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Niet väčšieho daru
ako ušľachtilosť ducha

S vet okolo nás žije svojím rytmom tisíce a milióny rokov. 
 Zem pomaly eroduje a nečujne sa usádza, aby občas zlo- 
 vestne zaburácala a premiestnila masy hmoty v ničivom hrmote 

vulkánov, vrásnení či zemetrasení. Vody odnepamäti padajú z nebies, 
tečú v riekach a hýbu sa v oceánoch. Raz blahosklonne, lenivo či hravo 
pre potechu ľudských zmyslov. Inokedy divoko, nespútane a bezohľad-
ne, ničiac všetko, čo sa im postaví do cesty. Vánok povieva nečujne 
a osviežujúco, aby sa kde-tu zmenil vo víchricu či hurikán, ktorý poláme 
a rozmetá stromy ako zápalky, ľudské príbytky ako detské hračky. Oheň 
hreje, chráni a teší večným blikotom svojich tancujúcich plamienkov, 
kým sa nevymaní spod kontroly a naraz páli, taví a obracia na popol 
tvorivú snahu prírody aj ľudí. 

Korením života na zemi je práve rozmanitosť a striedanie sa príjem-
ných a ťažších chvíľ v behu rokov. Život nemá rád priame línie. Život 
beží po sínusoidách so svojimi úsekmi raz hore a inokedy dole. Aj človek 
so svojím životom sa ako súčasť prírody pohybuje po sínusoide. Nielen 
ako jednotlivec, ale v spoločných činnostiach prenáša formu sínusoidy 
na celé skupiny, spoločnosť a ľudskú populáciu ako takú. Preto aj exis-
tencia spoločenstva kopíruje sínusoidu. A v rámci tohto spoločenstva aj 
spoločenstvo univerzity a každý jednotlivec sa vo svojej tvorivej vedeckej 
činnosti pohybuje po sínusoide. Obdobia tvorivé a plodné, plné pokoja 
a vytvárania hodnôt, i obdobia temné, preplnené nezdarom až ničivým 
potenciálom a stratou hodnôt. A tak ako v živote človeka, aj v existen-
cii spoločnosti sú radostné chvíle zrodu či smutné chvíle zánikov. Každý 
zrod univerzity je malým víťazstvom nielen komunity, ktorá oň usilova-
la, ale celého ľudstva. Je to, samozrejme, za predpokladu, že k nemu 
viedla čistá a úprimná túžba po kultivácii najušľachtilejších ľudských 
vlastností. Poslanie, ktoré každá univerzita má a pre rozvoj ktorého má 
vynaložiť všetky duchovné a materiálne prostriedky, ktoré má k dispo-
zícii. Duch a matéria sa nedajú v tomto procese od seba oddeliť. Už len 
preto nie, že žiadny tvorivý duch sa v myslení nezastaví a okrem produk-
cie myšlienok, hypotéz a teórií bude tvoriť aj materiálne, hmatateľné 
a ľudským okom viditeľné objekty. Patrí to k základným vlastnostiam 
človeka, že veci, ktoré ho obkolesujú, chce vnímať vlastnými zmyslami. 
To, čo nemôže vidieť, sa snaží zviditeľniť, to čo nemôže počuť, ozvučiť. 
Ale podstata ducha je v tomto procese nezastupiteľná a nevyhnutná. Je 
na to dosť dôkazov a v prípade vzniku a rozvoja univerzít je to úplne evi-
dentné. Môžu vznikať a vznikajú len tam, kde dôjde ku kumulácii do-
statočného duchovného potenciálu, zo snáh ktorého vznikne inštitúcia. 
Tá v začiatkoch skoro nikdy nemá dostatočné materiálne zázemie a jej 
rozvoj a kontinuita závisia od veľkosti a pretrvávania veľkosti ducha, 
ktorý ju kreoval a zveľaďuje. Je to aj naša povinnosť v podmienkach, 
aké máme a ktoré sú podstatne lepšie ako podmienky našich predchod-
cov. Sme na dobrej ceste, vrátane rozvoja matérie, ktorá nás obklopuje 
a na margo ktorej sa často sťažujeme, že je jej málo. Áno, treba aj ju roz-
víjať, lebo je podmienkou ďalšieho rozvoja ducha. Nesmie sa však stať 
chimérou mamonu a brzdou rozvoja ducha. Dnes, hlavne v prírodných 
vedách, si nevieme celkom dobre predstaviť jeho posun dopredu bez zis-
tenia javu hmatateľným dôkazom. Platí to však aj v spoločenských ve-
dách či umení, že materiálne produkty vytvorené duchom znamenajú 
ďalší rozvoj ducha v cykle vývoja. Veď čo už viac môže povzniesť a in-
špirovať ako dokonalé umelecké dielo či dobre napísaná kniha. A v nej 
sa azda duchovno a matéria prepletajú najviac. Takže okrem ducha po-
trebuje každá univerzita aj adekvátne materiálne zázemie. Aj také, kto-
ré sa zdá na prvý pohľad zbytočné a márnivé. Pretože „nielen chlebom 
a prácou je človek živý“. Má prirodzené túžby pohybovať sa v príjem-
nom a estetickom prostredí, a preto zveľaďovať ho aj v rámci univerzi-
ty je základnou povinnosťou v komplexe jej celkového rozvoja. Aj určitá 
márnivosť je v prírode zrejmá a prirodzená. Pozrite na sfarbenia a tva-
ry minerálov, hornín, rastlín a živočíchov. Sú prekrásne a pre neznalé-
ho možno úplne zbytočné. Nie sú však len pre krásu. Často dokazujú silu 
a dávajú najavo stabilitu i varovanie. Schránky morských mäkkýšov sú 
pevné. Ak by slúžili len na ochranu, boli by jednoduché, rovnaké a nud-
né. Hýria však tvarmi a farbami. A sú tým výraznejšie a krajšie, čím juž-
nejšie v moriach žijú. 
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Titul:  Konflikt záujmov 
vo verejnej správe

Autor: 
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2014, brož., 182 s.,
cena: 22,94 €

Predložené dielo analyzuje súčasnú 
hmotnoprávnu i procesnoprávnu 
úpravu inštitútu konfliktu záujmov 
vo verejnej správe. Jedná sa o spra-

covanie ojedinele sa vyskytujúcej témy vo vedeckej i odbornej 
literatúre v rámci odvetvia správneho práva. Z uvedených dô-
vodov má toto dielo ambíciu stať sa vhodnou odporúčanou 
literatúrou k povinnému predmetu Správne právo a povinnou 
učebnicou k výberovému predmetu Informačné právo.

Titul:  Regionálna ekonomika 
a rozvoj ll

Autorky: Ing. Zuzana Hrabovská, 
PhD., Ing. Zlata Vaľovská, PhD.,

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Koši- 
ciach, 1. vyd., 2015, brož., 234 s., 
cena: 13,21 €

Zámerom obsahovej štruktúry pred-
loženého učebného textu je ponúk-

nuť študentom predmetu Regionálna ekonomika a rozvoj 
II. Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, ale aj širšej odbornej verejnosti, ucelený pohľad 
na hlavné teoretické súvislosti regionálnej ekonomiky a regi-
onálneho rozvoja ako aj načrtnúť konkrétnu situáciu v uplat-
ňovaní nástrojov regionálnej politiky v spoločensko-politickom 
rámci Slovenskej republiky.

Titul:  Vyšetrovacie metódy 
v diabetológii

Autorka:  
MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach,
1. vyd., 2015, brož., 82 s.,
cena: 8,63 €

Diabetes mellitus patrí medzi nevy-
liečiteľné choroby. V dnešnej dobe sa 

diabetes považuje za zdravotne i spoločensky závažné civilizač-
né ochorenie. Stúpajúca prevencia ochorenia na svete je varu-
júca. To môže byť podmienené sčasti zlepšenou diagnostikou 
a celkovo vyššou úrovňou zdravotníckej starostlivosti. 
Orgánové následky aterosklerózy sú v dnešnej dobe najčastej-
šou príčinou úmrtia diabetikov. Pri správnom diagnostickom 
postupe a včasnej odbornej spolupráci jednotlivých špecia-
listov s prihliadnutím na vývoj diabetických komplikácií, edu-
kácii a sebadisciplíne pacienta je možné progresiu cukrovky 
zastaviť. 

Titul:  Základy trestnej 
zodpovednosti

Autorka: 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.

Fakulta verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach, 1. vyd. - dotlač, 2014, 
brož., 207 s., cena: 13,45 €

Povinný študijný predmet 
„Základy trestnej zodpovednos-
ti“ je koncipovaný tak, aby posky-

tol študentovi magisterského študijného programu „verej-
ná správa“, prípadne iných neprávnických študijných pro-
gramov informácie predovšetkým o podmienkach trest-
nej zodpovednosti. Vychádzajúc z profilu absolventa ma-
gisterského študijného sme tieto informácie doplnili tiež 
o analýzu trestných činov, ktoré výraznejšie súvisia s výkonom 
verejnej moci a verejnej správy, t.j. trestných činov proti po- 
riadku vo verejných veciach.

Unibook UPJŠ

Titul:  THAISZIA - JOURNAL 
OF BOTANY, VOL24, 
NO.2*2014

Botanická záhrada UPJŠ v Koši- 
ciach, vol. 24, No. 2, 2014, s. 63,
cena: 8,90 €

Botanická záhrada Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach vydá-
va od roku 1991 vedecký časo-
pis THAISZIA – Journal of Botany. 
Prostredníctvom neho informuje 
odbornú botanickú verejnosť o svo-

jej činnosti, o vedeckých disciplínach, ktoré profilujú vo vedec-
kých aktivitách Botanickej záhrady UPJŠ, zhromažďuje vedecké 
informácie, a to aj formou výmeny časopisu za iné vedecké pe-
riodiká a knižné publikácie.

Titul:  Správne právo procesné

Autor:  
JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2014, brož., 352 s.,
cena: 10,94 €

Správne právo patrí medzí základné 
odvetvia slovenského právneho po-
riadku. Z hľadiska systematiky je mož-

né ho deliť na správne právo hmotné a správne právo proces-
né, príp. aj správne právo organizačné. Správne právo je zá-
roveň podstatnou pedagogickou disciplínou na právnických 
fakultách, fakultách verejnej správy, resp. iných fakultách, 
ktoré sa zameriavajú na výučbu vzťahov vo verejnej správe. 
Učebnica je spracovaná k právnemu stavu účinnému v júni 
2014. Na zmeny právnej úpravy, ktoré nadobudnú účinnosť 
neskôr, bude poukázané v rámci pedagogického procesu. 

UNIVERSITAS Šafarikiana
Časopis Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
ročník 42 | číslo 2 | 2015
Vydavateľ: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2 
041 80 Košice 
Redakčná rada: 
Predseda prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Členovia: PhDr. Zuzana Babicová, RNDr. Andrea Fridmanová PhD.,
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., PhDr. Marián Gladiš, PhD., 
PhDr. Svetlana Libová, Renata Lišková, Mgr. Jana Oleničová,
RNDr. Jaroslava Oravcová, Mgr. Adriana Sabolová,
Ing. Slávka Sedláková, PhD., JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 
Redakcia:
Šéfredaktorka:	PhDr.	Daniela	Džuganová
Technická redaktorka: Renata Lišková
Jazyková redaktorka: Mgr. Lucia Jasinská

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
autorských materiálov a ich krátenie.
Za obsah článku zodpovedá autor. 
Vaše pripomienky, tipy a námety privítame 
na adrese casopis@upjs.sk,
telefonický kontakt 055/234 1606.
Časopis	vychádza	štvrťročne,	rozširovaný	je	zdarma.

Tlač: Equilibria, s. r. o., Košice
ISSN 1338-1377 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1704 (on-line verzia)
Evidenčné číslo EV 3996/10
IČO: 00397768
Zadané do tlače 3. júna 2015



Na slovíčko s...

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

4

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

5

Najdôležitejšou úlohu v rezorte vedy a výskumu
na univerzite v roku 2014 bolo zabezpečenie prípravy 
podkladov na komplexnú akreditáciu 

Vo vyspelom svete sú baštami vedeckovýskumnej činnosti 
univerzity. Je to pochopiteľné, pretože vzdelávanie na najvyš-
šej úrovni je možné iba v symbióze s výskumom a následným 
prenášaním najnovších poznatkov do vzdelávacieho procesu. 
Preto sa univerzity hodnotia z hľadiska úrovne ich vedeckový-
skumnej činnosti, a to predovšetkým na základe počtu 
a kvality publikačných výstupov, ohlasov na tieto výstupy a na 
základe medzinárodnej spolupráce. V podmienkach sloven-
ského vysokoškolského priestoru sú univerzity až na úroveň 
fakúlt každoročne hodnotené agentúrou ARRA, ktorá zo-
stavuje rebríčky fakúlt podľa ich zamerania. Agentúra ARRA 
však na hodnotenie fakúlt okrem scientometrických údajov 
používa aj údaje týkajúce sa vzdelávania. Je potešiteľné, že 
tri naše fakulty (LF, PF a PrávF) sa pravidelne objavujú na tzv. 
medailových pozíciách vo svojich kategóriách. Osobne ako 
významnejšie hodnotím rebríčky medzinárodných rankin-
gových agentúr, ktoré pri celosvetovom hodnotení obvykle 
vychádzajú zo scientometrických údajov uvedených v data-
bázach WoS a Scopus. V týchto rebríčkoch sa naša univer-
zita pravidelne objavuje v skupine štyroch najlepšie hodno-
tených slovenských univerzít (UK, STUBA, TUKE a UPJŠ), 
a to zvyčajne na treťom alebo štvrtom mieste, čo znamená 

Na slovíčko s...prorektorom pre vedu a výskum UPJŠ v Košiciach 

prof. RNDr. Jurajom Černákom, CSc.

V stratégii Fénix a Aktualizácii dlhodobého zámeru 
štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 sa ho-
vorí o tom, že politika financovania výskumu a vývoja ne-
smie mať charakter poskytovania sociálnych dávok, mu-
sí to byť alokácia zdrojov zameraná na výsledok.Vysoké 
školy sú od nepamäti spojené s výskumom a vývojom, sú 
zamerané na získavanie nových poznatkov a ich apliká-
ciu v spoločenskej a ekonomickej praxi. 

V súvislosti s touto témou redakcia Universitas 
Šafarikiana oslovila prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc., 
prorektora pre vedu a výskum, a položila mu niekoľko 
otázok.

umiestenie v skupine cca 1 500 najlepšie hodnotených uni-
verzít sveta. Uvedené hodnotenie našej univerzity sa môže 
zdať ako nedostatočné, ale pri hodnotení je potrebné vziať 
do úvahy aj úroveň podpory vedy v SR a spôsob financova-
nia univerzít.

Vedeckovýskumná činnosť je jednou z najdôležitejších oblastí kaž- 
dej univerzity. Publikačné výstupy, na ne získané ohlasy, ako aj 
riešenie projektov všetkých tvorivých zamestnancov podmieňu- 
jú ich ďalší kvalifikačný rast. Na druhej strane výsledky 

Môžete nám bližšie povedať niečo o publikačnej 
činnosti na univerzite? Aké výsledky 
dosahuje univerzita v tejto oblasti?

Za publikačnou činnosťou našej univerzity je potrebné 
vidieť prácu našich tvorivých zamestnancov a študentov. 
Publikačná činnosť je v podstate výstupom ich práce, veľmi 
dôležitou formou prezentácie dosiahnutých výsledkov vo 
výskume. Okrem uvedeného publikačná činnosť je v živo-
te univerzity významná aj z ďalších dôvodov. Počet a kvali-
ta publikačných výstupov sú podkladom na výpočet časti 
štátnej dotácie pre univerzitu –napríklad práve na jej základe 
univerzita na rok 2015 získala štátnu dotáciu vo výške 4,25 
mil. €. Publikačné výstupy sú dôležité aj pri hodnotení univer-
zity, či už v rámci komplexnej akreditácie, alebo pri hodnote-
ní nezávislými rankingovými agentúrami, a, samozrejme, sú 
predpokladom kvalifikačného rastu tvorivých zamestnancov. 
Poznamenal by som, že naša univerzita, čo sa týka oblastí vý-
skumu, je heterogénna, s čím súvisia aj rozdielne publikačné 
zvyklosti jednotlivých vedeckých komunít a rôzne pohľady na 
to, ktorý publikačný výstup sa považuje za špičkový. V súlade 
s uvedeným Akreditačná komisia zadefinovala individuálne 
pre každú oblasť výskumu 4 kategórie publikačných výstu-
pov, pričom za najhodnotenejšie sa považujú tzv. „áčkové“ 
publikácie, teda tie, ktoré dosahujú špičkovú medzinárodnú 
úroveň.

Aké miesto majú vo vedeckovýskumnej činnosti 
univerzity výskumné projekty? Aké projekty 
a v akom objeme boli v uplynulom 
období riešené na univerzite?

Veľmi stručne by som mohol uviesť, že bez výskumných 
projektov by vedeckovýskumná činnosť univerzity bola veľmi 
sťažená, až takmer nemožná, najmä v experimentálnych ve-
dách, ktoré sú finančne náročné. Tvoriví zamestnanci našej 
univerzity si to uvedomujú, a preto sú veľmi aktívni v tejto 
oblasti. Z univerzitného pohľadu je naša univerzita úspeš-
ná v získavaní finančných prostriedkov na výskumné úče-
ly z domácich zdrojov, ako sú projekty VEGA a APVV. Táto 
skutočnosť sa môže dokumentovať tým, že naša univerzita 
spomedzi verejných vysokých škôl z domácich zdrojov zís-
kava každoročne viac finančných prostriedkov, ako je podiel 
univerzity na počte študentov. Napríklad z podkladových úda-
jov na výpočet štátnej dotácie na rok 2015 vyplýva, že podiel 
našej univerzity na domácich výskumných grantoch predsta-
vuje 7,62 %, kým na UPJŠ študuje iba 5 % všetkých študen-
tov. Tento pomer je ešte výraznejší v prípade zahraničných 
výskumných grantov, kde najmä vďaka projektu CELIM, kto-
rého vedúcim je prof. Miškovský z prírodovedeckej fakulty, 
podiel univerzity predstavuje 20,87 %. Celkove však počet 
získaných zahraničných výskumných projektov na univerzi-
te je nízky; tu univerzita vstupuje do konkurencie v medziná-
rodnom výskumnom priestore. Nízku úspešnosť univerzita 
vykazuje v kategórii získaných finančných prostriedkov na 
tzv. výskumné projekty mimo grantových schém, zavedené 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 
2014. Ide predovšetkým o riešené úlohy, resp. hospodár-
sku činnosť pre priemyselnú prax, ktorá je doménou univerzít 
technického zamerania. 

V roku 2014 sa na univerzite celkovo riešilo 224 projektov 
(v roku 2013 to bolo 257). Z uvedeného počtu bolo v rámci 
zahraničných výskumných grantov riešených 5 európskych 
projektov 7. rámcového programu a 11 iných zahraničných 
výskumných projektov. Skupinu domácich výskumných gran-
tov tvorilo 112 projektov VEGA, 17 projektov KEGA, 34 pro-
jektov APVV, 2 projekty Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR a 2 iné domáce výskumné projekty. V rámci 
ostatných zahraničných grantov bolo riešených 11 projektov 
a v rámci ostatných domácich projektov boli riešené 4 pro-
jekty (z toho 2 bilaterálne projekty APVV). V roku 2014 sa na 
všetky riešené projekty získali finančné prostriedky v celkovej 
sume takmer 2,85 mil. €.

Na záver svojej odpovede na túto otázku by som uviedol, 
že osobitnú skupinu tvoria projekty zo štrukturálnych fondov, 
ktoré administruje projektová administrácia rektorátu. Tieto 
projekty poskytli a poskytujú finančné prostriedky v dosiaľ 
nevídaných objemoch, ktoré sú striktne účelové najmä na 
obstaranie vedeckej infraštruktúry a nie sú určené na finan-
covanie výskumu, a preto sa ani nezaraďujú medzi tzv. vý-
skumné projekty. Vytvorením potrebnej vedeckej infraštruktú-
ry sú však nápomocné aj v riešení výskumných projektov.

vedeckovýskumnej činnosti v podobe vybraných 
scientometrických ukazovateľov (získané finančné 
prostriedky za výskumné a ostatné granty z domá- 
cich alebo zahraničných zdrojov, publikačné výstu- 
py, vedeckovýskumná kapacita) sú dôležité pre 
každú univerzitu, pretože sú podkladom na výpočet 
štátnej dotácie. Ako sa darí UPJŠ v Košiciach a jej 
fakultám z hľadiska vonkajšej reprezentácie? Ako je 
hodnotená nezávislými rankingovými agentúrami?

K univerzite v tejto oblasti nesporne patria 
habilitačné a inauguračné konania. Na koľkých 
fakultách univerzity sa dajú realizovať? 
Viete povedať, koľko nových kvalifikačných 
postupov sa uskutočnilo minulý rok?

