na tých doktorandov, 
na ktorých boli pridelené. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov 
sa finančné prostriedky na štipendiá existujúcich doktorandov 
rozpočtujú v rámci dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry 
pre výskum a vývoj. O finančné prostriedky rozpočtované 
na nových doktorandov v akademickom roku 2012/2013, ktoré 
boli rozpočtované v predchádzajúcich rokoch v podprograme 
- Poskytovanie ysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie 
prevádzky vysokých škôl - sa zvyšuje objem prostriedkov dotácie 
na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, ktorá sa 
rozpisuje podľa výkonu vo výskumnej činnosti určenej kritériami 
uvedenými podľa výkonových parametrov uvedených vyššie 
/ a) až f) /. 

Neúčelové finančné prostriedky v rámci dotácie na štipendiá 
doktorandov sa určia ako 1,2 násobok z potreby finančných 
prostriedkov na poskytnutie doktorandských štipendií na exis- 
tujúcich doktorandov na miestach pridelených ministerstvom 
na úrovni prvého platového stupňa príslušnej platovej triedy 
v mesiaci október 2011. Túto časť dotácie je možné použiť 
na zvýšenie štipendií vybraným doktorandom, na zabezpečenie 
nákladov spojených s doktorandským štúdiom (cestovné 
náhrady, vložné na konferencie atď.), ale aj na iné účely v súlade 
s platnou právnou úpravou v SR podľa rozhodnutia vysokej školy. 
V priebehu roka sa dotácia na štipendiá doktorandov (účelovo 
určená časť) upravuje na základe výsledkov evidencie stavu 
a podľa skutočnej potreby na existujúcich doktorandov 
na miestach pridelených ministerstvom podľa stanovených 
pravidiel. Termíny a formu evidencie stavu určí ministerstvo. 

Na záver treba povedať, že financovanie vysokých škôl je 
vymedzené v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej 
len „zákon“) a následne je konkrétne upravené a rozpracované 
v každoročnej metodike rozpisu dotácií verejným vysokým 
školám. Cieľom, resp. zámerom v oblasti rozpisu štipendií 
interných doktorandov je znížiť administratívne zaťaženie 
verejných vysokých škôl, ako aj flexibilnejšie reagovať na činnosť 
interných doktorandov a zároveň odstrániť eventuálne nežiaduce 
motivácie. Financovanie existujúcich doktorandov zostáva podľa 
metodiky predchádzajúcej.

Mgr. Lukáš Cisko,
tajomník pre sociálne záležitosti ŠRVŠ SR
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Dňa 13. 4. 2012 po dlhej ťažkej chorobe zomrel RNDr. Jan Vinař, CSc., jedna zo zakladateľských osobností 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Rád by som tým, ktorí si ho pamätajú, i tým, ktorí ho nemohli zažiť, pripomenúť 
a priblížiť jeho osobnosť.

Za Janom Vinařom
Jan Vinař sa narodil 15. 3. 1939 v Prahe v českej židovskej 

rodine ako Jan Wiener otcovi toho istého mena. Narodil sa 
do nevľúdnych časov. Jeho otec bol ako Žid niekoľko rokov 
v koncentračnom tábore, ktorý však našťastie prežil. Jeho 
manželka, Janova mamka Božena, nebola Židovka, a preto mohol 
malý Honzík stráviť veľkú časť vojny na vidieku u príbuzných. Tesne 
pred koncom vojny sa vrátil späť ku mame do Prahy, ale mama, 
stará mama a ďalší členovia rodiny zahynuli – paradoxne – pri spo- 
jeneckom bombardovaní Prahy 14. 2. 19451.

Po oslobodení sa malý Honzík po rokoch opäť zišiel s otcom. 
Keďže nemecké mená sa po vojne „nenosili“, otec sa rozhodol 
zmeniť si meno na české Vinař. V roku 1946 sa znova oženil. 
Honzík novú mamku Ludmilu rýchlo prijal a keď sa narodila 
sestra Zdenička, veľmi si ju zamiloval. Po vojne otec vyštudoval 
Filozofickú fakultu a po komunistickom prevrate začal pracovať 
ako novinár. V roku 1950 prijal miesto na ministerstve zahraničia 
a odišiel na veľvyslanectvo do USA. Tento rok teda strávil Honza 
s rodinou v USA, čo bola v tých časoch veľká vzácnosť. Po skončení 
tejto misie bol otec vyslaný ako dopisovateľ čs. rozhlasu do Číny. 
Tu sa opäť prihlásil o slovo osud: v roku 1958 pri ceste z Číny 
na záverečné skúšky a obhajobu na práve pri leteckom nešťastí 
v Rusku zahynula jeho nevlastná mamka i sestra Zdenička. Honzu 
to veľmi zasiahlo.

