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Spectabiles, honorabiles, milé kolegyne a kolegovia, 

študentky a študenti, dámy a páni,

dnešným dòom oficiálne otvárame nový akademický 
rok 2010/2011. Rok, ktorý bude v mnohom podobný 
predchádzajúcim akademickým rokom, ale súèasne bude 
pozostávaś z momentov hodných zapamätania, ktoré môžu 
byś dobré aj menej dobré. Èi už pre nás pedagógov, vedcov 
a ostatných zamestnancov alebo pre vás, študentov. Hlavné 
je, aby  dobré momenty prevážili nad tými horšími a aby sme 
na tie horšie èo najskôr zabudli a žili v spomienkach len 
s tými dobrými. 

Tento akademický rok je aj rokom, ktorým konèí moje 
funkèné obdobie v pozícii rektora. Dovo¾te mi preto, aby 
som si s vami trochu zaspomínal na zaèiatky a priebeh tohto 
obdobia. Práve v èase jeho zaèiatku konèila vyhodnotenie 
našej univerzity evaluaèná skupina Európskej asociácie 
univerzít (EUA) a predkladala nám svoju správu. Nieèo 
bolo hodnotené pozitívne, ale našlo sa aj viac negatív, 
ktoré tu nie je možné podrobne rozoberaś. Odborná snaha 
našich zamestnancov bola už vtedy hodnotená pozitívne, 
aj napriek podmienkam, ktoré existovali. Preto ju bolo 
potrebné udržiavaś a naïalej zve¾aïovaś. Horšie to bolo 
s organizáciou univerzity a so systémom jej riadenia, ako 
aj s aktuálnym stavom budov a priestorov v jej vlastníctve. 
V úprave organizácie sa podarilo urobiś len malé, kozmetické 
zmeny. Súvisí to s legislatívou Slovenska, na ktorú, žia¾, 
nemáme adekvátny vplyv a bez jej zásadných zmien ani ve¾ké 
veci neurobíme. Tento problém, ktorý bol na závereènom 
celoslovenskom stretnutí so zástupcami EUA adresovaný 
smerom k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (MŠVVŠ), nebol vlastne nikdy následne diskutovaný 
a odporúèané zmeny neboli realizované. 

Èo ma zabolelo nie menej bol názor èlenov evaluaènej 
skupiny našej univerzity, ktorí pri závereènom stretnutí na 
našej pôde konštatovali, že „...prostredie, v ktorom študuje 
elita národa nie je dôstojné pre jej postavenie, ani pre pô-
sobenie univerzitných zamestnancov, ktorí toto vzdelanie 
poskytujú.“ Tu bola problematika už z ve¾kej èasti v našich 
rukách. Závisela len od jasného stanovenia priorít, dobrej 
organizácie práce a maximálneho úsilia o získanie èo 
najväèšieho množstva finanèných zdrojov, bez ktorých to 
jednoducho nejde. Vedenie UPJŠ si vtedy stanovilo 6 priorít 
zásadného významu.

Prioritou è. 1 bolo definitívne odkúpenie areálu bývalej 
Krajskej detskej nemocnice (KDN) v Košiciach a zaèatie 
jeho komplexnej rekonštrukcie. Pri plnení tejto priority sa 
ve¾kou pomocou stalo spustenie projektov európskych 
štrukturálnych fondov, ktoré výraznou mierou zreálnili šancu 
financovania vzniknutých nákladov. Dòa 20. septembra  2010 
sme slávnostne uviedli do prevádzky prvú zrekonštruovanú 
budovu Univerzitnej knižnice a historickej posluchárne 
Lekárskej fakulty na ulici Kostlivého v Košiciach. Ide 
o prvú opravenú budovu v rámci areálu. Na jeho doplatenie 
v rámci kúpy a na rekonštrukèné práce bolo v tomto funkènom 
období získaných z MŠVVŠ SR 4 mil. EUR (121 mil. SKK) 

a z európskych štrukturálnych fondov z prvej výzvy opatrenia 
5.1. cca 3,9 mil. EUR (cca 117 mil. SKK).

Prioritou è. 2 bolo vysporiadanie majetku univerzity, 
t. j. budov, v ktorých roky sídlili  naše pracoviská a neboli 
v našom vlastníctve. V rámci tejto priority sa vïaka dobrej 
spolupráci s vedením Univerzitnej nemocnice Louisa 
Pasteura (UNLP), Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) 
a MŠVVŠ SR podarilo bezodplatne získaś do vlastníctva 
UPJŠ budovu, v ktorej sídli Lekárska fakulta (UPJŠ LF) 
na Triede SNP 1 a cca 670 tisíc EUR (20 miliónov SKK) 
na zaplatenie dlžoby vzniknutej z prenájmu tejto budovy. 
Výška takého prenájmu by bola pre UPJŠ v budúcnosti 
finanène neúnosná. V rámci vysporiadania majetku sme 
predali za 504 547 EUR (15 199 982 SKK) budovu bývalej 
Katedry jazykov na Mojmírovej ulici v Košiciach, ktorá po 
vzniku a novom usporiadaní Filozofickej fakulty (UPJŠ FF) 
ostala prázdna. Peniaze z tohto predaja sú úèelovo viazané 
na spolufinacovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Prioritou è. 3, ktorá zaèala až po spustení aktivity 
zo strany MŠVVŠ SR, bola maximálna úspešnosś v získavaní 
projektov z európskych štrukturálnych fondov. V rámci tejto 
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priority sme získali v 3 výzvach opatrenia 5.1. celkovo 14,3 
mil. EUR (cca 429 mil. SKK) pre 3 projekty, ktoré sú urèené 
pre rekonštrukciu a modernizáciu UPJŠ. Ïalej sme získali 
finanènú podporu na vybudovanie 7 centier excelentnosti 
ako hlavní riešitelia a 3 ako partneri v celkovom objeme 
24,12 mil. EUR (cca 723 mil. SKK). V programe vzdelávanie 
sme boli úspešní zatia¾ s troma projektmi s celkovou výškou 
získaných prostriedkov 2,5 mil. EUR (cca 75 mil. SKK). 
Celkovo sa nám podarilo doteraz získaś zo štrukturálnych 
fondov EÚ prostriedky vo výške 40, 92 mil. EUR, v korunách 
odpovedá sume 1,2 mld. SKK.  Takýto masívny prílev 
financií je v 50-roènej histórii našej univerzity výnimoèný. 
Všetkým riešite¾om spomínaných projektov ïakujem za ich 
snahu a vytrvalosś a zároveò im želám ve¾a trpezlivosti a síl 
pri prekonávaní všetkých prekážok spojených s riešením 
projektov.

 
Prioritou è. 4 bola konsolidácia pozemkov. Pri plnení 

tejto priority sme v prvom rade zastavili rozbehnutú výmenu 
úzkych pri¾ahlých pozemkov pri internátoch na Me- 
dickej ulici v Košiciach, ktoré patria mestu, za parcelu 
parkoviska, ktoré je vo vlastníctve univerzity. Vymenili sme 
naše pozemky s pozemkami rádu Dominikánov v Botanickej 
záhrade UPJŠ (BZ) pre prípadnú stavbu nového skleníka 
v príhodnejších èasoch. Rovnako sme kúpili pozemky 
pri¾ahlé k našej budove v Parku Angelinum od rádu Uršulíniek 
za 61 242 EUR (1 844 976 SKK).

Prioritou è. 5 sa stala reorganizácia pracovísk 
na Šrobárovej ulici è. 2 v záujme ich logickejšieho 
a úèelnejšieho usporiadania. Reorganizácia pozostávala 
z vysśahovania experimentálno-výuèbových pracovísk 
z historickej budovy rektorátu do pri¾ahlých budov, ktorých 
priestory už nieko¾ko rokov zívali prázdnotou. Proces 
sśahovania chemických laboratórií z prízemia rektorátu zaèal 
už za predchádzajúceho vedenia univerzity. Toho roku bolo 
z 2. poschodia rektorátu vysśahované Súdne lekárstvo 
spolu s pitevòou. Prvé poschodie bolo zrekonštruované 
pre potreby rektorátu, ktorý sem koncentroval pracoviská 
z iných budov a pre dekanát UPJŠ FF. Po rekonštrukcii 
2. poschodia tam bude v závere toho roku sídliś dekanát 
Prírodovedeckej fakulty (UPJŠ PF). V priestoroch pitevne 
bola zriadená nová serverovòa. Všetky úpravy stáli 
dohromady 370 515 EUR (11 162 134 SKK) a boli hradené 
z rozpoètu rektorátu univerzity. 

Prioritou è. 6 je neustála rekonštrukcia a opravy 
budov. Termostatizácia vykurovacích sústav, montáž 
vzduchotechniky pre Ústav anatómie UPJŠ LF, ploché 
strechy pre Fakultu verejnej správy (UPJŠ FVS), budovu 
BZ UPJŠ a UPJŠ PF, všetky telocviène a novú palubovku 
na Medickej ulici, oprava telocviène na Moyzesovej 
ulici. Šikmé strechy v areáli Šrobárovej ulice budú 
rekonštruované ešte v tomto roku. Strecha na historickej 
budove rektorátu na jar 2011. Všetky tieto a ïalšie 
havarijné opravy stáli spolu 2 050 800 EUR (61 782 400 
SKK), ktoré sme získali z MŠVVŠ SR a z vlastných zdrojov. 
Samostatnou èasśou sú internáty na Medickej ulici, kde 
sme ukonèili výmenu okien, termostatizáciu (tak ako na 
celej univerzite), výmenu elektrických rozvodov a zaèalo sa 
s postupnou rekonštrukciou sociálnych zariadení, to celé 
za 489 908 EUR (14 758 968 SKK) z vlastných 
zdrojov.

Iste ste si niektorí všimli, že pri výpoètoch týchto aktivít 
som ani raz nespomenul Právnickú fakultu (UPJŠ PrávF). Nie 
je to potrebné. Je totiž jedinou fakultou UPJŠ, ktorej zverený 
nehnute¾ný majetok je v úplnom poriadku a nepotrebuje 

rozsiahle rekonštrukèné zásahy vïaka vlastným snahám 
vedenia fakulty a všetkých jej zamestnancov.

Milé kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, 
dovo¾te, aby som vás dlhšie neunavoval týmito výpoètami. 
Univerzita nie je len o majetkoch, budovách a stavbách. 
Univerzita je hlavne o ¾uïoch. O ¾uïoch, ktorí v nej pôsobia 
a svojou èinnosśou iných ovplyvòujú. Na našej univerzite máme 
našśastie ¾udí, ktorými sa môžeme pochváliś. Svedèí o tom 
aj náš spoloèný úspech, ktorý sme dosiahli pri komplexnej 
akreditácii. Úspech, o ktorom svedèí naše jednoznaèné 
a nespochybnite¾né zaradenie medzi 6 najlepších univerzít 
na Slovensku hneï v prvom kole bez akýchko¾vek dodatkov 
a opráv. Je to úspech ¾udí, spoloèný úspech zamestnancov 
a študentov. Je to sumarizácia ich odborností a zruèností, 
ktoré denno-denne vykonávajú, ktorými vytvárajú 
materiálne, ale hlavne duchovné hodnoty. Tento globálny 
úspech je mozaikou drobných a väèších kamienkov 
v podobe získania ocenení jednotlivcov a kolektívov v rámci 
Slovenska i v zahranièí, v podobe èestných doktorátov 
našich profesorov na zahranièných univerzitách, èestných 
èlenstiev v odborných spoloènostiach, v podobe ocenení 
za najlepšie prezentácie na medzinárodných podujatiach, 
uplatnenie sa našich študentov v zahranièí. Ïakujem zvlášś 
študentom pregraduálneho a doktorandského štúdia 
za získanú cenu syndikátu novinárov, za najlepšie postery 
a prednášky na európskych a svetových kongresoch, 
za získanie titulu „Študentská osobnosś Slovenska“ a mnoho 
ïalších. Ïakujem za to, že produkujeme „Akademický 
informaèný systém“ (AIS), ktorý používa väèšina univerzít 
Slovenska, ïakujem za hodnotné publikácie, èlánky 
evidované v medzinárodných databázach, za svetovo 
evidované citácie našich prác, ktorých poèet z roka 
na rok stúpa, a ktoré svedèia o našom postupnom prenikaní 
do svetového vedeckého povedomia. 

Vážení a milí priatelia, dovo¾te mi, aby som vám poprial 
úspešný akademický rok 2010/2011. Prajem vám ve¾a 
úspechov v práci a štúdiu, pre ktoré sa vám snažíme z úrovne 
vedenia univerzity pripravovaś èo najlepšie podmienky. 
Je len na vás, ako sa zhostíte vlastných možností v štúdiu 
a práci. Pretože bez vás a vašich výkonov by bola všetka naša 
snaha márna. Ïakujem preto všetkým uèite¾om a vedcom, 
ako aj ostatným odborným a administratívnym pracovníkom 
za ich neutíchajúcu snahu a dlhé dni strávené nad prípravou 
projektov, ich administráciou a vôbec zvyšovaním výkonov 
celej univerzity. Mimoriadne si vážim a oceòujem túto snahu, 
hodiny diskusií, vyjasòovanie si sporov v záujme o dosiahnutie 
èo najlepších výsledkov. Vážim si rovnako vašu každodennú 
pedagogickú prácu. Vážim si vašu vedeckú a odbornú prácu, 
ktorou prispievate k zvyšovaniu celkovej kvalitatívnej úrovne 
univerzity, štúdia na nej, ale aj medzi¾udských vzśahov. 
Pevne verím, že èoraz viac presadzujete vo svojom okolí 
kolegiálne vzśahy medzi uèite¾om a študentom a vyhýbate sa 
vzśahu autoritárskemu. Verím, že tie sú na oplátku študentmi 
stále viac oceòované a nezneužívané. Pretože medzi¾udské 
vzśahy sú mimoriadne dôležité vo všetkých reláciách. Èi už 
kolega-kolega, uèite¾-študent alebo študent-študent. Bez 
samotnej ¾udskosti vo vzśahoch, korektnosti, zásadovosti pri 
dodržiavaní vzájomnej slušnosti a zodpovednosti, by jedno 
z hlavných kréd poslania univerzity – humanizmus – nemohlo 
byś nikdy naplnené.