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má prizna-
né práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov v 34 študijných odboroch na šty-
roch fakultách, konkrétne na lekárskej fakulte, prírodovedec-
kej fakulte, právnickej fakulte a filozofickej fakulte. Zoznam 
študijných odborov, v ktorých máme pridelené tieto práva, je 
uvedený na webovej stránke univerzity v časti výskum. 
V rámci ešte neukončenej komplexnej akreditácie univerzita 
požiadala o reakreditáciu týchto práv, ako aj požiadala 
o akreditáciu práv uskutočňovať habilitačné konanie a kona-
nie na vymenúvanie profesorov v 6 nových študijných odbo-
roch, konkrétne neurológia, verejné zdravotníctvo, epide-
miológia, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, 
geoinformatika a medzinárodné právo. Univerzita pridelené 
práva aktívne využívala aj v roku 2014, samozrejme, vždy v 
takom prípade, ak uchádzač spĺňal, resp. prekračoval všet-
ky minimálne požadované scientometrické a ďalšie kritériá 
uvedené v rozhodnutí rektora, ktorým sa určujú kritériá na 
získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tu si dovolím 
podotknúť, že náročnosť kritérií schválených vedeckou radou 
našej univerzity je porovnateľná s náročnosťou obdobných 
kritérií na Univerzite Komenského v Bratislave, ako aj na pre-
stížnych českých univerzitách. 

A teraz by som uviedol niekoľko konkrétnych údajov: 
v roku 2014 sa úspešne ukončilo vymenúvacie konanie 
troch našich kolegov, teraz už profesorov, prof. RNDr. M. 
Hnatiča, DrSc., prof. JUDr. J. Husára, CSc., a prof. RNDr. 
M. Jaščura, CSc. Súčasne sa v roku 2014 začali, ale ešte 
ku koncu roka 2014 neboli ukončené vymenúvacie konania 
4 uchádzačov, z toho 3 uchádzačov z iných univerzít. V roku 
2014 sa ukončilo habilitačné konanie získaním titulu docent 
v prípade 18 uchádzačov, z toho 11 uchádzači boli zamest-
nancami našej univerzity, kým v prípade 10 uchádzačov (5 
mimo našej univerzity) sa habilitačné konanie začaté v roku 
2014 do konca tohto roka ešte neukončilo. 

Ešte by som doplnil, že získanie titulu docent alebo profe-
sor okrem zvýšenia osobnej prestíže uchádzača má význam 
aj pre univerzitu prostredníctvom zvyšovania koeficientu kvali-
fikačnej štruktúry (parameter vystupujúci v metodike výpočtu 
štátnej dotácie), ako aj v možnosti kolegov – nových profeso-
rov a docentov – pôsobiť na pozícii garantov, a to ako 
v oblasti vzdelávania, tak aj výskumu.

Pán prorektor, ako by ste v krátkosti zhodnotili 
svoj rezort vedy a výskumu? Ktoré výsledky 
považujete Vy osobne za najdôležitejšie 
pre celkový rozvoj univerzity?

Referát vedy a výskumu na Rektoráte UPJŠ je tvorený pro-
rektorom a jednou referentkou a v zmysle platného orga-
nizačného poriadku zabezpečuje administratívu pre vedua 
výskum. Táto zahŕňa široké spektrum činností od evidencie 
grantov cez administratívu spojenú s kvalifikačnými postup-
mi až po zabezpečovanie povinností spojených s povinnými 
štatistickými hláseniami pre štátnu správu. Pri svojej činnosti 
sa musí riadiť platnými legislatívnymi predpismi. Samozrejme, 
nevyhnutnou je aktívna spolupráca s prodekankami a prode-
kanmi jednotlivých fakúlt. Ako najdôležitejšiu úlohu v rezorte 
vedy a výskumu v roku 2014 by som uviedol zabezpečenie 
prípravy podkladov na komplexnú akreditáciu našej univerzity 
v oblasti vedy a výskumu. 

Ďakujeme za rozhovor.
Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk
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s prodekanmi pre vedu a výskum fakúlt UPJŠ 
v KošiciachRozhovory

Vedu a výskum na jednotlivých fakultách univerzity lepšie spoznáme cez 
odpovede na 3 rovnaké otázky, ktoré redakcia Universitas Šafarikiana 
položila ich prodekankám a prodekanom.
1.  Aké významné vedeckovýskumné výsledky dosiahla Vaša 

fakulta za posledné obdobie?

2.	 	Môžete	nám	predstaviť	niektoré	realizačné	výstupy	
Vašej	fakulty	z	riešenia	dôležitých	a	pre	fakultu	nosných	
projektov?

3.	 	V	uplynulom	roku	rezonovala	v	spoločnosti	téma	
komplexnej	akreditácie.	Ako	prebehla	na	Vašej	fakulte?	
Poznáte	už	čiastočné	výsledky?

prof. MUDr. Viliam
Donič, CSc.,
prodekan pre vedecko- 
výskumnú činnosť
na Lekárskej fakulte
UPJŠ v Košiciach

R. Tkáčová a kolektív z pľúcnej kliniky zistili zvýšenie sig-
nálnych proteínov v tukovom tkanive u hypoxicých pacien-
tov s chronickou obštrukčnou broncho-pulmonálnou choro-
bou CHOCHP. To znamená, že chronická hypoxia aktivuje 
prozápalové gény. Tkáčová, R. a kol. Effects of Hypoxia on 
Adipose Tissue Expression of NFκB, IκBα, IKKγ and IKAP in 
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Cell 
Biochemistry and Biophysics. 2013, vol. 66, no. 1, s. 7-12). 
Výskum bol podporený projektami: MŠ SR - APVV 0134-14, 
MŠ SR - APVV 0122-06, VEGA 1/0348/09, VEGA 1/0111/12.
• v oblasti regeneračnej a preventívnej medicíny
M. Lacko a kolektív z kliniky ortopédie poukázali na to, že ne-
liečená osteoporóza u pacientov po implantácii necemento-
vanej endoprotézy bedra je spojená s výraznejším znížením 
hustoty hornej časti stehennej kosti a horšími klinickými vý-
sledkami. Liečbou bisfosfonátmi dokázali tento negatívny efekt 
účinne eliminovať. U pacientov so symptomatickou pokročilou 
formou koxartrózy zistili relatívne vysoký podiel osteopénie 
a osteoporózy, ako aj deficitu vitamínu D. LACKO, M.  
a kol. Incidencia osteopénie a osteoporózy u pacientov pláno-
vaných na implantáciu necementovanej endoprotézy bedro-
vého kĺbu. (Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae 
Čechoslovaca. 2015, vol. 82, no. 1, s. 61-66.)

Ako dôležité výstupy riešenia projektov možno spome-
núť podporu sietí excelentných pracovísk. Uvedené 
projekty vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov 

výrazne zlepšili vybavenie vedeckých pracovísk našej fakulty 
v oblasti vedeckej infraštruktúry, a tak sa stali významným im-
pulzom ďalšieho rozvoja vedeckého výskumu.
1. Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO II.
2.  Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA).
3.  Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medi-

cíne CEEPM.
4. Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum. 
5. Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich 
zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imuno-
kompromitovaných osôb.

Komplexná akreditácia 2014 prebehla aj na UPJŠ LF. 
Posudzované boli výsledky za roky 2008 – 2013. Bolo 
potrebné predložiť akreditačný spis a uskutočniť takzva-

nú samoevaluáciu. To znamenalo vypočítať požadované koefi-
cienty a zatriediť sa do príslušnej kategórie (A, B, C). Pravidlá 
určila akreditačná komisia (AK). LF UPJŠ dosiahla koeficient 
3,95 (z maximálneho počtu 4 bodov), čo ju radí do kategórie 
A. Koncom minulého roka AK navštívila našu fakultu, aby pre-
verila správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. Komisia 
kontrolovala hlavne výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti, 
požadovaný počet publikácií za akademických zamestnan-
cov a osobitne za profesorov. Metodika výpočtu bola zložitá. 
Vyžadovala si veľmi precíznu prácu pri spracovaní množstva 
rôznorodých vzájomne prepojených údajov. Zatrieďovanie 
publikačnej činnosti do príslušných kategórií podľa impakt fak-
tora a prepočítaného počtu publikácií patriacich fakulte sa mu-
selo robiť ručne. Každá chyba, aj neúmyselná, nás mohla au-
tomaticky preradiť do kategórie C. Všetci pracovníci boli pod 
veľkým psychickým tlakom, vedomí si svojej zodpovednosti. 
Oficiálne výsledky ešte nie sú známe, ale môžeme konštato-
vať, že akreditačná komisia prekontrolovala všetky dokumen-
ty a doklady a potvrdila ich správnosť. Počas svojej kontroly 
nezistila žiadne pochybenie a vyslovila spokojnosť s prácou 
dekana UPJŠ LF a jeho tímu, ktorý pripravil materiál predlože-
ný k akreditácii.

Pracovníci UPJŠ LF 
v rámci vedeckový-
skumnej činnosti sa 
venujú najmä 3 hlav-

ným výskumným smerom: 
1. onkologický, 2. kardioló-
gia, respirológia a metaboliz-
mus a 3. regeneračná 
a preventívna medicína.
V uvedených oblastiach riešili celý rad projektov a publikovali 
viaceré práce v renomovaných vedeckých časopisoch, z kto-
rých by som uviedol aspoň niektoré:
• v oblasti onkologického výskumu
Chrípková M. spolu s kolektívom z Ústavu farmakológie LF 
UPJŠ v rámci projektov APVV-0325-07, VEGA 1/0322/14 
študovali antiproliferatívny účinok brasinínu a jeho deri-
vátov na nádorové bunkové línie. Zistili, že uvedená látka 
spôsobuje apoptózu nádorových buniek v in vitro podmien-
kach CHRÍPKOVÁ, M. et al. Brassinin and its derivatives as 
potential anticancer agents. Toxicol (Vitro, 2014, vol. 28, s. 
909-915). 
M. Kello a kolektív objasnili predpokladaný antiprolife-
račný účinok brasinínu a jeho derivátov na nádorových 
bunkových líniách in vitro. Medzi siedmimi testovaný-
mi zlúčeninami homobrasinín (K1, N- [2- (indol-3-yl) etyl] 
-S-methyldithiokarbamát) vykazoval najsilnejší účinok na ľud-
ské kolorektálne Caco2 bunky s IC50 = 8.0 μM, na základe 
čoho bol vybraný na ďalšie skúmanie ako perspektívna proti-
nádorová látka.
• v oblasti kardio-respiračného výskumu
Prestížny vedecký časopis The Lancet Respiratory Medicine 
uverejnil v roku 2014 vo svojom októbrovom čísle informáciu 
o úspechu, ktorý dosiahol výskumný tím prof. MUDr. Viliama 
Doniča, CSc., 
z Ústavu lekárskej fyziológie UPJŠ v Košiciach pri liečbe syn-
drómu spánkového apnoe u ľudí pomocou elektrickej auriku-
lárnej stimulácie aktiváciou respiračného generátora v moz-
govom kmeni. Použili elektródu zabudovanú do vyberateľnej 
ušnej zátky, aby prerušili nie iba obštrukčné, ale aj centrálne 
a zmiešané formy apnoických epizód u troch mužov so syn-
drómom spánkového apnoe v domácich podmienkach.

1.
2.

dzinárodné vzťahy). Medzi mnohými publikovanými v ro-
ku 2014 by som spomenula nasledovné: TREŠČÁKOVÁ, D. 
Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve. 
(Praha: Leges, 2014. 208 s.); TEKELI, J. Konflikt záujmov vo 
verejnej správe. (Košice, UPJŠ, 2014. 180 s.); CSACH, K. 
Kauzálny nexus v judikatúre SR vo vzťahu k profesijnej zodpo-
vednosti. (Právny obzor. 2014, roč. 97, č. 5, s. 431-443.)

Medzi nosné projekty riešené na fakulte patrí projekt 
APVV-0823-11 Regionalizmus a jeho prínos pre vše-
obecné medzinárodné právo zameraný na analýzu 

a hodnotenie vplyvu regionalizmu na všeobecné medzinárod-
né právo. Rok 2014 bol treťou etapou riešenia projektu, ktorá 
bola zameraná na preskúmanie vertikálnej interakcie medzi 
regionálnymi systémami medzinárodného práva na jednej 
strane a všeobecným medzinárodným právom a vnútroštát-
nym právom na strane druhej. Riešiteľský kolektív v máji 2014 
zorganizoval konferenciu na tému Desať rokov v EÚ: vzťahy, 
otázky, problémy. Skúmanie regionalizmu bolo v rámci konfe-
rencie nasmerované k Európskej únii ako k modelovému prí-
kladu vytvárania regionálnej štruktúry. Príspevky z konferencie 
boli publikované v zborníku KLUČKA, J. (ed.). Desať rokov 
v EÚ: vzťahy, otázky, problémy : zborník príspevkov z medzi-
národnej vedeckej konferencie konanej 29. – 30. mája 2014 
na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.( Košice: UPJŠ, 
2014. 256 s.)
K ďalším nosným projektom patrí aj projekt APVV-0814-12 
Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv 
Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s oso-
bitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike. 
Najvýznamnejším výsledkom práce riešiteľského kolektívu je 
dohodnutie štruktúry záverečnej publikácie s názvom, ktorý je 
zásadne totožný s názvom projektu a príprava prvých dvoch 
kapitol tejto práce.
Významným projektom je aj projekt VEGA č. 1/0965/13 
Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike – doterajší 
vývoj, aktuálny stav, perspektívy. V rámci projektu sa konal 
v roku 2014 už tretí ročník medzinárodnej interdisciplinárnej 
vedeckej konferencie Ochrana ľudských práv a základných 
slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi 
– III. ústavné dni. Konferencia bola realizovaná v spolupráci 
s Ústavným súdom SR. Výstupom z riešenia tohto projektu je 
vydanie zborníka OROSZ, L. - MAJERČÁK, T. (eds). Ochrana 
ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzi-
národnými súdnymi orgánmi – III. ústavné dni. (Košice: UPJŠ, 
2014).
K hodnotným projektom v roku 2014 patrí projekt VEGA č. 
1/0851/12 Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom 
na regionálne aspekty trhu práce. Významným výsledkom 
z riešenia sú zistenia, že pracovnoprávne vzťahy vyžadujú in-
gerenciu štátu z centrálnej úrovne a ich kvalitatívny charakter 
neumožňuje uplatňovanie plnej zodpovednosti samosprávy, 
pokiaľ by sa dovolila ich samosprávna regulácia. Myšlienku 
zverenia autonómnej tvorby pracovného práva samospráve 
v rámci niektorých právnych inštitútov principiálne zamieta-
me. Zmeniť ústavnú koncepciu územnej samosprávy rozšíre-
ním „vecí územnej samosprávy“ (čl. 65 ústavy), o ktorých táto 
rozhoduje samostatne, o pracovnoprávne vzťahy, by narúšalo 
právnu istotu hospodárskych a sociálnych práv zamestnávate-
ľov i zamestnancov a porušovalo by pozitívny záväzok štátu. 
Výsledky riešeného projektu sú uverejnené vo vedeckej mono-
grafii BARINKOVÁ, M. a kol. Tvorba a realizácia pracovného 
práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. (Košice: 
UPJŠ, 2013. 207 s.).

V rámci komplexnej akreditácie fakulta pripravila a pred-
ložila niekoľko žiadostí o vyjadrenie spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť 

jeho absolventom akademický titul „Bc.“ a „Mgr.“ v študijnom 
odbore právo (6835700 a 6835800; denná a externá forma 
štúdia), akademický titul „PhD.“ v odboroch (3-ročná denná 
forma a 4-ročná externá forma štúdia): 6831900 teória 

prof. RNDr, Pavol 
Mártonfi, PhD., 
prodekan pre vedu
a výskum
na Prírodovedeckej
fakulte UPJŠ
v Košiciach

Prírodovedecká fakul-
ta UPJŠ je výskumne 
orientovanou fakul-

tou a zároveň je odborovo 
multispektrálna, výsledky 
výskumu sa týkajú viacerých 
vedných odborov: biológie, 
ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky 
a pedagogiky. Len v roku 2014 boli výsledky výskumu publiko-
vané v 249 vedeckých článkoch v časopisoch evidovaných 
v databáze Current Contents Connect, v 5 ucelených monogra-
fiách a v 10 príspevkoch v monografiách. Ťažko vybrať na ma-
lom priestore nejaký výsledok, lebo aj tých unikátnych je viac, 
ako by sme tu mohli spomenúť. O niektorých z nich sa však či-
tatelia môžu dozvedieť na iných stránkach tohto aj ďalších čísel 
časopisu, kde ich predstavia jednotlivé vedecké tímy.

Na PF UPJŠ sa riešilo v uplynulom roku 97 projektov 
financovaných mimo zdrojov univerzity zo zahraničných 
alebo domácich agentúr (+ ďalšie projekty vnútorného 

vedeckého grantového systému UPJŠ a UPJŠ PF) a 8 projek-
tov zo štrukturálnych fondov EÚ operačného programu veda 
a výskum. Tri projekty ŠF EU sú orientované na spoluprácu 
s praxou. Realizačné výstupy sa týkajú – keďže ide prevažne 
o základný výskum – predovšetkým kvalitných publikácií s vy- 
soko nadpriemerným impakt faktorom vo svojom odbore, ale 
sú to aj viaceré výstupy orientované na prax, napríklad vznik 
start-up projektu Saftra Photonics, čo je výsledok najväčšieho 
projektu zo 7. rámcového programu EÚ, ktorý sa pracovníkom 
fakulty podarilo získať. Ide o projekt Fostering Excellence in 
Multiscale Cell Imaging (CELIM), v preklade „Zvýšenie exce-
lentnosti v multiškálovom bunkovom zobrazovaní“.

Komplexná akreditácia prebehla v pracovnej atmosfére, 
ale vyžadovala zvýšené administratívne úsilie zo strany 
tvorivých pracovníkov. Veď z našej multispektrálnej 

fakulty sme dávali akreditovať spisy pre 8 oblastí výskumu, 98 
študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania 
a podali sme ďalších 17 spisov týkajúcich sa priznania práv na 
habilitácie a inaugurácie v rôznych vedných odboroch. Očaká-
vame, že výsledky komplexnej akreditácie potvrdia postavenie 
UPJŠ PF v slovenskej špičke fakúlt podobného zamerania. 
Zároveň dúfame, že úsilie vynaložené na akreditáciu nebude 
pri hodnotení nivelizované štátnymi orgánmi tak, ako sa stalo 
v minulej akreditácii, a že kvalita bude zo strany štátu podpore-
ná finančne aj morálne.
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Medzi významné vý-
sledky možno zaradiť 
publikačnú činnosť 
učiteľov fakulty (ob-

lasť výskumu 7: Právo a me- 
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doc. JUDr. Milena 
Barinková, CSc., 
prodekanka pre vedecko- 
výskumnú činnosť,
doktorandské štúdium 
a ďalšie vzdelávanie
na Právnickej fakulte
UPJŠ v Košiciach
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V poslednom období 
fakulta sústredila pozor-
nosť na zabezpečenie 
úloh, ktoré sú obsahom 

prioritného vedeckovýskumné-
ho a vzdelávacieho programu 
fakulty t. j. Územná samosprá-
va v demokratickom štáte. Vyjadrením tohto úsilia sú dva granto-
vé projekty podporované agentúrou VEGA, príprava podkladov na 
získanie ďalších projektov s finančnou podporou, ako aj publikačná 
činnosť s nimi súvisiaca, ktorá bola publikovaná v renomovaných 
domácich a zahraničných periodikách.

Obsahovo sa najúspešnejšie publikačné výstupy oriento-
vali na aktuálne otázky a problémy obecnej a regionálnej 
samosprávy (napr. vzťah demokracie a odbornosti v obecnej 
samospráve, komunálna normotvorba, formy výkonu územ-

nej samosprávy, miestne dane a poplatky, súdna ochrana práva na 
samosprávu a pod.).
Súčasťou napĺňania vzdelávacej časti prioritného programu fakulty 
je participácia šiestich učiteľov fakulty na tvorbe odborno-populari-
začných materiálov pre novozvolených starostov a poslancov obec-
ných zastupiteľstiev (v rozsahu niekoľko sto strán), ktorá sa realizuje 
pod garanciou ZMOS-u. Ide vlastne o plnenie jednej z úloh vyplýva-
júcej zo zmluvy o spolupráci, ktorú má fakulta podpísanú s tou- 
to inštitúciou. Dvaja učitelia sú súčasťou medzinárodného vedecké-
ho kolektívu, ktorý sa uchádza o získanie finančnej podpory 
z vyšehradského fondu na riešenie vedeckého projektu pod náz- 
vom Migračná politika v krajinách V4. Projekt sa má realizovať od 
1. 9. 2015 pod gesciou Fakulty veřejných politík SU v Opave a jeho 
účastníkmi sú Fakulta verejnej správy UPJŠ a dve partnerské fakulty 
z Budapešti a Katovíc.

Komplexnú akreditáciu usmerňovala univerzita, a tak pod-
klady, súčinnosť a podpora zo strany vedenia univerzity nám 
umožnili vysporiadať sa s prípravou akreditačných spisov aj 
samotnými rokovaniami s pracovnou skupinou Akreditačnej 

komisie. Keďže v ostatných rokoch sme žiadali o akreditáciu no-
vých študijných programov, tiež získané skúsenosti prispeli k tomu, 
že sme tento proces zvládli bez väčších problémov. V súčasnosti 
nie sú nám známe ani čiastočné výsledky komplexnej akreditácie.
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a dejiny štátu a práva, 6813900 obchodné a finančné právo 
a 6817900 občianske právo – v dennej forme štúdia ide 
o akreditáciu existujúcich študijných programov, v externej for-
me štúdia ide o akreditáciu nových študijných programov, keď-
že tieto programy podľa akreditácie z roku 2008 sa realizovali 
v 5-ročnej forme štúdia, 6809900 medzinárodné právo – ide 
o akreditáciu nového študijného programu v dennej forme aj 
v externej forme štúdia.
Tiež boli podané žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenú-
vanie profesorov v odboroch: 6831900 teória a dejiny štátu 
a práva, 6813900 obchodné a finančné právo, 6817900 ob-
čianske právo a 6809900 medzinárodné právo.

V decembri 2014 členovia pracovnej skupiny Akreditačnej 
komisie na našej fakulte vykonali fyzickú kontrolu predlože-
ných podkladov v rámci komplexnej akreditácie. V súčasnos-
ti prebieha vyhodnocovanie predložených podkladov členmi 
pracovnej skupiny Akreditačnej komisie. Čiastkové výsledky 
nie sú známe.

doc. Ing. Anna 
Čepelová, PhD., 
prodekanka pre vedecko- 
výskumnú činnosť
a zahraničné vzťahy na 
Fakulte verejnej správy 
UPJŠ v Košiciach

Dr. h. c. prof. prof. PhDr. 
Ján Sabol, DrSc., 
prodekan pre vedecko- 
výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium 
na Filozofickej fakulte UPJŠ 
v Košiciach (v súčasnosti 
už nevykonáva funkciu 
prodekana)

Vo štvrtok 14. mája 2015 prebehla na 
riadnom zasadnutí Akademického senátu 
UPJŠ v Košiciach voľba kandidáta na rek-
tora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach na funkčné obdobie rokov 
2015 – 2019. O funkciu rektora sa uchá-
dzali bývalý dekan Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard 
Siegfried, CSc., a súčasný prorektor pre 
vysokoškolské vzdelávanie a informačné 
technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Tridsaťdva prítomných z celkové-
ho počtu tridsaťtri senátorov – členov 
Akademického senátu, zastupujúcich fa-
kulty, univerzitné pracoviská a študentskú 
obec, zvolilo v druhom hlasovaní tajnej voľ-
by v pomere hlasov 23 : 9z dvoch kandidá-
tov na rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, 
CSc.

„S obrovskou pokorou prijímam 
rozhodnutie Akademického sená-
tu. Uvedomujem si zložitosť cesty, 

ktorá nás čaká. Teraz musím dokon-
čiť začatú prácu z pozície prorektora. 
Následne si chcem vybrať špičkový 
tím – ľudí, ktorí majú dostatok skúse-
ností a entuziazmu do ďalšej práce,“ 
povedal v ďakovnej reči senátorom bez-
prostredne po vyhlásení výsledkov prof. 
Pavol Sovák.

Funkčné obdobie súčasného rek-
tora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach prof. MUDr. Ladislava 
Mirossaya, DrSc., končí 22. augusta 
2015. Nového rektora by mal na základe 
predloženého návrhu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky do tohto termínu vymenovať prezident 
Slovenskej republiky. 

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach
jana.olenicova@upjs.sk

Rektorom UPJŠ v Košiciach sa stal

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Výsledky volieb
do Akademického senátu
UPJŠ v Košiciach 
na funkčné obdobie 2015 - 2019
LEKÁRSKA FAKULTA

Zamestnanecká časť
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried,CSc.
Prof. MUDr. Ladislav Valanský , CSc.

Študentská časť
MDDr. Juraj Bánovčin
MUDr. Zuzana Viščorová
 
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Študentská časť
Mgr. Miroslava Bálintová
Mgr. Matej Nikorovič
 
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Študentská časť
JUDr. Lukáš Cisko
Mgr. Ing. František Lipták 
 
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Zamestnanecká časť
Ing. Radovan Dráb, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Študentská časť
PhDr. Tomáš Alman
PhDr. Eliška Župová
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
PhDr. Renáta Cenková, PhD.
Mgr. Renáta Gregová, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Študentská časť
Bc. Peter Gacík
Mgr. Veronika Zibrinyiová
 
REKTORÁT A UNIVERZITNÉ 
PRACOVISKÁ

Zamestnanecká časť
PhDr. Daniela Džuganová
JUDr. Zuzana Gažová

Študentská časť
Marek Cimbolák

Rektor
vymenoval
dve nové
dekanky

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 
Ladislav Mirossay, DrSc. v zmysle ust. 
§ 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov vymenoval na funkčné obdobie 2015 
- 2019 doc. JUDr. Máriu Hencovskú, 
CSc., do funkcie dekanky Fakulty verej-
nej správy UPJŠ v Košiciach a prof. PhDr. 
Oľgu Orosovú, CSc., do funkcie dekanky 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Mária Hencovská bola menovaná na zák-
lade výsledkov volieb Akademického senátu 
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach zo 
dňa 10. 3. 2015. Slávnostné odovzdanie 
menovacieho dekrétu sa uskutočnilo dňa 
26. 3. 2015 na pôde FVS v prítomnosti čle-
nov Akademického senátu FVS UPJŠ 
v Košiciach.

Oľga Orosová bola menovaná na zákla-
de výsledkov volieb Akademického senátu 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zo 
dňa 8. 4. 2015. Slávnostné odovzdanie 
menovacieho dekrétu sa uskutočnilo dňa 
4. 5. 2015 na pôde rektorátu v prítom- 
nosti vedúcich katedier fakulty a členov 
Akademického senátu FF UPJŠ 
v Košiciach.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk

Veľkú medailu
sv. Gorazda
za výnimočné
celoživotné dielo
prevzal prof. RNDr.
Lev Bukovský, DrSc.

Pri príležitosti Dňa učiteľov minister škol-
stva Juraj Draxler ocenil 26. marca 2015 
v Bratislave za mimoriadne úspechy v peda-
gogickej práci celkovo 66 učiteľov a pracov-
níkov v školstve. Veľkú medailu sv. Gorazda 
za výnimočné celoživotné dielo pri výchove 
generácií matematikov a za významný ve-
decký prínos v oblasti teórie množín prevzal 
bývalý rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. 
Lev Bukovský, DrSc. 

Medaily sv. 
Gorazda – 
najvyšší stu-
peň ocenenia 
v rezorte škol-
stva – udeľujú 
ministri škol-
stva pri prí-
ležitosti Dňa 
učiteľov pedagógom, školským pracovní-
kom a pracovníkom v iných oblastiach spo-
ločenského života od roku 1999. Dostávajú 
ich tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy 
a žiakov. 

Pri tejto príležitosti prijal rektor UPJŠ 
v Košiciach profesor Mirossay oceneného 
profesora Bukovského a osobne mu zaželal 
veľa zdravia a úspechov v pracovnom 
i v súkromnom živote.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk 

v rámci APVV: Audiometrické lingválne testy (Katedra 
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ – v 
spolupráci s Le- 
kárskou fakultou UPJŠ a pracoviskom v Berne); Užívanie drog 
medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dá-
tach založená prevencia užívania drog (Katedra pedagogickej 
psychológie a psychológie zdravia); Patočkova asubjektívna 
fenomenológia a dejiny filozofie (Katedra filozofie a dejín filo-
zofie); Kaschauer Zeitung (Košické noviny) ako odkaz kultúry 
a jazyka nemeckej menšiny na území východného Slovenska 
na prelome 19. a 20. stor. (Katedra germanistiky).

K najdôležitejším výskumným výsledkom za rok 2014 
na fakulte (poväčšine ide o výsledky riešenia projek-
tov VEGA) možno zaradiť monografické práce (ide o 

„kráľovský“ žáner v oblasti humanitných a spoločenskoved-
ných disciplín): DOBIAŠ, D. – GBÚROVÁ, M. Idea liberalizmu 
v európskom a slovenskom politickom myslení. (Košice: UPJŠ 
2014. 328 s.); JUSKO, Š. Nietsche a grécka filozofia. (Košice: 
UPJŠ, 2014. 252 s.); ZIMMERMANN, J. Waveletová analýza 
rečového signálu v jazyku Matlab. (Košice: UPJŠ, 2014. 232 
s.). Ďalej sem možno zaradiť kolektívne dielo E. ŽIAKOVÁ, 
E. a kol. Zmysel života adolescentov (Košice: UPJŠ, 2014. 
190 s.). Pripomenieme aj ďalšie zásadné monografické práce 
ohlášajúce pestrý repertoár výskumných výsledkov v uvede-
ných vedných oblastiach (rovnako zväčša bádateľské výsled-
ky v rámci projektov VEGA): ANDRIČÍK, M. Aspekty pies-
ňového textu. (Košice: UPJŠ, 2014. 170 s.); LOVAŠOVÁ, S. 
Klientske násilie ako súčasť sociálnej práce. (Košice: UPJŠ, 
2014. 120 s.); SABOL, J. S. Medzi literatúrou, filmom a divad-
lom. Genologické poznámky k interakcii literárnych, filmových 
a divadelných postupov v umeleckom diele. (Košice: UPJŠ, 
2014. 134 s.); ŽIAK, J. Peirce a teória znaku. (Košice: UPJŠ, 
2014. 254 s.); MAYEROVÁ, K. Rorty, Heidegger a metafy-
zika. (Košice: UPJŠ, 2014. 208 s.); GBÚR, J. – SABOL, J. 
Verš v štruktúre básnického textu. (Košice: UPJŠ, 2014. 208 
s.). Sympatickou črtou publikačných výstupov na fakulte je 
každoročne sa zvyšujúci prienik do zahraničných a domácich 
karentovaných časopisov (tu sú veľmi aktívni najmä pracovníci 
Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia; 
v r. 2014 boli v týchto časopisoch publikované aj filozofické, 
historické a slovakistické štúdie), ale aj do vedeckých mono-
grafií vydaných v zahraničných vydavateľstvách (predovšet-
kým anglistika, ale aj história).

Príprava materiálov na komplexnú akreditáciu prebehla 
na fakulte, zrejme ako na celej univerzite, s enormným 
nasadením a – prirodzene – s nevyhnutnou precíznos-

ťou. Výsledky ešte nepoznáme.

Ďakujeme za rozhovory.

Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk

Ide predovšetkým o vý-
sledky riešenia projektov 

2.
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connections to east European universities; however, in the 
West, such relationships were poorly developed. Beside the 
extensive contacts with universities in East Europe, the group 
of graph theorists in Ilmenau under the leadership of Professor 
Sachs had also developed intensive research relations with 
universities in the western part of Germany, in Western Europe, 
and in many other countries of the world. We put to ourselves 
the aim of using this advantage for the future by extending our 
relations to east Europe and searching for new scientific part-
ners there. Our versatile scientific relations should help these 
partners to develop new research contacts. The question was: 
who could be a new partner for us and what would this new 
relationship look like? In 1991 the group of graph theorists 
in Ilmenau got an invitation to the “Czechoslovak Conference 
on Combinatorics and Graph Theory” in Zemplínska Šírava, 
June 1991. This invitation had been accepted by four collea-
gues from Ilmenau including me. At this conference we found 
a new scientific partner – the group of graph theorists from the 
Šafárik University in Košice under the leadership of Professor 
Jendrol‘! We decided to work together on the field “Cycles 
and Colorings” and, furthermore, to originate a jointly organi-
zed workshop series of the same name devoted to this special 
topic on structural graph theory. Moreover, the conference 
site of these workshops should be somewhere in a nice place 
in Slovakia to bring graph theorists from east Europe together 
with colleagues from graph theory centers in west Europe and 
countries like USA, Japan and others. At the “Sixth International 
Conference on Geometry” in Nahsholim, Israel, March 1992, 
Professor Jendrol‘, Professor Walther from Ilmenau, and I met 
again. There we made the final preparations for the first com-
mon Workshop “Cycles and Colorings” in Čingov at Slovak 
Paradise, September 1992. One question remained open: 
how to get financial support for the realization of our research 
projects and for supporting mutual scientific visits and further 
common Workshops “Cycles and Colorings”? On March 11, 
1993 a bilateral rector contract on cooperation in the field 
of discrete mathematics under the leadership of Professor 
Jendrol‘ and me was signed by the rectors Professor Bukovský 
and Professor Köhler and the deans Professor Podhradský 
and Professor Walther. Based on this contract, we applied 
successfully for several grants such as the VEGA project, the 
APVV project, the project of the House of the International 
Contacts of Ministry of Education of Slovak Republic, and the 
project East Partnership of the German Academic Exchange 
Service. With these supports we were able to realize our plan-
ned targets over the years. In the last quarter of a century our 
cooperation has yielded much fruit. Nowadays both groups of 
graph theorists in Košice and Ilmenau belong to the internatio-
nally renowned and widely accepted centers of graph theory in 
Europe and worldwide. A lot of common scientific papers have 
been published in renowned refereed mathematical journals. 
Meanwhile, 23 workshops “Cycles and Colorings” with more 
than 100 invited speakers from all over the world have been or-
ganized at attractive places in High Tatras and Slovak Paradise. 
Within the scope of this cooperation, many young researchers 
from Košice and Ilmenau have acquired an academic degree. 
These almost 25 years of a wonderful cooperation with the 
group of graph theorists from the Šafárik University in Košice 
under the leadership of Professor Jendrol‘ cover an essential 
part of my scientific life. We have begun this relationship as col-
leagues and meanwhile we have become really good friends. 
Professor Jendrol‘ and I are so happy and proud to see how 
young colleagues have already begun to continue our work. I 
have experienced a wonderful time of a successful and intensi-
ve cooperation with the colleagues from Košice; however, I am 
not sure if I really deserve this honor from your university. I feel 
that whatever I have done has only been in fulfilment of my du-
ties. It is a great pleasure to receive an honorary doctorate from 
the Šafárik University in Košice. As for myself, I am going to 
uphold this honor for the rest of my life. I cannot find the proper 
words to express my heartfelt thanks to all scientific colleagues 
and friends from Košice and Ilmenau.

Ďakujem Vám veľmi pekne! - Ich danke Ihnen vielmals!
Jochen Harant

Gratiarum Actio 

Honorable Rector Magnificus,
Honorable Spectabilis, 
Distinguished Guests,
Dear Colleagues and Friends!
Kindly accept my sincerest gratitude for awarding me this 

outstanding honor of the Doctorate honoris causa. I am real-
ly proud to receive this award from a University and a Faculty 
whose excellent scientific contributions I have highly respected 
and admired for many years. As this good news reached me, I 
had not thought it possible and could hardly believe it. I am par-
ticularly grateful to all who so wonderfully ornamented this ce-
remony with their presence and with such very kind and warm 
words in my honor. All this will make this event quite unforget-
table for me. Please, let me warmly thank for it – Ďakujem Vám 
veľmi pekne! In my scientific life I have dealt mainly with “Graph 
Theory”. This theory on special discrete structures is a very 
young and aspiring discipline of mathematics. The beginning 
of graph theory goes back to 1736. At that time the famous 
Swiss mathematician and physicist Leonhard Euler published 
a solution for the “Königsberg bridge problem”. The question 
is whether there is a walk through the city of Königsberg which 
uses each of the seven bridges over the river Pregel exactly on-
ce. Euler specified a general necessary condition which is not 
satisfied for this problem. Thus, he could deny the existence of 
such a walk through Königsberg. In 1878 the concept “Graph” 
was used in support of graphic notations of chemical structu-
res for the first time by the British mathematician James Joseph 
Sylvester. The first textbook for graph theory by the Hungarian 
mathematician Dénes Kőnig appeared in 1936. One of the 
most famous and stimulating problems with a decisive influence 
on the development of graph theory is the Four Color Problem 
posed by the South African mathematician and botanist Francis 
Guthrie already in 1852. The question is how many colors are 
needed to color the countries of any map in the Euclidian plane 
such that no two neighboring countries get the same color as-
signed. After lengthy investigations, even with help of compu-
ters, now we know that four colors are sufficient. Nowadays 
one finds plenty of applications of graph theory in many areas 
of our life, as for example in computer science, chemistry, 
physics, and biology. In the sixties of the last century graph 
theory was still being developed meagerly. At this time it was 
still possible that all renowned experts of this discipline could 
come together on a single scientific congress. The first centers 
for graph theory in Europe slowly started to develop. Professor 
Ernest Jucovič was one of the pioneers of Slovak combinato-
rics and graph theory. From 1966 until his retirement he was a 
lecturer and later a professor at the Faculty of Natural Science 
in Košice. His main scientific interest was in combinatorial ge-
ometry and related mathematical areas as graph theory. Under 
his management the “School of Combinatorics in Košice” 
developed into an important and notable center for research 
in the field of combinatorial geometry. In 1963 shortly after 
his habilitation Professor Horst Sachs came from the Martin-
Luther-University Halle-Wittenberg in Germany to the Technical 
University of Ilmenau (still a college of technology at that time). 
He was asked to dedicate his strength to the creation and the 
development of a mathematical institute in Ilmenau. At this ti-
me he started to found a graph theory group in Ilmenau. He 
established relationships with excellent colleagues of discrete 
mathematics worldwide. He was often called a “bridge-buil-
der” between mathematicians in east and west. At that time the 
first research relations between graph theorists of Košice and 
Ilmenau developed. In the seventies and eighties of the last 
century there were attempts to extend these relations by mutual 
research visits of colleagues from Košice and Ilmenau; howe-
ver, an intensive cooperation between both groups had not ori-
ginated during these years. 

In 1989 the political situation changed dramatically in Europe 
and, in particular, in Germany. The defeat of socialism, the new 
freedom, and the union of Germany also had, of course, ef-
fects on the scientific life at the universities in Germany. At that 
time, universities in the east of Germany had a lot of scientific 

Profesor Jochen Harant nositeľom čestnej 
vedeckej hodnosti „doctor honoris causa“ 

lineárnej algebry a pravdepodobnostných metód vo výsku-
me diskrétnej matematiky. Publikoval asi 70 vedeckých 
článkov v renomovaných vedeckých časopisoch a pred-
niesol celý rad pozvaných prednášok na medzinárodných 
konferenciách. Keďže matematika je neoddeliteľnou sú-
časťou jeho profesionálneho a súkromného života, v roku 
2005 bol zvolený za predsedu Spoločnosti priateľov ma-
tematiky na Technickej univerzite v Ilmenau. V roku 2013 
mu Technická univerzita v Ilmenau udelila ocenenie za jeho 
výnimočnú prednáškovú činnosť a vedenie matematicky 
nadaných študentov. Prof. Harant je známy svojou skrom-

nosťou, spravodli-
vosťou a tímovým prí-
stupom v každej situ-
ácii. Charakterizuje 
ho typická nemecká 
precíznosť a dô-
slednosť, na druhej 

strane, slovenskí kolegovia mali mnoho príležitostí pre-
svedčiť sa o jeho „slovanskej“ pohostinnosti a obetavosti 
počas svojich početných pobytov v Nemecku. V priebehu 
mnohých návštev Slovenska si prof. Harant vytvoril pozitív-
ny vzťah k našej krajine, predovšetkým k Vysokým Tatrám 
a Slovenskému raju. Na základe dlhodobej spolupráce mu 
v roku 2003 bola udelená Zlatá medaila Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Profesorovi Hrantovi srdečne blahoželáme a prajeme 
predovšetkým pevné zdravie, sviežu tvorivú myseľ, pracov-
né úspechy, spokojnosť a šťastie v súkromnom živote.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk
Foto: Žofia Hnátová

Dňa 25. 2. 2015 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
počas ktorej rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
udelil čestný titul „doctor honoris causa“ v odbore matema-
tika Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Jochenovi Harantovi 
z Technickej univerzity Ilmenau v Nemecku. Slávnostné 
podujatie sa konalo v Historickej aule rektorátu za prítom-
nosti vzácnym hostí z domova i zahraničia. Profesor Harant 
je vynikajúcim a medzinárodne uznávaným vedcom v ob-
lasti diskrétnej matematiky a vysokoškolským pedagógom. 
Zaoberá sa rôznymi oblasťami teórie grafov, hamiltonovský-
mi problémami, po-
lyhedrálnymi grafmi, 
problémami farbenia, 
dominovaním a ne- 
závislosťou v gra-
foch. Patrí medzi 
kľúčové osobnosti 
v rámci spolupráce s diskrétnymi matematikmi a vedcami 
v oblasti teórie grafov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. 
Workshopy „Cycles and Colourings“ organizuje pravidel-
ne od roku 1992. Za roky jeho existencie sa ho zúčastnili 
stovky významných matematikov. 

Jochen Harant v roku 1980 absolvoval Technickú uni-
verzitu v Ilmenau a získal titul Master of Science v odbore 
matematika. V roku 1982 získal titul PhD. pod odborným 
vedením Hansjoachima Walthera na tej istej univerzite. 
Jeho akademická kariéra pokračovala na Technickej uni-
verzite v Ilmenau, kde pracoval najprv ako odborný asistent 
a neskôr ako docent. V roku 1992 získal miesto riadne-
ho profesora. V rokoch 2001-2003 bol predsedom Rady 
Technickej univerzity v Ilmenau. V rokoch 2005-2007 
pôsobil ako dekan Fakulty matematiky a prírodných vied. 
Jeho rozsiahla prednášková činnosť vyústila do aplikácie 
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Pracovníci UPJŠ v Košiciach získali mestské ocenenia
pracovníci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

Cenou mesta Košice boli ocenení doc. 
MUDr. Igor Andrašina, CSc. a prof. MUDr. 
Jozef Kafka, DrSc. z Lekárskej fakulty, i prof. 

V stredu 7. mája 2015 sa uskutočnil v Histo- 
rickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach sláv-
nostný ceremoniál pamätného dňa Košíc 
spojený s odovzdávaním ocenení význam-
ným Košičanom, medzi ktorými boli aj viacerí 

PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. z Filozofickej 
fakulty. Cenu primátora mesta Košice získal 
rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc., prorektor UPJŠ prof. RNDr. Juraj 
Černák, CSc., pracovník Lekárskej fakulty 
prof. MUDr. Štefan Koval, PhD. a kolektív 
pracovníkov Kliniky hematológie a on-
kohematológie LF UPJŠ a UNLP Košice. 
Plaketa primátora mesta Košice bola udelená 
riaditeľke Univerzitnej knižnice UPJŠ PhDr. 
Daniele Džuganej a medzi ocenenými bol 
aj bývalý rektor UPJŠ prof. h.c. prof. JUDr. 
Vladimír Babčák, CSc., ktorý získal Cenu pri-
mátora mesta Košice.

Všetkým nositeľom cien srdečne 
gratulujeme!

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Rektor UPJŠ podpísal 
Dodatok č. 2
ku Kolektívnej zmluve

Dňa 31. marca 2015 bol podpísaný 
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve, uza-
tvorenej dňa 26.3.2013 medzi Univerzitou 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpe-
nou prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, 
DrSc., rektorom UPJŠ a Koordinačnou od-
borovou radou Odborového zväzu pracov-
níkov školstva a vedy pri UPJŠ v Košiciach, 
zastúpenou Ing. Tatianou Bušovou, pred-
sedníčkou. Kolektívna zmluva upravuje 
pracovné podmienky a podmienky zamest-
návania, individuálne a kolektívne vzťahy 
medzi zamestnávateľom a jeho zamestnan-
cami a práva a povinnosti zmluvných strán. 
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve nadobú-
da účinnosť dňa 1.4.2015.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk

Predsedom novovymenovanej 
Akreditačnej komisie Ministerstva zdra-
votníctva SR na ďalšie vzdelávanie zdra-
votníckych pracovníkov sa stal pracovník 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. 
MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Komisia je 
poradným orgánom ministerstva zdravotníc-
tva a bude plniť úlohy v oblasti akreditácie 
študijných programov ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, štandardizácie 
a inovácie obsahu, rozsahu špecializačných 
i certifikačných študijných programov, ako 
aj kontroly dodržiavania podmienok akredi-
tácie a úrovne kvality poskytovaného ďalšie-
ho vzdelávania vzdelávacími ustanovizňami. 
Noví členovia komisie sú vymenovaní na päť 
rokov. Ide o 17 odborníkov, ktorí sú aktívni 
v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníc-
kych pracovníkov v jednotlivých zdravotníc-
kych povolaniach.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Docent MUDr. Eduard Neubauer, CSc.
*1910, Nitra – †1983 Ottawa, Kanada

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
predsedom akreditačnej komisie MZ SR

Docent MUDr. Eduard 
Neubauer, CSc., sa na-
rodil 24. októbra 1910 
v Nitre. Lekársku fakultu 
vyštudoval v Bratislave na 
Univerzite Komenského, 
kde promoval 13. 
decembra 1935. Po 
promócii pracoval na 
internom oddelení v Nových Zámkoch a v 
Trenčíne. Počas Slovenské- 
ho štátu bol z rasových dôvodov 4 roky v pra- 
covných táboroch, prevažne v Baračke, 
v Maďarsku. Od 1. júla do 1. decembra 
1945 pôsobil ako sekundárny lekár na II. in-
ternej klinike profesora Sumbala v Bratislave. 
Prvého decembra 1945 nastúpil na interné 
oddelenie profesora Póra v Štátnej nemoc-
nici v Košiciach, opäť ako sekundárny lekár. 
Z interného oddelenia vznikla interná klinika 
r. 1948 a doktor Neubauer bol menovaný 
za odborného asistenta 1. januára 1950. Po 
získaní kvalifikácie z vnútorného lekárstva 
(22. XII. 1948) sa začal intenzívnejšie zaobe-
rať chorobami obličiek. 

V tejto súvislosti absolvoval postgraduálnu 
stáž v „cirkulačnom obličkovom“ laboratóriu 
na I. internej klinike Fakulty všeobecného 
lekárstva v Prahe pod vedením doc. MUDr. 
Jana Broda, CSc. Prvú prácu z nefrológie 
napísal už r. 1946, a to: „Tonzilektómia 
u chronických glomerulonefritíd“, a do 
r. 1952 ďalšie práce: „Význam pečene pri 
akútnej glomerulonefritíde“; „Vplyv agovirínu 
na dusíkovú a elektrolytovú bilanciu“ 
a iné. V rokoch 1956 a 1957 opäť absolvoval 
postgraduálnu stáž v nefrologickom laborató-
riu v Ústave chorôb obehu krvného 
v Thomayerovej nemocnici v Prahe pod ve-
dením profesora Broda. Tieto pobyty ho vied-
li k vytvoreniu nefrologického laboratória na 
Internej klinike LF a FN KUNZ, ktoré už 
v roku 1954 bolo v plnej prevádzke. Docent 
Neubauer so svojimi spolupracovníkmi stále 
zavádzal nové laboratórne metódy, rozširoval 
paletu vyšetrení v rámci funkčného vyšetre-
nia obličiek. R. 1963 zaviedol metódu na 
vyšetrenie acidobázickej rovnováhy pomo-
cou prístroja Van Slyke. Bol veľmi pracovitý 
ako klinik, aj ako výskumný pracovník, o čom 
svedčí 35 publikácií doma a v zahraničí do r. 
1959. Dňa 1. júla 1956 sa stal štátnym do-
centom vnútorného lekárstva. Atestáciu z la-
boratórnych metód úspešne vykonal r. 1962 
a už ako štátny docent obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu r. 1964.

Od roku 1961 až do jeho odchodu do 
Kanady začiatkom r. 1965 bol prvý autor toh-
to článku jeho spolupracovníkom a mal mož-
nosť s ním pracovať pri lôžku chorého, 
v nefrologickom laboratóriu, ako aj pri experi-
mentálnych pokusoch. Bol vždy veľmi usilov-
ný, nepoznal pracovný čas, voči kolegom bol 
tolerantný, ale aj prísny voči spolupracovní-
kom. K chorým mal mimoriadne pekný vzťah, 
bol u nich, ako aj u poslucháčov medicíny, 
obľúbený napriek tomu, že posledné roky 
v Košiciach zápasil s poruchou sluchu, zaprí-
činenou toxickým poškodením vnútorného 
ucha neomycínom.

Docent Neubauer do roku 1965 publikoval 
viac ako 55 prác v domácich a zahraničných 
časopisoch, čo na tú dobu bol úctyhodný 
počet. Počas spolupráce MUDr. Mydlíka 
s docentom Neubauerom vznikli dve publiká-
cie, jedna z nich je: „Neubauer, E., Klvaňová, 
H., Mydlík, M.: Elektrolytové zloženie prieč-
ne pruhovaného svalu pri chronickej renálnej 
insuficiencii po podaní alkalizujúcej a acidifi-
kujúcej látky“ v časopise Vnitř Lék 1962; 8: 
516 – 522. Autori tejto práce zistili, že po po-
daní 10 g NaHCO3 25 chorým s CHRI došlo 
k zvýšeniu intracelulárneho nátria, ale po po-
daní chloridu amónneho 40 mg/kg váhy tela 
nezistili významnú zmenu v jej koncentrácii. 
Alkalizačná ani acidifikačná látka nemali vplyv 
na zníženú koncentráciu extracelulárneho 
draslíka. V experimentálnej práci (Neubauer, 
E., Klvaňová, H., Erdelyi, R.: Tkanivový meta-
bolizmus vo scvrknutej obličke psa z hľadiska 
glukoneogenézy in vitro. Čas Lék čes 1965; 
104: 76 – 79) sa docent Neubauer a spol. 
zaoberali glukoneogenézou vo scvrknutej 
obličke u 12 psov pri podmienkach aerób-
nych a anaeróbnych. Autori zistili, že pri ana-
eróbnej glukoneogenéze sa glukóza netvorí 
ani po pridaní látok, ako je napr. pyruvát, 
laktát alebo glukoplastické aminokyseliny. Pri 
podmienkach aeróbnej glukoneogenézy sa 
glukóza tvorí aj bez pridania vyššie uvede-
ných látok, ale v omnoho menšom množstve 
ako v zdravej obličke. Tieto zistenia svedčili 
o porušení glukoneogenézy vo scvrknutom 
obličkovom tkanive. Zaoberal sa aj hyperten-
ziou a jej vplyvom na funkciu obličiek. Dospel 
k záveru, že hypertenzia významne poško-
dzuje obličky, a preto odporúčal u každého 
hypertonika uskutočniť funkčné vyšetrenie 
obličiek, ktoré v 50. rokoch minulého storo-
čia bolo síce jednoduché a nedokonalé, ale 
malo veľký význam pre odhalenie poškode-
nia obličiek a následnú liečbu. Okrem prác 

nefrologických uverejnil aj niekoľko prác 
z kardiológie a endokrinológie, prevažne 
s rôznymi autormi z fakultnej nemocnice 
v Košiciach, ale vždy z pohľadu na funkciu 
obličiek.

Docent Neubauer bol ženatý s Helenou 
Winterovou. Ich manželstvo bolo bezdetné. 
Manželka mala brata Pavla Mráza, ktorý žil 
v Kanade, v Toronte. Na konci r. 1964 odišli 
manželia na návštevu do Kanady a už sa 
odtiaľ nevrátili. V súvislosti s poškodením 
vnútorného ucha, ktoré pretrvávalo aj po jeho 
emigrácii, bol svojím spôsobom hendikepo-
vaný ako klinický pracovník, napriek tomu pô-
sobil ako internista v psychiatrickej liečebni 
v Brocktone.

Vedením nefrologického laboratória na 
internej klinike bol poverený MUDr. Miroslav 
Mydlík a od r. 1969, keď už bolo v prevádzke 
dialyzačné stredisko na našej I. internej, ne-
skôr IV. internej a nefrologickej klinike, viedla 
laboratórium Ing. Katarína Derzsiová až do 
31. 3. 2008, keď bolo v dôsledku privatizá-
cie zrušené. 

Doc. MUDr. Eduard Neubauer, CSc., zo-
stal naším vzorom až do súčasnej doby ako 
klinický aj vedecký pracovník v jednej osobe, 
ktorý položil základy nefrológie v Košiciach 
a rozvíjal ju na úrovni doby. My ako pokra-
čovatelia jeho diela sme rozvíjali tento od-
bor v rámci vnútorného lekárstva a košické 
nefrologicko-dialyzačné pracovisko sa stalo 
najvýznamnejším v rámci Slovenska. O tom 
svedčil aj vznik Nefrologickej kliniky UN L. 
Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach r. 1997, 
jedinej na Slovensku, ale opäť privatizácia zo-
hrala negatívnu úlohu a klinika bola zrušená 
r. 2008.

Po odchode do dôchodku doc. MUDr. 
Eduard Neubauer, CSc., žil v Otawe, kde 
v roku 1983 aj zomrel.

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

IV. interná klinika UN L. Pasteura a LF 
UPJŠ v Košiciach

miroslav.mydlik@unlp.sk

Univerzitná
predajňa kníh

Univerzitná knižnica prostredníctvom 
dvoch prevádzok Univerzitnej predajne 
kníh zabezpečuje prístup k študijnej literatú-
re a tým sa aktívne podieľa na plynulom za-
bezpečení výučby aj vedeckovýskumnej čin-
nosti študentov a zamestnancov univerzity.

Predávané portfólio tvorí predovšetkým 
univerzitná študijná a odborná literatúra na-
šich učiteľov podľa zamerania jednotlivých 
odborov vyučovaných na fakultách. Ponuka 
knižných titulov je rozšírená o mnohé odbor-
né publikácie iných vydavateľstiev, s ktorými 
má univerzita uzatvorenú komisionársku 
zmluvu.

Jednou z možností prístupu k študijnej 
literatúre je zakúpenie dostupného titulu 
priamo v niektorej z dvoch predajných pre-
vádzok Univerzitnej predajne kníh. 

Predajná prevádzka nachádzajúca sa 
v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Ko- 
šiciach na Tr. SNP č. 1 sa zameriava prio-
ritne na študijnú literatúru lekárskej fakulty, 
prírodovedeckej fakulty, filozofickej fakulty 
a fakulty verejnej správy. Začiatkom roka pri-
budla nová prevádzka Univerzitnej predajne 
v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach na ulici Kováčska č. 26.

Ponúka univerzitnú literatúru so zamera-
ním na právnickú problematiku a rovnako aj 
publikácie  iných vydavateľstiev zaoberajú-
cich sa právom. 

Webový portál UPJŠ e-shop Unibook  
www.unibook.upjs.sk  umožňuje zakúpiť 
ponúkanú literatúru z pohodlia obývačky. 
Zakúpená kniha sa následne odosiela kupu-
júcemu poštou na dobierku. 

Otváracie hodiny Univerzitnej predajne 
kníh prevádzkovanej na Tr. SNP 1 v Ko- 
šiciach sú každý pracovný deň od 9:00 do 
15:30 hod. a prevádzka na ul. Kováčska 26 
v Košiciach je otvorená od pondelka 
do stredy v čase od 9:00 do 15:30 hod. 

Obchodné podmienky, dostupnosť lite-
ratúry i otváracie hodiny prevádzok sú zve-
rejnené na stránke univerzitného e-shopu 
Unibook http://unibook.upjs.sk.

PhDr. E. Medviďová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.medvidova@upjs.sk
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Predstavujeme nového dekana Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je jeho alma mater – štúdium na jej lekárskej fakulte ukončil s vyznamenaním 
a Cenou dekana v roku 1986. Na lekársku fakultu sa vrátil ako odborný asistent v roku 1990 a pôsobí na nej už štvrťstoročie 
– najprv ako asistent, neskôr docent a profesor na internej klinike a následne ako prednosta kliniky preventívnej medicíny a 
telovýchovného lekárstva a prednosta III. internej kliniky. Funkcie dekana sa ujal po štvorročnom období pôsobenia vo funk-
cii prodekana pre zahraničné vzťahy. Po svojom zvolení do funkcie 16. októbra 2014 deklaroval, že sa chce naplno venovať 
vedeniu fakulty.

Pred nástupom do funkcie deka-
na ste boli v prodekanom, takže 
ste boli dobre zorientovaný v celej 
problematike – pedagogických zá-
ležitostiach, vzťahoch s výučbový-
mi základňami i zahraničnými part-
nermi či ekonomickými otázkami, 
čo je nesporne veľká výhoda. 
V čom je funkcia dekana iná, pre-
kvapilo vás niečo?

Hádam ani nie. Funkcia dekana je iste 
veľmi náročná, no prináša aj isté „úľavy“. 
Zjednodušene – ak si správne vyberiete 
svoj tím prodekanov a ostatných spolupra-
covníkov, veľa svojich kompetencií, a tým aj 
práce, môžete následne delegovať práve na 
nich a ich podriadených. Po prvých mesia-
coch si dovolím tvrdiť, že toto sa mi zrejme 
darí, pretože sa na „svojich“ ľudí skutočne 
môžem spoľahnúť. Na druhej strane je pozí-
cia dekana podstatne náročnejšia vo vzťahu 
k osobnej zodpovednosti. Teda za všetko, 
čo sa na fakulte urobí alebo, naopak, čo sa 
nerealizuje. Ťarcha zodpovednosti je o to 
väčšia, že výsledky niektorých rozhodnutí 
neprichádzajú okamžite. A tie nepopulárne 
zas môžu vzbudiť dojem, že dekan „málo 
bojuje“ za svojich zamestnancov, alebo že 
dokonca niekedy „ide proti nim“.

Navyše dekan je tým človekom, ktorý sa 
najmä v hraničných, resp. kritických (nejas-
ných) situáciách napokon musí rozhodnúť 
a niesť zodpovednosť za vzniknutú situáciu. 
Narážam tým napríklad na nedávnu minu-
losť, okolnosti, ktoré sprevádzali (ne)pod-
pisovanie zmlúv s výučbovými základňami, 
kde môj predchodca musel prekonávať také 
problémy, o akých sa, obrazne povedané, 
žiadnemu z predchádzajúcich dekanov ani 
len nesnívalo.
 
V akom stave ste prebrali fakultu?

Pôsobil som zhruba 4 roky vo funkcii pro-
dekana pre zahraničné vzťahy a štúdium v 
anglickom jazyku aj ako štatutárny zástup-
ca dekana. Fakulta sa v posledných rokoch 
dostala zo zápornej ekonomickej bilancie 
do vysoko pozitívnych čísel, čo bolo spo-
jené aj so zlepšením ohodnotenia našich 
zamestnancov, najmä pedagógov 

a výskumníkov – tzv. tvorivých zamestnan-
cov fakulty. Fakulta však nežije len svoj 
„vlastný život“ – je spätá so svojím okoli-
tým prostredím, ktorým sú jej výučbové 
základne a, pochopiteľne, i celá univerzita. 
Vo vzťahoch s výučbovými základňami bolo 
posledné obdobie veľmi náročné a čaká nás 
obrovské množstvo práce, aby sa táto situ-
ácia zlepšila. Vrátim sa k ekonomike – naši 
partneri („okolité prostredie“) nám možno 
tak trochu závidia naše ekonomické výsled-
ky. Málokto si však uvedomí, že je za tým 
enormné úsilie, množstvo odučených hodín 
v anglickom jazyku, ktoré nám pomáha-
jú udržať si kvalitu výučby, aj v slovenskom 
jazyku. Uvediem príklad – učitelia, ktorí 
zároveň pôsobia ako lekári, sú odmeňova-
ní rezortom školstva a potom je realitou to, 
že tarifný plat nastupujúceho absolventa 
pracujúceho v rezorte zdravotníctva je vyšší 
ako plat profesora s mnohoročnou praxou. 
Je pochopiteľné, že v niektorých odboroch 
zákonite začíname pociťovať nedostatok 
kádrov (nie je to problém len košickej, ale 
všetkých lekárskych fakúlt v SR). Teda tzv. 
mimorozpočtové zdroje (získané za výučbu 
v anglickom jazyku) nepredstavujú akúsi 
„čerešničku na torte“, ale de facto jedi-
ný prostriedok, ako udržať naďalej vysokú 
personálnu kvalitu našej fakulty. Navyše 
čísla niekedy tak trochu klamú – z každých 
dvoch zarobených eur nám nezostane viac 
ako jedno euro. Prevádzkové náklady fakul-
ty vrátane platieb výučbovým základniam sú 
pomerne vysoké, ale dovolím si tvrdiť, že 
sa zároveň správame nanajvýš šetrne, čím 
chcem zdôrazniť, že určite hospodárime 
veľmi racionálne. 

Čo sú teda vaše priority?

Medzi moje priority patrí predovšetkým 
skvalitnenie pedagogického procesu. Znie 
to možno ako klišé, ale v prvom rade sme 
školou – vysokou školou. Uznávam, je ťažké 
súčasne napríklad aj liečiť, aj učiť a zároveň 
robiť vedu, výskum, prezentovať výsled-
ky svojej práce doma či v zahraničí. Práve 
preto si takíto ľudia zaslúžia primerané 
ohodnotenie. Iste, zaslúžia si ho aj učitelia 
ostatných fakúlt i ostatní zamestnanci, a vô-
bec všetci ľudia v našej spoločnosti, ktorí si 
svoju prácu vykonávajú svedomito, s láskou 
a radosťou. Je potrebné si uvedomiť aj to, 
že zdroje v štátnom rozpočte na to nie sú 
dostatočné ani vo vyspelejších krajinách. 

Preto je potrebné hľadať zdroje inde – my 
sme ich našli predovšetkým vo výučbe štu-
dentov v anglickom jazyku. Sú to však práve 
študenti, ktorí nás hodnotia a sú zároveň 
vizitkou našej práce. 

Čakajú študentov nejaké zmeny? 

Celosvetovo sa znižuje podiel tzv. kontaktnej 
výučby. Ide nielen o kapacitné dôvody (me-
nej vhodných pacientov), ale predovšetkým 
etické dôvody. Cieľom je preto vybudovanie 
špičkového simulátorového centra, ktoré-
ho ambíciou síce nie je nahradiť výučbu 
pri posteli pacienta, ale harmonizovať čas 
výučby tak, aby sme pripravili absolventov 
zrelých na klinickú prax. Teda aby príchod 
prvého reálneho pacienta nepredstavoval 
pre nich „nový zážitok“, ale príležitosť, ako 
svoje vedomosti pretaviť do reálneho života. 
Musíme zvýšiť kvalitu prednášok. Pracujeme 
na zapojení fakulty do medzinárodnej spolu-
práce s významnými fakultami v Európe i vo 
svete na princípe dostupnosti prednášok, 

povedzme profesorov z anglických univerzít 
aj pre našich študentov. Vice versa by sme 
mali byť schopní čosi podobné ponúknuť 
do takýchto databáz i my, teda prednášky 
našich učiteľov. Konkurenčné prostredie 
„donúti“ všetkých, aby prednášky neboli len 
„odprednášané“, ale aby mali stále vyššiu a 
vyššiu úroveň. Iste, existujú aj autorské prá-
va, to všetko je predmetom dohôd a spolu-
práce a to všetko môže byť opäť benefitom 
pre tých najlepších. Vďační nám za to budú 
naši študenti. Vyučujeme síce v dvoch ja-
zykoch, slovenskom a anglickom, ale dnes 
takmer nikto nepochybuje, že nato, aby ste 
sa stali špičkovým lekárom alebo vedcom, 
potrebujete ovládať aj svetový jazyk. Bude 
veľmi dobré, keď sa postupne budú veci na 
fakulte vnímať nielen v slovenskom, ale pri-
najmenšom v európskom kontexte. 

Dotknú sa zmeny aj zahraničných 
študentov?

Zahraniční študenti predstavujú nielen za-
ujímavý zdroj mimorozpočtových prostried-
kov pre našu fakultu, ale sú veľmi dôleži-
tým prvkom na ceste fakulty do Európy. 
Vďaka týmto financiám sme sa mohli vôbec 
uchádzať o výskumné granty zo štrukturál-
nych fondov EÚ (potrebná spoluúčasť vo 
financovaní), zvýšila sa výkonnosť našich 
zamestnancov vo vede a výskume, fakulta 
dosiahla v poslednej akreditácii najvyššie 
hodnotenie „A“. Bol by som nesmierne rád, 
keby sme postupne prestali rozlišovať medzi 
„zahraničný“ a „slovenský“ študent, keby 
sme hovorili o našich študentoch, ktorí bez 
ohľadu na svoju krajinu pôvodu budú napo-
kon úspešní či už na Slovensku, alebo kde-
koľvek vo svete. Mojou najväčšou ambíciou 
je, aby sme tých najschopnejších dokázali 
udržať u nás, na Slovensku, podľa možností 
priamo tu v Košiciach. Košice boli odjakživa 
kozmopolitným mestom a nedostatok do-
statočne kvalifikovaných a kvalitných lekárov 
je už aj naším problémom. Musíme nájsť 
prostriedky nato, aby šikovní a múdri od nás 
neodchádzali.

A naopak, musíme sa usilovať, aby sa naše 
know-how presadilo nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Vedomostná ekonomika je dnes 
najvýnosnejším odvetvím úspešného pod-
nikania. Nie je nič „ľahšie“ ako „predať svoj 
rozum“. Priznám sa, že ma teší skutočnosť, 
že náš vyučovací model by si chceli osvojiť 
dokonca aj renomované inštitúcie v zahra-
ničí. Musíme vytvoriť všetky podmienky (naj-
mä legislatívne), aby naši najlepší učitelia 
mali vytvorené možnosti nato, aby mohli par-
ticipovať aj na vzdelávaní študentov na iných 
európskych univerzitách. 

Je pochopiteľné, že sú zahraniční 
študenti pre fakultu veľmi dôležití.

Príjmy za štúdium v anglickom jazyku nám 
umožňujú investovať do rozvoja fakulty a 

spolufinancovať projekty zo štrukturálnych 
fondov. A predovšetkým vďaka finančným 
prostriedkom z eurofondov sa výrazne skva-
litnila výučba, no zároveň sa vytvorili aj nové 
možnosti na zakúpenie moderného prístro-
jového vybavenia, čo umožní ďalší rozvoj 
špičkového predklinického a klinického vý-
skumu. Zopakujem, päťpercentné spolufi-
nancovanie grantových projektov EÚ by ne-
bolo možné bez výučby v anglickom jazyku. 
Vďaka samoplatcom tiež dokážeme zaplatiť 
učiteľov, ktorí by inak hľadali uplatnenie v re-
zorte zdravotníctva alebo v zahraničí. 

Počet zahraničných študentov, predovšet-
kým vo vyšších ročníkoch štúdia, zrejme nie 
je žiaduce a ani možné zvyšovať. Teší nás 
významný nárast záujmu o štúdium na našej 
fakulte prakticky zo všetkých krajín Európy, 
ale aj USA a ďalších krajín prakticky zo 
všetkých kontinentov. Nevidím ako najväč-
ší problém počet prijatých študentov do 1. 
ročníka štúdia, pokiaľ na to nájdeme dosta-
točné kapacity – personálne i materiálne. 
Ten by v prípade pozitívnej situácie mohol 
byť aj vyšší. Ak však chceme zvýšiť kvalitu, 
musíme robiť prísnejšiu selekciu už v 1. roč-
níku štúdia. Zjednodušene: lepšie je prijať 
napríklad 200 študentov a z nich potom „vy-
brať“ 100 najlepších, ktorí budú pokračovať, 
ako prijať 100 študentov, z ktorých väčšina 
bude pokračovať aj ďalej... Treba vidieť aj 
celospoločenský prínos vyššieho počtu 
zahraničných študentov – je to významný 
ekonomický prínos pre naše mesto a celý 
región. Mám na mysli ich ubytovanie, stra-
vovanie, dopravu a voľnočasové aktivity vrá-
tane nezanedbateľného vplyvu na turizmus. 
 
Aké sú vaše predstavy o vývoji poč-
tu slovenských študentov? 

Počet slovenských študentov musí roz-
hodne zodpovedať požiadavkám, ktoré na 
nás kladú naše nadriadené orgány, teda 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Vždy 
zostane našou prioritou výučba požadova-
ného počtu slovenských študentov, preto 
budeme rozhodne plne rešpektovať potreby 
našej krajiny. V najbližšom čase sa nepred-
pokladá pokles počtu slovenských študen-
tov, naopak, skôr mierny nárast ich počtu. 
A paralely, pokiaľ ide o kvalitu, sú tie isté, 
ako som uviedol pri zahraničných študen-
toch – teda viac prijať, ale viac selektovať 
a preferovať kvalitu. 

Aké sú vaše vzťahy s partnerskými 
inštitúciami?

Vyznávam zásadu, že história je veľmi dôle-
žitá. V prípade vzťahov rôznych inštitúcií ich 
však nesmie zaťažovať, ale treba sa z nej ve-
dieť poučiť. Určité kroky sme urobili krátko 

po mojom nástupe do funkcie a domnievam 
sa, že sú vytvorené všetky predpoklady na 
rôznych úrovniach, aby sa vzťahy jednak 
s vedením UPJŠ, ale aj s našimi výučbový-
mi základňami vyvíjali v prospech všetkých 
zúčastnených strán. Pomôžem si známym 
mottom – „kde je vôľa, tam je cesta“. Mám 
pocit, že vôľa je, a vidím aj cestu – rovna-
ko tak aj naši partneri. Cesta býva aj tŕnistá, 
ale o to krajšie môžu byť potom plody našej 
spoločnej práce. 

Čo považujete za najdôležitejšie 
z pohľadu vás ako dekana i fakulty, 
ktorú vediete?

Je toho určite viac. Ale pokúsim sa parafrá-
zovať myšlienku Pierra de Coubertina – „nie 
je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ , ktorá 
je hlavnou ideou novodobých olympijských 
hier. Práve naopak, domnievam sa, že nie je 
dôležité sa len zúčastniť, ale vždy sa pokúsiť 
aj zvíťaziť. Netreba v tom však vidieť negáciu 
slov velikána. Ide o to, aby sa naši študenti 
a naši budúci absolventi vždy pokúšali o tie 
„svoje víťazstvá“. Ako lekári o víťazstvá nad 
chorobami, ako športovci o víťazstvá vo fér 
zápolení v ktorejkoľvek disciplíne, ako vedci 
o víťazstvo nad nevedomosťou, ako ľudia 
o víťazstvo nad nenávisťou, zlobou a lžou 
a ako učitelia, aby ich napokon ich vlastní 
žiaci vo všetkom dokázali prevýšiť. 

A čo váš mimopracovný život? 
Vašou srdcovou záležitosťou je 
preventívna medicína a ste praktic-
kým zástancom zdravého životné-
ho štýlu...

Okrem mojej práce je mojou najväčšou zá-
ľubou šport. V zime je pre mňa jednotkou 
alpské lyžovanie, v lete zase futbal. Nielen 
pasívne, ale aj aktívne, aj keď k tomu futbalu 
sa dostávam hlavne pre pracovné vyťaženie 
čoraz menej. Šport učí človeka väčšej odol-
nosti a prináša vždy aj isté riziká, rovnako 
ako život. Učí človeka aj prehrávať a tiež vás 
naučí, ako chutí víťazstvo. Pocit príjemnej 
únavy, či už po dobrej lyžovačke, po bicyk-
lovaní alebo plávaní, je vždy krásny. Milujem 
hory, prírodu, prechádzky po ťažko dostup-
ných lesoch spojené s hľadaním krásnych 
hríbov. Absolútnou prioritou je pre mňa zdra-
vie a rodina. Riadim sa myšlienkou svojich 
rodičov: „stratil si peniaze, nič si nestratil, 
stratil si čas, veľa si stratil, stratil si zdravie, 
všetko si stratil“. Preventívna medicína je 
nielen mojou prácou a mojím koníčkom, ale 
snažím sa, aby sa stala aj cestou k zdravé-
mu životnému štýlu nás všetkých. 

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Foto: 
Žofia Hnátová, LF UPJŠ v Košiciach

Zahraniční študenti
sú veľmi dôležitým prvkom
na ceste fakulty do Európy

Jednou z priorít je skvalitnenie
pedagogického procesu

Riadi sa heslom svojich
rodičov: „Stratil si peniaze,

nič si nestratil, stratil si čas,
veľa si stratil, stratil si zdravie,

všetko si stratil...“
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Unikátne mapovanie 
jaskyne Domica

pomocou
laserového skenovania

Výskum krasových území patrí medzi tradičné výskumné aktivity Ústavu geogra-
fie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V Ústave geografie v roku 2013 sa 
začal projekt APVV SPATIAL3D „Nové metódy priestorového modelovania pomo-
cou laserového skenovania a 3D GIS-u“, ktorý je zameraný na využitie najnovších 
metód digitálneho mapovania a modelovania krajiny pomocou nových geopriesto-
rových technológií a geografických informačných systémov.

V súvislosti s tvorbou komplexného 3D modelu krajiny v prostredí geografického 
informačného systému sme sa rozhodli vytvoriť 3D model jaskyne Domica s vyu- 
žitím najmodernejších technológií mapovania – laserovým skenovaním. Táto tech-
nológia je známa aj pod skratkou LiDAR. Využíva aktívnu metódu bezkontaktné-
ho prieskumu povrchov, ktorej princíp je založený na emitovaní laserového lúča 
s vysokou frekvenciou, a následné zaznamenávanie jeho odrazov od rôznych 
povrchov (terén, budovy, vegetácia). V prípade pozemných skenerov je možné do-
siahnuť presnosť merania 2 – 8 milimetrov a hustota bodov sa pohybuje na úrovni 
niekoľkých milimetrov až centimetrov. Výstupom skenovania je potom tzv. mračno 
bodov obsahujúce státisíce až miliardy bodov v závislosti od hustoty merania a veľ-
kosti mapovaného územia.

Počas prvého marcového týždňa roku 2014 bolo v rámci projektu realizova-
né podrobné 3D mapovanie jaskyne Domica pomocou pozemného laserového 
skenovania. Toto skenovanie bolo realizované v spolupráci s Queen‘s University 
Belfast v Spojenom kráľovstve. Skenovanie odborne garantoval a spoločne s naši-
mi riešiteľmi projektu vykonal pán John Meneely z partnerskej univerzity pomocou 
skenera FARO Focus 3D S120. Proces skenovania trval 5 dní a výsledkom mapo-
vania je mračno bodov reprezentujúce vnútorný povrch jaskyne, pričom obsahu-
je vyše 11 miliárd bodov s odstupom 1 – 15 milimetrov. Ide teda o veľmi detailnú 
priestorovú 3D reprezentáciu jaskyne, ktorú ďalej využijeme na tvorbu nových 
metód 3D modelovania a vo výskume vývoja jaskyne a priestorových vzťahov v zlo-
žitom systéme krasovej krajiny. Využijeme aj moderné metódy geoprocessingu na 
spracovanie masívnych dát. Ďalšie informácie o tejto metóde mapovania 
a projekte SPATIAL 3D je možné nájsť na stránke projektu 
http://spatial3d.science.upjs.sk/.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

jaroslav.hofierka@upjs.sk

Mgr. Michal Gallay, PhD.
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

michal.gallay@upjs.sk

Budúci učitelia 
sa pripravujú na výučbu
s dotykovými technológiami

Prírodovedecká fakulta UPJŠ získala 
vďaka projektu Škola na dotyk UNIVERZITA 
(www.skolanadotyk.sk) tabletovú učeb-
ňu, v ktorej sa budúci učitelia naučia, ako 
efektívne využívať najmodernejšie dotyko-
vé technológie vo vyučovacom procese. 
Projekt Škola na dotyk UNIVERZITA sa 
realizuje z iniciatívy firmy Samsung prostred-
níctvom neziskovej organizácie Edulab, n. 
o., na pôde troch univerzít/fakúlt (PriF UK 
Bratislava, FPV UKF Nitra a PF UPJŠ 
v Košiciach), ktoré sa vo svojich študijných 
programoch zameriavajú na prípravu budú-
cich učiteľov prírodovedných predmetov, 
matematiky a informatiky. 

 Tabletová učebňa je umiestnená v Ústave 
fyzikálnych vied PF v laboratóriu SA1C02. 
Súčasťou získaného vybavenia je 20 tab-
letov, 65-palcový veľkoplošný dotykový 
displej, dobíjacia stanica pre tablety, router 
na sieťové pripojenie, server a licencie sys-
tému manažovania vzdelávania Samsung 
School.

 „Prirodzené využívanie digitálnych 
technológií vo vzdelávaní kladie nové 
požiadavky na spôsobilosť a počítačo-
vú gramotnosť učiteľov. Naším záme-
rom je, aby už budúci učitelia získali 
základné zručnosti nevyhnutné pre 
využívanie dotykových technológií vo 
vzdelávaní. V rámci výučby predmetov 
odborovej didaktiky sa tak budeme ná-
sledne môcť zamerať na prípravu kon-
krétnych vzdelávacích aktivít, interak-
tívnu výučbu, spätnú väzbu a vyhodno-
covanie získaných vedomostí a spôso-
bilosti žiakov. Veríme, že tak rozšírime 
zručnosti budúceho učiteľa, absolventa 
našej fakulty,“ uviedol doc. RNDr. Marián 
Kireš, PhD., vedúci oddelenia didaktiky fyzi-
ky Ústavu fyzikálnych vied PF.

 V priebehu letného semestra 2014/2015 
absolvovalo viac ako 120 študentov a 12 
učiteľov z oddelení didaktiky jednotlivých 
predmetov prírodovedeckej fakulty dva 
úvodné semináre zamerané na získanie zá-
kladných zručností práce s tabletmi, využitie 
vzdelávacích aplikácií a prostredia Samsung 
School na tvorbu vzdelávacích aktivít a ich 
administrovanie. Následne budú mať učitelia 
i študenti možnosť absolvovať otvorené ho-
diny na vybraných základných a stredných 
školách zapojených v projekte Škola na 
dotyk, kde už tabletové učebne využívajú vo 
výučbe. Na základe týchto aktivít a praktic-
kých skúseností študenti pripravia vlast-
né návrhy metodík s využitím dotykových 
technológií, ktoré budú mať možnosť overiť 
počas svojej pedagogickej praxe. Dotykové 
technológie budú zaradené aj do výučby 

vybraných predmetov v rámci prípravy budú-
cich učiteľov na PF UPJŠ.

 Učitelia aj študenti zapojení do projek-
tu skonštatovali, že využívaním dotykových 
technológií môžeme docieliť vyššiu inte-
raktivitu výučby, okamžitú spätnú väzbu, 
lepší monitoring samostatnej práce žiaka, 
ako aj viac na žiaka zamerané vyučovanie. 
Rozhodujúci je však učiteľ, schopný dať do-
stupným technológiám zmysel a vyťažiť 
z nich to najlepšie, čo pre prírodovedné 
vzdelávanie ponúkajú. 

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu a marketing

UPJŠ v Košiciach
jana.olenicova@upjs.sk

Li-iónové batérie
a elektromobilita
– zelená budúcnosť

RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., 
sa okrem iného venuje hlavne základnému 
a aplikovanému výskumu Li-iónových batérií. 
Li-iónové batérie sa bežne používajú v spot-
rebnej elektronike a v malých prenosných 
zariadeniach. Vďaka ich vysokému napätiu 
(3,6 – 3,8 V), nízkej hmotnosti, vysokej cyk-
lovateľnosti a stabilite sa dnes už bež- 
ne používajú aj na pohon elektromobilov. 
S rozvojom elektromobility rastie aj dopyt po 
lacných a bezpečných batériách s vyso-
kou kapacitou a dlhou životnosťou. Preto sa 
výskum sústredí na nájdenie a vylepšenie 
katódových a anódových materiálov tak, aby 
spĺňali požiadavky trhu. Dr. Fedorková sa vo 
svojej práci zaoberá prípravou a charakteri-
záciou nových katódových materiálov na bá-
ze LiFePO4, ktoré majú vysokú kapacitu 
a v porovnaní s inými materiálmi, ako 
LiCoO2, sú oveľa bezpečnejšie, lacnejšie 
a environmentálne neškodné. 

 V tejto oblasti spolupracuje s viacerými 
inštitúciami doma i v zahraničí. Ako obzvlášť 
zaujímavá sa javí zahraničná spolupráca so 
španielskymi kolegami z Catalan Institute of 
Nanoscience and Nanotechnology v Bar- 
celone, ďalej s nemeckými kolegami 
z WWU Münster, ako aj s pracovníkmi via-
cerých českých univerzít, napr. VUT v Brne. 
V rámci aplikovaného výskumu spolupra-
cujeme s firmou MyEnergy. Na projek-
te GreenWay sa Dr. Fedorková podieľa-
la charakterizáciou reálnych Li-iónových 
batérií, ktoré sa používajú v elektromobi-
loch. Taktiež je členkou odbornej rady tohto 
projektu, ktorý je podporený aj Európskou 
komisiou v rámci programu TEN-T.

RNDr. Andrea Straková Fedorková 
pri nabíjaní elektromobilu Otvorená Li-iónová batéria používaná v elektromobile
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Osobnosťou roka v programoch EÚ sa v rámci súťaže Vedec roka SR 2014 stal 

Dňa 12. 5. 2015 sa v Bratislave uskutoč-
nilo slávnostné odovzdávanie cien súťaže 
Vedec roka SR 2014, ktorú už po osem-
násty raz zorganizovali Centrum vedecko-
-technických informácií SR, Slovenská 
akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-
technických spoločností. Cieľom súťaže je 
oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popred-
ných slovenských vedcov a technológov 
z prírodovedných a technických oblastí 
vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého 
bádania.

V kategórii Osobnosť roka v progra-
moch EÚ bol ocenený prof. RNDr. Pavol 
Miškovský, DrSc., z Prírodovedeckej fakul-
ty UPJŠ v Košiciach. Ocenenie si prevzal za 
významný podiel na príprave a koordinácii 
úspešného projektu 7. RP EÚ získaného 
na Slovensku (Fostering excellence in mul-
tiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného 
riešiteľa a za významný podiel na zapojení 
sa Slovenska do paneurópskej siete pre 
biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. 

Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zú-
častnil prezident SR Andrej Kiska, štátna 

tajomníčka ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Romana Kanovská, 
generálny riaditeľ Centra vedecko-
-technických informácií SR prof. RNDr. 
Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. 
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a prezi-
dent ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, 
PhD., EUR ING. Hodnotiacu komisiu 
tento rok viedla podpredsedníčka SAV 
RNDr. Eva Majková, DrSc.

Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach sa na slávnostnom odo-
vzdávaní ocenení v zastúpení rek-
tora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 
Ladislava Mirossaya, DrSc., zúčast-
nili prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., 
prorektor pre vedu a výskum, a doc. 
RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., de-
kan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach.

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu
a marketing UPJŠ v Košiciach

jana.olenicova@upjs.sk

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Foto: CVTI SR 
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V dňoch 14. – 17. apríla 2015 sa v Lip- 
tovskom Jáne vďaka projektu „Rozvoj ino-
vatívnych foriem vzdelávania a podpora 
interdisciplinarity štúdia na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(RIFIV)“, spolufinancovaného zo zdrojov 
Európskej únie, uskutočnil 2. ročník celo-
univerzitného podujatia Jarná škola dok-
torandov UPJŠ. Cieľom tohto podujatia 
bolo prehĺbenie aspektov interdisciplinarity, 
vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne 
doktorandského vzdelávania zohľadňujú-
ceho perspektívne potreby vedomostnej 
spoločnosti. 