Po návrate do vlasti otec pokračuje v práci v zahraničnej redakcii 
čs. rozhlasu. V takomto prostredí Honza samozrejme považoval 
učenie sa cudzím jazykom za prirodzenú súčasť života. Mal na to 
talent a učil sa. Ku koncu života ovládal asi 10 jazykov, z toho 
v troch bol súdnym prekladateľom a tlmočníkom. Honza pôvodne 
o akademickej kariére vôbec neuvažoval, propagovali sa robotnícke 
profesie, a tak sa vyučil elektromontérom. Učilište dokončil 
v Prahe v roku 1955. Nastúpil do práce ako údržbár v jednom 
výskumnom ústave, ale zvedavá hlava ho predsa poháňala ďalej. 
V roku 1958 skladá maturitu vo večernej škole pre pracujúcich 
a po absolvovaní vojenskej služby v roku 1960 nastupuje na riadne 
štúdium numerickej matematiky na Univerzite Karlovej v Prahe. 
To dokončuje v roku 1965 a dostáva umiestnenku2 na novo-
vznikajúcu Prírodovedeckú fakultu UPJŠ do Košíc.

Ako vysokoškoláka Honzu zaujala poézia. Najprv študuje 
na ĽŠU umelecký prednes, krátko pôsobí v divadle poézie. 
Umeleckému prednesu sa potom venuje celý život a neskôr 
získava aj niekoľko ocenení zo súťaží Hviezdoslavov Kubín. Na Prí- 
rodovedeckej fakulte UPJŠ (PF) pôsobil Honza od roku 1965 
ako učiteľ najprv na Katedre matematiky, kde sa odborne venoval 
algebraickej lingvistike. Neskôr, s nástupom počítačov sa začal 
venovať programovaniu a prestúpil na výpočtové stredisko PF. 
Ako mladý učiteľ sa hneď v roku 1965 zapozeral do študentky 
Kláry Nodžakovej, s ktorou spojil svoj život koncom roka 1966. 
Ich manželstvo vydržalo cez mnohé protivenstvá 45 rokov. 
Vzišli z neho synovia Vít (1967) a Tomáš (1976). Po absolvovaní 

fakulty Kaja nastúpila ako učiteľka na strednú ekonomickú školu 
v Košiciach. Koncom 80-tych rokov musela pre vážne zdravotné 
problémy ostať doma, kde sa Honza o ňu príkladne staral.

Osudové chvíle prichádzali v Honzovom živote dosť často. 
Okupácia krajiny sovietskymi vojskami v roku 1968 a nástup 
tzv. normalizácie boli dobou lámania charakterov. Otec, ktorý sa 
medzitým tretíkrát oženil, ako pracovník rozhlasu počas okupácie 
ilegálne vysiela zo svojho bytu. Keď spoznáva márnosť odporu, 
odchádza aj s manželkou Věrou do emigrácie do Švajčiarska. To 
samozrejme priťažilo i Honzovi. V kombinácii s jeho neochotou 
nazývať biele čiernym a naopak to spôsobuje, že upadá do 
nemilosti a v roku 1974 nútene odchádza z fakulty. Ako zámienka 
poslúžilo akési vytlačenie Dubčekovho portrétu z počítača...3 
Kamaráti mu pomohli aspoň v tom, že nemusel „k lopate“, 
ale získal miesto na výpočtovom stredisku KNV. Tam pôsobil 
ako programátor a analytik v rokoch 1975-1991.