Za to všetko vám všetkým ešte raz zo srdca ïakujem.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ
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Modernizácia Univerzitnej knižnice
UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná 
knižnica (ïalej len UK) ako informaèné pracovisko univerzity 
sa podie¾a na informaènom zabezpeèení výuèby a vedecko-
výskumnej èinnosti jej zamestnancov a študentov, vytvára priaznivé 
prostredie pre všetkých používate¾ov a podmienky pre podporu 
výchovno-vzdelávacieho procesu na univerzite. 

Knižnica poskytuje svoje služby prostredníctvom pracovísk, 
ktoré sú dislokované na jednotlivých fakultách univerzity, a to 
Lekárskej knižnice, Právnickej knižnice, Prírodovedeckej knižnice, 
Knižnice na Fakulte verejnej správy a Filozofickej knižnice. 
Súèasśou UK je Rakúska knižnica a Európske dokumentaèné 
centrum. Zásluhou pozitívneho prístupu vedení univerzity 
a jednotlivých fakúlt v uplynulých rokoch sa postupne poda- 
rilo zmodernizovaś, resp. zrekonštruovaś priestory väèšiny pra-
covísk UK. 

Nový akademický rok 2010/2011 bude maś nielen v dejinách 
univerzity ale predovšetkým samotnej knižnice výnimoèné miesto. 
20. septembra 2010 bude slávnostne prestrihnutá páska na no- 
vej budove UK – Filozofickej knižnice v priestoroch areálu 
na Moyzesovej ul. è. 9. 

Zámer rekonštruovaś jednu z budov v bývalom areáli Krajskej 
detskej nemocnice pre potreby UK sa stal súèasśou projektu 
„Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzit-
nej knižnice, posluchární a uèební“ (ITMS 26250120003), ktorý 
bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. 

Realizácia celého projektu bola rozvrhnutá na obdobie od feb-
ruára 2009 do septembra 2010. 

Rekonštruovaná budova knižnice patrila v minulosti Katedre 
gynekológie a pôrodníctva LF UPJŠ, nachádzali sa v nej vedecké 
laboratóriá a èiastková knižnica katedry. Súèasśou budovy je aj 
poslucháreò LF, v ktorej tiež prebehla rekonštrukcia. Po úspešnom 
ukonèení stavebných prác a interiérovom vybavení nastal pre za-
mestnancov knižnice oèakávaný okamih – sśahovanie. V druhej 
polovici mesiaca august tak Filozofická knižnica, riadite¾stvo UK 
a odborné pracovisko - Oddelenia knižnièných procesov a fondov, 
Oddelenia informaèných technológií a Útvaru ediènej èinnosti 
zmenili svoju dovtedajšiu adresu.

Študentom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom 
Filozofickej fakulty UPJŠ zaèala Filozofická knižnica poskytovaś 
svoje služby najprv v priestoroch Knižnice na Fakulte verejnej 
správy a od 15. októbra 2007 v priestoroch FF na Petzvalovej ul. 
è. 4. 

Èo všetko nájdu používatelia v nových priestoroch Filozofickej 
knižnice? 

 45 študijných miest
 26 miest s PC s pripojením k internetu
 študijnú a odbornú literatúru vo vo¾nom výbere
 prístup k elektronickým informaèným zdrojom
 možnosś pripojenia k wifi
 samoobslužné multifunkèné zariadenie (kopírovanie/tlaè)
 možnosś skenovania a tlaèe
 rešeršné a referenèné služby
 informaèné vzdelávanie pre študentov a uèite¾ov
 možnosś organizovania výstav, vzdelávacích podujatí
 multifunkènú uèebòu
 oddychovú zónu

Presśahovanie riadite¾stva UK a odborných oddelení z pries-
torov Lekárskej knižnice na Tr. SNP è. 1 malo vplyv aj na ïalšie 
pracovisko UK - samotnú Lekársku knižnicu (ïalej len LK). 

Do uvo¾nených priestorov na prízemí LK sa presśahovali Referát 
evidencie publikaènej èinnosti, Referát MVS a MMVS, Referát 
informaèných a referenèných služieb a Referát reprografických 
služieb LK. Používatelia LK tak budú môcś využívaś tieto služby 
bez obmedzovania prevádzky študovne. Uvo¾nením priestorov 
na 1. poschodí, prepojením študovne s bývalým referátom MVS 
a MMVS sa rozšírili verejné priestory LK. Nový vzh¾ad získala 
predovšetkým študovòa LK, v ktorej sa rozšíril poèet študijných 
miest na 130, bol vytvorený komfortnejší priestor na skupinové 
i individuálne štúdium, zabezpeèil sa preh¾adnejší prístup ku kni-
hám a èasopisom.

Modernizáciou svojich pracovísk sa UK snaží skvalitòovaś 
a rozširovaś knižnièno-informaèné služby, vytváraś humanizujúce 
a motivujúce prostredie, umožniś realizáciu výchovno-vzdelávacích 
aktivít.

PhDr. Zuzana Babicová 
Ing. Eva Matušovièová

Alebo presnejšie ... in die Österreichische Bibliothek. Napriek 
nemeckému názvu však staèí zostaś v Košiciach, v centre mesta, 
a zavítaś na Šrobárovu ulicu.

Die Österreichische Bibliothek = Rakúska knižnica je jednou 
z vyše 50 rakúskych knižníc, ktoré vo viac ako 20 krajinách 
strednej, východnej a juhovýchodnej Európy sprístupòujú širokej 
verejnosti kultúru, dejiny a geografiu Rakúska. Rakúska knižnica v 
Košiciach bola otvorená v októbri 1993 ako verejná knižnica, ktorá 
sa stala samostatnou organizaènou súèasśou Univerzitnej knižnice 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je podporovaná 

Quo vadis? .... Do knižnice.
Rakúskym ministerstvom zahra-
nièných vecí a Rakúskym kul- 
túrnym fórom pri Rakúskom 
ve¾vyslanectve v Bratislave. V súèasnosti knižnica sídli na 1. 
poschodí budovy Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici è. 2.

Svojim fondom sa knižnica zameriava na knižnú literatúru 
rakúskych autorov, literatúru dotýkajúcu sa svojim obsahom 
Rakúska, ale aj na odborné publikácie z oblastí dejín, práva, 
germanistiky, medicíny, psychológie, filozofie, ekonomiky, 

politiky a i. Ponúka niektoré aktuálne periodiká a audiovizuálny 
materiál. Fond je pravidelne dopåòaný a je prístupný verejnosti 
prostredníctvom on-line katalógu (http://www.upjs.sk/
pracoviska/univerzitna-kniznica/rakuska-kniznica/).

 Kedže ide o verejnú knižnicu, medzi hlavné objekty jej záujmu 
patria základné, stredné školy a univerzity východoslovenského 
regiónu, ale spolupracuje aj s inými, kultúru a vzdelanosś 
podporujúcimi inštitúciami. Organizuje prezentácie kníh, autorské 
èítania, filmové prezentácie, prednášky, koncerty, výstavy, 
exkurzie, konverzaèné hodiny v nemèine, súśaže a semináre. 

Ve¾kú pozornosś pútajú predo-
všetkým autorské èítania za úèas- 
ti rakúskych spisovate¾ov (napr. 

Dietmar Grieser, Ivo Schneider, Eva Maria Teja Mayer a pod.) 
Rakúska knižnica urèite dokáže zaujaś a poskytnúś možnosti 
pre kvalitné využitie vo¾ného èasu, pomoc pri štúdiu i práci. 

Tak teda Dovidenia v knižnici! Alebo inak.......auf Wiedersehen 
in der Österreichischen Bibliothek!

PaedDr. Jana Ilucová
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Z MEDZINÁRODNEJ
KONFERENCIE

INFORUM 2010 

Konferencia INFORUM sa zameriava na elektronické informaèné 
zdroje a ich profesionálne využívanie vo vede, výskume, vzdelávaní 
a podnikaní. Je urèená pre pracovníkov odborných a verejných 
knižníc, manažérov, vedeckých a výskumných pracovníkov, lekárov, 
vysokoškolských uèite¾ov, špecialistov z oblasti IKT, pracovníkov 
verejnej správy, študentov a ïalších záujemcov o túto problematiku. 

V dòoch 25. 5. -27. 5. 2010 sa v Prahe konal už 16. roèník, medzi 
knihovníkmi dobre známej a oèakávanej konferencie, INFORUM 
2010. Konferenciu otvoril Vladimír Karen z firmy Albertiny icome 
Praha (hlavný organizátor) a následne prof. Ing. Richard Hindls, 
CSc., rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe, na pôde ktorej 
konferencia prebiehala (elektronický zborník je prístupný na webovej 
stránke http://www.inforum.cz/cs/sbornik). 

Okrem predstavenia nových elektronických informaèných 
zdrojov príp. nových foriem elektronických služieb zaujali hlavne 
prednášky:

• Deset hypotéz o souèasném stavu a budoucím vývoji 
vìdeckého publikování

(Autor: Guido F. Herrmann, Thieme Publishers, Nemecko)
Autor predložil kritickú analýzu hlavných parametrov 

ovplyvòujúcich súèasné vedecké publikovanie: parametre 
technologické, sociálne, právne a inej povahy. Upozornil aj 
na WorldWideScience.org – globálnu vedeckú bránu, ktorá 
urých¾uje vedecké objavy a pokrok prostredníctvom multilaterálnych 
partnerstiev, s cie¾om umožniś vyh¾adávanie národných a me- 
dzinárodných vedeckých databáz a portálov. 
http://worldwidescience.org/

• Primo Central - Vesmír odborných èlánkù na dosah
(Autor: Martin Vojnar, MULTIDATA Praha, s.r.o.)
Primo Central – „knižnièný google“ je súhrnný register 

pozostávajúci z údajov získaných od primárnych a sekundárnych 
vydavate¾ov a producentov databáz 
t.j. v lokálnych zbierkach i svetovom 
elektronickom obsahu, integrujúci 
referenèné služby, bX a BibTip. Èasto 
odporúèa i materiály, ktoré používatelia 
nepoznali (èím sa viac využije 
investícia do elektronických zdrojov), 
ale tiež ukazuje pôvod vyh¾adaných 
materiálov. Verejné spustenie Primo 

• Využití citaèních rejstøíkù pro prezentaci výsledkù vysoké 
školy

(Autor: Lenka Nìmeèková, Èeské vysoké uèení technické – 
Ústredná knižnica, Praha)

Publikaèná aktivita pracovníkov ÈVUT prispela k zlepšujúcemu 
sa umiesteniu v prestížnom rebríèku The Times – 394. miesto a 171. 
miesto v oblasti inžinierstva a IT. V príspevku boli porovnané výsledky 
ÈVUT v 2 najvýznamnejších komerèných zdrojoch využite¾ných 
pre citaènú analýzu a hodnotenie vedy v technických odboroch 
(Scopus a Web of Science) i vo vo¾ne dostupných systémoch 
(napr. Google Scholar). V procese hodnotenia výsledkov VaV 
školy má Ústredná knižnica ÈVUT nezastupite¾nú úlohu v oblasti 
zabezpeèenia prístupov k informaèným zdrojom, v procese sle-
dovania, vyhodnocovania a zverejòovania štatistických údajov, 
citaèných a porovnávacích analýz. Medzi dôležité parametre, ktoré 
knižnica sleduje patrí odborové pokrytie v jednotlivých zdrojoch 
a zastúpenie autorov – akademických pracovníkov ÈVUT, hodnote- 
nie jednotlivých autorov (H-index), hodnotenie èasopisov, v ktorých 
autori z ÈVUT publikujú (impact factor).

• Zmìny v kategoriích Web of Knowledge (JCR) v letech 
1998 – 2008 a úloha kategorií v souèasném hodnocení 
výsledkù VaV

(Autor: Vìra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kromìøíž)
Analyzované boli zmeny v tematických kategóriách WOK (JCR) 

v 1998 – 2008. Bolo zistené, že poèet kategórií v tomto období 
vzrástol zo 160 na 173. Najviac zmien bolo zaznamenaných v roku 
2000 (pribudlo 8 nových kategórií a 10 kategórií zmenilo názov). 
V 20 kategóriách došlo k nárastu poètu èasopisov o viac ako 30 titulov 
(napr. v CLINICAL NEUROLOGY alebo ONCOLOGY). Úbytok poètu 
èasopisov o 30 a viac zaznamenali tri kategórie (napr. ROBOTICS). 

• Evaluace v Akademii vìd Èeské republiky - minulost, 
souèasnost a budoucnost

(Autor: Petr Ráb, Akademická 
rada Akadémie vied Èeskej republiky, 
spoluautori: Ivana Laiblová Kadlecová, 
Knižnica Akadémie vied Èeskej 
republiky, Praha )

Príspevok detailne popisoval 
jednotlivé evaluaèné kolá pracovísk 
AV ÈR v roku 1993 pri transformácii 

ÈSAV na AV ÈR (1995 – Akademické hodnotite¾ské grémium), 1999 
(1. kolo výskumných zámerov), 2004 (2. kolo výskumných zámerov), 
2008 (kontrola riešenia výskumných zámerov). Každé z týchto 
hodnotiacich kôl malo odlišnú evaluaènú metodológiu, prebiehalo 
v rôznom legislatívnom a spoloèenskom kontexte i v rozdielnom 
stave vývoja pracovísk AV ÈR a tiež výsledky boli daným vedením AV 
ÈR vždy inak využité. 

