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Jar napreduje míľovými krokmi.
A čo my?

J ar prepukla tohto roku s nebývalou rýchlosťou. Ak by sme to 
 nazvali kedysi používanou skúškovou terminológiou, tak urči- 
 te v predtermíne. Niektorí sa tým nakazili a začali hekticky rie-

šiť zdanlivé problémy. Iní sa nestihli ani spamätať a stále nie sú schopní 
dohoniť akýsi pomyselný náskok. Ak sa nebudeme veľmi vzďaľovať od 
prírody, tak si ako príklad môžeme uviesť našu botanickú záhradu. Tiež 
sme sa dlho trápili, lopotili, obrazne povedané, orali a siali. Niekedy to 
tak vyzeralo, že z úrody nakoniec nič nebude. Našťastie tá drina a trá-
penie nevyšli nazmar. Prácne zasiate semeno nakoniec práve s prícho-
dom jari vyklíčilo v podobe získania sporných pozemkov do vlastníctva 
univerzity a definitívneho doriešenia otázky budúcej existencie celej bo-
tanickej záhrady. Za možnosť vďačíme nášmu ministerstvu, ale človek 
sa musí snažiť aj sám. Musí rozmýšľať a hľadať ideálne alternatívy. 
Tak ako to bolo v prípade ďalšej veľkej potreby botanickej záhrady, tý-
kajúcej sa rekonštrukcie historického skleníka. Na tú sme získali finan-
cie predajom nepotrebnej a zaťažujúcej nehnuteľnosti, ktoré momentál-
ne investujeme o pár metrov ďalej. Za to vďačíme aj ústretovosti členov 
univerzitného akademického senátu. Vďačíme za ich pragmatický prí-
stup a za to, že tam nesedia zbytoční mudrlanti. Pretože stále platí hes-
lo: „Pusť mudrlanta k slovu, zahltí ťa hlúposťami.“ 

Preto rozmýšľajme, vedzme, chcime a prajme si navzájom. Len vďa-
ka tomu môžeme zveľaďovať seba a svoje okolie. To si však vyžaduje aj 
kus sebazaprenia a neustále sa zvyšujúce nároky na zásadné a podstat-
né veci. Hodnotenie a vyzdvihovanie malicherností, či obyčajnej dennej 
rutiny by nemalo mať v akademickom prostredí miesto. Jediným správ-
nym kritériom je jednoducho merateľná a dokázateľná kvalita výsled-
kov našej práce. Ak niekto začne zavádzať komplikované, neprehľadné 
a nedokázateľné kritériá do hodnotenia akejkoľvek činnosti, hneď to 
zaváňa špekuláciou s prípadným neobjektívnym a nespravodlivým cie-
ľom. Tá špekulácia je väčšinou obojstranná. Zo strany hodnotiaceho aj 
hodnoteného. Nemá však dlhé trvanie a skôr či neskôr sa postupne sama 
odhalí, sprevádzaná oprávnenou kritikou všetkých tých, ktorí to mysleli 
poctivo a nechali sa uchlácholiť. Nuž, úhora niekedy nezachráni ani to, 
že je slizký.
Ak chceme zvyšovať kvalitu vlastnej práce, či už na úrovni jednotlivca 
alebo celej inštitúcie, musíme mať v prvom rade jasne stanovené ciele. 
Tie ciele musia byť dlhodobé a vždy kvalitatívne vyššie, ako je súčasná 
úroveň. Nato, aby sme sa k tomu dopracovali si následne musíme zvo-
liť vhodné prostriedky a vytvoriť optimálne podmienky. Ak nie sú jasné 
ciele alebo cesta k nim nie je vhodne volená, celá snaha môže byť kon-
traproduktívna. Naraz zistíme, že kráčame opačne a svetové univerzi-
ty nedobiehame, ale za nimi stále viac zaostávame. Pretože na prvom 
mieste merateľných kritérií hodnotenia svetových univerzít sú výsledky 
vedeckej práce. Či sa to niekomu páči alebo nie, kvalitná výučba študen-
tov je absolútnou samozrejmosťou, ktorá patrí k základným povinnos-
tiam každého tvorivého zamestnanca. A každý z tých tvorivých zamest-
nancov má byť zaťažený takým množstvom priamej výučby, aby mal 
dosť času, sily, vôle a nápadov na zmysluplnú vedecko-výskumnú čin-
nosť. Za ňu má byť aj primerane odmeňovaný systémom, ktorý ho moti-
vuje a nabáda k ďalšej tvorivej práci. Aby univerzita fungovala a rástla, 
nič iné nesmie mať väčšiu váhu a dôležitosť v hodnotení. Keď to naozaj 
tak bude, bude inštitúcia prekvitať spolu so spokojnosťou jej akademic-
kej obce. Tak ako botanická záhrada. A nielen na jar, ale počas celého 
roka. 
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Titul:  Epidemiológia pre študen-
tov verejného zdravotníctva

Autor: M. Halanová, L. Čisláková

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2012, brož., 226 s., 
cena: 19,70 €

Predkladaný učebný text prináša ak-
tuálny prehľad o úlohách epidemioló-

gie a jej postavení vo verejnom zdravotníctve, epidemiologic-
kých metódach, monitoringu výskytu a šírenia chorôb a mera-
ní zdravotného stavu v populácii. Osobitné kapitoly sú veno-
vané epidemiológii infekčných chorôb a zásadám boja s nimi. 
Učebné texty sú prioritne určené študentom bakalárskeho 
a magisterského štúdia odboru Verejné zdravotníctvo, ale urči-
te si v ňom množstvo informácii nájdu aj študenti Všeobecného 
lekárstva a študenti ďalších bakalárskych a magisterských od-
borov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Titul:  Modelové otázky 
na prijímacie skúšky 
pre bakalárske štúdium

Autor: M. Mareková a kol.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2013, brož., 154 s., 
cena: 9,26 €

Modelové otázky na prijímacie skúšky 
pre bakalárske štúdium sú určené zá-

ujemcom o bakalárske študijné programy na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Publikácia obsa-
huje 500 otázok z chémie a 500 otázok z biológie , ktoré tvoria 
podklady písomných testov na prijímacie skúšky. Testy z ché-
mie a biológie pokrývajú tie okruhy učiva z predmetov chémia 
a biológia na slovenských gymnáziách, vedomosti z ktorých sú 
vyžadované od poslucháčov bakalárskych študijných smerov 
(napr. ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo).

Titul: Anorganická chémia I.

Autor: J. Černák

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Koši- 
ciach, dotlač 1. vyd., 2012, brož., 106 s., 
cena: 9,76 €

Skriptá „Anorganická chémia I“ pred-
stavujú učebný text k rovnomennej 
prednáške, ktorá je súčasťou baka-

lárskeho študijného programu „Chémia“ na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. Skriptá opisujú chémiu nekovo-
vých prvkov Periodickej sústavy prvkov. Po krátkom úvode je 
v skripte uvedený systematický opis jednotlivých prvkov v po-
radí: atómové a látkové vlastnosti prvku, vlastnosti a reaktivita 
zlúčenín daného prvku, výskyt v prírode a príklady praktického 
využitia daného prvku, resp. jeho zlúčenín.

Titul:  Ekológia 
(všeobecná ekológia)

Autor: I. Hudec, Ľ. Kováč

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Ko-
šiciach, 1. vyd., 2011, brož., 106 s., 
cena: 11,35 €

Kurz poskytuje študentom informácie 
o základných parametroch, vzťahoch 
a procesoch v ekologických vedách. 
Stručný obsah predmetu: ekologické 

faktory a vzťahy k prostrediu; vplyv ekologických faktorov; po-
pulácie a spoločenstvá; ekosystémy a biómy; cykly základných 
prvkov na Zemi.

Titul: Finančné riadenie

Autor: V. Bobáková, S. Sedláková

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Ko-
šiciach, 1. vyd., 2012, brož., 144 s., 
cena: 14,38 €

Vysokoškolské učebné texty pod ná-
zvom „Finančné riadenie“ sa zaobe-
rajú základnými aspektmi riadenia fi-
nancií v organizácii. V samostatných 

kapitolách sa venujú finančnému plánovaniu nielen v podniku, 
ale aj na úrovni obce. Poukazujú na nevyhnutnosť manažmen-
tu hotovosti, pozornosť je zameraná aj na tvorbu finančných 
politík, na spôsoby nakladania s majetkom, na nutnosť využí-
vať vhodnú informačnú základňu pre finančné rozhodovanie.

Titul:  Ekonómia verejného sektora

Autor: A. Čepelová

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Ko- 
šiciach, 1. vyd., 2013, brož., 268 s., 
cena: 12,05 €

Vysokoškolská učebnica s názvom 
„Ekonómia verejného sektora“ je ur-
čená predovšetkým pre posluchá-
čov druhého ročníka Fakulty verejnej 

správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre povin-
ný predmet Ekonomika verejnej správy a verejného sektora. 
Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť aktuálny mate- 
riál pre študentov, ktorý by čitateľovi dával najmä návod ako 
pristupovať k vybraným problémom z oblasti ekonómie a eko-
nomiky verejného sektora. Učebný text okrem teórie obsahu-
je aj príklady na zamyslenie sa, ktoré praktický popisujú fungo-
vanie a správanie sa jednotlivých subjektov verejného sektora.

Unibook UPJŠ
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...novým dekanom Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
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JUDr. Martinom Vernarským, PhD.

Zdá sa, že idete v stopách svojho 
predchodcu, rovnako právnika, profe-
sora JUDr. Igora Palúša, CSc., ktorý vie-
dol Fakultu verejnej správy (FVS) UPJŠ 
od roku 2006. Neľahkú úlohu pri jej 
etablovaní však zrejme mali obaja vaši 
predchodcovia. Fakulta vznikla v no- 
vembri 1998 a fakt, že jej študijný od-
bor nepatrí medzi univerzitnú „klasiku“ 
akou je medicína, právo či prírodné ve-
dy, napovedá o neľahkých začiatkoch. 
Aké boli jej prvé roky? 

Musím potvrdiť, že naša fakulta to od svoj-
ho vzniku nemala jednoduché. Nie preto, 
že by jej univerzitné prostredie neprialo, 
ale pretože študijný odbor verejná správa 
skutočne nebol v roku 1998, keď sa fakulta 
zakladala, až taký známy. Aj dnes je to ešte 
netypický študijný odbor. V tejto súvislosti 
je podľa môjho názoru 16 rokov existencie 
fakulty pre ňu samotnú veľkým vyznamena-
ním. V prostredí klasickej univerzity si totiž 
svoje právo na existenciu musela obhájiť. 
Odviedol sa tu veľký kus práce a za to je po-
trebné doterajšiemu vedeniu fakulty 
i univerzity poďakovať. Prvému dekanovi 
profesorovi prof. PhDr. Ladislavovi Lovašovi, 
CSc., ktorý pôsobil do roku 2006 aj spomí-
nanému profesorovi Palúšovi, ktorý stál na 
čele fakulty dve funkčné obdobia. Som pre-
svedčený, že celé doterajšie obdobie bolo 
charakteristické budovaním fakulty. Kládli sa 
základy pre jej fungovanie v pedagogickej 
a vedeckej oblasti. Bolo potrebné stabili-
zovať jej pozíciu tak, aby existovali študijné 
programy na všetkých troch stupňoch, čo 
sa aj podarilo. Dôležité bolo tiež položiť zá-
klady pre ďalší rozvoj, a to sa podľa môjho 
názoru tiež podarilo akreditovaním študij-
ných programov v odbore európska verejná 
správa. Bakalársky program nám už funguje 
tretí rok, máme akreditované magister-
ské štúdium, čakáme len na jeho potvr-
denie. Možno sa to nezdá veľa, ale ak si 

uvedomíme, že sme začínali na zelenej lúke 
úplne nevyprofilovaní, tak to nebolo vôbec 
jednoduché. 

Aká je Fakulta verejnej správy UPJŠ 
dnes? 

Fakulta dnes poskytuje vysokoškolské 
štúdium v bakalárskom, magisterskom 
a doktorandskom stupni študijného progra-
mu verejná správa a to v dennej aj externej 
forme. Zatiaľ iba v dennej forme poskytu-
jeme vzdelanie v bakalárskom študijnom 
programe európska verejná správa, ale dú-
fame, že od septembra 2014 to bude už aj 
na magisterskom stupni. Toto vychýlenie sa 
z typicky jednoodborového systému považu-
jem za naše plus, ktoré zvyšuje atraktivitu fa-
kulty pre uchádzačov. Na druhej strane nám 
to spôsobuje isté problémy v pedago- 
gickej oblasti. Počet učiteľov u nás dlhodo-
bo osciluje okolo tridsiatky a to na fakultu 
s približne tisíckou študentov skutočne ne-
postačuje. V porovnaní s univerzitným 
i celoslovenským priemerom máme vysoký 
podiel študentov na jedného učiteľa a pre-
trváva ich vysoká pedagogická zaťaženosť. 
Problémom je, že ak chceme zvýšiť počet 
pedagógov, musí sa zlepšiť ich kvalifikačná 
štruktúra. A v tom sa čas nedá preskočiť. 
Napriek tomu považujem za pozitívum, že sa 
naša fakulta od začiatku spoliehala na vlast-
né zdroje. Doktorandské štúdium má poten-
ciál priniesť ďalších odborných asistentov, 
takže nemusíme čerpať z externého prostre-
dia. Je to síce náročnejšia cesta, ale podľa 
mňa vytvára hlbší vzťah vyučujúcich k fa- 
kulte a je šancou vybudovať lepší kolektív 
pedagógov. Ak by som to zhrnul, myslím si, 
že dnes sa už nachádzame v situácii, keď je 
fakulta z hľadiska svojho pedagogického za-
merania stabilizovaná do takej miery, že mô-
že uvažovať o ďalších krokoch. Mali by sme 
pritom zvážiť, či sa chceme rozrastať do šír-
ky, alebo naopak, ísť do hĺbky. Podľa mňa tá 
hĺbka je v súčasnosti správnou cestou.

Naznačili ste ale, že preťaženosť pe-
dagógov sa negatívne odráža na ich 
vedecko-výskumnom pôsobení. To je 
však neoddeliteľnou súčasťou práce 
vysokoškolského učiteľa... 

To je skutočne problém. Ak v súčasnosti 
chceme od učiteľov, aby kvalitne a na úrovni 
vedecky pracovali, aby sa uchádzali o gran-
ty, publikovali v renomovaných impaktova-
ných a karentovaných časopisoch, tak je 

jasné, že na to potrebujú čas. Pri pedago-
gickej vyťaženosti akú máme, je pre mňa 
z morálneho hľadiska sporné žiadať od nich, 
aby zároveň pracovali naplno vedecky 
s medzinárodným či svetovým ohlasom. 
Na druhej strane je to však dilema, pretože 
od vysokoškolského pedagóga vedeckú 
prácu vyžadovať musíme. Rozhodol som 
sa pre hľadanie prijateľného kompromisu. 
Už pri predstavovaní sa pred akademickou 
obcou našej fakulty som povedal, že vychá-
dzam z prezumpcie, že každý zamestna-
nec, každý vysokoškolský učiteľ tu má svoje 
miesto. Pravdaže táto prezumpcia nie je ne-
vyvrátiteľná, ale práve preto, že som nováči-
kom v riadiacej pozícii, nechcem prichádzať 
s unáhlenými, ani naivnými predstavami. 
Za dobré východisko však považujem, aby 
každý z učiteľov robil predovšetkým to, čo 
vie. Je jasné, že musia robiť aj vedu aj pe-
dagogickú činnosť. Ale sú ľudia, ktorým sa 
ľahšie píšu vedecké články a naopak takí, 
ktorým sa viac darí v pedagogickej činnosti. 
Je to otázka vystihnutia, ako nastaviť kolektív 
z hľadiska plnenia povinností tak, aby sme 
boli komplementárni a dopĺňali sa. Inak po-
vedané, ak viem, že na konkrétnej katedre 
mám človeka, ktorý je schopný napísať za 
rok dva články do karentovaného časopisu, 
čo fakulte mimoriadne pomôže, budem hľa-
dať spôsob, ako ho pedagogicky odľahčiť. 
Nie úplne, odľahčiť znamená, že niekomu, 
kto vedecky až tak plodný nie je, pribudne 
viac pedagogickej činnosti.

Naznačujete, že zamestnanci od vás 
môžu očakávať liberálnejší postoj?

Tak by som to nenazval. Vo vzťahu k za-
mestnancom považujem za dôležité získať 
predovšetkým dôkladne zanalyzovaný obraz 
ľudských zdrojov. Možno sa odo mňa hneď 
na začiatku očakával razantný prístup, ja sa 
však nechcem unáhliť. Tlačiť kolegov za kaž-
dú cenu a nejakým paušálnym spôsobom 
do vedeckých a pedagogických výkonov 
skutočne nechcem, a rovnako nechcem 
prijímať nesúrodé čiastkové opatrenia, ktoré 

So životom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je spojený 
už od študentských čias. Absolvoval na nej právnickú fakultu a vzápä-
tí nastúpil na fakultu verejnej správy ako asistent. Ako pedagóg tam 
pôsobí dodnes, už 14-ty rok. Vo veku necelých 37 rokov potom, ako 
ho do funkcie v posledný marcový deň vymenoval rektor UPJŠ prof. 
MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., sa stal v súčasnosti najmladším deka-
nom na univerzite. Funkcie sa ujal 1. apríla 2014, ale v súvislosti 
s jeho osobou zaujme veľa iného...

nás môžu doviesť k chaosu. Keď mienime 
byť elitnou univerzitou, a UPJŠ je z hľadiska 
klasických univerzít kvalitná a jedinečná, tak 
FVS, ak sa chce podieľať na tejto kvalite, 
musí svoje ľudské zdroje využiť adekvátnym 
spôsobom. Preto si nechávam čas. 

A študenti? Ako budete pristupovať 
k nim?

Študent je vždy veľmi citlivá a veľmi tvárna 
matéria. V súčasnosti, zvlášť vo východoslo-
venskom regióne je zreteľný trend, že mladí 
ľudia už pri výbere štúdia zvažujú, aké bude 
ich uplatnenie a či v mieste štúdia nájdu aj 
pracovné miesto. Za posledných 20 rokov 
pritom enormne vzrástol počet vysokých 
škôl, ponuka šla prudko nahor aj v oblas-
ti spoločenských vied. Nehovoriac o tom, 
že pre našich študentov sú relatívne ľahko 
dostupné české vysoké školy. Študenti si 
môžu vyberať. Za týchto okolností vstupu-
je do hry spomínaný faktor uplatniteľnosti, 
ktorý nie je pre vysoké školy v našom re-
gióne pozitívny. Problémom sú aj niektoré 
metódy konkurečného boja medzi vysokými 
školami, kde „podliezanie latky“ v náro-
koch, je tým najmenším. Ľahšia cesta je pre 
mladých ľudí veľkým lákadlom. Určite nám 
nepomáha ani fakt, že prax sa v súčasnosti 
nepozerá na to, kde absolvent vyštudoval, 
nebodaj u koho robil skúšku, čo by podľa 
mňa nebolo zlé... My sme súčasťou klasic-
kej univerzity a preto sa snažíme, aby výbe-
rovosť a špecializovanosť bola zachovaná. 
To sa automaticky musí spájať s istými ná-
rokmi na vedomosti študentov. Pri tom všet-
kom samozrejme akceptujem potrebu ino-
vovať formy poskytovania vedomostí, hľadať 
možnosti neformálneho zapájania študentov 
do akademického života. To všetko platí, ale 
doplnkovými aktivitami nemôžeme a nech-
ceme potrieť základ, a to je vysokoškolské 
vzdelávanie. Tam sa snažíme držať úroveň. 

V čom je výhoda byť absolventom fa-
kulty verejnej správy? 

Na to je trochu zložitejšia odpoveď. Ve- 
rejná správa je z hľadiska absolventov 
a ich uplatniteľnosti typická tým, že sa do-
stáva do konkurencie s vysokými školami, 
resp. fakultami, ktoré poskytujú vzdelávanie 
v iných študijných odboroch. Objektívne tiež 
treba povedať, že sa zdá, akoby inštitúcie 
verejnej správy, či už na štátnej úrovni alebo 
samosprávnej, málo sledovali trendy 
na trhu vysokoškolského vzdeláva-
nia. Štátnozamestnanecké miesta sú 
často obsadzované absolventmi rôz-
nych študijných odborov, ktoré majú 
s verejnou správou veľmi málo spo-
ločné, alebo takmer nič. Aby sme 
si rozumeli, plne akceptujem, že 
vzdelanostne kvalitným pracovníkom 
vo verejnej správe môže byť právnik 
či ekonóm. Ale môže to byť aj baník, 
estét, alebo fyzik? Ak všetko potreb-
né prácne doštuduje, tak áno, ale 
prečo, keď tu máme hotových ľudí? 
Podľa mňa zo strany štátu chýba 
koncept ako obsadzovať tieto mies-
ta. Keď ide o vydanie rozhodnutia, 
konkrétne opatrenie, naplánovanie 

dozoru či predbežných opatrení, alebo 
orientovanie sa v smerniciach EÚ, to je vec, 
kde sú naši absolventi jednoznačne „doma“. 
Fakulta má veľký potenciál spočívajúci práve 
v tom, že poskytujeme prierezové vzdelanie. 
Nekončia u nás iba úzko zameraní odbor-
níci v oblasti práva, ekonómie, sociológie, 
politológie, ale ľudia, ktorí to všetko majú 
„namixované“ v potrebnej miere. Štúdiom sa 
u nich vytvára poznatkový potenciál na to, 
aby dokázali tieto vedomosti skĺbiť a v prak-
tickom živote už po krátkom čase aj náležite 
využiť. Zo strany praxe, úradov, sú v tomto 
smere naši absolventi hodnotení pozitívne. 
Úlohou vedenia fakulty je teraz tento poten-
ciál dokázať podstatne viac „predať“.

Napriek veľkej ponuke možností, 
alebo možno práve preto, však akoby 
pozícia spoločenských vied všeobecne 
slabla... 