Záštitu nad podujatím prevzali odbor-
ný garant prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 
prorektor pre vysokoškolské vzdeláva-
nie a informačné technológie, a členovia 
programového výboru z jednotlivých fakúlt 
univerzity: Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, 

Jarná škola 
doktorandov

DrSc., prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., 
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., doc. JUDr. 
Milena Barinková, CSc., a doc. RNDr. 
Vladimír Zeleňák, PhD. Podujatia sa zúčast-
nilo 46 doktorandov UPJŠ z 29 študijných 
programov, z toho 7 z filozofickej fakulty, 
3 z fakulty verejnej správy, 10 z lekárskej fa-
kulty, 5 z právnickej fakulty a 21 z prírodove-
deckej fakulty. 

V rámci odborného programu odzneli ple-
nárne prednášky významných odborníkov 
nielen zo zahraničia, ale v jednotlivých sek-
ciách aj prednášky odborníkov UPJŠ 
s cieľom posilnenia interdisciplinárneho as-
pektu a oboznámenia so súčasnými trend-
mi vo svete aj doma v oblasti prírodných, 
lekárskych, humanitných a spoločenských 
vied, matematiky a informatiky. Podnetnou 
pre doktorandov UPJŠ bola aj panelová 
diskusia s rektorom prof. MUDr. Ladislavom 
Mirossayom, DrSc., a prorektorkou pre 
zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávkou 
Tomaščíkovou, PhD.

 Ciele podujatia sa podarilo naplniť, čo 
potvrdzuje aj výrok jedného doktoranda: 

„Výborný program aj organizácia. 
Adekvátny priestor na získanie nových ve-
domostí, zorientovanie sa aj nadviazanie 
spolupráce do budúcnosti.“

Záverom si v mene všetkých doktorandov 
UPJŠ dovolím vyjadriť prianie, aby sa v tradí-
cii realizácie Jarnej školy doktorandov UPJŠ 
pokračovalo aj v budúcnosti. 

Podrobnejšie informácie o tomto podujatí 
nájdete na webovej stránke

https://rifiv.ccv.upjs.sk.

Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.
projektová manažérka

Centrum celoživotného vzdelávania
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Fotografie: 
Ján Slašťan, DiS.

Centrum celoživotného vzdelávania
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Deň otvorených dverí Právnickej fakulty UPJŠ 
stredoškolákov zaujal 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach pri-
vítala 4. marca 2015 študentov a učiteľov 
stredných škôl, ale aj rodičov budúcich 
vysokoškolákov na dni otvorených dverí. 
Záujemcovia o štúdium mali príležitosť zís-
kať komplexné informácie o možnostiach 
štúdia na fakulte. 

Deň otvorených dverí začal otvore-
ním a privítaním uchádzačov o štúdium 
dekankou fakulty doc. JUDr. Gabrielou 
Dobrovičovou, CSc. Následne program 
pokračoval predstavením fakulty a mož-
ností štúdia. Informácie o štúdiu, ako aj 
o zahraničných študijných pobytoch 
a sociálnom zabezpečení študentov záu-
jemcom poskytli prodekani fakulty JUDr. 
Miroslav Štrkolec, PhD., a JUDr. Regina 
Hučková, PhD., ktorí poskytli stredoškolá-
kom aj cenné informácie o štruktúre fakul-
ty. Počas celého predpoludnia záujemcov 
o štúdium sprevádzali členovia vedenia 

Skupina interných doktorandov právnickej fakulty 
našej univerzity mala unikátnu možnosť zúčastniť 
sa kurzu právnej etiky vedeného americkým pro-
fesorom Jamesom E. Moliternom z Washington & 
Lee University v Spojených štátoch amerických. 
Kurzu sa zúčastnilo asi 20 doktorandov z právnic-
kých fakúlt v Bratislave, Trnave a v Košiciach a bol 
organizovaný Veľvyslanectvom USA v Slovenskej 
republike. 

Samotný kurz právnej etiky prebiehal v dvoch 
etapách. Prvou z nich bola v mesiacoch október 
2014 až február 2015 interaktívna participácia na 
seminároch vedených prostredníctvom videokonfe-
rencie. Druhou etapou bola intenzívna spolupráca 
počas týždňového workshopu v dňoch 2. – 6. 3. 
2015 s profesorom Moliternom naživo, a to na pôde 
Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Kurz právnej etiky, ktorý by mal byť nevyhnutnou 
súčasťou vzdelávania budúcich mladých právnikov, 
bol popri fundamentálnych predpokladoch výkonu 

právnického povolania ako povinnostiach právnikov, dôvernosti 
právnického povolania orientovaný predovšetkým na praktické 

riešenie etických dilem vznikajúcich v rôz-
nych právnických profesiách, s hlavným 
zameraním na advokátov, ale i sudcov či 
prokurátorov. Bol zameraný na ochranu zá-
kladných princípov nestrannosti a nezávis-
losti výkonu profesie, vytváranie etických 
kódexov regulujúcich etický rozmer správa-
nia právnikov v spojení s ich spoločenským 
životom či modernými technológiami a soci-
álnymi sieťami a pod. Celý kurz, ktorého vý-
sledkom bolo slávnostné odovzdávanie dip-
lomov v rezidencii Veľvyslanca Spojených 
štátov amerických na Slovensku, sa niesol 
vo veľmi príjemnej a podnetnej pracovnej 
atmosfére, ku ktorej nepochybne prispel 
profesor svojím motivujúcim a priateľským 
osobným prístupom. 

Nielen interaktivitu výučby, ale i spontán-
nosť prof. Moliterna mali nakoniec mož-
nosť spoznať i študenti Právnickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika, a to na prednáške 
profesora počas jeho návštevy Košíc dňa 
11. 3. 2015. Prednášky, ktorá bola zorgani-
zovaná Veľvyslanectvom USA v spolupráci 
s JUDr. Danielou Lamačkovou z pracovis-
ka právnych kliník, sa zúčastnilo cca 70 
účastníkov – študentov práva, interných 

fakulty a ďalší vysokoškolskí učitelia. 
Zaujímavou súčasťou dňa otvorených dve-
rí bolo sprístupnenie živej výučby s mož-
nosťou účasti na vybraných prednáškach 
a seminároch.

Mgr. Jana Oleničová
vedúca úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
jana.olenicova@upjs.sk

Kurz právnej etiky 

doktorandov a tiež vyučujúcich z právnickej fakulty. Nosnou té-
mou prednášky bola najmä sudcovská etika so zameraním na 
riešenie konfliktných situácií ohrozujúcich nestrannosť sudcu od 
účastníkov konania. 

 Návšteva profesora Moliterna v Košiciach poukázala na dôle-
žitosť vzdelávania budúcich absolventov právnických fakúlt 
v oblasti právnickej etiky, a to najmä v kontexte jej praktického 
uplatňovania v situáciách, ktoré prináša nielen profesijný život 
a s ktorými si často súčasní profesionálni právnici vzhľadom 
na absentujúce vzdelávanie v tejto oblasti, ako aj chýbajúce 
doktrinálne ukotvenie a kvalitné etické kódexy nevedia dať ra-
dy. Obzvlášť vyzdvihnutou bola potreba práce vyučujúcich so 
študentmi v rámci praktickej výučby, najmä prostredníctvom 
právnych kliník zastrešovaných Pracoviskom právnych kliník 
Právnickej fakulty UPJŠ. Takéto vzdelávanie je totiž nevyhnutným 
predpokladom rozvoja zručností študentov a možností ich budú-
ceho úspešného uplatnenia v praxi. 

Mgr. Martin Hamřik
interný doktorand a vyučujúci Stážovej kliniky

Pracovisko právnych kliník Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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Zo života
filozofckej fakulty

Publikačná žatva
na katedre
slovakistiky

Záver minulého kalendárneho roka a začiatok toho súčas-
ného bol pre Katedru slovakistiky, slovanských filológií a ko-
munikácie Filozofickej fakulty (KSSFaK FF) UPJŠ v Košiciach 
publikačne mimoriadne úrodný. Vedecko-pedagogickí za-
mestnanci tohto pracoviska vydali samostatne päť monogra-
fických prác a spoluautorsky sa podieľali na vzniku jednej 
vysokoškolskej učebnice a jednej kolektívnej monografie.

M. Andričík: Aspekty piesňového textu
Vedúci katedry doc. PhDr. Marián Andričík, 
PhD., sa vedeckovýskumne dlhodobo venu-
je textom populárnych piesní. Jeho vedecká 
monografia Aspekty piesňového textu je 
výstupom grantového projektu VEGA č. 
1/0873/12 Piesňový text v druhej polovici 
20. a prvej dekáde 21. storočia. Piesňový 
text je fenomén, ktorý tvorí neodmysliteľ-
nú a neoddeliteľnú súčasť nášho životného 
priestoru. Autor vo svojej publikácii nazerá 
na tento fenomén z perspektívy literárno-
vedného výskumu. Najväčší priestor venuje 
poetike piesňového textu (refrén, slogan, ja-
zyk, obraznosť, téma, tonalita, rytmus, verš, 

rým). Na celkovo 170 stranách ponúka aj pohľad na dejiny piesňo-
vého textu a na jeho komunikačné aspekty (autor, príjemca atď.).

L. Šutor, D. Burdová: Genóm slovenskej 
ľudovej čarodejnej rozprávky
Monografia Genóm slovenskej ľudovej ča-
rodejnej rozprávky (230 s.) dvojice autorov 
PhDr. Lukáš Šutor, PhD. – Mgr. Daniela 
Burdová, PhD., je publikačným výstupom 
rovnomenného projektu realizovaného 
v rámci Vnútorného vedeckého grantového 
systému UPJŠ pre mladých učiteľov a výs- 
kumných pracovníkov (VVGS-2013-129). 
Kniha pozostáva z dvoch častí – v prvej D. 
Burdová ponúka analýzu rozsiahleho roz-
právkového materiálu a vytvára profil sloven-
ského typu ľudovej čarodejnej rozprávky, 

v druhej časti L. Šutor hľadá pôvod slovenskej ľudovej čarodejnej 
rozprávky a prichádza k zaujímavým záverom – jej najhlbšie význa-
mové podložie stotožňuje s nomádskym kultúrnym komplexom 
a šamanizmom...

J. Zimmermann: Waveletová analýza re-
čového signálu v jazyku Matlab
Prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., je 
špičkový odborník v oblasti experimentál-
nej fonetiky. Od roku 2000 sa zaoberá 
aplikovaním vlnkovej (wavelet) transformá-
cie v experimentálnej fonetike na analýzu 
a resyntézu rečového signálu. Jeho naj-
novšia monografia s názvom Waveletová 
analýza rečového signálu v jazyku Matlab 
(232 s.) vznikla v rámci projektu VEGA č. 
1/0938/12 Vlnková (wavelet) analýza 

akustického rečového signálu a nadväzuje na autorovu publikáciu 
Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového 
signálu z roku 2002. Kniha je napísaná pre programové prostre-
die a programovací jazyk Matlab a J. Zimmermann v nej najväčší 
priestor venuje diskrétnej waveletovej a paketovej analýze.

J. S. Sabol: Medzi literatúrou, filmom 
a divadlom
Významný košický filmový tvorca, režisér, 
scenárista, spisovateľ a vysokoškolský 
pedagóg doc. Mgr. Ján S. Sabol, PhD., 
ArtD., predložil interdisciplinárne konci-
povanú monografickú prácu pod názvom 
Medzi literatúrou, filmom a divadlom 
s podtitulom Genologické poznámky 
k interakcii literárnych, filmových a diva-
delných postupov v umeleckom diele 
(134 s.). Syntetizoval v nej svoje dlhoroč-
né vedeckovýskumné poznatky z filmovej 
a televíznej tvorby a slovenskej literatúry, 
ktoré sú hlavnými oblasťami jeho vedec-
kého bádania. Autor v knihe ponúka de-

taily o filmovej adaptácii literárnych diel, o vzťahu medzi literárnou 
predlohou a filmovým tvarom či o (ne)interakcii divadelných a filmo-
vých postupov v umeleckom texte.

J. Gbúr, J. Sabol: Verš v štruktúre básnic-
kého textu
Renomovaná autorská dvojica prof. PhDr. 
Ján Gbúr, CSc. – Dr. h. c. prof. PhDr. Ján 
Sabol, DrSc., vydala monografickú prácu 
Verš v štruktúre básnického textu (208 s.), 
v ktorej na problematiku verša a umeleckého 
textu nazerá interdisciplinárne – z po- 
hľadu verzológie, všeobecnej jazykovedy 
a semiotiky. Svoju pozornosť venuje výcho-
diskám výskumu rytmu a metra básnické-
ho textu, vývinu slovenského verša, genéze 

Hviezdoslavovho jambu a veršu jeho drámy, ale aj problematike 
vzťahu poézie a prózy a tiež fónickej a významovej stavbe básnické-
ho textu. Dielo je jedným z výsledkov riešenia grantového projektu 
VEGA č. 1/0299/12 Tvorba a recepcia esteticko-axiologických 
parametrov slovenskej poézie a slovenskej prózy na prelome 
19. a 20. storočia.

Kol. autorov: Tvorba a recepcia 
rozhlasového a televízneho textu
Unikátna vysokoškolská učebnica, ktorá 
spojila dve na prvý pohľad konkurenčné 
akademické pracoviská – aj takto by sme 
mohli charakterizovať publikáciu kolektívu 
ôsmich vedecko-pedagogických pracov-
níkov v oblasti masmediálnych štúdií na FF 
PU v Prešove a FF UPJŠ v Košiciach 
s názvom Tvorba a recepcia rozhlasového 
a televízneho textu (293 s.). Autori – me-
dzi nimi aj trojica PhDr. Renáta Cenková, 
PhD., doc. Mgr. Ján S. Sabol, PhD., ArtD., 

a PhDr. Marián Gladiš, PhD., z oddelenia masmediálnych štúdií 
KSSFaK – sa v nej usilujú predstaviť „gramatiku“ modernej rozhla-
sovej a televíznej produkcie. Kniha vyšla v rámci rovnomenného 
projektu KEGA a je považovaná za prvé spoločné dielo prešovsko-
-košickej mediálnej školy.

Na kolektívnom diele – monografii Funkcia obraznosti vo filozofii 
(234 s.) – participovala aj vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej 
vedy KSSFaK FF UPJŠ PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. Skúmala 
funkčné využitie obraznosti a jej miery v rámci piatich traktátov Ibn 
Gabirola Fons vitae (viac o tejto monografii sa dočítate na inom 
mieste aktuálneho vydania Universitas Šafarikiana).
 Publikačná žatva na katedre slovakistiky sa očakáva aj v tomto roku 
– v jej edičnom pláne je viacero monografických prác a sedem vy-
sokoškolských učebníc.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
marian.gladis@upjs.sk

Prvý a druhý blok prednáškového cyklu 
Rod v interdisciplinárnom diskurze, kto-
rý sa uskutočnil 15. apríla a 11. mája 2015 
v Historickej aule UPJŠ v Košiciach, je spo-
jený s úlohami grantového projektu KEGA 
020UPJŠ-4/2013. 

V prvom bloku, po úvodnom privítaní ve-
dúcim projektu prof. PhDr. Jánom Gbúrom, 
CSc., predniesla svoju prednášku na té-
mu Poezie žen – možnosti kritiky. Případ 
Jiřina Hauková a Mila Haugová doc. Mgr. 
Libuše Heczková, Ph.D., z Ústavu českej 
literatúry a komparatistiky Karlovej univerzi-
ty v Prahe, v ktorej sa venovala komparácii 
tvorby českej a slovenskej autorky, vysvetľu-
júc špecifiká ich poetík spočívajúcich v spô-
sobe tematizácie ženského fenoménu na 
pozadí národných literatúr. Podoby sloven-
ského feminizmu predstavila v prednáške 
Podoby konceptualizácie rodu ako analy-
tickej kategórie vo feministickom kultúr-
nom časopise Aspekt PhDr. Jana Cviková, 
PhD., z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bra- 
tislave, ktorá ako zakladateľka prvého femi-
nistického časopisu na Slovensku s prehľa-
dom a zaangažovaním vysvetľovala okolnosti 
jeho vzniku a vývinu. Ďalšia z prednášajú-
cich Mgr. Dana Hučková, CSc., z Ústavu 
slovenskej literatúry SAV v Bratislave, sle-
dovala v prednáške Za novú ženu (Motívy 
emancipácie žien v slovenskej literatú-
re na začiatku 20. storočia) emancipač-
nú snahu slovenských žien v 19. storočí. 
PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., 
z Katedry germanistiky FF UPJŠ v Koši- 
ciach, v prednáške „... ale ja som ženská, 
kto je viac a buďte radi, že ňou nemusíte 
byť“ rozšírila záber podujatia o výsledky 
z výskumu tvorby nemeckých autoriek, 
a to nielen z prelomu 19. a 20. storočia.

Témy prednesené v druhom bloku nadvia-
zali na ženskú a feministickú líniu v slo- 
venskej aj v slovinskej literatúre. Prof. 
PhDr. Marta Součková, PhD., z Katedry 

O aktuálnej téme v literatúre alebo 
Rodový aspekt v prednáškovom cykle

slovenskej literatúry a literárnej vedy ISMKŠ 
FF PU v Prešove, priniesla v prednáške 
K poetike slovenských ponovembrových 
autoriek bohatú škálu podnetov do vedec-
kého uvažovania o tematizácii ženských 
otázok, žien, ženskosti a ženstva v slo-
venskej literatúre. V širšie koncipovanej 
téme Spisovateľky o sebe alebo Rod ako 
ideologická kategória? Metodologické, 
štruktúrne a empirické aspekty rodového 
výskumu v literatúre s prihliadnutím na 
slovinský, ale aj český kontext predstavila 

PhDr. S. Repar, PhD., na slovenskej scéne 
známa literárna kritička, poetka aj literárna 
vedkyňa (pôsobiaca t. č. v Slovinsku), roz-
kolísaný pohľad v kultúre známych osobnos-
tí – najmä samotných feministicky angažo-
vaných ženských autoriek – na feminizmus, 
ktorý je zjavne poznačený súdobou ideoló-
giou neoliberalizmu. 

Otvorený diskurz o rodovej problemati-
ke umožnil nazrieť do ustáleno-neustálenej 

oblasti názorov, neujasnených pojmov, dy-
namicky sa vyvíjajúcich postojov. Ukázal, že 
rodová problematika si vyžaduje systema-
tický prístup k objasňovaniu nielen literár-
nohistorických faktov, ale aj k cizelovaniu 
metatextových interpretácií, ktoré vedú k 
argumentačne vystuženým záverom, a to 
aj s ambíciou literárnej vedy svojím vlastným 
vkladom obohatiť aktuálne prebiehajúce in-
terdisciplinárne bádanie. 

Organizátorský tím (v zložení: PaedDr. 
I. Hajdučeková, PhD., Mgr. D. Burdová, 
PhD., Mgr. G. Lukáč a Mgr. J. Souček) 
a prednášajúce hostky potešil záujem poslu-
cháčok a poslucháčov o nastolenú proble-
matiku, ktorá si našla na akademickej pôde 
svojich priaznivcov. A preto naznačme, že 
nadväzujúc na prvé dva bloky, sú v rámci III. 
prednáškového bloku v jesennom termíne 
naplánované prednášky, ktoré rozšíria in-
terdisciplinárny diskurz o ďalšie výskumné 
podnety.

Mgr. Daniela Burdová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

daniela.burdova@upjs.sk

PaedDr. I. Hajdučeková, PhD. 
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

ivica.hajducekova@upjs.sk

Študenti masmédií z Košíc a Prahy si opäť merali sily
Po vlaňajšej úspešnej premiére sa aj ten-

to rok – vo štvrtok 7. mája 2015 – uskutoč-
nila medzinárodná študentská video- 
konferencia pod názvom Médiá a my. 
Organizátorsky sa pod ňu opäť podpísa-
li oddelenie masmediálnych štúdií Katedry 
slovakistiky, slovanských filológií a komuni-
kácie Filozofickej fakulty (KSSFaK FF) UPJŠ 
v Košiciach a Katedra mediálních studií 
Metropolitní univerzity Praha (KMS MUP).

 Študenti masmédií z Košíc a Prahy 
prezentovali projekty svojich záverečných 
prác a diskutovali o aktuálnych teoretic-
kých a praktických aspektoch pôsobenia 
masových médií v Českej republike a na 
Slovensku, ale aj o ich vplyve na mediálne 
publikum v našich krajinách. Obe strany 
ocenili možnosť priamej konfrontácie vý-
sledkov študijného a tvorivého procesu na 
našich akademických pracoviskách a zhodli 
sa na potrebe pokračovať v organizovaní po-
dobných podujatí aj v budúcnosti.

