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Pestovanie tradície

Č          o je to tradícia? Je vôbec potrebné sa ňou zaoberať?  
 Nie je to dokonca škodlivé na nej stavať? Na túto problema-

tiku môže byť rôzny názor u jednotlivcov, ale aj u celých spoločen-
ských skupín. V histórii ľudstva sa periodicky vyskytovali obdobia 
vlád, ktoré považovali pestovanie tradície za neprijateľné a ničili 
všetko, čo symbolizovalo predchádzajúce etapy spoločenského vý-
voja. Z umeleckej, technickej a duchovnej pokladnice človečenstva 
sa nenávratne stratilo množstvo hmotných skvostov a zabudlo sa na 
skvosty duchovné, ktoré bolo treba nanovo objavovať. Niečo zmizlo 
nadobro v nenávratne a my sa dnes čudujeme a nevieme prísť na to, 
ako vytvorili divy sveta pri vtedajších technologických a vedomost-
ných podmienkach. Tradícia totiž opakovane strácala kontinuitu 
pri obrovských spoločenských či prírodných kataklizmách.
Ak sa má firma, škola či akékoľvek spoločenstvo úspešne rozvíjať, 

nemôže s každou generáciou začínať na „zelenej lúke“, ale stavať 
na úspechoch svojich predchodcov. Musí si vytvárať a pestovať tra-
díciu. „Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som stál na pleciach ob-
rov“ – povedal vraj Isaac Newton. Len tak sa dá ísť ďalej, dospieť 
k novému a zásadnejšiemu objavu, vytvoriť nové, veľkolepé dielo. 
Každý veľký človek mal svojho učiteľa, ktorého nakoniec aj preko-
nal, čo je dobrou vizitkou toho učiteľa. Svedčí to o jeho múdrosti 
a veľkorysosti.
Aj my, na našej škole, budujeme svoju budúcnosť na tradícii. Možno 

si to niekedy ani celkom neuvedomujeme, ale už len oslavy výročí sú 
budovaním tradície. V tomto roku ich máme niekoľko. Päťdesiat ro-
kov od svojho založenia oslavuje Prírodovedecká fakulta, štyridsať 
rokov Právnická fakulta a naša Univerzitná knižnica. Je chvályhod-
né, že popri týchto výročiach nezabúdame ani na našich predchod-
cov. Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj týchto pracovísk  
– a tým aj celej univerzity. Odhalenie pamätnej busty jeho magnifi-
cencie profesora Vladimíra Hajka nabáda na pokračovanie a vytvo-
renie takejto tradície, ktorá je na iných univerzitách už bežnou pra-
xou. Napomáha to aj zdokonaľovať vlastné osobnostné vlastnosti. 
Pretože len ľudia s nadhľadom, nezahľadení do vlastných úspechov 
a nemysliaci si, že história ľudstva sa začala ich narodením,  
sú schopní myslieť na predchodcov, poďakovať im a dôstojne osláviť 
ich vklad do našej prítomnosti.
Tradíciou je aj to, že sa hlásime k Universitas Cassoviensis, hoci 

kontinuita tejto školy bola prerušená a názov po založení našej školy 
zmenený. Mali by sme byť však viac hrdí a informovaní aj o jej  
absolventoch. Za všetkých spomeniem aspoň jedného, pána Michala 
Baluďanského, rodáka z Vyšnej Olšavy, ktorý v rokoch 1783 – 1785 
študoval na filozofickej fakulte vtedajšej Kráľovskej akadémie práva 
(premenovaná z Universitas Cassoviensis). Štúdium ukončil s vyzna-
menaním. Po úspešnom pôsobení v Uhorsku odchádza na pozvanie 
ruského cára Alexandra I. do Sankt Peterburgu, kde sa po založení 
univerzity v roku 1819 stáva jej prvým rektorom...
Nie sme takí chudobní na osobnosti a tradície, ako by sa to na prvý 

pohľad zdalo. Len musíme o nich vedieť, vážiť si ich a byť na to hr-
dí. To je najlepšia cesta k ešte lepšej budúcnosti. To je výzva pre na-
šich mladších kolegov a študentov, to je príklad, aby si raz naši po-
tomkovia spomenuli na osobnosti, ktoré sa dnes formujú medzi na-
mi. Je na to treba len menej egoizmu a viac zhovievavosti. Tak ako 
napísal Henry Miller: „Začni sa zaujímať o život, ktorý vidíš; o ľu-
dí, veci, literatúru, hudbu – svet je taký bohatý, jednoducho pulzuje 
vo vzácnych pokladoch, krásnych dušiach a zaujímavých ľuďoch. 
Zabudni na seba.“
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UNIVERSITAS ŠAfARIkIANA

Editoriál

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
rektor UPJŠ 

predseda redakčnej rady

Ceremoniál odhalenia pamätnej tabule prof. 
RNDr. Vladimíra Hajka, prvého dekana PF 
UPJŠ (20. 5. 2013, Park Angelinum 9)

Stretnutie absolventov – zhromaždenie v priestoroch auly LF 
UPJŠ. V rámci stretnutia bola po prvý raz udelená cena Prae-
mium alumni dvadsiatim učiteľom-absolventom PF UPJŠ, ktorí 
sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou 
mierou sa zaslúžilio popularizáciu prírodných vied medzi 
mladými ľuďmi

Vystúpenie jedného z bývalých 
slávnych ŠTRK-áčov
(doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.)Spoločenský večer absolventov a zamestnancov 

PF UPJŠ v Spoločenskom pavilóne

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ 
(20. 5. 2013, Dom umenia). Udeľovanie zlatej, 
striebornej a bronzovej medaily PF UPJŠ 
osobnostiam a inštitúciám, ktoré výraznou mierou 
prispeli k rozvoju fakulty

Oslavy 50. výročia vzniku 
Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach
(1963 – 2013)
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Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.:
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„Azda raz stúpne cena vzdelania...“
Pán dekan, Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ oslavuje päťdesiat 
rokov existencie. V živote 
človeka je to nepochybne 
významný medzník. Čo znamená 
päťdesiatka v živote fakulty?

Päťdesiatka – to je na slovenské pomery 
slušný časový úsek. Vydeľuje nás spomedzi 
iných fakúlt, ktoré na Slovensku alebo v blíz-
kych krajinách vznikli len prednedávnom. 
Pri päťdesiatich rokoch existencie sa už dá 
hovoriť o tradícii. Myslím, že fakulta dostala 
do vienka od našich predchodcov veľa pozi-
tívneho – má výsostne vedecký charakter 
a vzdelávanie je nerozlučne späté s vedec-
kým bádaním. Na fakulte je veľmi korektná 
a tolerantná atmosféra, v ktorej sú reš-
pektované spoločné hodnotové princí-
py, ale aj odlišnosti jednotlivých odborov. 
Uvedomujeme si, že ak chceme napredo-
vať, nemôžeme sa tešiť z toho, že na Slo- 
vensku patríme medzi najlepších, ale musí-
me sa porovnávať s vyspelou Európou 
a svetom. Kto sa pohrá s letopočtami, zistí, 
že prvýkrát v histórií fakulty sú členovia jej 
vedenia mladší ako samotná fakulta. Možno 
to znamená, že sme prešli do ďalšej etapy 
existencie fakulty, ktorá prirodzene omladla 
a vo všetkých oblastiach dôjde, možno 
aj trochu skokovite, k posunu v súlade 
s tým, čo prináša moderná doba.

Môžete vytýčiť najdôležitejšie 
míľniky v polstoročnej histórii 
fakulty, ktoré zásadne formovali 
jej ďalší vývoj a smerovanie?

Zmapovať všetky míľniky by si vyžiada-
lo podrobnejšiu analýzu a viac priestoru. 

s rodinou...

Skúsim niečo vybrať. Dôležité boli prvé 
roky, keď sa formovali prvé štyri odbory 
na fakulte – biológia, fyzika, chémia a ma-
tematika. V 60. rokoch sa k nim postupne 
pridávala informatika, hoci tento postupný 
proces sa zavŕšil až v 80. rokoch. Geografia 
pribudla na sklonku 90. rokov. Prelom 80. 
a 90. rokov priniesol posilnenie samosprávy 
a akademických práv a slobôd. Výrazne sa 
zlepšili podmienky na medzinárodnú spo-
luprácu a prezentáciu výsledkov vo svete. 
Koniec 90. rokov bol v znamení prechodu 
na kreditový systém štúdia. Výrazne vzrástol 
počet študentov, zvýšil sa počet študijných 
programov. V roku 2002 vznikli na fakul-
te ústavy, čo výrazne zmenilo organizačnú 
štruktúru a mnohé riadiace procesy. No 
a od roku 2008 zaznamenávame vďaka 
štrukturálnym fondom EÚ investičný boom.

Minulosť je jedna strana 
mince, prítomnosť druhá, 
azda ešte dôležitejšia. Aké 
projekty a investičné zámery 
realizujete, či máte v pláne 
v blízkom čase realizovať?

Okrem cirka sto vedeckovýskumných 
projektov na fakulte aktuálne realizujeme 
okolo pätnásť projektov zo štrukturálnych 
fondov. Tie druhé predstavujú v istom zmys-
le výnimočné zdroje, ktoré nám umožňujú 
jednorazovo modernizovať a investovať do 
skvalitnenia prostredia a procesov na fakul-
te. V najbližšom čase by sa mali začať reali-
zovať projekty na vybudovanie univerzitných 
vedeckých parkov Technicom a Medipark 
a vedeckovýskumného centra Promatech. 
V rámci nich by sme mali čiastočne vy-
riešiť problémy s dvomi problematickými 

budovami fakulty, vylepšiť existujúcu infra- 
štruktúru a naštartovať niekoľko vedeckový-
skumných zámerov. Ďalšou veľkou šancou 
pre nás je projekt CELIM. Bude financovaný 
zo 7. rámcového programu a podľa všetké-
ho prinesie najväčší balík peňazí, aký dote-
raz Slovensko v rámci projektov z rám- 
cových programov získalo. Projekt je zame-
raný na vybudovanie interdisciplinárneho 
centra v oblasti bunkového zobrazovania.

Skúste sa „zahrať“ na 
prognostika a predpovedať 
možnú budúcnosť vašej 
fakulty o päťdesiat rokov.

Je ťažké byť prognostikom. Keď sa človek 
začíta do populárno-vedeckých časopisov 
zo 60. rokov, zistí, že Jules Verne bol so 
svojimi víziami oveľa úspešnejší ako jeho 
nasledovníci. Aj ja som sa pred desiatimi 
rokmi zabával, keď moja dcéra fotografovala 
s hračkárskym mobilom. Ukázalo sa, že vo 
svojej fantázii spojila dva prístroje a vytvori-
la si niečo, čo je dnes absolútnym štan-
dardom. Ale skúsim trochu snívať. Zrejme 
sa veľa nezmení na podstate vedeckého 
bádania. Stále bude musieť byť na začiat-
ku vzdelaný a tvorivý človek, ktorý bude 
vedieť identifikovať a sformulovať problém. 
Predovšetkým v experimentálnych disciplí-
nach bude infraštruktúra zrejme oveľa viac 
pripomínať to, čo dnes poznáme zo žánru 
sci-fi. Viac zmien asi zažije vzdelávanie. 
Nevyhneme sa prieniku moderných techno-
lógií. Ešte menej sa zrejme bude používať 
krieda a tabuľa, klasické učebnice budú 

zriedkavosťou. Predpokladám, že fakulta 
bude oveľa viac internacionalizovaná 
a základným komunikačným jazykom bude 
angličtina. Azda stúpne cena vzdelania 
a zamestnávatelia si budú objednávať vzde-
lávanie odborníkov a budú sa predbiehať 
v tom, kto dá úspešnému absolventovi lep-
šiu ponuku...

Dovolíte aj niekoľko osobných 
otázok? Aký je to pocit zaradiť 
sa – v pomerne mladom veku 
– medzi také osobnosti na 
čele PF UPJŠ ako akademici V. 
Hajko a T. Kolbenheyer a riadiť 
jednu z najvýznamnejších 
akademických inštitúcií 
na Slovensku?

Myslím, že je to čosi, čo budem schopný 
doceniť až s odstupom času. Uvedomujem 
si, že je to veľká pocta. O to viac, že kan-
didovať na dekana som sa rozhodol až po 
tom, čo na fakulte vznikol určitý konsenzus 
a videl som, že mám podporu osobnos-
tí fakulty, ktoré sa v minulosti zaslúžili o to, 
že fakulta dnes patrí medzi najlepšie na 
Slovensku. Byť vo funkcii dekana je samo-
zrejme spojené s istou formou spoločen-
ského uznania. Na druhej strane je to množ-
stvo práce a povinností, ktoré vypĺňajú celý 
rok. Ja sa skôr venujem premýšľaniu 
o tom, ako posunúť ďalej fakultu a naplniť 
to, k čomu som sa spolu s kolegami pred 
časom zaviazal. A iní budú mať neskôr príle-
žitosť zhodnotiť, či sa éra môjho „dekanova-
nia“ aspoň  trochu priblížila k tým najslávnej-
ším obdobiam fakulty.

Ste matematik. Mnohým ľuďom 
táto veda naháňa strach, 
vás – naopak – fascinuje. 
Čím si vás získala?

Jazyk matematiky je pre mnohých ľudí 
abstraktný. Podobne abstraktný je aj notový 
zápis. Hudobník však vníma krásu notového 
zápisu a počuje hudbu, ktorá mu zodpove-
dá. Hudba má – na rozdiel od matematiky 
– tú výhodu, že existuje aj jej zvuková po-
doba. A tú už dokáže vnímať takmer každý. 
Matematika je v tomto hendikepovaná. Nie 
každý dokáže vnímať krásu abstraktného 
matematického zápisu. Ja tu krásu vnímam. 
Na matematike a teoretickej informatike 
ma láka možnosť objavovať niečo nové. 
Na druhej strane je mi blízke to, že nestačí 
niečo iba objaviť, treba to aj patrične overiť 
a odôvodniť korektnosť. Takáto „čistá“ mate-
matika je na prvý pohľad úplne odtrhnutá 
od reálneho života. Ja som však presved-
čený, že ten, kto chodí s otvorenými očami, 
nájde v reálnom živote veľa prepojení 
s matematikou.