• Praktické využití bibliometrie na Vídeòské univerzitì
(Autor: Juan Gorraiz, University of Vienna - Library and archive 

services - Bibliometrics Department, Rakousko, spoluautori: 
Christian Gumpenberger, Wolfgang Mayer, University of Vienna, 
Library and archive services, Bibliometrics Department, Rakousko)

Vynikajúci príspevok rakúskeho autora priniesol krátky preh¾ad 
bibliometrickej praxe na univerzite vo Viedni - ciele a èinnosti 
Bibliometrického oddelenia (ako sú pravidelné bibliometrické analýzy 
a služby, štruktúrovanie, obohatenie a koordinácia vysokokvalitných 
údajov, poradenstvo pre manažment a akademických pracovníkov, 
rozvoj partnerstiev, analýzy výrobkov, národnej a medzinárodnej 
spolupráce atï). Dôležitou èinnosśou je aj vývoj service-oriented 
webovej stránky (http://bibliometrie.univie.ac.at/). Cie¾om týchto 
stránok je informovaś zamestnancov univerzít všeobecne o oblasti 
bibliometrie ako aj o službách oddelenia. V reakcii na nedostatok 
relevantného scientometrického vzdelávania (najmä v strednej 
Európe) a na zvyšujúci sa dopyt najmä manažérov kvality výskumu, 
spolupracujú na zaèatí Európskej letnej školy pre scientometriu 
od júna 2010 Univerzita vo Viedni, Humboldtova univerzita v Berlíne, 
Inštitút pre výskum informácií a Katholieke Universiteit Leuven.

Ing. Iveta Krjaková

Central je naplánované na júl 2010 (pre používate¾ov SFX a Metalib 
do júla 2011 zdarma).

• Najdi to, co mám na mysli, nikoliv to, co jsem zadal
(Autor: Chris Sherman, SearchEngineLand.com, Searchwise, 

USA)
S nástupom novej generácie sémantických vyh¾adávaèov sa 

používate¾ môže zapojiś do skutoèného dialógu s vyh¾adávaèom. 
Vyh¾adávaèe idú ïaleko za rámec k¾úèových slov, pomocou rôznych 
signálov a behaviorálnej analýzy sa snažia pochopiś úmysel a nie len 
jednoduchú sémantiku. Poukázal na niektorých z najzaujímavejších 
hráèov v sémantickej oblasti vyh¾adávania (WolframAlfa, Powerset, 
Hakia, TrueKnowledge, Kngine, GoPubMed, DeepDyve).

• Hodnocení evropského výzkumu – informaèní zdroje, 
metody a výsledky

(Autor: Lucie Vavøíková, Technologické centrum Akadémie vied 
Èeskej republiky)

Hodnotenie výskumu a vývoja (VaV) financovaného z európ-
skych zdrojov z tzv. Rámcových programov (RP), sa stále viac 
rozvíja. Informácie o projektoch RP sú síce zverejòované na por- 
táli CORDIS, neponúkajú však žiadne nástroje k hodnoteniu. 
Európska komisia má k dispozícii databázu eCorda, ktorá umožòuje 
spracovávaś štatistiky úèasti týchto programov. Na nich nadväzujú 
ïalšie metódy hodnotenia, napr. populárny impact assessment. 
Doteraz bibliometria nebola ve¾mi uplatòovaná, pretože EK nemá 
žiadnu databázu, ktorá by zhromažïovala publikaèné výstupy 
projektov. Existujú len ojedinelé štúdie založené na zbere údajov 
pomocou dotazníkov. Po nedávnej zmene vo Web of Science je však 
možné tieto výsledky aspoò èiastoène identifikovaś. Na tieto výsledky 
je možné potom aplikovaś bibliometrické a citaèné analýzy. 
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„Digital Dentistry“ alebo nové technológie 
vo výuèbe zubného lekárstva v Európe

36. výroèná schôdza Európ-
skej asociácie pre výuèbu zub- 
ného lekárstva ( ADEE Association 
of Dental Education in Europe) 
a 46. stretnutie delegátov Eu-
rópskej asociácie študentov 
zubného lekárstva (EDSA) sa 
uskutoènilo 22. – 28. augusta 
2010 v Holandskom Amsterdame. 
Spoloènou témou bolo zavádzanie 
a využívanie digitálnych technológií 

vo výuèbe zubného lekárstva. Doba pokroèila a to neobišlo ani 
vzdelávanie v odbore zubné lekárstvo... samozrejme v závislostí 
od možností. V novootvorenom centre výuèby zubného lekárstva 
na univerzite v Amsterdame - ACTA (Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam), kde pracuje 540 zamestnancov 
a študuje takmer 900 študentov inštalovali okrem iného 40 
virtuálnych 3D simulátorov preparácie SIMODONT. Spoloènosś 
MOOG, ktorá tento simulátor vyvíja v spolupráci s ACTA od 
roku 2005 primárne pôsobí v oblasti výskumu pre letecký 
priemysel. Cie¾om je umožniś študentom nácvik preparácie 
za èo najvierohodnejších podmienok. Kompaktná ponuka 
rôznych typov preparácie, s možnosśou vo¾by inštrumentov je 
riadená a zaznamenávaná poèítaèovým programom. Uèitelia 
aj študenti majú možnosś kontroly, prehliadaś, porovnávaś 
a zaznamenávaś nie len svoje pokroky, ale aj neúspechy 
a opakovaś do nekoneèna. Takýto nácvik spolu s preparáciou 
na fantómových hlavách je od augusta toho roku súèasśou 
praktickej predklinickej výuèby v jednom z najmodernejších 
zariadení nielen v Európe, ale na celom svete. Praktický 
nácvik na SIMODONTE ako aj snímanie digitálnych odtlaèkov 
pomocou LAVA systému si mohlo vyskúšaś 100 študentov 
z 22 krajín Európy, ktorí sa na konferencií zúèastnili. Slovensko 
zastupovala Jana Ohlasová, poslucháèka 6. roèníka zubného 
lekárstva na LF UPJŠ v Košiciach.

 SIMODONT však nie je jediná zaujímavosś, ktorú môže 
toto centrum ponúknuś. Klinika, ktorá svojou architektúrou 
a vybavením pripomína skôr centrum vesmírneho výskumu 
NASA ako zdravotnícke zariadenie, vyrazila dych dekanom, 
lekárom, uèite¾om a študentom zubného lekárstva z rôznych 
európskych univerzít. Je radosś pozeraś ako môže výuèbové 
stredisko vyzeraś. Úroveò a kvalita zdravotnej starostlivosti 
je obrazom kvality vzdelávania a materiálno-technického 
vybavenia. Holanïania sa naozaj „vytiahli“. Vïaka èlenstvu 
v Európskej asociácií študentov zubného lekárstva (EDSA), 
ponúka aj Spolok študentov zubného lekárstva v Košiciach 

svojim èlenom a našim študentom možnosś navštíviś ACTA 
a vyskúšaś si nie len SIMODONT.

 Hudba budúcnosti aj u nás ???... vo svete urèite nie 
a u nás ... uvidíme. Štúdium u nás bojuje s problémami základnej 
výuèby zubného lekárstva a nedostatkom financií.

 Európa sa otvára aj našim pregraduálnym a postgraduálnym 
študentom zubného lekárstva. Mobilita a medzinárodná 
spolupráca je jedným z hlavných cie¾ov spolupráce slovenských 
študentov a EDSA.

Spolok študentov zubného lekárstva v Košiciach na našej 
univerzite existuje od roku 2008. V tom istom roku sa stal 
èlenom Európskej a nasledujúci rok aj Medzinárodnej asociácie 
študentov zubného lekárstva (EDSA a IADS). Podie¾ali sa 
na tom študenti zubného lekárstva: Jana Ohlasová, Peter 
Novák, Petra Kotmanová, Jakub Macko, Eva Chromeková 
a Lenka Orgonášová. Dôležitou súèasśou medzinárodnej 
spolupráce je prezentácia aktivít na lokálnej úrovni. 

V súèasnej dobe u nás neexistuje jednotná koncepcia 
v oblasti prevencie a osveta v oblasti ústneho zdravia zostáva na 
pleciach už aj tak vyśažených zubných lekárov v teréne, aktivity, 
ktoré vykonávame ako študenti v tejto oblasti nás nezahanbujú 
ani v zahranièí. Preventívny program DentalAlarm a Zubná 
hliadka, ktoré realizuje švajèiarska spoloènosś CURAPROX 
v spolupráci aj s našimi študentmi. Nácvik metód ústnej hygieny 
na základných školách po Slovensku sa uskutoènil pod vedením 
pani prof. MUDr. Nedy Markovskej, CSc. a v akademickom 
roku 2009/2010 realizovaný študentmi zubného lekárstva 
v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ. 

Pod heslom „V novembri 2008 má každý tretiak èisté 
zuby“ prebehla akcia pod záštitou Slovenskej komory zubných 
lekárov za podpory firmy Colgate. To je len èasś aktivít našich 
študentov. V tomto obodbí sa zaèína rozbiehaś celoeurópsky 
projekt „SMILE“. Pilotná štúdia bude v tomto roku realizovaná 
na Univerzite v Leeds v Británii. Následne sa do tohto programu 
môžu zapojiś všetky európske univerzity a jej študenti, a teda aj 
tá naša. Štúdia bude zameraná na zhodnotenie úrovne ústneho 
zdravia študentov vysokých škôl v Európe a jej následné 
zlepšenie, realizované vo výuèbových zariadeniach, a aj u nás 
v Univerzitnej nemocnici. 

Viac informácií nájdete aj na webovej stránke spolku:
www.sszlk.webnode.cz 

Jana Ohlasová
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Niektorí mladí ¾udia si predstavujú ideálne leto strávené 
niekde na dovolenke v zahranièí. Iní naopak využívajú vo¾ný 
èas na získavanie nových poznatkov, ktoré sa v škole nemohli 
alebo nestihli nauèiś. Ïalší zase trávia prázdniny s kamarátmi, 
èi už starými alebo novými... Ale len hàstke z nich sa to všetko 
podarí spojiś. To všetko a omnoho viac mohli zažiś 12. - 19. júla 
v Košiciach študenti stredných škôl, pre ktorých je informatika 
viac ako koníèek.

17. roèník Stredoeurópskej 
olympiády v informatike

12. - 19. júl 2010 v Košiciach

Toto leto sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ uskutoènil 
17. roèník Stredoeurópskej olympiády v informatike. Stredoškoláci 
z deviatich krajín Európy (Bulharsko, Chorvátsko, Èeská republika, 
Nemecko, Maïarsko, Po¾sko, Rumunsko, Švajèiarsko, Slovensko) si 
tak mohli zmeraś sily v programátorskej súśaži, ktorú tvorilo riešenie 
problémových úloh algoritmického charakteru. V dvoch súśažných 
dòoch mali možnosś využiś svoje poznatky z oblasti matematiky 
a informatiky a preukázaś tak, že ich dlhotrvajúca príprava nevyšla 
nazmar. Ale keïže uvažovanie je ve¾mi psychicky nároèný 
a vyèerpávajúci proces, 
èakal na úèastníkov aj bo-
hatý spoloèensko-kultúr- 
ny program v podobe 
sprievodných podujatí a vý-
letov, na ktorých sa mohli 
nauèiś nieèo nové z oblasti 
informaèných technológií, 
rozvinúś fyzickú kondíciu 
alebo spoznaś krásy Slo-
venska.

Súśažiaci tak vo vo¾-
nom èase mohli objaviś 
zaujímavosti z histórie Ko-
šíc, obdivovaś prírodné 
úkazy vo Vysokých Tat- 
rách a Zádielskej tiesòave, 
prechádzaś sa po chod-
bách hradu Krásna Hôrka, 
ale aj dozvedieś sa nieèo 
viac o robotoch a ich 
využití, èi zasúśažiś si o triè- 
ko Prírodovedeckej fakul-
ty v bowlingu. Tento bo-
hatý program si všetci 
pochva¾ovali, pretože sa tak 
mohli dokonale odreagovaś 
a naèerpaś nové sily pred 
súśažnými dòami. Mnohí 
z nich sa dokonca vyjadrili, 
že by sa na Slovensko 
radi vrátili aj v budúcnosti, 

keïže si nestihli vychutnaś 
všetky ponúkané atrakcie 
naplno.

Ale keïže hlavnou uda- 
losśou podujatia bola sú- 
śaž, pravidelnou témou 
konverzácií medzi úèastník-
mi boli riešenia úloh, a tiež 
tipovanie komu sa najviac 
darilo a získa medailu. 
Nakoniec sa všetko napätie 
rozplynulo na závereènej 
ceremónii, kde sa udelili 
ceny tým najlepším. Uzna- 
nie si zaslúži Anna Pie-
karska z Po¾ska, ktorá sa 
dokázala presadiś v sil-
nej konkurencii úèastníkov 
mužského pohlavia a získala 
najvyšší poèet bodov, kto- 
ré jej zabezpeèili prvé 
miesto. Dokázala, že Po¾- 
sko je vo svete na po-
predných prieèkach èo sa 
týka produkcie mladých in- 
formatických talentov. Ale 
ani úèastníci z ostatných 
krajín nesklamali, celkovo 
bolo rozdaných dvadsaś me- 
dailí, vrátane dvoch pre Slo- 
vensko. Opäś sa tak ukázalo, 
že v Strednej Európe je 
množstvo mladých a ta-
lentovaných ¾udí, ktorí sa 
vo svete informatiky nestra-
tia.

V neposlednom rade ne-
treba zabudnúś na perfektnú 
organizáciu zo strany Príro- 
dovedeckej fakulty UPJŠ, 
poènúc technickým zabez-
peèením až po sprievodcov 
jednotlivých tímov – štu-
dentov UPJŠ, ale aj ïal-
ších dobrovo¾níkov, ktorí 
neváhali využiś svoje jazy- 
kové schopnosti a koor-
dinovali svojich zverencov. 
Každý z viac ako tridsaś 
organizátorov pristupoval 
k svojej práci zodpovedne 
a postaral sa tak o bez-
problémový priebeh tohto-
roènej súśaže, ktorá sa už 
po druhý raz konala v Ko- 
šiciach. Takýmto spôso-
bom dokázali vhodne re- 
prezentovaś nielen Sloven-
sko, ale aj Prírodovedeckú 
fakultu UPJŠ, a preto všet- 
ci pevne veríme, že sa nie- 
kedy v budúcnosti podarí 
zorganizovaś toto podujatie 
aj do tretice a opäś ús-
pešne.

Viac informácií je mož- 
né nájsś na stránke 
http://ceoi2010.ics.upjs.sk/ 

Bc. Pavol Rajzák
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Svetové metropoly majú svoje dominanty, kvôli ktorým ich turisti vyh¾adávajú 
a navštevujú. Èím sú staršie, tým sú príśažlivejšie a èas im len pridáva na hodnote 
a výnimoènosti. No nielen mestá, aj inštitúcie majú svoje šperky a jedným 
z nich je na pôde UPJŠ v Košiciach Botanická záhrada. Oáza pokoja, krásy, vône 
oslavuje v roku 2010 svoje 60. výroèie vzniku. Je rozlohou najväèšou botanickou 
záhradou na Slovensku s najbohatším zbierkovým fondom a architektonicky 
unikátnymi expoziènými skleníkmi. 