1 Nálet bol určený na nemecké Drážďany, ale v dôsledku zlého počasia zablúdil. 2 Vtedajší systém plánoval počet pracovných miest na všetkých úrovniach a ab-
solventi škôl dostávali svoje prvé zamestnanie úradne pridelené. 
3 Aj to je svedectvom jeho schopností. Skúšali ste definovať obraz pre počítač bez 
grafického rozhrania a vytlačiť ho na tlačiarni, ktorá pozná iba písmená a číslice?
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V „rokoch nehybnosti“, ktoré nasledovali, sa venuje najmä 
výchove detí. Deti mal veľmi rád, vedel ich zaujať a vymýšľal pre 
ne všelijaké hry. Venoval sa nielen vlastným deťom, ale aj deťom 
priateľov a príbuzných. Ako nadšený programátor sa spolu 
so synom Tomášom často zúčastňoval na rôznych súťažiach 
v programovaní – obvykle on ako najstarší a Tomáš ako najmladší 
účastník. Z tých rokov si ho najviac pamätám aj ja. Bol človekom 
nesmierne sčítaným a inšpiratívnym, mal veľký prehľad súčasnom 
o dianí i o histórii. Jeho vedomosti boli encyklopedické. Veľkou 
láskou mu bola sci-fi literatúra, ktorú čítal väčšinou v origináli 
a mal jej doma vynikajúcu zbierku. Keď už komunistický režim 
stratil trochu svojej ostrosti, dovolili Honzovi v roku 1984 urobiť si 
malý doktorát (RNDr.) na UK v Bratislave. „Roky nehybnosti“ prešli 
a revolúcia v roku 1989 odstránila pokrytecký systém. V roku 1991 
sa Honza vracia na fakultu, na Katedru matematickej informatiky. 
Zase s chuťou učí a venuje sa najmä problematike databáz. V roku 
1996 obhajuje na UK v Bratislave titul CSc. 

Po počiatočnom rozlete však osud znova tvrdo zasahuje. 
Najprv mu je v roku 2001 diagnostikovaná Parkinsonova choroba. 
Zo začiatku ho to obmedzuje najmä pohybovo, čo sa darilo liekmi 
čiastočne kompenzovať. Ale sťažuje mu to pomoc tiež pohybovo 
postihnutej manželke. A potom v roku 2004 prichádza nečakaná 
smrť syna Víta po krátkej chorobe. V tom istom roku musí Honza 
pre pokračujúcu vlastnú chorobu odísť do dôchodku. Jeho stav 
sa postupne zhoršuje. Posledných 9 mesiacov života strávil 
v špecializovanom zariadení Seniorpark v Kvetnici, lebo už po-
treboval stálu starostlivosť. Zomrel v popradskej nemocnici 
na zápal pľúc.

Ivan Žežula

Honza Vinař přišel do Košic rok po nás (Marta a já), to jest 
v roce 1965. Bylo nám třiadvacet, Honza byl o tři roky starší, 
a přitom promoval po nás. Při takovém mládí na takových rozdílech 
ještě záleželo. Věděli jsme o něm z Prahy, mel reputaci jako 
výborný recitátor - to mu zůstalo.

 Brzy se Honza rozloučil se svým původním oborem, numerická 
matematika (to jsme s Martou taky studovali), a dal se na Computer 
Science. Takže našimi hlavními tématy debat bylo to, co trápí 
Čechy a Slováky vůbec, a to politika. Byla to už doba, kdy různost 
názorů kamarády nerozdělovala.

 Kromě toho byl Honza zběhlý v mnoha jazycích (ani jsem to 
nepočítal); mysleli jsme si, jak jsme se dobře naučili rusky ve škole, 
ale kam jsme se hrabali na Honzu. Dokázal z magnetofonové pásky 
(ještě cívkového typu!) pres nízkou kvalitu záznamu reprodukovat 
texty písniček (blatnyepesni, pak se tomu říkalo underground) 
zpívaných v moskevském předměstském slangu - ty pásky byly 
propašované z tehdejšího SSSR za záhadných okolností. Teď ty 
pásky mám v Kanadě, moje maminka je propašovala z tehdejší 
ČSSR.

 Když se dali Honza s Kájou dohromady, na krátkou dobu se 
s námi dělili o byt; byli jsme snad ještě větší kamarádi. Pak se bytu 
ujali, když jsme se s Martou v roce 1968 zapomněli vrátit do ČSSR 
a zamířili do Kanady. Po mnoho let jsme o sobě nevěděli; báli jsme 
se, ať už oprávněně nebo ne, že styk s utečenci by jim škodil. 
A měli jsme svých trampot dost.