Špecializujete sa na diskrétnu 
matematiku. Čo si môžeme 
– my, laici, ktorí tomu vôbec 
nerozumieme – pod týmto 
termínom predstaviť?

Trochu to upresním. Väčšina z toho, 
čomu sa odborne venujem, sa dá zaradiť 
do diskrétnej matematiky alebo teoretic-
kej informatiky. Hranica medzi jednotlivými 
disciplínami je však veľmi krehká a nemá 
zmysel ju vymedzovať. Čo sa týka diskrét- 
nej matematiky, je to časť matematiky, ktorá 
sa venuje diskrétnym štruktúram a mo- 
delom. Protipólom sú spojité štruktúry. 

Reprezentantom prvého typu sú napríklad 
celé čísla, reprezentantom druhého sú 
reálne čísla. Azda všetci si zo základnej 
školy pamätajú, že celé čísla sa dajú na 
číselnej osi vyznačiť ako izolované (diskrét-
ne) body a reálne čísla (spojite) vypĺňajú 
číselnú os. Čas a priestor sú síce spojité 
veličiny, ale my ich dokážeme vnímať iba 
v diskrétnych okamihoch. Ja sa špeciálne 
venujem grafom, ktoré umožňujú modelovať 
vzťahy medzi dvomi objektmi. Príkladom sú 
počítačové alebo sociálne siete či dopravné 
spojenia. Venujem sa štúdiu modelov z teo-
retického hľadiska, ale aj návrhu efektívnych 
algoritmov pre prácu s nimi.

Matematiku máte v rodine 
– venuje sa jej aj vaša 
manželka. Vydali sa vo 
vašich, matematických 
šľapajach aj vaše deti?

Obe dcéry navštevujú matematickú triedu 
na Gymnáziu Alejová. Absolvovali množstvo 
matematických súťaží, seminárov a sústre-
dení a často aj veľmi úspešne. K matema-
tike majú teda určite pozitívny vzťah. Nikdy 
však neboli zamerané jednostranne a popri 
matematike sa rozvíjali aj v iných oblastiach. 
Staršia dcéra sa rozhodla, že bude študovať 
medicínu. Vyzerá to teda tak, že sa od ma-
tematiky vzdiali, ale pevne verím, že to, 
čo sa prostredníctvom hlbšieho záujmu 
o matematiku naučila, bez problémov uplat-
ní aj v inom povolaní. Matematika je totiž 
disciplína, ktorá rozvíja schopnosti nevy-
hnutné pre všetky tvorivé povolania. No 
a najmladší syn sa zatiaľ prejavuje len počí-
taním do dva až tri, takže uvidíme, ale roz-
hodne je odmalička ovplyvnený prostredím. 
Vidieť to na tom, ako formuluje vety a ako sa 
snaží argumentovať.

Prezradíte nám, ako zvykne 
relaxovať matematik, ktorý 
manažuje akademickú „firmu“? 
Ako najradšej trávite voľný 
čas? Ak vôbec nejaký máte...

Trávenie voľného času najviac ovplyv-
ňuje náš malý syn. Keď prídem domov, 
snažím sa venovať mu aspoň dve hodiny. 
Zúčastňujem sa aktivít, ktoré sú primerané 
jeho veku – staviame niečo z lega, čítame 
knihy, púšťame si vláčiky. Cez víkend sa 
snažíme vyjsť aspoň trocha vonku. Naším 
obľúbeným cieľom je železničná trať a zoo. 
Všetci piati sa aspoň raz začas snažíme ísť 
na nejaký výlet. V zime chodíme lyžovať 
a na bežky. Kedysi sme chodili aj na cyklo-
túry, ale teraz na nich akosi nezostáva dosť 
času. Možno sa to zlepší, keď syn pod-
rastie. Kedysi som aj dosť veľa čítal. Teraz 
sa k niečomu inému ako mailom, oficiálnym 
dokumentom, vedeckej a odbornej literatúre 
dostanem len veľmi zriedkavo, spravidla cez 
sviatky alebo dlhšiu dovolenku.

Pýtal sa: Marián Gladiš
Foto: archív G. S.
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Dňa 10. apríla 2013 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach pri príležitosti udelenia čestné-
ho titulu „doctor honoris causa“ pánu Giannimu Buquicchiovi, 
predsedovi Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom 
práva (Benátskej komisie). Slávnostný akt sa uskutočnil v priesto-
roch Historickej auly Rektorátu UPJŠ za prítomnosti predsedníčky 
Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej, bývalého prezidenta SR 
Rudolfa Schustera, rektorov a prorektorov slovenských verejných 
vysokých škôl, bývalých rektorov UPJŠ, sudcov Ústavného súdu 
SR, predsedov zahraničných ústavných súdov a tiež predsedu 
a členov Akademického senátu UPJŠ, členov Správnej rady 
UPJŠ, dekanov a členov vedení fakúlt UPJŠ, členov Vedeckej 
rady Právnickej fakulty UPJŠ, profesorov, docentov a ďalších za-
mestnancov UPJŠ v Košiciach. Išlo o 37. udelenie titulu „doctor 
honoris causa“ Univerzitou P. J. Šafárika od roku 1993.

Udelenie čestného titulu
„doctor honoris causa“

Medzinárodný veľtrh vzdelávania v Krakove patrí k najväčším ak-
tivitám tohto druhu v stredoeurópskom regióne. Organizátori tento 
rok privítali vystavovateľov z vysokých škôl v Poľsku, Holandsku, 
Nemecku, Belgicku, Luxembursku a na Ukrajine. Slovensko za-
stupovala po prvý raz aj naša univerzita. Slávnostné otvorenie sa 
uskutočnilo 21. marca 2013 za účasti takmer 15-tisíc návštevní-
kov. Vzácnou návštevou nás pri výstavnom stánku poctil generál-
ny konzul SR Marek Lisánsky, ktorý sa živo zaujímal o pokračujú-
cu úspešnú spoluprácu s Jagelovskou univerzitou. Na úspešnej 
premiére našej univerzity na veľtrhu v Krakove aktívne participovali 
zamestnankyne rektorátu – Ing. Zuzana Kratyinová, referentka 
pre vysokoškolské vzdelávanie, Ing. Daniela Horniaková, referent-
ka pre zahraničné vzťahy, a Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka 
UPJŠ, ktorá zároveň verejne vystúpila s prezentáciou o možnos-
tiach štúdia na UPJŠ v Košiciach.

UPJŠ na veľtrhu v Krakove

Spomíname

Posledná rozlúčka
s profesorom Emilom Matejičkom

Stranu pripravila: Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Pán Gianni Buquicchio sa narodil 19. novembra 1944 v juhotalianskom Bari. V rokoch 1963 – 1967 absolvoval Právnickú fakultu 
Univerzity v Bari, kde v roku 1968 získal titul doktora práv na základe obhajoby dizertačnej práce z medzinárodného verejného práva. 
Na začiatku svojej kariéry prednášal na Inštitúte medzinárodného práva a politických vied Univerzity v Bari a v roku 1970 pôsobil ako hos-
ťujúci profesor Direktoriátu pre právne záležitosti Rady Európy. V roku 1971 začal pôsobiť v Rade Európy, kde sa vo viacerých pozíciách 
venoval hlavne verejnému právu a bol zodpovedný za Konferenciu európskych ministrov spravodlivosti.

Od roku 1990 je pôsobenie G. Buquicchia späté s činnosťou Benátskej komisie. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil vo funkcii jej gene-
rálneho tajomníka a v roku 2009 bol zvolený za predsedu Benátskej komisie. Tento post po znovuzvolení v roku 2011 zastáva doteraz. 
Benátska komisia bola kreovaná 18 členskými štátmi Rady Európy a dnes tento orgán tvorí 56 európskych a mimoeurópskych členských 
štátov. Osobitne významnou súčasťou práce Benátskej komisie je jej nezávislá výskumná činnosť, ktorej výsledkom sú štúdie a návrhy zá-
sad pre tvorbu nových právnych predpisov a medzinárodných zmlúv.

Pán Gianni Buquicchio sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžil o rozvoj demokracie a humanity, o riešenie závažných úloh 
v oblasti ochrany ľudských práv a podporu právneho štátu.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – zastúpená rektorom prof. 
MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., a Charkovská štátna uni-
verzita stravovacích technológií a obchodu (ChŠUSTaO) – zastú-
pená prorektorom pre zahraničné vzťahy Andriyom Foshchanom, 
podpísali 25. apríla 2013 Memorandum o spolupráci.

Uzatvorením zmluvy sa otvorili možnosti vzájomnej výmeny štu-
dentov a pedagogických i výskumných pracovníkov. Súčasťou 
spolupráce bude aj realizácia letných škôl, workshopov či 
konferencií. Na stretnutí na pôde Rektorátu UPJŠ sa zúčastni-
li aj prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ doc. Mgr. Slávka  
Tomaščíková, PhD., doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., 
z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, vedúci Katedry pre ma-
nažment zahraničných vzťahov a turizmu ChŠUSTaO pán Leonid 
Yatsun a Dr. Dmitrij Lanský, pracovník ChŠUSTaO.

Memorandum o spolupráci
s Charkovom

Vo veku 93 rokov nás 30. marca 2013 
navždy opustil Dr. h. c. prof. MUDr. Emil 
Matejiček, DrSc., vynikajúci chirurg, vyso-
koškolský učiteľ, bývalý rektor Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a exminis-
ter zdravotníctva.

Emil Matejiček sa narodil 5. januára 1920 
v Púchove. Po absolvovaní základnej školy 
navštevoval Reálne gymnázium v Tren- 
číne. Medicínu študoval na Lekárskej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave 
a Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity 
v Prahe. Po jej skončení a promócii v roku 
1946 začal pracovať na chirurgickom od-
delení Štátnej nemocnice v Košiciach ako 
sekundárny lekár. Po otvorení Lekárskej fa-
kulty v Košiciach a zriadení chirurgickej klini-
ky na čele s prednostom prof. Kňazovickým 
sa stal odborným asistentom. Zapojil sa do 
vedeckovýskumnej činnosti kliniky, význam-
nou mierou sa zaslúžil o založenie odde-
lenia experimentálnej chirurgie a rozvinul 
experimentálnu činnosť na chirurgickej 
klinike v Košiciach zameranú na problémy 
kardiovaskulárnej chirurgie a transplantácie. 
Jeho práca v oblasti transplantácie orgánov 
a revaskulizácie myokardu bola v tom čase 
priekopnícka. Po obhajobe experimentálnej 
dizertačnej práce o revaskulizácii myokar-
du na pôde ČSAV v Prahe v roku 1960 
ako prvý lekár na Slovensku dosiahol titul 
doktor lekárskych vied. V roku 1956 sa stal 
docentom v odbore chirurgia a roku 1963 
bol menovaný za profesora chirurgie. V roku 
1967 pri príležitosti 400. výročia narodenia 
Jána Jesenia vytvoril tradíciu „Dies Jesenii“ 
v Košiciach s celoštátnou a medzinárodnou 
účasťou.

Od roku 1960 pôsobil ako krajský odbor-
ník pre chirurgiu. V rokoch 1960 – 1961 
bol prodekanom Lekárskej fakulty UPJŠ 
a v rokoch 1964 – 1969 zastával funk-
ciu rektora UPJŠ a významnou mierou sa 
podieľal na jej personálom aj materiálom 

rozvoji, najmä čo sa týka priestorov pre vý-
učbu, ale aj ubytovania študentov. V rokoch 
1972 – 1986 bol ministrom zdravotníctva 
SR. Mal veľké zásluhy na budovaní a skvalit-
ňovaní nemocničnej, ambulantnej a kúpeľ-
nej starostlivosti v jednotlivých regiónoch 
Slovenska. V pozícii ministra zdravotníctva 
sa zaslúžil o pokračovanie a dokončenie 
výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
a budovy Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede 
SNP 1 v Košiciach.

Funkciu prednostu chirurgickej kliniky 
zastával mimo uvoľnenia na výkon verej-
nej funkcie nepretržite od roku 1965 do 
roku 1990, keď odišiel do dôchodku. Pri 
budovaní a rozvíjaní vlastného pracoviska 
nekompromisne viedol svojich spolupracov-
níkov k dôslednej starostlivosti o pacientov, 
k odbornému rastu a disciplíne. Vychoval 9 
kandidátov vied, 3 doktorov vied, 7 docen-
tov a 4 profesorov. Aktívne sa pričinil 
o vytvorenie Neurochirurgickej kliniky, 
Kliniky úrazovej chirurgie a Kliniky plastickej 
chirurgie a zriadenie transplantačného cen-
tra. V roku 1988 uskutočnil prvú transplan-
táciu obličiek v Košiciach.

Profesor Matejiček bol činorodý, vytrvalý 
a so zanietením sa púšťal do odbornej, ve-
deckej, pedagogickej a verejno-zdravotnej 
činnosti. Jeho vedecká a odborná činnosť 
bola ocenená mnohými vyznamenaniami 
z domácich aj zahraničných univerzít, 

fakúlt a vedeckých inštitúcií. Krakovská 
Jagelovská univerzita mu udelila titul doctor 
honoris causa. Za dlhoročnú prácu v chirur-
gických spoločnostiach mu bolo udelené 
čestné členstvo Československej chirurgic-
kej spoločnosti, Českej lekárskej spoloč-
nosti JEP a bol zvolený za čestného člena 
viacerých zahraničných chirurgických spo-
ločností. Za rozvoj chirurgie mu bol udelený 
Pribinov kríž II. triedy.