V druhom ročníku medzinárodnej štu-
dentskej videokonferencie Médiá a my 
2015 sa na pomyselné stupne víťazov po-
stavili dvaja študentskí zástupcovia UPJŠ 
v Košiciach:

1. miesto získala Bc. Miroslava Psárová 
z KSSFaK FF UPJŠ s prácou Nastoľovanie 
tém v hlavnom spravodajstve komerčných 
slovenských televízií Markíza a JOJ (školi-
teľka: PhDr. Renáta Cenková, PhD.),

2. miesto dosiahla Bc. Kristýna Klégrová 
z KMS MUP s témou Psychologické srov-
nání pornografie pro muže a ženy (školiteľ-
ka: PhDr. Michala Škrábová, Ph.D.),

3. miesto vybojoval Bc. Anton Gbur 
z KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach s prá-
cou Televízne vysielanie vo svete a na 
Slovensku – historický vývoj a súčasný 
stav (školiteľ: PhDr. Marián Gladiš, PhD.).

Úspešným študentom gratulujeme, ko-
legom z Prahy ďakujeme za zabezpečenie 
hodnotných cien, ktorými boli odmenení 

traja víťazi i ostatní účastníci podujatia, 
a tešíme sa na tretí ročník medzinárodnej 
študentskej videokonferencie Médiá a my 
2016.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských

filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

marian.gladis@upjs.sk
Foto: Mgr. Vladimír Fabian

a Ing. Tomáš Polák
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Študenti európskej verejnej správy šíria 
dobré meno Fakulty verejnej správy UPJŠ v praxi 

Na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Ko- 
šiciach sa vo štvrtok 11. decembra 2014 
uskutočnil zaujímavý workshop na té-
mu Rozvoj sociálnych a komunikačných 
zručností – teória verzus prax. Záštitu nad 
podujatím prebral dekan fakulty doc. JUDr. 
Martin Vernarský, PhD. 

Súčasťou scenára workshopu, pod ve-
dením PhDr. PaedDr. Martiny Ferencovej, 
PhD. et PhD., boli autoprezentácie študen-
tov, využitie kreatívnych metód výučby pri 
rozvoji sociálnych a komunikačných zruč-
ností pri príprave na obsadzovanie voľných 
pracovných pozícií na trhu práce, prezentá-
cia činnosti Študentského parlamentu FVS 
UPJŠ a panelová diskusia.

Pred zástupcami vedenia fakulty – prode-
kankou pre vedu a výskum FVS UPJŠ prof. 
Ing. Viktóriou Bobákovou, CSc., prodekan-
kou pre pedagogickú činnosť doc. JUDr 
Alenou Krunkovou, PhD., a referentkou pre 
marketing a vonkajšie vzťahy Mgr. Lenkou 
Cehelníkovou – sa študenti prvého ročníka 
magisterského stupňa štúdia študijného 
programu európska verejná správa na FVS 
UPJŠ popýšili svojimi dosiahnutými pracov-
nými úspechmi v oblasti verejnej správy, 
ale aj tretieho sektora doma i v zahraničí, 
vďaka ktorým šíria dobré meno svojej fa-
kulty aj za jej bránami. Dvaja študenti, Bc. 
Štefan Puškár a Bc. Marcel Drdák, aktuálne 

pôsobia na pracovných pozíciách ako ad-
ministratívni pracovníci v medzinárodnej 
firme Holcim, a. s., Bc. Sabína Bodáková je 
členkou finančnej obecnej komisie a záro-
veň je účastníčkou jednoročného programu 
vzdelávania o politike v Bratislave, Bc. Jana 
Pľutová pôsobí ako stážistka v advokátskej 
kancelárii, Bc. Judita Volčková sa angažuje 
ako mládežnícka vedúca v rôznych občian-
skych združeniach a Bc. Tomáš Tóth má za 
sebou úspešnú stáž na MPRV SR na úseku 
ústrednej štátnej správy. Ďalší študenti majú 
popri štúdiu na fakulte rozličné aktivity v ob-
lasti kultúry, športu a tiež cestovného ruchu. 
Po autoprezentácii prišli na rad dve krea-
tívne metódy, a to argumentačný súboj na 
tému Efektívnosť skladby predmetov v rámci 
odboru EVS, kde študenti ponúkli zástupky-
niam vedenia niekoľko podnetov na zmeny 
obsahovej štruktúry konkrétnych predme-
tov, a mysliace klobúky, ktorých cieľom bolo 
simulovať obsadenie konkrétnej pracovnej 
pozície v praxi z rôznych uhlov pohľadu. 
Následne Bc. Marcel Drdák odprezentoval 
uplynulé obdobie činnosti Študentského 
parlamentu FVS UPJŠ ako jeho predseda. 
Záverom workshopu bola panelová disku-
sia, v ktorej si zúčastnení vymenili nielen 
názory, ale aj skúsenosti zo života na akade-
mickej pôde a v praxi a pani prodekanky ne-
skrývali svoje sympatie voči aktivite svojich 

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu 
navštívili študenti

Dňa 12. februára 2015 sa skupina štu-
dentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
sprevádzaná JUDr. Jozefom Kubalom, 
interným doktorandom pôsobiacim na 
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, zú-
častnila exkurzie Súdneho dvora Európskej 
únie v Luxemburgu – pre niekoho strohé 
konštatovanie, pre študentov práva, ob-
zvlášť pre absolventov seminárov predmetu 
európske právo, veta, ktorá v sebe skrýva 
hneď niekoľko asociácií. A pre nás samot-
ných účastníkov tejto exkurzie nepochybne 
aj množstvo dojmov a emócií. Súdny dvor 
Európskej únie sa predsa na vlastné oči ne-
vidí každý deň.

Hoci organizácia exkurzie Súdneho dvora 
EÚ ako takej bola zastrešená Ústavom eu-
rópskeho práva a oddelením medzinárodné-
ho práva Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach v súčinnosti so Súdnym dvo-
rom EÚ, dopravu a ubytovanie si študen-
ti zabezpečovali sami, vďaka čomu mali 
možnosť naplánovať si výlet do Bruselu a 

Luxemburgu podľa vlastného uváženia. 
V prípade akýchkoľvek ťažkostí nám však 
bol zástupca z radov fakulty JUDr. Kubala 
nápomocný a počas nášho pobytu 
v Luxemburgu bol k dispozícii.

Skutočným zážitkom pre nás bola mož-
nosť zúčastniť sa ústneho pojednávania na 
Všeobecnom súde EÚ. Vzhľadom na sku-
točnosť, že pojednávanie sa týkalo termino-
logicky náročnej problematiky, bol pre nás 
veľkým prínosom brífing, ktorý nás bližšie 
oboznámil s predmetom konania. Táto príle-
žitosť nám umožnila vytvoriť si obraz o tom, 
ako tieto pojednávania reálne prebiehajú, 
ako detailne je potrebné jednotlivé spory 
skúmať a aké sústredenie je potrebné vy-
naložiť najmä v takých technických veciach, 
akou bola prejednávaná vec.

O čosi interaktívnejšou časťou progra-
mu bolo stretnutie so slovenskými sudcami 
pôsobiacimi na Súdnom dvore EÚ, JUDr. 
Danielom Švábym, sudcom Súdneho dvora 
EÚ, a JUDr. Jurajom Schwarczom, sudcom 
Všeobecného súdu EÚ. Išlo o skvelú prí-
ležitosť vytvoriť si širšiu predstavu o náplni 

ich práce a súčasne 
si vypočuť ich ná-
zory a pripomienky 
k aktuálnemu stavu 
práva Európskej únie. 
Predovšetkým pán 
Schwarcz obohatil 
naše stretnutie o zau-
jímavosti, ktoré – ako 
sa vyjadril aj on sám – 
nenájdeme v žiadnej 
učebnici. 

Hoci sme už základné body programu 
mali za sebou, tie najemotívnejšie a pre 
mnohých najpútavejšie nás ešte len čakali. 
Ústretová a zanietená pani sprievodkyňa nás 
totiž neplánovane a narýchlo zaviedla do 
hlavnej pojednávacej miestnosti, ktorá pô-
sobila, koniec koncov ako celý Súdny dvor 
EÚ, impozantným dojmom.

Veľkoleposť Súdneho dvora EÚ však 
nespočívala len v pôsobivom architektonic-
kom prevedení. Túto skutočnosť sme si plne 
uvedomili počas návštevy knižnice, ktorá 
nás príjemne prekvapila závideniahodnou 
zbierkou odbornej literatúry.

Domov sme sa teda vracali bohatší o nie-
koľko zážitkov. Návšteva Súdneho dvora EÚ 
nám však dala ešte o čosi viac. Nie je totiž 
nezvyčajné, že zloženie podobných inštitúcií 
je verejnosťou vnímané akosi mechanicky, 
takpovediac „cez funkcie“. Všetko je ale 
hlavne o ľuďoch, o čom nás presvedčila aj 
táto exkurzia. Z každého naokolo bolo cítiť 
nesmiernu profesionalitu, napriek tomu z 
ľudí však vyžarovala ľudskosť, príjemný prí-
stup a neprehliadnuteľné nadšenie pre to, 
čo robia. 

Pozitívom návštevy Súdneho dvora EÚ je 
tak v neposlednom rade aj možnosť zažiť 
jeho atmosféru, ktorú možno vnímať nielen 
v jeho samotných priestoroch, ale aj v ce-
lom Luxemburgu. Pre mnohých však táto 
možnosť bola nezanedbateľným prínosom 
do budúceho štúdia, pretože akokoľvek je 
hoci aj zanietenému študentovi prízvukovaná 
dôležitosť určitého predmetu, jeho skutoč-
ný význam si plne dokáže predstaviť, až keď 
má príležitosť stať sa – aj keď iba okrajovo – 
jeho súčasťou. 

Študenti 3. a 4. ročníka
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

študentov, ktorí prijali ponuku byť partnermi 
pri zdokonaľovaní programu pre nižšie roč-
níky európskej verejnej správy.

Lajtmotívom workshopu bola aktívna 
činnosť študentov, rozvíjaná formou stáží 
a dobrovoľníctva popri štúdiu doma i v za-
hraničí, a zvýšenie konkurencieschopnosti 
vysokoškolákov po ukončení bakalárskeho 
stupňa štúdia na FVS rozvíjaním ich spôso-
bilostí a zručností. Oceniť treba, že študenti 
pilotného ročníka študijného odboru európ-
ska verejná správa sa chcú podieľať na tvor-
be a rozvíjaní sa tohto unikátneho programu 
a zvyšovaní kompetentnosti absolventov 
FVS v zmysle hesla: „Úspech je súčet ma-
lých snáh opakovaných deň čo deň.“ Práve 
preto plánujú podobné typy podujatí, pod 
vedením svojich pedagógov, realizovať 
i do budúcna.

Bc. Sabína Bodáková
Bc. Ivana Bešáková

Katedra ekonomiky
a riadenia verejnej správy

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Michaela Bodnárová 
obedovala s prezidentom SR Andrejom Kiskom

Jednou z desiatich žien, ktoré v pondelok 
9. marca 2015 obedovali s prezidentom SR 
Andrejom Kiskom v prezidentskom paláci, bo-
la aj študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Koši- 
ciach Michaela Bodnárová. Na dvojhodinový 
obed pri príležitosti MDŽ vybrala kancelária 
prezidenta desať žien z rôznych sfér života. 
Študentka 5. ročníka UPJŠ LF 
v študijnom programe všeobecné lekárstvo 
nečakanému pozvaniu najprv ani nemohla 
uveriť. „Moja prvá reakcia bola, že ide o ne-
jaký vtip. Keď som pochopila, že budem mať 
naozaj tú časť obedovať s pánom preziden-
tom, ostala som príjemne prekvapená,“ hovo-
rí. A ako prebiehalo samotné stretnutie?

„V prezidentskom paláci nás uviedli 
do miestnosti, kde sa mal obed konať, 
a postupne nás predstavili pánovi pre-
zidentovi. Každá žena od neho dostala 
kyticu a po fotografovaní prišiel na rad 
samotný obed spojený s príjemnou de-
batou. Prezident chcel od každej z nás 
počuť, čo sa nám na Slovensku najviac 
páči a čo sa nám, naopak, nepozdáva. 
Ja som mu odpovedala, že Slovensko 
je krásna krajina so šikovnými ľuďmi 
a je veľká škoda, že mnohí mladí ľudia 
po skončení štúdia nemajú prácu 
a musia si ju hľadať v zahraničí, pri-
čom odchádzajú od svojich blízkych,“ 

prezrádza Michaela Bodnárová, pre ktorú bolo 
stretnutie s Andrejom Kiskom mimoriadnym 
zážitkom.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Foto: TASR

Street Law klinika alebo právna klinika pre 
vybrané komunity ako jeden z tzv. klinických 
právnych predmetov na Právnickej fakulte 
UPJŠ je vzdelávací program zameraný na roz-
víjanie kľúčových právnických schopností 
u študentov práva. V rámci predmetu sa štu-
denti práva podieľajú na vzdelávaní odsúde-
ných vo výkone trestu odňatia slobody 
a študentov na stredných školách. Cieľom 
tohto projektu je poskytnúť odsúdeným 
a študentom stredných škôl základné poznat-
ky z oblasti práva, ktoré im budú nápomoc-
né v každodennom živote pri riešení rôznych 
situácií. 

V akademickom roku 2014/2015 sme 
pôsobili ako lektorská dvojica v Ústave na vý-
kon trestu odňatia slobody v Košiciach-Šaci. 
Vzdelávanie odsúdených bolo sústredené 
do 14 stretnutí, počas ktorých sme sa sna-
žili odsúdeným poskytnúť základný prehľad 

slovenského práva. Vzdelávanie prebiehalo 
predovšetkým formou interaktívnych metód, 
ktorých cieľom bola tímová práca, zdoko-
naľovanie sa v argumentácii a vyjadrovaní 
vlastných názorov. Počas celého vzdelávania 
sme kládli dôraz na to, aby sme sa navzájom 
rešpektovali a vypočuli si vzájomné názory. 
Výsledkom nášho niekoľkomesačného pôso-
benia v ÚVTOS bola súťaž medzi odsúdenými 
počas poslednej hodiny. Súťaž mala preveriť 
nielen vedomosti, ale aj spôsob práce v skupi-
ne, ktorú sme sa ich snažili naučiť. Ako lektori 

sme potvrdili to, že odsúdení získali základné 
vedomosti, a preto sme im s radosťou odo-
vzdali certifikáty o absolvovaní kurzu. 

Práca s odsúdenými každému z nás lekto-
rov pomohla v zlepšení vyjadrovacích schop-
ností, naučila nás pracovať so skupinou 
dospelých ľudí, reagovať pružne na položené 
otázky a zdokonaľovať sa vo vedomostiach. 
Našou najväčšou odmenou bolo zistenie, že 
naša práca sa prejavila vo vedomostiach na-
šich zverencov. 

Právna klinika pre vybrané komunity vy-
tvára skvelý priestor na vzdelávanie sa tak 
študentov, ako aj odsúdených, ale hlavne 
vo vzdelávaní a praktickej činnosti študen-
tov práva, ktorá má reálny rozmer. A prečo? 
,,Pretože právo by sa malo vyučovať od 
strednej školy do konca života, pretože ho 
využívame každý deň.“ – výrok jedného 
z odsúdených.

Bc. Dominika Becková
študentka 1. ročníka Právnická fakulta 

UPJŠ v Košiciach

Premiérová účasť 
študentov práva z UPJŠ
na súťaži JESSUP

JESSUP, resp. celým názvom Philip C. 
JESSUP International Law Moot Court 
Competition, je medzinárodná súťaž v simu-
lovanom sporovom konaní z medzinárodného 
práva, ktorú usporadúva ILSA (International 
Students Law Association) so sídlom vo 
Washingtone D. C. Tohto roku sa koná už 
56. ročník tejto súťaže, ktorej vyvrcholením 
je medzinárodná súťaž usporadúvaná kaž-
doročne vo Washingtone. Z každej krajiny 
môže na medzinárodnú súťaž postúpiť len 
určený počet tímov zastupujúcich jednotlivé 
univerzity. O reprezentantoch jednotlivých 
krajín sa rozhoduje na kvalifikačných kolách 
v rámci jednotlivých krajín. Do tohto roční-
ka JESSUP-u sa na Slovensku zapojili dve 
právnické fakulty. Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave a Právnická fakulta 
UPJŠ v Košiciach.

Úlohou súťažiaceho tímu je naštudovať 
simulovanú kauzu – kompromis, ktorý sa 
zverejňuje každoročne v auguste. Aktuálny 
kompromis kombinuje problematiku pripoje-
nia časti územia jedného štátu k iným štátom 
s problematikou medzinárodného zmluvného 
práva v kontexte ukončenia zmluvy 
a protiopatrení ako osobitej formy medziná-
rodnoprávnych sankcií. V rámci riešenia spo-
ru musí každý tím najprv vypracovať písomné 
podanie pre obe strany sporu a následne 
súťažiť s ostatnými tímami v rámci kvalifikač-
ného kola na simulovanom pojednávaní, na 
ktorom zástupcovia tímu vo vymedzenom ča-
se 45 minút musia predniesť svoju argumen-
táciu a zároveň pohotovo reagovať na otázky 
sudcov, ako aj na argumentáciu protistrany. 
Úlohou tímu je vypracovať a pripraviť právnu 
argumentáciu za obidve strany sporu. Každý 
tím mal k dispozícii dvakrát 45 minút, počas 
ktorých musel predniesť vlastné argumenty, 
ako aj reagovať na argumenty protistrany, 
a to za obidve strany sporu. Ústne pojedná-
vanie pozostávalo z dvoch častí. V tohtoroč-
nom kvalifikačnom kole začínali zástupcovia 
UPJŠ v úlohe navrhovateľa a zástupcovia 
UK v úlohe odporcu a potom si tímy vymenili 
strany. Senát následne vyhodnotil vystúpenia 
zástupcov jednotlivých tímov, predovšetkým 
silu, kvalitu a presvedčivosť ich argumen-
tácie. Senát pre simulované pojednávanie 
pozostáva z troch členov. Senátu pre sloven-
ské kvalifikačné kolo predsedal JUDr. Metod 
Špaček, PhD., vedúci odboru medzinárod-
ného práva na Ministerstve zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR. Simulované 

pojednávania prebehli 6. februára tohto ro-
ku na pôde Univerzity Komenského, ktorá 
pre toto podujatie poskytla svoju súdnu sieň 
zriadenú na takéto účely. Po dvoch 45-minú-
tových kolách, v ktorých jednotliví zástupco-
via predviedli svoje kvality, členovia senátu 
predniesli vyhodnotenie súťaže dvoch vyrov-
naných tímov. 

Ako zvyčajne v takýchto situáciách platí, 
vyhrať môže iba jeden a víťazmi tohtoroč-
ného slovenského kola sa stali zástupcovia 
Univerzity Komenského. Právnická fakulta 
UPJŠ sa tento rok do JESSUP-u zapojila po 
prvýkrát a treba konštatovať, že aj napriek 
neúspechu je prínos účasti nepochybný. 
Jednak poskytla zástupcom našej univer-
zity možnosť pracovať s kauzou v cudzom 
jazyku a tiež otvorila priestor na porovnanie 
ich schopností s kolegami z inej univerzity. 
V neposlednom rade sa azda podarí založiť 
na UPJŠ tradíciu účasti na tejto prestížnej 
právnickej súťaži, ktorá môže v budúcnos-
ti znamenať úspech pre zástupcov našej 
univerzity. 

Záverom sa žiada popriať premožiteľom 
UPJŠ a reprezentantom Slovenska na me-
dzinárodnom kole, ktoré sa uskutoční vo 
Washingtone D. C. 5. – 11. apríla tohto roku, 
úspešnú reprezentáciu našej krajiny.

 JUDr. Adam Giertl
Ústav európskeho práva

a oddelenie medzinárodného práva
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

adam.giertl@upjs.sk

Street Law klinika alebo právo 
na každý deň pre odsúdených 



V devätnástich slovenských mestách 
inštruovali študenti zubného lekárstva po-
čas dvoch týždňov ich obyvateľov, ako sa 
správne starať o zuby a ďasná. Najväčšia 
preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia 
zrealizovaná na Slovensku, ktorú organizo-
val Slovenský spolok študentov zubného 
lekárstva, nazvaná SPOLU ZA ZDRAVÝ 
A KRÁSNY ÚSMEV, odštartovala 22. apríla 
v Bratislave a skončila 5. mája v Košiciach. 
Na jej príprave a organizácii sa podieľala 
vo svojom voľnom čase asi stovka študen-
tov z troch slovenských univerzít, vrátane 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

„Išlo už o tretí ročník celoslovenskej 
roadshow, ktorej cieľom je naučiť ľudí 
za pomoci inštruktáže správnu techniku 
čistenia zubov. V devätnástich mestách 
sa nám podarilo zaškoliť v ústnej hygiene 
takmer päťtisíc obyvateľov, z ktorých kaž-
dý vďaka našim partnerom získal zubnú 
kefku, medzizubnú kefku alebo takzvanú 
single kefku, s ktorými trénovali správnu 
techniku čistenia zubov,“ hovorí vedúci 
projektu SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY 
ÚSMEV Jakub Bavlšík, študent 4. ročníka 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v štu-
dijnom programe zubné lekárstvo. Podľa 
jeho slov sa Slovensko nachádza vo výskyte 
zubného kazu stále na nelichotivých po-
predných priečkach a študentská roadshow 
potvrdila, že Slováci ešte majú čo dohá-
ňať. Neraz im chýbajú dôležité informácie 
a správne návyky, aj keď sa oproti minulým 
rokom črtá isté zlepšenie.

„Osobne vnímam, že sa ústnou hygie-
nou zaoberá čoraz viac ľudí a zlepšujú sa 
aj ich návyky. Potvrdili sme si, že čoraz 
viac ich používa medzizubné a jedno-
zväzkové kefky, ktoré dokážu zuby lepšie 
zbaviť zubného povlaku. Dokonca po nich 
siahajú už aj vyššie vekové ročníky a vý-
sledný efekt ich použitia si pochvaľujú,“ 
konštatuje Jakub Bavlšík.

Na príprave roadshow sa podieľal tridsať-
členný organizačný tím už od vlaňajšieho 
leta. Okrem nich ďalších takmer 90 študen-
tov zabezpečovalo v 19 mestách praktické 
školenia účastníkov a celú logistiku počas 
akcie muselo zvládnuť 6 študentov s dvoma 
dodávkami.

 Aktivitu študentov v oblasti prevencie vy-
zdvihol dekan lekárskej fakulty prof. MUDr. 
Daniel Pella, PhD., podľa ktorého tým štu-
denti prispievajú nielen k šíreniu osvety, ale 
aj k znižovaniu strachu zo zubných lekárov 
medzi širokým obyvateľstvom. Sami tiež zís-
kavajú cenné skúsenosti. „Nielenže robia 
veľmi užitočnú aktivitu pre širokú verej-
nosť, ale popri tom nadobúdajú neoceni-
teľné skúsenosti v kontakte s pacientmi, 
ktoré neskôr v praxi zužitkujú, keďže zís-
kajú dôležité zručnosti v komunikácii 
s pacientom rôzneho vzdelania a veku,“ 
poznamenáva prof. MUDr. Daniel Pella, 
PhD.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Študentské stránky

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

25

Z ústavu telesnej výchovy a športu
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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ sa podieľali na organizácii
veľkej roadshow po slovenských mestách
„SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ
darovali takmer desať litrov krvi
a s prevahou porazili študentov Právnickej fakulty UPJŠ

Tridsaťštyri študentov Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach oslovila aktivita Spolku 
medikov mesta Košice a prišli v stredu 15. 
apríla 2015 darovať krv. Takmer polovicu 
z nich tvorili zahraniční študenti, čo veľmi 
pozitívne vníma vedúca lekárka Národnej 
transfúznej služby v Košiciach MUDr. Jitka 
Mačalová. Po vylúčení rôznych kontraindiká-
cií mohlo reálne darovať krv 21 medikov 
a spoločne poskytli takmer 10 litrov krvi. 

„Je skvelé, že táto študentská akcia oslo-
vila aj zahraničných študentov a veľa pr-
vodarcov. Naším želaním je, aby sa ich čo 
najviac stalo pravidelnými darcami, a verím, 
že medici sa nimi takisto stanú. Sme vďač-
ní každému darcovi, pretože v Košiciach 
je po krvi a krvných preparátoch veľký do-
pyt,“ zdôraznila MUDr. Mačalová.

 Medici pritom s prevahou porazili študen-
tov Právnickej fakulty UPJŠ. Tí sa do pod-
ujatia „medici versus právnici“ zapojili len 
štyria a z nich úspešne darovali krv dvaja. 

Študentov lekárskej 
fakulty prišla morálne 
podporiť aj prodekan-
ka pre pedagogickú 
činnosť prof. MUDr. 
Eva Mechírová, CSc. 
Navštívila študentov 
v miestnosti Spolku 
medikov mesta Koši- 
ce, kde mali pre dar- 
cov pripravené občer-
stvenie na posilnenie, 
i darcov krvi v odbe- 
rovej miestnosti Ná- 
rodnej transfúznej 
služby. „Som veľmi 
rada, že sú naši štu-
denti ochotní pomá-
hať iným,“ konštato-
vala prof. MUDr. Eva 
Mechírová, CSc.

Medici pri odbere krvi s prodekankou prof. E. Mechírovou

UNIVERZITNÝ DEŇ ŠPORTU 2015
Ústav telesnej výchovy a špor-

tu UPJŠ pripravil aj v roku 2015 
Univerzitný deň športu. V stredu 
29. 4. si tak študenti a zamest-
nanci UPJŠ mali možnosť zmerať 
sily v turnajoch v stolnom tenise, 
volejbale, strítbale, minifutbale, 
ako aj v netradičnom behu so ze-
miakmi do schodov. Obohatením 
tohtoročného Univerzitného dňa 
športu bola lukostreľba, o ktorú 
bol medzi účastníkmi veľký záu-
jem. K zaujímavým aktivitám pat-
rili aj tréningy taekwonda a chan-
bary pod vedením profesionál-
nych trénerov. Z dôvodu nie príliš 
priaznivého počasia sa neusku-
točnil turnaj vo frisbee. Účastníci 
mali tiež možnosť konzultovať s 
trénerkou fitness otázky týkajúce 
sa cvičenia, ako aj zacvičiť si na 
hodine bodyformu. O príjemnú 
atmosféru sa v priebehu celého 
dňa starali moderátori internátne-
ho študentského rádia ŠtuRKO, 
študenti študijného programu 
šport a rekreácia a pracovníci 
Ústavu telesnej výchovy a športu 
UPJŠ.

Futsal na UPJŠ dosahuje dlhoročne vynikajúce výsledky a neustále patrí medzi špičku slo-
venských univerzít. Trochu sme sa obávali, že výmena generácie študentov, ktorí dosiahli za 
posledných 5 – 8 rokov najväčšie domáce aj zahraničné úspechy, sa prejaví aj na momentálnej 
výkonnosti. Nestalo sa tak, ba práve naopak, naši futsalisti už vlani získali bronzové medaily na 
Akademických majstrovstvách SR v Komárne. 

V úspechoch pokračovali aj v tomto akademickom roku, keď sa v apríli stali víťazmi 
Regionálnych majstrovstiev univerzít vo futsale. Toto víťazstvo im zaručovalo účasť vo finále uni-
verzít, v ktorom reprezentovali Východoslovenský región. Tieto majstrovstvá usporiadala Žilinská 
univerzita pod patronátom MŠVVaŠ a SAUŠ. Za účasti 4 víťazov slovenských regiónov, naše mla-
dé družstvo obsadilo pekné 3. miesto s dobrou perspektívou do roku 2016, kedy sa uskutoční 
najväčšie podujatie vysokoškolákov na Slovensku – Univerziáda.

Na vyššie spomínaných úspechoch futsalistov našej univerzity mali zásluhu  11 študenti UPJŠ 
ÚTVŠ Šport a rekreácia: Peter a Pavol Šuľákovci, Kavka, Kovács, Kis, Hrubovčák, Vilner, Gallo, 
Pilipčuk, Borovský, Pella a 2 študenti Prírodovedeckej fakulty: Tekáč a Rodák.

Družstvo úspešných reprezentantov UPJŠ viedol a pripravoval PaedDr. Imrich Staško, učiteľ 
Ústavu telesnej výchovy a športu.

PaedDr. Imrich Staško
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

imrich.stasko@upjs.sk

Futsalisti UPJŠ znovu zbierajú medaily

Mgr. Peter Bakalár, PhD., Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
peter.bakalar@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk
Autor foto: Žofia Hnátová
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Fakulta verejnej správy 
našla svoje sídlo
na Popradskej 66 

a výučbové priestory pre fakultu verejnej 
správy.

Rekonštrukčné práce boli ukončené v ro-
ku 2005, ale zamestnanci a študenti sa do 
nových priestorov sťahovali postupne už od 
roku 2003. 

V časti C sa nachádza na I. - IV. NP spolu 
22 učební (s kapacitou 16 – 50 osôb), vrá-
tane 2 počítačových miestností, 2 jazyko-
vých laboratórií, kancelárie a iné administra-
tívne priestory. Na I. NP sa tiež nachádzajú 
priestory pracoviska Univerzitnej knižnice 
UPJŚ v Košiciach. 

Študenti majú svoju relaxačnú zónu 
v časti B, kde majú k dispozícii pohodlné 
červené sedačky. V tejto časti sa nachádza 
aj bufet a prechod do časti A – ubytovacej 
časti ŠDaJ.

Ing. Katarína Krokosová 
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

katarina.krokosova@upjs.sk
 

Ing. Daniela Čorňáková
vedúca prevádzkového úseku

R UPJŠ v Košiciach
daniela.cornakova@upjs.sk

Jestvujúci objekt bol postavený v rokoch 
1965 – 1966 v technológii T – 06B kraj-
ského materiálového variantu. Objekt pô-
vodne slúžil na ubytovacie účely pracovní-
kov Pozemných stavieb Košice. Objekt je 
5-podlažný s technickým suterénom 
a rovnou strechou.

V roku 2001 univerzita odkúpila časť 
nehnuteľnosti (3 sekcie) bývalého hotela 
Stavbár od súkromnej obchodnej akadémie 
a SOU Košice. Následne bola vypracova-
ná projektová dokumentácia, ktorá riešila 
rekonštrukciu priestorov v troch stavebných 
objektoch, kde v časti A boli navrhnuté 
priestory pre študentský domov, v časti B 
boli navrhnuté priestory na stravovacie účely 
(jedáleň s výdajňou stravy), aula a poslu-
cháreň a v časti C administratívne priestory 

 Na ul. Popradská 66 v Košiciach 
sa nachádza objekt, ktorý má 4 sa-
mostatné sekcie, pričom v jednej 
z nich sa v súčasnej dobe nachá-
dzajú priestory slúžiace fakulte 
verejnej správy.

Informácie 
 nielen do vrecka

KalendáriumDruhotná predložka vzhľadom na

Z pedagogickej praxe je známe, že niektoré 
veci je ťažšie odnaučiť, ako si ich nanovo osvojiť. 
Pod vplyvom mediálneho pôsobenia, ale aj prejavov 
verejne činných osôb sú isté jazykové javy v našich 
mysliach tak hlboko nesprávne fixované, že ich 
možno vykoreniť len s vynaložením veľkého úsilia. 
Spomínané javy, či už ide o tvary podstatných 
mien v množnom čísle (napr. „medaile“ namiesto 
medaily), výslovnostné chyby („ťie“ namiesto tie), 
alebo nesprávne predložkové väzby („v závislosti 
na“ namiesto v závislosti od), používame mecha-
nicky a bez hlbšieho uvedomenia.

Práve pri poslednom zo spomínaných javov, 
pri druhotných predložkách, sa chcem na chvíľu 
pristaviť. Ide o kategóriu predložiek, ktorá je v 
rámci vzťahových slov spolu s podraďovacími spoj-
kami charakteristická najmä pre texty odborného 
štýlu. Spomínané predložky sú druhotnými preto, 
lebo vznikli z plnovýznamových slovných druhov. 
Ich použitím sa môže príslušný vzťah nielen vyjad-
riť, ale aj nepriamo pomenovať. Tento typ pred-
ložiek vznikol buď z prísloviek (blízko, dolu...), 
slovesných prechodníkov (začínajúc, odhliadnuc 
od...), alebo zo substantív (vplyvom, následkom; 
v prípade, z hľadiska, na rozdiel od...). Práve 
skupina desubstantívnych predložiek je najroz-
siahlejšia. K nim sa radí aj zložená druhotná 
predložka vzhľadom na. Vychádzajúc z vlastných 
skúseností, ktoré pramenia predovšetkým z korek-
túr textov, môžem povedať, že uvedená druhotná 
predložka sa často nekorektne viaže s predložkou 
k. Teda pri redigovaní písaných komunikátov, ale 
aj pri počúvaní hovorenej reči nie je ničím výni-
močným stretnúť sa s predložkovým spojením typu 
vzhľadom „k“ okolnostiam, vzhľadom „k“ situácii, 
ktoré sa neoprávnene udomácňuje v našom jazyku. 
V dôsledku dlhoročných česko-slovenských historic-
ky podmienených kultúrno-spoločenských vzťahov 
prenikli z češtiny do slovenčiny nielen lexikálne 
jednotky (tzv. bohemizmy), ale aj predložkové 
väzby. Medzi nimi aj uvedená druhotná predložka, 
ktorá sa v češtine spája s datívom (s 3. pádom), 
no v slovenčine sa táto prepozícia vyjadrujúca zre-
teľ spája výlučne s akuzatívom (so 4. pádom).

Vzhľadom na spomínané skutočnosti nedajme 
sa zahanbiť a nezanedbateľné výsledky vedecko-
výskumných projektov prezentujme v kultivovanej 
jazykovej forme.

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

iveta.bonova@upjs.sk

Aby slovenčina 
neplakala...

Dni otvorených dverí
– jarná časť

15. – 16. mája 2015
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

www.bz.upjs.sk

Motýle exotických trópov 

22. mája – 30. júna 2015  
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

www.bz.upjs.sk

Okná CERN–u dokorán 

28. mája 2015 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

http://www.upjs.sk/
prirodovedecka-fakulta/11674

Aktuálne výzvy a problémy
verejnej správy II

– Perspektívy komunálnej
politiky na Slovensku

po voľbách 2014

28. mája 2015 
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/
fakulta-verejnej-spravy/11550

Juniáles

19. júna 2015
UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk

Univerzita bez hraníc

6. – 10. júla 2015
UPJŠ v Košiciach 

http://univerzitabezhranic.upjs.sk/

Včelárske a liečivé rastliny

3. júla – 19. júla 2015
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

www.bz.upjs.sk

Vedeli ste, že...
...Fakulta verejnej správy UPJŠ

v Košiciach otvára v akademickom 
roku 2015/2016 nový medzinárodný 

magisterský študijný program 
Verejná politika a verejná správa

v strednej Európe?

... v roku 2014 pribudlo
do fondu Univerzitnej knižnice

83 elektronických kníh?
Databázu všetkých elektronických 

kníh nájdete vo webkatalógu
https://aleph.upjs.sk/vufind

...v roku 1960 zomrel prvý rektor 
UPJŠ v Košiciach

prof. MUDr. Jozef Pajtáš? 

...v roku 1795 sa v obci Kobeliarovo 
narodil zakladateľ modernej 

slavistiky Pavol Jozef Šafárik? 
Zomrel 26. 6. 1861. 

Slávnostné otvorenie
akademického roka

2015/2016
21. septembra 2015 

http://www.upjs.sk

Medzinárodný maratón mieru 
Košice

– Univerzitný beh

4. októbra 2015 
UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/

Deň otvorených dverí
na UPJŠ v Košiciach

9. októbra 2015 
UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/



Univerzita bola vždy inštitúciou zjednocu-
júcou rozmanitosť do organického celku. 
Podobne ako v rámci Prírodovedeckých dní 
a podujatí, ktoré sú ich súčasťou, sa pre-
zentuje nielen rozmanitosť, ale aj súdržnosť 
našej prírodovedeckej fakulty. Tohto roku sa 
Prírodovedecké dni konali v dňoch 22. – 23. 
apríla. 

 Študentská vedecká konferencia – ŠVK, 
ktorá je akýmsi úvodom k Science Festu, 
pomerne novému podujatiu Prírodovedeckých 
dní, je priestorom pre mladých a talentova-
ných študentov, ktorí pred odbornou komi-
siou a publikom z odbornej i laickej verejnosti 
prezentujú výsledky svojej práce. Tohtoročná 
ŠVK bola vyhlásená v 22 sekciách, v rámci 
ktorých sa prihlásilo 129 študentov z PF UPJŠ. 
Dopoludňajšiu prehliadku doplnila otvorená 

súťaž v programovaní, do ktorej sa zapojilo 
21 súťažiacich, a finále súťaže IHRA (18 tí-
mov). Prvýkrát bola otvorená sekcia s názvom 
„Predstav svoj nápad!“, do ktorej sa prihlásili 
študenti so zámerom predostrieť svoje zaují-
mavé nápady, ktoré by mohli byť zrealizované 
možno aj v praxi. „Startup-istom“ bolo takto 
umožnené prezentovať svoje projekty pred 
komisiou zloženou z uznávaných slovenských 
odborníkov priamo z praxe. Traja odvážlivci 
sa postavili pred Ivana Hrušku (GlobalLogic), 
Jána Bodnára (Košice IT Valley a AmCham), 
Tomáša Bela (EXIsport), Michala Borzu 
(Investeers), Vladimíra Švača (KPMG) a pred-
sedu komisie doc. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, 
PhD. (PF UJPŠ). Odborná porota im poskytla 
dobre mienené rady a potrebné kontakty na 
začiatku ich prípadnej podnikateľskej kariéry. 

Prírodovedecké dni
– dni pre všetkých

Nová sekcia študentov určite zaujala a samot-
ným súťažiacim poskytla priestor na spätnú 
väzbu od úspešných manažérov. Vyhlásenie 
výsledkov ŠVK sa realizovalo v popoludňajších 
hodinách a tak ako samotná ŠVK sa stalo sú-
časťou Science Festu. 

Science Fest oslavuje zatiaľ iba 3. narode-
niny, ale je čoraz populárnejší a obľúbenejší 
v kruhoch študentov i vyučujúcich. Postupne 
sa stal podujatím, ktoré sa nesie v zname-
ní hrdosti a súdržnosti všetkých prírodoved-
cov. V neskorých popoludňajších hodinách 
pred vyhlásením výsledkov ŠVK sa totiž koná 
pre všetkých jej účastníkov, ako aj ostatných 
študentov-prírodovedcov Študentská rece-
sistická konferencia – ŠTRK. Aj tento rok 
súťažiaci ukázali, že aj vedecké témy sa dajú 
poňať zábavne a vtipne, ale zároveň aj to, že 
nevedecké témy môžu byť rovnako poňaté ve-
decky. Členovia publika to nemali ľahké, preto-
že ich brániciam dali prezentujúci, rovnako ako 
i vtipná komisia a pohotový moderátor riadne 
zabrať. Zvyčajne namiesto potlesku publikum 
musí výkony prezentujúcich ohodnotiť pukaním 
nafúknutých papierových vrecúšok.

,,Témy, podanie, kreativita – bolo to zá-
bavné, vtipné, každý sa mohol spýtať, čo mu 
napadlo, a táto spontánnosť tvorila vynikajú-
cu atmosféru. Možno by som tu len privítala 
vyššiu účasť učiteľov, aj keď profesor Mártonfi 
bol klasicky hviezdou programu. No a Science 

Fest bol len zlatým klincom dňa.“ zhodnotila 
Simona Džubakovská, študentka 5. ročníka 
medziodborového štúdia biológia – chémia. 

Záverom Science Festu bola večerná ka-
raoke show na nádvorí rektorátu univerzity, 
spojená so zábavnými súťažami a, samozrej-
me, chutným grilovaným občerstvením, o čo 
sa vždy postarajú členovia študentskej rady. 
To, že prírodovedci sa vedia zabávať, potvrdila 
účasť na živom karaoke predstavení a násled-
ne na kvíze, ktorý prevetral vedomosti študen-
tov. Príjemný večer sa skončil v neskorých 
večerných hodinách, keď moderátor Patrik 
Šuľak spolu s pánom dekanom fakulty doc. 
Gabrielom Semanišinom pozvali všetkých na 
výlet na Alpinku, ktorý sa konal hneď ďalší deň, 
t. j. 23. apríla, a je už dlhoročnou prírodove-
deckou tradíciou nazvanou PR-PR-PRD, teda 
Prechádzky prírodovedcov prírodou. 

Podujatie na Alpinke sa tešilo nezvyčajne 
bohatej účasti. Študenti mali možnosť využiť 
mnohé športové podujatia, vrátane preťaho-
vania lanom, volejbalu a futbalu, a niektorí si 
pri šantení na hojdačkách zaspomínali aj na 
detské časy. Okrem toho si všetci „výletníci“ 
mohli dopriať pivo, kofolu, guľáš (ktorý bol, 
mimochodom, tento rok naozaj kulinárskym 
zážitkom) a dobrú hudbu, ktorú zabezpečilo 
ŠtuRKo (Študentský Rozhlas Košice). 

,,Najviac ma oslovuje Alpinka – je jednou 
z najlepších akcií, ktoré naša fakulta orga-
nizuje počas roka. Ani na jednej sa človek 
nestretne a nezoznámi s toľkými ľuďmi ako 
práve tam. Navyše na Alpinke je vždy dobrá 
zábava. Jednoducho ak potrebuje človek 
počas semestra aspoň na chvíľočku vypnúť 
a nestarať sa o seminárky, zápočtovky 
a skúšky, tak toto je ten najlepší spôsob, ako 
na to. Takto som to vnímal nielen tohto roku, 
ale počas celého štúdia.“ vyjadril sa Juraj 
Ferko, študent 5. ročníka medziodborového 
štúdia biológia – chémia.

Akokoľvek sa mení doba i tradície, tie tradí-
cie, ktoré nájdu v ľuďoch pozitívnu odozvu, sa 
zachovávajú a vylepšujú. Tak spejú k dokona-
losti aj Prírodovedecké dni, ktoré len potvrdzu-
jú, že nielen štúdium, ale aj zábava patrí 
k univerzitnému životu, a ja som rád, že som 
sa ich mohol zúčastniť. Dokonca už päťkrát. 

Jozef Balina
študent Prírodovedeckej fakulty

UPJŠ v Košiciach