Verejná správa patrí do oblasti spoločen-
ských vied, a tie naozaj nie sú v súčasnosti 
v spoločnosti preferované. Nechcem spo-
chybňovať súčasný boom v oblasti technic-
kých a prírodných vied. Uvedomujem si ich 
dynamiku, hmatateľné výsledky i prínos. 
Na druhej strany si ale myslím, že ak záro-
veň opomíname spoločenské vedy, tak to 
môže mať do budúcna negatívne dôsledky. 
Ľudstvo vymyslelo mnoho nesporne užitoč-
ných vynálezov, ale koľko z nich ľudstvu 
v konečnom dôsledku uškodilo. A podľa 
mňa to bolo spôsobené aj zanedbaním vply-
vu spoločenských vied. Aby človek dokázal 
vedecké a technické vynálezy absorbovať, 
múdro a na prospešné ciele využívať, po-
trebuje mať jasno v oblasti, ktorú dotvára-
jú spoločenské vedy. Uvedomujem si, že 
s tým mnohí nemusia súhlasiť, že patrím 
medzi ojedinelé hlasy, ktoré sa dnes veľmi 
ťažko presadzujú. To ale neznamená, že by 
sme sa nad tým nemali zamýšľať a že o tom 
máme mlčať. Podľa mňa, ak sa spoločnosť 
začne k vedám ako filozofia, etika či právo 
stavať macošsky len preto, že sa jej zdajú 
zbytočné, alebo preto, že v nich pozoruje 
negatívne trendy, nepovedie to k ničomu 
dobrému. Skôr by sme si mali položiť otáz-
ku, ako tieto vedy podporiť, aby ich absol-
venti dokázali zlým javom čeliť a potláčať 
ich. Univerzity, akademická pôda, by mohli 
byť tým miestom, na ktorých by sa to mohlo 
začať otáčať. 

Ste dekanom fakulty, ale málokto vie, 
že aj externým poradcom Ústavného 
súdu SR, členom vokálneho súboru 
Gregoriana a vynikajúcim organistom 
v Dóme sv. Alžbety... 

Občas zachytím spochybňujúce reakcie, 
keď učiteľ verejnej vysokej školy pôsobí aj 
inde. Podľa mňa je dôležité, kde pôsobí. 
A priori by som to nevnímal negatívne. 
Zvlášť v spoločenských vedách. Tak ako je 
zlé, ak praktik nemá poňatia o teórii, rovna-
ko je zlé, ak teoretik nemá žiadny kontakt 
s praxou. Nehovorím nič nového. Ale podľa 
mňa je rozhodujúce, či takýto človek na svo-
jom vedľajšom pôsobisku reprezentuje uni-
verzitu a fakultu. Toto je rozhodujúce. 
Práca na ústavnom súde je úžasná 
a ja som tam vždy využil príležitosť povedať, 
že hoci som právnik, som z fakulty verejnej 
správy. A veľakrát som sa stretol s tým, že 
som musel vysvetľovať čo to je, kde to 
je a čo vlastne robíme. Vtedy, za takýchto 
a podobných okolností vysokoškolský učiteľ 
len pomáha šíriť dobré meno svojej fakulty. 
A hudba? Dostal som sa k nej vďaka mojej 
starej mame, ktorá bola kostolníčkou v kos-
tole na Kalvárii. Tam som si začal ako dieťa 
ťukať na organe. Hudba ma dostala, hoci 
som absolvoval hru na klavíri, očarila ma 
organová hra a životné okolnosti doviedli až 
k organu v našej krásnej gotickej katedrále. 
V istom zlomovom bode som sa dokonca 
rozhodoval, či hudba alebo právo. Dnes mô-
žem povedať, že neľutujem, že som si vybral 
právo ako povolanie a hudba mi ostala ako 
koníček. Je to obrovské šťastie, že popri 
každodenných povinnostiach a starostiach 
mám tento druh relaxu – môžem hrať v bo-
žom chráme, kde je výborný nástroj aj akus-
tika, čo viac si môžem priať? Myslím, že je 
to lepšie, než by to bolo naopak. 

Máte pred sebou štvorročné funkč-
né obdobie. S akými cieľmi do neho 
vstupujte? 

Nemám veľké oči ani veľa cieľov. Za ro-
zumnejšie považujem koncentrovať energiu 
na jeden cieľ a na to, čo považujete za naj-
podstatnejšie. Podľa mňa by etablovanie sa 
našej fakulty na vnútornom slovenskom fóre 
verejnej správy malo byť pre najbližšie roky 
prvoradé. Pomôže to fakulte, aj našim ab-
solventom. Ak sa tam nedokážeme etablo-
vať, vzniká otázka, pre koho tých absolven-
tov pripravujeme. A ešte čosi. Priznávam, že 
hlavným stimulom a zdrojom energie sú pre 
mňa dobré vzťahy s ľuďmi. Veľmi ma oberajú 
o energiu konfliktné situácie, problémy me-
dzi ľuďmi. Do funkcie vstupujem so snahou, 
aby sa nám podarilo udržať kvalitné medzi-
ľudské vzťahy. Možno to znie veľmi obyčaj-
ne, ale myslím si, že je to dôležité. Keď voči 
sebe nekonáme s prajnosťou a dobrými 
úmyslami, nemôžeme očakávať, že na konci 
nášho snaženia bude niečo skutočne dobré 
a prospešné.

martin.vernarsky@upjs.sk
www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/

Rozprávala sa Mgr. Viera Horniaková
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk
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Zasadal
Klub profesorov UPJŠ

Ďalšie z verejných zasadnutí Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach sa uskutočnilo 16. mája 2014. Prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. 
Juraj Černák, CSc., otvoril zasadnutie a odovzdal slovo prednášajúcemu profesorovi 
Ing. Romanovi Bočovi, DrSc., z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hosť zaujíma-
vým spôsobom prezentoval tému Depozity oxidov železa v ľudských orgánoch a pod-
nietil rozsiahlu diskusiu medzi kolegami. Stretnutie sa konalo v priestoroch rektorátnej 
Historickej auly UPJŠ.

Európsky komisár pre zamestnanosť 
diskutoval so študentmi 

Naša univerzita privítala 23. apríla 2014 
na pôde Historickej auly rektorátu eurokomi-
sára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti 
a začlenenie Lászla Andora. Jeho vystú-
penie sa nieslo v duchu 10. výročia vstupu 
Slovenska do Európskej únie a študenti 
v rámci diskusie živo reagovali na nastolené 
otázky. Prednáške predchádzalo srdečné 
prijatie eurokomisára rektorom UPJŠ prof. 
MUDr. L. Mirossayom, DrSc. a prorek-
torkou pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. 
S. Tomaščíkovou, PhD. Počas krátkeho 
stretnutia sa venovali témam súvisiacim 
s Európskym sociálnym fondom, či koordi-
náciou systémov sociálneho zabezpečenia 
v rámci spoločenstva. 

Ocenenia mesta Košice putovali 
kolektívu a osobnostiam 
našej alma mater 

Slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc, spojený s odo-
vzdávaním ocenení významným osobnostiam mesta Košice, sa 
tento rok uskutočnil 7. mája v Historickej radnici v Košiciach. 
Cenu mesta Košice pri príležitosti 40. výročia založenia získala 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach. Ocenenie za kultivované 
sprístupňovanie vzdelávania a vedy o štáte a práve pre mo-
dernú slovenskú spoločnosť prezvala z rúk primátora mesta 
Košice Richarda Rašiho dekanka fakulty doc. JUDr. Gabriela 
Dobrovičová, CSc. Po skončení slávnostného ceremoniálu jej 
zagratuloval aj rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Primátor mesta Košice udelil Cenu primátora mesta Košice 
tiež  prof. MUDr. Štefanovi Lukačínovi, PhD. za významný 
prínos v oblasti rozvoja odboru gynekológia a pôrodníctvo v re-
gióne východného Slovenska. Plaketu primátora mesta Košice 
z jeho rúk prevzali aj doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. za vý-
znamný prínos v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny 
na Slovensku a doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD. za významný 
prínos v oblasti rozvoja odboru urológie na Slovensku. 

Dvojstranu pripravila
Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ

adriana.sabolova@upjs.sk
Foto: TASR/Pavel Neubauer,
Žofia Hnátová a archív UPJŠ

Odhalenie pamätnej tabule 
V historickej budove Aristoteles Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach na Moyzesovej 9 bola 28. mája 2014 slávnostne odhale-
ná pamätná tabuľa symbolizujúca slovanskú vzájomnosť a literárne vzťahy dvoch 
významných osobností ukrajinského a slovenského národa Tarasa Ševčenka 
a Pavla Jozefa Šafárika. Tabuľa z leštenej žuly a skla, zobrazujúca portréty 
oboch literátov, bola inštalovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Tarasa 
Ševčenka. Známy ukrajinský maliar, básnik, prozaik a dramatik, je považovaný za 

zakladateľa novodobej ukrajinskej literatúry 
a so Šafárikom ho spájalo priateľské puto. 
Za prítomnosti členov diplomatického zbo-
ru, akademickej obce, hostí z umeleckých 
a kultúrnych kruhov, zástupcov samosprávy, 
ukrajinskej národnostnej menšiny, Rusínov 
a zástupcov médií pamätnú tabuľu spoloč-
ne s generálnou konzulkou Ukrajiny v SR 
Oľgou Benč a autorom diela výtvarníkom 
Jánom Radvanským slávnostne odhalil rek-
tor UPJŠ v Košiciach.

Rektor UPJŠ podpísal dodatok
ku kolektívnej zmluve

Od 1. apríla 2014 je účinný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi 
Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
pri UPJŠ v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, uzatvo-
renej 26. marca 2013. Obe strany, zastúpené rektorom univerzity prof. MUDr. 
Ladislavom Mirossayom, DrSc., a predsedníčkou univerzitných odborov Ing. 
Tatianou Bušovou ho podpísali 31. marca 2014. Kolektívna zmluva upravuje pra-
covné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy 
medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných 
strán. 

Rektor UPJŠ
bol menovaný
za člena Európskej 
akadémie vied
a umení

Na marcovom zasadnutí Valného zhro-
maždenia Európskej akadémie vied a umení 
(EAVU) v Salzburgu zvolili rektora našej alma 
mater prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, 
DrSc., za jej nového senátora. Hlavným 
poslaním EAVU, založenej v roku 1990, je 
rozvíjanie a šírenie vedeckých poznatkov 
a presadzovanie veľkých medzinárodných 
projektov, podpora európskej integrácie  
a rozvoj vied a umení. Svoje delegácie má 
v 26 krajinách Európy, v USA, pričom jej 
slovenská časť má okolo 50 členov. Na ob-
dobie nasledujúcich piatich rokov bolo cel-
kovo zvolených 15 senátorov. Na slávnost-
nom zasadnutí prezident EAVU Felix Unger 
apeloval na jej členov slovami: „Musíme po-
zdvihnúť náš hlas, je to naša služba ľuďom. 
Prekonajme bariéry v našej duši, zapojme 
sa do transnacionálnej siete, hovorme s na-
šimi susedmi a jazyková bariéra už nebude 
problémom. Je to naša povinnosť.“

Osobnosť UPJŠ ocenená 
Veľkou medailou
sv. Gorazda

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 
2014 ocenil minister školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Dušan Čaplovič Veľkou me-
dailou sv. Gorazda aj prof. RNDr. Stanislava 
Jendroľa, DrSc., z Ústavu matematických 
vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Ocenenie získal za dlhoročnú 
tvorivú a pedagogickú prácu vo vysokom 
školstve. Ministri školstva udeľujú ocenenia 
nesúce meno sv. Gorazda úspešným peda-
gógom, školským pracovníkom, ako aj pra-
covníkom v iných oblastiach spoločenského 
života od roku 1999. 

Novovymenovaní 
profesori

Prezident SR Ivan Gašparovič 
26. mája 2014 vymenoval päťdesiat nových 
profesorov vysokých škôl, medzi ktorými 
boli aj  pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Menovací dekrét si z rúk 
hlavy štátu prevzala aj doc. MVDr. Silvia 
Rybárová, PhD., novovymenovaná profesor-
ka v odbore anatómia, histológia a embryo-
lógia a doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD., 
novovymenovaný profesor v odbore 
chirurgia. 
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Veda, výskum a inovácie
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

www.asfeu.sk

Správa o rozvoji UPJŠ v rokoch 2012 – 2013

Rozvojové aktivity UPJŠ vychádzajú z Dlhodobého zámeru UPJŠ 
na roky 2011 až 2017. Univerzita sa v ňom prihlásila k odkazu ne-
meckého velikána filozofie Wilhelma von Humboldta, podľa ktorého 
je koncepciou modernej univerzity sloboda myslenia, akademická 
a individuálna autonómia, ako aj jednota výskumu a vzdelávania. 
Hodnotené obdobie rokov 2012 - 2013 sa na UPJŠ nieslo v zname-
ní výrazného snaženia o uskutočnenie kľúčových krokov vedúcich 
k stabilizácii materiálno-technického stavu UPJŠ a k získaniu kľúčo-
vých projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ), urče-
ných na budovanie univerzitných vedeckých parkov a vedecko-vý-
skumných centier. Rovnako bolo našou prioritou aj získanie ďalších 
projektov, a to predovšetkým z Európskeho sociálneho fondu (ESF) 
v operačnom programe Vzdelávanie (OPV) a z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) v operačnom programe Výskum a vý-
voj (OP VaV). Spolu so snahou o úspešné získavanie výskumných 
a vzdelávacích projektov v iných domácich a zahraničných sché-
mach, a v nadväznosti na rozvoj spolupráce s inštitúciami vyso-
koškolského vzdelávania a výskumu v zahraničí, viedla táto snaha 
k rozvoju v oblasti vzdelávania a vo vedecko-výskumnej činnosti. 
Zásadný pokrok sa v uplynulých dvoch rokoch prejavil i vo vytvorení 
inštitucionálnych nástrojov pre efektívny transfer technológií  
a know-how do praxe.

Prvé dve časti správy obsahujú prehľad o získaných projek-
toch zabezpečujúcich rozvojové aktivity v oblasti vysokoškol-
ského vzdelávania. 

V rokoch 2012 - 2013 bolo na UPJŠ implementovaných osem 
projektov štrukturálnych fondov EÚ z ESF v OPV, v prioritnej osi 
Reforma vzdelávania a odbornej prípravy (opatrenie 1.2.Vysoké 
školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnos-
ti). Celková výška nenávratného finančného príspevku (NFP) týchto 
projektov predstavuje sumu 10 041 527,60 eur. Vysoko treba 
oceniť skutočnosť, že zatiaľ čo prvé vzdelávacie projekty boli rieše-
né len v rámci jednotlivých fakúlt, na posledných dvoch projektoch 
už participujú všetky fakulty UPJŠ. Tento pozitívny trend umožňuje 
rozvoj medziodborového vzdelávania na našej univerzite, čím UPJŠ 
získava kredit kvalitnej európskej vzdelávacej inštitúcie. V rámci 
projektov v schémach iných ako projekty štrukturálnych fondov EÚ, 
bolo riešených 20 medzinárodných vzdelávacích projektov. 

Tretia časť správy obsahuje prehľad o projektoch zabezpe-
čujúcich rozvoj v oblasti vedy a výskumu, vrátane 7. rámcové-
ho programu (7RP) EÚ. 

V hodnotených rokoch bolo implementovaných 22 projektov 
z EFRR v OP VaV (prioritná os Podpora výskumu a vývoja). Celková 
výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 83 058 779,45 eur. 
Lekárska fakulta (LF) UPJŠ doteraz úspešne ukončila implemen-
táciu šiestich a Prírodovedecká fakulta (PF) UPJŠ implementáciu 
ôsmich projektov, pričom boli úspešne realizované ďalšie tri celo-
univerzitné projekty v tejto schéme. V súčasnosti sa LF podieľa na 
realizácii 10-tich a PF na realizácii siedmich projektov, súčasne sa 
riešia dva veľké celouniverzitné projekty. Je však potrebné mať na 
zreteli, že popri všetkých pozitívach, ktoré nesie so sebou imple-
mentácia projektov štrukturálnych fondov EÚ, prinášajú tieto pro-
jekty aj viaceré úskalia, a to predovšetkým vzhľadom na potrebu ich 
5-percentného spolufinancovania z prostriedkov organizácie, ako 
aj vzhľadom na náročnosť procesov verejného obstarávania. V roku 
2012 bolo na UPJŠ realizovaných 89 a v roku 2013 85 verejných 
obstarávaní. Napriek veľkému úsiliu pracovníkov úseku pre verejné 
obstarávanie a napriek dosiahnutej optimalizácii jednotlivých krokov, 
vedú procesy verejných súťaží pri meniacej sa legislatíve k spoma-
ľovaniu implementácie projektov, a tým aj následných výskumných 
aktivít. 

Počet siedmich projektov, riešených v rámci 7RP EÚ, bol 
v hodnotenom období rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch. 
Podstatné však je to, že sa na UPJŠ riešia dva nové projekty, 
a to projekt CELIM pod záštitou prof. RNDr. Pavla Miškovského, 
DrSc., na PF a projekt SOPHIE pod záštitou doc. Andrey 

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 6. júna 2014 prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozvoji uni-
verzity v rokoch 2012 a 2013. Rozsiahla správa prináša súhrnný pohľad na rozvojové aktivity za uplynulé dva roky a zároveň 
definuje strategické rozvojové ciele pre nasledujúce obdobie. Čitateľom Universitas Šafarikiana ponúkame informatívny pre-
hľad správy. Kompletná správa je akademickej obci prístupná na webstránke UPJŠ. Samostatný link sa nachádza v záložke 
O univerzite a nájdete ju aj v na hlavnej stránke v paneli Verejnosť a média. 

Madarásovej-Geckovej, PhD., na LF UPJŠ. Projekt CELIM v hod-
note 2,7 milióna eur sa zameriava na cielenú terapiu nádorových 
ochorení a pre nás je významný aj tým, že prácu piatich renomo-
vaných vedeckých inštitúcii zo západnej Európy koordinuje práve 
naša univerzita. Na UPJŠ sme ďalej riešili 34 medzinárodných vý-
skumných a vývojových projektov v schémach iných ako ŠF EÚ 
a 7RP EÚ. 

Štvrtá časť správy sa venuje získaným projektom na budo-
vanie univerzitných vedeckých parkov a vedecko-výskumných 
centier v regióne Východného Slovenska. 

V rokoch 2012-2013 bolo kľúčovým rozvojovým zámerom našej 
univerzity kreovanie projektov vedecko-výskumných centier a uni-
verzitných vedeckých parkov v rámci iniciatívy Košice mesto vedy - 
Košice Science City. UPJŠ sa stala riešiteľom, resp. partnerom 
v nasledujúcich projektoch:

• Biomedicínsky univerzitný 
vedecký park MEDIPARK, Košice 

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie špičkového národ-
ného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum, vývoj 
a transfer ich výsledkov do praxe v oblasti medicíny. Univerzitný ve-
decký park (UVP) MEDIPARK, Košice vznikne integráciou ľudské-
ho potenciálu s expertízou v biomedicínskych vedách, výskumnej 
infraštruktúry a priemyselných (komerčných) partnerov v budove 
UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach. Akademickými inštitúciami 
zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu sú: Lekárska a Príro- 
dovedecká fakulta UPJŠ, Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie (UVLF), Neurobiologický ústav SAV (NbÚ) a Technická 
univerzita v Košiciach (TUKE). UVP MEDIPARK, Košice bude re-
alizovať programovo orientovaný výskum a aplikácie vrátane jeho 
spoločensko-humanitnej dimenzie, premietnutej do verejného 
zdravotníctva v piatich kľúčových (CORE) výskumných programoch: 
Farmakogenetika a individualizácia liečby, Metabolizmus – ate-
roskleróza – starnutie, Neurovedy, Regeneračná a reprodukčná 
medicína, Zoonózy a významné infekčné choroby. V rámci každé-
ho z CORE výskumných programov dôjde k prepojeniu základného 
a aplikovaného biomedicínskeho výskumu („from the bench to the 
bedside“) a k dosiahnutiu prenosu výsledkov výskumu do klinickej 
praxe, verejného zdravotníctva, vzdelávania a biotechnológií 
v zdravotníctve (obojsmerné prepojenie CORE sféry a aplikácií), 
čím bude UVP MEDIPARK, Košice adresne reagovať na potreby 
praxe. Takýto trend je v súlade s trendmi kvalitného biomedicínske-
ho výskumu a jeho aplikácií v najvyspelejších krajinách EÚ a v zá-
morí. K najdôležitejším aktivitám projektu patrí vybudovanie fyzickej 
infraštruktúry, ako sofistikovaného technologického celku na Triede 
SNP 1 v Košiciach. V rámci UVP MEDIPARK, Košice bude fungovať 
komplexný informačný systém pre podporu vedeckého výskumu. 
Druhou stavbou, realizovanou v rámci budovania UVP MEDIPARK, 
Košice, bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat v Univerzitnej 
veterinárskej nemocnici.

• Univerzitný vedecký park TECHNICOM 
Prijímateľom NFP je TUKE v Košiciach, partnermi projektu sú 

UPJŠ v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove. Cieľom pro-
jektu je vybudovať UVP TECHNICOM ako špičkové medzinárod-
ne uznávané centrum pre aplikovaný výskum, vývoj a transfer jeho 
výsledkov do praxe v oblasti inovačných aplikácií s podporou zna-
lostných technológií. K najdôležitejším aktivitám projektu, na kto-
rých sa podieľa UPJŠ patrí: nadstavba, zateplenie a modernizácia 
budovy UVP TECHNICOM na Jesennej 5, jej vybavenie výskumnou 
infraštruktúrou a riešenie pilotných projektov v odbore Informačné 
a komunikačné technológie. Pilotné projekty sú zamerané na apli-
kovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného počítania; 
vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu; výskum v oblasti 
inovatívnych interakcií človek-počítač; vývoj informačných systémov 
pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu; výskum v oblasti 
reprezentácie a analýzy dát; výskum a vývoj metód geoprocesingu.

• Výskumné centrum progresívnych 
materiálov a technológií pre súčasné 

a budúce aplikácie PROMATECH
Cieľom projektu je vytvoriť národnú technologickú platformu v ob-

lasti materiálov a technológii a zdynamizovať technologický transfer 
a rozvoj slovenskej ekonomiky v oblastiach: špičkových technológií, 
výskumu a vývoja moderných ocelí, produktov práškovej metalurgie 
a tvrdých povlakov, materiálov pre biomedicínu a environmentálne 
technológie, materiálov pre IKT technológie a kryotechnológie, vý-
skumu a vývoja nových magnetických materiálov a rýchleho prototy-
pingu. Prijímateľom je Slovenská akadémia vied (SAV), z košických 
pracovísk sú to Ústav materiálového výskumu SAV, Ústav experi-
mentálnej fyziky SAV a Ústav geotechniky SAV. Partnermi projektu 
sú UPJŠ v Košiciach, Technická Univerzita v Košiciach a detašo-
vané pracovisko Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari 
nad Hronom. K najdôležitejším aktivitám projektu patrí výstavba 
a vybavenie moderného technologického pavilónu pre košické ústa-
vy SAV na Watsonovej 47, rekonštrukcia a vybavenie areálu Ústavu 
fyzikálnych vied PF UPJŠ na ulici Park Angelinum 9, ako aj dodávka 
vedeckej infraštruktúry.