Profesor Matejiček pracoval s vytrvalos-
ťou či už ako chirurg, vysokoškolský učiteľ, 
rektor alebo minister zdravotníctva. S nad-
šením sa púšťal do odbornej, vedeckej, 
pedagogickej a verejno-zdravotnej činnosti 
a jeho žiaci i celá chirurgická pospolitosť 
obdivovali jeho neuveriteľnú húževnatosť, 
cieľavedomosť, lásku k chirurgii a medicíne, 
zmysel pre disciplínu, poriadok a pracovi-
tosť, ktoré ho sprevádzali celým životom.

Posledná rozlúčka so zosnulým Dr. h. c. 
prof. MUDr. Emilom Matejičkom, DrSc., 
nestorom slovenskej a československej 
chirurgie, sa konala 5. apríla 2013 v obrad-
nej sieni Krematória v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný prednosta

II. chirurgickej kliniky UN L. Pasteura          
LF UPJŠ Košice
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Jednou z možností, ako môžu aj pracovní-
ci z akademického prostredia prispieť 
k možnému smerovaniu budúceho hospo-
dárskeho vývoja krajín EÚ, je konštruktívna 
kritika existujúceho právneho prostredia, 
v ktorom sa formujú opatrenia v rámci hos-
podárskej politiky jednotlivých členských 
štátov únie i EÚ ako celku. V súvislosti s tým 
sa 19. až 22. apríla 2013 konal v Gdansku 
druhý ročník medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie finančného práva s názvom „Prawo 
finansowe wobec wyzwań XXI wieku“, 
ktorú odborne a organizačne zastrešovali 
Univerzita v Gdansku a Univerzita kardinála 
Š. Wyszynského vo Varšave.

Výmena poznatkov 
i nové kontakty

Na podujatí sa zúčastnili a našu alma ma-
ter reprezentovali akademici z Právnickej 
fakulty UPJŠ – prof. h. c. doc. JUDr. M. 
Bujňáková, CSc. (prorektorka pre legis-
latívu), doc. JUDr. G. Dobrovičová, CSc. 
(dekanka PrF), JUDr. M. Štrkolec, PhD. 
(prodekan PrF), JUDr. A. Románová, PhD., 
a Ing. K. Červená, PhD. (členky Katedry fi-
nančného práva a daňového práva) a JUDr. 
D. Treščáková, PhD. (Katedra obchodného 
práva a hospodárskeho práva).

Cieľom podujatia bola medzinárodná vý-
mena vedeckých a odborných poznatkov 
z oblasti finančného práva. Dôvodom našej 
účasti na konferencii bolo aj nadviazanie no-
vých kontaktov a možností spolupráce 
s akademickými pracovníkmi z rôznych eu-
rópskych krajín (Poľsko, Ruská federácia, 
Litva a ďalšie), spoluautorstvo pri tvorbe 
publikácie s názvom „Law and Finance“ 

a v neposlednom rade aj prezentácia vý-
sledkov vedeckého bádania v rámci rie-
šenia grantového projektu APVV 0263-10 
„Efektívnosť právnych a ekonomicko-finanč-
ných nástrojov v období krízových javov 
a situácií v podnikaní“ a grantového projek-
tu VEGA 1/170/12 „Vplyv daňovej politiky 
Európskej únie na vnútroštátnu úpravu 
v SR“.

Netradičné rokovania 
počas plavby

Originálnym nápadom zrealizovať toto 
medzinárodné podujatie počas plavby lo-
ďou z poľského prístavu Gdansk do švéd-
skeho prístavného mestečka Nynäshamn 
organizátori prispeli k nezabudnuteľnej 
atmosfére a spríjemneniu pobytu všetkých 
účastníkov konferencie. Je celkom možné 
(avšak nepodložené vecnými dôkazmi), že 
zámerom organizátorov bolo aj zabezpeče-
nie stopercentnej účasti na konferenčných 
rokovaniach. Tie totiž prebiehali aj počas 
19-hodinovej plavby po Baltskom mori, čo 
rozhodne znemožnilo opustenie lodných 
priestorov.

Príjemnou satisfakciou za toto „čias-
točné obmedzenie voľného pohybu“ bol 
oddychový program v podobe nedeľného 
poznávacieho výjazdu do hlavného mesta 
Švédskeho kráľovstva Štokholmu. Z množ-
stva historických a kultúrnych pamiatok sme 
mali príležitosť navštíviť len dva objekty, kon-
krétne budovu radnice (Stadshuset) 
a kráľovský palác (Kungliga Slottet), ktoré 
svojím významom a impozantnosťou pred-
stavujú dominanty hlavného mesta Švédska. 
Celkovú atmosféru nášho krátkeho pobytu 
v Štokholme dotvorila prechádzka nádher-
nými ulicami historického centra mesta.

Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Katedra finančného práva
a daňového práva

Právnická fakulta UPJŠ

Katedra filozofie a dejín filozofie 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach mala 
česť privítať na svojej pôde vzácneho hosťa 
z Univerzity v Cambridgei. Daniel Davies, 
PhD., ktorý sa špecializuje na stredovekú ži-
dovskú filozofiu a aktuálne sa venuje zbierke 
fragmentov židovských rukopisov nájdených 
koncom 19. storočia v synagóge 
Bena Ezriho v Káhire, predniesol v dňoch 
23. a 24. apríla 2013 dve prednášky 
na témy Negatívna teológia 
v Maimonidovom Sprievodcovi 
pre zmätených a Rabínsky ezoterizmus 
a Maimonidov Sprievodca pre zmätených.

Vykladač Tóry aj filozof
Na Slovensku nie je vytvorená tradícia 

židovského štúdia, ktorého súčasťou je 
židovská filozofia. Zaujímalo nás preto, čo 
motivovalo D. Daviesa k štúdiu stredovekej 
židovskej filozofie. „Projekt pani docentky 
Mičaninovej robí židovské štúdium známej-
ším najmä v oblasti židovskej filozofie – je 
vynikajúci. Šlomo ibn Gabirol je skutočne 
zložitý a jeho Keter malchut (Koruna kráľov-
stva) je jednou z najvýznamnejších hebrej-
ských básní,“ zdôrazňuje doktor Davies po-
ukazujúc na prácu doc. Márie Mičaninovej 
z Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, 
zásluhou ktorej – v spolupráci s rabínom 
Dovom Goldsteinom – bola spomínaná ži-
dovská báseň po prvý raz preložená 
aj do slovenčiny, a pokračuje: 
„Maimonides mal veľký vplyv na judaizmus 

prostredníctvom svojho kódexu zhŕňajúceho 
židovské náboženské právo – Mišne Tora, 
ktorý je, jednoducho povedané, zhrnutím 
Tóry. Tým, že som vyrastal v náboženskej 
židovskej komunite, vedel som 
o Maimonidových prácach týkajúcich sa 
práva, ale predovšetkým som sa ním začal 
zaoberať, keď som zistil, že bol tiež filozo-
fom. Keď som bol v Birminghame, obozná-
mil som sa s Tomášom Akvinským a musím 
povedať, že je tu určitá podobnosť medzi 
ním a Maimonidom. To mi pomohlo získať 
prístup do sveta stredovekej filozofie.“

Sprievodca pre zmätených
D. Davies je autorom knihy Method and 

Metaphysics in Maimonides‘ Guide for 
the Perplexed, ktorá v roku 2012 získa-
la pochvalné uznanie za významný prí-
nos od americkej Asociácie pre židovské 
štúdiá pri príležitosti odovzdávania cien 
Jordan Schnitzer Book Awards. V tejto 

práci sa zaoberá metódami a metafyzikou 
Maimonidovho diela Sprievodca pre zmä-
tených. Faktom je, že Maimonides a jeho 
Sprievodca boli v centre vedeckého skúma-
nia veľmi dlhé obdobie.

„Naozaj, je to tak. Maimonides bol vý-
znamnou postavou už počas svojho života 
a ľudia sa spätne dohadovali, čo pre nich 
Sprievodca znamenal. Myslím si, že mô-
žeme oprávnene povedať, že takmer všetci 
židovskí filozofi po Maimonidovi, možno 
dokonca až do súčasnosti, ho nevyhnut-
ne musia vziať do úvahy. Aj dnes bádatelia 
pokračujú v rozhovoroch o jeho význame,“ 
zdôrazňuje doktor Davies. A čo motivovalo 
jeho k štúdiu a potom aj k napísaniu práce 
o Maimonidovi a jeho Sprievodcovi?

„Zaujímal som sa o filozofické otázky už 
v období dospievania a bol som vždy 

bridgei. Tu je niekoľko užitočných rád:
„Po prvé, musíte mať veľmi dobé hodno-

tenie z I. a II. stupňa vysokoškolského štú-
dia. Môžu dokonca uprednostňovať, aby ste 
absolvovali magisterský stupeň priamo tam. 
Po druhé, potrebujete veľmi dobre ovládať 
angličtinu. Myslím, že budete musieť urobiť 
skúšku. Po tretie, pravdepodobne by vás 
prijali iba vtedy, ak by tam bol člen fakulty, 
ktorý je ochotný vás viesť, takže to závisí aj 
od toho, aká odbornosť je na fakulte, nielen 
od vašich schopností. A nakoniec, mali by 
ste si zabezpečiť dostatok finančných pros-
triedkov na zaplatenie poplatkov a tiež vlast-
ných životných nákladov,“ odporúča prípad-
ným záujemcom Daniel Davies, PhD., 
z Univerzity v Cambridgei.

Mgr. Zuzana Molnárová
doktorandka

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ

zmätený z náboženských doktrín, s ktorými 
som sa oboznámil v detstve. Keď som zistil, 
že Maimonides sa vážne zaoberal filozofiou, 
myslím, že ma to chytilo. Potom prevládla 
zvedavosť a ja som sa chcel pokúsiť poro-
zumieť mu. Existuje jeden starý vtip, že vy 
máte vášho Maimonida (your-monides) a ja 
mám môjho Maimonida (my-monides), čo 
ilustruje, že jestvuje veľmi veľa protichod-
ných interpretácií. Stále som pokračoval 
v čítaní protikladných tvrdení a myslím si, že 
to ma poháňalo ďalej ho študovať. Keď som 
písal svoju dizertačnú prácu, premýšľal som 
o nej ako o súbore potenciálnych článkov. 
Potom, keď sa spojili, som si uvedomil, že 
on bol hlavnou témou, a tak dávalo zmysel 
pokúsiť sa publikovať prácu skôr ako knihu.“

Doktorát z Cambridgea?
Študenti UPJŠ sa počas stretnutí 

s D. Daviesom zaujímali aj o možnosti dok-
torandského (PhD.) štúdia v Cam- 

S Danielom
Daviesom
(nielen)
o Maimonidovi

Daniel Davies, PhD. (v strede) s doc. PhDr. Máriou Mičaninovou, CSc.,
a vedúcim Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ prof. PhDr. Vladimírom Leškom, CSc.

na mori



-̋ 

prof. RNDr. Juraj Daniel-Szabó, CSc.
(* 4. 7. 1919 Vyšná Slaná – † 23. 11. 1990 Košice)
Fyzik, vynikajúci vysokoškolský pedagóg

 1963 – 1990: podieľal sa na budovaní 
 a rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
 v Košiciach
 1972 – 1985: dekan Prírodovedeckej fakulty  
 UPJŠ v Košiciach
 1963 – 1964: vedúci Katedry fyziky
 1964 – 1967, 1971 – 1982: vedúci Katedry  
 experimentálnej fyziky

Galéria osobností PF UPJŠ – seriál (2)
Zo života
Fakulty verejnej správy
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Zrod spolupráce 
s univerzitou v Sheffielde

10 11

 Zlatá čestná plaketa Dionýza Štúra 
SAV za zásluhy v prírodných vedách (1979)

 Zlatá čestná plaketa Dionýza Ilkoviča 
SAV za zásluhy vo fyzikálno-chemických ve-
dách (1984)

V spolupráci s blízkymi spolupracovníkmi 
vydal niekoľko knižných publikácií. K naj-
významnejším patria Základy fyziky, Fyzika 
v experimentoch a Fyzika v príkladoch, 
ktoré boli vydané vo viacerých domácich vy-
daniach i v preklade v zahraničí.

Výsledky svojej vedeckovýskumnej čin-
nosti publikoval sám a so spoluautormi 
vo viac ako 50 vedeckých prácach.

Najvýznamnejšie výsledky dosiahol najmä 
pri skúmaní magnetických javov spojených 
s premagnetizačnými procesmi v kovových 
feromagnetikách, najmä javov súvisiacich 
s nesymetrickým premagnetovaním, podsta-
tou Barkhausenovho javu, súvisu magnetic-
kých a mechanických vlastností 

Fakulta verejnej správy – a s ňou aj 
celá naša univerzita – má nového za-
hraničného partnera. Sheffield Hallam 
University v Sheffielde, jedna z najväč-
ších univerzít v Anglicku, najnovšie 
patrí do zoznamu programu Erasmus 
učiteľských a študentských mobilít na 
UPJŠ.

Na počiatku spolupráce bol e-mail od 
Mgr. Aleny Moravčíkovej, PhD., z Katedry 
sociálnych štúdií FVS UPJŠ, adresova-
ný Dr. Anne Hollows zo Sheffield Hallam 
University, vzdelávateľky v sociálnej práci 
a koordinátorky programu Erasmus na ta-
mojšej Fakulte zdravia a duševnej pohody. 
Kolegyne doktorky Hollows totiž pred nie-
koľkými rokmi navštívili Prešovskú univerzi-
tu, pričom cieľom ich vtedajšej cesty bolo 
získať informácie o prostredí, z ktorého 
pochádzajú slovenskí rómski imigranti žijúci 
v Sheffielde, s ktorými pracujú tamojší soci-
álni pracovníci.