 Vinařovy jsem navštívil (po převratu, nevím už v kterém roce, 
ale musel jsem žádat o slovenské vízum); vítali mě na stejné 
adrese, a samozřejmě jsem se na fakultě uviděl s bývalými kolegy 
a studenty. 

 To pak pokračovalo: Vinařovic syn Tomáš se svou paní Broňou 
studovali ve Waterloo poblíž Hamiltonu, a Honza s Kájou dostali 
parádní nápad, že je překvapí návštěvou. Drželi jsme to v tajnosti 
a já jsem mladým namluvil, že je chceme navštívit s kamarádem 
Zdeňkem (ten řídil auto). Rodiče se vynořili až v pravou chvíli, 
a radost byla. To už se Janovi hlásily potíže s chůzí, ale nevěděli 
jsme, v co se to obrátí.

 Pak už jsem si s Košičany dopisoval e-mailem, občas jsem 
Honzovi popřál k narozeninám.

 Po celou tu dobu, přes všechna životní traumata, a bylo jich 
víc než dost, Honza uměl kolem sebe šířit dobrou náladu. Škoda 
ho.

 Slávek Kovařík

V dňoch 26. – 27. 4. 2012 usporiadal Slovenský 
spolok študentov zubného lekárstva preventívnu akciu 
pre občanov mesta Prešov pod názvom „Dni zdravého 
úsmevu“. Záštitu nad akciou prebral pán primátor JUDr. 
Pavel Hagyari. Hlavným sponzorom bola firma CURADEN 

Slovakia s. r. o., Všeobecná zdravotná poisťovňa a part-
nerom akcie sa stalo mesto Prešov. Akcia prebiehala 
na Hlavnej ulici medzi konkatedrálou Sv. Mikuláša a Juž- 
ným parkom. Počas oboch dní nám prialo vynikajúce 
počasie, ktoré privábilo občanov mesta Prešov do ulíc. 

Dni zdravého úsmevu
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Dňa 24. 5. 2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov 
Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len 
„ŠRVŠ SR“), in concreto Mgr. Lukáš Cisko vo funkcii tajomní-
ka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ SR, ako aj Vladimír Hardoň 
vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR a zároveň 
člen Dozornej rady Študentského pôžičkového fondu (ďalej len 
„ŠPF“) s novým riaditeľom ŠPF, ktorým sa stal pán PhDr. Pavol 
Kučmáš. Nový riaditeľ ŠPF nás vrúcne prijal vo svojej kancelárii 
na Panenskej ulici č. 29 v Bratislave, kde má ŠPF svoje sídlo. 
Úvodom treba tiež pripomenúť, že ŠPF je neštátny účelový fond 
na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl a bol zriadený 
zákonom č. 200/1997 Z.z. o študentskom pôžičkovom fonde 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Ústrednou témou stretnutia bola diskusia venovaná 
najpálčivejším oblastiam, ktoré sa priamo, či nepriamo týkajú 
poskytovania študentských pôžičiek, t. j. išlo o iniciatívny prístup 
oboch strán pri hľadaní eventuálnych riešení v rámci úvah de 
lege ferenda, akými sú predovšetkým legislatívny zámer, týkajúci 

Stretnutie s novým riaditeľom
Študentského pôžičkového fondu

sa novely zákona; nadviazanie hlbšej spolupráce pri kreovaní 
nových a hlavne účelných zámerov nového riaditeľa ŠPF so ŠRVŠ 
SR; spôsoby ako predchádzať zneužívaniu sociálnych štipendií; 
mediálna kampaň zameraná na propagáciu ŠPF.

Pán riaditeľ ŠPF nám predložil plán prác, t. j. iniciatívny materiál 
zameraný na predpokladané ciele a úlohy, ktoré by mali byť v ŠPF 
vykonané do konca roka 2012 za účelom:

- zvýšenia povedomia študentov o existencii a činnosti ŠPF,
- zvýšenia množstva poskytnutých pôžičiek,
- zlepšenia komunikácie s vysokými školami, strednými 

školami (odborné, gymnáziá),
- zvýšenia efektivity činností vrámci ŠPF,
- zvýšenia hospodárnosti vynakladaných finančných 

prostriedkov,
- maximálnej eliminácie organizačných a funkčných nedos-

tatkov v operatívnej činnosti ŠPF.
Demonštratívne uvádzané ciele a úlohy odrážajú návrh pána 

riaditeľa ŠPF, ako aj zamestnancov ŠPF pre naplnenie poslania 
fondu, ako aj postrehy a námety riešení vrámci činnosti ŠPF 
od jeho nástupu do funkcie dňom 1. mája 2012. Ako pán riaditeľ 
ŠPF ďalej uvádza, plán prác je definovaný ako zoznam úloh 
s konkrétnymi termínmi plnenia rozdelený do logických celkov 
podľa charakteru jednotlivých plánovaných aktivít a úloh, ktorých 
realizáciou sa predpokladá dosiahnutie synergického pozitívneho 
efektu. Na záver stretnutia nás pán riaditeľ ŠPF informoval, že 
pro futuro budú realizované výjazdové stretnutia riaditeľa ŠPF 
s predstaviteľmi tých fakúlt vysokých škôl, na ktorých je najvyšší 
záujem študentov o poskytnutie pôžičiek zo ŠPF. 

Mgr. Lukáš Cisko,
tajomník pre sociálne záležitosti ŠRVŠ SR

Vladimír Hardoň,
predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR

a člen Dozornej rady ŠPF

Od skorých hodín sme pozývali do našich stanov deti 
z okolitých základných a stredných škôl. Študenti zubného 
lekárstva z Košíc vysvetľovali deťom a okoloidúcim ako 
správne sa ma držať kefka, aká technika čistenia zubov je 
vyhovujúca a kopec ďalších informácií o dentálnej hygiene. 
Každý, kto absolvoval inštruktáž, dostal kefku CURAPROX 
5460 ultra soft zadarmo. Počas dvoch dní bolo vyškolených 
650 občanov mesta Prešov.

Prešovské „Dni zdravého úsmevu“ boli usporiadane 
po prvýkrát v tomto meste, veríme, že rovnakú podporu 
dostaneme od sponzorov a partnerov aj budúci rok. Naši 
študenti sú vždy pripravení poradiť a pomôcť všetkým ľuďom, 
ktorí o to majú záujem. Aj touto cestou ďakujeme generálnemu 
sponzorovi akcie ako aj všetkým, ktorí nás podporili.

Maroš Kamenický



ÚSPEŠNÝ ROČNíK 
VYSOKOŠKOLSKEJ LIgY 

V MINIFUTBALE 
V akademickom roku 2011/2012 prebiehala na pôde UPJŠ 

v Košiciach súťaž vysokoškolskej ligy v minifutbale za účasti 11 
družstiev. Dlhodobá súťaž pozostávala z 10 základných kôl, 
v ktorých bolo odohraných 55 zápasov. Hráčmi jednotlivých 
družstiev boli študenti všetkých piatich fakúlt UPJŠ a Ústavu 
telesnej výchovy a športu UPJŠ v celkovom počte 115 hráčov. 
Najlepšie 4 družstvá po dlhodobej súťaži absolvovali 19. apríla 
2012 záverečný finálový turnaj – play off, kde sa hralo systémom 
každý s každým.

Celkovým víťazom VŠ ligy v minifutbale na UPJŠ v Košiciach sa 
stalo družstvo Lekárskej fakulty VR (vyššie ročníky), ktoré počas 
celej súťaže reprezentovali : Škyvra, Mamaj, Benčko, Štieber, 
Győri, Toman, Bakši D., Bakši J. Najlepším strelcom celej súťaže 
sa stal Dávid Šimovič, študent 2. ročníka Fakulty verejnej správy 
UPJŠ s počtom 20 strelených gólov. Najlepšie 3 družstvá boli 
ocenené medailami. Všetky družstvá dostali diplomy a ceny. Vecnú 
cenu dostal aj najlepší strelec turnaja. Celú súťaž organizačne 
pripravil a riadil PaedDr. Imrich Staško.

PaedDr. Imrich Staško
Ústav telesnej výchovy a športu

Najlepší strelec celej súťaže Dávid Šimovič 

Víťazné družstvo VŠ ligy v minifutbale na UPJŠ pre akademický rok 
2011/2012 - LF VR

Kapitán víťazného družstva Ladislav Škyvra pri preberaní ceny 
za 1. miesto 

Memoriál
JUDr. Milana gejdoša, CSc.

vo futsale
Dňa 8. mája 2012 zorganizovala Právnická fakulta UPJŠ 

v Košiciach v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu 
UPJŠ jubilejný 15. ročník Memoriálu JUDr. M. Gejdoša, CSc. 
vo futsale. Turnaja, ktorý sa tradične koná na počesť bývalého 
pedagóga Právnickej fakulty sa zúčastnilo 6 družstiev, a to 
učitelia a študenti Právnickej fakulty, advokáti, prokurátori, 
sudcovia a colníci v celkovom počte 68. V dvoch skupinách 
bolo spolu odohraných 8 stretnutí, ako aj stretnutia o 3. a 1. 
miesto. Víťazom 15. ročníka Memoriálu M. Gejdoša, CSc. 
vo futsale sa stalo družstvo študentov Právnickej fakulty, 
ktoré vo finále porazilo sudcov a už šiestykrát po sebe získalo 
Putovný pohár dekanky fakulty. Družstvá na prvých troch 
miestach boli odmenené pohármi a všetky tímy dostali diplomy. 
Historický úspech dosiahli učitelia Právnickej fakulty, ktorí 
bojovali v stretnutí o 3. miesto. Napriek prehre odohrali turnaj 
vo veľmi dobrej forme a 4. miesto je v doterajšej histórii turnaja 
ich najlepším umiestnením. 

Konečné poradie družstiev:
1. Študenti
2. Sudcovia
3. Prokurátori
4. Učitelia
5. Advokáti
6. Colníci
    PaedDr. Imrich Staško

Ústav telesnej výchovy a športu
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Vysokoškolská 
liga Vo florbale

Už tradične sa na pôde UPJŠ v Košiciach konala Vysokoškolská 
liga vo florbale. V akademickom roku 2011/2012 sa do ligy 
prihlásilo 8 družstiev zložených prevažne zo študentov fakúlt 
našej univerzity a družstva z Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach. Liga prebiehala systémom každý s každým 
v základnej časti, nadstavbou a play-off. Vzájomné zápasy boli 
rozdelené na jesennú a jarnú časť podľa dĺžky semestra. Hralo 
sa v priestoroch telocvične T5 na Medickej 6, pričom v každom 
kole sa odohrali 2 zápasy. Poradie tímov po základnej časti určilo 
dvojice, ktoré sa stretli v play-off podľa klasického kľúča 1-8, 2-7, 
3-6, 4-5. Hralo sa na jeden zápas a postupujúci sa stretli priamo 
v boji o medaily. Do semifinále postúpili Prváci, Spartans, Veterina 
a Torpédo R40. Nakoniec sa z titulu tešili hráči tímu Spartans, ktorí 
porazili vo finále Prvákov. Boj o tretie miesto vyhrali Torpédo R40 
a štvrtá skončila Veterina. 

Celkové poradie tímov: 1. SPARTANS, 2. PRVÁCI, 3. 
TORPÉDO R40, 4. VETERINA, 5. FIGHTERS, 6. SHARKS, 7. 
TRUMPEŤÁCI, 8. LAWYERS.

Ocenení boli aj najlepší strelec Jakub Havrilko a najlepší 
obranca Lukáš Varga (obaja z tímu PRVÁCI) najlepší brankár Igor 
Ilčin (SPARTANS), najužitočnejší hráč Miroslav Ferko (VETERINA).