Správa v piatej časti informuje o vzniku inštitucionálnych 
nástrojov univerzity na realizáciu transferu výsledkov výskumu 
a know-how do praxe, aplikácií a inovácií. 

V roku 2013 bola prijatá Smernica o ochrane duševného vlastníc-
tva na UPJŠ v Košiciach, ktorá upravuje postupy v oblasti autor-
ských diel zamestnancov, zamestnaneckých vynálezov, úžitkových 
vzorov a zlepšovacích návrhov, ako aj ich odmeňovania. V rovnakom 
roku vznikol na rektoráte UPJŠ Úsek pre transfer výsledkov výsku-
mu a know-how do praxe (ÚpT) a bola založená dcérska spoločnosť 
UPJŠ – SAFTRA, s. r. o. Dlhodobým cieľom ÚpT je koordinácia 
aktivít vedúcich ku komercionalizácii duševného vlastníctva a know-
-how vznikajúceho na pôde univerzity. SAFTRA so 100-percentnou 
majetkovou účasťou UPJŠ je nástrojom, ktorý pomôže tvorivým pra-
covníkom univerzity preniesť výsledky svojho výskumu a know-how 
do praxe. Tým dôjde nielen k prenosu výsledkov výskumu do apliká-
cií, ale proces prispeje aj k ekonomickému rastu univerzity. 

V šiestej časti sa správa venuje investičným a rozvojovým 
zámerom a aktivitám za uplynulé dva roky. 

Zhrňuje informácie o kúpe a predaji nehnuteľného majetku, o in-
vestíciách do rekonštrukcií objektov a stavebných úprav priestorov 
univerzity. Medzi zásadné úspechy v tejto oblasti možno pokladať re-
konštrukciu a modernizácia budovy Sokrates filozofickej fakulty; mo- 
dernizáciu priestorov a laboratórií v objekte lekárskej fakulty na Triede 
SNP 1 z projektu PROBIOTECH; modernizáciu priestorova laboratórií 
v objekte prírodovedeckej fakulty na ulici Park Angelinum 9 z projektu 
EXTREM; ako aj odkúpenie pozemkov botanickej záhrady. V roku 
2012 bolo v objektoch UPJŠ realizovaných celkovo 19 opráv a nasle-
dujúci rok 38 opráv, resp. opráv havarijných stavov v budovách.

Záverečná časť správy zhrňuje strategické ciele ďalšieho 
rozvoja UPJŠ pre nasledujúce obdobie. 

Okrem iného pripomína, že zabezpečenie ďalšieho rozvoja UPJŠ 
si vyžaduje vytváranie kvalitných a v európskom meradle konkuren-
cieschopných podmienok na vzdelávanie v študijných programoch 
vo všetkých troch stupňoch štúdia. V oblasti vedy, výskumu, inovácií 
a umeleckej činnosti zdôrazňuje posilňovanie kognitívneho, tvori-
vostného a organizačného zázemia a podporu kvalitného výskumu, 
založeného na širokej medzinárodnej spolupráci. Pre rozvoj vý-
skumných a vývojových aktivít je nevyhnutné zvýšiť záujem tvorivých 
pracovníkov univerzity o riešenie projektov v rámci nového progra-
mu EÚ pre financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020 a vytvoriť 
pre riešenie týchto projektov optimálne podmienky. Nevyhnutné je 
tiež posilniť v akademickej obci povedomie o nevyhnutnosti význam-
ne zvýšiť podiel realizácie takých výskumných aktivít, ktoré majú 
reálny predpoklad transferu výsledkov výskumu do praxe a inovácií. 
Ďalej je potrebné na univerzite rozvíjať informačné a komunikač-
né technológie v súlade s najmodernejšími trendmi. Správa ďalej 
konštatuje, že pre trvalý a dlhodobo udržateľný rast UPJŠ v oblasti 
investičných a rozvojových zámerov, ako aj v postavení univerzity 
v rámci regionálnych a medzinárodných vzťahov, je potrebné zabez-
pečiť stabilné a stimulujúce podmienky. Efektivita zase musí byť zák-
ladným princípom v oblasti organizácie, správy a riadenia UPJŠ.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., 
prorektorka pre rozvoj UPJŠ v Košiciach 

ruzena.tkacova@upjs.sk

V máji uplynulo desať rokov od vstupu Slovenska do 
Európskej únie. Možnosť uchádzať sa o eurofondy naplno vy-
užila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je 
úspešným realizátorom dopytovo orientovaných projektov. 
Z nenávratných finančných príspevkov sa podarilo zmoderni-
zovať programy doktorandského štúdia v prírodných a huma-
nitárnych vedách, ale aj podporiť rozvoj zručností študentov 
a zamestnancov univerzity. O našich projektoch z operač-
ného programu Vzdelávanie sme sa rozprávali s Mariánom 
Kostolányim, generálnym riaditeľom Agentúry Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ. 

Čo ponúkal univerzitám operačný program Vzdelávanie 
v programovom období 2007-2013?

Pre vysoké školy boli určené dve opatrenia – Zvyšovanie kon-
kurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja 
vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania, a Vysoké školy a výskum 
a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V druhom 
spomínanom sa o nenávratné finančné príspevky uchádzala aj va-
ša univerzita. 

UPJŠ má z tohto opatrenia deväť projektov. Na čo boli vý-
zvy zamerané?

Cieľom opatrenia je podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a roz-
voj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja a taktiež ide o adap-
táciu vysokých škôl na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej 
spoločnosti. Išlo napríklad o tvorbu a inováciu študijných programov, 
podporu výučby cudzích jazykov, podporu zvýšenia záujmu o cudzie 
jazyky, alebo aj o vytváranie študijných programov vo svetovom jazy-
ku. Som rád, že UPJŠ, ktorá vznikla ako druhá klasická univerzita na 
Slovensku využila možnosť uchádzať sa o eurofondy a pripravila veľa 
dobrých projektov. V porovnaní s operačným programom Výskum 
a vývoj, kde máte ako prijímateľ 17 projektov, bolo vo vzdelávaní me-
nej príležitostí, ale ten prínos projektov za tie roky určite pozitívne vní-
majú nielen pedagógovia, ale aj študenti. 

Na projekty vzdelávania sme získali nenávratné finančné 
príspevky vo výške 10,2 milióna eur. Ktoré sú z vášho pohľa-
du pre univerzitu prínosné?

Myslím si, že každý prijímateľ, ktorý sa o eurofondy uchádzal, 
využil svoje projekty na vyplnenie tých medzier, ktoré najviac ab-
sentovali. Ak si odmyslíme materiálne vybavenie škôl, či už to bola 
obnova a budovanie technickej infraštruktúry, alebo prístrojové 
vybavenie učební, určite ten prínos spočíva v oblasti ľudských zdro-
jov – zlepšenie vzdelávacích podmienok pre pedagógov, zamest-
nancov a študentov. UPJŠ má päť fakúlt, ktoré sú netechnického 
smeru. Pre prírodovedeckú fakultu bol určite zaujímavý projekt 
DOKTORAND, v ktorom sa vytvoril moderný systém vysokoškolské-
ho vzdelávania na treťom stupni univerzitného štúdia v prírodných 
vedách, matematike, informatike a humanitných vedách, konkrét-
ne v neslovanských jazykoch a literatúre. Prínosný bol aj projekt 
SOFOS, ktorý sa zameral na rozvoj vedomostí a zručností zamest-
nancov a študentov s dôrazom na medziodborové kompetencie 
a integráciu do medzinárodných výskumných centier.

Čo môžu očakávať slovenské univerzity a vysoké školy, te-
da aj my, v programovom období 2014-2020?

Nie ste jediní, ktorí netrpezlivo očakávajú nové vízie programo-
vého obdobia. Nechcem byť zatiaľ konkrétny, keďže toto sa rieši 
na vyšších miestach. Samozrejme, v rámci operačných progra-
mov, nech už budú riadené ktorýmkoľvek riadiacim orgánom, bude 
priestor na vzdelávanie. Vedomostná spoločnosť je prioritou všet-
kých členských krajín únie. Želám univerzite, aby sa jej v projek-
toch úspešne darilo aj naďalej. Konkrétne podoby vzdelávania 
a jeho prioritné osi sa čoskoro vykryštalizujú. 

V spolupráci s ASFEU pripravila redakcia

Vzdelávanie na UPJŠ je moderné
aj vďaka eurofondom 



Ako je už zvykom, prírodovedci sa je-
den týždeň v roku venujú oslavám vzni-
ku svojej fakulty, ktorá si vlani pripo-
menula úctyhodné jubileum 50 rokov 
existencie. Odrazom všetkých spoloč-
ných aktivít je fakt, že Prírodovedecká 
fakulta (PF) Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach neposkytuje štu-
dentom iba prvotriedne vzdelanie, za-
strešované vedeckými odborníkmi, ale 
aj zábavu, ktorá podmieňuje a utužuje 
vzťahy na fakulte. 

Nebolo tomu inak ani tento rok a 24. aprí-
la sa uskutočnil už druhý ročník úspešného 
Science Fest-u. Začal sa ráno slávnostným 
otvorením Študentskej vedeckej konfe-
rencie (ŠVK), ktorá patrí medzi najrepre-
zentatívnejšie podujatia organizované na 
prírodovedeckej fakulte. Svoje príspevky 
prihlásilo 129 účastníkov v 19 sekciách. 
„Súťaž ŠVK je výborná príležitosť pre 
študentov. Je to možnosť vyskúšať 
si vystupovanie pred porotou, čo sa 
im môže v budúcnosti zísť pri obha-
jovaní svojej práce alebo neskôr na 

vedeckých konferenciách. Osobne 
preto odporúčam každému študentovi, 
aby sa zapojil,“ zhodnotil Viktor Škultéty, 
študent 3Fb. Pred vyhlásením výsledkov 
konferencie pokračoval Science Fest v are-
áli rektorátu Študentskou recesistickou 
konferenciou (ŠTRK), ktorá bola dlhodobo 
tradičnou súčasťou Prírodovedeckého plesu 
a dôkazom, že aj veda dokáže byť zábavná. 
So svojimi vtipnými (ne)vedeckými príspev-
kami vystúpili a plnú poslucháreň rozosmiali 
príspevky  rekonštrukcii košického amfite-
átru, prázdnej množine buchiet či prezen-
táciou o tom, čo sme o kačkách dovtedy 
nepočuli. Medzi úspešných tohtoročných 
„štrkáčov“ z radov študentov sa zaradili 
Michal Barančik (2. roč. Ekonomická a fi-
nančná matematika) a Martin Glova (1. roč. 
Informatika). „Explozívnu“ náladu umocňo-
vali študenti praskajúcimi nafúknutými vre-
cúškami vo chvíli, keď ich počas vystúpenia 
niečo nesmierne pobavilo. 

Po vyhodnotení ŠVK a odovzdaní cien 
sme sa všetci presunuli na nádvorie rek-
torátu, kde už čakali grilované pochúťky, 
čapovaná kofola a pivo. O zábavu sa počas 
celého večera starali študenti, ktorí 
v karaoke-show predvádzali svoje spevácke 
umenie, občas vylepšené héliom z balónov. 
Odvážlivci po svojom výkone dostali odme-
nu, ktorú si vytiahli z darčekového vreca. 
Spevu sa nevyhli ani dekan a ďalší členovia 
vedenia našej fakulty, ktorí na naliehanie 
študentov napokon ukázali svoje spevácke 
schopnosti v piesni Pavla Hammela ZRPŠ. 
Moja prírodovedecká hrdosť stúpla v mo-
mente, keď sa všetci študenti zdvihli od svo-
jich klobások a pív a spolu s vedením spie-
vali, tlieskali do rytmu a ukázali, že ťahajú 
za jeden povraz.

Študentská rada v spolupráci s vedením 
fakulty okrem Science Fest-u pripravila pre 
prírodovedcov v predposledný aprílový deň 
aj peší výlet cez Bankov na Alpinku. Tam na 
nás čakali členovia študentskej rady s čapo-
vaným osviežením a pripravenými súťažami. 
Okrem tradičného volejbalu a futbalu mali 
študenti možnosť zmerať si sily v skákaní 
cez švihadlo, pri preťahovaní lana, v petan-
gu či „pití piva”. Víťazi si okrem diplomov od-
niesli aj hodnotné ceny. Alpinku pozná kaž-
dý správny prírodovedec, pretože výlety na 
ňu sa stali súčasťou života prírodovedeckej 
fakulty a je to tiež miesto, na ktorom študen-
ti môžu spoznať svojich skúšajúcich aj 
z trochu inej stránky.

Spätný pohľad na Prírodovedecké dni 2014

Veda, výskum a inovácie
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Slovenská technologická burza 
ponúka priestor na prezentáciu 
vedeckovýskumných aktivít 

Medzi hlavné ciele podujatia, nad ktorým 
prevzali záštitu ministerstvá školstva a hos-
podárstva, patrí informovať priemysel a pod-
nikateľskú sféru na Slovensku o kreujú- 
cich sa univerzitných parkoch a výskumných 
centrách a ich aktivitách. Umožní tiež 
stretnutie medzi pracovníkmi priemyslu 
a výskumných a vývojových inštitúcií v celej 
šírke vedných disciplín a priemyselných 
odvetví. Organizátori očakávajú, že bur-
za vytvorí podmienky pre ich spoluprácu, 
ukáže možnosti technologického transferu 
konkrétnych technológií a spojí najlepšie 
aplikačné zámery vedy na Slovensku s naj-
lepšími inovačnými firmami a ich potrebami. 
V neposlednom rade prispeje k rozšíreniu 
obzoru oboch strán a podporí kreatívny 
a multidisciplinárny prístup k inováciám.
Úsek pre transfer výsledkov výskumu  
a know-how do praxe (ÚpT) UPJŠ v tejto 
súvislosti upozorňuje vedecko-výskumné 
kolektívy i jednotlivcov našej univerzity 
na možnosť prezentovať v rámci poste-
rovej sekcie najnovšie výsledky z oblas- 
ti progresívnych technológií, vývo- 
ja nových materiálov a postupov s vy-
sokým inovačným potenciálom. UPJŠ 
dostane k dispozícii približne 15 posterov 
a prezentujúce sa kolektívy budú môcť už 
v predstihu na webstránke burzy predstaviť 
svoj vedecko-technický profil a abstrakt pos-
terov. Potenciálnym partnerom to umož- 
ní rezervovať si čas a pripraviť sa na disku-
siu počas konania burzy. Aktivity v rámci 
Slovenskej technologickej burzy budú 
riadené SW nástrojom a viazané na 
predchádzajúcu registráciu cez web 
Národného portálu pre transfer tech-
nológií (NPTT).  Záujemcovia by sa 
preto mali do 30. júna 2014 skontak-
tovať s ÚpT, kde získajú viac informá-
cií. Kontaktnou osobou je RNDr. Jozef 
Gajdoš, PhD. 

RNDr. Peter Stefányi, PhD.
vedúci Úseku pre transfer výsledkov 

výskumu a know-how do praxe UPJŠ
jozef.gajdos@upjs.sk

peter.stefanyi@upjs.sk 
www.nptt.sk 

Slovenská 
akadémia vied 
a Centrum ve-
decko-technic-
kých informácii 
SR v spolupráci 
s najväčšími 
a najvýznam-

nejšími slovenskými univerzitami, 
Slovenskou obchodnou a priemyselnou 
komorou a Slovenskou agentúrou pre 
rozvoj investícií a obchodu pripravujú 
na 11.- 12. novembra 2014 v Bratislave 
Slovenskú technologickú burzu. Po 
prvýkrát v takom rozsahu ponúkne aka-
demickej sfére príležitosť na prezentá-
ciu najnovších výsledkov z oblasti tech-
nologického transferu a inovácií.

Bc. Katarína Karľová 
študentka 1. ročníka 
magisterského štúdia M-F, 
šéfredaktorka študentského časopisu 
PF UPJŠ PRIMES
katarinka.karlova@gmail.com 
http://srpf.science.upjs.sk 

Projekt RIFIV pomáha inovovať štúdium na UPJŠ 
a absolventom pri uplatnení na trhu práce 

Koncom apríla odovzdali konateľky 
spoločnosti s r. o. PERSON Mgr. Petra 
Helcmanovská a PhDr. Eva Sklenárová do 
rúk hlavného garanta projektu a prorektora 
pre vysokoškolské vzdelávanie a informač-
né technológie UPJŠ prof. RNDr. Pavla 
Sováka, CSc., unikátnu štúdiu. Na základe 
zrealizovaného prieskumu porovnala profil 
absolventov našej univerzity s potrebami 
trhu a vedomostnej spoločnosti a špeci-
fikovala ďalšie požadované kompetencie 
študentov na všetkých stupňoch štúdia. Aj 
vďaka tomu môže od nového akademického 
roka 2014/2015 naša univerzita ponúknuť 
študentom 12 interdiciplinárnych blokov,  
ktoré im umožnia rozšíriť vzdelanie a zvýšiť 
šance na uplatnenie sa na trhu práce.

 „Projekt je prejavom záujmu školy 
pripravovať pre trh práce ľudí, ktorí sa 
uplatnia veľmi rýchlo. Vaši absolventi 
sú už teraz veľmi úspešní, máme vyčís-
lené, že celkovo 74 percent z nich sa 
dostane do zamestnania hneď, alebo 
do troch mesiacov po skončení školy. 
Z toho pohľadu je to veľmi kvalitná prí-
prava,“ konštatovala PhDr. Sklenárová na 
základe výsledkov štúdie. 

„Ak ju chcete ešte vylepšiť, tak si 
myslím, že vaša univerzita sa stane veľ-
mi atraktívnou aj pre nových študentov. 
Na druhej strane budú vašich absol-
ventov radi vyhľadávať aj zamestnáva-
telia. Napríklad v počítačových tech-
nológiách ste boli zamestnávateľmi 
hodnotení pozitívnejšia ako Technická 

Celouniverzitný projekt Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podporu in-
terdisciplinarity štúdia (RIFIV) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
začína prinášať prvé výsledky. Jeho strategickým cieľom je rozvíjať inovatívne 
formy vzdelávania a vytvoriť interdisciplinárny charakter štúdia na všetkých stup-
ňoch a vo všetkých subjektoch UPJŠ v Košiciach. Projekt v celkovej hodnote 
vyše 1,4 milióna eur potrvá do októbra 2015 a je spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. 

univerzita v Košiciach, pretože svojich 
absolventov pripravujete pre prax lep-
šie v jazykovej aj počítačovej výbave,“ 
dodala. Do štúdie sa celkovo zapojilo 630 
študentov študujúcich na UPJŠ vo všetkých 
troch stupňoch, približne 330 absolventov 
univerzity a viac než 50 firiem pôsobiacich 
na regionálnom trhu práce.

Štúdia okrem iného potvrdila aktuálne 
požiadavky trhu práce, hlavne na vyššiu úro-
veň znalostí v rámci IT sektora. „Cítili sme, 
že vyššia úroveň IT znalostí by mohla 
byť to, čo by mohlo firmy zaujímať 
a v porovnaní s inými priniesť vyššiu 
pridanú hodnotu pre našich absolven-
tov. Ale nemali sme to nikde verifiko-
vané. Štúdia zachytila širší pohľad štu-
dentov, pedagógov i zamestnávateľov 
a to je to, čo 
nám dáva isto-
tu, že sa ube-
ráme správ-
nym smerom,“ 
zdôraznil pro-
rektor Sovák.

Jedným 
z konkrétnych 
výsledkov štúdie 
je aj vytvorenie 
dvanásteho in-
terdiscipli- 
nárneho bloku, 
ktorý bude za-
meraný na po-
užívanie, admi-
nistráciu a vývoj 
v SAP systéme. 
Zameranie os-
tatných jede- 
nástich blo-
kov je výsledkom spolupráce jednotlivých 
fakúlt univerzity. Ich obsah bol nastave-
ný po dôkladnom zvážení tak, aby bol pre 
fakulty zvládnuteľný a študenti ich mohli 
absolvovať bez zbytočných obmedzení. 
Interdisciplinárny charakter štúdia, kto-
rý začíname pilotne realizovať od sep-
tembra 2014, je na Slovensku jedinečný. 
Predpokladáme, že sa do neho zapojí pri-
bližne 400 študentov UPJŠ všetkých troch 
stupňov štúdia. Každý blok bude obsaho- 
vať ponuku minimálne štyroch predmetov 
v sumárnom hodnotení 14 - 20 kreditov.

Po úspešnom absolvovaní príslušného 
bloku získa absolvent certifikát UPJŠ alebo 
medzinárodne uznávaný certifikát. Už pilot-
ný ročník umožní študentom, ktorí budú mať 
záujem, získať certifikát. Štúdium je totiž na-
stavené tak, aby ich neobmedzovali žiadne 

predbežné podmienky a ani ročník štúdia. 
Ak sa ponuka interdisciplinárnych blokov 
osvedčí, stane sa stabilnou súčasťou študij-
ných programov našej univerzity. 

Interdisciplinárne bloky, ktoré budú 
súčasťou študijných programov na UPJŠ 
od akademického roka 2014/2015: 

 
1.  Etika v biomedicínskych vedách pre 

zdravotnícku prax
2.  Právne minimum – súkromnoprávne 

aspekty
3.  Právne minimum – verejnoprávne 

aspekty
4. Projektový manažment
5. Manažérska ekonomika
6.  Riešenie konfliktných a krízových situá-

cií v školskej praxi
7. Štatistika pre prax
8.  Environmentálne aspekty záťaže život-

ného prostredia
9. Medzinárodný certifikát TOEFL
10. Medzinárodný certifikát ECo-C
11. Medzinárodný certifikát ECDL
12.  Používanie, administrácia a vývoj 

v SAP systéme

Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.
projektová manažérka RIFIV,

Centrum celoživotného vzdelávania 
PF UPJŠ v Košiciach

http://rifiv.ccv.upjs.sk
rifiv@upjs.sk 

vladimira.tomasikova@upjs.sk
Foto: Žofia Hnátová
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Letecké a kozmické právo
boli témou 7. ročníka 
študentského sympózia 
z medzinárodného práva

je napríklad problematika jednotného neba, 
prípadne práva pasažierov v leteckej pre-
prave. Druhý panel príspevkov bol venovaný 
špecifickým témam súvisiacim s právnou 
úpravou leteckej prepravy, akou je napríklad 
aj zodpovednosť za škodu v leteckej prepra-
ve. Prezentujúci sa tiež venovali aktuálnym 
problémom súvisiacim s vývojom letectva, 
ktoré predstavujú bezpilotné lietadlá (známe 
aj pod anglickou skratkou UAV), ako 
aj otázke ochrany životného prostredia 
v súvislosti s leteckou dopravou. Analýzu 
problematiky bezpečnosti leteckej prepra-
vy ponúkol príspevok venovaný problémom 
terorizmu ako o hrozbe medzinárodnej le-
teckej prepravy.