Učiteľské a študentské mobility
Anglická strana pozitívne zareagovala na 

snahu o obnovenie kontaktov so Slo- 
venskom, čo vyústilo do návštevy doktor-
ky Hollows na UPJŠ (25. – 26. februára 
2013), počas ktorej bola podpísaná bilate-
rálna dohoda nielen pre učiteľské výmen-
né mobility, ale aj pre mobility študentov 
odborov verejná správa a sociálna práca. 
Dohoda dopĺňa doterajšie zmluvy s dvoma 
univerzitami v Belfaste (Severné Írsko), 
s univerzitou vo Swansea (Wales) a univerzi-
tou v Portsmouthe (Anglicko).

Okrem toho A. Hollows rokovala 
v Košiciach aj o možnej vedeckovýskumnej 
spolupráci zameranej na prácu s marginali-
zovanou rómskou populáciou. Zaujímavým 
tiež bolo zistenie, že podobne ako Košice, 
aj Sheffield je centrom metalurgického prie-
myslu, z čoho sa odvíjajú isté špecifiká 
a podobnosti týchto dvoch miest a možnosti 

širšej spolupráce v budúcnosti.
Prvým konkrétnym výsledkom podpísa-

nej dohody bol prednáškový pobyt doktorky 
Moravčíkovej v Sheffielde v dňoch 21. až 
30. apríla 2013. Jej prednáška pod náz- 
vom „Past and present of Roma people in 
Slovakia – Social work with Roma people 
in Slovakia“ (v rámci predmetu Social work 
in its international context) zaznamenala 
medzi študentmi a zamestnancami Sheffield 
Hallam University veľký úspech. Pozitívny 
ohlas mala aj na Leeds Metropolitan 
University.

Výskumná a projektová 
kooperácia

Doktorka Moravčíková si však najviac cení 
prijatie a veľký záujem o komunikáciu 
v miestnom centre sociálnych služieb. 
Stretla sa tam s približne dvoma desiatkami 
sociálnych pracovníkov, ktorí dennodenne 
pracujú v teréne s rôznymi sociálne vylúče-
nými skupinami, najmä s rodinami sloven-
ských imigrantov rómskeho pôvodu. Takmer 
dvojtýždňová návšteva Veľkej Británie 
(A. Moravčíková okrem univerzít v Sheffielde 
a Leedsi navštívila aj Dr. Bancrofta z Katedry 
sociológie na Edinburghskej univerzite) 
priniesla množstvo nových zážitkov a skú-
seností, ale najmä cenných kontaktov pre 
výskumnú a projektovú spoluprácu.

Návštevou Sheffieldu sa však kooperácia 
univerzít rozhodne nekončí, práve naopak. 
V budúcom roku príde na prednáškový po-
byt na Slovensko Dr. Anne Hollows 
a v súčasnosti obe strany pripravujú návrhy 
niekoľkých vedeckovýskumných projektov. 
Zo slovenskej strany sa už navyše prihlásila 
prvá študentka so záujmom o semestrálny 
študijný pobyt v rámci programu Erasmus 
v Sheffielde.

Veríme, že vzájomná výmena skúse- 
ností medzi univerzitnými pracoviskami 
na Slovensku a v Anglicku prinesie v budúc-
nosti mnoho benefitov nielen pre obe naše 
univerzity a ich študentov a zamestnancov, 
ale aj pre obe naše krajiny.

Mgr. Alena Moravčíková, PhD.
Katedra sociálnych štúdií

Fakulta verejnej správy UPJŠ

Pohľad na jednu z budov Sheffield Hallam University v centre Sheffieldu

Dr. Anne Hollows (vľavo) a Mgr. Alena Moravčíková, PhD.

V r. 1952 začal pôsobiť na Katedre fyziky 
novovzniknutej Vysokej školy technickej 
v Košiciach, kde následne v r. 1956 – 1963 
pôsobil vo funkcii vedúceho tejto katedry. 
Po vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach v r. 1963 sa intenzívne venoval 
rozvoju fyzikálneho bádania, ako aj rozvoju 
fakulty samotnej, a formoval okolo seba ko-
lektív spolupracovníkov pre kvalitnú pedago-
gickú a vedeckú prácu.

Vo svojej vedeckej práci sa zaoberal naj-
mä magnetickými vlastnosťami látok, osobit-
ne štúdiom premagnetizačných procesov 
v kovových feromagnetikách. Podieľal sa 
na vzniku vedeckej školy magnetizmu 
na Slovensku. Významne podporoval vzá-
jomnú spoluprácu PF UPJŠ s Ústavom 
experimentálnej fyziky SAV, čím sa vytvorila 
spoločná experimentálna základňa fyziky 
tuhých látok. Nadviazal dôležitú spoluprá-
cu s Fyzikálno-technickým ústavom nízkych 
teplôt Ukrajinskej akadémie vied v Charkove 
a Centrálnym výskumným fyzikálnym ústa-
vom Maďarskej akadémie vied v Budapešti. 
S mimoriadnym zanietením sa venoval peda-
gogickej práci a výskumu v oblasti didaktiky 
fyziky. Aktívne pôsobil v Jednote sloven-
ských matematikov a fyzikov a bol pri zrode 
Fyzikálnej olympiády.

 Medaila J. A. Komenského za dlho-
ročnú úspešnú pedagogickú a vedecko- 
publikačnú prácu (1975)

 Rad práce za záslužnú pedagogickú 
a vedeckú činnosť a významný podiel pri bu-
dovaní a rozvoji UPJŠ v Košiciach (1979)

a povahou demagnetizačného faktora 
pri premagnetovaní. Pozoruhodné výsled-
ky dosiahol aj pri skúmaní magnetických 
vlastností monokryštalických a polykryšta-
lických látok i amorfných materiálov v tvare 
tenkej vrstvy pripravenej elektrolytickým 
nanášaním a metódou rýchleho ochladenia 
taveniny.

„Pre osobnosť prof. J. Daniel-Szabóa je 
charakteristická vysoká obetavosť v práci, 
skromnosť, mimoriadne citlivý vzťah 
k ľuďom a ochota byť nápomocný svojim 
spolupracovníkom na každom úseku ich 
činnosti.“

(prof. Potocký, K jubileu 70-tych rokov
prof. Dubinského,

časopis Pokroky MFA)

 Národná cena SSR za súbor vedec-
kých prác z oblasti teórie geofyzikálnych 
polí a interpretačných metód (1978)

 Čestný člen Maďarskej akadémie vied 
(1979)

Počas svojej aktívnej činnosti publiko-
val vyše 60 vedeckých prác z oblastí teórie 
geofyzikálnych polí, geoelektrických a gravi-
tačných interpretačných metód a astro- 
nómie v domácich a renomovaných za-
hraničných vedeckých časopisoch ako 
Geoexploration, Studia geophysica et geo- 
daetika, Magyar geofizika a iných. Na zákla-
de jeho geofyzikálnych výskumných prác 
z r. 1951 – 1953 boli objavené veľké záso-
by magnezitu pri Podrečanoch. 

„To, čo dal stovkám svojich študentov 
ako láskavý učiteľ, spolupracovníkom ako 

Výrazne sa podieľal na rozvoji vysokého 
školstva a vedy na Slovensku. V r. 1948 – 
1952 pôsobil ako geofyzik v Slovenskom 
ústrednom geologickom ústave (terajší 
Geologický ústav D. Štúra SAV v Bratislave). 
V októbri 1952 prešiel na novozaloženú 
Vysokú školu technickú v Košiciach 
a v r. 1953 – 1954 vykonával funkciu de-
kana Baníckej fakulty VŠT v Košiciach. Pri 
vzniku SAV v r. 1953 významne prispel k za-
loženiu Geofyzikálneho laboratória (neskôr 
Geofyzikálny ústav SAV v Bratislave). Až 
do r. 1962 bol jeho externým riaditeľom. 
V r. 1955 bol menovaný profesorom geo-
fyziky na BF VŠT v Košiciach a súčasne sa 
stal rektorom VŠT. V tejto funkcii pôsobil 
do r. 1963. Doktorskú dizertáciu obhájil 
v r. 1958 za súbor svojich vedeckých prác 
na MFF UK v Prahe. Od r. 1965 pôsobil 
ako profesor na PF UPJŠ v Košiciach, kde 
založil Katedru teoretickej fyziky a geofyziky 
a bol jej prvým vedúcim (do r. 1982). 
Vo februári 1972 bol menovaný akademi-
kom ČSAV a v decembri toho istého roku 
akademikom SAV. V r. 1979 bol zvolený za 
čestného člena Maďarskej akadémie vied. 
Ako člen Prezídia ČSAV bol zároveň 
aj podpredsedom Československej komisie 
pre výskum a mierové využitie kozmického 
priestoru (Interkozmos).

 Štátna cena K. Gottwalda za vedecké 
práce vedúce k objaveniu veľkého náleziska 
magnezitu pri Podrečanoch (1954)

fundovaný matematický fyzik, sa nedá 
vtesnať do žiadneho ocenenia. Pán pro-
fesor bol človekom sčítaným, milujúcim 
vážnu hudbu a humánnym. Avšak mal 
ešte čosi navyše, za čo sú mu jeho žiaci 
a spolupracovníci vďační – mal nás všet-
kých vždy veľmi rád. Skromne a veľmi 
taktne usmerňoval naše prvé vedecké 
kroky a podal pomocnú ruku tak, že sme 
to mnohokrát ani nespoznali. Nech je nám 
dovolené to, čo sme my dostali od nášho 
učiteľa – odovzdávať ďalej, aj keď nie v ta-
kej dokonalej forme, ale s láskou.“

(bývalí žiaci a spolupracovníci)

prof. RNDr. Tibor Kolbenheyer, DrSc.
(* 12. 9. 1917 Rimavská Sobota – † 9. 3. 1993 
Košice)
Geofyzik, zakladateľ geofyzikálnej školy 
na Slovensku
 
 1965: založil Katedru teoretickej fyziky 
 a geofyziky a bol jej prvým vedúcim
 1969 – 1972: pôsobil vo funkcii dekana
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Prínos botanickej záhrady
pre rozvoj parkovníctva
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Historicky významnú úlohu v rozvoji parkov-
níctva v Košiciach v druhej polovici 20. sto-
ročia zohrala Botanická záhrada (BZ) UPJŠ. 
Oficiálne vznikla v roku 1950, je však zaujíma-
vé, že založenie botanickej záhrady inicioval 
vtedajší mestský lekár Dr. Sikulský už v roku 
1831. K reálnemu naplneniu jeho myšlienky 
teda došlo až o takmer 120 rokov neskôr.

V roku 1978 uskutočnil Ing. Vladimír Závodný 
rozsiahly prieskum kultúrnej dendroflóry Košíc. 
Z jeho výsledkov vyplynulo, že na území mes-
ta sa v tom čase zaregistrovalo 488 taxónov 

drevín, pričom len v BZ sa nachádzalo 129 ta-
xónov. Najpočetnejšie zastúpenie mali opada-
vé listnaté dreviny (celkom 328 taxónov, z toho 
81 v BZ), v rámci ihličnanov to bolo celkom 
102 taxónov (24 v BZ), stálozelených listnatých 
taxónov bolo 58 (z toho 24 v BZ).

V BZ sa nachádzajú aj jedinečné dreviny 
– buď druhovým zastúpením, alebo svojimi 
parametrami a celkovým estetickým dojmom 
vynikajú v porovnaní s jedincami rovnaké-
ho druhu v mestských výsadbách. Pri výško-
vej budove SAV upútajú svojou mohutnosťou 

exempláre sekvojovca mamutieho. 
Drevina pochádza z Kalifornie, kde 
na západných svahoch Sierry Nevady 
dorastá až do výšky vyše sto metrov. 
Patrí medzi najmohutnejšie stromy 
na svete. V tesnej blízkosti sekvojov-
cov je vysadená metasekvoja čínska, 
vzácny treťohorný relikt, ktorý bol 
nájdený až v roku 1944, čo vtedy vy-
volalo svetovú senzáciu. V súčasnosti 
rastie prirodzene v oblasti strednej 
Číny. Kryptoméria japonská, pôvo-
dom z južného Japonska, je tvarovo 
atraktívny strom, nápadný skrutkovito 
usporiadanými ihlicami a guľovitými 
šiškami s tŕňovitými výrastkami. Vo 
svahu nad dekoračnou skalkou sa 
vypína mohutný céder atlaský, po-
chádzajúci z Afriky, z pohoria Atlas 
(Maroko, Alžírsko). Usporiadaním ihlíc 
veľmi pripomína smrekovec opadavý, 
ale s tým rozdielom, že ihlice cédra 
ostávajú na výhonkoch aj počas zimy. 
Pozadie pôvodnej dekoračnej skalky 
tvorí skupinovitá výsadba viacerých 
druhov cypruštekov (napr. cypruštek 
hrachonosný, pochádzajúci z Ja- 
ponska, cypruštek Lawsonov, pôvo-
dom zo Severnej Ameriky, či cypruš-
tek nutkanský, pôvodne rozšírený 
v západnej časti Severnej Ameriky).

Z listnatých drevín upúta hneď 
vo vstupnom átriu v rohu umiestne-
ná stálozelená magnólia veľkokvetá, 
pôvodom z  juhovýchodnej časti USA. 
Mohutnými tuho kožovitými a lesklými 
listami pripomína listy figovníka kau-
čukového. V dolnej časti Ekologickej 
náučnej plochy sa nachádza ľaliovník 
tulipánokvetý (pochádza z východ-
nej časti Severnej Ameriky). Jeho 
listy majú charakteristický dvojvrcho-
lový obrys a začiatkom leta vytvára 
veľmi dekoratívne tulipánovité kvety. 
Pri výškovej budove SAV púta v zime 
pozornosť zvláštnymi plodmi gledíčia 
trojtŕňová, pôvodne rozšírená v stred-
nej časti Severnej Ameriky. Okrem 
tŕnitých výhonkov zaujme plodmi 
v podobe 20 až 40 cm dlhých tmavo-
hnedých, často špirálovite skrútených 
strukov.