Z histórie Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Botanická záhrada bola zriadená ako Botanický ústav 
Vysokej školy po¾nohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva 
v Košiciach v areáli bývalého Komenského ústavu na 
Komenského ulici (v dnešnom areáli Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie) Povereníctvom školstva dòa 05. mája 
1950 pod èíslom 103290/50-III/1. Hlavným iniciátorom 
a organizátorom vzniku botanickej záhrady v Košiciach bol doc. 
Dr. Jozef Rácz, ktorý sa stal jej riadite¾om. V tom èase mala 
rozlohu 3 ha, ktoré boli nedostaèujúce na plánovanú èinnosś, 
a preto sa vybrala plocha pod Rosaliou v Mestskej èasti Košice 
Sever. Po rôznych peripetiách sa ustálila výmera botanickej 
záhrady na 48 ha a rozšírila sa na územie Èerveného brehu po 
baòu na Bankove. 

Skleníky a expozièné plochy, rok 1972

Výstavba skleníkov BZ UPJŠ, rok 1957

Doc. Dr. Rácz pôvodne plánoval s vybudovaním oddelení 
taxonómie, ekológie, genetiky, biochémie, pedológie, 
cytopatológie, referátu dokumentaèného, študijného a 
knižnicou. Napriek jeho snahe sa tieto plány neuskutoènili.

 Od 01. 7. 1956 viedol prácu Botanickej záhrady SAV v 
Košiciach Ing. Vít Bojòanský až do jesene 1958, neskôr až do 
zániku tohto pracoviska SAV Ing. Anton Laffera. V roku 1958 sa 
dal do užívania expozièný skleník, ktorý na vtedajšiu dobu bol 
jeden z najväèších v strednej Európe. 

Poslednou kapitolou prvého desaśroèia botanickej záhrady, 
ktorej sa v tlaèi bežne pripisovala perspektíva grandiózneho 
rozvoja, bola delimitácia 31. 12. 1959 na novovznikajúcu 
vysokú školu Pedagogický inštitút v Košiciach. Z doterajšieho 
vedecko- pedagogického pracoviska, zameraného na 
riešenie vedeckých problémov sa zaèala presadzovaś potreba 
pedagogického zamerania pracoviska. 

Od tohto obdobia, až do roku 1998 pod striedavým vedením 
Ing. Tibora Antoša a Ing. Karola Naïa sa èinnosś botanickej 
záhrady viac orientovala na pedagogicko- výchovné aktivity. 
Èasś pracovnej kapacity sa využívalo v spolupráci s Katedrou 
experimentálnej genetiky a botaniky Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ na riešenie výskumných úloh v oblasti lieèivých rastlín. 
Dobudovali sa expozièné zbierky tropickej a subtropickej 
vegetácie, viackrát sa prebudovávala expozícia dekoratívnej 
flóry a udržiavala sa dendrologická zbierka v lesoparkovej èasti. 
Existencia Pedagogického inštitútu bola èasovo limitovaná a v 
r. 1960 po vzniku UPJŠ sa stáva Botanická záhrada úèelovým 
zariadením jej súèasśou. 

V roku 1988 bol menovaný za riadite¾a BZ UPJŠ doc. RNDr. 
Sergej Mochnacký, CSc. Po oboznámení sa s dovtedajšou 
èinnosśou BZ UPJŠ navrhol Koncepciu rozvoja BZ UPJŠ do roku 
2000. Koncepcia riešila organizaèné zaèlenenie BZ UPJŠ v rámci 
UPJŠ, personálne otázky, vedecké, pedagogické a kultúrno 
osvetové zameranie èinnosti, technické zabezpeèenie prevádzky a 
budovanie celkového imidžu. Za obdobie od r. 1989 do súèasnosti 
došlo k viacerým významným zmenám. BZ UPJŠ sa stala vedecko- 
pedagogickým pracoviskom UPJŠ. Došlo k rozšíreniu zasklenej 
plochy vybudovaním nových ôsmych skleníkov. Z nich sú štyri 
zaradené do komplexu expozièných skleníkov s vykurovaním a 
štyri sú v hospodárskej èasti ako pestovate¾ské skleníky. Zaèala 
sa rozsiahla rekonštrukcia expozièných skleníkov (výmena 
opláštenia, tepelných rozvodov, registrov kúrenia, rozvodov 
úžitkovej vody, expozièné stoly, presvetlenie skleníka è. 1 z 
vestibulu, zasklievanie, tmelenie a natieranie konštrukcie), ktorá 
pokraèuje aj v súèasnosti rekonštrukciou vo výmenikovej stanici na 
zabezpeèenie teplej úžitkovej vody. Okrem iného sa zrealizovala 
generálna prestavba dekoratívnej plochy pred skleníkmi. Vznikla 
„ekologická náuèná plocha“, ktorá zoh¾adòuje súèasné požiadavky 
z h¾adiska záhradnícko - architektonického usporiadania, diverzity, 
odbornosti a úèelnosti. Táto plocha sa v ïalšom období bude 
upravovaś s cie¾om prezentovaś, študentom, odborníkom a laickej 
verejnosti aktuálne poznatky botanických, environmentálnych 
a didaktických disciplín a kultúrno- spoloèenských aktivít. BZ 
UPJŠ rieši grantové a vedecko- technické projekty. V roku 1990 
zaèala vydávaś vedecké periodikum THAISZIA, Journal of botany. 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach - aktuálny stav
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V èase osláv 60. výroèia 
vzniku BZ sa vo Vašich 
priestoroch organizovala 
medzinárodná konferencia 
s názvom „Species and 
community diversity“ Ako 
by ste ju zhodnotili z po-
h¾adu organizátora?

Konferencia „Species and 
community diversity (research, 
education, presentation, con-
servation)“ sa uskutoènila 
v dòoch 8. - 10. septembra 
2010 v priestoroch BZ UPJŠ 

a zúèastnilo sa jej 25 úèastníkov zo Slovenska, Èeskej republiky, 
Po¾ska a Ukrajiny. Bolo prezentovaných 11 príspevkov a 6 
posterov. Jednotliví úèastníci vo svojich vystúpeniach venovali 
aktuálnym problémom z taxonómie, fytopatológie, produkènej 
biológie, ekológie rastlín, ochrany a záchrany ohrozených 
populácii a o mieste botanických záhrad a arborét pri skúmaní 
a riešení uvedených problematík. Odprezentované príspevky 
budú publikované vo vedeckom periodiku THAISZIA. Journal of 
botany. Supll. 1, vol. 21, 2011.

Okrem odborného programu konferencie ste pre úèast-
níkov organizovali aj sprievodné akcie. Môžete nám ich 
priblížiś?

Súèasśou programu konferencie boli exkurzie do his-
torického jadra mesta Košice, na historické územia v okolí, 
vyhliadkovú vežu na Hradovej a prehliadka exteriéru BZ UPJŠ, 
to znamená, že sme úèastníkom konferencie dovolili nahliadnuś 
aj do priestorov, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Uznanie si 
vyslúžil náš bohatý zbierkový fond. Prvé ohlasy na oslavy 60. 
výroèia vzniku BZ UPJŠ v Košiciach i na sprievodný program, 
ktorý sme pripravili sú zatia¾ iba pozitívne, èo nás ve¾mi teší. 

  
Ktoré prírastky do Vášho zbierkového fondu z po-

sledného obdobia považujete za najvýznamnejšie?

Deliś prírastky pod¾a významnosti nepovažujem za naj-
vhodnejšie. Dôležité je nové taxóny uchovaś, úspešne pestovaś, 
študovaś, poskytovaś pre edukaèné aktivity a predstavovaś širokej 
verejnosti. Cenným prírastkom do zbierkového fondu BZ UPJŠ 
v poslednom období je Wollemia nobilis (wolémia vznešená), 
ktorá demonštruje evoluèný proces vo vývoji rastlín, pre niekoho 
je to rarita z doby dinosaurov.

60 rokov fungovania inštitúcie je úctyhodný èas, no 
vydržaś v nej pracovaś 22 rokov je tiež pozoruhodné. Èo je 
tým pomysleným magnetom, ktorý Vás tu drží?

Keïže som v detstve vyrastal v èarokrásnom prírodnom 
prostredí, okúzlil ma živý svet nielen rastlín, živoèíchov a prí-
rodných scenérií, ale aj nezodpovedané otázky, preèo je to 
tak? Táto skutoènosś urèila moje ïalšie smerovanie, štúdium 
a neskôr prácu. Mal som šśastie, že sa moje vzdelanie a práca 
stala zároveò koníèkom a ten sa mi darilo realizovaś najskôr 
na pracovisku v Slovenskej akadémie vied a neskôr v Botanickej 
záhrade UPJŠ. Predpokladám, že moje doterajšie úsilie 
postupne prinieslo smerovanie èinnosti v univerzitnej botanickej 
záhrade k výsledkom, ktoré v súèasností reprezentujú nielen 
samotnú botanickú záhradu v rámci UPJŠ, ale aj navonok. 

Kam smerujú aktivity Botanickej záhrady v nasledujú-
com období?

Kolektív BZ UPJŠ pripravuje v krátkodobom horizonte 
návrh na jej ïalšiu èinnosś a prosperitu. Je potrebné si 
uvedomiś, že èas, dlhodobé, pravidelné podfinancovanie, 
neustále riešenie havarijných situácii, nedostatoèné finanèné 
zabezpeèenie v oblasti mzdových prostriedkov zamestnancov 
so stredoškolským a odborným vzdelaním a pod., sa odráža 
v možnostiach realizovaś doterajšie zámery v želate¾nom 
stave. Súèasný stav jednotlivých objektov, najmä expozièné 
skleníky s tropickou a subtropickou vegetáciou si vyžadujú 
jeho komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu. Kvalitatívnym 
riešením je výstavba nového tropického expozièného skleníka 
so všetkými v súèasnosti scientifikovanými riešeniami. Od toho 
a ïalších riešení, najmä v oblasti služieb pre návštevníkov závisí 
ako bude vedieś uspokojovaś pretrvávajúci záujem návštevníkov 
o jej èinnosś. Konkrétne návrhy na rozvojové aktivity BZ UPJŠ sa 
v súèasností formulujú do Dlhodobého zámeru rozvoja BZ UPJŠ 
na roky 2011 až 2017 a výh¾adovo do ïalšieho obdobia. 

Na slovíèko, pán riadite¾...

Zorganizovala viacero medzinárodných vedeckých konferencii. 
Vybudovala nové priestory pre Herbár s dostatoèným technickým 
vybavením. Prebudovala a rozšírila expozièné zbierky v skleníkoch 
na Odd. tropickej a subtropickej vegetácie, ktoré v súèasnosti 
predstavujú jedineènú zbierku a śažko h¾adaś porovnate¾nú 
expozíciu. V procese realizácie je vnútorný informaèný systém a BZ 
prešla na elektronickú evidenciu zbierkového fondu, herbárových 
položiek, Index seminum a ïalších dokumentov. Zaèala tradíciu 
výstav spojených s predajom, klubovú èinnosś (Bonsai, Gladiola, 
Citrus, Kaktus) a ïalších podujatí pre odborníkov i laickú 
verejnosś.    Ekologická náuèná plocha v súèasnosti

Ekologická náuèná plocha - oddychová èasś

rozhovor s doc. RNDr. Sergejom Mochnackým, CSc., riadite¾om BZ UPJŠ v Košiciach
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Korupcia na vysokých školách
24. júna tohto roku sme na ostatnom zasadnutí Akademického senátu UPJŠ v letnom semestri 

prezentovali výsledky nášho autorského výskumu vnímania korupcie vybranými študentmi a zamestnancami 
našej univerzity. Korupciu na vysokých školách považujeme za obzvlášś nebezpeènú podobu korupcie 
z nieko¾kých h¾adísk. 

Akademická korupcia alebo korupcia typická pre vzdelávací proces vedie, ako každý typ korupcie, k plytvaniu 
s verejnými finanènými prostriedkami. Špecifická váha a nebezpeèenstvo korupcie vo vy-sokoškolskom vzdelávaní sa 
navyše prejavujú v tom, že umožòuje mrhanie ¾udským talentom, keï talentovaným, no chudobnejším predstavite¾om 
nastupujúcich generácií, sa odoprie prístup k vzdelaniu kvôli korupcii pri prijímaní, keï sa nesprávne odhadne alebo 
premrhá talent dôsledkom úplatkov pri skúške (èiastkovej èi štátnej) a priebežnom hodnotení, keï sa medzi mládežou 
osobne zúèastòujúcou na korupcii rozširuje kultúra korupcie, manipulácie a zaujatosti (Rumyantseva, 2005). Takýto vplyv 
na celú populáciu a jej deformovaný morálny vývoj nemá korupcia v žiadnom inom spoloèenskom odvetví. Jedineènosś 
a vplyv vzdelávania na vývoj spoloènosti spoèíva vo formovaní osudov a úspechu každej nastupujúcej generácie 
spoloènosti. „Je to možno jediný verejný sektor, ktorý má najväèší vplyv na hodnoty mladých a ich presvedèenie 
o dobre a zle, správnom a nesprávnom, zákonnom a nezákonnom. Navyše, vyššie vzdelanie má silný vplyv na výber 
elity a teda budúcich lídrov krajiny. Význam týchto funkcií pre dobro spoloènosti je obrovský“ (Rumyantseva, 2005, 
86) a nezamenite¾ný.

Od konca roku 2008 do jari roku 2010 bol na pôde dvoch univerzít v Košiciach (UPJŠ a TUKE) iniciovaný 
výskum vnímania koruptívneho správania v slovenskej spoloènosti, s akcentom na vysoké školy v Slovenskej 
republike, a to z perspektívy študentov a zamestnancov daných univerzít. Cie¾om výskumu bolo zmapovaś 
názory študentov a zamestnancov UPJŠ a TUKE na korupciu v slovenskej spoloènosti vôbec, na vysokých 
školách v SR všeobecne a skúsenosti študentov s korupciou na ich vysokej škole (resp. fakulte) zvlášś. 
V danom èlánku predstavíme výber i názory študentov a zamestnancov UPJŠ na traktovaný problém. 

VNÍMANIE KORUPCIE NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
ŠTUDENTMI A ZAMESTNANCAMI UPJŠ

Vzorka
Výber študentov i zamestnancov UPJŠ bol realizovaný ako 

príležitostný, so zámerom zastúpenia respondentov zo všetkých 
fakúlt našej univerzity. 

Výberový súbor študentov UPJŠ pozostával zo 605-tich 
študentov (26,8 % mužov a 73,2 % žien). Na LF študuje 97 
respondentov (16,2 %), na PF 63 (10,5 %) respondentov, na PrávF 
92 (15,3 %) respondentov, na FVS 223 (37,2 %) respondentov 
a na FF 125 (20,8 %) respondentov. Priemerný vek študentov bol 
23,2 roka so štandardnou odchýlkou 4,4 roka. 88,6 % študentov 
výberového súboru navštevovalo dennú formu štúdia s priemernou 
dåžkou štúdia 3,4 roka (od 1 do 8). V prvom roèníku študovalo 44 
(7,3 %) študentov, v druhom roèníku 108 (17,9 %) študentov, v treśom 
roèníku 196 (32,4 %) študentov, vo štvrtom roèníku 190 (32,4 
%) študentov, v piatom roèníku študovalo 64 (10,6 %) študentov 
a v šiestom traja študenti (0,5 %). Do výberového súboru boli 
vyberaní hlavne starší študenti (najmä tretiaci a štvrtáci), ktorí 
situáciu na svojich vysokých školách poznajú dôvernejšie ako 
mladší študenti; študenti konèiacich roèníkov sa do výskumu 
zapojili v menšom poète vzh¾adom na povinnosti súvisiace 
s ukonèením štúdia.

Zamestnancov UPJŠ bolo vo výberovom súbore 101, z to- 
ho 37,6% mužov a 62,4% žien. 7 respondentov (6,9 %) je 
zamestnaných na rektoráte UPJŠ, 19 (18,8 %) respondentov 
pracuje na LF, 25 (24,8 %) respondentov na PF, 15 (15,9 %) 
respondentov na PrávF, 23 (22,8 %) respondentov na FVS a 12 
(11,9 %) respondentov je zamestnaných na FF. Priemerný vek 
vybraných zamestnancov bol 41,7 roka (SD = 12,1). Priemerná 
dåžka zamestnania respondentov - zamestnancov bola 13,8 roka 
(od 1 do 45). Sociálny status zamestnancov UPJŠ vo výberovom 
súbore bol štruktúrovaný nasledovne: 6,4 % respondentov bolo 
akademickými funkcionármi, uèite¾ov s akademickou hodnosśou 
profesor alebo docent bolo 8,3 %, uèite¾ov s vedeckou prípravou 
(PhD) bolo zastúpených vo výberovej vzorke 31 (28,4 %), bez 
PhD. stupòa ich bolo 39 (35,8 %), úradníkov èi úradníèok rektorátu 

a dekanátov bolo 9 (8,3 %), úradníèky sekretariátu katedier boli 
4 (3,7 %) a nosite¾ov bližšie nešpecifikovaných profesií na UPJŠ 
bolo 10 (9,2 %).

Výsledky
Otázka o tom, èi sa oplatí na Slovensku správaś koruptívne 

vypovedá o postojoch študentov i zamestnancov UPJŠ k rozšíreniu 
korupcie v slovenskej spoloènosti, ale najmä o ich tolerancii 
ku korupcii. Z grafu 1 je zrejmé, že 41,8 % respondentov - študentov 
si myslí, že na Slovensku sa oplatí správaś koruptívne (7,9 % + 33,9 
%). Ide o dve pätiny výberového súboru, mladých vysokoškolákov, 
ktorí sa ešte len pripravujú na produktívne obdobie vo svojom 
živote, napriek tomu sú už teraz presvedèení, že v budúcnosti 
sa budú musieś možno aj oni tak správaś. Názory mladých ¾udí 
na urèitý typ správania v spoloènosti sú ovplyvnené viacerými 
faktormi. Rodinným, školským prostredím, priate¾mi, no i životnou 
praxou. Priemerne dvadsaśtriroèní mladí ¾udia študujúci na UPJŠ 
nemajú za sebou dlhoroèné životné a žiadne (resp. minimálne) 
pracovné skúsenosti. Napriek tomu si myslia, že sa na Slovensku 
oplatí správaś koruptívne. Zdá sa, že v slovenskej spoloènosti je 
to prevládajúci názor, ktorý títo mladí ¾udia preberajú z rozlièných 
prostredí, v ktorých sa pohybujú. Zároveò sa k otázke nevedela 
vyjadriś štvrtina (25,8 %) respondentov - študentov a tretina 
(32,3 %) z nich s týmto tvrdením nesúhlasila. Väèšie množstvo 
týchto mladých ¾udí je teda presvedèených o tom, že sa na Slo-
vensku oplatí správaś koruptívne (42%) oproti tým, èo si to nemyslia 
(32%). 

Popri podiele názorov študentov uvediem podiel odpovedí 
zamestnancov UPJŠ. 39,6 % z nich si myslí, že na Slovensku 
sa oplatí správaś koruptívne (5,4 % + 34,2 %). Ide o dve pätiny 
výberového súboru, povedzme generáciu starších uèite¾ov 
(priemerný vek respondentov - zamestnancov UPJŠ je 41,7 roka) 
a ich názor je takmer identický. K otázke sa nevedelo vyjadriś 
30,6 % respondentov - zamestnancov a takmer tretina (29,7 %) 
z nich s týmto tvrdením nesúhlasila. 
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Na základe priemerných hodnôt (tab. 1) môžeme na základe 
odpovedí respondentov, študentov a zamestnancov UPJŠ, 
zostaviś rebríèek uplatòovanej korupcie v jednotlivých oblastiach 
spoloèenského života na Slovensku. Pod¾a študentov i zamestnan-
cov je úplatkárstvo najviac rozšírené v rezorte zdravotníctva (priemer 
1,24 a 1,48; teda v tomto odvetví je najrozšírenejšie, keïže na otáz-
ku, èi existuje na Slovensku úplatkárstvo vo vymenovaných verejných 
odvetviach, mohli respondenti odpovedaś s využitím päśbodovej 
škály od 1 – rozhodne je v danom odvetví korupcia rozšírená 
do 5 rozhodne nie je rozšírená). Za zmienku stojí najmä rozdielne 
vnímanie rozšírenosti korupcie v rezorte vysokých škôl, keïže 
na základe priemerných hodnôt môžeme u študentov UPJŠ tento re- 
zort zaradiś na 4. miesto z 12 ponúknutých odvetví spoloèenského 
života na Slovensku a u zamestnancov UPJŠ na 6. miesto. Pod¾a 
ostatného skúmania TIS (2009) rozšírenosti korupcie pod¾a 
odvetví národného hospodárstva realizovaného v novembri 
2009 u reprezentatívnej vzorky slovenskej populácie sa vysoké 
školstvo umiestnilo až na ôsmom mieste. Vyššiu pozíciu v zozname 
vybraných odvetví medzi študentmi i zamestnancami UPJŠ zrejme 
ovplyvnila skutoènosś, že respondentmi sú vysokoškolskí študenti 
a zamestnanci, a teda môžu maś viac osobných skúseností 
s úplatkárstvom na vysokých školách v porovnaní s bežnou 
populáciou.

Graf 1 Rozloženie odpovedí na otázku: Oplatí sa na Slovensku správaś 
koruptívne?

Tabu¾ka 1 Percipovaná priemerná miera úplatkárstva vo vybraných ve-
rejných odvetviach

Legenda: kotvy škály 1 = rozhodne je v danom odvetví korupcia rozšírená, 5 = rozhodne nie

Za najdôležitejšiu èasś dotazníka skúmajúceho vnímanie korup-
cie na UPJŠ možno považovaś jeho tretí oddiel, kde boli respon-
dentom kladené otázky o vnímaní korupcie na vlastnej vysokej 
ško-le. Študenti sa v odpovediach odrazu stali obozretnejší. Obo- 
zretnosś študentov je okatá pri porovnaní odpovedí na všeobecnú 
otázku o rozšírenosti korupcie na slovenských vysokých ško- 
lách vôbec a konkrétnu otázku o „rozšírenosti korupcie 
na ich konkrétnej vysokej škole“, t. j. na vlastnej fakulte. 
76,4 % (viac ako tri štvrtiny) respondentov – študentov 
UPJŠ z výberového súboru si myslí, že korupcia je 
na slovenských vysokých školách rozšírená. Toto závažné zistenie 
je umocnené faktom, že len 5,7 % respondentov s týmto tvrdením 
nesúhlasí. 17,9 % respondentov – študentov UPJŠ sa k danej otázke 
nevie vyjadriś. Takmer polovica respondentov - zamestnancov (49 %) 
si myslí, že korupcia je na slovenských vysokých školách rozšírená. 

Takmer tretina z nich (30 %) sa k danému problému nevie vyjadriś 
a 21 % s daným výrokom nesúhlasí.

Na ove¾a háklivejšiu a konkrétnu otázku, èi na „Vašej konkrétnej 
vysokej škole je korupcia rozšírená“, sa podiel odpovedí radikálne 
zmenil. 28,1 % respondentov – študentov s týmto tvrdením 
súhlasí (oproti 76,4 %), 44,1 % z nich sa k danej otázke nevie 
kompetentne vyjadriś (oproti 17,9 %) a 27,9 % s týmto tvrdením 
nesúhlasí (oproti 5,7 %). 21,3 % zamestnancov – respondentov 
(oproti 49 %) s týmto tvrdením súhlasí, nieèo vyše štvrtiny (26,6 
%) sa k danej otázke nevie vyjadriś (oproti 30 %) a 52,1 % z nich 
nesúhlasí s tým, že korupcia je na ich škole rozšírená (oproti 
21 %). U zamestnancov sa tým vymenil súhlas a nesúhlas 
s tvrdením, èi je rozšírená korupcia na vysokých školách 
na Slovensku vôbec alebo èi je rozšírená na ich konkrétnej vysokej 
škole, na ktorej pôsobia.

Graf 3 Rozloženie odpovedí študentov a zamestnancov UPJŠ na polož-
ku: Na Vašej vysokej škole je korupcia rozšírená 

Zaujímavý je i poh¾ad študentov èi zamestnancov jednotlivých 
fakúlt UPJŠ na rozšírenosś korupcie na ich konkrétnej fakulte. 

Graf 2 Rozloženie odpovedí študentov a zamestnancov UPJŠ na polož-
ku: Na slovenských vysokých školách je korupcia rozšírená 

Graf 4 Rozloženie odpovedí študentov jednotlivých fakúlt UPJŠ na po-
ložku: Na Vašej vysokej škole je korupcia rozšírená 
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Graf 5 Rozloženie odpovedí zamestnancov jednotlivých fakúlt UPJŠ 
na položku: Na Vašej vysokej škole je korupcia rozšírená 

Pod¾a respondentov súvisí korupcia na slovenských 
vysokých školách s rôznymi etapami vysokoškolského 
štúdia v rôznej miere, najviac s prijímacími pohovormi na vy- 
soké školy a ude¾ovaním skúšok.

V snahe postupne prejsś od všeobecnejších otázok 
k osobnejším (diskrétnejším), sme zároveò zisśovali, èi niekto 
zo známych respondenta (kamarát, spolužiak), študujúcich 
na tej istej vysokej škole ako oni sami, bol v situácii, že ich 
niektorý uèite¾ nabádal k poskytnutiu úplatku za udelenie 
skúšky alebo štátnej skúšky. 57,3 % respondentov uviedlo, 
že mnohí ich známi alebo nieko¾ko ich spolužiakov bolo 
nabádaných uèite¾om k poskytnutiu úplatku. 34,4 % 
respondentov má spolužiakov èi priate¾ov, ktorí neboli 
v takejto situácii a 8,3% respondentov si nespomína, že 
by ich kamaráti alebo spolužiaci upozoròovali na podobné 
prípady (graf 6).

Graf 6 Spolužiaci/kamaráti zažili, že uèite¾ ich nabádal k poskytnutiu 
úplatku za udelenie skúšky alebo štátnej skúšky

Následne nás zaujímalo aj to, èi respondenti sami boli 
v situácii, kedy bol od nich požadovaný úplatok za udelenie 
hodnotenia umožòujúceho zúèastniś sa skúšky alebo za udelenie 
skúšky samotnej (graf 7). Hovoriś o koruptívnom správaní svojich 
uèite¾ov je vec citlivá, napriek tomu až 38,8 % respondentov 
uvádza, že sa stretli poèas štúdia na daných vysokých školách 
s uèite¾mi, ktorí ich nabádali k poskytnutiu úplatkov, z toho 2,7 % 
(n = 18) tvrdí, že dokonca mnohí uèitelia ich vyzývali k zaplateniu 
bližšie nešpecifikovaného úkonu, možno zapísania skúšky, s¾ubu 
intervencie kvôli skúške èi štátnici... 58,6 % respondentov sa 
s korupciou na svojej vysokej škole nestretlo, 2,7 % sa k danému 
problému nechce alebo nevie vyjadriś alebo si nedokáže spome- 
núś na koruptívne správanie svojich uèite¾ov.

Graf 6 Spolužiaci/kamaráti zažili, že uèite¾ ich nabádal k poskytnutiu 
úplatku za udelenie skúšky alebo štátnej skúšky

Respondenti mali tiež možnosś vyjadriś mieru súhlasu èi 
nesúhlasu s vybranými systémovými opatreniami, ktoré môžu 
viesś k eliminácii korupcie na slovenských vysokých školách. 85,6 
% respondentov sa priklonilo k návrhu, aby im pri pravidelnom 
hodnotení uèite¾ov študentmi fakúlt bolo umožnené anonymne 
a pravidelne sa vyjadrovaś ku koruptívnemu správaniu hodnotených 
uèite¾ov (udelenie skúšky a pod.). 11 % respondentov sa k danému 
návrhu nevedelo vyjadriś a len 4 % respondentov boli proti tomuto 
návrhu. Takú vysokú mieru súhlasu s navrhovaným riešením 
respondenti neprejavili pri žiadnej inej možnosti systémových 
zmien na slovenských vysokých školách.

42,7 % respondentov sa prikláòa k názoru, že odstráneniu 
korupcie na slovenských vysokých školách môže napomôcś 
zrušenie prijímacích pohovorov, prièom 18,2 % študentov sa 
k danému návrhu nevedelo vyjadriś a 39,1 % ho nepovažuje 
za opatrenie vedúce k eliminácii korupcie. Iba 14,8 % študentov 
sa prikláòa k názoru, že spoplatnenie vysokoškolského štúdia 
môže eliminovaś korupciu na vysokých školách, prièom 69,1 % 
respondentov s týmto tvrdením nesúhlasí.

Respondenti zároveò mali možnosś navrhnúś vlastné 
systémové riešenia eliminácie prípadnej korupcie na vysokých 
školách. Medzi najzaujímavejšie návrhy patrí návrh na zriadenie 
viacèlenných skúšobných komisií aj pri èiastkových skúškach, 
teda išlo by o principiálnu zmenu skúšania študentov (napríklad 
písanie skúšky bez mena, t. j. anonymné hodnotenie písomných 
odpovedí, zavedenie agenta provokatéra do procesu skúšania 
na vysokých školách, neumožnenie faktu, aby pri ústnom skúšaní 
v skúšobnej miestnosti ostal uèite¾ sám s jedným študentom/
jednou študentkou). Ïalším návrhom bolo zvýšenie platov 
uèite¾ov a zároveò sprísnenie kontroly ich práce. Respondenti tiež 
navrhovali, že je potrebné zvýšiś zodpovednosś vedúcich èinite¾ov 
fakúlt a univerzít, najmä dekanov a rektorov, za transparentné 
fungovanie slovenských vysokých škôl, ktorí by mali zaviesś tvrdé 
postihy proti tým uèite¾om, u ktorých by sa dokázalo koruptívne 
správanie.

Okrem návrhov sme zaznamenali aj názor respondenta, že 
korupciu na slovenských vysokých školách nemožno eliminovaś, 
pretože uèitelia držia spolu a študenti sú vždy tým slabším èlánkom 
vysokoškolskej reśaze, takže akéko¾vek systémové opatrenia sú 
zbytoèné.

Graf 8 Zažili ste niekedy poèas Vášho štúdia, že niektorý Váš uèite¾ Vás 
nabádal k poskytnutiu úplatku? (odpovede študentov pod¾a jednotli-
vých fakúlt UPJŠ)
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Graf 9 Systémové opatrenia pod¾a názoru študentov, ktoré môžu viesś 
k eliminácii (obmedzeniu) prípadnej korupcie na slovenských VŠ

Študenti sami, využijúc možnosś doplniś ïalšie štádia 
vysokoškolského štúdia, spájajú korupciu na vlastnej 
vysokej škole aj s vo¾bou vedenia fakulty, prestupom 
na iný odbor, ude¾ovaním prospechových štipendií, niektorí 
s externým štúdiom (všeobecne).

Z ïalších výsledkov sa ako zaujímavé javí to, nako¾ko 
je rozšírená falošná kolegialita medzi uèite¾mi pôsobiacimi 
na UPJŠ z h¾adiska intervencie kolegov rovnakého 
sociálneho statusu alebo vedenia fakúlt èi iných 
akademických funkcionárov pri neudelení závereènej 
písomky oprávòujúcej uèite¾a pripustiś študenta ku skúške, 
alebo pri neudelení skúšky èi štátnice.

Graf 10 Vaše rozhodnutie neudeliś závereènú písomku, skúšku èi štát-
nu skúšku vyvolalo intervenciu zo strany kolegov rovnakého sociálne-
ho statusu: 

Graf 11 Vaše rozhodnutie neudeliś závereènú písomku, skúšku èi štát-
nu skúšku vyvolalo intervenciu zo strany vedúcich funkcionárov fakulty 
/ senátu: 

Od korupcie k imidžu fakulty...
Bez oh¾adu na to, èi korupcia na tej ktorej fakulte reálne 

existuje a je pomerne rozšírená, ide o nieko¾ko izolovaných 
prípadov, alebo je iba fámou, prispieva k celkovému imidžu fakulty 
a následne aj univerzity. Na základe rôznych „overených informácií 
od XY“ si vytvárame obraz nielen o fakulte vlastnej, ale aj o iných. 
Pri nedostatku podrobných a presných informácií o štúdiu imidž 
fakulty / univerzity pomáha uchádzaèom o štúdium zorientovaś 
sa a rozhodnúś sa. Práve preto bolo úlohou respondentov vytvoriś 
poradie fakúlt UPJŠ od tej, na ktorej je korupcia najrozšírenejšia 
až po fakultu s najèistejším štítom. Na základe týchto nominácií 
konštatujeme, že za fakultu s najvyššou mierou korupcie je 
respondentmi považovaná Právnická fakulta, ktorá je nasledovaná 
Lekárskou fakultou a Fakultou verejnej správy. Keïže minimálne 
v prípade prvých dvoch vyššie uvedených ide o fakulty s pevne 
vybudovaným a pomerne stálym imidžom, zmeniś tento dojem 
bude nároènou úlohou. Najmladšia fakulta univerzity, Filozofická 
fakulta, je vnímaná z h¾adiska korupcie ako „najèistejšia“. Na záver 
ilustraène uvádzame v tabu¾ke poradie, na ktoré respondenti - 
študenti umiestnili z h¾adiska rozšírenosti korupcie fakultu, ktorej sú 
študentmi (uèitelia sa k danej otázke o hypotetickom poradí fakúlt 
UPJŠ pod¾a rozšírenosti korupcie na nich zväèša nevyjadrili).

Tabu¾ka 2 Poradie fakulty v rámci univerzity pod¾a vnímanej rozšírenosti korupcie

Poznámka: jeden respondent (2,5 %) z Právnickej fakulty uviedol pozíciu 6, svoju 
fakultu zaradil až za Ústav vzdelávania v Rožòave

Záver
Vychádzajúc zo zistení, že viac ako polovica respondentov 

má známeho, ktorý im hovoril o požiadavke uèite¾a poskytnúś mu 
istú úplatu za vzdelávacie služby a približne tretina respondentov 
sama bola v takejto situácii, domnievame sa, že korupcia je 
faktom nielen na UPJŠ, ale indikuje podobný stav i na iných 
slovenských vysokých školách. Považujeme preto za potrebné, 
aby sa akademická obec zaèala intenzívnejšie zaoberaś skrytou 
korupciou vo vlastných radoch. Je ove¾a jednoduchšie poukazovaś 
na korupciu v iných spoloèenských odvetviach ako vo svojom 
vlastnom, no popri poukazovaní na korupciou v súdnictve, 
na polícii, na úradoch, v zdravotníctve by predmetom výskumu 
(a pedagogického výskumu zvlášś) mala byś aj korupcia na vyso-
kých školách. Našou dôležitou výskumníckou skúsenosśou bolo 
zistenie, že mnohí zamestnanci vysokých škôl, medzi nimi najmä 
mnohí uèitelia, odmietajú odpovedaś na otázky o korupcii v celej 
spoloènosti, na vysokých školách všeobecne, no zvlášś na svojej 
vysokej škole. Skutoènosś, že niektorí uèitelia a študenti považujú 
urèité správanie za normálne (prezent ako odplata za istú službu, 
individuálne èi oficiálne konzultácie uèite¾ov a fakúlt pri príprave 
na vstup na vysokú školu za úplatu) je principiálnym nepochopením 
(alebo len pohodlnou neochotou pochopiś) úlohy vzdelania 
v modernej spoloènosti. Vo vzdelávacom procese formujeme 
ducha a morálne povedomie mladej generácie, budúcnosti 
každého národa, a v tom je úloha uèite¾ov nezastupite¾ná.
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Združenie Košice IT Valley motivuje vynikajúcich študentov
oceòovaním vynikajúcich závereèných prác

Združenie Košice IT Valley od roku 2009 odmeòuje vynikajúcich študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Cenou 
Košice IT Valley Student Award. Cenu môžu každoroène získaś študenti, ktorí v danom roku ukonèili odbory blízke IT na I. alebo II. stupni 
vysokoškolského štúdia, a ktorí poèas celého obdobia dosahovali vynikajúce študijné výsledky. Významnou podmienkou je napísanie 
pozoruhodnej diplomovej/bakalárskej práce. Cena pozostáva z finanènej odmeny, diplomu a vecných cien od èlenov združenia. V tomto 
roku ich venovali RWE IT Slovakia s. r.o., Košický samosprávny kraj a Microsoft Slovakia s. r. o.

V akademickom roku 2009/2010 Cenu Košice IT Valley Student Award získali a poèas slávnostnej promócie 29. júna 2010 prevzali 
dvaja absolventi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Mgr. Peter Kál spracoval bakalársku závereènú prácu z oblasti aplikaèných serverov 
a Mgr. Mária Palušáková sa v diplomovej práci venovala modelovaniu RNA reśazcov pomocou stochastických modelov. Tretie ocenenie 
v rámci UPJŠ prevezme poèas jesenných promócií absolventov bakalárskeho štúdia Bc. Monika Krausová.

Cie¾om oceòovania výnimoèných diplomových prác študentov je pod¾a riadite¾a Košice IT Valley prof. Ing. Petra Sinèáka, PhD. podporiś 
záujem vysokoškolských študentov o informaèné a komunikaèné technológie a motivovaś ich ku kreatívnym a inovatívnym závereèným 
prácam. 

Košice IT Valley je združením 27 subjektov pôsobiacich v oblasti informaèným technológii, školstva a verejnej správy. Realizuje 
aktivity na podporu rozvoja, výuèby a inovácií v oblasti IT vo východoslovenskom regióne s cie¾om pozitívne ovplyvòovaś zamestnanosś 
a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Dr. Miriam Brašková 
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Letná škola sieśovania 2010

Vïaka Združeniu STROM a Košice IT Valley sa 5.7. - 9.7.2010 úspešne 
uskutoènil už 4. roèník Letnej školy sieśovania Ústavu informatiky PF 
UPJŠ v Uèebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach. Prihláseným 
20 študentom tak bolo bezplatne umožnené nadobudnúś podrobnejšie 
praktické a teoretické zruènosti v oblasti poèítaèových sietí, ktoré sa 
inak do nabitého študijného plánu nezmestili. Svoje skúsenosti odovzdali 
študentom kvalitní lektori.

Starostlivo vytvorený program bol plný zaujímavých informácií. Všetko 
sa zaèalo zapájaním hardvéru a inštaláciou GNU/Linuxu. GNU/Linux 
sme si predstavili z používate¾ského, administrátorského aj filozofického 
h¾adiska. Odborné semináre poèas ïalších dní prestavili okrem iného 
administratívne výhodné delenie virtuálnych sietí VLAN, OpenWRT 
distribúciu GNU/Linuxu schopnej efektívne využívaś lacné smerovaèe èi 
virtualizaèný balík OpenVZ, popri ktorom sme si povedali aj všeobecnejšie 
o virtualizácii, paravirtualizácii, emulácii èi o V-Serveroch. Téma 
serverov pokraèovala prednáškou o najrozšírenejšom webovom serveri 
Apache a skriptovacom stroji PHP, ktoré umožòujú zdie¾anie a ochranu 
interaktívneho obsahu v sieti. Vedomosti o komunikaèných kanáloch 

si študenti doplnili o linuxového démona postfix, zabezpeèujúceho 
fungovanie pošty, o správne nastavenie služieb POP3/IMAP a SMTP, ako 
aj o šifrovacie varianty zasielanej pošty overujúce totožnosś používate¾a. 
Záver bol venovaný, študentmi ob¾úbenej téme, ochrane pred útokmi 
v poèítaèovej sieti. 

K priate¾skej atmosfére prispeli aj športové a veèerné „mimoškolské“ 
aktivity. Po celom dni prednášok urèite zaslúžené. Najväèšiemu náporu 
museli odolávaś futbalové ihrisko (futbal, volejbal, petanque), spoloèenská 
miestnosś (tanec, filmy a kartové hry) a ako inak, miestna krèmièka (stolný 
futbal, šípky a živé rozhovory). Na svoje si prišiel aj altánok s krbom. 
To¾kého spevu a gitarovej hudby iste ešte nezažil. Ako po minulé roky, aj 
tento rok sme jedno poobedie venovali výletu do blízkeho Slovenského 
raja.

Nasledujúce roèníky LŠS sa budú musieś ve¾mi snažiś, aby dosiahli 
aspoò takú kvalitu a zábavu akou disponoval roèník 2010. Laśka je 
opäś o nieèo vyššie. Ostáva nám len veriś, že to bude takto pokraèovaś 
aj naïalej. 

Viac fotiek si môžete pozrieś na stránke Letnej školy sieśovania 
http://web.ics.upjs.sk/letnaskola/

Medzinárodná konferencia
na Katedre anglistiky a amerikanistiky 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v spolupráciso 

Slovenskou asociáciou pre štúdium angliètiny (SKASE) zorganizo- 
vali v dòoch 21. – 22. mája medzinárodnú konferenciu s názvom Ja- 
mes Bond & Co.: spies, espionage and thrillers in cultural context. 
Konferencia sa uskutoènila na pôde rektorátu UPJŠ na Šrobárovej uli- 
ci v Košiciach, v reprezentatívnych priestoroch Historickej auly.

Konferenciu otvoril príhovorom dekan Filozofickej fakulty 
UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. a oficiálne otvorenie konferencie 
ukonèila privítaním všetkých pozvaných hostí a úèastníkov 
konferencie vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky doc. Slávka 
Tomašèíková, PhD. Program konferencie následne pokraèoval 
plenárnou sekciou, v ktorej profesor James Chapman z University 
of Leicester vo Ve¾kej Británii predniesol svoj príspevok „James 
Bond and the Cold war“. Nasledovali príspevky ïalších úèastníkov 
konferencie.