Druhý deň sympózia bol venovaný vybra-
ným problémom medzinárodného kozmic-
kého práva. Príspevky boli venované otáz-
kam postavenia kozmonautov v medzi- 
národnom práve a aktivitám súkromného 

Ako sa už stalo tradíciou, sympózium od-
borne zastrešil riaditeľ ÚEP prof. JUDr. Ján 
Klučka, CSc. Pre siedmy ročník sympózia 
bola zvolená téma Aktuálne problémy me-
dzinárodného leteckého a kozmického 
práva. Problematika výskumu kozmu 
a jeho právnych aspektov sa stáva aktuálnou 
v súvislosti s rozvojom kozmickej turistiky. 
Širší geopolitický dosah možno pozoro-
vať aj v súvislosti s aktuálnou situáciou na 
Ukrajine, ktorá sa premieta pri spolupráci 
v kozmickom výskume, osobitne vo vzťahu 
k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. 
V prípade leteckého práva je stále aktuálna 
otázka boja proti teroristickej hrozbe, ktorá 
predstavuje riziká pre leteckú dopravu, ako 
aj otázka využívania bezpilotných zariade-
ní, ktoré sa do povedomia širšej verejnosti 
dostali najmä v súvislosti s vojnou proti te-
rorizmu a pri úvahách o distribúcií zásielok. 
Tieto právne odvetvia sú predmetom záujmu 
renomovaných inštitúcií. Za všetky možno 
spomenúť International Institute of Air and 
Space Law v holandskom Leidene, ktorý je 
na poli skúmania kozmického a leteckého 
práva najvýznamnejší.

Organizátori rozdelili sympózium tematic-
ky na dva bloky. Prvý bol venovaný medzi-
národnej úprave leteckého práva, v druhom 
bloku sa účastníci zameriavali na problema-
tiku medzinárodného kozmického práva. 
V prvom paneli sa vystupujúci venovali naj-
mä témam súvisiacimi s medzinárodnou 
leteckou dopravou, pričom sa prispievatelia 
dotkli aj tém, ktoré okrem práva medziná-
rodného súvisia aj s európskym právom ako 

Študentské sympózium z medzinárodného práva, každoročne organizované 
Ústavom európskeho a medzinárodného práva (ÚEP) Právnickej fakulty UPJŠ, 
napísalo 11. a 12. apríla 2014 už svoju siedmu kapitolu. Ponúka študentom 
priestor venovať sa konkrétnej medzinárodnoprávnej téme a závery svojho vý-
skumu prezentovať pred ostatnými účastníkmi a členmi ÚEP. Zároveň im umož-
ňuje obhájiť v diskusii závery a obohatiť tak svoje klasické vzdelávanie v oblasti 
medzinárodného práva. Organizátori sympózia sa usilujú pre každý ročník zvoliť 
novú, zaujímavú tému a ponúknuť ju na spracovanie nielen študentom druhého 
ročníka, v ktorom sa štandardne vyučuje medzinárodné právo.

Deň otvorených dverí
na katedre anglistiky
a amerikanistiky

Druhý Deň otvorených dverí (DOD) 
Katedry anglistiky a amerikanistiky 
Filozofickej fakulty (KAA FF) UPJŠ sa 
v tomto akademickom roku konal v moder-
nej budove Sokrates. Tentokrát sme sa roz-
hodli poňať ho trochu netradične a značnú 
časť sme venovali diskusii s návštevníkmi. 
Stredoškolákom sme ešte pred začiatkom 
pustili populárny americký seriál The Big 
Bang Theory, ktorý mnohí z nich pozna-
li, ale ako sme sa neskôr dozvedeli, radi 
si ho pozreli aj v originálnom znení. Hneď 
na začiatku sa nám podarilo potenciálnym 
študentom ukázať, že toto stretnutie sa bu-
de niesť v priateľskom duchu. Angličtina je 
dnes už doslova všade, jej štúdium je veľmi 
praktické, atraktívne a v neposlednom rade 
tiež zaujímavé. 

Začali sme stručnou prezentáciou kated-
ry a krátkom predstavení študijných odbo-
rov sa každý mohol podľa záujmu zapojiť 
do diskusie v skupinách. V prvej skupine 
mohli stredoškoláci diskutovať so študentmi 
britských a amerických štúdií (jednoodboro-
vých i dvojodborových programov), v druhej 
sa mohli dozvedieť informácie o progra-
moch anglický jazyk, anglický a francúzsky, 
či anglický a nemecký jazyk pre európske 
inštitúcie a ekonomiku, opäť priamo z úst 
súčasných študentov. Priestor dostali aj in-
formácie o programe rodových štúdií 
a kultúry a v neposlednom rade o študijných 
pobytoch v rámci programu Erasmus+.

Mnoho stredoškolákov sa zaujímalo o roz-
diely medzi jednotlivými študijnými odbormi 
KAA FF UPJŠ, aby si lepšie ujasnili, ktorý 
by bol pre nich ten pravý. Viackrát sme tiež 

vysvetľovali štyri základné oblasti nášho štú-
dia: preklad a tlmočenie, literatúra, kultúrne 
štúdiá a lingvistika, čo im pomohlo vytvoriť si 
predstavu, ako by ich štúdium mohlo vyze-
rať. Dostali sme i úsmevné otázky o prís- 
nosti a náročnosti učiteľov, ale aj o prijíma-
cích skúškach, študijných požiadavkách 
a o tom, aké sú šance v jednotlivých odbo-
roch. Príjemným prekvapením bola priprave-
nosť niektorých stredoškoláčok, ktoré mali 
o tlmočníckom programe zistené takmer 
všetko a kládli pripravené a premyslené 
otázky. Ukážka konzekutívneho tlmočenia 
spustila ďalšiu vlnu otázok o rôznych dru-
hoch tlmočenia, viacerých pritom zauja- 
lo moderné vybavenie katedry tlmočníc- 
kym laboratóriom. Stredoškolákov nadchlo 
aj rýchle prepínanie medzi dvoma jazykmi. 
Mnohí ho videli prvý raz v živote a sami sa 
snažili odhadnúť, či by im išiel lepšie preklad 
alebo tlmočenie. Dúfame, že v priamom, 
priateľskom kontakte s tými, ktorí po štúdiu 
na KAA FF skutočne túžia, sa nám podarilo 
ukázať aj menej presvedčeným, že nás štú-
dium baví a že by sme sa pre našu katedru 
rozhodli znova. 

Bc. Ester Demjanová
študentka Katedry anglistiky a amerika-

nistiky Filozofickej fakulty UPJŠ
ester.demjanova@gmail.com

Študenti diskutovali 
s uznávanou autoritou 
novoplatónskej filozofie

Na pôde Katedry filozofie a dejín filozofie 
Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ sa k povin-
ne voliteľnej disciplíne Plotinos: Enneady 
uskutočnil 15. mája 2014 záverečný vide-
oseminár za účasti Dominica O´Mearu, 
emeritného profesora Filozofickej fakulty 
Universität Freiburg vo Švajčiarsku. Štúdium 
jeho monografie s názvom Plotinus: an 
Introduction to the Enneads (Oxford 
University Press, 1993) bolo súčasťou ab-
solvovania disciplíny. Iniciátorom seminára v 
tejto nezvyčajnej podobe bol sám profesor 
O´Meara, s ktorým garantka doc. PhDr. 
Mária Mičaninová, CSc., spolupracovala 
už na sylabách predmetu. Pre študentov 
prvého a druhého ročníka jednoodborovej 
filozofie a medziodborového štúdia filozofie 
na FF to bola príležitosť položiť svoje otázky 
medzinárodne uznávanej autorite v oblasti 
novoplatónskej filozofie. V 80-minútovej 
anglicky prebiehajúcej diskusii dostali na-
ši študenti možnosť klásť aj ďalšie otázky, 
ktoré viedli prof. O´Mearu k záveru, že by 
bola potrebná ďalšia diskusia, ktorej by sa 
zúčastnil už osobne.

Profesor Dominic O´Meara vyštudo-
val antickú filozofiu v Cambridgei, dokto-
randské štúdium absolvoval na Université 
de Paris a na l‘École Pratique des Hautes 
Études. Pôsobil ako Junior a Visiting Fellow 
na Harvarde. Na Catholic University of 
America pracoval najprv vo funkcii odbor-
ného asistenta, neskôr ako docent filozofie. 
Takzvaný sabatový rok strávil vo Freiburgu a 
v Mníchove. Je členom American Council of 
Learned Societies, expertom v oblasti anti-
ckej filozofie a autorom viacerých kritických 
vydaní a monografii. Na organizačnom za-
bezpečení videoseminára sa podieľala Mgr. 
Tímea Kolberová a Ing. Tomáš Polák.

Mgr. Tímea Kolberová
doktorandka Katedry filozofie 

a dejín filozofie FF UPJŠ
timea.kolber@gmail.com

Na najstaršej poľskej univerzite sa 
7. a 8. apríla 2014 uskutočnila medziná-
rodná vedecká konferencia Tradycja 
i wyzwania. Metodologia badań slawis-
tycznych XX i XXI wieku, na ktorej mala 
svoje zastúpenie aj Katedra slovakisti-
ky, slovanských filológií a komunikácie 
Filozofickej fakulty UPJŠ. 

Konferenciu poctenú bohatou účasťou 
významných slovanských lingvistov i lite-
rátov z Poľska, Česka, Slovenska, Ruska 
či Slovinska organizoval Instytut Filologii 
Słowiańskiej Jagelovskej univerzity v Kra- 
kove. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre ve-
decký dialóg, predovšetkým o metodolo-
gických možnostiach skúmania slovan-
ských jazykov. 

V Krakove o slabike

Jednotlivé príspevky vytvárali pestrú in-
špiratívnu mozaiku podnetov zo sfér vše-
obecnej lingvistiky, etymológie, kompara-
tistiky, literárnej vedy, kulturológie, teatro-
lógie. Osobitný dôraz kládli najmä domáci 
účastníci na pripomenutie, vyzdvihnutie 
a uctenie si vedeckého prínosu význam-
ných osobností poľskej lingvistiky i literár-
nej vedy z prelomu 20. a 21. storočia.

Trojica z UPJŠ v zložení Dr. h. c. prof. 
PhDr. Ján Sabol, DrSc., PhDr. Iveta 
Bónová, PhD., a Mgr. Lena Ivančová 
predstavila v príspevku s názvom 
Možnosti modelovania štruktúry slabi-
ky v slovenčine a v češtine problematiku 
rekonštrukcie zloženia slabiky v oboch ja-
zykoch na pozadí troch úrovní abstrakcie 
(fóna – fonéma – morfofonéma), podľa 
syntetickej fonologickej teórie J. Sabola. 
Dôležitú časť príspevku tvorila aj proble-
matika identifikácie slabičných rozhraní 
s využitím modelovej kategorizácie prob-
lematických prípadov podľa konsonantic-
kých skupín. 

Medzi veľké plusy tohto medzinárodné-
ho podujatia, usporiadaného v krásnych 
historických priestoroch – v ktorých sa 
mimochodom, počas svojho štúdia po-
hybovali aj velikáni ako Ján Pavol II. či 
Mikuláš Koperník – možno zaradiť pod-
netné diskusie, ktoré nasledovali po kaž-
dom bloku príspevkov a ktoré podrobne 
hodnotili všetky odprezentované referáty. 

Mgr. Lena Ivančová
asistentka na Katedre slovakistiky, 

slovanských filológií a komunikácie 
FF UPJŠ

lena.ivancova@upjs.sk 
http://www.ifs.filg.uj.edu.pl 

Simulovaný súdny proces 
podľa uhorského 
feudálneho práva a Tripartita 

Katedra dejín štátu a práva a Katedra 
teórie štátu a práva Právnickej fakul-
ty (PrávF) UPJŠ v Košiciach pripravili 
pre svojich študentov začiatkom apríla 
finále už 5. ročníka netradičnej súťa-
že. Jej účelom je napodobniť skutočný 
súdny spor podľa obyčajového uhorské-
ho práva, spísaného do diela s názvom 
Tripartitum. Študenti sa vďaka tomu 
môžu nielen „vrátiť v čase“ a vyskúšať si 
pozície feudálnych žalobcov a obhajcov, 
ale najmä precvičiť rétoriku, argumentá-
ciu a vystupovanie pred verejnosťou.

Tripartitum - trojdielna zbierka obyčajové-
ho práva uhorského z roku 1517 predstavu-
je najstaršiu zbierku obyčajového práva 
u nás. Na základe jeho prekladu do sloven-
činy ho ako jediní na Slovensku vyučuje-
me ako výberový predmet. Simulovaného 
konania sa zúčastňujú trojčlenné družstvá, 
pozostávajúce zo študentov denného baka-
lárskeho a magisterského štúdia právnic-
kej fakulty. Rozhoduje najmenej trojčlenný 

senát zložený z pedagógov a významných 
odborníkov z praxe, ktorí posúdia ich pre-
svedčivosť a výkony. Hlavne pre prvákov je 
to prvý kontakt s právom, ktoré síce už nie 
je živé, ale má prepojenie na súčasnosť. 
Tripartitum totiž platilo až do roku 1950 a vy-
chádzal z neho aj Občiansky zákonník. 

Na začiatku sme študentom pripravili ima-
ginárny spor, v nasledujúcich ročníkoch, na 
základe ich iniciatívy, sme im už predložili 
spory zakladajúce sa na reálnych historic-
kých faktoch. Takto sme „súdili“ napríklad 
Alžbetu Báthoryovú, ktorá bola pre nedo-
statok dôkazov oslobodená, alebo kňaza, 
ktorému sme na základe víťaznej žaloby 
uložili trest smrti za prezradenie spovedné-
ho tajomstva, pretože udal vraha, ktorý sa 
mu zveril pri spovedi. Inšpirujeme sa pritom 
spormi z Európy 16. – 17. storočia, ktoré 
prepracujeme do uhorských pomerov. Tak 
tomu bolo aj tento rok, keď sme riešili zložitý 
dedičský spor na základe prípadu, ktorý sa 
stal vo Francúzsku. Za dedičské práva svo-
jich detí v ňom bojovala vdova – meštianka 
so šľachtickou rodinou svojho manžela, kto-
rá ich sobáš neuznala a v rozpore s cirkev- 
noprávnymi predpismi dosiahla, že cir-
kevný súd vyhlásil manželstvo za neplat-
né. Dôvodom mal byť niekoľkostoročný 
rodinný kódex, ktorý pod hrozbou odňatia 

dedičských oprávnení zakazoval uzavretie 
manželstiev medzi synmi z rodu a meštian-
skymi ženami. Simulovaný spor napokon 
skončil uznesením, že svetský súd nemôže 
rozhodovať o platnosti cirkevného rozsud-
ku o manželstve a navrhovatelia by sa mali 
obrátiť na pápeža v Ríme. Napriek tomu, 
že nikto oficiálne nevyhral a rozsudok sme 
nevyniesli, konštatovali sme, že obe finálové 
družstvá boli veľmi vyrovnané a rastú z nich 
budúci špičkoví právnici. Z hľadiska prípravy 
však o niečo lepšia bola obžaloba. Ocenili 
sme, že kolegovia si dali námahu 
a na základe štúdia v archíve vytvorili doko-
nalé kópie stredovekých listín so všetkými 
visiacimi pečaťami, ktoré sa vyžadovali pre 
ich platnosť. Všetci traja členovia družstva 
preto dostali odmenu v podobe týždňo-
vej stáže na Krajskom súde v Košiciach. 
Našim budúcim i súčasným študentom už 
teraz avizujeme, že sa môžu pripraviť na 
ďalšie atraktívne simulované procesy, ktoré 
pred súd možno postavia Jánošíka, Mórica 
Beňovského, či nešťastnice obvinené 
z bosoráctva. 

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Katedra dejín štátu a práva UPJŠ 

erik.stenpien@upjs.sk

sektora vo vesmírnom priestore. Tie sa tý-
kajú predovšetkým vesmírnej turistiky, ale aj 
iných aktivít spojených s vesmírnym priesto-
rom, najmä v oblasti telekomunikácií a navi-
gácie. Účastníci venovali pozornosť 
aj riešeniu sporov v kozmickom práve, ktoré 
ešte nie je plne rozvinuté a aktivitám regi-
onálnych organizácií v kozmickej činnosti, 
ktorá prináša možnosti spolupráce viace-
rých štátov.

Sympózium už druhý rok po sebe opusti-
lo múry právnickej fakulty a konalo sa 
v menej formálnom tóne v zariadení UPJŠ 
v Danišovciach, čo sa stretlo s pozitívnym 
ohlasom. Dobrým zvykom sa počas minu-
lých rokov stalo aj vydávanie zborníka pre-
zentovaných príspevkov. Aktuálny sa 
v súčasnosti pripravuje a bude zverejnený 
aj v elektronickej podobe a sprístupnený na 
webovej stránke fakulty. Organizátori veria, 
že sympózium sa bude aj naďalej stretávať 
so záujmom študentov a tradícia sympózií, 
ktoré nepochybne prispievajú k obohate-
niu znalostí a povedomia o medzinárodnom 
práve, bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Mgr. Adam Giertl
asistent na Ústave európskeho práva

a oddelení medzinárodného práva
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

adam.giertl@upjs.sk
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/
publikacie-zbornikyzverejnenia/
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Z botanickej záhrady

Potom ako sa vedeniu našej univerzity, po rokoch neistoty, podarilo 
v polovici apríla 2014 úspešne uzavrieť problém s vlastníctvom po- 
zemkov, som si konečne vydýchol.  A tiež v súvislosti s novelou zákona 
č. 506/2013 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z januára tohto roka. Podľa 
mňa až nad očakávanie dobre legislatívne zabezpečila botanické záhrady 
ako chránené areály so 4. stupňom ochrany. Mám z toho dobrý pocit a ve- 
rím, že nás čakajú dobré časy. Zdá sa mi, že akoby sa uzavrela istá veľmi 
dlhá etapa, počas ktorej sme sa museli zakoreniť. Hoci sa to všeobec-
ne nevie, od svojho vzniku v roku 1950 prechádzala košická botanická 

Rozhovor s riaditeľom Botanickej záhrady UPJŠ V Košiciach doc. RNDr. Sergejom Mochnackým, CSc.

záhada mnohými obdobiami, keď obrazne povedané hrozilo, 
že buď „uschne“ pre nedostatok zdrojov, alebo ju zmetie ne-
jaká reorganizačná či inštitucionálna víchrica. Teraz už viem, 
že budúcnosť umožní postupne realizovať koncepciu rozvoja 
a že ju neohrozia žiadne majetkové, ani špekulatívne zásahy. 

Aké sú úlo-
hy botanickej 
záhrady, jej 
miesto v rámci 
univerzity a čo 
považujete za 
jej najdôležitej-
šie poslanie? 

Rozsah našej 
činnosti je daný 
koncepčnými 
medzinárodnými 
dokumentmi bo-
tanických záhrad  

Verím, že nás čakajú lepšie časy
Rozlohou 30 hektárov, ale aj genofondom zhromaždených rast-
lín je najväčšou spomedzi botanických záhrad na Slovensku, a ta-
kou bola aj za existencie Československa. Po Botanickej záhrade 
Univerzity J. A. Komenského v Bratislave je u nás druhou najstar-
šou, budúci rok si pripomenie už 65 rokov existencie. Aká je dnes 
a aká by mohla byť v budúcnosti Botanická záhrada Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach? Odpovede sme hľadali u docenta 
Mochnackého, ktorý stojí na jej čele už 26 rokov.

Pokračovanie na str. 20 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach na 
Mánesovej 23 je súčasťou Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach už vyše pol-
storočie. Jej účelovým zariadením sa stala 
krátko po sformovaní univerzity v roku 1960 
a svoju činnosť už tradične sústreďuje popri 
výskumnej činnosti a výučbe študentov prí-
rodovedeckej fakulty aj na kultúrno-spolo-
čenskú oblasť a vzdelávanie verejnosti. Toto 
obľúbené miesto na získavanie poznatkov 
z oblasti botaniky i relaxu v príjemnom pro-
stredí, tvorenom početnými druhmi našich 
i exotických rastlín, medzi ktorými nechý-
bajú mnohé chránené a vzácne exempláre, 
navštívi ročne okolo 50 tisíc návštevníkov 
z celého východoslovenského regiónu. 
Prichádzajú sa pokochať napríklad pozo-
ruhodnou zbierkou kaktusov, ktorá je naj-
väčšiu v Slovenskej republike, či  najširšou 
škálou tropických a subtropických rastlín, 
ktorých botanická záhrada eviduje vyše 
2100 druhov. Celkový počet druhov a kul-
tivarov presahuje 4700 a prvenstvo patrí 
Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach aj 
v súvislosti s veľkosťou plochy expozičných 
skleníkov, ktorá predstavuje 3500 m2, či 
úctyhodnou výškou skleníkov. Pýši sa totiž 
najvyšším skleníkom spomedzi slovenských 
botanických záhrad s výškou 12 metrov...

Po turbulentnom období sa môže 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach ďalej rozvíjať 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach má 
za sebou turbulentné obdobie súvisiace 
s otázkou vysporiadania pozemkov, na kto-
rých sa rozprestiera. Z jej celkovej plochy 
cca 30 hektárov totiž vlastnil až donedáv-
na takmer tretinu Dominikánsky konvent 
Košice, ktorý sa pred troma rokmi rozhodol 
nepredĺžiť univerzite zmluvu o dlhodobom 
prenájme. A keďže UPJŠ v Košiciach, ktorá 
dotuje činnosť botanickej záhrady sumou 
asi stotisíc eur ročne, nedokázala realizovať 
kúpu z vlastných zdrojov, nasledovali dlhotr-
vajúce rokovania o odkúpení pozemkov 
a hľadanie finančných zdrojov. 

„Patovú situáciu pomohol vyriešiť 
finančný príspevok z Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR vo výš-
ke 615-tisíc eur a následná trojmiliónová 
dotácia z  Ministerstva financií SR, vďa-
ka ktorým sme získali do vlastníctva vy-
še šesť hektárov kľúčových pozemkov. 
Tým sa situácia stabilizovala a činnosť 
botanickej záhrady, ktorá je v celospolo-
čenskom záujme, už nie je nijako ohro-
zená,“ konštatoval v tejto súvislosti rektor 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Vďaka odkúpeniu dôležitých pozem-
kov už dnes nie sú ohrozené investície do 

botanickej záhrady, ktorá bola zo strany 
UPJŠ v Košiciach desaťročia zveľaďovaná. 
Posledná veľká investícia súvisí s aktuálne 
realizovanou rekonštrukciou trojice veľkých 
expozičných skleníkov v hodnote vyše štyri-
stotisíc eur, ktorá začala v máji tohto roka 
a univerzita ju bude hradiť z vlastných zdro-
jov. Keďže na konštrukcii skleníkov, ktoré 
slúžia svojmu účelu nepretržite už 56 rokov, 
sa podpísal nielen zub času, ale aj extrém-
ne interiérové podmienky s vysokými teplo-
tami a vlhkosťou, nevyhnutná bola rozsiah-
la rekonštrukcia obvodového a strešného 
plášťa i elektroinštalácie.

„Táto rekonštrukcia  pochopiteľne 
priniesla pre verejnosť aktuálne isté 
obmedzenia, ale bude mať veľký prí-
nos, pretože popri estetickom hľadisku 
predĺži životnosť skleníkov, zlepší ich 
bezpečnosť, komfort obsluhy a ener-
getickú úspornosť, pričom budú so 
svojimi exponátmi prinášať návštevní-
kom radosť aj nasledujúce desaťročia,“ 
poznamenal rektor prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc.  

Viac informácií o Botanickej záhrade 
UPJŠ v Košiciach prinášame na nasledujú-
cich stránkach.

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 

jaroslava.oravcova@upjs.sk 

takmer nič.  Sme jedinou bo-
tanickou záhradou, ktorá má 
vlastný zdroj technickej vody 
nielen na Slovensku, ale aj 
v okolitých krajinách.

Ste členom viacerých 
medzinárodných organi-
zácií a združení, spo-
lupracujete s vyše 140 
inštitúciami sveta. Akou 
agendou sa v súčasnosti 
botanický svet zaoberá 
a kam smeruje medziná-
rodná spolupráca? 

Spomeniem našu prísluš-
nosť k Medzinárodnému 
združeniu botanických 

a spomínaným zákonom o ochrane prírody 
a krajiny. Sme tiež viazaní plnením programu 
celosvetovej organizácie botanických zá-
hrad a ďalších medzinárodných organizácií, 
ktoré sa venujú biodiverzite, ochrane 
a tvorbe životného prostredia. Už pri svojom 
založení mala botanická záhrada vo vienku 
zhromažďovanie, poznávanie, skúmanie 
a rozširovanie poznatkov o botanike nielen 
v rámci vedeckej obce, ale aj medzi čo naj-
širšími vrstvami obyvateľstva. Súčasne 
s poznávaním a šírením poznatkov o rastlin-
nej ríši zabezpečovala aj informácie o bio- 
diverzite, jej význame a ochrane. Podľa mňa 
to, že vďaka súčasnému vedeniu univerzi-
ty sa podarilo zachovať celistvosť botanic-
kej záhrady, bolo to najlepšie, čo sa mohlo 
stať. Tým sa zároveň potvrdilo, že botanická 
záhrada má svoje trvalé miesto v štruktúre 
univerzity. Ako edukačné, vedecké, ale aj 
kultúrno-spoločenské pracovisko. Plnenie 
úloh v rámci týchto oblastí je našou hlavnou 
činnosťou a našim základným poslaním. 
Botanická záhrada UPJŠ je dnes integro-
vaným celkom, ktorý sa môže viac-menej 
nerušene rozvíjať a plniť úlohy, ktoré sme si 
ešte v pôvodnej koncepcii do roku 2000 vy-
týčili. Myslím si, že hoci máme nepochybne 

čo zlepšovať, v súčasnosti sme jednou 
z najlepšie fungujúcich  univerzitných bota-
nických záhrad, a to nielen na Slovensku.

Botanickú záhradu si bez práce 
umu, ale ani ľudských rúk nemožno 
predstaviť...

Na ľuďoch to tu vždy stálo. To, čím sa 
môžeme pochváliť, je najmä práca našich 
zamestnancov, ktorí si ju bez ohľadu na 
finančnú nedocenenosť robia dobre, od-
borne a so srdcom. Robota sa darí alebo 
nedarí podľa toho, akých máte zamestnan-
cov. Podľa ich odbornej zdatnosti, ale aj 
empatie a vzťahu k tomu, čo robia.  Podarilo 
sa nám vytvoriť kolektív v súčasnosti tvorený 
38 ľuďmi, ktorí sú zadelení v rámci piatich 
oddelení. Len pripomínam, že v 50-tych ro-
koch ich na rovnakom území pracovalo o 30 
viac. Hospodárime pritom s tým, čo máme, 
niektoré stroje sú doslova muzeálne kusy. 
Keby tu nebol entuziazmus, tak o zárobku to 
určite nie je. 

Ako službu verejnosti možno vnímať 
fakt, že ste jediná celoročne sprístup-
nená botanická záhrada na Slovensku.

Máme veľký sortiment nielen vonkajších 
rastlín, ale aj subtropických a tropických, 
ktoré sú najzaujímavejšie, keď je u nás ob-
dobie vegetačného pokoja. Hlavne v zime je 
ich čas a bola by škoda, ak by sme neumož-
nili návštevníkom pokochať sa ich krásou. 
Preto robíme čo môžeme, aby sme udržali 
celoročný chod a za čo najnižších prevádz-
kových nákladov. Opravou skleníkov chce-
me znížiť náklady na vykurovanie a zabezpe-
čiť bezpečnosť pre našich zamestnancov 
a návštevníkov. Čo sa týka úžitkovej  vody na 
závlahy, už pred desiatimi rokmi sme vďaka 
prostriedkom z Ministerstva životného pro-
stredia (MŽP) SR,  nechali navŕtať studňu. 
Doteraz, ani pri najväčších suchách nevy-
schla a univerzitu tak úžitková voda nestojí 

záhrad pre ochranu (Botanic Gardens 
Conservation International – BGCI. 
Prináša nám nielen zdroj aktuálnych informá-
cií a možnosť špecializovať sa v programoch, 
ale aj efektívne využitie našich odborníkov 
i finančných prostriedkov a možnosť účasti 
v projektoch medzinárodného významu. 
BGCI má v súčasnosti viac než 700 členov 
v 118 krajinách sveta. Na Slovensku je v nej 
okrem našej botanickej záhrady registrova-
né iba Arborétum SAV v Mlyňanoch. Pretože 
chceme držať krok so svetom, sme aj členmi 
Združenia európskych botanických zá-
hrad EuroGard (The European Botanic 
Gardens Consortium) a ako záchytné 
stredisko MŽP SR aj súčasťou medziná-
rodného dohovoru CITES (Convention 
on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora). Jeho 
cieľom  je pozastaviť svetový obchod s ohro-
zenými druhmi živočíchov a rastlín a dať ho 
pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta 
tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným 
vyhubením vplyvom bezohľadného získavania 
pre obchodné účely. 

V botanickej záhrade ste nepochyb-
ne hrdí na vydávanie medzinárodne 
citovaného, botanického vedeckého 
časopisu Thaiszia, knižnicu so zaujíma-
vými a ojedinelými publikáciami, ale aj 
herbár...  

Môžeme sa pochváliť, že opäť ako jedi-
ní na Slovensku vydávame medzinárodný 
botanický časopis Thaiszia – Journal of 
Botany, ktorý sa po 19-tich rokoch do-
stal do medzinárodnej databázy Scopus. 
Samozrejme nás to teší, pretože ide o biblio-
grafickú citačnú databázu s abstraktmi doku-
mentov na úrovni karentovaných časopisov. 
Vychádza v angličtine dvakrát ročne, tento 
rok to bude už jeho 24. ročník. Máme me-
dzinárodnú redakčnú radu, publikujú 
u nás autori z celého sveta a aj vďaka tejto 
spolupráci úspešne dopĺňame našu čiast-
kovú Thaisziovu knižnicu. Je zameraná na 
vedeckú a odbornú botanickú časopiseckú 
a knižnú literatúru a obsahuje aj nové učeb-
nice, ktoré by sa inde dali zohnať len veľmi 
ťažko. Náš Herbár je súčasťou svetovej siete 
herbárov a zbierka má asi 40 tisíc položiek, 
pričom údaje o zhruba 30-tisícoch z nich, 
hlavne z regiónu východného Slovenska, 
máme evidované v elektronickej podobe. 
Významnou  a osobitne vedenou súčasťou 
našej herbárovej zbierky je Historický her-
bár, ktorý predstavuje zbery Lajosa Thaisza,  
botanika  Abovsko – Turnianskej župy ešte 
zo začiatku minulého storočia. 
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Oddelenie, ktoré sa stará o viac než 
2180 taxónov (druhov a kultivarov rast-
lín), je najväčším oddelením Botanickej 
záhrady UPJŠ aj čo sa týka počtu za-
mestnancov. Spolu s vedúcim oddelenia 
tu pracuje 10 ľudí, ktorí zabezpečujú 
starostlivosť o zbierkový fond tropických 
a subtropických rastlín v šiestich ex-
pozičných a deviatich pestovateľských 
skleníkoch.

Skleníky
Našim prvoradým cieľom je udržať zbier-

ku rastlín v tak bohatom spektre, aké sa tu 
podarilo zozbierať za 56 rokov existencie 

a fungovania skleníkov botanickej záhrady. 
Je to náročný proces, keďže každý taxón 
má iné nároky a pri pestovaní vyžaduje 
rôzne podmienky. Aj preto sa pri vytváraní 
expozícií rozčlenila sústava skleníkov podľa 
špecifických nárokov vystavovaných rastlín. 
Tak sa vytvoril napríklad skleník sukulent-
ných rastlín a kaktusov, skleník subtropic-
kých rastlín alebo tropický skleník, ktorý 
nazývame podľa tu pestovaného tropického 
lekna Viktória. Najvyšší zo sústavy našich 
skleníkov je 12 m vysoký a slúži na pesto-
vanie najvyššie dorastajúcich rastlín, ako sú 
banánovníky alebo bambusy. Tento skleník 
sa dodnes pýši tým, že je najvyšší spome-
dzi všetkých skleníkov botanických záhrad 

na Slovensku. O vhodnosti v ňom 
vytvorených podmienok svedčí okrem 
iného fakt, že sa tu podarilo vypesto-
vať niekoľko unikátnych súplodí ba-
nánovníka. Doposiaľ najťažšie vážilo 
až 75 kg.

Nové zbierky
V skleníkoch sa pokúšame zbierku 

tropických a subtropických rastlín nie-
len udržať, ale aj rozširovať o ďalšie 
zaujímavé druhy, buď ohrozené alebo 
atraktívne pre návštevníka. Takýmto 
spôsobom vznikla pred dvomi rokmi, 

možno pre našinca menej tradičná, skalka 
mrazuvzdorných kaktusov a sukulentov, 
ktoré pochádzajú zo severných oblastí USA. 
Teší nás, že rastliny v tejto najnovšej expozí-
cii už druhý rok úspešne prezimovali a náv-
števníci si ich môžu prezrieť pred sústavou 
skleníkov pri Ekologickej náučnej ploche.

Bonusy pre návštevníkov
Botanická záhrada ako celok ponúka 

návštevníkom celoročne príjemné prostre-
die. Vegetácia v expozičných skleníkoch 
je atraktívna v každom ročnom období. 
Pravdou však je, že len málo návštevníkov 
sa k nám vracia obdivovať tie isté rastliny 
viackrát ročne. Tak vznikla myšlienka po-
núknuť doplňujúci program. V priebehu roka 
preto usporadúvame rôznorodé výstavy, te-
maticky zamerané na určité skupiny rastlín. 
Pri organizovaní výstav nám pomáhajú a od-
bornú poradenskú činnosť verejnosti posky-
tujú kluby pracujúce pri botanickej záhade - 
Klub kaktusárov, Citrus klub a Bonsaj klub.

Ing. Peter Fridman
vedúci oddelenia

tropickej a subtropickej flóry 

fridmanpeter@yahoo.com
http://visitkosice.eu/sk/podujatia/

dalsie-podujatia/botanicka-zahrada-upjs

Každoročná obnova výsadieb letni-
čiek, dotváranie trvalkových záhonov 
a zákutí okrasných drevín je hlavným 
poslaním ôsmich záhradníkov, ktorí 
sú súčasťou Oddelenia dekoratívnej 
flóry Botanickej záhrady UPJŠ. Okrem 
pravidelnej starostlivosti o zaujímavý 
sortiment dekoračných rastlín v jednot-
livých rokoch pripravujú pre návštevní-
kov aj tematické spestrenia. K naj-
významnejším v poslednej sezóne pat-
rila prezentácia sortimentu liečivých, 
koreninových a vybraných úžitkových 
rastlín.

Včelársky náučný chodník
V roku 2014 doterajší sortiment obo-

hatia tzv. „včelárske rastliny“, ktoré majú 
pre prírodu širší význam, než vystihuje ich 
symbolický názov. Snaha o popularizáciu 
včelárskej problematiky viedla k myšlien-
ke vybudovať včelársky náučný chodník 
naprieč najnavštevovanejšou časťou areálu 
botanickej záhrady. Trvalou súčasťou sa sta-
li tiež včelárske výstavy v jesenných termí-
noch. Pri botanickej záhrade vznikol Krúžok 
mladých včelárov, ktorý sa preformoval do 
podoby Klubu včelárov. Potvrdil tak záujem 
verejnosti o včelársku problematiku bez 
rozdielu veku. Včelársky klub funguje pre-
dovšetkým vďaka osobnému zaujatiu PhDr. 
Imricha Ilenina, ktorý sa podujal na neľah-
kú úlohu lektora. Úzko spolupracuje aj so 
Základnou organizáciou Slovenského zväzu 
včelárov v Košiciach. 

Jesenná výstava plodov a prírodnín
Medzi tradičné činnosti oddelenia dekora-
tívnej flóry patrí už viac rokov organizácia 
jesennej výstavy plodov a prírodnín. Bežné 
a známe druhy predstavujeme v podobe 
najneobvyklejších odrôd zelenín, ovocia i 
exotických plodín. Len v sortimente rajčia-
kov sa môžu návštevníci BZ na jeseň oboz-
námiť s viac ako 50 odrodami neobvyklých 
„paradajok“ z celého sveta. Veľkej popu-
larite sa tešia plody tekvicovitých rastlín. 
Vyvrcholením sezóny býva tradičná súťaž re-
kordných výpestkov a vyrezávanie tekvičiek, 
ktorého sa zúčastňujú detské kolektívy.

Spolupráca a partneri
Hodnotnú spoluprácu sme nadviazali 

s lídrom ekonomického života v Košiciach, 
oceliarskou spoločnosťou U. S. Steel 
Košice. Dni pomoci USS sa konajú v májo-
vých termínoch a kolektívy dobrovoľníkov - 
ochotných zamestnancov partnerskej firmy, 
nám pomáhajú s tradičnými sezónnymi čin-
nosťami. Medzi tie najčastejšie patria natie-
ranie parkových lavíc a altánkov, či vyplie-
vanie drevín v okrasnej škôlke. Významnú 

pomoc predstavoval aj finančný dar spoloč-
nosti, vďaka ktorému sme mohli vybudovať 
centrálny prejazdový chodník na ústrednej 
ploche botanickej záhrady. V súčasnosti 
prebieha zaujímavá a obojstranne prospeš-
ná spolupráca s firmou Zeocem. 

Spoločenské aktivity a mini ZOO 
Centrálna plocha botanickej záhrady je 
svojou nevšednou atmosférou ideálnym 
priestorom pre kultúrne a spoločenské 
podujatia, usporadúvajú sa tu záhradné 
slávnosti i koncerty. Medzi neopakovateľné 
zážitky v botanickej záhrade patrila napríklad 
prezentácia rozprávkových bytostí za prítom-
nosti spisovateľky a výtvarníčky Vítězslavy 
Klimtovej, autorky veľkého množstva ich 
spodobnení. Výsledkom snahy zatraktívniť 
pobyt v areáli botanickej záhrady hlavne pre 
najmenších návštevníkov bolo vytvorenie 
mini ZOO. Dobré výsledky pri budovaní jeho 
zázemia, ale aj detských ihrísk, nám prináša 
spolupráca s prevádzkovateľom susediacej 
materskej škôlky.

Ing. Robert Gregorek, PhD. 
vedúci oddelenia dekoratívnej flóry

robert.gregorek@upjs.sk

Botanická záhrada UPJŠ to nie sú iba 
skleníky a okolitá plocha s dekoračnou 
flórou. Vo svahu nad skleníkmi sa roz-
prestiera lesopark s výmerou vyše 20 
hektárov, v ktorom sa postupne strie-
dajú lesné a lúčne spoločenstvá. Zatiaľ 
čo v spodnej časti dominuje výsadba 
cudzokrajných druhov drevín, hornú 
časť tvoria výsadby hlavne domácich 
druhov drevín. 

Druhy
Z ihličnatých drevín je to napríklad smrek 

obyčajný, borovica lesná a smrekovec opa-
davý, z listnatých dub zimný, lipa malolistá, 
jaseň štíhly, breza previsnutá, alebo rôzne 
domáce druhy javorov, či už javor poľný, 
mliečny, prípadne javor horský. 

V horných častiach svahu v minulosti exis-
tovali miesta kriticky ohrozené eróziou pôdy 
a prípadným zosuvom svahu, ktoré boli sta-
bilizované výsadbou agátu bieleho. Dnes už 
táto drevina splnila svoj pôvodný účel. Na 
niektorých miestach agát postupne odumie-
ra, inde sa stáva agresívnou drevinou, ktorá 
tvorí nepriechodné húštiny. Preto je činnosť 
nášho oddelenia zameraná aj na potlačenie 
jeho výskytu. 

Nežiaducim prvkom v botanických záhra-
dách a arborétach, ktorý narúša celkovú 
koncepciu výsadieb, sú líniové stavby v 

podobe elektrovodov. Žiaľ, tomuto javu sa 
nevyhol ani náš areál, cez ktorý prechádza-
jú tri elektrické vedenia. Okrem toho, že 
kazia estetický dojem, spôsobujú nežiaduce 
umelé rozdelenie porastov, čo má negatívny 
dopad na zmenu miestnych stanovištných 
podmienok, často v prospech dominant-
ných a agresívnych drevín, vrátane agátu.

Aktivity
Plocha arboréta je prepojená sieťou asfal-

tových ciest, ktorá umožňuje pohyb peším 
návštevníkom, mladým rodinám s kočíkmi, 
resp. imobilným návštevníkom. Našou úlo-
hou je postupne zveľaďovať plochu, presvet-
liť a spriehľadniť existujúce lesné porasty, 
ktoré v horných častiach záhrady susedia s 
bývalou Baňou na Bankove a susediacimi 
chatovými osadami. Pred dvoma rokmi sa 
podarilo zrekonštruovať pôvodne osadené 
a zanedbané kameninové konštrukcie lavíc 
na sedenie a kompletne vymeniť pôvodné 
dosky. Lavice preto opäť slúžia pôvodnému 
účelu, a to na oddych a odpočinok. 

Plány
Postupne chceme sprístupniť lúky a lesné 

porasty vo vyšších častiach svahu, vytvo-
riť zázemie v podobe odpočívadiel alebo 
vybudovaných prístreškov s regulovanými 
ohniskami, ktoré by umožnili návštevníkom 
aj celodenný pobyt. Už v minulom roku sme 
zrekonštruovali časť komunikácií, rozšírili 
vozovky a spevnili násypové svahy. Týmto 
spôsobom by sme chceli ošetriť aj zvyšné 

komunikácie. Naším cieľom je tiež opraviť 
rozhľadňu a pomocou tzv. parteru (priehľa-
du, resp. prieseku) vizuálne prepojiť tento 
dominantný a zaujímavý objekt s centrom 
Ekologickej náučnej plochy. Návštevníci by 
tak boli informovaní, kam až siaha hranica 
botanickej záhrady a zároveň pozitívne moti-
vovaní k pešej turistike. Z hľadiska komplex-
nej vybavenosti plochy plánujeme vytvoriť 
náučný chodník s odpočívadlami, ktoré po-
skytnú nielen možnosť posedenia v príjem-
nom prostredí, ale využijú jej doteraz skrytý 
potenciál v podobe unikátnych výhľadov na 
mesto Košice. Návštevníkom sa tak otvorí 
takmer celá línia toku Hornádu, od sídliska 
Ťahanovce až po sídlisko Nad Jazerom, a 
pri dobrej viditeľnosti aj výhľad na unikátnu 
panorámu Slanských vrchov. 

Dr. Ing. Peter Kelbel
vedúci oddelenia arboréta

peter.kelbel@upjs.sk

Starostlivosť o genofondovú pestova-
teľskú plochu, herbárovú zbierku , pre-
vádzku botanickej knižnice, medziná-
rodnú výmenu semien a predovšetkým 
intenzívnu prácu v oblasti základného 
botanického výskumu – to a mnoho 
ďalšieho vykonávajú a zabezpečujú 
traja zamestnanci oddelenia autoch-
tónnej flóry a dokumentácie. 

Pestovanie a výskum
Genofondová pestovateľská plocha 

Botanickej záhrady UPJŠ slúži na pestova-
nie taxónov Karpatsko-Panónskej oblasti. 
Predstavuje genofondovú rezervu 31 dru-
hov chránených rastlín, ale pestujú sa tu aj 
rastliny v rámci prebiehajúcich výskumných 
projektov a tiež bežné druhy okolitej flóry, 
ktoré slúžia na edukačné a výstavné účely. 
Základný výskum je zameraný predovšet-
kým na mikroevolučné procesy v polyploid-
ných komplexoch a je financovaný vedecký-
mi grantovými agentúrami (VEGA, APVV).