Z kríkov sú osobitne zaujímavé 
stálozelené alebo v zime kvitnúce 
taxóny. Začiatkom roka tu nájdeme 
kvitnúci zimovec včasný alebo už 
v decembri kvitnúce hamamely, kto-
rých kvety dobre odolávajú snehu 
aj mrazu. Uvedené kry pochádza-
jú z Číny. Zo stálozelených krov je 
to napr. aukuba japonská, cezmína 
ostrolistá, hlohyňa šarlátová, kalina 
vráskavolistá, krušpán vždyzelený 
a mnohé ďalšie.

Pestré zastúpenie atraktívnych 
cudzokrajných druhov drevín je pre 
návštevníka zárukou, že tu nájde vždy 
niečo zaujímavé a inšpirujúce, bez 
ohľadu na aktuálne ročné obdobie.

Dr. Ing. Peter Kelbel
Botanická záhrada UPJŠ

Kvitnúci ľaliovník tulipánokvetý

Plod magnólie trojlupienkovej

Zo života
Právnickej fakulty

Vzdelávanie a zdokonaľovanie študentov 
práva v praktických zručnostiach, vzdelá-
vanie orientované na hodnoty právnického 
povolania, etiku a profesionálnu zodpoved-
nosť budúcich právnikov považuje Právnická 
fakulta UPJŠ za neoddeliteľnú súčasť prípra-
vy študentov na ich budúcu profesiu. Vďaka 
participácii fakulty na jednej z aktivít štruktu-
rálneho projektu Inovácie pre vedomostnú 
spoločnosť (IRES) majú študenti tejto fakulty 
možnosť zažiť aj vzdelávanie spôsobom, kto-
rý je rozšírený na mnohých právnických fa-
kultách a univerzitách vo väčšine vyspelých 
krajín. Ide o špecifický vzdelávací program, 
tzv. klinický právny program.

Čo je klinické právne 
vzdelávanie?

Klinický právny program je založený na 
novom prístupe k vzdelávaniu na právnic-
kých fakultách a znamená prepojenie medzi 
právnou teóriou a praxou. Jeho cieľom je 
pomôcť študentom práva učiť sa z vlastnej 
skúsenosti a overovať si svoje teoretické ve-
domosti v praxi. Program je orientovaný 
na rozvíjanie kľúčových kompetencií budú-
cich právnikov, ako sú schopnosť riešiť 
právne problémy (identifikovať problém 
a hľadať riešenia), kritické myslenie, analy-
tické zručnosti (právna analýza, formulácia 
právnych otázok, využitie relevantnej teórie), 
argumentačné schopnosti, schopnosť rea-
lizovať právny výskum (vyhľadávať, zhodno-
tiť a implementovať právne informácie). Pri 
vyučovaní na právnych klinikách sa využí-
vajú participatívne metódy, ktoré vytvárajú 

Praktické vzdelávanie 
študentov práva

priestor na diskusiu o hodnotách, postojoch 
a právnych problémoch a smerujú k väčšej 
interaktivite výučby.

Právne kliniky na UPJŠ
Klinický právny program zabezpečuje 

Právnická fakulta UPJŠ prostredníctvom 
Pracoviska právnych kliník. Právne kliniky 
sú výberovými predmetmi a praktická prípra-
va študentov sa realizuje najmä formou stáží 
a praxe, formou spracovávania praktických 
zadaní, vypracovania právnych dokumentov, 
právnych analýz, realizovaním praktickej vý-
učby práva na stredných školách a vo 
väzniciach alebo simulovaním súdnych 
pojednávaní. Dôraz sa kladie aj na rozvoj 
komunikačných zručností študentov práv-
nych kliník, pričom v akad. roku 2012/13 

zorganizovalo Pra- 
covisko pre študen-
tov právnych kliník, 
v spolupráci so skú-
senými lektormi 
v oblasti psycholó-
gie, tri dvojdňové 
komunikačné semi-
náre. Obsahom se-
minárov boli najmä 
otázky komunikácie 
– vytvorenie dôvery 
s potenciálnym 
klientom, efektívne 
počúvanie a odpo-
vedanie, kladenie 
otázok, istota pre- 
javu a i.

Na výučbu klinických právnych predmetov 
má Právnická fakulta UPJŠ zriadenú samo-
statnú učebňu – Kanceláriu právnych kliník 
– a pre potreby realizácie simulovaných 
súdnych pojednávaní osobitnú pojednáva-
niu miestnosť.

Dňa 20. marca 2013 pracovisko prvýkrát 
zorganizovalo Deň otvorených dverí práv-
nych kliník, na ktorom sa zúčastnilo cca 90 
študentov práva, ktorí mali možnosť vybrať 
si z ôsmich právnych kliník: Kliniky občian-
skeho práva, Kliniky obchodného práva, 
Kliniky pracovného práva, Street Law klini-
ky, Kliniky daňového práva, Kliniky staveb-
ného práva, Kliniky medicínskeho práva 
a Stážovej kliniky. Deň otvorených dverí 
právnych kliník bol zavŕšený spoločenskou 
akciou, tzv. Klinikárskou párty, ktorá bola 
určená pre všetkých súčasných študentov 
a vyučujúcich právnych kliník, zástupcov 
spolupracujúcich advokátskych kancelárií 
a ďalšie osoby spolupracujúce s pracovis-
kom. Tieto aktivity, spolu s projektom IRES, 
predstavujú „štart“ v inovácii právnického 
vzdelávania na Právnickej fakulte UPJŠ.

Viac informácií o aktivitách právnych kli-
ník je možné nájsť na facebookovej stránke 
Pracoviska právnych kliník.

JUDr. Daniela Lamačková
Pracovisko právnych kliník

Právnická fakulta UPJŠ
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zážitok pre každého milovníka histórie. Na výklade mali pritom 
podiel aj samotní študenti – každý mal pridelenú jednu rímsku 
pamiatku, o ktorej si vopred všetko dôkladne naštudoval 
a predstavil ostatným členom skupiny. Najviac času si vyžiada-
lo Koloseum, kde bola práve inštalovaná výstava pri príležitosti 
výročia Milánskeho ediktu (rok 313). A ako sa na Slovákov patrí, 
nemohli sme vynechať návštevu  Baziliky sv. Klimenta, v ktorej sú 
uložené ostatky nášho vierozvestcu – sv. Cyrila.

Naša exkurzia pokračovala v nedeľu v Prisciliných katakom-
bách, kde sme mali veľmi kvalitný výklad o pochovávaní z rano-
kresťanských čias. Nasledovalo Národné rímske múzeum 
s mozaikami, sochami, mincami, šperkmi atď. Voľné popoludnie 
každý využil po svojom – nákupy, Bazilika sv. Pavla za hradbami, 
relaxácia, fontány, ...

Večerná romantika
Nedeľný večer sa niesol v znamení romantiky – Španielske 

schody a Fontána di Trevi, pohľad do večerného Ríma od 
Kvirinálskeho paláca – sídla talianskeho prezidenta, či Kapitol, 
kde bolo posvätné miesto Rimanov... Pre Rím významný deň – 
21. apríl (podľa legendy bolo „večné mesto“ založené práve 21. 
apríla roku 753 pred Kristom bájnym Romulom) – sme zavŕšili 
v Cirkuse maxime, kde sa konala rekonštrukcia bojov.

Posledný deň sme ešte navštívili Baziliku sv. Jána v Lateráne 
a pápežský palác. Exkurziu sme zakončili návštevou Baziliky 
Santa Maria Maggiore, kde sa prvýkrát v histórii slúžila svätá 
omša v jazyku našich predkov po tom, čo Konštantín a Metod 
v roku 867 priniesli pápežovi Hadriánovi II. preložené bohoslu-
žobné texty.

Počas exkurzie nás sprevádzali aj traja študenti Katedry histó-
rie FF UPJŠ, ktorí tento semester študujú práve v Ríme. Pre všet-
kých bola exkurzia obohatením. A opäť sa potvrdilo, že je lepšie 
raz vidieť, ako stokrát počuť. Organizátori i všetci zúčastnení 
preto veria, že aj do budúcna sa podarí zorganizovať podobné 
vydarené akcie.

Mgr. Pavol Kacvinský
doktorand

Katedra histórie, Filozofická fakulta UPJŠ
Foto: autor a Š. Šutaj

Bc. Renáta Kmecziková
Fakulta verejnej správy UPJŠ

Ako sa obliekali košickí mešťania v 16. 
storočí? Do ktorých krajín zavial osud spiso-
vateľa Sándora Máraia? Aké preteky orga-
nizoval Autoclub Košice za prvej republiky? 
To je len náhodný výber z celého radu tém, 
ktoré zaplnili osemdesiat strán osobitného 
vydania známeho vedecko-populárneho ča-
sopisu o dejinách Historická revue. Až 30 
tisíc kusov mimoriadneho nepredajného 
čísla sa dostalo v máji do rúk najmä žiakom 
košických základných a stredných škôl.

Príprava a vydanie samostatného špeciálu 
s názvom Dejiny mesta Košice boli výsled-
kom spolupráce Katedry histórie Filozofickej 
fakulty UPJŠ s redakciou úspešného 

Historická revue 
špeciálne o Košiciach

popularizačného mesačníka. Prebiehajúci 
rok Európskeho hlavného mesta kultúry 
2013 predstavoval pádny dôvod. Členovia 
katedry a ďalší kolegovia – z Archívu mesta 
Košice, Štátneho archívu, Štátnej vedeckej 
knižnice i z Východoslovenského múzea 
– preto priblížili čitateľom „ľahším“ štýlom 
niektoré pozoruhodné momenty, osobnosti 
a etapy dejín Košíc.

Zaujímavosťou je, že ide o vôbec prvý 
špeciál z Historických revue, v ktorom sa 
pozornosť na všetkých stranách venuje iba 
jednému slovenskému mestu.

Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.
Katedra histórie FF UPJŠ

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorga-
nizovala v dňoch 18. až 22. apríla 2013 exkurziu do „večného 
mesta“ Rím. Po minuloročnej úspešnej premiére dopadlo na vý-
bornú aj tohtoročné repete.

Do hlavného mesta Talianska sa pod dohľadom prof. PaedDr. 
Štefana Šutaja, DrSc., vypravila neveľká, zato však skvele naladená 
skupinka deviatich študentov druhého ročníka histórie, ktorú ideálne 
dopĺňali dvaja vyučujúci a jeden doktorand. V Ríme nás už netrpezlivo 
čakala PaedDr. Marta Sendeková, PhD., hlavná organizátorka katedro-
vej akcie.

Mystický Vatikán
Po ubytovaní – dvesto metrov od hradieb Vatikánu – a zakúsení 

talianskej pohostinnosti sme si uvedomili ťarchu nabitého programu 
nasledujúcich dní. Piatok, deň generálneho štrajku dopravy, patril 
Vatikánu – aby si účastníci trocha šetrili nohy. Najmenší štát na svete, 
ale prejsť všetko, čo v sebe skrýva, bolo naozaj úmorné: Námestie 
sv. Petra, bazilika s hrobmi pápežov, výstup na kupolu s prekrásnym 
výhľadom na Rím, vatikánske múzeá so Sixtínskou kaplnkou, kde všet-
ci vnímali nielen krásu umenia, ale i samotný fakt, že je to miesto, kde 
sa písala história... Večer patril prechádzke po Anjelskom moste spoje-
ný s výkladom o Anjelskom hrade. Nechýbala návšteva svetoznámeho 
námestia Piazza Navona s úžasnými fontánami a záver dňa patril výkla-
du o pohanskom Ríme pred monumentálnym Panteónom.

Antický Rím
Sobota sa niesla v duchu antického Ríma. Palatín a Forum 

Romanum i ostatné miesta, kde pôsobili cisári, predstavujú hlboký 

Exkurzia
historikov

Zuzana Tutková je moja spolužiačka. Svoj štvrtý rok štúdia na 
Fakulte verejnej správy UPJŠ trávi na študijnom pobyte na pre-
stížnej nemeckej univerzite Bayreuth. Zaujímalo ma, aké sú jej zá-
žitky, dojmy a pocity z tejto novej skúsenosti. Azda to pomôže aj 
vám, ktorí ešte stále váhate, či si to vyskúšať na vlastnej koži. Mňa 
Zuzka rozhodne presvedčila.

Prečo vyskúšať Erasmus?
Zuzkinou prioritou – tak ako v mnohých iných prípadoch – bolo 

zdokonaliť sa v jazyku. Viedol ju k tomu viditeľný rozdiel 
v úrovni komunikácie študentov – absolventov Erasmu. Pôvodne 
mala v Nemecku absolvovať len zimný semester, avšak nebola 
spokojná so svojou úrovňou nemčiny, hoci sa omnoho zlepšila, 
a preto sa rozhodla ostať aj na letný semester.

Ako na Erasmus?
Študenti UPJŠ majú o možnostiach študovať na rozličných 

zahraničných univerzitách a vysokých školách pravidelné pred-
nášky, spravidla na začiatku akademického roka. Požiadavky 
na uchádzačov nie sú prehnane vysoké. Po zaslaní životopisu 
a ostatných potrebných dokumentov (ich zoznam nájdete na 
internetovej stránke univerzity, resp. príslušnej fakulty) nasle-
duje pohovor s uchádzačom – v slovenčine a v cudzom ja-
zyku podľa krajiny, kam sa študent hlási. Azda dobrá správa 
pre budúcich uchádzačov: dosiaľ bol záujem (aspoň spome-
dzi študentov FVS) nepríliš vysoký, a preto sa nekládol veľký 
dôraz na priemer uchádzača. To sa však, pravdaže, môže 
rýchlo zmeniť – aj preto netreba váhať.