Ďakujem hráčom za výborné výkony, rozhodcom aj divákom 
za vynikajúcu atmosféru počas celého ročníka, tiež ostatným, 
ktorí sa starali o náš web http://upjsliga.webz.cz/, kde nájdete 
všetky ďalšie informácie. Teším sa na stretnutie s Vami aj v novom 
akademickom roku.
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Semifinalisti VŠ ligy vo florbale 2011-12

Historický úspech
našich florbalistov

Dňa 24. apríla 2012 sa už tradične konal v Ko-
šiciach významný florbalový turnaj Salibandy cup s me-
dzinárodnou účasťoua nechýbal na ňom ani výber našich 
najlepších hráčov, ktorí pôsobia vo Vysokoškolskej lige 
UPJŠ. Na turnaji sa predstavilo 9 družstiev, ktoré boli 
rozdelené do dvoch skupín. Naša univerzita začínala 
v skupine s družstvami Sjf, Fei-titans a Berg (všetky 
z Technickej univerzity v Košiciach). Naši chlapci 
vyhrali všetky zápasy v skupine, čo im zaručilo priamy 
postup do finále turnaja. Tam sa stretli s víťazom druhej 
skupiny Miškolcom. Študenti z Maďarska postúpili 
do finále turnaja vôbec po prvý krát, čo sa prejavilo 
na enormnej snahe zvíťaziť už v úvode zápasu. Po veľmi 
vyrovnanom začiatku sa naši chlapci dostali do hry a pre- 
valcovali súpera vysokým rozdielom 16:3. Po prvý 
raz v histórii našej alma mater dokázal florbalový tím 
UPJŠ získať cenné prvé miesto. Prestížny florbalový 
turnaj každoročne organizuje Mgr. Juraj Dudovič) 
na pôde Technickej univerzity. Ocenenie „najlepší brankár 
turnaja“ získal Matúš Griščík.

Mgr. Marek Valanský

Za UPJŠ hrali:
Horný rad zľava: Róbert Balajty (C), Martin Hudzík, Peter Dudovič, Lukáš Pinka.
Stredný rad zľava:
Lukáš Varga, Tomáš Kysela, Mgr. Juraj Dudovič (riaditeľ turnaja), Tomáš Harčar.
Dolný rad zľava: Milan Dobda, Matúš Griščík, Viktor David.



Projekt podporili:

Náš klub fanúšikov prírodovedných 
vedomostí sa rýchlo rozrastá a nás to teší. 
Do tretieho ročníka projektu Botanikiáda 
(projekt zameraný na popularizáciu vedy)  

s podtitulom „Farebný svet prírody“ sa 
v rámci školských kôl zapojilo 3034 žiakov 
ZŠ. Je pre nás veľmi dôležité získať obraz 
o spektre vedomostí v generácii našich 
piatakov a následne z týchto poznatkov 
vychádzať pri príprave regionálnych kôl 
Botanikiády. Tie sa nám v tomto roku 

naozaj vydarili, o čom svedčí aj množstvo 
pozitívnych reakcií. Žiaci sa opäť potrápili 

i zabavili pri plnení problémových úloh 
zameraných na ich vnímanie sveta okolo 

nás.Učitelia ocenili praktické odporúčania 
Ing. Gregoreka, PhD. pri zakladaní skalky, 
ku ktorým dostali ako bonus 6 skalničiek. 

So záujmom si vypočuli aj príspevok 
Ing. Suváka, PhD. na tému Mimikry – 

napodobeniny v rastlinnej a živočíšnej ríši. 
O farbe kvetov a ich význame informoval 
doc. RNDr. Mochnacký, CSc. Rozprúdiť 

debatu o pobyte škôl v prostredí Botanickej 
záhrady sa snažila RNDr. Fridmanová, PhD. 

Spestrením pobytu v Botanickej záhrade 
bola možnosť stretnúť autorku Rozprávkovej 
krajiny, pani Vítezslavu Klimtovú a pobudnúť 

v prostredí škriatkov a víl. Účastníci 
Botanikiády veľmi radi využili možnosť 
navštíviť aj výstavu Motýle exotických 

trópov. Rok 2012 bol pre náš riešiteľský tím 
prelomový. Projekt Botanikiáda bol posledný, 

tretíkrát realizovaný s finančnou pomocou 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

a Mesta Košice. Veríme, že sa nám projekt 
podarí finančne i organizačne zabezpečiť 

aj do nasledujúcich rokov. Botanická 
záhrada UPJŠ v Košiciach je otvorená celo-

ročne, preto neváhajte a navštívte miesto 
botanických unikátov, informácií a krásy.

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
zodpovedná riešiteľka projektu 