Herbár
Herbárová zbierka patrí do svetovej siete 

herbárií, v ktorej má pridelené označenie 
KO. Obsahuje viac ako 30 tisíc položiek 
s údajmi v elektronickej podobe, pričom 
ďalšie sa do elektronickej databázy po-
stupne pridávajú. Najstaršie položky našej 

herbárovej zbierky pochádzajú ešte z kon-
ca 19. storočia. Spolu s položkami z prvej 
polovice 20. storočia tvoria samostatnú 
súčasť zbierky nazvanú Historický herbár. 
Osobitnou súčasťou Historického herbára 
je herbár Lajosa Thaisza (1867 – 1967), za-
kladateľa vedeckej botaniky v Košiciach. 

Knižnica a Thaiszia – Journal of Botany
Botanická 

knižnica 
vznikla pre-
dovšetkým v 
nadväznosti 
na vydáva-
nie vedecké-
ho časopi-
su Thaiszia 
– Journal of 
Botany, na vydávaní ktorého 
sa na oddelení spolupodieľa-
me. Knižnica má dve samo-
statné časti – časopiseckú 
a knižnú. Väčšinu kníh sme 
získali ako recenzné výtlač-
ky recenzií publikovaných v 
časopise Thaiszia – Journal 
of Botany, vedecké periodiká 
boli získané výmenou za tento 
časopis. Knižná časť pred-
stavuje čiastkovú knižnicu 
Univerzitnej knižnice UPJŠ. 

Výmena semien
Medzinárodná výmena semien je celosve-

tový program výmeny semien alebo iných 
častí rastlín, ktoré slúžia na ich rozmnožo-
vanie. Uskutočňuje sa medzi botanickými 
záhradami, arborétami a podobnými inštitú-
ciami. V rámci tejto medzinárodnej výmeny 
spolupracujeme s približne 400 inštitúciami 
z celého sveta.

RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
vedúca oddelenia

autochtónnej flóry a dokumentácie
lenka.martonfiova@upjs.sk 

http://www.researchgate.net/
al/1210-0420_Thaiszia_Journal_of_Botany 

Oddelenie autochtónnej flóry a dokumentácie
... alebo kde nájdete semená, rastliny živé i herbarizované 

Oddelenie arboréta
...alebo poďme do lesoparku 

Oddelenie dekoratívnej flóry
...alebo načo potrebujeme kolektív záhradníkov

Oddelenie tropickej a subtropickej flóry
...alebo trópy nadosah 
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Pri rozsiahlych zbierkach rastlín v 
skleníkoch aj na vonkajších plochách 
je nevyhnuté venovať primeranú pozor-
nosť ich ochrane pred škodlivými čini-
teľmi. V rámci Botanickej záhrady UPJŠ 
v Košiciach bola na tento účel zriadená 
samostatná pozícia fytopatológa, hoci 
toto pomenovanie nevystihuje celý roz-
sah vykonávanej činnosti. 

Základné činnosti
Podstatná časť ochrany rastlín pred ich 

možným poškodením je zabezpečovaná 
už samotným vytváraním priaznivých pes-
tovateľských podmienok a každodennou 

starostlivosťou na jednotlivých oddeleniach 
BZ UPJŠ. Okrem toho sa však podľa potre-
by realizujú aj cielené zásahy v prípade aktu-
álneho výskytu alebo potenciálneho rizika 
chorôb rastlín, škodcov, prípadne buriny. 
Priame opatrenia voči týmto tzv. biotickým 
škodlivým činiteľom spočívali v minulosti 

prakticky výlučne v chemickej ochrane. 
Od roku 2006 sa však snažíme používanie 
klasických pesticídov obmedzovať a v rámci 
tzv. integrovanej ochrany rastlín uprednost-
ňovať biologické opatrenia (najmä proti fyto-
fágnemu hmyzu a roztočom). 

Špecifiká biologickej ochrany rastlín 
a úlohy s tým súvisiace

Zo skleníkov prístupných návštevníkom 
sú dnes takmer všetky v režime biologickej 
ochrany, čo znamená, že namiesto širo-
kospektrálnych pesticídov využívame pri-
rodzených nepriateľov škodcov. Vo vzťahu 
k pestovaným rastlinám ide o tzv. užitočné 
organizmy ako sú predátory, parazitoidy, 
entomopatogénne huby a podobne. Ak je to 
možné, aj na vonkajších plochách sa snaží-
me podporovať prirodzenú reguláciu nežia-
dúcich organizmov vytváraním priaznivých 
podmienok pre užitočné druhy. 

Ochrana rastlín pred škodlivými činiteľmi 
...alebo načo je nám fytopatológ

Kladie to však zvýšené nároky na pozna-
nie skleníkového aj vonkajšieho prostredia 
a preto v tejto oblasti realizujeme aj prísluš-
ný monitoring, prípadne špecifický výskum. 
Doterajšie výsledky priniesli, okrem iného, 
aj nálezy nových druhov pre slovenskú fau-
nu práve v priestoroch BZ UPJŠ. Významné 
sú aj odhalenia doteraz neznámych vzťahov 
medzi parazitoidmi a ich hostiteľmi z radov 
škodcov pestovaných rastlín.

Ostatné činnosti
K ďalším okruhom činností v rámci po-

zície fytopatológa patria redakčné práce 
súvisiace s prípravou časopisu Thaiszia – 
Journal of Botany, výskum ekológie ohroze-
ných druhov rastlín Slovenska, spolupráca 
na iných špecializovaných výskumoch so 
subjektmi v rámci UPJŠ aj mimo nej a v ne-
poslednom rade pedagogická činnosť (vý-
učba predmetu integrovaná ochrana rastlín) 
a osvetová činnosť. 

Ing. Martin Suvák, PhD.
fytopatológ 

martin.suvak@upjs.sk
Foto: Martin Suvák

Lienka dvojbodková (Adalia bipunctata) konzu-
mujúca ulovenú vošku.

Pakrižiak Uloborus plumipes nájdený nedávno 
v skleníkoch BZ UPJŠ predstavuje nový druh pre 
faunu Slovenska. Na zábere spracováva viac ku-
sov koristi.

Bzdochy Graphosoma lineatum na feruli Sadle-
rovej (Ferula sadleriana), ohrozenom druhu stre-
doeurópskej flóry

V ostatných rokoch sa Botanická 
záhrada UPJŠ čoraz viac zviditeľňuje 
aj vďaka systematicky pripravovaným 
tematickým výstavám a podujatiam. 
Snaží sa nimi priblížiť odborné témy ši-
rokej laickej verejnosti nenásilným 
a popularizačným spôsobom.

Pre každého niečo
Niektoré výstavy potešia nadšencov or-

chideí, kaktusov, hmyzožravých rastlín ale-
bo citrusov, iné majú za cieľ objasniť život 
podmorských živočíchov alebo život rastlín 
v dobách dinosaurov. Najväčšiu odozvu zo 
strany návštevníkov má však aj po siedmich 
ročníkoch výstava nazvaná Motýle exotic-
kých trópov, počas ktorej v Košiciach, ako 
jediní na Slovensku, prezentujeme živé tro-
pické motýle vyvíjajúce sa z kukiel priamo 
pred očami návštevníkov.

Spolupráca
Botanická záhrada spolupracuje pri 

kreovaní niektorých podujatí aj s ďalšími 

inštitúciami. Veľmi dobrý návštevnícky ohlas 
zaznamenávame projektom Hľadáme mú-
zy v botanickej záhrade, ktorý ma podtitul 
Letný festival tvorivosti a relaxu. Je určený 
rodinám s deťmi a počas troch uplynulých 
ročníkov ho podporilo Ministerstvo kultú-
ry SR v rámci grantovej schémy Košice - 
EHMK 2013. Zaujímavým projektom, urče-
ným pre žiakov základných škôl Košického 
a Prešovského kraja je Botanikiáda, ktorej 
piaty ročník sa uskutočnil v máji. Menej 
tradičnou, hoci tiež úspešnou, bola spo-
lupráca s organizáciou cestovného ruchu 
Košice – Turizmus a organizáciou Gurmán 
na Slovensku. Výsledkom boli dva ročníky 
festivalu Košice – Gurmán Fest, usporiada-
né v areáli botanickej záhrady.
 

Sprievodca
Dlhodobým programom botanickej zá-

hrady je aj sprievodcovská služba určená 
hromadným exkurziám. Je zaujímavá hlavne 
pre žiakov základných a stredných škôl, ale 
i pre rôzne kluby. Zabezpečujeme ju 

v slovenskom alebo anglickom jazyku a roč-
ne o ňu prejaví záujem približne 150 skupín. 
Pre individuálnych návštevníkov sa nám po-
darilo pripraviť tlačeného sprievodcu, vďaka 
ktorému sa môžu pri prehliadke expozič-
ných skleníkov sami oboznámiť s vybraný-
mi tropickými a subtropickými rastlinami. 
Našim cieľom je pripraviť sprievodcu aj po 
vonkajších expozíciách a poskytnúť tak náv-
števníkom celistvejší pohľad na rastlinstvo 
v botanickej záhrade. 

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
odborná pracovníčka

pre edukačno-popularizačnú činnosť
andrea.fridmanova@upjs.sk

Edukačno-popularizačná činnosť 
... zaujímavými aktivitami bližšie k verejnosti

– úspešná a žiadaná 
Akú farbu majú kvety bazy čiernej? Čo je 

to erózia? Ako sa správne volá podzemná 
časť konvalinky voňavej? S týmito a množ-
stvom ďalších otázok sa počas piatich rokov 
stretli účastníci projektu Botanikiáda. A ne- 
boli to len otázky encyklopedického cha-
rakteru. Projekt si už pri jeho príprave dal za 
cieľ vzdelávať zábavne, pútavo a netradične, 
inovatívne. Preto sa každoročne stretávajú 
šikovní školáci v priestoroch botanickej zá-
hrady a na konkrétnom rastlinnom materiáli 
skúmajú, testujú a overujú si svoje zruč-
nosti a vedomosti. Botanikiáda je obľúbená 

aj u pedagógov biológie, stala sa fórom 
na výmenu skúseností, získavanie nových 
poznatkov, ale aj príjemné stretnutie s kole-
gami s rovnakým, či podobným pracovným 
zameraním. 

Prvé ročníky tohto projektu sa podarilo 
zrealizovať kolektívu botanickej záhrady vďa-
ka finančnej podpore Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja a s organizáciou pomohlo 
aj Oddelenie didaktiky biológie PF UPJŠ. 
Je milé sledovať, ako sa zo študentiek bio-
lógie, ktoré časť svojej pedagogickej praxe 
absolvovali práve na Botanikiáde, po rokoch 

stávajú opäť jej účastníčky, ale už ako učiteľ-
ky. O záujme, a veríme, že s tým aj spojenej 
kvalite projektu, svedčia nasledujúce fakty: 
počas piatich rokov existencie projektu ab-
solvovalo on-line testy 13 563 žiakov 
a botanickú záhradu počas regionálnych kôl 
navštívilo 1 078 žiakov a 587 pedagógov. 
Ak by nám to kapacitné možnosti dovoľovali, 
sme presvedčení, že by ich bolo ešte viac. 

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
autorka projektu a zodpovedná riešiteľka

prvých štyroch ročníkov Botanikiády

Mať rád prírodu nie je až také ťažké, ale 
čo o nej vieme, to je už druhá vec. Zisťovali 
sme to v priebehu tohoročnej Botanikiády, 
ktorá sa niesla v duchu jej podtitulu „Ja mi-
lujem prírodu“. Uskutočnila sa počas troch 

májových stredajších dní v areáli botanickej 
záhrady a zúčastnili sa jej žiaci piatych roč-
níkov a ich pedagógovia zo 106 základných 
škôl Prešovského a Košického kraja. Týmto 
regionálnym kolám predchádzali školské 
kolá, ktoré sa na zaregistrovaných ško-
lách konali on-line formou. Na Botanikiáde 
sa žiaci i učitelia mohli z pripravených 

Botanikiáda 2014 pritiahla deti
zo 106 základných škôl

prezentácií dozvedieť viac o ochrane prírody, o zdravom 
životnom štýle aj o novinkách z oblasti pestovania rastlín. 
Okrem toho žiaci museli samostatne, ale hravou formou, 
vyriešiť rôzne problémové úlohy. Celkovo šesť stanovíšť bo-
lo rozmiestnených v celom areáli botanickej záhrady, preto 
mali účastníci projektu príležitosť nakuknúť aj do zákutí, 
ktoré nie sú pre verejnosť bežne prístupné. 

Veríme, že aj týmto ročníkom Botanikiády sme v jej 
účastníkoch prebudili zvedavosť a záujem o prírodu a pros-
tredníctvom nich posunuli ich nadšenie a získané infor-
mácie medzi ďalších rovesníkov. Naša veľká vďaka patrí 
partnerom projektu, bez ktorých by sa tento piaty, jubilejný 
ročník Botanikiády nemohol uskutočniť. 

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. 
zodpovedná za Botanikiádu 2014

Foto: Renata Lišková
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Pokračovanie zo str. 15

Čím je Botanická záhrada
UPJŠ v Košiciach zaujímavá 

...alebo pár informácií, ktoré by ste možno chceli vedieť

•  Rozlohou 30 hektárov je najrozsiahlejšou botanickou záhra-
dou na Slovensku, rastie v nej viac než 4000 taxónov (druhov 
a kultivarov) rastlín;

•  plocha 3500 m2 jej skleníkov je najväčšia spomedzi sloven-
ských botanických záhrad; 

•  ako jediná botanická záhrada na Slovensku vydáva medziná-
rodné vedecké periodikum Thaiszia – Journal of botany; 

•  má najväčšiu zbierku kaktusov a sukulentov na Slovensku, 
tvorí ju viac než 750 taxónov s vyše 11-tisíc jedincami; 

•  má najväčšiu zbierku cykasov na Slovensku (11 druhov so 40 
jedincami), medzi nimi aj najstarší cykas na Slovensku cykas 
Rumphov (Cycas rumphii); 

•  môžno tam uvidieť súkvetie najdrahšieho rezaného kvetu na 
svete, tropickej rastliny nikolai vyššej (Nikolaia elatior); 

•  v zbierke má aj najdrahšiu orchideu na svete črievičkovec 
Rothschildov (Paphiopedilum rothschildianum); 

•  vyskytuje sa v nej najrýchlejšie rastúca tráva na svete bambu-
sovník obrovský (Dendrocalamus giganteus); 

•  zaznamenáva najsevernejší výskyt v exteriéri rastúcej subtro-
pickej dreviny magnólie veľkokvetej (Magnolia grandiflora); 

•  darí sa tu vyše 10-tim druhom rastlinných „živých skamenelín“ 
ako sú cykas, wolémia, araukária, ginko či sekvojovec, ktoré 
takmer nezmenené pretrvali milióny rokov; 

•  v arboréte rastú sekvojovce mamutie (Sequoiadendron gi-
ganteum), stromy, ktoré sú v ríši rastlín považované za naj-
väčšie a najstarobylejšie; 

•  nielen detským návštevníkom môže spestríť prehliadka 

mini ZOO. 
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Rozhľadňa
Najstaršia stavba botanickej záhrady

Prvou budovou, ktorá vyrástla pri výstavbe botanickej záhrady 
v Košiciach v lokalite Červený breh v roku 1953, bola rozhľadňa 
nazývaná aj strážna veža či strážny domček. Je nielen najstaršou 
stavbou v Botanickej záhrade UPJŠ, ale aj orientačným bodom 
s identitou inštitúcie a zároveň charakterizuje jej genia loci v prí-
rodnom prostredí a panoráme Košíc. 

Rozhľadňa, ktorá predstavuje orientačný bod v geografickom 
priestore vrchu Bankov, slúžila na ochranu novozakladaných 
viníc a ovocného sadu. V jej vnútorných priestoroch sa nachá-
dzala pivnica na víno a nad ňou priestor na uloženie pracovného 
náradia, čo potvrdzujú dokumenty Štátneho archívu v Košiciach. 
Rozhľadňa so 6 metrovou výškou a plochu 8,6 m2 je situovaná 
v príkrom svahu juhovýchodnej expozície. Samotná stavba je po-
zoruhodná jednoduchou a účelovou architektúrou so sedlovou 
strechou. Interiér má klasické drevené podlahy, dymovod (komín), 
drevené schody, výhľadové okienka, ale aj prípojku na telefón. Do 
objektu je prístup dvomi kovovými dverami. Žiaľ, na stavbe sa už 
prejavil zub času a „finančné suchoty“. V súčasnosti je v zlom sta-
ve, rozpadávajú sa podlahy, sú poškodené dvere, omietky 
i strešná krytina.

Napriek tomu Botanická záhrada UPJŠ mala a stále má vo svo-
jich výhľadových rozvojových koncepciách využitie rozhľadne ako 
jedného z objektov na poznávacích trasách. Po neveľmi nároč-
ných úpravách stavby a terénu bude slúžiť ako vyhliadková veža 

s terasou. Aj v súčasnosti je z nej nád-
herný výhľad na Košickú kotlinu s riekou 
Hornád i na historickú časť mesta s priľah-
lým okolím. Po umiestnení informačných 
tabúľ a orientačného systému vyhliadky 
pribudne návštevníkom ďalšia zaujímavá 
lokalita, ktorá obohatí ich zážitok z návšte-
vy a pobytu v našej botanickej záhrade. 

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. 
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

sergej.mochnacky@upjs.sk 
www.bz.upjs.sk

V roku 2012 bol do slovenskej sústavy noriem prekladom pre-
vzatý štandard zaoberajúci sa problematikou tvorby bibliografických 
odkazov rôznych zdrojov a ich citovania. Ide o ISO 690: 2010, 
ktorý v slovenskom preklade nájdeme ako STN ISO 690 (01 0197): 
Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odka-
zov na informačné pramene a ich citovanie. Uvedená norma nahrá-
dza STN ISO 690 (pre tlačené dokumenty) z apríla 1998 a STN ISO 
690-2 (pre elektronické dokumenty) z decembra 2001. Predmetom 
nového štandardu nie sú právne citácie, ktoré majú vlastné normy.

V čom spočívajú zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vydaním 
štandardov?

• Uvedená norma zjednocuje tvorbu bibliografických odkazov 
všetkých typov dokumentov – tlačených i elektronických.

• V prípade zápisu autorov (primárna zodpovednosť) sa údaje 
o nich zapisujú v invertovanom tvare (PRIEZVISKO, Meno) len 
v prípade prvého autora. Údaje druhého a ďalších autorov sa môžu 
uviesť v bežnom tvare (Meno, PRIEZVISKO), poslední dvaja autori 
sú oddelení spojkou „a“.

Príklad: SOUKUPOVÁ, Mária, Vladimír, ZEMAN a Eva, 
MRÁZKOVÁ

• Norma umožňuje zapisovanie všetkých autorov.
• Názov sa uvádza v tvare, v akom je uvedený v citovanom doku-

mente; píše sa kurzívou.
• Uvádzanie 1. vydania je nepovinný údaj; všetky ďalšie vydania 

sa však musia uvádzať.
• Údaj o rozsahu dokumentu (počet strán) nie je povinný údaj; 

nemusí sa uvádzať v štruktúre bibliografického odkazu.

Nové pravidlá v oblasti citovania
a tvorby bibliografických odkazov 

•  Používanie „In“ je povinné len v prípade citovania príspevkov 
v monografiách, v prípade citovania príspevkov v seriálových publi-
káciách má len odporúčajúci charakter. Navrhujeme však používať 
„In“ aj v prípade citovania príspevkov v článkoch.

• Bibliografický záznam sa nekončí bodkou len v prípade odka-
zu elektronického dokumentu, keď posledným údajom je webová 
adresa. 

• Samotná norma poskytuje veľkú variabilitu formy údajov (rôzne 
možnosti zápisu údajov).

 Príklad: 
 LÁTKA, Ondrej. Bechmarking akademických knižníc na 

Slovensku. In ITlib. Informačné technológie a knižnice. 2013, roč. 
17, č. 4, s. 45. ISSN 1335-793X.

LÁTKA, Ondrej. Bechmarking akademických knižníc na 
Slovensku. In ITlib. Informačné technológie a knižnice. 2013, 
17(4), 45. ISSN 1335-793X.

LÁTKA, Ondrej. Bechmarking akademických knižníc na 
Slovensku. ITlib. Informačné technológie a knižnice. 2013, 17(4), 
45. ISSN 1335-793X.

PhDr. Zuzana Babicová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

Zuzana.Babicova@upjs.sk 

Použitá literatúra:
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Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 51 s.

Idem z knižnice...
aj s takýmito nálepkami na autách sa mô-

žeme stretnúť po vydarenom Týždni sloven-
ských knižníc, ktorý sa uskutočnil v mesiaci 
knihy a internetu. Profesijné združenia kni-
hovníkov na Slovensku (Slovenská asociácia 
knižníc a Spolok slovenských knihovníkov 
a knižníc) sa už po 15-ty krát rozhodli pre re-
alizáciu masovej kampane na podporu čin-
nosti všetkých typov knižníc na Slovensku. 
Knižnice boli propagované rozmanitým 
spektrom podujatí pre svojich čitateľov, po-
užívateľov či návštevníkov. Propagácia bola 
zaujímavá a pútavá, a to vďaka podpore 
Ministerstva kultúry SR. V mestách jazdili 
autobusy s busboardami, autá s nálepkami 
„Idem z knižnice“, budovy knižníc boli ozna-
čené graficky zaujímavými plagátmi, webové 
stránky knižníc a ich zriaďovateľov pozývali 
prostredníctvom množstva lákavých pozvá-
nok, a to všetko pod spoločným mottom 
„Knižnice pre všetkých“. Tlačová konferen-
cia v Regionálnej organizácii Slovenského 
syndikátu novinárov v Košiciach, sláv-
nostné otvorenie Týždňa slovenských 
knižníc vo Verejnej knižnici Jána Bocatia 
v Košiciach, účasť ambasádora Týždňa 
slovenských knižníc Jána Galloviča, herca 
Činohry Slovenského národného divadla 
v Bratislave, ako aj veľký záujem médií na 
celom Slovensku prispeli k nezabudnuteľnej 
atmosfére oslavy práce všetkých knižníc 
a knihovníkov. 

Ani Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 
nebola výnimkou a pripravila množstvo po- 
dujatí zameraných na zabezpečenie nových 
prístupov a prezentáciu elektronických infor-
mačných zdrojov, školenia týkajúce sa citá-
cií a katalógov knižnice a zorganizovali sme 
aj Deň otvorených dverí.

 A možno práve v tomto období sme sa 
čoraz intenzívnejšie zamýšľali nad kniž- 

nicami. Tými, ktoré prekročili svoje hranice 
a poskytujú nové moderné služby. Sú to 
predovšetkým verejné knižnice, ktoré na-
priek množstvu rôznorodých problémov 
a nedostatku finančných prostriedkov, po-
núkajú veľa zaujímavého, nového, poučné-
ho i zábavného pre svojich čitateľov a náv-
števníkov. Knižnice v súčasnosti už nie sú 
len požičovňami kníh, ale ponúkajú omnoho 
viac. Stali sa miestami spájania ľudí, rôzno-
rodých skupín a posilňovania vzťahu ľudí k 
miestu, v ktorom žijú. Stali sa komunitnými 
centrami. Stovky knihovníckych 
podujatí spája virtuálny svet so 
svetom kníh, literatúry, tlače-
ného i hovoreného slova i sa-
motného čítania. Pozoruhodné 
je, že aj keď počet čitateľov vo 
verejných knižniciach klesá, 
počet návštevníkov stúpa. Nové 
a rekonštruované budovy kniž-
níc, zaujímavé projekty týkajúce 
sa komunitných, vzdelávacích 
a kultúrnych podujatí, sprí-
stupňovanie obsahu elektro-
nických informačných zdrojov 
v podobe niekoľkých miliónov 
informácií s pridanou hodnotou, 

sprístupňovanie elektronic-
kých kníh, zaujímavé veľké 
i menšie digitalizačné projekty 
s cieľom ochrany, uchová-
vania i dlhodobej archivácie 
všetkých printových médií, 
to sú všetko fakty a činnosti, 
ktoré posúvajú slovenské kniž-
nice vpred. 

 Jubilejný Týždeň sloven-
ských knižníc je za nami. 
V knižniciach však žijeme, 
pracujeme, vzdelávame a po-
skytujeme služby po celý rok. 
Ambasádor Týždňa sloven-
ských knižníc Janko Gallovič 

končil svoje moderovanie na otvorení v Ko- 
šiciach po skladbe „Voda čo ma drží nad 
vodou“ myšlienkou, aby knižnice a knihy 
držali ľudí nad vodou. Pekné prirovnanie, čo 
myslíte? Nech sa darí knižniciam a knihovní-
kom, a to nielen počas Týždňa slovenských 
knižníc. 

PhDr. Daniela Džuganová
riaditeľka Univerzitnej knižnice

UPJŠ v Košiciach 
daniela.dzuganova@upjs.sk

Teraz je už jasné odkiaľ pochádza 
názov Thaiszia a prečo ho máte v názve 
časopisu, knižnice i herbára...

Je to tak. Nazvali sme ich na počesť ved-
ca, ktorý za Rakúska-Uhorska  pôsobil 
v okolí Košíc a bol významným regionálnym 
botanikom v Košiciach. Lajos Thaisz pod-
statnou mierou prispel k rozšíreniu botanic-
kých znalostí, a to v mnohých odboroch. 
Právom preto pripomíname jeho meno 
a fundamentálnu prácu pri poznávaní flóry 
nášho územia. Hlavná časť jeho bohatej 
zbierky je uložená v Maďarskom národnom 
múzeu v Budapešti, významnú časť vlast-
níme my a menšiu Poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre. Netajíme sa, že by sme radi 
slovenskú časť jeho zbierky skompletizovali 
práve u nás. 

Najväčšie problémy botanickej záhra-
dy skončili, je priestor odvážnejšie uva-
žovať ako ďalej... 

Máme predstavu o nových možnostiach, 
zadefinovanú v koncepcii rozvoja botanic-
kej záhrady, ale určite chceme pokračovať 
v doterajších úspešných aktivitách. V rámci 
edukácie sme pripravení na možnosť rozšíriť 
študijné predmety. V súčasnosti zabezpe-
čujeme výučbu šiestich odborných pred-
metov na Ústave biologických a ekologic-
kých vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 
Sú to tropická a subtropická vegetácia, 

geobotanika, embryológia, dendrológia, in-
tegrovaná ochrana rastlín a krajinná tvorba. 
Samozrejme, budeme pokračovať v edukač-
ných aktivitách a sekundárnom vzdelávaní 
širokej verejnosti v celom vekovom priereze, 
či už výstavami, biologickými olympiádami, 
metodický dňami, projektom Botanikiáda 
alebo univerzitou tretieho veku. Našou 
ambíciou je tiež posúvať hranice v rámci 
medziodborového, medzifakultného ale aj 
medziuniverzitného vzdelávania. Vo vede 
sa chceme aj do budúcna zamerať na zhro-
mažďovanie a študovanie ohrozenej flóry 
východoslovenského regiónu a venovať sa 
otázkam synantropizácie či štúdiu environ-
mentálnych záťaží z hľadiska inváznych rast-
lín, ale aj živočíchov. V rámci kultúrno- 
spoločenskej úlohy chceme naše pôsobe-
nie rozširovať o nové zaujímavé témy z hľa-
diska botaniky a jej významu pri ochrane 
a tvorbe životného prostredia. 

V rámci verejných aktivít je botanic-
ká záhrada nielen v Košiciach známa 
mimoriadne navštevovanými výstavami 
orchideí či motýľov...  

Výstavy ale aj organizované podujatia 
spôsobujú, že máme vyššiu návštevnosť než 
napríklad Botanická záhrada UK v Bra- 
tislave. U nás sa počet platiacich návštevní-
kov vlani pohyboval okolo 51 tisíc, pričom 
asi dve tretiny tvorili deti. Vďaka tomu má-
me v Košiciach aj vyššie príjmy z hlavnej 

činnosti, ale stále je to iba zlomok toho, čo 
potrebujeme, pretože prevádzka nás ročne 
stojí vyše 340 tisíc eur. Aj preto sme pre-
svedčení, že má význam podporovať 
a organizovať osvedčené výstavy a vymýšľať 
ďalšie aktivity. Chceme, aby botanická zá-
hrada nebola vnímaná iba ako príležitosť na 
jednorazovú návštevu. Do budúcna uvažuje-
me napríklad o výstavbe nového tropického 
skleníka a nových expozícii. Viem si pred-
staviť atraktívnu prechádzku, počas ktorej si 
návštevník „zacestuje“ z tunajšej stredoeu-
rópskej vegetácie cez subtrópy do trópov. 
V pláne máme aj úpravu areálu tak, aby sa 
stal bezpečnou prímestskou rekreačnou 
zónou pre Košičanov so zázemím,  lavička-
mi, odpočívadlami a upravenou rozhľadňou, 
ktorá už teraz ponúka netradičné a krás- 
ne pohľady na mesto. Veľmi nám chýba po-
nuka občerstvenia, možno kaviareň s prí- 
jemným posedením. To všetko tradičné 
botanické záhrady majú, takže sa máme 
kde inšpirovať.  Sme jediné a jedinečné za-
riadenie svojho druhu v celom východoslo-
venskom regióne a aj z hľadiska turistického 
ruchu patríme medzi atraktívne návštevnícke 
ciele. Investície do rozvoja sa preto určite 
vyplatia. 

Mgr. Viera Horniaková
http://www.bgci.org/

http://www.botanicgardens.eu 
http://www.cites.sk/



Zo života
Fakulty verejnej správy

Zo života
Ústavu telesnej výchovy a športu
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REKREAČNÝ 
ŠPORT, ZDRAVIE, 
KVALITA ŽIVOTA 

Keď alebo kedy pri uvádzaní ved-
ľajších viet

Informácie 
 nielen do vrecka
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Keď človek, uvažujúc o problémoch, usporadúva 
svoje myšlienky (či už v odborných diskusiách, alebo 
v bežnom rozhovore s priateľmi), neraz si nevystačí 
s jednoduchou vetou. Pri vyjadrovaní zložitejších 
myšlienok nevyhnutne tvorí väčšie významovo-grama-
tické celky, súvetia. V týchto zložitejších štruktúrach 
nejde len o prosté zjednocovanie dvoch, resp. viace-
rých významovo samostatných viet, ale ide o zoskupe-
nie, v ktorom sa jednotlivé vety prispôsobujú celkovej 
sémantike súvetia. 

V ostatnom čase si všímam, že najmä pri tvorení 
jednoduchých podraďovacích súvetí, v ktorých sa spá-
jajú dve nerovnocenné vety (nadradená a podradená), 
dochádza k nesprávnemu uplaňovaniu spájacích výra-
zov. Presviedčam sa o tomto fakte na každom kroku. 
Nielen pri čítaní seminárnych prác, pri podpisovaní 
kúpno-predajnej zmluvy, ale aj pri počúvaní verejno-
právneho Slovenského rozhlasu. Éterom sa 
z úst moderátorky popoludňajšieho vysielania šíri 
veta: Je pokojné nedeľné popoludnie, čas, „kedy“ 
mnohí z nás siahajú po obľúbenej knihe. alebo 
záverečná klauzula zmluvy znie: Zmluva nadobúda 
platnosť dňom, „kedy“ bude podpísaná. V obidvoch 
uvedených prípadoch ide o nesprávne použitie spája-
cieho výrazu kedy. Ten by mal byť nahradený adek-
vátnou podraďovacou spojkou keď, ktorou sa 
v týchto jednoduchých podraďovacích súvetiach uvá-
dza vedľajšia veta prívlastková s časovým významom. 
Zjednodušene (pre nelingvistov) povedané, spojka 
keď nasleduje po hlavnej (nadradenej) vete, ktorá sa 
končí na (vedľajšou vetou rozvíjané) podstatné meno 
(...je čas, keď..., ...dňom, keď...). Aj keď uvedená 
podraďovacia spojka keď má primárne časový výz-
nam, využíva sa aj v iných ako časových významoch. 
Môže uvádzať vedľajšie vety rozličného typu, napr. 
popri príslovkovej časovej (Vrátil sa, keď sa zve-
čerilo) aj podmienkovú (Nepresadíš sa, keď budeš 
mlčať) alebo príčinnú (Odpovedajte, prosím, keď 
ste sa toľko pripravovali!). Využívanie vzťažného 
zámena kedy je v porovnaní s uplatňovaním podraďo-
vacej spojky keď pri uvádzaní vedľajších 
viet výrazne obmedzené. Spájací výraz kedy sa 
uplatňuje len v prípade, keď uvádza vzťažnú vetu 
predmetovú s časovým významom (Nevie, kedy má 
zareagovať). 

Dúfam, že v snahe presvetliť a vysvetliť problém 
som ho nezahmlila a nezneprehľadnila. Preto si 
dovolím malú didaktizujúcu bodku na záver: Po hek-
tickom období akreditácií, skúšok a hodnotení pri-
chádza čas, keď môžeme zo slnečných lúčov a vône 
letnej prírody získavať novú životodarnú energiu. 

 

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
FF UPJŠ v Košiciach

iveta.bonova@upjs.sk

Aby slovenčina 
neplakala...

Kalendárium

po druhýkrát na ÚTVŠ
Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) 

UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Akadémiou 
Jana Dlugosza (AJD) v Czestochowej a Slo- 
venským zväzom rekreačnej telesnej vý-
chovy usporiadali v dňoch 20. – 21. marca 
2014 vedeckú konferenciu s medzinárod-
nou účasťou. Konferencia nadviazala na jej 
prvé organizovanie v roku 2012 opätovne 
pod záštitou rektora univerzity prof. MUDr. 
Ladislava Mirossaya, DrSc.

Účastnícky rozbiehajúce sa dopoludnie 
rozprúdilo až popoludňajšie rokovanie pre-
dovšetkým s kolegami z poľských univerzít. 

Aké sme si stanovili ciele? 

V prvom rade sme si už pred dvomi rokmi 
dali za cieľ organizovať pravidelné vedecké 
podujatie, primárne zamerané na oblasť re-
kreačného športu a zdravia. Vstupné pred-
nášky kolegov z Českej republiky z oblasti 
sociológie športu a manažmentu rekreačné-
ho športu v súvislosti so zdravím a prednáš-
ka prorektora AJD v Czestochowej týkajúca 

sa histórie telesnej kultúry v slovanských 
krajinách boli prezentované odborníkmi 
z našej „branže“. Veľmi si však ceníme, že 
sa nám podaril splniť ďalší cieľ, a to rozšíriť 
spoluprácu aj s odborníkmi z oblasti medicí-
ny. Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 
z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prijal 
pozvanie a prednáškou Obezita – pandé-
mia 21. storočia zhmotnil interdisciplinárny 
prístup riešenia problému, ktorý vyžadu-
je reálnu spoluprácu odborníkov z rôz-
nych vedných odborov, nielen medicíny. 
Problematika obezity bola aj nosnou témou 
sekcie Prevencia a terapia obezity, ktorá 
súvisí s aktuálne riešenou grantovou úlohou 
VEGA riešenou na ÚTVŠ UPJŠ s názvom 
Vybrané rizikové faktory obezity a pohy-
bová prevencia. Okrem uvedenej sekcie 
a sekcie s identickým názvom konferencie 
boli nosnými témami Diagnostika v rekreač-
nom športe, Manažment a marketing v po- 
hybovej rekreácii a Quo vadis šport pre 
všetkých.

Pre naše pracovisko je jednou z priorít 
implementácia vedeckovýskumnej činnosti 
do štúdia našich študentov. Preto ich účasť, 
predovšetkým na vstupných prednáškach, 
splnila jeden z ďalších zámerov.

Od roku 2012 sa stal Ústav telesnej vý-
chovy a športu UPJŠ členom expertnej sku-
piny Rady športu pre všetkých, ktorá zdru-
žuje odborníkov so zámerom koordinácie 
a hlavne podpory nie výkonnostne 

orientovaného športu a telesnej výchovy na 
školách, v otázkach legislatívy, komunikácie 
smerom k MŠVVaŠ SR, ale hlavne realizá-
cie v zmysle zdravia a kvality života všetkých 
vekových skupín obyvateľstva a socioprofe-
sijnej role. Veľmi cenným pre naše pracovis-
ko je spolupráca s AJD v Czestochowej, tak 
v oblasti vysokoškolských mobilít ako 
aj v odbornej spolupráci, ktorá začala účas-
ťou poľských kolegov už na konferencii v 
roku 2012. Partnerská inštitúcia aktuálne 
participuje na organizovaní konferencie pub-
likovaním príspevkov vo vedeckých časo-
pisoch v Poľsku, čím nám výdatne pomáha 
zvýšiť štandard uskutočnenej konferencie. 

Budúci rok budeme spoluorganizátormi 
konferencie u poľských kolegov a veríme, 
že zámer realizovať vedeckú konferenciu 
„Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“ 
každé dva roky na UPJŠ v Košiciach sa nám 
splní. 

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. 
garantka študijného programu Šport a rekreá-

cia na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, členka vedecké-
ho a organizačného výboru konferencie

Mgr. Alena Buková, PhD. 
riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, predsedníč-

ka organizačného výboru konferencie

klaudia.zuskova@upjs.sk
alena.bukova@upjs.sk

http://www.upjs.sk/pracoviska/
ustav-telesnej-vychovy/konferencia-2014

Študentská vedecká odborná činnosť na Fakulte verejnej správy
Fakulta verejnej správy UPJŠ dlhodo-

bo vytvára priestor pre študentov, ktorí 
prejavujú aktívny záujem o samostatné 
riešenie rôznorodých vedecko-odbor-
ných problémov v oblasti verejnej správy. 
V snahe podporiť výmenu najnovších po-
znatkov z oblasti verejnej správy sa 14. 
apríla 2014 konal 7. ročník fakultného kola 
Študentskej vedeckej odbornej činnosti. 

Študenti mali možnosť prezentovať svoje 
inovatívne prístupy na riešenie aktuálnych 
problémov. Záujem zo strany študentov 
o vedeckú odbornú činnosť sa neustále 
zvyšuje. Aktuálneho ročníka ŠVOČ sa zú-
častnilo 25 študentov v troch odborných 
sekciách – Ekonomika a financovanie or-
ganizácií verejnej správy, Verejná politika 
a ľudské zdroje a Právo vo verejnej správe.

Individuálne prezentácie boli výsledkom 
samostatnej tvorivej práce a vedeckého 
myslenia najlepších študentov fakulty, ktorí 
dokázali obhájiť zistenia a závery svojich 
prác počas diskusie pred odbornou komi-
siou. V každej sekcii získali prvé tri najlep-
šie práce ocenenie.

Najlepšie umiestnení študenti majú mož-
nosť prezentovať výsledky svojej vedeckej 
a odbornej práce na ďalších vedeckých 
podujatiach.

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. a Ing. Zlata Vaľovská, PhD.
odborné asistentky na Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS

zuzana.hrabovska1@upjs.sk, zlata.valovska@upjs.sk

Splav rieky Tisza 2014
30. jún – 4. júl 2014

Maďarsko
Ústav telesnej výchovy a športu 

UPJŠ

Letná škola kanoistiky
júl – august 2014

Červený kláštor (rieky Dunajec a Bialka)
Wildapen, Rakúsko (rieka Salza a jej prítoky)

Vodácky oddiel
TJ Slávia UPJŠ Košice

www.vodaciupjs.sk a www.kajakar.sk

Cvičenie a relax pri mori 
29. august – 7. september 2014

Chorvátsko, ostrov Vir
Ústav telesnej výchovy a športu 

UPJŠ

12. konferencia Európskej
spoločnosti 

pre štúdium angličtiny (ESSE)
29. august – 2. september 2014

Filozofická fakulta UPJŠ,
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Slovenská asociácia pre štúdium 

angličtiny (SKASE)
www.esse2014kosice.sk

Slávnostné otvorenie
akademického roka 2014/2015

na UPJŠ v Košiciach
16. september 2014

Deň otvorených dverí
na UPJŠ v Košiciach

10. október 2014

2. ročník Medzinárodnej vedeckej 
konferencie Ľudský kapitál

a spoločnosť 
16. október 2014

Fakulta verejnej správy UPJŠ
v Košiciach,

Katedra sociálnych štúdií
a Katedra ekonomiky a riadenia

verejnej správy
http://lukas2014.weebly.com/

Dni otvorených dverí, jesenná časť
10. október – 11. október 2014 

Botanická záhrada UPJŠ

Vedecká konferencia
s medzinárodnou účasťou
Teória a prax komunálnej 

normotvorby
23. – 24. október 2014 

Fakulta verejnej správy UPJŠ
v Košiciach 

Katedra verejnoprávnych disciplín
http://obec2014.weebly.com/

Medzinárodná konferencia 
UNINFOS

27. – 28. október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

v Košiciach
a Združenie EUNIS Slovensko

www.uninfos2014.upjs.sk

Medzinárodné sympózium
 PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

27. – 28. október 2014
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
http://konferencia.pravo.upjs.sk/

 Výstava
Včelárstvo

 7. november – 23. november 2014
Botanická záhrada UPJŠ

Univerzitné dni športu 
na UPJŠ v Košiciach

jesenná časť
24. – 27. november 2014

Reprezentačný ples UPJŠ
23. január 2015

Vedeli�ste,�že...
...Univerzitná knižnica UPJŠ 

spustila prostredníctvom 
svojej webovej stránky 

nový discovery vyhľadávač 
Summon (inšpirovaný 

Googlom), ktorý umožňuje 
vyhľadávať nad viacerými 
odbornými informačnými 

zdrojmi dostupnými
pre UPJŠ?
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Študentka Filozofickej fakulty UPJŠ 
miluje vzdušný tanec a stala sa 
vyhľadávanou umelkyňou

Študentka posledného ročníka magister-
ského programu Britské a americké štúdiá 
na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach 
Ariadna Vendelová má nezvyčajnú záľubu. 
Už niekoľko rokov sa venuje vzdušnému 
tancu, ktorý predstavuje umeleckú formu 
vzdušnej akrobacie. 

„Pôsobivosť, krása a lyrickosť tohto 
umenia prináša ľuďom krásny estetic-
ký, umelecký, či až ´nadpozemský´ 
zážitok. Do mojich čísel vnášam nielen 
tieto kvality, ale i ženský pôvab, hĺbku 
a precítenosť. Pohyb je pre mňa druh ri-
tuálu,“ hovorí Bc. Ariadna Vendelová, ktorá 
sa vďaka svojmu pôvabu a šikovnosti stala 
vyhľadávanou umelkyňou. 

Vystupuje na rôznych kultúrnych a spolo-
čenských podujatiach, pričom dych zasta-
vujúce kúsky predvádza bez istenia vo výške 
asi desať metrov nad zemou. Visí pritom na 
hodvábnych stuhách (šáloch), alebo pou-
žíva oceľový kruh zavesený na lane a zatiaľ 
čo diváci tuhnú alebo vzdychajú vzrušením, 
ona sama ich vôbec nevníma. Je v akomsi 
tranze, maximálne sústredená na to, čo prá-
ve robí, či už sa šplhá do výšky, alebo padá 
dych zastavujúcim pádom takmer na zem. 
Vo vzduchu robí ladné obraty a „šnúry“, pri-
čom nejde len o nacvičenú choreografiu, 
ale často sa necháva viesť momentálnym 
vnuknutím, rada improvizuje. 

„K tancu som mala blízko od detstva, 
ale kedysi by mi nebolo napadlo, že sa 
pre mňa stane jednou z foriem sebare-
alizácie, keďže som vyštudovala gym-
názium a následne začala študovať 
angličtinu na Filozofickej fakulte UPJŠ 
v Košiciach. Už počas štúdia som sa 
však začala venovať tanečnej improvi-
zácii, ktorá mi otvorila nové možnosti. 
Dvere k tancu vo vzduchu mi otvorila 
priekopníčka vzdušnej akrobacie na 
Slovensku Katka Raševová, ktorá hľa-
dala do svojho multižánrového predsta-
venia druhú akrobatku a zasvätila ma 
do tajov tohto umenia, za čom som jej 
veľmi vďačná,“ poznamenáva Ariadna.

Začiatky však vôbec neboli ľahké. Ariadne 
chýbala sila a kondícia, ale najhoršie bolo 
prekonať strach. Pretože to, čo človek bez 
väčších problémov urobí v malej výške, 
predstavuje o niekoľko metrov vyššie odrazu 
veľký problém. Preto sa musela naučiť uvoľ-
niť sa, dýchať a dobre sa sústrediť. Dnes 
ovláda toto umenie natoľko, že nemá prob-
lém vystupovať ani s dlhými vlasmi.

V súčasnosti má za sebou už stovky vy-
stúpení na plesoch, koncertoch, tanečných 
šou či firemných akciách. Vystupuje aj na 
rôznych eventoch, divadelných predsta-
veniach a v živých talkshow s Mariánom 
Čekovským, ktoré sú pre ňu zaujímavé 
veľkou improvizáciou pri jeho živej hudbe. 
Za adrenalínové zasa považuje vystúpe-
nia v tandeme, pri ktorých jedna vzdušná 
akrobatka drží druhú a musia sa na seba 
spoľahnúť. No zatiaľ najväčším zážitkom pre 

ňu bolo vystúpenie v Olomouci v dvadsať-
metrovej výške na oceľovej kocke zavesenej 
na žeriave. 

Svojmu koníčku, ktorý sa stal zároveň jej 
pracovnou sebarealizáciou popri štúdiu, sa 
venuje Ariadna od prvého ročníka. Spolu 
s inými aktivitami jej zaberie aj niekoľko 
hodín denne, čo musela skĺbiť s denným 
štúdiom.

„Školu som ‚neflákala‘, patrila som 
k tým lepším študentom. Spojiť ju s tré- 
ningami a vystúpeniami nebolo jedno-
duché, ale dalo sa to. Snažila som sa 
robiť veci efektívne a vhodne kombino-
vať duševnú činnosť a pohyb. Pri tanci 
som nechala úplne oddýchnuť svoju 
hlavu a v škole zas moje telo relaxovalo 
od fyzicky náročného pohybu,“ konšta-
tuje Ariadna, ktorá sa plánuje v najbliž- 
ších rokoch venovať pracovne hlavne ta-
nečnému umeniu, avšak verí, že využije aj 
získané vedomosti. „Popri tanci by som 
chcela robiť nejaké preklady a keď sa 
moje telo unaví, dôjde časom aj na iné 
pracovné uplatnenie, pri ktorom určite 
využijem aj odbor, ktorý som vyštudova-
la,“ dodáva a všetkým študentom radí, aby 
sa nevzdávali svojich snov. 

„Aj keď mi moja rodina i okolie vždy 
veľmi fandili, spočiatku nikto neveril, že 
vo vzdušnom tanci niečo dokážem a že 
sa stane načas mojim životným uplat-
nením. Dokázala som to a preto viem, 
že si stačí len veriť a ísť si za svojim,“ 
podotýka. 

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

http://www.ariadninanit.com/

Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo), 
ktorý pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, zabodoval v máji 
na celoslovenskej amatérskej súťa-
ži internetových rozhlasových štúdií 
Rádiorallye 2014. Súťaž, ktorej sa v pos- 
ledných dvoch rokoch zúčastňujú aj 
české rádiá, hosťuje každý rok iné rá-
dio. Organizátorom jubilejného desiate-
ho ročníka bolo trnavské študentské rá-
dio Aetter a košické ŠtuRKo bolo úspeš-
né vo viacerých kategóriách. Získalo 
1. miesto a cenu odbornej poroty v ka-
tegórii literárno-dramatických útvarov za 
nahrávku „Audiosprievodca pôrodom“ 
a tiež 1. miesto v medzinárodnej kategó-
rii za kompozíciu „Born to live“, ktorá sa 
zároveň stala najúspešnejšou nahráv-
kou celej súťaže.

Naše rádio aj týmito oceneniami pokračuje 
v úspechoch, ktoré dosiahlo hneď v za- 
čiatkoch svojho pôsobenia v roku 2006, 
keď získalo prvé miesto v medzinárodnej ka-
tegórii na celoslovenskej súťaži Rádiorallye. 
Po siedmich rokoch sa nám opäť podarilo 
umiestniť sa na víťazných priečkach a nahráv-
ka The real sound of nature? sa prebojovala 
na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov 

Cimes v nemeckom Baden-Badene, kde 
skončila opäť na 1. mieste. A tento rok sme 
si prvé miesto znovu obhájili... J 

Podujatia mimo éteru rádia
Väčšinou nás poslucháči môžu iba počuť, 

niekedy sa ale stretneme aj naživo. Na rôz-
nych univerzitných podujatiach, ktoré ozvu-
čujeme, prípadne aj moderujeme. Stretnúť 
sa s členmi rádia môžu naši poslucháči aj 
na každoročnej predvianočnej „ŠtuRKo ak-
cii“ - Dni otvorených dverí. Nie sú však len 
pasívnymi prizerajúcimi, ale môžu si vyskú-
šať ktorúkoľvek činnosť v rádiu, od modero-
vania, cez techniku až po redaktorskú čin-
nosť. Samozrejme, vždy je najväčší záujem 
o moderovanie. 

Najbližší konkurz
Konkurz do rádia ŠtuRKo chystáme aj 

v akademickom roku 2014/2015, začiat-
kom októbra. Predtým ešte upovedomíme 
prvákov aj ostatných študentov o mož-
nosti získať prax v študentskom rozhlase. 
Obsadzovať budeme pozície moderátor, 
redaktor, technik, postprodukčný tech-
nik, webmaster, hudobný dramaturg a 
fotograf. 

Niečo na záver
Mnoho študentov neláka možnosť ro-

biť niečo zadarmo. Ale nie je to celkom 
zadarmo. V rádiu získavame prax, učíme 

sa byť komunikatívni, pohotoví, kreatívni, 
zodpovední. Najmä na súťaži Rádiorallye sa 
stretávame s profesionálmi, ktorí nás vedia 
usmerniť, ale aj povzbudiť v práci. Veď inter-
nátne rozhlasové štúdiá vychovali nejedné-
ho profesionála. A čo je dôležité, v rá- 
diu sme si našli skvelých priateľov, s ktorými 
sa často stretávame nielen na rádiových vl-
nách... Dúfame, že v nasledujúcom akade-
mickom roku získame nové posily a budeme 
môcť naďalej prinášať radosť nielen študen-
tom, ale aj celej univerzite. 

Bc. Miroslava Psárová
študentka 4. ročníka masmediálnych štúdií

šéfredaktorka ŠtuRKo
mirka.psarova@gmail.com

www.sturko.sk 

pozýva k spolupráciLukáš Medviď, študent 4. ročníka bio-
lógie a chémie na Prírodovedeckej fa-
kulte UPJŠ je jedným z troch vysokoško-
lákov, ktorí zvíťazili v súťaži vyhlásenej 
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy EÚ (ASFEU). Predmetom súťaže 
bolo vytvorenie krátkeho videa, ktoré 
malo vtipne, pútavo a zároveň náučne 
priblížiť žiakom základných škôl vedec-
ké zákony. 

Šancu súťažiť a zároveň inovatívnym spô-
sobom vysvetliť princípy vedy využilo celkom 
jedenásť vysokoškolákov. Pútavými a edu-
katívnymi videami sa snažili priblížiť rôzne 
oblasti fyziky, biológie a chémie. Do užšieho 
výberu postúpilo päť prác. ASFEU ocenila 
kreativitu a nápaditosť animovaných a vlast-
ných hraných videí, ktoré obrazovou formou 
vyjadrujú vedecké zákony ovplyvňujúce život 
okolo nás. „Teší nás, že študenti vyso-
kých škôl prispeli k tomu, aby naši naj-
menší žiaci videli, že prírodovedných 
predmetov sa nemusia báť, ale môžu 
byť aj obľúbené,“ uviedol generálny riadi-
teľ ASFEU Marián Kostolányi. 

Do tria víťazných videí patria výklad fyzikál-
nej sily trenia študenta Juraja Čerňanského 
zo Žilinskej univerzity v Žiline a animova-
né videá o delení buniek študentky Danice 
Bubelínyovej z Univerzity Komenského 
v Bratislave a nášho študenta Lukáša 
Medviďa, ktorý proces mitózy priblížil na ani-
máciách z plastelíny. Všetci traja autori naj-
lepších prác získali ako odmenu tablet.

„Súťaž som si všimol na našom AiS-e 
a upozornila ma na ňu aj moja priateľ-
ka Anička, ktorá mi nakoniec veľmi po-
mohla s modelovaním. Hodilo sa, že 
z didaktiky biológie sme dostali podob-
nú úlohu, vytvoriť motivačné video, tak 
som to spojil,“ uviedol L. Medviď, ktorého 
video je hravé a sleduje sa príjemne aj vďa-
ka podkladovej skladbe Pharrella Williamsa 
Happy. “Keď som ho robil, táto pesnič-
ka sa ozývala z každej strany. Stala sa 
mi srdcu blízka, tak som si povedal, 
prečo ju nepoužiť. Popravde, ja som 
až taký veľmi happy nebol, lebo práca 
s plastelínou a celé spracovanie bolo 
dosť náročné, hlavne na trpezlivosť. Ale 
vo výsledku som šťastný, takže to sedí,“ 
dodal. 

Súťaž bola podporená v rámci operačné-
ho programu Výskum a vývoj z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

Náučné videá je možné použiť ako 
učebnú pomôcku v rámci prírodoved-
ných predmetov základných škôl.

Redakcia 

Ocenené videá nájdete na www.asfeu.sk

„Keby ste si mali vybrať zrak 
alebo sluch čo by to bolo? ... zrak 
síce oddeľuje od vecí, ale sluch od 
ľudí...“ 

Letný semester 2014 bol špecifický 
aj tým, že spolupráca Spolku medikov 
mesta Košice, Slovenského spolku štu-
dentov zubného lekárstva so Spojenou 
školou Pavla Sabadoša, internátnou 
v Prešove umožnila zrealizovanie projek-
tu Spoločne prelomme ticho. Priblíženie 
sveta nepočujúcich pre nás študentov 
bolo realizované formou štyroch vyni-
kajúco strávených popoludní, kde sme 
sa pod rukami špeciálneho pedagóga 
PeaDr. Ondreja Feča naučili základné 
posunky. Záujem preukázala aj účasť 
približne sedemdesiatky študentov 
Lekárskej fakulty UPJŠ. V našej lekár-
skej praxi sa nie raz stretneme s pacien-
tom nedoslýchavým alebo nepočujúcim 
a keďže komunikácia je základom kaž-
dého stretnutia, aj my chceme prejaviť 
empatiu a snahu dorozumieť sa. 

„Navonok sa ničím nelíšia od os-
tatných, no ticho je ich svet, ktoré 
vnímajú očami.“ 

Základné posunky s významom Ahoj! 
Pozor! či Ďakujem vystriedali na ďalších 
stretnutiach posunky ťažšie, zamerané 
na zdravotnícku komunikáciu lekár – 
pacient. Na poslednom stretnutí sme si 
odskúšali nadobudnuté znalosti komuni-
káciou so študentami školy pre nepoču-
júcich, ktorí overili naše posunkovanie 
v praxi. Týmto sa to ale nekončí, vždy sa 
máme ešte stále čo učiť a chceme po-
kračovať s týmto projektom aj v ďalších 
rokoch. 

Zakončím citátom Viliama Gaňa, 
ktorý je aj mottom školy nepočujúcich: 

„Milovať to, čo je krásne, nie je 
ťažké, ale priznávať sa k jedincom, 
ktorých osud opatril známkou me-
nejcennosti, vyžaduje ľudí celých, 
ľudí kultúry srdca.“ 

Ivana Matejová 
študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty 

UPJS v Košiciach,
vedúca klubu vzdelávania v medicíne 

Spolku medikov mesta Košice
ivkamatejova@gmail.com

http://spojenaskola.info/

Hostiteľmi jarného Valného zhromaždenia 
(VZ) Slovenskej asociácie študentov me-
dicíny SloMSA (Slovak Medical Students´ 
Assotiation), ktoré sa konalo posledný mar-
cový víkend v priestoroch účelového zaria-
denia v Modre Harmónii, boli Spolok medi-
kov Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v spolupráci s Bratislavským klubom medi-
kov. Jarnému VZ predchádzal aj jeden 
z popredných pracovných veľtrhov 3. Me- 
dzinárodné Job Days Lekárstva a zdravia 
v Bratislave, kde sa prezentovali význam-
né kliniky z Nemecka. Súčasťou progra-
mu VZ boli aj besedy s novými kandidátmi, 
prezentácie a správy lokálnych spolkov 
ako aj delegátov, ktorí sa zúčastnili na VZ 
IFMSA (Medzinárodnej federácie národných 
asociácií študentov medicíny) v Tunisku. 
Nechýbali zasadnutia skupín, kde členovia 
jednotlivých Standing Committees hodnotili 
svoju činnosť za uplynulý polrok. Súčasťou 
víkendového programu bol aj teambuilding 
a tréningy so zaujímavými témami. K hlav-
ným bodom programu plenárneho zasadnu-
tia VZ patrili voľby nového výkonného výboru 
SloMSA na funkčné obdobie 2014/2015. 
Novým prezidentom sa stal Marek Karman, 
viceprezidentkou Katarína Gašparová a ta- 
jomníkom Kristián Varga. Ďalšími členmi vý-
konného výboru sú Oliver Koprda, Kristína 
Kozáková, Barbora Korpallová a tri študent-
ky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Karin 
Ďurčanská, Mária Gazdačková a Zuzana 
Revayová. Nový výkonný výbor si stanovil 
základné priority, medzi ktoré patrí zvýšenie 
povedomia o SloMSA, hlavne medzi štu-
dentmi, vytvorenie informačného bulletinu 
o asociácii, práca na nových projektoch, 
spolupráca a výmena skúseností v oblasti 
organizácie a riadenia podobných inštitúcií. 
Nové vedenie SloMSA apeluje na všet-
kých študentov medicíny, aby sa stali 
členmi veľkej rodiny IFMSA a SloMSA. 
Rodiny, v ktorej si môžu právom pove-
dať, že sú hrdí na to, že študujú medi-
cínu, že budú lekári a budú pomáhať 
ľudom. IFMSA je celosvetová organizácia 
združujúca študentov medicíny. SloMSA je 
jedným z jej členov a zastrešuje štyri sloven-
ské spolky - Bratislavský spolok medikov, 
Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej 
univerzity, Martinský klub medikov a Spolok 
medikov mesta Košice. IFMSA, a v jej rámci 
aj SloMSA, je celosvetová rodina, ktorá po-
núka skúsenosti, zážitky, cestovanie, zdoko-
nalenie sa v jazykoch a spoznanie množstva 
nových zaujímavých ľudí zo Slovenska 
aj zahraničia.

Kristián Varga,
tajomník SloMSA 

varga@gmail.com 
www.slomsa.sk/

Bodovali sme
v súťaži

Nauč ma rozumieť vede 

ŠtuRKo žne víťazstvá
V novom akademickom roku 
bude hľadať posily 
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Najkrajšie a najmodernejšie v republi-
ke, aj takéto prívlastky odzneli na adre-
su skleníkov botanickej záhrady 
v Košiciach pri ich slávnostnom otvorení 
14. októbra 1958. Ich súčasný stav však 
napriek priebežnej údržbe nevyhovoval 
už ani z technického ani tepelnoizolač-
ného hľadiska. Rekonštrukcia najväč-
ších skleníkov, ktorá začala v máji 2014, 
prišla v hodine dvanástej.

 
Výstavba skleníkov Botanickej záhra-

dy UPJŠ v Košiciach sa v miestnej časti 
Červený breh lokality Bankov datuje medzi 
rokmi 1950 až 1957. Ich výstavba začala na 
jar 1951 podľa projektov firmy Höntsch, 
n. p. z Děčína. Na dĺžke výstavby a jej preru-
šovaní, keď dokonca hrozilo, že vôbec nebu-
dú dokončené, sa podpísal zložitý inštitucio-
nálny vývoj v 50-tych rokoch minulého storo-
čia. Sústava skleníkov mala plochu 1.742 m2 
a celkovú kubatúru 10. 852 m3. Tvorili ju tri 
veľké skleníky, ku ktorým bolo pripojených 
sedem menších. Fakt, že od ich odovzdania 
do užívania uplynulo vyše 55 rokov, sa nega-
tívne prejavil nielen na oceľovej nosnej a do-
plnkovej konštrukcii, zasklievacích profiloch, 
ale aj na výplniach z jednoduchého tabuľové-
ho skla. V minulosti, počas užívania skleníkov 
v rámci bežnej údržby sa vykonávali práce, 
ktorými boli odstraňované len havarijné stavy 
a lokálna výmena poškodených sklenených 
výplní.

Z hľadiska energetickej hospodárnosti 
skleníkov bol vyregulovaný vykurovací sys-
tém, k lepšiemu hospodáreniu s tepelnou 
energiou prispelo aj vybudovanie vlastnej 
kotolne a navŕtanie vlastného zdroja vody. 
Vlastnou studňou sa pritom nemôže pochváliť 
žiadna iná univerzitná botanická záhrada na 
Slovensku, ale ani v Česku. Vplyvom času, 
poveternostných podmienok, najmä ľadu 
a vysokej interiérovej vlhkosti, však dochá-
dzalo k degradácii stavebných konštruk-
cií, hlavne obvodového a strešného plášťa. 
Situácia dospela až do bodu, keď technic-
ký stav skleníkov nielen zapríčiňoval veľké 

tepelné straty, pohybujúce sa na úrovni 40 
percent, ale začal ohrozovať aj bezpečnosť 
návštevníkov i zamestnancov. Bolo nevyhnut-
né, aby univerzita pristúpila k výmene a opra-
ve dožívajúcich konštrukcií. Zhotoviteľom 
stavby sa stala výrobná a montážna firma 
Aerolux, s. r. o., ktorá má rozsiahle praktické 
skúsenosti s výstavbou skleníkov v Českej 
republike. Cena celkovej zákazky je takmer 
410 tisíc eur. 

V rámci projektu sa na jar tohto roku ako 
prvé začali práce na najvyššom strednom 
skleníku a podľa zmluvy by mali trvať jeden 
mesiac. Do úvahy je samozrejme potrebné 
vziať aj poveternostné a klimatické podmien-
ky, ktoré môžu ovplyvniť dobu realizácie. 
Veterná smršť a ochladenie v polovici mája 
2014 ukázali, aké nevypočítateľné a ne-
priaznivé vie byť počasie. Po ukončení prvé-
ho skleníka by mali postupne nadväzovať 
opravy ďalších dvoch veľkých skleníkov. 

Pretože doterajšie pôvodné výplne streš-
ného a obvodového plášťa z jednoduchého 
tabuľového skla neposkytovali dostatočnú 
tepelno-technickú ochranu, nové opláštenie 

bude z polykarbonátových dutinových dosák 
s obojstrannou UV stabilizáciou. Okrem iné-
ho bude minimalizovať tepelné straty a zá-
roveň vyhovovať fyziológií rastlín. Súčasťou 
opláštenia bude aj funkčný systém vetracích 
okien na motorické ovládanie s teplotnými 
senzormi tak, aby skleníky mohli byť odvet-
rávané prirodzeným spôsobom.

Ak sa naplnia očakávania,po rekonštrukcii 
dôjde pri vykurovaní skleníkov k energetic-
kej úspore a naša univerzita tak bude môcť 
z ušetrených prostriedkov postupne vymeniť 
sklenené výplne aj v priľahlých malých skle-
níkoch. Potom, ako v polovici apríla 2014 
došlo k vysporiadaniu pozemkových vzťahov 
v areáli botanickej záhrady, môžeme už 
systematicky pokračovať v plánovaní opráv 
a obnovy stavieb nachádzajúcich sa 
v prostredí chráneného areálu. 

Ing. Daniela Čorňáková
vedúca prevádzkového úseku Rektorátu UPJŠ

Ing. Ingrid Faťolová 
referent investičných činností,

technický dozor stavby 

Projektom sú dotknuté tri hlavné (veľké) skleníky botanickej záhrady:

Skleník č. 1 – o pôdorysných rozmeroch 12,60 m x 12,60 m s konštrukčnou výškou 12,0 m,
Skleník č. 2 – o pôdorysných rozmeroch 30,20 m x 12,60 m s konštrukčnou výškou 9,0 m,
Skleník č. 3 – o pôdorysných rozmeroch 30,20 m x 12,60 m s konštrukčnou výškou 9,0 m.

 Skleníky botanickej záhrady 
patrili k najkrajším v Československu

Model veľkých skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Skleník č. 1

Skleník č. 2

Skleník č. 3

Skleníky počas výstavby v 50-tych rokoch 20. storočia
a ich súčasná rekonštrukcia



Unibook UPJŠ

Titul:  Sociálna práca. 
Teoretické východiská 
a praktické kontexty

Autor: E. Žiaková a kol.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2012, brož., 286 s.,
cena: 9,60 €

Vysokoškolská učebnica s názvom 
„Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ 
je venovaná predovšetkým študentom odboru sociálna práca 
a iných pomáhajúcich profesií na bakalárskom stupni štúdia. Je 
rozdelená na kapitoly, ktoré sú zhodné so základnými disciplí-
nami bakalárskeho štúdia sociálnej práce a zároveň predsta-
vujú základný a nevyhnutný obsah požadovaných poznatkov 
bakalárskeho stupňa štúdia, z ktorých musí študent vychádzať 
pri štúdiu v pomáhajúcich profesiách.

Titul:  Kvantita v slovenčine 
a angličtine

Autor: R. Gregová

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2012, brož., 154 s., 
cena: 26,75 €

Monografia predstavuje porovnáva-
ciu analýzu fungovania kvantity, dĺž-
ky nositeľov slabičnosti, v slovenčine 
a v britskej angličtine so zameraním 

na fonetickú realizáciu a fonologické uplatňovanie tohto zvu-
kového javu v angličtine. Súčasťou monografie je aj Príloha. 
Tá obsahuje grafické záznamy časového priebehu akustického 
signálu všetkých slovenských a anglických vokalických prvkov 
v podobe oscilogramov a sonagramov. 

Titul:  Vybrané kapitoly 
z gymnastických športov

Autor: K. Feč, M. Švedová

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach, 1. vyd., 2013, brož., 156 s., 
cena: 11,52 €

Predkladaný učebný text predstavuje 
základný sumár informácií z gymnas-
tiky, ktorý je v súlade s výchovnovzde-

lávacím procesom. Svojím obsahom je zameraný na osvojenie 
základov gymnastických športov s dôrazom na problematiku 
športovej gymnastiky, terminológie, histórie, pravidiel, výbe-
ru talentov a problematiku motorického učenia. Učebný text 
je určený študentom denného a externého štúdia, trénerom 
v oddieloch a kluboch so zameraním na gymnastické športy.

Titul:  Štátne právo 
Slovenskej republiky

Autor: I. Palúš, Ľ. Somorová

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
3. vyd., 2011, brož., 156 s., 
cena: 12,95 €

Učebnica zachytáva mnohé významné 
zmeny a doplnky Ústavy Slovenskej re-
publiky, významne zmenené ústavné 

i zákonné pramene ústavného práva. Venuje sa novému norma-
tívnemu systému – právu ES/EÚ. Nie je určená len študentom 
právnických fakúlt, ale poskytuje aj široké využitie v pedagogic-
kom procese iných vysokých škôl.

Pripravila Mgr. Zuzana Sadloňová,
referentka pre edičnú činnosť UK UPJŠ v Košiciach

zuzana.sadlonova@upjs.sk