Ako sa študuje v Nemecku?
V Nemecku nie sú povinné prednášky ani cvičenia, ale 

aj napriek tomu na ne chodí takmer každý. Podľa Zuzky 
tam viac dbajú o to, aby študenti rozmýšľali samostatne 
a vedeli aplikovať to, čo sa naučili. Ak majú čisto teore-
tický predmet, učitelia pripravujú študentov na  riešenie 
konkrétnych prípadov z praxe aplikovaním teórie, ktorú 
preberali. Náročnosť učenia je – z hľadiska jazykovej 
„bariéry“ – samozrejme vyššia. Množstvo učiva je porov-
nateľné, teda aspoň v prípade FVS. Vyučuje sa aj blo-
kovo, dokonca i v nedeľu. Škola je otvorená do polnoci 
a mnohí študenti sa učia spolu v knižnici. Školský rok je 
posunutý – zimný semester sa začína až 15. októbra 
a letný až 15. apríla. Študenti z iných krajín sa zúčast-
ňujú aj na kurzoch nemčiny a majú predmety 
aj v angličtine. Mnohé predmety sa otvárajú rovnako 
aj v letnom, aj v zimnom semestri. Zápočty počas se-
mestra sa nezvyknú písať.

Prínosy Erasmu
Okrem možnosti vyskúšať si (študentský) život 

v inej krajine, stretnúť sa (nielen) s mladými ľuďmi 
z rôznych častí sveta a cestovať, patrí k nesporným 
prínosom Erasmu aj „bohatší“ a zaujímavejší živo-
topis. V západných krajinách je študentská stáž 
či štúdium v zahraničí jedným z kritérií prijatia do 
zamestnania. Tento trend sa už dostáva aj k nám. 
Možno je načase, aby sa na seba študenti aj na 
Slovensku pozreli kriticky, z pohľadu zamestnáva-
teľov, a zamysleli sa nad tým, či by napríklad ich 
účasť na Erasme nebola tým, čo by ich odlíšilo 
od „šedého priemeru“ na preplnenom pracov-
nom trhu...

„Erasmus hodnotím ako obrovský prí-
nos a mimoriadne cennú skúsenosť. 
Odporúčam ju naozaj každému študento-
vi.“ (Z. Tutková)
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Študentský parlament
Fakulty verejnej správy

Študentské stránky

Študenti Fakulty verejnej správy (FVS) UPJŠ mohli 
zažiť v tomto akademickom roku nejednu zaujíma-
vú aktivitu. Nezabudnuteľná bola najmä Rock‘n‘Rolla 
párty, ale aj Imatrikulačný ples či Párty FVS, všetky 
aj s účasťou našich vyučujúcich. Športovci sa mohli 
zapojiť ako reprezentanti fakulty do Univerzitných 
dní športu či do Vianočného volejbalového turnaja. 
Nemožno nespomenúť sériu prednášok na pôde fa-
kulty s odborníkmi z praxe, dobročinnú zbierku pre 
deti z detského domova alebo dobrovoľnú pomoc 
pri úprave vonkajších priestorov fakulty pri príleži-
tosti osláv Dňa Zeme. Mnohí však možno nevedia, 
že tieto podujatia by sa neuskutočnili, keby nebolo 
Študentského parlamentu (ŠP) FVS.

Kto tvorí ŠP FVS?
Odpoveď je jednoduchá: samozrejme študenti fa-

kulty. Ide o občianske združenie spájajúce aktívnych 
študentov FVS, ktorí majú záujem podieľať sa na 
rozvoji študentského života. ŠP FVS sa snaží prispieť 
k zlepšeniu študijných a sociálnych podmienok na 
fakulte, zároveň organizuje a podporuje rôzne záuj-
mové činnosti študentov či už kultúrneho, športové-
ho, spoločenského alebo vzdelávacieho charakteru. 

Parlament sa snaží vytvoriť občiansku spo-
ločnosť na akademickej pôde, byť mediáto-
rom medzi študentmi a vedením fakulty, dať 
študentom možnosť vyjadriť predstavy 
o napredovaní fakulty a tiež budovať spolu-
patričnosť a stotožnenie sa s FVS UPJŠ.

Predchodkyňou ŠP bola bývala Rada 
študentov FVS, ktorá vznikla v období po 
založení fakulty. Táto nie veľmi aktívna 

Zasadnutie členov ŠP FVS

organizácia dostala nové meno a v zimnom 
semestri akademického roka 2011/2012 sa 
konali zakladajúce voľby do ŠP FVS, z kto-
rých vzišli aktuálni členovia parlamentu. ŠP 
FVS má momentálne 23 členov, z každého 
ročníka troch, ktorí sa sústreďujú prioritne 
na svoj ročník. Takto má parlament zaručený 
osobný prístup k všetkým študentom fakulty. 
Členovia sú aj zástupcami v Akademickom 
senáte UPJŠ, v Akademickom senáte FVS 
UPJŠ a v Študentskej rade vysokých škôl. 
Po odchode piatakov sa v zimnom semestri 
konajú doplňujúce voľby nových členov 
z radov prvákov.

Čo je cieľom ŠP FVS?
Hlavným cieľom parlamentu je vytvoriť 

stabilnú, komplexnú študentskú organizá-
ciu, ktorá bude mať tradíciu a svoju vážnosť 
na fakulte, ale aj mimo nej, a ktorá bude 

slúžiť k spokojnosti študentov, vyučujúcich 
i vedenia FVS UPJŠ. Tento proces je však 
dlhodobý a vyžaduje si tvrdú prácu členov 
a podporu i kooperáciu „z vonku“ – od štu-
dentov, ale aj vyučujúcich. V tomto duchu 
sa ŠP FVS usiluje rovnomerne kombinovať 
mimoškolské zábavné, športové, dobročin-
né, kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Na Študentský parlament FVS sa môžu 
s dôverou obrátiť všetci študenti so svojimi 
podnetmi, sťažnosťami, návrhmi či otázka-
mi, ktoré ďalej pretlmočíme vedeniu fakulty. 
Kontaktovať nás môžu prostredníctvom 
e-mailu na adrese sp.fvs.upjs@gmail.com, 
alebo stačí kliknúť na našu facebookovú 
stránku.

Bc. Ondrej Kušnirík
predseda ŠP FVS

Vianočný volejbalový turnaj

Rock‘n‘Rolla párty

Od myšlienky k činu je niekedy mikroskopicky blízko a niekedy kozmicky ďaleko. V prípade 
Bc. Vladimíra Fabiana, poslucháča masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ, 
platí skôr prvý prípad. Vlani na jeseň oslovil svojich vyučujúcich so zaujímavou myšlienkou zužit-
kovať vynikajúce technologické zázemie televízneho štúdia, ktoré máme na fakulte, a založiť  
univerzitnú televíziu. Štúdium na „výške“ predsa nemôže byť len o teórii a prax niekde treba na-
brať. Kompetentní sa s Vladovým nápadom rýchlo stotožnili a cesta od myšlienky k jej realizácii 
nebola až taká dlhá. Koncom februára zaznela v éteri po prvý raz zvučka novej univerzitnej  
televízie – UniTV.

„Základnou myšlienkou UniTV je využiť techniku, ktorú tu máme, a zároveň umožniť záujem-
com vyskúšať si prácu v televíznom spravodajstve,“ hovorí zakladateľ UniTV Vlado Fabian. 

Katedra sociálnej práce 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
mala česť organizovať – po prvý 
raz v histórii – celoslovenské kolo 
Študentskej vedeckej a odbornej čin-
nosti (ŠVOČ) v odbore sociálna prá-
ca. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 
25. apríla 2013, sa zúčastnili zástup-
covia ôsmich univerzít a vysokých 
škôl, ktoré vzdelávajú sociálnych pra-
covníkov na Slovensku. Celkovo to 
bol v poradí už deviaty ročník.

Súťaž sa konala v dvoch sekciách. 
Odborné komisie, ktoré pozostávali 
zo zástupcov všetkých zúčastnených 
škôl, hodnotili 16 súťažných prác. 

Konštatovali, že študenti preuká-
zali vysokú odbornú úroveň, čo 
potvrdilo výnimočnosť tohto po- 
dujatia. Ocenili až osem prác – 
okrem prvých troch miest v kaž- 
dej sekcii odovzdali aj ceny 
za štvrté miesta, ktoré udelila 
Asociácia vzdelávateľov sociálnej 
práce.

Výsledky nás mimoriadne po-
tešili. Všetky tri študentky, ktoré 
zastupovali domácu katedru, boli 
ocenené – v bakalárskej sekcii 
zvíťazila Veronika Ševčíková, 
v magisterskej sekcii obsadi-
la druhé miesto Bc. Veronika 

Šandlová a cenu Asociácie vzdelávateľov sociálnej práce v ma-
gisterskej sekcii získala Bc. Miroslava Danková.

Výherkyniam úprimne gratulujeme a spoločne sa tešíme 
na ďalšie úspešné ročníky celoslovenských kôl „švočky“.

Mgr. Magdaléna Halachová
Mgr. Vladimír Lichner

PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.
Katedra sociálnej práce FF UPJŠ

Úspešné
celoslovenské kolo
„švočky“

Od bežných študentských kanálov sa 
UniTV odlišuje tým, že nie je koncipo-
vaná „len“ ako študentská televízia, 
ale ako oficiálne médium s akreditá-
ciami na rôzne novinárske podujatia. 
Spravodajstvo však nemá byť jedinou 
náplňou jej vysielania. „V pláne sú aj 
iné relácie, napríklad dokumenty z pro-
stredia fakulty či portréty pedagógov, 
ktorí tu pôsobia. Radi by sme pripravili 
aj kreatívnejšie zamerané publicistické 
relácie, ktoré by študentom prezentovali 
techniku, ktorú máme na fakulte, a nau-
čili ich s ňou pracovať.“

Tvorivý kolektív UniTV aktuálne „stojí 
a padá“ na hŕstke zapálených študen-
tov, takže vítaní sú všetci, ktorí majú čo 
ponúknuť. „Chcel by som apelovať naj-
mä na tých študentov, ktorí si myslia, že 
majú málo praxe a chcú si vyskúšať prá-
cu moderátora, redaktora, prípadne ka-
meramana či postproducenta. Možnosť 
spolupráce je tu pre všetkých, stačí, ak 
sa mi ozvú mailom a dohodneme sa 
na ďalšom postupe,“ dodáva V. Fabian.

Bc. Viktor Wurm
Filozofická fakulta UPJŠ

Máme univerzitnú televíziu

Študentské stránky



...prednostka 
Kliniky cievnej chirurgie LF 
UPJŠ a VÚSCH prof. MUDr. 
Mária Frankovičová, PhD., 

je prvou profesorkou chirurgie 
v dejinách slovenskej medicíny? 

Za významné zásluhy
o rozvoj cievnej chirurgie
a mikrochirurgie získala
v máji Cenu mesta Košice.

...riaditeľka Univerzitnej 
knižnice (UK) UPJŠ PhDr. 

Daniela Džuganová sa 
stala členkou Výboru 

pre kultúrne dedičstvo 
Rady vlády SR pre kultúru?

...najnižšia teplota na UPJŠ je 
v aparatúrach uložených 

v budove Park Angelinum? 
Je to 40 milikelvinov, teda
– 273,11 °C, čo je teplota len 

o 0,04 °C vyššia než absolútna 
nula. Až do tejto nízkej teploty 

fyzici skúmajú vlastnosti 
tuhých látok. Laboratórií, 
v ktorých je takýto výskum 
možný, sú na celom svete 

len asi dva tucty.

...v Botanickej záhrade (BZ) 
UPJŠ nájdete najdrahšiu 

orchideu na svete? Črievičkovec 
Rothschildianov je nádherná 

rastlina, ktorej hodnota 
sa pohybuje na úrovni 

4 000 eur. BZ má vo svojich 
zbierkach hneď dva exempláre 

tohto druhu.

...UK UPJŠ má v historickom 
deponáte 661 knižničných 

jednotiek? Najstaršia kniha 
je z roku 1704 – Nicolaus 
Henelius: Silesiographia 

Renovata; miesto vydania: 
Wratislavia & Lipsia 

(Vroclav a Lipsko), vydavateľ: 
Christianum Bauchium.

Vedecko-výskumný
či vedeckovýskumný?

Informácie 
 nielen do vreckaAko ich (možno) nepoznáme
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Kalendárium
Médiá v súvislosti s blížiacou sa kom-

plexnou akreditáciou univerzít a jej fakúlt 
tlmočia čoraz častejšie odkaz ministerstva 
školstva o sprísnených kritériách. Fakulty 
sa tak zo všetkých síl snažia buď obhá-
jiť svoje doterajšie posty, alebo vyšplhať 
sa na vyššie priečky v hodnotení vedec-
kovýskumného (či vedecko-výskumného) 
pôsobenia.

Na prvý pohľad ortograficky nenároč-
ný problém, ktorý sa dá veľmi „elegantne“ 
vyriešiť v súlade s Pravidlami slovenského 
pravopisu (2000):  Ak je zložené slovo odvo-
dené od dvoch rovnocenných (koordinatív-
nym vzťahom prepojených) častí vedecký 
a výskumný, v kompozite je namieste spo-
jovník, teda vedecko-výskumný. Ak je zlože-
né slovo derivované od združeného pome-
novania vedecký výskum (s podraďovacím, 
subordinatívnym vzťahom medzi slovami), 
utvorené prídavné meno píšeme bez spojov-
níka, teda vedeckovýskumný.