Na záver prvého dòa konferencie bola pre úèastníkov pripravená 
prehliadka historickej èasti Košíc s profesionálnym výkladom 
turistického sprievodcu – Milana Kolcúna. Bodku za prvým dòom 
predstavovala veèera pre všetkých úèastníkov, kde prebiehali 
menej formálne diskusie.

Druhý deò konferencie opäś zaèal plenárnou prednáškou kde 
odznel príspevok doktora José Igora Prieto – Arranza z University 
of the Balearic Islands v Španielsku „I too can command the wind, 
Sir: National Identity and the Other in Shekhar Kapur’s Elizabeth 
Historical Thrillers“. Konferencia následne pokraèovala ïalšími 
príspevkami.

Konferenciu uzavrel profesor James Chapman, ktorý ve¾mi 
kladne ohodnotil nielen obsahovú, ale aj formálnu stránku 
konferencie a taktiež vyzdvihol jej organizaèné zabezpeèenie. 

Na dvojdòovej medzinárodnej konferencii, ktorej sa zúèastnilo 
28 hostí prevažne z Európy ale aj Spojených štátov amerických, sa 

diskutovalo najmä o Jamesovi Bondovi ako o kultúrnom fenoméne, 
ale aj o špionáži a špiónoch, cenzúre, èi Studenej vojne, ale 
aj o mnohých iných témach.

Na konferencii predniesli svoje príspevky napríklad aj Jim Bee 
z Queen Margaret University, Edinburgh (Spooks: Terrorism and 
Surveillance in contemporary British Television Fiction), Thomas 
K. Murphy z University of Maryland (The Birth of Evil: Constructing 
‘The Other‘ in American Cold War Discourse), Haluk Ucel z Istanbul 
Bigli University (The Big Spender: Myth Making in the Cold War) 
alebo Malgorzata Martynuska z University of Rzeszow (The Portrait 
of a Spy: Noir Femme Fatale in the American Cinema).

Úèastníkmi konferencie boli aj uèitelia, doktorandi a študenti 
magisterského stupòa štúdia študijného programu Britské 
a americké štúdiá na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. 

Mgr. Adriana Saboviková

MEFANET 2010
Vzdelávacia sieś lekárskych fakúlt ÈR a SR MEFANET 

(www.mefanet.cz) organizuje konferenciu MEFANET 2010. 
Štvrtý roèník konferencie, tradiène zameranej na rozvoj výuèby 
lekárskych disciplín pomocou moderných informaèných 
technológií sa uskutoèní v dòoch 24. – 25. 11. 2010 v Brne, Hotel 
Voronìž I. MEFANET 2010 ponúka priestor pre výmenu skúseností 
pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov 
s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej 
podpory výuèby. Okrem tém, akými sú eLearning, telemedicína, èi 
moderné informaèné a komunikaèné technológie, bude tohtoroèná 
konferencia zameraná aj ve¾mi konkrétne na elektronickú podporu 
výuèby v morfologických odboroch medicíny. Motto konferencie 
je „eLearning v pre- a postgraduálnom štúdiu anatómie, histológie 
a embgyológie èloveka.

Ing. Jaroslav Majerník, PhD. 
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Rok od založenia Erasmus 
Student Network (ESN) 

UPJŠ Košice 
Už dnes oslavuje ESN-ko na našej Univerzite rok aj mesiac od jeho 

založenia. ESN sme sa rozhodli založiś s hlúèikom študentov za úèelom 
starania sa o Erasmus študentov na našej Univerzite, a to s vrúcnou 
ochotou a podporou rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, 
DrSc. Poèas týždòa sme sa rozrástli a zaèali pôsobiś aj na Technickej 
univerzite v Košiciach a na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach. Logo ESN UPJŠ v Košiciach teda zastrešuje 
všetky tri významné univerzity v meste Košice, okrem toho sa staráme 
aj o jednotlivcov z Prešovskej univerzity. Jeden zo zámerov 
zakladate¾ov, a to zvidite¾niś UPJŠ, sa teda naplnil akoby lúsknutím 
prstami.

ESN je jedným z najväèších interdisciplinárnych študentských 
združení v Európe, bolo založené v roku 1989 a centrálu má v Bruseli. 
Momentálne je zastúpené na vyše 340 vysokých školách v 34 
krajinách a združuje 150 tisíc študentov, ktorých poèet každoroène 
vzrastá a stovky dobrovo¾níkov.

ESN funguje na troch úrovniach - medzinárodnej, národnej 
a lokálnej. ESN UPJŠ je èlenom ESN Slovakia, spolu s ïalšími piatimi 
lokálnymi skupinami, jeho výnimoènosś však spoèíva vo viacerých 
faktoroch, okrem iného ako jediné ESN na Slovensku pokrýva to¾ko 
univerzít a zároveò jeho zástupca je aj èlenom medzinárodného 
orgánu, tzv. Rady národných reprezentantov pôsobiacej v Bruseli, kde 
zastupuje záujmy ESN Slovakia a reprezentuje UPJŠ, vypracuváva 
štúdie a dokumenty pre európske inštitúcie ale v neposlednom rade 
sa naïalej venuje ako mentor erasmákom na Právnickej fakulte.

Základnou náplòou našej èinnosti je starostlivosś a všetkých 
Erasmus študentov v úzkej spolupráci so Zahranièným oddelením 
UPJŠ. UPJŠ každoroène navštívi nieko¾ko desiatok zahranièných 
študentov z vyše desiatich krajín, celkový poèet študentov dosahuje 
hranicu 150 mladých a ambicióznych ¾udí, o ktorých sa v prevažnej 
miere starajú práve navrátilci z Erasmu (mentor systém) a teda študenti, 
ktorí si svoj Erasmus chcú predåžiś, prípadne ïalej si precvièovaś jazyk, 
èi len tak zotrvaś v internacionálnom duchu aj tu v domovine.

ESN UPJŠ v Košiciach sa kontaktuje so študent- 
mi už pred ich príchodom a poskytuje im množstvo infor- 
mácií o meste a jeho živote, o štúdiu èi o ubytovaní. Po prí- 
chode do Košíc, v prípade záujmu zabezpeèujeme pick-
up service na letisku, alebo na stanici s odprevadením 
na internát. Všetci študenti hneï v úvode dostanú predplatenú SIM 
kartu s kreditom od spoloènosti Orange Slovensko, ktorá je jedným 
z našich hlavných partnerov. V polovici októbra sa bude konaś 

Erasmus Intenzívny jazykový kurz
Kurz slovenského jazyka pre zaèiatoèníkov UPJŠ Košice, 

23. 8. – 11. 9. 2010

Welcome Weekend, kde sa v priate¾skej atmosfére zoznámia všetci 
študenti východného Slovenska. Poèas semestra je naplánovaných 
nieko¾ko výletov za krásami Slovenska, ako aj do okolitých štátov, 
ktoré sa tešia ve¾kej ob¾ube a úèasti. Výlety sú obohatené o spoluprácu 
s ESN pôsobiacimi na partnerských zahranièných univerzitách a teda 
nie je výnimkou aj stretnutie nieko¾ko tisíc erasmákov. Z radu aktivít by 
som spomenul napr. Sightseeing po Košiciach, Paintball poobedie, 
návštevu Aquacity Poprad, návštevu Thermal SPA v Maïarsku, Ski 
Weekend na Jahodnej, návštevu Prahy, Viedne, Budapešti, Tokaja, 
èi Krakowa, tradiènou aktivitou je vianoèná Kapustnica v spolupráci 
so Zahranièným oddelením UPJŠ, konaś sa bude aj Eurodinner 
v niektorom z podnikov v centre mesta – úlohou študentov je doniesś 
si ingrediencie z domoviny a pripraviś typické pohostenie pre danú 
krajinu, vïaka èomu sa výmena poznatkov o jednotlivých kultúrach 
dostáva priamo z prvej ruky. Nezabúda sa ani na kultúrne vyžitie, 
jednou z ob¾úbených aktivít sú aj Tandem Nights, kde sa hravou 
formou študenti zo Slovenska a zahranièia vzájomne uèia jazyky. 

Všetky aktivity pokraèujú aj v letnom semestri, ktorého hlavným 
projektom je Erasmus Day, formálno-neformálna akcia, za úèasti 
vedení univerzít. Erasmus študenti si pripravia prezentácie svojich 
univerzít, ktorých úèelom bude odprezentovaś možnosti štúdia na 
daných školách a zároveò výmena poznatkov a skúseností zo štúdií 
v zahranièí. Veèerný program sa bude niesś v znamení národných 
zábav, tancov, spevov a pod. Celá akcia bude organizovaná 
v spolupráci s projektom Košice 2013 a teda aj mediálne prezentovaná. 
ESN už teraz prezentuje UPJŠ v rôznych médiách, momentálne sa 
pripravuje samostatný diel vzdelávacej relácie pre mládež v spolupráci 
s STV.

ESN UPJŠ v Košiciach sa okrem aktivít pre študentov prezentuje 
aj v rámci interných stretnutí, ktoré sa konajú takmer každý mesiac. 
Sú to medzinárodné stretnutia na rôznych úrovniach, èi už najväèšie 
stretnutie AGM za úèasti takmer 400 delegátov, dvakrát roène, alebo 
regionálne stretnutia, jedno z nich bude èoskoro aj v Bratislave, tzv. 
CEP – Central European Platform, kde sa stretne približne sto ESN 
delegátov z mnohých krajín. Èoskoro sa koná CNR Meeting vo Vilniuse, 
ktorého sa zúèastní všetkých 34 národných reprezentantov. V rámci 
ESN funguje nieko¾ko komisií, ktoré pracujú na mnohých projektoch 
a štúdiách Európskej komisie, èi Rady Európy, všetky tieto výstupy 
sa používajú, ako podklady pre ich èinnosś v oblasti vzdelávania, 
tieto komisie práve v dnešných dòoch zasadajú v Prahe. Úloha ESN 
v celoeurópskom meradle, je teda dosś dôležitá, dôkazom je množstvo 
konferencií a kongresov v spolupráci s európskymi inštitúciami. 

Je ve¾mi obtiažne na pár riadkov vtesnaś všetky aktivity, aj preto 
by som rád týmto oslovil všetkých Vás, ktorí máte záujem sa ku 
nám pridaś a spestriś si Váš študentský život a zároveò dôvernejšie 
spoznaś ESN. Neváhajte sa na nás kedyko¾vek obrátiś mailom 
na esn.upjs@gmail.com, alebo na nr.slovakia@gmail.com, pre viac 
info navštívte www.esn.sk. Tešíme sa na Vás.            Norbert Ostró

Na prelome mesiacov august a september 2010, v èase, keï sa leto ešte neskonèilo 
a jeseò nezaèala, privítali Košice, a ako hostite¾ská inštitúcia, naša Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika, skupinu zahranièných Erasmus študentov, ktorí k nám prišli stráviś tri 
týždne štúdiom slovenského jazyka, spoznávaním slovenskej kultúry a zoznamovaním 
sa s akademickým prostredím na Slovensku. Prišli k nám z rôznych krajín (Po¾sko, 
Nemecko, Nórsko, Fínsko, Francúzsko, Španielsko   Turecko). Dôvodom ich pobytu bola 
skutoènosś, že si naše mesto a našu univerzitu vybrali z ponuky nieko¾kých vzdelávacích 
inštitúcií na Slovensku, ktoré v tomto roku zorganizovali a ponúkali Intenzívne jazykové 
kurzy Erasmus (EILC - Erasmus Intensive Language Courses, ïalej EILC). 

Pre zahranièných študentov bol pripravený zaujímavý program, ktorý okrem 
výuèbovej èinnosti, t.j. intenzívneho štúdia slovenèiny na univerzitnej pôde (jazykové 
semináre a konverzaèné hodiny), zahàòal aj množstvo mimojazykových poznávacích 
a vo¾noèasových aktivít v meste Košice a v jeho blízkom i vzdialenejšom okolí (múzeá a galérie, podujatia kultúrneho leta, Festival divadiel, ZOO, 
Botanická záhrada, Krásna Hôrka a Betliar, Bardejov a Bardejovské kúpele, Drevené kostolíky, Levoèa, Vysoké Tatry a i.)  

Tri týždne intenzívneho štúdia slovenèiny, zaujímavých aktivít a vzájomného spoznávania sa študentov ve¾mi rýchlo ubehli. Všetko pripravené 
a naplánované sa uskutoènilo, programy celodenných výletov a poznávacích aktivít boli naplnené a ciele kurzu splnené. A aj poèasie prialo.. 
(s výnimkou letnej búrky v Bardejove ...). A to samozrejme vïaka všetkým zainteresovaným: študentom, organizátorom a vyuèujúcim, ktorí kurz 
pripravili a zabezpeèili všetko potrebné. 

Nasledujúca fotografia približuje atmosféru kurzu, pretrvávajúcu pohodu a spokojnosś všetkých zúèastnených...vždy a všade...
Sme ve¾mi radi, že sme mohli EILC Erasmus študentov privítaś v Košiciach už po druhýkrát. Prvýkrát sa EILC na UPJŠ uskutoènil v roku 2009. 

Veríme, že v tejto aktivite budeme pokraèovaś aj v budúcnosti. Rozhodne stojí za to aj takto šíriś slovenský jazyk a kultúru a zároveò propagovaś 
Univerzitu P.J.Šafárika v krajinách Európy. Naši úèastníci kurzu, ich nadobudnuté jazykové znalosti a  spokojnosś s priebehom EILC sú tým najlepším 
prostriedkom napåòania tejto myšlienky.                                                                              PhDr.Helena Petruòová, CSc., Mgr.Renáta Timková, PhD.
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20 rokov
ELSA Košice

Európske združenie študentov práva ELSA Košice si 29. 6. 
2010 pripomenulo 20 rokov od svojho založenia, a teda pôsobenia 
na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach. 

ELSA znamená The European Law Studentś  Association, 
èiže Európske združenie študentov práva. Toto združenie bolo 
prvýkrát založené študentmi práva v západnej Európe v roku 1980 
a na Slovensku zaèalo pôsobiś hneï po roku 1993, teda ako 
nástupca niekdajšej ELSA Èeskoslovensko registrovanej 
Federálnym ministerstvom vnútra. ELSA Košice sa teda radí 
k najstarším ELSA lokálnym skupinám na Slovensku.

ELSA je nezávislé, apolitické a neziskové združenie študentov 
práva, zriadené pod¾a holandského práva. V súèasnosti združuje 
vyše 30 000 študentov a mladých právnikov z viac ako 200 
univerzít v 39 krajinách Európy od Lisabonu až po kazašskú Alma 
Atu.

ELSA je organizovaná na troch úrovniach – lokálnej, národnej 
a medzinárodnej. Na lokálnej je reprezentovaná združeniami 
pôsobiacimi priamo na jednotlivých právnických fakultách. 
Na národnej úrovni ju spravidla tvoria sedemèlenné výkonné 
rady. Na vrchole exekutívy stojí Medzinárodná výkonná rada 
so sídlom v Bruseli a jej direktoriáty. Najvyšším orgánom je Valné 
zhromaždenie zasadajúce vždy na jar a na jeseò a vždy v inej 
krajine za úèasti delegátov jednotlivých štátov.

Medzi projekty medzinárodného dosahu patrí vydávanie 
elektronickej revue SPEL (Selected Papers on European Law), 
vydávanie sprievodcu po 300 právnických fakultách v Európe 
(Guide to Legal Studies in Europe), organizovanie EMC2 (simulácia 
arbitrážneho konania WTO za úèasti súśažných družstiev z Európy, 
USA a Austrálie, koordinovanie delegácií v OSN a Rade Európy, 
a v neposlednom rade administrácia programu výmenných stáží 
– STEP.

ELSA má konzultatívny štatút v Rade Európy od r. 2000, 
osobitný konzultatívny štatút v Hospodárskej a sociálnej rade 
OSN (UN ECOSOC) a konzultatívny štatút v Komisii OSN pre 
medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) od r. 1997. Jej 
zástupcovia sa od r. 1995 zúèastòovali zasadnutí Prípravnej 
komisie OSN pre Medzinárodný trestný súd (UN ICC Preparatory 
Committee). ELSA Slovensko je okrem iného pozorovate¾om Rady 
mládeže Slovenska.

ELSA Košice je jednou z piatich lokálnych skupín ELSA 
na Slovensku a na plnenie svojich cie¾ov vyvíja èinnosś, ktorá je 
rozdelená do nasledujúcich nezávislých sekcií – Akademické 
aktivity, Semináre a konferencie, Marketing a STEP.

ELSA Košice je riadená a zastupovaná navonok prezidentom. 
Na èele každej sekcie stojí viceprezident, ktorý riadi a koordinuje 
èinnosś sekcie. Výkonným orgánom je Rada, ktorá zodpovedá 
Valnému zhromaždeniu. 

Hlavným projektom ELSA Košice v sekcii Akademické aktivity 
je Simulovaný súdny spor, ktorý sa koná pravidelne v letnom 

semestri a je simuláciou súdneho konania, za úèasti množstva 
súśažných družstiev, pred senátom zloženým z uznávaných 
odborníkov, ako aj sudcov Krajského súdu v Košiciach si svoje 
sily merajú študenti vyšších roèníkov. Základom je odborná ako 
aj rétorická zdatnosś. Simulované súdne spory sú v západných 
krajinách bežnou výuèbovou metódou.

Podobný charakter má Simulované rozhodcovské konanie, 
ktoré spoèíva v simulácii arbitrážneho konania. Celoslovenské 
finále sa už pravidelne koná pred Európskym rozhodcovským 
súdom v Košiciach, za neocenite¾nej podpory Arbitrážneho 
a mediaèného centra. Finále sa zúèastòujú družstvá zo všetkých 
právnických fakúlt na Slovensku, motiváciou je okrem praktických 
skúseností aj vysoké finanèné ohodnotenie víśazného družstva.

Rímsky simulovaný súdny spor sa organizuje od roku 2005 
a je súśažou študentov napodobòujúcou rímsky formulový proces. 
Ambíciou projektu je vytvoriś akademický priestor pre meranie 
si síl študentov nižších roèníkov, ktorí si ešte netrúfajú zapojiś sa 
do Simulovaného súdneho sporu. Projekt sa teší vysokej ob¾ube.

Okrem spomenutých projektov prináša táto sekcia 
aj iné aktivity, ako je Legal Workshop, medzinárodné Essay 
Competitions, Imatrikulaèný ples a dvakrát roène aj vydanie 
študentského èasopisu PraK.

ELSA Košice je už dlhé roky garantom a organizátorom 
vysoko hodnotených odborných konferencií na rôzne témy, 
posledné roky zamerané na oblasś práva životného prostredia 
èi práva duševného vlastníctva. Už teraz sa pripravuje štvrtý 
roèník najväèšej konferencie o ¾udských právach na Slovensku, 
tzv. Human Rights Forum 2011. Ako aj konferencie, ktorá bude 
súèasśou celoeurópskej siete podujatí a bude venovaná Health 
Law, a teda v letnom semestri sa na pôde Právnickej fakulty stretnú 
poprední odborníci na Medicínske právo z nieko¾kých krajín. 

Okrem iného je na pláne množstvo odborných podujatí, 
prednášok, besied, kolokvií s odborníkmi, ako aj osobnosśami 
spoloèenského života. Pokraèovaś sa bude aj v projekte 
Coffee Break s ve¾vyslancami èlenských krajín EÚ pôsobiacimi 
na Slovensku.

Sekcia STEP prináša pre aktívnych a ctižiadostivých študentov 
práva širokú škálu možností stáží v zahranièných advokátskych 
kanceláriách, ako aj medzinárodných organizáciách, ako je napr. 
Rada Európy, èi Európska centrálna banka.

Popri vyššie uvedených aktivitách nezabudneme ani na oslá- 
venie nášho výroèia, celý kalendárny rok si túto slávnosś 
pripomíname zmenou vizualizácie loga, marketingových materiálov, 
distribuovaním darèekových predmetov, ako aj mediálnou 
propagáciou. Koncom roka sa uskutoèní slávnostná ceremónia, 
ktorej sa zúèastnia bývalí prezidenti a èlenovia výkonných rád, 
ako aj významní jednotlivci, pedagógovia a partneri ELSA Košice. 
Pri tejto príležitosti bude vydaná aj pamätnica - mapujúca históriu 
združenia.

Záverom by som sa rád poïakoval vedeniu Právnickej fakulty, 
ako aj jej pedagógom za podporu a vynikajúcu spoluprácu, moja 
vïaka patrí aj všetkým partnerom a sponzorom, bez ktorých láskavej 
pomoci by si ELSA dnes nepísala na chrbát už druhý krížik. Touto 
cestou si dovo¾ujem srdeène pozvaś všetkých èitate¾ov Universitas 
Šafarikiana na pripravované akcie, ktorých harmonogram bude 
priebežne aktualizovaný na internetovej stránke ELSA Košice 
www.ke.elsa.sk.                                                        Norbert Ostró
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Univerzitné majstrovstvá sveta 2010 
Vigo, Španielsko

Dòa 29. - 04. 07. 2010 sa uskutoènili 11. univerzitné 
majstrovstvá sveta v taekwondo, ktorých sa zúèastnilo 
rekordný poèet krajín až 47. Turnaj v nièom nezaostával 
za podujatiami vrcholového charakteru, akými sú 
majstrovstvá Európy, èi sveta alebo olympijská kvalifikácia. 
Kvalitou sa predviedli predovšetkým štáty, ktoré patria 
k akýmsi ve¾mociam v tomto športe: Kórea, Nemecko, Irán, 
Francúzsko, Èína, Turecko ale aj domáce Španielsko.

Slovensko malo na 
tomto podujatí jedného 
zástupcu, ktorým bol 
Tomáš Kališka v kategórii 
- 87 kg z klubu KORYO 
Taekwondo TJ Slávia 
UPJŠ Košice, študent 
druhého roèníka Práv-
nickej fakulty UPJŠ v 
Košiciach. 

V zápase o medailu 
sa stretol s kórejským 
reprezentantom Yoo Jin 
Choom, s ktorým dokázal 
viesś vyrovnaný zápas, 
keï v prvom kole dokonca 
vyhrával 2:1 a v druhom 
kole bol stav vyrovnaný 
5:5. No na konci druhého 
kola rozhodcovia uznali 
kórejskému reprezentan- 
tovi techniku na hlavu, 
ktorá však bola ve¾mi 
sporná a súper odskoèil 
na rozdiel troch bodov, 
ktoré už Tomáš nedokázal 
stiahnuś a Kórejcovi 
staèilo len udržiavaś 
náskok a kontrovaś na 
každý Tomášov útok. Ko- 
neèný výsledok 12:6 
však vôbec nebol od-
zrkadlením skutoène vy-

rovnaného zápasu... 
Kórejec ïalej pokraèoval v semifinále, kde zdolal 

reprezentanta Iránu a nakoniec vo finále porazil Turka.
Pod¾a oficiálnych výsledkov sme teda na 11. univerzitných 

majstrovstvách sveta obsadili 5.miesto.
Vzh¾adom k tomu, že na budúci rok (2011) sa uskutoèní 

letná univerziáda, na ktorej sa bude prezentovaś aj 
Taekwondo, by sme sa ve¾mi radi zúèastnili tohto podujatia, 
práve s naším spomínaným reprezentantom (Tomášom 
Kališkom). Ten v minulom roku (2009) obsadil tiež 3. miesto 
na univerzitných majstrovstvách Európy v portugalskej Brage 
a v konfrontácii s Európskou èi svetovou špièkou urèite má 
ambície dosahovaś kvalitné výsledky. 
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V dòoch od 27. 6. – 1. 7. 2010 sa uskutoènilo intenzívne 
raftingovo-kaòoningové letné telovýchovné sústredenie. Po pre- 
došlých, úspešných absolvovaniach kurzov tohto druhu 
(splavovanie rieky Otavy v Šumavskom národnom parku) sme sa 
tentokrát rozhodli cestovaś za dobrodružstvom do nádherného 
Slovinska. 

Všetci sme boli plní oèakávania, pretože pred divokou riekou 
mal z nás každý rešpekt.

 Podarilo sa nám zažiś nieko¾ko neopakovate¾ných chví¾ pod 
najvyšším a najkrajším štítom Julských Álp - Triglavom, sídlom 
staroslovanských bohov, v krásnom prostredí Triglavskeho 
národného parku, kde sme si vychutnávali pereje divokej vody, 
najkrajšej rieky v strednej Európe Soèe.

Rieka Soèa preteká hlbokým údolím lemovaným nádhernými 
štítmi. Je jednou z najkrajších a vodácky najatraktívnejších 
alpských riek, má nádhernú, krištá¾ovo èistú vodu, prieh¾adnú 
do håbky nieko¾kých metrov a pri raftovaní sa pred nami otvárali 
pozoruhodné prírodné scenérie, ktoré chtiac-nechtiac niektorí 
z nás obdivovali aj z „rybej perspektívy“.

Slneèné, teplé poèasie nás sprevádzalo poèas celého pobytu, 
preto ubytovanie v stanoch bolo pre nás iba spestrením. Bývali 
sme v campe Vodenca – Bovec, kde sme mali k dispozícii úplne 
všetko.

Program, ktorý sme absolvovali bol pestrý, naplnený, 
nezabudnute¾ný a hlavne adrenalínový.

Okrem splavovania rieky na raftoch sme zažili kaòoning na 
potoku Predelica, kde okrem šmýkaèiek a skokov do tyrkysovej 
vody v prírodnom aquaparku sme zlanili aj päś vodopádov v 
skalách, z ktorých posledný – Zaroèenca, mal 30 metrov. Práve 
tu sa ukázala odvaha prekonaś seba samého a niekedy ani tá 6 
stupòová voda nebola vždy príjemná. 

Každé popoludnie sme absolvovali výlety za obdivuhodnými 
krásami národného parku kde sme sa aj kúpali pod majestátnymi 
vodopádmi.

Veèer sa niesol v znamení odovzdávania si zážitkov pri ohni a v 
príjemnej atmosfére sa vytvárali i utužovali nové priate¾stvá.

 Zažili sme adrenalínové dobrodružstvo, na ktoré sa len tak 
¾ahko nezabúda, všetky nadobudnuté spomienky si vezieme 
domov a už teraz sa tešíme na ïalších rafterov, ktorí si to s nami o 
rok zopakujú.

 PaedDr. Beáta Gajdošová

LETNÉ TELOVÝCHOVNÉ SÚSTREDENIE
RAFTING – KAÒONING V SLOVINSKU
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Minister školstva, vedy, výskumu a športu
na pôde UPJŠ

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prijal dòa 27. augusta 2010 
pána Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Neformálne stretnutie sa uskutoènilo 
v èase výjazdového zasadnutia èlenov vlády SR na východnom 
Slovensku. Pán rektor informoval pána ministra o súèasnom 
stave, problémoch a zámeroch našej univerzity v oblastiach jej 
hlavnej èinnosti, ako aj o aktuálnych témach vysokého školstva 
na Slovensku. Minister záverom svojej návštevy vykonal osobnú 
prehliadku zrekonštruovaných priestorov Univerzitnej knižnice 
UPJŠ v areáli bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej 
ul. v Košiciach.

Košický deò kvetov
V deò výroèia vážnej tragickej nehody našich turistov v Chorvátsku sa 7. septembra 2010 pod záštitou primátora mesta Košice 

uskutoènil „Košický deò kvetov“, spomienka obèanov mesta na tých, ktorí nás opustili bez rozlúèky. Ich pamiatke na pietnej slávnosti 
pred Urbanovou vežou na Hlavnej ulici v Košiciach vzdal úctu aj rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. 
Ladislav Mirossay, DrSc. Svojou úèasśou a kvetinovým vyjadril solidaritu s obeśami i s pozostalými.

lesk noblesy
iskra šarmu
pôvab elegancie...

dòa 6. novembra 2010

...aj taký bude ïalší roèník
plesového podujatia UPJŠ v Košiciach

v hoteli Doubletree by Hilton Košice.
viac informácií už èoskoro na www.upjs.sk



Reminiscencie na oslavy 60. výroèia 
vzniku Botanickej záhrady

UPJŠ v Košiciach
v obrazoch