Či je to vždy jednoducho rozlíšiteľné, 
presvedčte sa pri uvažovaní nad týmto zdan-
livo „pseudoproblémom“ spolu so mnou. 
Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazy-
ka veda je sústava poznatkov o zákonitos-
tiach objektívnej skutočnosti, ktorá vznikla 
teoretickou poznávacou činnosťou človeka, 
a výskum je organizované bádanie realizo-
vané na základe vedeckých metód. Uvedený 
lexikálny význam slova výskum však nazna-
čuje, že každý výskum: základný, labora-
tórny, botanický, aplikovaný... je vedecký. 
Zdá sa tak, akoby prvá časť viacslovnej 
lexikálnej jednotky vedecký výskum bola re-
dundantná, čo ale neznamená, že uvedené 
združené pomenovanie neexistuje. 
Na fakultách však máme prodekanov pre 
vedu a výskum, nie pre vedecký výskum, 
vo vláde SR je minister školstva, vedy, 
výskumu a športu, nie minister školstva, 
vedeckého výskumu a športu. Ak by som 
vo svojich úvahách pokračovala, zašla by 
som ešte ďalej. Robí sa na akademických 
pracoviskách len výskum  alebo aj veda? 
Každý výskum musí byť nielen vedeckými 
metódami dokázaný, ale aj teoreticky ukot-
vený. Ide teda o dve, svojou váhou rovno-
cenné „spojené nádoby“, ktoré vyjadrujú 
jednotu a celistvosť. A tak, vychádzajúc 
z ich „nerozložiteľnosti“, v súlade s norma-
tívnymi príručkami prikláňame sa predsa 
len k záveru, že ide o vedeckovýskumný 
potenciál, vedeckovýskumné granty a vedec-
kovýskumné výsledky, ktoré, verme, aj na 
našej univerzite prejdú prísnymi kritériami 
očakávanej komplexnej akreditácie.

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
FF UPJŠ v Košiciach

Aby slovenčina 
neplakala...

17. 5. – 30. 6.
Motýle exotických trópov – výstava 

(Botanická záhrada)

26. 6. – 28. 6.
5th International Student

Medical Congress
Košice (ISMCK`13) – kongres

(Lekárska fakulta)

17. 6. – 30. 6.
School of biophotonics 2013 

– konferencia
(Prírodovedecká fakulta)

1. 7. – 5. 7.
10th International Conference on 

Hands-on Science – konferencia
(Prírodovedecká fakulta)

5. 7. – 21. 7.
Liečivé rastliny – výstava 

(Botanická záhrada)

7. 7. – 13. 7.
7th Czech-Slovak International 
Symposium on Graph Theory, 

Combinatorics, Algorithms and 
Applications – sympózium

(Prírodovedecká fakulta)

8. 7. – 12. 7.
Univerzita bez hraníc

(celouniverzitný projekt pre deti ZŠ)

15. – 19. 7.,   22. – 26. 7.
Denný IT tábor 

so zameraním na programovanie
(Prírodovedecká fakulta)

11., 18. a 25. 8.
Hľadáme múzy v botanickej 
záhrade – festival tvorivosti 
a relaxu – sprievodné podujatie 

k EHMK 2013
(Botanická záhrada)

28. 8. – 1. 9.
Citrusy a palmy – výstava

(Botanická záhrada)

16. 9. – 20. 9.
Tvorba a realizácia pracovného 
práva so zreteľom na regionálne 
aspekty trhu práce – e-konferencia  

(Právnická fakulta)

24. 9. – 26. 9.
International Congress of the 

Society for Microbial Ecology and 
Disease – SOMED2013 – kongres

(Lekárska fakulta)

27. 9.
Pôsobenie práva v 21. storočí  
– medzinárodná vedecká konferencia 

(Právnická fakulta)

8. 9. – 13. 9.
22nd Workshop on Cycles and 

Colourings – workshop
(Prírodovedecká fakulta)

16. 9.
Slávnostné otvorenie 

akademického roka 2013/2014

Vedeli ste, že...
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

Prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ pre ve-
deckovýskumnú činnosť a doktorandské štú-
dium Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., 
je popredný slovenský jazykovedec, fonetik 
a fonológ. Jeho blízki, priatelia a spolupra-
covníci ho však poznajú aj ako vynikajúceho 
hudobníka, básnika a aktívneho športovca.

Hudba
Môj vzťah k hudbe a spevu má inšpira-

tívne korene už v útlom detstve. V našej 
rodine, ale aj v rodnom Sokoli bol spev na-
ším každodenným súpútnikom. Ale bol tu 
aj rytmus reči a piesne, vstrebával som do 
seba aj tóny a šumy celého prírodného oko-
lia aj umelých výtvorov, bukovej a dubovej 
hory, jedľového a borovicového lesa, ktoré 
svojrázne a v každom ročnom období tro-
chu inak naznačovali svoj večný tlmený cho-
rál v durových a molových stupniciach, poe-
tických trilkov vtáčkov, pokojného recitatívu 
rieky, upokojujúceho bubnovania dažďa, ale 
aj dôstojného hlaholenia zvonov a povzná-
šajúceho zvuku organa i vrúcnych melódií 
nábožných piesní... Aj tu kdesi treba hľadať 
korene môjho výskumného záujmu o zvuko-
vú sústavu reči, o bádanie v oblasti fonetiky 
a fonológie... A postupne som sa dostával 
aj k hre na harmonike, ale v hudobnej sku-
pine i sám pre vlastné potešenie som hrával 
aj na gitare. Spievaval som vo viacerých ľu-
dových i tanečných súboroch (pripomeniem 
Ľudový spevokol učiteľov Slovenska pod 
vedením vynikajúceho dirigenta Vojtecha 
Adamca), sprevádzal spevákov a tanečníkov 
na harmonike, na Letnej škole slovenského 
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave som 
frekventantom z celého sveta desiatky rokov 
odkrýval melodickú a rytmickú krásu 
a pôvab našej ľudovej piesne. A vybadal 
som, že konkrétne stupnice sa mi zača-
li dopĺňať aj vizuálnym dojmom, fareb-
ne, teda som ich začal vnímať a „zažívať“ 
komplexnejšie...

Šport
Pohyb, šport ako prirodzená aktivita ma 

sprevádza od detských hier. Z prostredia 
dediny, v ktorom nás od včasného rána do 
neskorých večerných hodín sprevádzalo 
echo rozvraveného pracovného a hravé-
ho ovzdušia (spomínam si na podvečerné 
detské naháňačky, keď sme pomocou roz-
hojdaných pružných konárov skákali z vŕby 
na vŕbu) som si odniesol aj športový „kód“, 
návyk ako prirodzenú súčasť priam každo-
denného života, k čomu som neskôr viedol 
aj svojich najbližších. Súťažne som hrával 
futbal, rekreačne som sa intenzívne venoval 
hokeju a lyžovaniu, viacerým ľahkoatletic-
kým disciplínam (obľúbil som si najmä hod 
diskom), v neskoršom veku – aj v súvislosti 
s poznávaním prírodných krás – som pes-
toval turistiku a dodnes mi zostal rekreač-
ný beh – v príjemnom prostredí košického 
lesoparku a zjari a v lete rozvoňaných blíz-
kych ulíc (predtým som džogingovú súpravu 
brával so sebou aj na konferenčné podujatia 

doma i v zahraničí). Starogrécky ideál kalo-
kagatie – harmónie tela a ducha – je víta-
ným impulzom, pohnútkou na vyvažovanie 
telesných a duševných aktivít, stimulom aj 
pre bádateľské výkony. Rád zdôrazňujem 
tendenciu k homeostáze jazykových javov, 
ale podobne je to aj v živote. Naše mesto 
a jeho okolie ponúka ideálne, utešené 
a obohacujúce priestory pre pohybové 
aktivity a šport.

Poézia
K poézii, básnickému slovu som sa dostá-

val postupne cez detské riekanky, symbiózu 
slova a piesne, neskôr cez hru so zvukmi, 
slabikami a slovami pri tvorbe umelých há-
daniek, ktoré som pravidelne publikoval 
v našich hádankárskych a krížovkárskych 
časopisoch. Pravda, bolo tu aj čítanie 
a recitovanie poézie, štúdium slovenskej 
a svetovej básnickej tvorby, ale aj skú-
manie vývinu a štruktúry verša v knižných 

verzologických prácach a vedeckých štú- 
diách. Báseň však nie je len „hrou“ na úrov-
ni výrazu, konfigurácie zvukov a rytmického 
pohybu, ale musí v sebe niesť aj iskru aspoň 
malej „zázračnosti“, povznášajúcej, prekva-
pujúcej metafory ako odlesku tajomnosti po-
znávania... Ako autor, hoci sa nepokladám 
za básnika, som si vyskúšal „súhru“ 
a „protihru“ výrazu a významu vo viacerých 
sonetoch, ktoré napokon vyústili do básnic-
kej zbierky Láska na modro (2005).

V týchto súvislostiach si treba položiť 
otázku o význame poézie, básnického slova 
– a vôbec umenia – v súčasnom svete. Ide 
o fenomény, ktoré sú vyvažovateľom ťažkej 
špecifickej váhy života a vecí, odkrývajúce 
netušené priestory dobra, pravdy a krásy; 
pomáhajú odklínať skrytý zmysel jestvova-
nia, zvyšujú kvalitu ľudského bytia a ponúka-
jú nádej pre ľudské porozumenie a súručen-
stvo, približujú nám nášho blížneho nielen 
ako komunikačného, ale aj duchovného 
partnera, sú nápomocné pri neutralizovaní 
možností zneužitia objavov človeka...

(red)



Návraty
na zaprášené stránky

Zo života
Univerzitnej knižnice
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Časopis začal vychádzal v roku 1970 
pod pôvodným, jazykovo nesprávnym náz- 
vom „Spravodaj – Univerzita P. J. Šafárika“ 
(ten sa v záhlaví periodika objavoval pätnásť 
rokov, až v roku 1986 ho nahradil spisovný 
výraz „spravodajca“). Prvý ročník zahŕňal 
tri čísla, ktoré vyšli v apríli, júni a novembri 
1970.

Storočnica V. I. Lenina
Úvodný článok premiérového vydania 

mal názov „Podporujeme úsilie strany“, 
pravdaže komunistickej... Titulnej strán-
ke dominovala aj podobizeň V. I. Lenina 
(1870 – 1924), vodcu boľševickej revolúcie 
v Rusku, a to v súvislosti s oslavami stého 
výročia jeho narodenia (1870 – 1970). 
Vôbec celý prvý ročník sa niesol v znamení 
tohto „významného“ jubilea, o čom svedčia 
aj názvy niektorých článkov, napr. „Lenin 
a dnešok“, „Oslávili sme storočnicu V. I. 
Lenina – Zdravica sovietskym priateľom“ 
či „Z myšlienok V. I. Lenina“.

Desať úspešných rokov
Súčasťou prvého čísla bol aj trojstranový 

prepis prejavu nového rektora prof. RNDr. 
Vladimíra Hajka pod názvom „Desať úspeš-
ných rokov našej univerzity“. Aj dnes v ňom 
možno nájsť viacero zaujímavých faktov. 
Vedeli ste napríklad, že pri svojom vzniku 
mala UPJŠ 950 poslucháčov, z toho 70 
externistov (resp. študentov popri za-
mestnaní, ako sa vtedy hovorilo), a že 
družobnou univerzitou našej alma 
mater bola Štátna univerzita 
v Užhorode?

Dovolenka 
vo Švajčiarsku

Ak ste si do-
siaľ mysleli, 
že do roku 
1989 bolo 
možné cestovať 
len do spriatelených 
socialistických krajín, 
z omylu vás azda vyvedie 
ponuka Závodného výboru 
ROH pri Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ. Popri destináciách v ZSSR, 
NDR, Rumunsku a Juhoslávii totiž ponú-
kal aj pobyt v kapitalistickom Švajčiarsku! 
Týždenný zájazd (13. – 19. 7. 1970) na tra-
se Zürich – Bazilej – Luzern vyšiel na 2 230 
Kčs vrátane ubytovania, stravy a „exkluzív-
neho“ vreckového 20 frankov. Na porov-
nanie, 13-dňový pobyt v Sovietskom zväze 

O čom sme písali
v roku 1970

V predchádzajúcom vydaní Universitas 
Šafarikiana sme vám sľúbili pravidelné 
návraty na „zažltnuté“ stránky archívnych 
vydaní nášho univerzitného časopisu. 
Dnes svoj sľub napĺňame reminiscencia-
mi na jeho prvý ročník.

Samoobslužné procesy sa stali bežnou súčasťou nášho života. 
A to aj v knihovníckej činnosti.˝I keď prvé samoobslužné knižničné 
systémy – systémy určené na výpožičky a vracanie dokumentov 
– sa začali zavádzať do praxe už v 90. rokoch minulého storočia, 
na Slovensku nie sú veľmi rozšírené. Jedným z dôvodov je neposta- 
čujúce financovanie slovenských kultúrnych inštitúcií, medzi inými 
aj knižníc. Napriek tomu sa situácia u nás postupne  zlepšuje, 
a to aj vďaka rôznym grantovým systémom, nadáciám či sponzorom.

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach sa rozhodla využiť 
dotačný program „Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií“ Ministerstva kultúry SR na získanie finančných 
prostriedkov a v roku 2011 podala projekt. Vďaka jeho 
úspešnosti – ako aj podpore z Nadácie Slovenskej spori-
teľne a Nadácie UPJŠ – sa za združené financie podarilo 
zabezpečiť efektívne zariadenia na vracanie dokumentov 
knižničného fondu bez asistencie personálu – bibliobox 
Herbie. Už niečo vyše roka slúži na najväčšom pracovis-
ku, v Lekárskej knižnici na Tr. SNP č. 1. Je umiestnený pri 
vstupe do knižnice, mimo jej priestorov priamo vo vestibule 
Lekárskej fakulty UPJŠ. Výhodou je, že do boxu je možné 
vkladať knihy a ďalšie dokumenty v čase, keď je knižni-
ca pre verejnosť zatvorená (počas jej prevádzky je box 
zamknutý). Knižnici tak odpadol problém s vracaním kníh 
mimo otváracích hodín.

Herbie sa teší obľube medzi používateľmi, najmä z radov 
študentov. Vonkajší povrch biblioboxu bol graficky uprave-
ný podľa požiadaviek knižnice. Do prevádzky bol uvedený 
26. marca 2012 a za prvý mesiac sa prostredníctvom neho 
vrátilo 193 knižničných jednotiek (kn. j. – kníh a časopi-
sov). V marci tohto roka to bolo 417 kn. j. Z hľadiska štatis-
tiky sa prvé tri mesiace roka 2013 dostali na úroveň 50 % 
roku 2012.

Prvotným zámerom pre zakúpenie biblioboxu bolo, aby 
slúžil predovšetkým na vrátenie kníh zo študovní – tzv. krát-
kodobých výpožičiek. Tieto musia byť v knižnici pri jej otvo-
rení a študenti mali v minulosti problém vracať vypožičané 
dokumenty včas vzhľadom na začiatok výuky. Dnes je to už 
iné. Zlepšila sa disciplinovanosť používateľov, zabezpečila 
vyššia obratovosť literatúry a návratnosť kníh je takmer sto-
percentná. Okrem kníh do študovne sa touto samoobsluž-
nou formou vracajú aj klasické absenčné výpožičky 
do skladov.

Box na vrátenie kníh je služba založená na obojstrannej 
dôvere medzi knihovníkmi a používateľmi. Dokument sa po-
važuje za vrátený až v okamihu, keď je odpísaný z používa-
teľského konta, nie v okamihu, keď je vložený do bibliobo-
xu. Herbie nie je prepojený s knižničným systémom. 
V prípade, že by používateľ vložil knihy do boxu po uplynutí 
výpožičnej doby, platí pre neho povinnosť zaplatiť v knižnici 
zodpovedajúce sankčné poplatky. Odporúča sa skontrolo-
vať si, či bola výpožička z konta skutočne odpísaná.

Využívanie Herbieho neustále rastie, vysoké štatistické 
čísla svedčia o dobrej investícii. Univerzitná knižnica UPJŠ 
má v budúcnosti záujem inštalovať podobné zariadenie aj 
na ďalších svojich pracoviskách – a postupne zavádzať ďal-
šie inovatívne prvky a služby.

Nestihli ste vrátiť knihy počas otváracích hodín? Je tu pre vás Herbie.
Zoznámte sa, prosím:

 má rozmery 760 x 760 x 1 250 mm a váži 100 kg 
 (hmotnosť prázdneho boxu),
 v jeho vnútri je vozík s nosnosťou 150 kg, čo zodpovedá 

 stovkám vrátených kníh,
 okienko na vrátenie dokumentov má rozmery 350 x 100 mm,
 knihy dopadajú na mäkkú a elastickú podložku, ktorá zaisťuje 

 ich dobrý stav a bráni poškodeniu.

Ing. Eva Matušovičová
Univerzitná knižnica UPJŠ

Tichý spolupracovník 
Herbie

(Moskva – Leningrad – Kyjev) na prelome 
mája a júna 1970 stál 1520 Kčs – na „pri-
lepšenie“ vo švajčiarskych frankoch mohol 
záujemca zabudnúť, musel si vystačiť s de-
siatimi rubľami...

Šesť druhov štipendií
Keď sme už pri peniazoch: Viete, aké boli 

v roku 1970 štipendiá? Sociálne dosahova-
lo maximálnu výšku 450 Kčs a prospechové 
najviac 250 korún. O tzv. výnimočné štipen-
dium mohli požiadať napr. študenti s deťmi 
či vydaté študentky, ktoré mali manželov 
na vojenčine. Športové štipendium univer-
zita poskytovala výkonnostným športovcom 
študujúcim na UPJŠ (max. 700 Kčs mesač-
ne). Existovali aj okresné a závodné štipen-
diá, tie však boli vyplácané z peňazí národ-
ných výborov, resp. výrobných podnikov 
na základe dohody s konkrétnym 
študentom.

Caravelle žije ďalej
Pod týmto názvom uverejnil univerzitný 

„Spravodaj“ (č. 3/1970, s. 6 – 7) článok 
o úspešnej študentskej bigbítovej kapele 
Caravelle. Jej osadenstvo tvorili poslucháči 
Lekárskej fakulty UPJŠ Ladislav Sabanoš 
(bicie), Dušan Gyüttment (basová 

gitara), Vladimír Gajdičiar (sprievodná gitara, 
spev), Karol Urbanec (sólová gitara) a Ľubo 
Javorka (klavír). Obdobie úspechov skupiny 
kulminovalo poverením od „vysokoškolské-
ho centra v Bratislave usporiadať akademic-
kú súťaž speváckych talentov pod názvom 
Košický zlatý poklad“.

„Zmena“ adresy
Na záver prvých „návratov“ ešte niekoľko 

zaujímavých číselných údajov: K 1. januáru 
1970 pracovalo na 74 katedrách našej uni-
verzity 26 profesorov, 65 docentov 
a 473 odborných asistentov. Nuž a zaují- 
mavý je aj pohľad na tiráž (vydavateľské 
údaje) na konci časopisu, z ktorej sa dozve-
dáme, že UPJŠ kedysi sídlila na Šrobárovej 
č. 57. Táto košická ulica sa pôvodne tiahla 
od Hlavnej (vtedy Leninovej), kde sa jej 
číslovanie začínalo, až po Kuzmányho ulicu 
a merala 560 metrov. V roku 1990 ju však 
názvoslovne preťala Moyzesova ulica – vý-
chodná, dlhšia časť pôvodnej „Šrobárky“ 
bola premenovaná na Alžbetinu (chvíľu sa 
dokonca volala Hnilná); kratší západný úsek 
s dĺžkou 130 metrov ostal naďalej pomeno-
vaný po prof. Vavrovi Šrobárovi, zmenilo sa 

však číslovanie domov, a tak namiesto 
Šrobárovej 57 UPJŠ od roku 1990 sídli 
na Šrobárovej č. 2.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
šéfredaktor
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Azda každý, kto prichá-
dza do sídla Univerzity P. J. 
Šafárika na Šrobárovej 2 v his-
torickom centre Košíc, ocení 
monumentálnu krásu budovy 
i umenie stavebných majstrov, 
ktorí tento architektonický 
skvost zanechali budúcim 
generáciám.

Reprezentatívna budova, 
v ktorej sídli vedenie univerzity 
(i dekanstvá jej dvoch fakúlt – 
filozofickej a prírodovedeckej), 
v tomto roku slávi 110. výročie 
dokončenia a odovzdania do 

Budova rektorátu: 110-ročná krásavica

užívania. Vysokému školstvu však slúži „len“ 
od polovice minulého storočia. Pôvodne ju 
totiž postavili pre potreby tzv. tabulárneho 
súdu, ktorý v meste zriadili v roku 1890. 
Bol to odvolací súd voči rozhodnutiam kraj-
ských, resp. župných (sedriálnych) súdov 
vo vtedajšom Uhorsku. Košickej súdnej 
stolici boli „podriadené“ sedrie v Prešove, 
Levoči, Rimavskej Sobote, Miškovci 
(Miskolci), Novom Meste pod Šiatrom 
(Sátoraljaújhelyi) a, pravdaže, v Košiciach. 
Spočiatku sídlila v prenajatých priestoroch 
na Mlynskej, v paláci lekárnika, podnikate-
ľa a verejného činovníka Viliama Malétera. 
Koncom 19. storočia bolo rozhodnuté o vý- 
stavbe vlastnej administratívnej budovy. 
Najväčšiu zásluhu na tom mal Dr. Eugen 
Berczelly, predseda košického tabulárneho 
súdu v rokoch 1894 až 1912.

Honosný palác Kráľovskej súdnej tabule 
(Királyi itélőtábla) začali budovať koncom 
roka 1901 na voľnom priestranstve opro-
ti Štátnej vyššej dievčenskej škole (dnes 
Gymnázium Šrobárova 1), na pozemku, 
ktorý na tento účel darovalo mesto Košice. 
Trojpodlažný administratívny komplex s dvo- 
ma vnútornými dvormi projektoval buda-
peštiansky architekt Július Wágner (1899), 
realizácia stavebných prác bola zverená vý-
znamnému košickému staviteľovi Michalovi 

Répászkemu. Výstavba budovy trvala nece-
lé dva roky – 24. októbra 1903 ju košický 
mešťanosta (najvyšší predstaviteľ mesta) 
Teodor Münster slávnostne odovzdal už 
spomínanému  
E. Berczellymu.

Neorenesančný 
palác od začiatku 
pútal pozornosť 
svojou monumen-
tálnosťou, ku ktorej 
prispieva najmä 
impozantné prieče-
lie budovy s dvoma 
strešnými kupolami. 
Medzi nimi – na štíte 
balustrády s latin- 
ským označením 
MCMIII (1903) – je 
umiestnené súsošie 
stvárňujúce bohy-
ňu spravodlivosti 
Justíciu (z ľavej ruky 
jej medzičasom 
„zmizli“ váhy) so spoločníčkami. Autorom 
súsošia je František Balló a jeho dielo mô-
žeme obdivovať aj zblízka – kópia súsošia 
(aj s váhami ako symbolom spravodlivosti) 
je totiž uložená vo vestibule budovy. Na ar-
chívnej snímke možno identifikovať, že pod 

vojne ju vystriedal Hlavný súd, ktorý uzavrel 
takmer polstoročie trvajúcu históriu komple-
xu ako justičného paláca. V máji 1950 sa 
totiž v budove etablovala pobočka Lekárskej 

korunnou rímsou bol pôvodne 
umiestnený maďarský text „Kir. 
itélőtábla“ (Kráľ. súdna tabuľa). 
Dnes je táto časť fasády bez 
označenia – názov univerzity je 
viac „na očiach“, priamo nad vstu-
pom do budovy, v spodnej časti 
balkóna historickej auly.

Po vzniku Československa sa 
sem nasťahovala administratíva 
Vrchného súdu a Hlavného štát-
neho zastupiteľstva (prokuratúry). 
Pričlenenie Košíc k Maďar- 
sku (1938) znamenalo návrat 
Kráľovskej súdnej tabule. Po 

Jedným z podujatí osláv 50. výročia Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ bol i ScienceFest určený najmä študentom PF, študentom 
stredných škôl, ale aj širšej verejnosti. Podujatie sa začalo slávnost-
ným otvorením Študentskej vedeckej konferencie, ktorá je známa 
svojou tradíciou a odbornosťou.

V rámci ScienceFestu sa prezentovali jednotlivé ústavy PF UPJŠ, 
ktoré otvorili svoje laboratóriá a priestory (v matematickom labora-
tóriu sme si dokonca mohli zmerať sily v riešení sudoku s majstrom 
sveta).

Vedecké bádanie sa nezaobíde bez popularizácie jeho výsled-
kov pre verejnosť. Tento aspekt vedy v sebe zahŕňali podujatia 
Prírodovedecká čajovňa, kde odznelo niekoľko popularizačných 

prednášok, a Veda na dlani, ktorá vynikala zaujímavými experiment-
mi. Tie si mali možnosť návštevníci sami vyskúšať. Výber bol veľký 
a každého zaujalo niečo iné.

Podvečer sa areál univerzity rozozvučal hudbou, ktorá prilákala 
ďalších návštevníkov. Tí si mohli vypočuť vystúpenie Mareka Lacka 
so skupinou Fictive Marry a hudobnú skupinu T-band.

ScienceFest bola vydarená akcia, ktorá nám umožnila spoznať 
výsledky bádania iných odborov, na ktoré počas svojho štúdia ne-
máme priestor.

Katarína Karľová
študentka PF UPJŠ

Ohliadnutie sa za ScienceFestom

fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave 
a po zriadení UPJŠ v roku 1959 aj rektorát 
druhej najstaršej klasickej univerzity 
na Slovensku.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
šéfredaktor



Učenie býva často mučenie... Vedeli by o tom rozprávať 
nielen rodičia, ale aj učitelia. Niekedy však postačí zmeniť 
pohľad na učivo, priniesť zaujímavý impulz do mora nezá-
živných (a pre deti na prvý pohľad nepodstatných) infor-
mácií – a zrazu sa z nudy stane zábava.

Už štvrtý rok sa o to pokúša kolektív Botanickej záhrady 
UPJŠ. Cieľom je spopularizovať prírodné vedy pre školákov 
a ich pedagógov. Tento ročník Botanikiády mal podtitul 
„Staráme sa o prírodu, príroda sa stará o nás“. Po trojročnej 
podpore od Agentúry na podporu výskumu a vývoja sme ten-
to ročník usporiadali s pomocou nových partnerov, konkrétne 
Nadácie Kosit, Zeocemu, Ryby Košice a Mesta Košice.

Botanikiáda je jedným z mála projektov, ktoré majú širokú 
pôsobnosť a oslovujú všetky základné školy vo východosloven-
skom regióne. O popularite projektu svedčí aj fakt, že do tohto-
ročného on-line kola sa zapojilo 2 479 žiakov a na regionálne 
kolo bolo prizvaných 106 pedagógov a 207 žiakov. Ak by nám 
to kapacitné možnosti dovolili, určite by ich do našej botanickej 
záhrady prišlo omnoho viac.

Dúfame, že sa nám podarilo počas pripraveného celodenné-
ho programu inšpirovať kolegov – učiteľov, neraz našich 
absolventov, k trocha netradičnému, no príjemnému vyučovaniu 
s úsmevom na tvári. Viac na: 
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/botanikiada/.

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
zodpovedná riešiteľka projektu Botanikiáda

Foto: Renata Lišková

Škola hrou
v botanickej záhrade

Projekt Botanikiáda podporili:


