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Učiť	a	učiť	sa	je	našim	cieľom
(ale	na	základe	vedeckých	poznatkov)

U niverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si pripomí- 
	 na	v	tomto	roku	55.	výročie	svojho	založenia.	Jesenné 
	 číslo	nášho	časopisu	je	preto	venované	tomuto	jubileu	

a	výučbe	na	pôde	našej	univerzity.	Možno	vám	to	bude	pripadať	
skromné	a	nenápadné,	ale	úmyselne	sme	nezvolili	bombastické	
oslavy.	Jednak	preto,	že	to	nie	je	celkom	okrúhle	výročie,	ale	aj	
preto,	že	také	oslavy	vždy	niečo	stoja.	A	my	máme	výdavkov	aku-
rát	dosť.	Hlavne	keď	pomyslíme	na	povinnú	finančnú	spoluúčasť	
na	projektoch	štrukturálnych	fondov,	ale	aj	na	ukončenie	rozbeh-
nutých	stavieb,	ktoré	financujeme	z	vlastných	zdrojov.	Patrí	sem	
hlavný	skleník	v	našej	botanickej	záhrade,	ako	aj	jedna	z	budov 
v	areáli	bývalej	Krajskej	detskej	nemocnice,	prípadne	ďalšie	men-
šie	rekonštrukcie	na	internátoch.	Dobrý	hospodár	si	vždy	mu-
sí	vytýčiť	svoje	priority.	A	tak	pripomenutie	si	55.	výročia	je	na	
mieste,	ale	nákladné	oslavy	v	súčasnej	situácii	určite	nie.
	Všetky	riešené	projekty,	investície	a	iné	plány	nás	však	nesmú	za-
mestnávať	viac	ako	naša	hlavná	činnosť,	ktorou	je	starostlivosť	
o	študentov	a	ich	vzdelávanie.	Je	to	činnosť	mimoriadne	dôležitá	
najmä	z	pohľadu	našej	budúcnosti.	Je	natoľko	dôležitá,	že	si	ne-
môžeme	ju	dovoliť	zanedbávať	alebo	pristupovať	k	nej	s	laxným	
záujmom.	Bolo	by	to	neseriózne	z	viacerých	dôvodov.	Medzi	iným	
aj	z	perspektívy	usilovných	a	poctivých	študentov,	ktorí	takýto	
prístup	hneď	identifikujú	a	náležite	zhodnotia.	Bolo	by	to	nese-
riózne	aj	voči	nám	samým.	Nikomu	asi	nie	je	príjemné,	keď	sa 
o	sebe	a	svojej	práci	dozvie,	že	na	študentoch	nezanechala	vý-
znamný	dojem	alebo	je	dokonca	zaznávaná.	Ja	verím,	že	sa	taký-
to	názor	bude	kolegom	z	našich	radov	stále	viacej	vyhýbať.	
	Na	druhej	strane	ma	strašne	poteší,	keď	sa	dozviem	o	našich	spo-
lupracovníkoch	a	študentoch	pochvalné	správy.	Pred	pár	dňami	
sa	pri	mne	na	jednej	konferencii	o	problémoch	vo	vzdelávaní 
v	medicíne	zastavil	pre	mňa	neznámy	kolega	z	Halle,	pretože	zis-
til,	že	som	z	UPJŠ.	Oznámil	mi,	že	u	nich	nedávno	pôsobil	študent	
z	našej	Lekárskej	fakulty,	a	že	bol	vynikajúci.	Neviete	si	predsta-
viť,	ako	som	sa	dobre	cítil	a	ako	ma	to	potešilo.	Je	to	však	aj	závä-
zok,	že	nesmieme	poľaviť	z	našej	práce	a	vzdelávať	budúce	gene-
rácie	tak,	aby	nám	stále	robili	dobré	meno.	
Udržať	kvalitu	vzdelávania	však	nie	je	dnes	veľmi	jednoduché.	
Je	verejným	tajomstvom,	že	nie	každá	škola	má	za	cieľ	dosiahnuť	
toto	krédo	a	viacerým	záleží	len	na	získaní	akýchkoľvek	študen-
tov,	ktorí	nakoniec	získajú	diplomy	za	akékoľvek	vedomosti 
a	zručnosti.	Teraz	nehovorím	o	našej	krajine.	Je	to	žiaľ	celosveto-
vý	problém,	s	ktorým	sa	boria	všetky	významné	či	menej	význam-
né	univerzity	s	jedným	spoločným	menovateľom,	že	svoje	vzdelá-
vacie	poslanie	berú	vážne.	Často	ich	k	tomu	vedie	len	krátkozra-
ký	ekonomický	benefit,	ktorý	sa	stáva	fetišom,	a	ktorý	vedie	pri	
zanedbaní	reálnych	duchovných	a	intelektuálnych	hodnôt 
k	trvalému	a	progresívnemu	znižovaniu	kvality	školy	nielen	vo	
vzdelávaní,	ale	aj	vo	vedeckej	činnosti.	Tým	sa	uzatvára	bludný	
kruh.	Veľa	hodín	učenia	znamená	menej	hodín	vedy	a	odbornej	
práce,	menej	nových	vedomostí	a	poznatkov	pre	vyučujúcich 
a	stále	horšia	kvalita	ďalšej	výučby.	Ak	príčinou	toho	sú	len	fi-
nančné	zisky,	cesta	vedie	do	pekla.	Chybou	je,	ak	existujú	ľudia,	
ktorí	takýto	proces	schvaľujú.	Ešte	väčšou,	ak	ich	je	veľa.	Žiaľ,	
kŕmenie	stáda	vedie	k	obľube	akéhokoľvek	kŕmiča.
Našťastie	sme	sa	na	našej	univerzite	do	takého	štádia	ešte	nedo-
pracovali.	Svedčí	o	tom	aj	nedávno	zverejnená	správa	o	stave	vy-
sokých	škôl,	kde	sa	doslova	konštatuje:	„...V	prípade	vedeckých	
prác	a	odborných	článkov	v	karentovaných	časopisoch	najviac	
publikačných	výstupov	za	rok	2013	zaregistrovala	Univerzita 
P.	J.	Šafárika	v	Košiciach.“	Ďakujem	vám	všetkým,	ktorí	máte 
na	tom	zásluhu,	za	vašu	prácu,	snahu	a	námahu	a	prajem	vám	
do	ďalších	55	rokov	veľa	šťastia	a	úspechov.	
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Titul:  Fyzioterapia 
inkontinencie moču

Autor: PhDr. Magdaléna Hagovská, 
PhD., Cert. MDT.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. 
vyd., 2014, brož., 244 s., cena: 11,45 €

Monografia je zameraná na kom-
plexný popis a najnovšie vedecké po-
znatky o diagnostických a liečebných 

metódach (elektrostimulácia, biofeedback, gymnastika sva-
lov panvového dna, kostrčový syndróm, hlboký stabilizačný 
systém a metóda Cantienica), ktoré je možné použiť v rámci 
konzervatívnej liečby inkontinencie moču a funkčných porúch 
panvového dna. Autorka popisuje možnosti objektivizovania 
funkčného stavu svalov panvového dna prostredníctvom prí-
stroja Biofeedback - EMG modulom, definovanie problémo-
vých oblastí rehabilitácie inkontinentných pacientov s návr-
hom na konkrétne terapeutické riešenia.

Titul:  Anatómia
Autor: doc. MVDr. Mária Miklošová, 
PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Koši-
ciach, 2. dopl. vyd., 2011, brož.,
328 s., cena: 15,55 €

Učebnica anatómie je určená pre po-
slucháčov prírodovedeckých fakúlt 
a je štruktúrovaná ako základný me-
dziodborový morfologický učebný 

text, ktorý dovoľuje flexibilné použitie pre viaceré odbory ba-
kalárskeho a magisterského štúdia v nelekárskych študijných 
programoch vysokoškolského štúdia.
Cieľom tejto učebnice je umožniť študentom zvládnuť zákla-
dy anatómie človeka vrátane anatomického názvoslovia, ana-
tómie pohybového systému a anatómie orgánových sústav. 
Poznanie stavby ľudského tela, jeho štruktúr a sústav je pod-
mienkou pre pochopenie funkcií a procesov, ktoré v organiz-
me prebiehajú.

Titul:  Základy nerovnovážnej 
štatistickej fyziky

Autori: doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., 
doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Koši-
ciach, 2. dopl. vyd., 2013, brož., 140 s., 
cena: 29,22 €

V uvedenej učebnici sú opísané proce-
sy patriace do oblasti nerovnovážnej fyziky, ktoré tvoria základ 
pre štúdium a analýzu zložitých a komplexných javov štatistic-
kej mechaniky. Je odvodená Boltzmannova rovnica pre rozde-
ľovaniu funkciu a na jej základe skonštruované hydrodynamic-
ké rovnice. Osobitne sú opísané stochastické procesy a odvo-
dená Fokkerova-Planckova rovnica pre hustotu pravdepodob-
nosti. Učebnica je určená pre študentov druhého ročníka ma-
gisterského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach.

Titul:  Násilie v ľudskej spoločnosti 
a agresia človeka

Autor: prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. 
vyd., 2014, brož., 116 s., cena: 8,36 €

 V tejto pôvodnej práci, ktorej pred-
chádzali viaceré štúdie autora (naj-
podrobnejšie Kafka, 2002), sa autor 
zameriava na opísanie násilia vo všet-
kých základných formách, čo je jed-

nou z jej osobitostí. Práca končí krátkou analýzou liečby násil-
ného správania a dôsledkov násilia s možnosťami jej preven-
cie. Autor sa opiera aj o vlastné skúsenosti s prejavmi násilia 
v psychiatrických zariadeniach. Nazdáva sa, že je to práca veľ-
mi aktuálna, informatívna, ale aj pôvodná, lebo podáva v kon-
centrovanej podobe celý rozsiahly fenomén násilia s jeho zák-
ladnými charakteristikami. Podobnú prácu v slovenskej litera-
túre nenájdeme. 

Titul:  Hmotnoprávna regulácia 
vybraných odvetví verejnej 
správy

Autori: JUD. Martin Vernarský, PhD., 
JUDr. Peter Molitoris, PhD., JUDr. 
Róbert Gyuri, PhD., JUDr. Vladimíra 
Žofčinová, PhD.

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Koši- 
ciach, 1. vyd., 2014, brož., 418 s., 
cena: 15,77 €

Zámerom predloženej vysokoškolskej učebnice, ktorú vypra-
coval autorský kolektív zložený z učiteľov Katedry verejno-
právnych disciplín Fakulty verejnej správy UPJŠ, je skvalitnenie 
a zefektívnenie výučby predmetu Správne právo hmotné II. 
v rámci bakalárskeho študijného programu v študijnom odbo-
re Verejná politika a verejná správa. Ide o dôsledne systema-
tizovaný súbor a výklad poznatkov o materiálnych administra-
tívnoprávnych vzťahoch na vybraných úsekoch verejnej sprá-
vy. Súčasne učebnica je spôsobilá poslúžiť aj ako zdroj poznat-
kov smerujúcich k analytickým úvahám a záverom pri aplikácii 
jednotlivých skúmaných právnych predpisov regulujúcich vy-
brané odvetvia verejnej správy.

Unibook UPJŠ

Titul:  Verejné financie I.
Autori: prof. Ing. Viktória Bobáková, 
CSc., Ing. Eva Výrostová, PhD.

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Koši-
ciach, 1. vyd., 2013, brož., 253 s., 
cena: 9,68 €

Učebný text „Verejné financie I“ je 
určený ako základný študijný mate-
riál pre poslucháčov druhého roč-

níka Fakulty verejnej správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, pre povinný predmet s rovnomenným názvom 
„Verejné financie I“ vyučovaný na študijnom programe 
„Verejná správa“. Študijná pomôcka nadväzuje najmä na pred-
mety „Všeobecná ekonomická teória“ a „Ekonomika verejnej 
správy a verejného sektora“. 
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...významnými predstaviteľmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
pri príležitosti 55. výročia jej vzniku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená dňa 
28. novembra 1959. Jej prvým rektorom sa stal prof. MUDr. Jozef 
Pajtáš. Založením UPJŠ sa tak v priebehu dvadsať rokov dotvára 
profil Košíc ako významného vysokoškolského mesta.

Univerzita dostala svoje meno po Pavlovi Jozefovi Šafárikovi 
(1795 – 1861), významnom slovenskom vedcovi, ktorý horlil za 
jednotu slovanských národov na základe štúdia jazyka a kultúry, 
čím v určitej miere anticipoval úsilie pokrokových vrstiev spoločnosti 
o zjednotenie historických aktivít v záujme dosiahnutia spoločen-
ských, sociálnych, politických a kultúrnych cieľov.

UPJŠ vznikla na báze Lekárskej fakulty v Košiciach a Filozofickej 
fakulty v Prešove ako druhá vysoká škola univerzitného typu na 
Slovensku. Jej vznikom sa vytvorili podmienky pre kreovanie ďalších 
fakúlt. V roku 1963 sa k nim pripojila Prírodovedecká fakulta so 
sídlom v Košiciach a o rok neskôr (1964) Pedagogická fakulta so 
sídlom v Prešove. Poslednou fakultou, ktorá sa začlenila do tohto 
zväzku (1973) bola Právnická fakulta so sídlom v Košiciach. UPJŠ 
sa tak stala päťfakultnou vysokou školou so všetkými predpokladmi 
úspešne rozvíjať výchovu svojich absolventov, ako aj zintenzívňo-
vať vedeckovýskumnú základňu. Na základe zákona č. 163/1990 
Zb. o bohosloveckých fakultách sa dňom 10. mája 1990 do UPJŠ 

začlenila Pravoslávna bohoslovecká fakulta so sídlom v Prešove. 
Pri založení UPJŠ bolo na fakultách 31 katedier, na ktorých 

pracovalo 5 profesorov, 18 docentov, 136 asistentov, 14 kandidá-
tov vied (CSc.). V roku 1964 počet katedier vzrástol na 55, v roku 
1969 na 69. Nárast kvalifikovaných učiteľov vznikol cieľavedomou 
prípravou a externým školením vedeckých ašpirantov v Bratislave 
(Univerzita Komenského) a v Prahe (Karlova univerzita). Stúpajúce 
vzdelávacie úlohy a rast špecializovaných odborov vyžadoval potre-
bu rozvoja nových pracovísk a katedier. 

Spoločensko-politické udalosti deväťdesiatych rokov 20. storočia 
zasiahli do osudu univerzity. Zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozde- 
lení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa s účinnosťou od 1. ja-
nuára 1997 rozdelila Univerzita na dva samostatné právne subjekty 
Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu so síd-
lom v Prešove. Počet fakúlt na Univerzite P. J. Šafárika sa zreduko-
val na tri - Lekársku, Prírodovedeckú a Právnickú, ku ktorým pribudli 
v roku 1998 Fakulta verejnej správy a k 1.1.2007 aj Filozofická 
fakulta. 

Pri tejto príležitosti redakcia Universitas Šafarikiana oslovila vý-
znamných predstaviteľov univerzity a položila im niekoľko otázok.

Všeobecná predstava o autorite univerzitného profesora pre štu-
dentov a mladších kolegov vyplýva z univerzitných tradícií a je teda 
daná už historicky. Základom takej pozície sú všeobecne uznávané 
hodnotové kritériá, najmä vysoká teoretická odbornosť, pedagogic-
ký a ľudský takt, zmysel pre vytváranie kolegiálnych a pracovných 
vzťahov, schopnosť vzbudiť a pestovať u študentov a mladších ko-
legov záujem o odbor. Najlepšia vizitka pre univerzitného profesora 
je, keď sa mu podarí vychovať múdrych, čestných a ľudsky vníma-
vých vysokoškolsky vzdelaných, a profesionálne zdatných odbor-
níkov pre spoločenskú prax. Či takéto požiadavky spĺňam aj ja, to 
môžu posúdiť len iní.

Ako vnímate Právnickú fakultu dnes a ako pred mnohými 
rokmi? Zmenila sa výrazným spôsobom?

Za viac ako 40 rokov fungovania fakulty došlo k výraznému posu-
nu v kvalite celého výchovnovzdelávacieho procesu. Môžem len 
s uspokojením konštatovať, že naša fakulta sa presadila v sieti ostat-
ných právnických fakúlt v Slovenskej republike a získava si renomé 
aj v zahraničí. Podstatne sa zmenila kvalifikačná štruktúra učiteľské-
ho zboru.

Na záver by som poprosila o osobné vyznanie. Ak by ste 
mali možnosť vrátiť sa späť, vybrali by ste si opäť univerzitu 
za svoje pracovisko, na ktorom pôsobíte doteraz?

Ako sa hovorí: „Dvakrát do jednej rieky nevstúpiš“. Dnes, po 
odstupe viac než 40 rokov, môžem však konštatovať, že moje roz-
hodnutie venovať sa pedagogickej činnosti na Právnickej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo správne a vlastne 
bola to určitá osudová nevyhnutnosť, ktorú som v roku 1971 akcep-
toval. Na hypotetickú otázku, ako by som sa zachoval, keby sme 
mali možnosť vrátiť sa späť, môžem odpovedať, že určite by som sa 
rozhodol tak, ako pred viac ako 40-timi rokmi. 

Košiciach. Týmto okamihom som sa vlastne zaradil medzi jej prvých 
učiteľov, okrem iného som sa stal členom jej vedenia ako prodekan 
pre pedagogickú činnosť a zároveň ako prvý vedúci novoustanove-
nej Katedry hospodárskeho práva, finančného práva a úsekových 
ekonomík. Chcem však dodať, že vlastne už dva roky pred uvede-
ným dátumom som pedagogicky pôsobil na košickom detašovanom 
pracovisku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V prvých rokoch činnosti fakulty prebiehal proces jej personálne-
ho dobudovania a materiálneho vybavenia. Rád spomínam na vyni-
kajúcu spoluprácu s vtedajším vedením univerzity, konkrétne s rek-
torom prof. Vladimírom Hajkom, ako aj kvestorom JUDr. Štefanom 
Mošoňom. Len vďaka obetavosti pedagogického zboru, prevažne 
mladých učiteľov, ďalej vedenia univerzity, ako aj Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo prekonávať počia-
točné ťažkosti mladej fakulty.

Profesora si predstavujeme ako človeka, ktorý je najvyššou 
autoritou pre svojich študentov a kolegov. Máte taký pocit i Vy 
po rokoch strávených za katedrou Vašej fakulty? 

Výročie univerzity dáva každé-
mu z nás priestor na spomienky...
Čo sa Vám najčastejšie zjavuje 
v mysli pri spomienkach na začiat-
ky na univerzite?

Oficiálne som do pracovného 
pomeru na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, už ako habilito-
vaný docent, nastúpil dňom 1. sep-
tembra 1973, práve v ten istý deň, 
keď bola kreovaná Právnická fakulta 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Ako vnímate Prírodovedeckú fakultu dnes a ako pred mno-
hými rokmi? Zmenila sa výrazným spôsobom?

Keď som prišiel do Košíc, tak prvý dekan Prírodovedeckej fakul-
ty, akademik Vladimír Hajko, zdôrazňoval kvalitu práce. Myslel tým 
hlavne kvalitný vedecký výskum a kvalitnú náročnú výučbu. To bola 
prvá axióma práce na fakulte. Samozrejme vláda jednej stra- 
ny dávala možnosť ľuďom realizovať sa aj iným spôsobom. Dnes už 
zabúdame, že napríklad zmena zákona o rigoróznych skúškach na-
hradila rigoróznu prácu skúškou z marxizmu. Ale axióma prof. Hajka 
u mnohých pracovníkov zostala základným princípom ich práce. 
Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia bolo vidieť výsledky 
takejto práce. 

Dekan Prírodovedeckej fakulty na prelome tisícročí, prof. RNDr. 
Alexander Feher, DrSc., túto výzvu dostal do hodnotiteľnej polohy, 
vytvoril tak silné konkurenčné prostredie na fakulte, ktorého dôsled-
kom bola vysoká kvalita. Aj keď o hodnotení agentúry ARRA by sa 
dalo polemizovať, musíme rešpektovať výsledky jej práce, hlavne 
keď sú pre nás lichotivé. Myslím si, že práve toto konkurenčné pro-
stredie, ktoré nasledovníci prof. Fehera udržiavali, malo za dôsle-
dok to, že sa Prírodovedecká fakulta pohybuje v hodnotení ARRA 
na prvých miestach. Dôležité je to, že výstupy pre takéto postavenie 
sú viac-menej rovnomerne rozložené na všetkých pracoviskách fa-
kulty. Tu možno hovoriť o výraznej zmene.

Ako rektor UPJŠ som vnímal univerzitu ako celok. Aj keď som 
skončil funkciu, rovnako som sledoval vývoj na iných fakultách. Som 
presvedčený, že podobné konkurenčné prostredie vytvoril aj vtedaj-
ší dekan prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. na Lekárskej fakulte 
a dosiahol podobné výsledky. Na iných fakultách kvalita zostala na 
jednotlivcoch.

Na záver by som poprosila o osobné vyznanie. Ak by ste 
mali možnosť vrátiť sa späť, vybrali by ste si opäť univerzitu za 
svoje pracovisko, na ktorom ste strávili väčšinu svojho profe-
sijného života?

Určite áno. Košice ako kozmopolitné mesto mi veľmi vyhovuje. 
Je tu skvelá spoločenská atmosféra a samotná univerzita je výborné 
pracovisko, jediná nevýhoda – na kraji Európy. Osobne ma mrzí len 
to, že niektoré fakulty sa uzavierajú, nekomunikujú s otvorenou čas-
ťou univerzity.

nútili hľadať si iné miesto. Dostal som ponuku z Košíc – aj s by- 
tom. Nikdy predtým som v Košiciach nebol. Najprv išla sondovať 
manželka, potom ja. Celkový dojem z prostredia, a hlavne nového 
pracoviska novovzniknutej Prírodovedeckej fakulty, bol dobrý, 
a tak som ponuku v roku 1965 prijal. Univerzita mala v tom čase dve 
fakulty. Lekárska fakulta bola vtedy dosť uzavretá, takže Univerzitou 
pre mňa zostávala Prírodovedecká fakulta. 

Profesora si predstavujeme ako človeka, ktorý je najvyššou 
autoritou pre svojich študentov a kolegov. Máte taký pocit i Vy 
po rokoch strávených za katedrou Vašej bývalej fakulty? 

Autorita profesora nevyplýva z jeho postavenia, ale z kvality jeho 
práce a jeho odborných a morálnych postojov. Takže nevylučujem, 
že najvyššou autoritou môže byť aj kvalitný docent alebo asistent. 
Ale konkurenčné prostredie na Prírodovedeckej fakulte nútilo profe-
sora patriť medzi najvyššie autority. 

Vysokoškolský zákon hovorí o tom, že profesor pôsobí na škole. 
Teda výučba je len malá časť jeho povinností. Trápne obrany tzv. 
lietajúcich profesorov o tom, že si dokážu zorganizovať výučbu na 
viacerých pracoviskách, dokazujú, že nepochopili úlohu profesora 
a poukazujú na úroveň slovenského vysokého školstva. 

Na Prírodovedeckej fakulte bol často boj o diplomanta. Učitelia 
sa venovali aj najmladším študentom, dokonca stredoškolákom, aby 
získali náskok. Potom bola samozrejmosťou snaha získať od diplo-
manta čo najlepšie výsledky. Rovnaká situácia bola aj v prístupe 
k doktorandom. Vnútornou potrebou profesora je vedecký výskum 
– dozvedieť sa niečo nové. Teda ešte mnoho práce okrem výučby. 

Výročie univerzity dáva každé-
mu z nás priestor na spomienky... 
Čo sa Vám najčastejšie zjavuje v 
mysli pri spomienkach na začiatky 
na univerzite?

Bolo to riešenie mojich osobných 
problémov. Po skončení štúdia na 
Prírodovedeckej fakulte UK v roku 
1961 som získal lukratívne miesto 
v Matematickom ústave ČSAV v 
Prahe. Existenčné problémy vo veľ-
komeste, hlavne problém bývania, ma 

odboroch a právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
na menovanie profesorov v 10 odboroch. Oproti minulosti v rámci 
postgraduálneho vzdelávania LF UPJŠ má akreditáciu na 28 špe-
cializačných programov. V roku 2009 sa konali na fakulte prvé špe-
cializačné skúšky v rámci postgraduálneho vzdelávania. 

LF UPJŠ bola pri akreditácii zaradená v roku 2009 do najvyššej 
kategórii „A“.

Lekárske fakulty v praktickej príprave svojich absolventov majú 
ojedinelé postavenie spočívajúce v skutočnosti, že skoro polovica 
štúdia sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach, a to 
v nemocniciach najvyššieho typu – vo fakultných nemocniciach. 
Pri založení fakulty až do roku 1982 výučbovou bázou pre klinické 
predmety bola Fakultná nemocnica na Rastislavovej č. 43, kto- 
rej názov v roku 1995 bol zmenený na Fakultnú nemocnicu Louisa 
Pasteura Košice. Veľmi významnou zmenou pre našu fakultu bolo 
vybudovanie komplexu Fakultnej nemocnice s poliklinikou a Lekár- 
skej fakulty na Triede SNP č.1 začiatkom 80-tych rokov minulého 
storočia. Tento komplex prispel k významnému zlepšeniu podmie-
nok pre pedagogickú činnosť a vytvoril vhodný priestor pre moderni-
záciu lekárskeho štúdia. 

Rozhodnutím MZ SR s účinnosťou od 1. júla 2010 FN L. 
Pasteura na Rastislavovej ulici sa zlúčila s FNsP na Tr. SNP a zmeni-
la svoj názov na Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach 
(UNLP), ktorá má dve prevádzky – jednu na Rastislavovej 43 a dru- 
hú na Tr. SNP 1. Používanie označenia „ univerzitná nemocnica“ 
zvýraznilo jedinečné postavenie zdravotníckeho zariadenia medzi 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vzhľadom na uskutočňova-
nie pregraduálnej a postgraduálnej výučby. 

Na záver by som poprosila o osobné vyznanie. Ak by ste 
mali možnosť vrátiť sa späť, vybrali by ste si opäť univerzitu 
za svoje pracovisko, na ktorom ste pôsobili väčšiu časť svojho 
profesijného života? 

Ak by som mal znovu začať ako lekár pracovať, napriek problé-
mom, ktoré univerzita a ja sme spolu prežívali, vybral by som si za 
svoje pracovisko to pracovisko, na ktorom som pracoval viac ako 
50 rokov. Bol som veľmi rád, keď počas môjho pôsobenia na kli-
nike som mohol poučné prípady z medicínskeho hľadiska demon-
štrovať študentom a plniť súčasne úlohu lekára – chirurga aj učiteľa 
a odovzdávať svoje skúsenosti študentom a zároveň robiť vedeckú 
činnosť. To je na práci vysokoškolského učiteľa na LF zaujímavé 
a príťažlivé. Je pre mňa odplatou a potešením, keď pri náhodných 
stretnutiach sa ku mne hlásia pacienti, ktorých som operoval a aj 
študenti, ktorých som učil a skúšal na našej univerzite. Na základe 
vlastných skúsenosti doporučujem, aby sa vedenie fakulty v budúc-
nosti venovalo aj doriešeniu činnosti a pobytu emeritných profeso-
rov LF UPJŠ na ich pôvodnom klinickom pracovisku. 

v mojom rodnom kraji, kde som nastúpil 1. augusta 1963. Na chi-
rurgickej klinike som pracoval ako sekundárny lekár a od 1. decem-
bra 1965 ako odborný asistent. Bol som veľmi rád, že vedenie i 
kolektív kliniky ma priateľsky prijali a plne som sa mohol zapojiť do 
práce liečebno-preventívnej, pedagogickej i vedecko-výskumnej. 
Som veľmi rád, že na tejto univerzite som mohol pôsobiť viac ako 
50 rokov ako odborný asistent, docent, profesor, prednosta klini-
ky, vedúci katedry, koordinátor výučby chirurgie na LF, člen AS LF 
a člen AS UPJŠ, prorektor a bol mi udelený čestný titul emeritný 
profesor. 

Profesora si predstavujeme ako človeka, ktorý je najvyššou 
autoritou pre svojich študentov a kolegov. Máte taký pocit i Vy 
po rokoch strávených za katedrou Vašej fakulty? 

Myslím si a mám taký pocit po rokoch pôsobenia na univerzite, 
kedy som ako vysokoškolský učiteľ zastával významné funkcie v pre-
graduálnom, postgraduálnom a doktorandskom štúdiu na LF UPJŠ 
a iných fakultách SR a ČR. Môžem povedať, že kolegovia, mladší aj 
starší, medzi pedagógmi považujú profesora za najvyššiu autoritu.

Ako vnímate Lekársku fakultu dnes a ako pred mnohými 
rokmi? Zmenila sa výrazným spôsobom?

LF UPJŠ sa v priebehu rokov veľmi zmenila. V dobe svojho vzniku 
sa počet poslucháčov počítal na desiatky. V súčasnosti je na fakulte 
viac ako 2500 poslucháčov. S počtom študentov rástol i počet uči-
teľov aj ich kvalitatívny rast - čo sa týka docentov, profesorov a uči-
teľov s akademickými titulmi CSc., PhD. a DrSc. Od akademického 
roku 1992/93 sa zaviedla výučba zahraničných študentov v anglic-
kom jazyku a počet zahraničných študentov sa neustále zvyšuje.

V porovnaní s minulosťou výrazné zmeny nastali v náraste počtu 
publikácii a riešení vedecko-výskumných projektov. Významne sa 
zmenila v kladnom zmysle spolupráca so zahraničnými vedeckými 
inštitúciami. 

V minulosti právo obhajoby dizertačných kandidátskych prác 
CSc. bolo priznané len z odboru chirurgia. V súčasnosti naša fa-
kulta má právo udeľovať akademický titul PhD. v 10 študijných 

Výročie univerzity dáva každé-
mu z nás priestor na spomienky...
Čo sa Vám najčastejšie zjavuje 
v mysli pri spomienkach na začiat-
ky na univerzite?

Medicínu som študoval na Fakulte 
všeobecného lekárstva Karlovej uni-
verzity v Prahe. V spomienkach sa 
rád vraciam ku skutočnosti, že po 
skončení štúdia som mohol pracovať 
na chirurgickej klinike LF UPJŠ 
v Košiciach, pracovať na univerzite 

pokračovanie na str. 6

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., profesor emeritus

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., profesor emeritus



Na slovíčko s...

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

6

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

7

Slávnostné otvorenie 
akademického roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie nového akademického roka na UPJŠ v Košiciach sa 
uskutočnilo dňa 16. 9. 2014 v aule Lekárskej fakulty. Slávnostné auditórium za 
zvukov fanfár privítalo Jeho Magnificenciu, rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava 
Mirossaya, DrSc., prof. h. c. doc. JUDr. Máriu Bujňákovú, CSc., prorektorku 
pre legislatívu, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., prorektora pre vysokoškolské 
vzdelávanie a informačné technológie, doc. Mgr. Slávku Tomaščíkovú, PhD., 
prorektorku pre zahraničné vzťahy, a doc. JUDr. Imricha Kanárika, CSc., pred-
sedu Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalej 

Profesora si predstavujeme ako človeka, ktorý je najvyššou 
autoritou pre svojich študentov a kolegov. Máte taký pocit i Vy 
po rokoch strávených za katedrou Vašej bývalej fakulty?

Áno, profesori sú „zlatými zrnkami“ v univerzitnom vzdelávacom 
a výskumnom prostredí. Ak by sme si univerzity pracovne definovali 
ako „vysoké školy, najvyššie vzdelávacie, výskumné a kultúrne inšti-
túcie, poskytujúce vzdelanie na základe tvorivého vedeckého báda-
nia a tvorivého umeleckého výkonu ako jednej z najvyšších hodnôt“, 
tak profesori by mali byť avantgardnými odkrývačmi a ukazovateľmi 
vzrušujúcich bádateľských ciest od vecí viditeľných k veciam nevidi-
teľným, teda k hĺbkam vedeckého poznania... A o takýchto profeso-
rov sa Univerzita P. J. Šafárika usilovala hneď od svojho vzniku.

Ako vnímate Filozofickú fakultu dnes a ako pred mnohými 
rokmi? Zmenila sa výrazným spôsobom?

Každý začiatok býva ťažký... Ale univerzita nevznikala naraz a z ni- 
čoho (bol tu „predvoj“ lekárskej a filozofickej fakulty ako pobočiek 
bratislavskej Slovenskej univerzity, resp. Vysokej školy pedagogic-
kej). Pravda, rozdiely – ak mám na mysli filozofickú fakultu – sú 
značné, najmä v ponukách vzdelávacích programov a v šírke (ale 
aj hĺbke) výskumného záberu. Z vysokoškolského pedagogického 
a bádateľského „nuklea“ sa rozvinula fakulta, ktorá má dnes solídnu 
úroveň, pričom v niektorých oblastiach dosahuje aj náročné medzi-
národné parametre. Som presvedčený o jej synergickom, tvorivom 
potenciáli aj do budúcnosti...

Na záver by som poprosila o osobné vyznanie. Ak by ste 
mali možnosť vrátiť sa späť, vybrali by ste si opäť univerzitu za 
svoje pracovisko, na ktorom ste strávili väčšinu svojho profe-
sijného života?

Per aspera ad astra... Nemenil by som nič... Som hrdý na svoj 
vzdelávací a bádateľský „svätostánok“, ktorý ma už desiatky rokov 
všestranne kognitívne a ľudsky obohacuje, ponúkal a ponúka mi po-
znávanie a zažívanie hodnôt cez odkrývanie (funkčnej) prirodzenosti 
a (prirodzenej) funkčnosti sveta, upozorňujúc ma (nás) na bázeň 
a pokoru pred zázračnosťou stvorenstva... Stred sveta je všade tam, 
kde človek môže podať maximálny tvorivý výkon a kde sa pracuje 
na hrane ľudských možností...

už Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá sa 
zriadila z Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Bratislave 
so sídlom v Prešove. Na dobovej fotografii tohto aktu spoznávam 
sústredené tváre niekoľkých svojich vysokoškolských učiteľov, v kto-
rých sa zračí tiché vnútorné potešenie z tohto historického počinu 
v dejinách slovenského vysokého školstva, ktorým sa kontinuálne 
potvrdili a kvantitatívne i kvalitatívne posilnili univerzitné vzdelávanie 
a vedecký výskum na východnom Slovensku v rozkmite ponajprv 
lekárskych a spoločenských vied, a to v širších celoslovenských, 
ale aj zahraničných súvislostiach. Názov našej univerzity podľa Pavla 
Jozefa Šafárika, jednej z najvýznamnejších zakladateľských osob-
ností slavistiky na širšom interdisciplinárnom podloží sa mohol stať 
integrujúcim symbolom pre súčinnosť a kooperáciu exaktných a hu-
manitných vedných oblastí aj s prienikom do priestoru umenia. Lebo 
veď P. J. Šafárik bol bádateľom aj básnikom, exaktným výskumní-
kom s fantáziou poetu, nesúc tak životom a tvorbou svojho Apolóna, 
svoju kalokagatiu, luk i lutnu, svoju vedu i umenie, ktorých osame-
lé hlasy sa uňho menia na súbežné akordy poznania. Život a dielo 
tohto „patróna“ našej univerzity od prvých chvíľ jej vzniku vo svojich 
prednáškach aj článkoch predstavoval jeho vynikajúci znalec, jeden 
z mojich skvelých profesorov na mladučkej FF UPJŠ Štefan Tóbik 
(na onom slávnostnom zhromaždení sedel za predsedníckym sto-
lom), ktorého záujem o dielo P. J. Šafárika vyvrcholil r. 1966 mono-
grafiou Šafárikov a Kollárov jazyk. Tvorivostný „duch“ P. J. Šafárika 
sa teda nad nami vznášal od vzniku našej jubilujúcej „alma mater“ 
ako neodolateľná, príťažlivá inšpirácia.

Výročie univerzity dáva každé-
mu z nás priestor na spomienky... 
Čo sa Vám najčastejšie zjavuje 
v mysli pri spomienkach na začiat-
ky na univerzite?

V mysli sa mi premieta atmosféra 
slávnostného zhromaždenia z príleži-
tosti založenia Univerzity v Ko- 
šiciach a inštalovanie rektora v Štát- 
nom divadle v Košiciach 28. no-
vembra 1959, na ktorom som sa 
zúčastnil ako poslucháč 4. ročníka 

Profesora si predstavujeme ako človeka, ktorý je najväčšou 
autoritou pre svojich študentov a kolegov. Máte taký pocit i Vy 
po rokoch strávených za katedrou Vašej fakulty?

S prvou časťou otázky súhlasím o to viac, že žijeme v dobe, keď 
v mnohých prípadoch je ľahšie sa profesorom stať, ako ním naozaj byť. 
Na to, či ten-ktorý profesor, teda aj ja, spĺňa kvalitu obsiahnutú vo Vašej 
otázke, musia dať odpoveď jeho študenti, kolegovia, spolupracovníci 
a v neposlednom rade vedecká komunita – domáca i zahraničná – 
v rámci ktorej sa daný profesor pohybuje, resp. ktorej je súčasťou.

Ako vnímate Fakultu verejnej správy dnes a ako pred mnohý-
mi rokmi? Zmenila sa výrazným spôsobom?

Predovšetkým chcem pripomenúť, že FVS má 16 rokov, čo zna-
mená, že je fakultou stále sa vyvíjajúcou. Na fakulte pôsobím od jej 
vzniku (najskôr externe, od roku 2004 ako interný učiteľ) a ak mám 
povedať, v čom sa za posledné roky zmenila, tak hlavne v tom, že sa 
výrazne vyprofilovala – personálne i obsahovo – ako fakulta zameraná 
na verejnú správu, čím dala za dosť svojmu názvu. Profilácia je zreteľ- 
ná z hľadiska študijných programov, ktoré fakulta poskytuje, rovna-
ko z hľadiska jej pôsobenia navonok, ale aj z pohľadu jej vedecko-
-výskumnej orientácie, hoci hlavne v tejto oblasti je čo zlepšovať. 
Súčasná fakulta je schopná napredovať a treba veriť, že existujúci 
potenciál dokáže pozitívne a správnym smerom využiť.

Na záver by som poprosila o osobné vyznanie. Ak by ste mali 
možnosť vrátiť sa späť, vybrali by ste si opäť univerzitu za svoje 
pracovisko, na ktorom pôsobíte doteraz?

Na UPJŠ v Košiciach som prežil celý svoj doterajší pracovný život 
(okrem ak. roku 1972/1973, počas ktorého som bol personálne 
súčasťou Právnickej fakulty UK v Bratislave), takže moja odpoveď na 
Vašu otázku znie – áno, čo však samo o sebe nevylučuje alternatívu 
možného odchodu a pokračovania v inej inštitúcii. Takúto možnosť 
však vnímam ako krajné riešenie.

boli pre mňa nové a v podstate neznáme mesto. Na vtedajšom de-
tašovanom pracovisku nás bolo celkom 5 učiteľov, pričom každý 
mal na starosti iný predmet (iné predmety). Od začiatku ak. roku 
1972/1973 som viedol bez akýchkoľvek skúseností a pomoci star-
ších kolegov seminárne cvičenia. Prednášky zabezpečovali profe-
sori, docenti a starší odborní asistenti z Bratislavy, ktorí prichádzali 
raz za dva týždne na jeden deň. Pamätám si, že v priebehu roka sa 
asi trikrát stalo, keď mi deň pred prednáškou niektorý z nich ozná-
mil, že nemôže prísť, a vtedy som prednášal ja. Boli to ťažké začiat-
ky, avšak naučili ma samostatnosti a nutnosti spoliehať sa hlavne 
sám na seba, čo mi bolo vždy vlastné a zostalo dodnes. Študenti, 
ktorých som učil, prijali moju snahu smerujúcu k náročnosti, väčši-
na z nich boli chytrí a múdri ľudia, na ktorých sa dali klásť podstatne 
vyššie nároky ako na dnešných študentov. Bol som vedúcim jednej 
zo študijných skupín (vtedy každá študijná skupina mala svojho ve-
dúceho z radov učiteľov) a okrem pracovných povinností som 
s touto skupinou raz za semester absolvoval spoločnú „krúžkovicu“ 
vo vtedajšej mestskej vinárni. Boli to krásne časy. Potom som odi-
šiel na vojenčinu, a keď som sa po roku vrátil, prišiel som do učiteľ-
ského kolektívu Právnickej fakulty našej univerzity.

Výročie univerzity dáva každé-
mu z nás priestor na spomienky... 
Čo sa Vám najčastejšie zjavuje  
v mysli pri spomienkach na začiat-
ky na univerzite?

Do Košíc som prišiel ako čerstvý 
absolvent vysokej školy začiatkom 
júla 1972. Terajšia právnická fakulta 
bola vtedy detašovaným pracoviskom 
Právnickej fakulty UK v Bratislave. 
Pochádzam zo stredného Slovenska, 
študoval som v Bratislave a Košice 

Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Zo života univerzity

Spectabiles dekanov Dr. h. c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc., dekana Lekárskej fakulty, doc. RNDr. Gabriela Semanišina, CSc., 
dekana Prírodovedeckej fakulty; doc. JUDr. Gabrielu Dobrovičovú, CSc., dekanku Právnickej fakulty, JUDr. Martina Vernarského, PhD., 
dekana Fakulty verejnej správy a prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., dekana Filozofickej fakulty. Ceremoniár slávnostného podujatia prof. RNDr. 
Juraj Černák, CSc., prorektor pre vedu a výskum zároveň srdečne privítal predsedníčku Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivettu 
Macejkovú, PhD., riaditeľov košických zdravotníckych zariadení, zástupcov mestských a krajských inštitúcií v Košiciach, riaditeľov ústavov 
Slovenskej akadémie vied, bývalých rektorov UPJŠ, členov správnej rady, vedeckých rád a akademických senátov, ako aj ďalších vzácnych 
hostí a významných osobností z prostredia verejnej, cirkevnej a súkromnej sféry.

Rektor vo svojom slávnostnom príhovore zaželal študentom veľa elánu pri zdolávaní nástrah náročného vysokoškolského štúdia, mno-
ho cenných poznatkov získaných v kontaktnej výučbe, či už v prednáškových sálach, alebo v špičkových laboratóriách a taktiež hodnotné 
spoločenské vyžitie na podujatiach organizovaných študentmi univerzity a v rámci aktivít mesta Košice. „Dovoľte mi, aby som vám všetkým 
poprial do nového akademického roku veľa úspechov, príjemnú tvorivú atmosféru, zdravie a šťastie v rodinách aj v práci. Študentkám a štu-
dentom veľa sily k namáhavej duševnej práci a jej úspešné zavŕšenie vo forme zvládnutých skúšok. Prvákom dobrý štart a končiacim roční-
kom efektné finále a ukončenie štúdia k osobnej spokojnosti aj spokojnosti vašich rodičov,“ povedal rektor v závere svojho príhovoru. 

V rámci programu slávnostného podujatia boli predstavení noví profesori a docenti, noví nositelia vedeckej hodnosti doktora vied 
a vedeckého kvalifikačného stupňa IIa, ako aj noví nositelia 
Ceny rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracov-
níkov UPJŠ v oblasti vedy a výskumu. Záverečné chvíle pri príle-
žitosti otvorenia akademického roka tradične umocnilo tanečné 
vystúpenie univerzitného folklórneho súboru Hornád.

Noví profesori UPJŠ v Košiciach

• prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
• prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
• prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
• prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. 

Noví nositelia vedeckej hodnosti doktora vied 

• RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.
• doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
• doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
• PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.
• prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.

Noví nositelia vedecko-pedagogického titulu „docent“ 

• PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
• RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD. 
• RNDr. Ján Füzer, PhD.
• RNDr. Rudolf Gális, PhD.
• PhDr. Richard Geffert, Ph.D. 
• JUDr. Alena Krunková, PhD. 
• MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
• RNDr. Ivan Melo, PhD. 
• MUDr. Mária Pallayová, PhD. 
• RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.
• JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
• Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
• RNDr. Marek Stupák, PhD.
• RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
• Mgr. Jan Hauke, PhD. 
• RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. 
• Mgr. Anna K. Żeromska, PhD.
• PhDr. Anna Džambová, PhD.
• RNDr. Jozef Hanč, PhD.
• PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
• MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Noví nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa
 
• Mgr. Iveta Rajničová, PhD. 
• RNDr. Tomáš Samuely, PhD. 
• RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.
• RNDr. Ladislav Janovec, PhD.
• RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD. 
• RNDr. Tímea Špaková, PhD.
• RNDr. Martin Walko, PhD. 

 Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov 
UPJŠ v oblasti vedy a výskumu

•  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. za získanie viacerých prelomových 
vedeckých výsledkov a významnú publikačnú činnosť v oblasti teore-
tickej informatiky

•  prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. za významnú publikačnú činnosť 
v oblasti dejín 20. storočia a za rozvoj bádania v oblasti historických 
vied na UPJŠ v Košiciach

•  prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. za vedecký prínos v oblasti diabetoló-
gie a za významnú publikačnú činnosť.

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši- 
ciach vo svojom ostatnom dlhodobom záme-
re na roky 2011–2017 deklaruje snahu 
o internacionalizáciu vo všetkých základných 
oblastiach svojej činnosti. Chceme byť čo 
najlepšou univerzitou nielen v národnom, ale 
i medzinárodnom meradle, chceme reali-
zovať kvalitný výskum, založený na širokej 
medzinárodnej spolupráci, chceme vzdelávať 
študentov podľa medzinárodných štandar-
dov, aby sme zabezpečili ich konkurencie-
schopnosť v európskom meradle, a chceme 
rozvíjať spoluprácu s medzinárodne uznáva-
nými vzdelávacími a vedecko-výskumnými in-
štitúciami. K naplneniu týchto cieľov výrazne 
prispieva aj program Erasmus, do ktorého 
aktivít sa v akademickom roku 2013/2014 
zapojili všetky fakulty UPJŠ. 

Z porovnania údajov v posledných sledova-
ných rokoch vyplýva, že celkový počet mobi-
lít na UPJŠ kontinuálne rastie. Z roka na rok 
javí o program Erasmus záujem viac a viac 
našich študentov, vysokoškolských učiteľov 
a pracovníkov našej univerzity. Registrujeme 
aj narastajúci záujem študentov a vysokoškol-
ských učiteľov, ktorí k nám na mobility prichá-
dzajú zo zahraničia. V minulom akademickom 
roku sme zaznamenali niekoľko rekordov. Na 
mobilitu „štúdium“ vycestovalo doteraz histo-
ricky najviac, 116 študentov, ktorí na partner-
ských zahraničných univerzitách strávili spolu 
viac ako 625 mesiacov. V porovnaní s rokom 
2000/2001 je to nárast takmer trojnásobný. 
Na tento typ mobility k nám na UPJŠ doteraz 
najviac študentov, 57, prišlo zo zahraničných 
partnerských univerzít, a ak ho porovnáme 
s číslom 3 – počtom prvých mobilitných 
študentov, ktorí k nám prišli v akademickom 
roku 2002/2003, môžeme byť právom hrdí 
na to, že štúdium na UPJŠ je atraktívne pre 
zahraničných mobilitných študentov, že po-
núkame podmienky v učebniach a laborató-
riách, ktoré sú pre zahraničných študentov 
zaujímavé, a že im zabezpečujeme služby 
na štandardnej úrovni. Toto všetko oceňujú 
dlhodobo študenti zo Španielska, Talianska, 
Portugalska, Grécka, Francúzska, Českej 
republiky, Poľska, Lotyšska, Litvy, Rumunska 
a Turecka. 

Aj keď nosnou aktivitou naďalej ostáva 
mobilita študentov, „štúdium“ postupne sa 
na UPJŠ udomácnila aj druhá študentská 
mobilita „stáž“. Rekordných 40 študentov 
UPJŠ prilákalo v minulom akademickom ro-
ku na stáž Taliansko, Rakúsko, Nemecko, 
Holandsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, 
Francúzsko, Fínsko, Maďarsko a Česká re-
publika a na Referáte pre zahraničné vzťahy 
UPJŠ sme na tri letné mesiace privítali prvú 
zahraničnú stážistku z Poľska. Za pozitív-
ne tiež možno považovať, že postupne sa 
mobilít začínajú zúčastňovať aj doktorandi, 
pre ktorých majú mobility okrem základnej 
študijnej náplne predovšetkým pridanú hod-
notu vedecko-výskumnú - prístup do knižníc, 
archívov, laboratórií, budovanie networkingu, 
a mnohé ďalšie. 

Stranu pripravila
Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ

adriana.sabolova@upjs.sk

Výročná cena rektora
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektor 

pre vysokoškolské vzdelávanie a infor- 
mačné technológie prijal dňa 1. júla 2014 
úspešných študentov Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a odovzdal im 
dekréty - Výročné ceny rektora za vynika-
júce študijné výsledky, za zapojenie sa do 
odbornej a vedecko-výskumnej činnosti a za 
reprezentáciu univerzity doma i v zahrani-
čí počas akademického roka 2013/2014. 
Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch veľ-
kej zasadacej miestnosti na pôde rektorátu 
univerzity, kde jednotliví ocenení predstavili 
nielen svoje úspechy, ale aj budúce plány 
a predsavzatia.

Zoznam ocenených je uvedený na: 
http://www.upjs.sk/aktuality/vyrocna-ce-

na-rektora-2014-zoznam-ocenenych

Prednáška predstaviteľov 
„Data Techno Park“
o skúsenostiach
s budovaním univerzitného 
vedeckého parku

Vrcholní predstavitelia Univerzitného ve-
deckého parku „Wrocławski Medyczny Park 
Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.“ pred-
nášali dňa 25. júna 2014 na pôde rektorátu 
UPJŠ o medicínskom výskume a trans- 
fere technológií do praxe, ktorý sa v roku 
2013 transformoval na „Data Techno Park 
sp. z o.o.“, ako aj o ich skúsenostiach s bu- 
dovaním tohto parku. Pozvanie rektora 
UPJŠ prijal riaditeľ pre výskum a vývoj 
v spoločnosti Data Techno Park a koordiná-
tor projektu „Ogólnopolski Klaster e-Zdro- 
wie“ Romuland Litvwin, M.P.A. a riaditeľ pre 
riešenia zdravotnej starostlivosti 
v Data Techno Park Krzysztof Kulesza, ktorí 
vedeniu UPJŠ v Košiciach a ďalším hosťom 
prezentovali svoje skúsenosti a poznatky 
z budovania univerzitného vedeckého 
parku v Poľsku. Tie bude možné využiť pri 
budovaní univerzitného vedeckého parku 
„MediPark, Košice“ a črtá sa aj konkrétna 
spolupráca medzi Univerzitou Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Uniwersytet Medyczny 
Wrocław a spoločnosťou Data Techno Park.

Sympózium HepaMeta
na Lekárskej fakulte 

Sympózium HepaMeta, venované téme 
„Hepatálne a kardiometabolické rizikové 
faktory v skupine obyvateľstva žijúceho 
v rómskych osadách“ sa uskutočnilo dňa 
5. 6. 2014. Na pôde Lekárskej fakulty 
UPJŠ boli v rámci sympózia prezentované 
výsledky štúdie HepaMeta Study Group, 
ktorej cieľom je zisťovanie výskytu hepatál-
nych ochorení, metabolického syndrómu, 
infekčných a iných chorôb v rómskej popu-
lácii, špecifikovanie kardiovaskulárneho rizi-
ka v rómskej populácii v osadách, spresne-
nie životných podmienok a životného štýlu 
rómskej populácie v osadách a zis- 
ťovanie vzťahu medzi životnými podmienka-
mi a chorobnosťou rómskej populácie 
v osadách. Odborného podujatia sa zú-
častnil aj novozvolený prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska, ktorý vo svojom reč-
níckom vstupe deklaroval záujem navštevo-
vať počas výkonu svojej funkcie aj rómske 
osady.

„Nie	tí	milujú	knihy,	
ktorí	ich	nedotknuté	

schovávajú	v	skriniach,	
ale	tí,	ktorí	ich	majú	
ustavične	v	rukách.“

(Erazmus	Rotterdamský)

ERASMUS NA UPJŠ
V AKADEMICKOM ROKU 

2013/2014
LÁMAL REKORDY

Erasmus podporuje aj mobility vysokoškol-
ských učiteľov a zamestnancov UPJŠ, ktorí 
majú možnosť využívať dva typy mobilít – mo-
bilitu „výučba“ a mobilitu „školenie“. Počty 
mobilít, opäť rekordné v oboch prípadoch 
v poslednom akademickom roku, sa postup-
ne približujú, popri stabilnom záujme 
o mobilitu „výučba“, ktorý dosiahol v minulom 
akademickom roku číslo 53 vyslaných učite-
ľov, výrazne v posledných rokoch narástol zá-
ujem o mobilitu „školenie“ – 49. Pri „výučbe“ 
dominuje záujem o Holandsko, Francúzsko, 
Nemecko, Španielsko, Veľkú Britániu, Českú 
republiku, či Poľsko, „školenia“ naši zamest-
nanci absolvujú prevažne v Rakús- 
ku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Fínsku, 
Taliansku, Maďarsku, Poľsku a Českej 
republike. Doteraz najvyšší počet prichá-
dzajúcich učiteľov z partnerských univer-
zít v zahraničí – 26, k nám na UPJŠ prišiel 
z Rakúska, Španielska, Veľkej Británie, 
Grécka, Talianska, Poľska, Turecka a Českej 
republiky. 

Za týmito rekordnými číslami stojí nielen 
z roka na rok sa zvyšujúca úroveň grantov, 
ktoré slúžia na čiastočné pokrytie nákladov 
na cestovanie a pobyt v zahraničí, ale hlav-
ne systematická práca všetkých, ktorí sa na 
mobilitách programu Erasmus podieľajú. Sú 
to koordinátori pôsobiaci na pracoviskách 
UPJŠ – na fakultách, ústavoch a katedrách, 
Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ, ako aj 
Erasmus Student Network. Pre propagáciu 
a neustále skvalitňovanie mobilít a služieb 
pre študentov Referát pre zahraničné vzťa-
hy UPJŠ pravidelne organizuje informačné 
semináre pre koordinátorov, pre prichádza-
júcich a odchádzajúcich študentov. Na infor-
mačné semináre pre študentov sme okrem 
tradičných informačných prezentácii univer-
zitnej koordinátorky a pracovníčok referátu 
v minulom roku zaradili aj prezentácie štu-
dentov, ktorí už mobility absolvovali. Toto sa 
stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom a prejavilo 
v následnej živej diskusii zúčastnených. 

Prostredníctvom internetovej stránky, pria-
mou komunikáciou s partnerskými univerzita-
mi, výmenou informačných materiálov, získa-
vaním informácií na pravidelných školeniach 
a pracovných stretnutiach ale aj organizá- 
ciou intenzívnych kurzov slovenského jazyka 
počas letných mesiacov sa UPJŠ neustále 
pripomína ako aktívna súčasť Erasmu v eu-
rópskom akademickom prostredí. 

Nenahraditeľnou súčasťou starostlivosti 
o prichádzajúcich zahraničných študentov 
sa stali aktivity Erasmus Student Network 
– ESN. Košické ESN v spolupráci s ESN 
Slovakia zorganizovalo v akademickom roku 
2013/2014 pre zahraničných Erasmus štu-
dentov UPJŠ množstvo informačných, uvíta-
cích, integračných a rozlúčkových stretnu-
tí, „Erasmus kapustnicu“ a okrem iných 

aj množstvo športových aktivít, výletov do 
okolia Košíc, po východnom Slovensku a do 
Maďarska. Novinkou boli v minulom roku ak-
tivity ESN Košice v rámci SocialErasmus, do 
ktorých sa zapájali mnohí Erasmus študenti. 
SocialErasmus je projekt zameraný na integ-
rovanie zahraničných študentov do lokálnej 
komunity prostredníctvom dobrovoľníckych 
aktivít a projektov, ktoré sú prínosom pre 
lokálnu komunitu. Realizované projekty spa-
dajú pod tri hlavné piliere: vzdelanie, životné 
prostredie a charita. Medzi najvýznamnejšie 
akcie SocialErasmus patrili v minulom aka-
demickom roku Erasmus in Schools - aktivity 
Erasmus študentov na hotelovej akadémii 
v Košiciach a na základnej škole v Budimíri, 
Erasmus Blood Drop či Plant the Erasmus 
Forest. Aktivita ESN Košice a Erasmus štu-
dentov v Košiciach bola ocenená listom, kto-
rý sme obdržali od Jaroslavy Krutákovej, ná-
rodnej koordinátorky projektu SocialErasmus 
ESN Slovakia, v ktorom oceňuje prácu Mirky 
Makovej a Andrei Hanákovej v ESN Košice, 
a z ktorého citujem: „Vďaka zorganizovaným 
aktivitám patrí ESN Košice k najaktívnej-
ším sekciám v projekte SocialErasmus na 
Slovensku a je tak inšpiráciou pre ostatné 
slovenské sekcie, ale aj pre ostatných členov 
ESN v 433 lokálnych sekciách v 36 kraji-
nách Európy. Ďakujem Vám za všetku bývalú 
a budúcu podporu, ktorú poskytujete ESN 
Košice a jej členom, vďaka čomu máme 
možnosť rozvíjať projekt SocialErasmus.“ 

Veríme, že rekordné čísla z akademické-
ho roku 2013/2014 nezostanú rekordnými 
a budú naďalej rásť. V novom akademickom 
roku spúšťame aj na UPJŠ už naostro nový, 
vylepšený program Erasmus+, ktorý prinesie 
mnohé zmeny - v mobilitných možnostiach 
uvedením nových typov mobilít, navýšením 
počtu možností absolvovania mobilít pre štu-
dentov počas troch stupňov štúdia, zmenou 
spôsobu financovania grantov a otvorením 
sa ďalším krajinám. Veríme, že vďaka týmto 
zmenám by sa mohlo v budúcnosti mobilít zú-
častniť viac našich študentov, našich vysoko-
školských učiteľov a zamestnancov UPJŠ. 

Našimi prioritnými cieľmi v nasledujúcich 
rokoch naďalej ostáva neustále zatraktívňova-
nie mobility študentov UPJŠ za účelom štúdia 
na zahraničnej univerzite a mobility študentov 
za účelom stáže v zahraničnom podniku, kto-
ré bezprostredne umožňujú posilňovanie za-
mestnateľnosti vďaka nadobúdaniu a výmene 
vedomostí, skúseností, rozvoju jazykových 
a interkultúrnych kompetencií a podpore 
osobných kontaktov. Medzi ďalšie ciele patrí 
propagovanie mobilít na menej aktívnych pra-
coviskách, zvýšenie uznateľnosti získaných 
kreditov, ďalšia podpora aktivít študentov 
v rámci Erasmus Student Network a vytvára-
nie podmienok na zvýšenie kvality ich činnos-
ti. Internacionalizáciou chceme aj v budúc-
nosti stimulovať najmä mladých zamestnan-
cov, aby absolvovali zahraničné pobyty 
a stáže na špičkových zahraničných univer-
zitách a vedeckých pracoviskách s tým, aby 
po návrate odovzdávali svoje skúsenosti 
a prispeli k zvýšeniu úrovne výskumu na svo-
jej Alma mater.

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková PhD. 
prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ

slavka.tomascikova@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk

Folklórny súbor Hornád 
sa stal laureátom festivalu 
Akademická Nitra 2014

V dňoch 7. – 10. júla 2014 sa v Nitre 
stretlo 11 špičkových slovenských a 6 za-
hraničných akademických folklórnych sú-
borov na 39. ročníku podujatia Akademická 
Nitra 2014. Počas troch dní predviedli sú-
bory to najlepšie zo svojej tvorby nielen 
v uliciach Nitry, ale aj počas dvoch súťaž-
ných dní. Folklórny súbor Hornád pôsobia-
ci pri UPJŠ v Košiciach si na záverečnom 
galavečeri v Divadle Andreja Bagara prevzal 
z rúk predsedu odbornej poroty Ondreja 
Dema ocenenie – Laureát 39. ročníka fes-
tivalu Akademická Nitra 2014 za program 
„Chvíle“. Festival patrí medzi vrcholné fol-
klórne podujatia na Slovensku. Je výrazným 
obohatením širokej letnej palety kultúrnych 
podujatí na Slovensku, s rozsiahlym medzi-
národným kontextom i dosahom. Napomáha 
rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíci-
ám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškol-
ských folklórnych súboroch, konfrontovať 
dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej 
činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti 
z práce so zahraničnými súbormi, nadväzo-
vať s nimi priateľstvá. 

Študent UPJŠ 
je medzi autormi 
najlepších videí súťaže
Nauč ma rozumieť vede

Lukáš Medviď, študent 4. ročníka bio-
lógie a chémie na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ je jedným z troch vysokoškolákov, 
ktorí zvíťazili v súťaži vyhlásenej Agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu Slovenskej republiky pre štrukturálne 
fondy Európskej únie (ASFEU). Predmetom 
súťaže bolo vytvorenie krátkeho videa, kto-
ré malo vtipne, pútavo a zároveň náučne 
priblížiť žiakom základných škôl vedecké 
zákony. Šancu súťažiť a zároveň inovatívnym 
spôsobom vysvetliť princípy vedy využilo 
celkom jedenásť vysokoškolákov. Pútavými 
a edukatívnymi videami sa snažili priblížiť 
rôzne oblasti fyziky, biológie a chémie. Do 
užšieho výberu postúpilo päť prác. ASFEU 
ocenila kreativitu a nápaditosť animovaných 
a vlastných hraných videí, ktoré obrazovou 
formou vyjadrujú vedecké zákony ovplyvňu-
júce život okolo nás. Do tria víťazných videí 
patrí animácia z plastelíny, ktorou priblížil 
proces mitózy náš študent Lukáš Medviď, 
výklad fyzikálnej sily trenia študenta Juraja 
Čerňanského zo 
Žilinskej univerzi-
ty v Žiline 
a ďalšie animo-
vané video o de-
lení buniek štu-
dentky Danice 
Bubelínyovej 
z Univerzity 
Komenského 
v Bratislave. 

UPJŠ v Košiciach sa 
zúčastnila na veľtrhu SVET 
PRÁCE 2014

Na veľtrhu sa predstavilo 53 vystavovate- 
ľov z radov významných zamestnávateľov, 
inštitúcií, personálnych a pracovných agen-
túr. Nechýbali ani spoločnosti predstavujúce 
rôzne inovácie, rozvojové a podporné pro-
jekty a programy. Cieľovou skupinou tohto 
podujatia boli uchádzači o zamestnanie 
a študenti hľadajúci informácie o možnos- 
tiach vysokoškolského štúdia. V rámci sek-
cie venovanej vysokým a stredným ško- 
lám sa veľtrhu zúčastnila aj UPJŠ v Ko- 
šiciach. O možnostiach, ktoré v tejto oblasti 
ponúka UPJŠ v Košiciach, hovorili v téme 
sprievodného programu podujatia nazva-
nej výstižne: „Buď aj Ty v IT.“ zástupcovia 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Koši- 
ciach doc. RNDr. G. Semanišin PhD., doc. 
RNDr. Dušan Šveda, CSc., RNDr. Štefan 
Pero a ich partneri z radov významných za-
mestnávateľov v regióne. 
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Veda, výskum a inovácie

Študenti UPJŠ
zamierili do podnikov

Skvalitňovanie vysokoškolského vzde-
lávania prostredníctvom zavádzania ino-
vácií do vzdelávacieho obsahu a rozvoj 
aktívnej spolupráce vysokých škôl so 
súkromným sektorom pri tvorbe nových 
študijných odborov a programov a pri 
racionalizácii a skvalitnení existujúcich 
študijných odborov, to sú hlavné ciele 
národného projektu „Vysoké školy ako 
motory rozvoja vedomostnej spoločnos-
ti“, ktorý od mája 2013 do novembra 
2015 prebieha na ôsmych slovenských 
vysokých školách. 

Ťažiskové aktivity projektu výstižne popi-
suje samotný názov jeho webovej stránky 
www.vysokoskolacidopraxe.sk. Systémové 
prepojenie vysokých škôl s podnikovou 
sférou tak, aby absolventi vysokých škôl 
prichádzali do praxe už s určitými pracovný-
mi návykmi, prehľadom a skúsenosťami ako 
nadobudnuté vedomosti využiť v praxi, na-
pomôže ich rýchlejšiemu uplatneniu v praxi. 

Atraktívnu formou kontaktu študentov 
s praxou v podnikoch sú exkurzie. Tie sú 
určené pre študentov všetkých troch stup-
ňov denného štúdia. Exkurzia môže trvať 
niekoľko hodín až niekoľko dní, podľa záme-
ru podniku a atraktívnosti programu, ktorý 
študentom ponúkne. Počas exkurzie sa štu-
denti oboznámia s prostredím podniku 
a získajú prvé skúsenosti a kontakty v pod-
nikovej praxi.

Spomedzi našich študentov absolvovali 
v máji tohto roka prvú takúto exkurziu štu-
denti geografie na PF UPJŠ pod vedením 
Mgr. Mariána Kullu, PhD. Ten význam ab-
solvovanej exkurzie v podnikoch Považský 
cukor, a.s., ECCO, a.s. a Chemosvit Fólie, 
a.s. zhodnotil nasledovne: „Význam týchto 

exkurzií pre výuku geogra-
fie je nesporný. 
V rámci študijného 
programu majú študen-
ti zaradený v 2. ročníku 
predmet Geografia prie-
myslu, kde sa im okrem 
iného snažíme objasniť 
priestorové rozmiestnenie 
priemyslu na Slovensku, 
príčiny lokalizácie jednot-
livých závodov, odberateľ-
sko-dodávateľské vzťahy 

a ďalšie 
zaujímavos-
ti. Exkurzie sa zúčastnili 
okrem študentov jed-
noodborového štúdia 
geografie taktiež štu-
denti učiteľského štúdia, 
ktorí môžu takto získa-
né skúsenosti odovzdať 
svojim budúcim žiakom. 
Návšteva podnikov je uži-
točná aj pre nás, pedagó-
gov, pretože získané po-
znatky môžeme následne 
aplikovať vo výučbe.“

Ďalšiu, podobne úspešnú, 
exkurziu absolvovali 

v dňoch 8. – 10. 9. 2014 študenti tretieho 
ročníka medziodborového štúdia v kom-
binácii s geografiou z Ústavu geografie 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod odbor-
ným vedením RNDr. Janetty 
Nestorovej-Dickej, PhD. 
a RNDr. Stely Csachovej, 
PhD. Počas troch dní naštívili 
Pivnicu Tibava v Sobran- 
ciach, výrobu fólií a obalo-
vých materiálov Harmen, 
s.r.o. v Snine a Baliarne 
obchodu, a.s. Poprad s pre-
vádzkami v Spišskej Belej 
a Poprade.

„Exkurzia sa konala za 
účelom priameho spozna-
nia situácie v priemysle 
Slovenska v rámci pred-
metu Regionálna geo-
grafia Slovenska, ktorý je 
súčasťou študijného programu odbo-
ru Geografia. Študenti mali možnosť 
vidieť nielen samotnú výrobu, ale aj 
oboznámiť sa s celkovou logistikou 
a manažmentom vybraných podnikov“, 

vysvetlila RNDr. Janetta 
Nestorová-Dická, PhD.

Okrem exkurzií ponúka 
národný projekt „Vysoké 
školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti“ 
študentom aj možnosť vzde-
lávania v podmienkach 
podnikovej praxe. V prvom 
polroku tohto roka absolvo-
valo alebo práve končí dlho-
dobé stáže v podmienkach 
podnikovej praxe v rôznych 

Prvý ročník Jarnej školy doktorandov UPJŠ
V dňoch 13. - 16. mája 2014 sa v Liptovskom Jáne 

uskutočnil 1. ročník celouniverzitného podujatia Jarná 
škola doktorandov UPJŠ (JŠD) v rámci projektu „Rozvoj 
inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplina-
rity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(RIFIV)“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. 
Podujatia sa zúčastnilo 53 doktorandov zo všetkých fakúlt 
UPJŠ za účelom prehĺbenia aspektov interdisciplinarity, 
vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne vzdelávania. 
Odborným garantom JŠD bol pán prorektor pre vysoko-
školské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc., ktorý toto podujatie hodnotí ako veľmi 
úspešné. „Na základe záverečného zhodnotenia vedúcich 
sekcií i samotných účastníkov podujatia môžem informo-
vať, že JŠD splnila svoje poslanie v plnom rozsahu, bola 
organizačne i obsahovo na nami požadovanej úrovni. 
Preto využívam aj tento priestor na moje poďakovanie 
projektovej manažérke Mgr. Vladimíre Tomášikovej, PhD., 
a aj ďalším členom projektového tímu za výborné organizačné zabezpečenie podujatia. Taktiež si vysoko cením výbornú spoluprácu s člen-
mi programového výboru: doc. RNDr. Vladimírom Zeleňákom, PhD., prof. MUDr. Viliamom Doničom, CSc., Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom 
Sabolom, DrSc. a prof. Ing. Viktóriou Bobákovou, CSc., doc. JUDr. Milenou Barinkovou CSc.“ JŠD nám, doktorandom, ponúkla priestor 
prezentovať svoje výsledky výskumu a nadobudnúť nové poznatky z iných vedných odborov. Na záver sa v mene doktorandov chcem veľmi 
pekne poďakovať pánovi prorektorovi prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. za zorganizovanie tohto podujatia. Už teraz sa tešíme na ďalšie 
ročníky. Viac o podujatí nájdete na https://rifiv.ccv.upjs.sk/ v časti Aktivita 2.1 Jarná škola doktorandov UPJŠ.

Mgr. Mária Hrehová
doktorandka na Katedre politológie, Filozofická fakulta UPJŠ

Dejepisná exkurzia „Mestá Slovenska“
Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovala v rámci projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpo-

ra interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie odbornú 
dejepisnú exkurziu s názvom „Mestá Slovenska“. Od 19. do 23. mája 35 študentov – milovníkov histórie putovalo naprieč našim krásnym 
Slovenskom pod vedením pedagogického tímu v zložení: Mgr. Nikola Regináčová, PhD., PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. a Mgr. Drahoslav 
Magdoško, PhD. 

Prvou zastávkou bolo mesto Stará Ľubovňa s prehliadkou a zaujímavosťami Staroľubovnianskeho hradu, po ktorom nasledoval obed 
v stredovekom vojenskom tábore. Ďalším mestom pondelkového programu bol Kežmarok, kde sme navštívili Lyceálnu knižnicu so svojou 
bohatou zbierkou. Najstaršou pamiatkou mesta je Drevený artikulárny kostolík, ktorý patrí do lokality svetového dedičstva UNESCO i Nový 
evanjelický kostolík s mauzóleom Imricha Tököliho. 

Všetky štyri noci sme prespali v srdci stredného Slovenska v Banskej Bystrici, odkiaľ sme sa každé ráno presúvali do iného kúta našej 
domoviny. Druhý deň patril banským mestám: Banská Bystrica a Banská Štiavnica. Okrem historických centier a krás okolia sme prehliad-
ku ukončili v šachte Ondrej - štôlni Bartolomej. Študenti celú prehliadku absolvovali v plášťoch, prilbách a s lampášmi, vďaka čomu si doká-
zali predstaviť, ako prebiehala ťažba v minulosti.

Poznávanie pokračovalo v stredu rannou prechádzkou po pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry v obci Vlkolínec. Nasledovalo 
mesto Dolný Kubín so zastávkou v Čaplovičovej knižnici, v ktorej sa nachádzajú slovenské, európske a svetové diela – spolu 92 045 
knižničných jednotiek. Po obedňajšej pauze v miestnej kolibe sme namierili do Oravského podzámku, kde sme absolvovali prehliadku 
Oravského hradu. Neďaleko obce Oravská Lesná, v stanici Tanečník, sme nasadli na Oravskú lesnú železnicu, ktorá nás previezla po trase 
približne 6 km, z ktorej sme mali možnosť obdivovať celé okolie Oravy.

Štvrtkové skoré ráno sme strávili na ceste do Bratislavy. 
Jedna skupina študentov mala naplánovanú prehliadku 
historického centra mesta a druhá časť študentov strávila 
dopoludnie v škole Montessori. Nasledovala plavba loďou 
po Dunaji k hradu Devín, ktorú si študenti obzvlášť po-
chvaľovali. Posledný večer exkurzie sme ukončili spoloč-
ným posedením v spoločenskej miestnosti hotela.

Centrálne námestie Kremnice sme navštívili v piatok 
ráno, prioritou bolo Múzeum mincí a medailí, ktoré patrí 
k špecializovanej numizmaticko-historickej expozícii 
a ktoré je zároveň jediným svojho druhu na Slovensku. 
Posledný deň exkurzie sme ukončili v Topoľčiankach, kde 
sme sa po obede presunuli do krásneho prostredia ex-
pozície zámku. Zaujímavé exponáty z keramiky a nábytku 
bolo možné obdivovať vo všetkých salónoch zámku. 

V zmysle príslovia „Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť“ 
– exkurzia naplnila očakávania študentov, splnila svoj cieľ 
a prispela k rozšíreniu ich vedomosti. Už teraz sa tešíme 
na jej pokračovanie.

  Mgr. Nikola Regináčová, PhD.
  Katedra histórie
  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
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firmách naprieč Slovenskom takmer stovka 
študentov všetkých stupňov vysokoškolské-
ho štúdia. Medzi študentmi, ktorí si svoje 
teoretické vedomosti získané počas štúdia 
už v rámci tohto projektu stihli konfrontovať 
s realitou v praxi, boli aj ôsmy študenti UPJŠ 
v Košiciach. Tí zbierali praktické skúsenosti 
v spoločnostiach T-Systems Slovakia s.r.o. 
a Holcim, a.s. 

V ďalšej etape, ktorá bola spustená v jú- 
ni 2014, môžu najaktívnejší študenti, ktorí 
absolvovali vzdelávanie v podmienkach pod-
nikovej praxe prostredníctvom národného 
projektu v podniku v SR, absolvovať vzde-
lávací pobyt v zahraničí. Študenti sa budú 
môcť na pracovisku v zahraničí oboznámiť 
s najmodernejšími technológiami z danej 
oblasti a konfrontovať spôsoby práce a me-
tódy využívané za hranicami Slovenska.

Bližšie informácie o možnostiach absolvo-
vania exkurzií v podnikoch a iných aktivitách 
ako sú napríklad pripravované Prezentačné 
dni podnikov sa dozviete na www.upjs.sk 
a na www.vysokoskolacidopraxe.sk.

Mgr. Jana Oleničová
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing

jana.olenicova@upjs.sk



Zo života
Lekárskej fakulty

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

Zo života
Lekárskej fakulty

12 13

Výskum
spánkového apnoe 

Ochorenie s názvom spánkové apnoe, teda opakujúce sa 
zastavenia dýchania v spánku, sa v posledných desaťročiach 
stáva vážnym lekárskym, psychologickým, sociálnym a eko-
nomickým problémom. Choroba svojimi metabolickými a kar-
diovaskulárnymi komplikáciami môže ohroziť životy ľudí bez 
ohľadu na ich vek či pohlavie. Na otázku, čo je na tejto cho-
robe najnebezpečnejšie, našiel odpoveď tím lekárov zo 16 
európskych univerzitných klinických pracovísk zameraných 
na diagnostiku a liečbu apnoe, medzi ktorými boli aj pracov-
níci Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pod 
vedením prednostky prof. MUDr. Ruženy Tkáčovej, DrSc. 
Výsledky ich dlhoročného sledovania boli v týchto dňoch 
publikované v najprestížnejšom európskom respirologickom 
časopise European Respiratory Journal.

Ústav experimentálnej 
medicíny LF UPJŠ
sa predstavuje 

Na prevenciu chronických chorôb moduláciou mikroflóry trávia-
ceho traktu využitím priaznivých účinkov probiotík a bioaktívnych 
látok prírodného pôvodu je zameraná výskumná činnosť Ústavu ex-
perimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ústav 
pracuje na koncepte takzvaných potencovaných probiotík, teda 
kombinovaného účinku probiotických mikroorganizmov s prebiotika-
mi a naturálnymi bioaktívnymi látkami ako sú rastlinné extrakty 
a polynenasýtené mastné kyseliny. Poznatky získané v rámci rieše-
nia výskumných projektov sa využívajú pre vývoj prípravkov, ktorých 
aplikácia zefektívni prevenciu a terapiu srdcovocievnych a nádoro-
vých chorôb. 

„Máme vypracovanú dlhodobú koncepciu výskumu, vrá-
tane výskumného programu zameraného na prevenciu naj-
závažnejších ochorení ako sú srdcovo-cievne a nádorové 
choroby, pričom náš výskum je zameraný na štúdium úlohy 
črevnej mikroflóry pri prevencii vzniku aterosklerózy a kolo-
rektálneho karcinómu a na možnosti pôsobenia črevnej mik-
roflóry v ich prevencii,“ hovorí prednosta Ústavu experimentálnej 
medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MVDr. Alojz Bomba, 
DrSc. Na základe uvedenej koncepcie, ktorú má ústav vypracovanú 
od roku 2006 a priebežne ju aktualizuje, pracovisko systematicky 
buduje svoju infraštruktúru, výskumný tím, domácu a zahraničnú 
spoluprácu. 

“Od roku 2005 sledujeme výskyt apnoe v 16 európskych 
krajinách, pričom v súčasnosti máme k dispozícii údaje 
o viac ako 12-tisíc pacientoch. Hneď v úvode sledovania 
sme videli, že veľká časť našich pacientov - takmer každý 
druhý - má artériovú hypertenziu. Preto sme sa pýtali: Ako sú-
visí vynechávanie dýchania v spánku s vysokým krvným tla-
kom? Otázka je to síce jednoduchá, ale hľadanie odpovede 
na ňu je zložité. Do úvahy totiž prichádza viacero ‚hráčov‘, 
o ktorých sa predpokladá, že môžu zvyšovať krvný tlak: 
obezita, nedostatočne kvalitný či príliš krátky spánok, ako 
aj nedostatok kyslíka. Ukázalo sa, že je to práve nedostatok 
kyslíka počas spánku, ktorý vedie k hypertenzii,” hovorí pred-
nostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ v Košiciach 
a UNLP Košice prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. 

Aký je praktický význam tohto zistenia? „Spánkové apnoe zna-
mená „bez dychu“, čiže nedýchanie resp. dusenie počas 
spánku. Treba mať na pamäti, že pacienti s apnoe sú väčši-
nou obézni muži v strednom veku, ktorí si okrem chrápania 
vôbec neuvedomujú, že môžu mať závažnú chorobu, ktorej 
komplikácie ich môžu ohroziť na živote. Často sú to ľudia, 
ktorých práca si vyžaduje veľké nasadenie a bdelosť. Apnoe 
pacientom uberá z výkonnosti počas dňa a znižuje ich kva-
litu života. Navyše hypertenzia spojená s apnoe výrazne zvy-
šuje riziko vzniku závažných srdcovocievnych chorôb a ich 
komplikácií – srdcového infarktu a mozgovej porážky. Dnes 
už je známe, že je to práve apnoe, ktoré je najčastejšou zisti-
teľnou príčinou hypertenzie. Ak teda vieme, že apnoe vedie 
k hypertenzii a tá zas k infarktu, potom je našou povinnosťou 
chorobu spánkové apnoe vyhľadávať a následne aj efektívne 
liečiť,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ v Košiciach a UNLP 
Košice začínala výskum v oblasti spánkového apnoe začiatkom 
tohto storočia ako Popoluška. Neboli k dispozícii žiadne prístroje 
na diagnostiku tohto ochorenia, ani na jeho liečbu. S príchodom 
profesorky Tkáčovej z Kanady po 5 rokoch pôsobenia v oblasti 
spánkovej medicíny na torontskej univerzite však došlo k zme-
ne. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach dostala do daru prvé dve 
diagnostické zostavy, ktoré naštartovali klinickú, pedagogickú i vý-
skumnú činnosť a v súčasnosti je Klinika pneumológie a ftizeológie 
vybavená najmodernejšou diagnostickou a liečebnou technikou.

„Klinika sa tiež stala liahňou mladých talentov úspešných 
v medzinárodnom meradle. Viaceré prestížne ocenenia 
Európskej respirologickej spoločnosti smerovali v posled-
ných rokoch práve do Košíc, čo ma mimoriadne teší,“ pozna-
menáva prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., ktorá verí, že klinika 
bude v tomto diele naďalej pokračovať. 

„Naša účasť v európskej sieti univerzitných klinických pra-
covísk zameraných na diagnostiku a liečbu apnoe je záru-
kou zachovania vysokej medzinárodnej kvality poskytovania 
zdravotnej starostlivosti o pacientov s týmto ochorením. Je 
však aj záväzkom, že na našom pracovisku budeme naďalej 
rozvíjať výskumné aktivity, ktoré pomôžu v budúcnosti lep-
šie porozumieť apnoe a pomôžu tiež nájsť ešte efektívnejšie 
možnosti jeho liečby ako v súčasnosti“, dodáva.

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk

Pracovníci ústavu študujú, ako črevná mikroflóra ovplyvňuje fyzio-
logické procesy a ako môže vyvolávať niektoré ochorenia, pričom 
objasňujú mechanizmy, ktorými sa to deje na bunkovej a molekulo-
vej úrovni a snažia sa črevnú mikroflóru ovplyvňovať tak, aby pred-
chádzali vzniku ochorení alebo ich aspoň minimalizovali.

„Modulovať črevnú mikroflóru je možné viacerými spôsob-
mi, pričom ten najprirodzenejší a najúčinnejší využíva vplyv 
probiotík, teda zdraviu prospešných baktérií, ktoré pozitívne 
ovplyvňujú niektoré funkcie ľudského organizmu, predovšet-
kým imunitný systém a metabolické procesy, najmä lipidový 
metabolizmus. To je veľmi významné z hľadiska prevencie 
srdcovo-cievnych a nádorových ochorení, pretože pôsobenie 
zdravej črevnej mikroflóry znižuje enzýmovú aktivitu baktérií 
s karcinogénnym účinkom,“ poznamenáva MVDr. Alojz Bomba, 
DrSc., podľa ktorého je dôležitým aspektom probiotík skutočnosť, 
že ide o telu vlastné a nie chemicky vytvorené látky.

Téma účinku probiotík sa podľa neho dostáva do popredia pre-
dovšetkým v súvislosti s nadmerným užívaním antibiotík, voči ktorým 
už choroboplodné baktérie získavajú rezistenciu, kvôli čomu sa dl-
hodobo hľadá vhodná alternatíva antibiotickej liečby. Na rozdiel od 
antibiotík, ktoré pôsobia ako „kobercový nálet“ a ničia nielen škodli-
vé baktérie, ale aj tie prospešné v tráviacom trakte, účinok probiotík 
je cielený a výlučne pozitívny. Pôsobia veľmi selektívne – podporujú 
rast pozitívnej črevnej mikroflóry a ničia tú škodlivú.

„Výskumy potvrdzujú, že črevná flóra zohráva mimoriadne 
dôležitú úlohu pri regulácii rôznych fyziologických procesov 

a jej narušenie je spojené s výskytom rôznych chorôb. 
Ukazuje sa, že moduláciou črevnej mikroflóry je možné za-
bezpečiť prevenciu viacerých ochorení, medzi ktoré patria 
alergie, ale dokonca aj ateroskleróza či nádorové ochore-
nia. Probiotiká, či už v prirodzenej forme ako súčasť rôznych 
kyslomliečnych výrobkov či kyslej kapusty, alebo vo for-
me funkčných potravín, liečiv a výživových doplnkov, majú 
pozitívny vplyv nielen na samotnú črevnú mikroflóru, ale aj 
systémový pozitívny účinok, pretože stimulujú rôzne moleku-
lové dráhy, ktorými priaznivo ovplyvňujú fyziologické funkcie 
v organizme,“ dodáva MVDr. Alojz Bomba, DrSc., podľa ktorého 
by sme mali probiotiká i prebiotiká (látky podporujúce rast a života-
schopnosť probiotík) prijímať celoročne, zvlášť však v období zvýše-
ného stresu a imunologickej záťaže.

Kvôli vedeckému výskumu udržiava Ústav experimentálnej medi-
cíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v súčasnosti čulé medzi-
národné vzťahy s podobne zameranými pracoviskami. Pracovníci 
Ústavu experimentálnej medicíny sa v súčasnosti podieľajú na 
príprave dvoch medzinárodných projektov, a to projekt „Spoločné 
molekulárne mechanizmy v patogenéze aterosklerózy a ra-
koviny a možnosti ich modulácie v prevencii oboch chorôb 
(COMOPAC)“, ktorý sa pripravuje v rámci nového programu EÚ pre 
financovanie výskumu a inovácií „Horizon 2020“ a projekt „Vplyv 
mikrobiómu na terapiou indukované predčasné starnutie 
nádorových buniek: dôsledky pre liečbu rakoviny“, ktorého 
cieľom je získanie nových poznatkov o vplyve mikrobiómu na pred-
časné starnutie nádorových buniek po chemoterapii. Projekt sa pri-
pravuje v rámci World Cancer Research Fund. 

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Koši- 
ciach sa usiluje o udržiavanie mimoriadne aktívnej zahraničnej spo-
lupráce, k čomu prispieva aj organizovanie medzinárodných odbor-
ných podujatí zapadajúcich do medzinárodných aktivít ústavu, ktorý 
sa trvalo usiluje o dobrú medzinárodnú spoluprácu 
s vyspelými pracoviskami a vstup do rámcových programov 
Európskej únie. Poslednou z nich bola 8. medzinárodná vedecká 
konferencia o probiotikách a prebiotikách „International Scientific 
Conference on Probiotics and Prebiotics - IPC 2014“, ktorej sa 
zúčastnilo 420 účastníkov z 81 krajín sveta. Konferenciu v dňoch 
24. – 26. júna 2014 zorganizoval Ústav experimentálnej medicíny 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v Budapešti. 

„International Scientific Conference on Probiotics and 
Prebiotics je najväčšie svetové vedecké fórum venované výs- 
kumu probiotík a prebiotík, ktoré si za svoju existenciu od ro-
ku 2000 získalo vynikajúce renomé. Konferenciu organizuje 
náš ústav a doteraz sa konala vždy na Slovensku, no vzhľa-
dom na to, že sme pred časom založili asociáciu ‚Cassovia 
Life Sciences‘, ktorá združuje výskumné inštitúcie z regiónu 
Košíc, Zakarpatskej Ukrajiny a časti Maďarska usilujúce za-
pojiť sa do európskych výskumných projektov, zorganizovali 
sme poslednú vedeckú konferenciu v Budapešti kvôli dobrej 
dostupnosti pre našich partnerov z rôznych kútov sveta,“ ho-
vorí prednosta Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ 
v Košiciach MVDr. Alojz Bomba, DrSc., podľa ktorého mala IPC 
2014 mimoriadne vysokú vedeckú úroveň. 

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk
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Na Ústave anatómie LF UPJŠ v Košiciach sa uskutočnil 
8. košický kurz regionálnej anestézie

„Obe techniky umožňujú lokálne 
umŕtvenie častí tela pacienta pri operá-
cii s výrazne menším zaťažením, preto-
že sa pri nich používajú podstatne niž-
šie množstvá anestetík ako pri celkovej 
anestézii. Nevyhnutnosťou pri využití 
týchto techník sú však vynikajúce po-
znatky z anatómie a získanie potrebnej 
zručnosti, čo poskytujú nácviky na mo-
deloch ľudského tela a kadáveroch. Na 
nich si anestéziológovia cvičia techniky 
vpichu ihly a ozrejmujú si, cez aké tka-
niva sa k príslušnému nervu dostanú,“ 
konštatuje doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Poznatky, ktoré na workshope účastníci 
získali, uplatnia v praxi najmä pri operačných 
zákrokoch na horných a dolných konča-
tinách. „Novinkou nášho posledného 
kurzu boli nové torzá – verné plastové 
modely ľudských tiel, ktoré simulovali 
anatomické pomery pacienta a dali sa 
sledovať ultarazvukom, pričom sme ich 
využívali aj na nácvik pichania blokád za 
účelom podania regionálnej anestézie,“ 
hovorí doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Neoceniteľnou skúsenosťou pre anesté-
ziológov bol aj nácvik potrebných zručností 
v pitevni na kadáveroch, teda telách nebo-
hých, ktorí ešte za života súhlasili s tým, že 
poskytnú po smrti svoju telesnú schránku 
na študijné účely. Podľa prednostky Ústavu 
anatómie UPJŠ LF prof. MUDr. Dariny 
Kluchovej, PhD. na nich spoznávajú anató-
miu ľudského tela predovšetkým študenti 
medicíny, ale často zájdu do pitevne za tým-
to účelom aj chirurgovia, ktorí si potrebujú 
detailnejšie pozrieť nejakú časť tela pred 
ťažkou operáciou. 

„To, čo poskytne študentom a le-
károm pitevňa a práca s kadáverom, 
neumožní žiaden umelý model ľudské-
ho tela ani trojrozmerný počítačový 
program,“ poznamenáva prof. Kluchová, 
podľa ktorej sa dokonalá znalosť ľudského 
tela nedá získať z učebníc ani počítačových 
programov. S tým bezprostredne súvisí 
otázka získavania tiel, ktorých je dlhodobo 
nedostatok. Pritom sa všeobecne vie len 
veľmi málo o programe darovania tiel, ktorý 
umožňuje slobodným rozhodnutím a legis-
latívnou formou ľuďom darovať ich telá po 
smrti vede a na študijné účely.

„Darovať svoje telo je jednoduché – 
stačí spísať príslušné vyhlásenie a ne-
chať ho overiť notárom. Telo samozrej-
me musí spĺňať aj podmienky zdravotné-
ho charakteru – nesmie byť infikované 
nebezpečným prenosným ochorením 
ako je vírus HIV alebo tuberkulóza. 
Darované telo je po smrti darcu preve-
zené na ústav anatómie, kde sa začne 
používať až po niekoľkomesačnej kon-
zervačnej príprave. Po použití telesných 
ostatkov sa ústav následne postará 
o ich kremáciu,“ vysvetľuje prof. MUDr. 
Darina Kluchová, PhD.

Záujemcovia o darovanie svojho tela po 
smrti na študijné a výskumné účely môžu 
kontaktovať Ústav anatómie UPJŠ LF na 
Šrobárovej 2 v Košiciach telefonicky 055 / 
234 32 15 alebo mailom na adrese: maria.
orgonasova@upjs.sk.

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk 

Spomienka
na prof. MUDr. Jozefa Zimáčka, CSc.

*26.	januára	1933	†19.	mája	2009

Pred piatimi rokmi, 
dňa 19. mája 2009, 
nás navždy opustil prof. 
MUDr. Jozef Zimáček, 
CSc., bývalý prednosta 
Kliniky rádiodiagnostiky 
a nukleárnej medicíny 
LF UPJŠ a UNLP v Ko-
šiciach. Narodil sa 26. 
januára 1933 v Popove, 
okres Zlín. Študoval na 

arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži a po je-
ho zrušení dokončil stredoškolské štúdium na 
gymnáziu v Ostrave, kde maturoval roku 1951. 
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej 
fakulte v Košiciach v rokoch 1951–1957. Po 
promócii pracoval ako obvodný lekár v okrese 
Košice – okolie a od roku 1966 ako ambulantný 
lekár na I. internej klinike FN KÚNZ v Košiciach. 
Atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva vyko-
nal roku 1961 a II. stupňa roku 1968. Od roku 
1969 pracoval na Oddelení nukleárnej medicíny 
FN KÚNZ v Košiciach. Nadstavbovú atestáciu 
z nukleárnej medicíny vykonal roku 1974. V roku 
1977 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a 
v roku 1992 habilitačnú prácu na 1. lekárskej 
fakulte UK v Prahe. V rokoch 1976–1979 prof. 
Zimáček pôsobil ako lektor na Lekárskej fakulte 
v Sousse v Tunisku. Po habilitácii v odbore nuk-
leárna medicína roku 1992 sa stal prednostom 
novozriadenej Kliniky rádiodiagnostiky a nuk- 

leárnej medicíny LF UPJŠ a FNLP a v tejto funkcii 
pôsobil do roku 1997. Za profesora pre vnútorné 
lekárstvo bol vymenovaný v roku 2000, na svojej 
klinike pôsobil aj naďalej do roku 2003 a do roku 
2008 pracoval na klinike na čiastočný úväzok. 

Prof. Zimáček bol členom Európskej asociácie 
nukleárnej medicíny a dlhodobým členom výboru 
Československej a Slovenskej spoločnosti nukleár-
nej medicíny a radiačnej hygieny. Okrem toho bol 
krajským odborníkom pre nukleárnu medicínu a 
členom komisie pre obhajoby kandidátskych dizer-
tačných prác. Zúčastnil sa na mnohých zahranič-
ných kongresoch ako aktívny účastník a absolvoval 
tri študijné pobyty na renomovaných pracoviskách 
nukleárnej medicíny vo Francúzsku. Od roku 1972 
intermitentne pôsobil ako externý učiteľ v združe-
nom predmete rádiológia a nukleárna medicína na 
LF UPJŠ. Bol spoluautorom 4 učebných textov. 
Okrem toho spracoval kapitoly nukleárno-medi-
cínskej diagnostiky do „Propedeutiky vnútorné-
ho lekárstva“, ktorú roku 1998 vydal prof. MUDr. 
Mikuláš Takáč, DrSc. Je treba uviesť, že prof. 
Zimáček samostatne vydal aj učebný text pre za-
hraničných študentov v roku 1999 „Radiography 
and alternative imaging (Lectures and practical 
lessons)“. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zame-
riaval predovšetkým na nukleárnu medicínu 
s dôrazom na rozvoj interdisciplinárnej spoluprá-
ce s inými klinickými odbormi, najmä s odborom 
vnútorného lekárstva, onkológie, pracovného 
lekárstva, rádiodiagnostiky a gynekológie, o čom 
svedčili jeho publikácie. Viaceré jeho práce 
z oblasti diagnostiky získaných hepatobiliárnych 
ochorení a v diagnostike Dubinovho-Johnsonovho 
syndrómu u detí mali v zahraničných časopisoch 
veľký citačný ohlas. Významnou mierou prispel 

k diagnostike akútnych a chronických nefropa-
tií, vyvinul gamagrafickú lokalizačnú metódu pre 
perkutánnu biopsiu obličiek. Zaoberal sa niekto-
rými rádionuklidovými metódami používanými pri 
funkčnom vyšetrení obličiek, a to vyšetrením glo-
merulovej filtrácie a izotópovej renografie, najmä 
pri náhlom a chronickom zlyhaní obličiek. Okrem 
toho bol iniciátorom zriadenia RIA laboratória vo 
FNLP v Košiciach, v ktorom sa vyšetrovalo širo-
ké spektrum hormónov, nádorových markerov 
a iných látok dôležitých pre diagnostiku a liečbu 
rôznych chorôb. 

V priebehu svojho aktívneho života bol prof. 
J. Zimáček ocenený odbornými spoločnosťami, 
Spolkom lekárov v Košiciach a striebornou medai-
lou za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť. 
Prednášal na jednom z memoriálov prof. MUDr. 
Františka Póra ako jeho priamy žiak. Bol jedným 
zo siedmich profesorov vnútorného lekárstva 
v rámci Internistickej školy prof. MUDr. F. Póra. 

Prof. J. Zimáček po celý svoj život bol veľmi 
aktívny, neúnavný a dôsledný, v rámci spolupráce 
sa ochotne podieľal na diagnostike chorých, naj-
mä s náhlym a chronickým zlyhaním obličiek, bez 
ohľadu na pracovnú dobu. Je treba spomenúť, 
že mal pre svoju prácu veľmi dobré rodinné záze-
mie, na ktorom sa podieľala najmä jeho manželka 
Barborka a jeho dospelé deti. Ku svojim priateľom 
bol veľmi ústretový a priateľské vzťahy pestoval do 
konca svojho života. 

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

IV. interná klinika UN LP v Košiciach
miroslav.mydlik@unlp.sk

Pracovníci Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ v Košiciach
objavili v jaskyniach
na Slovensku vzácne pavúkovce
a následne ich nezvyčajný jedálniček

Pred približne pätnástimi rokmi obja-
vili pracovníci Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach v nesprístupnenej 
Ardovskej jaskyni drobné pavúkovce 
zo skupiny Palpigradi – šťúrovky. O ich 
výskyte na Slovensku sa dovtedy neve-
delo. Nedávno zistili ďalšiu zaujímavú 
okolnosť a to, že sa v jaskyniach živia 
sinicami - pritom doteraz boli považova-
né za dravé živočíchy.

„Šťúrovky žijú bežne v pôdach tropic-
kých lesov, v Európe sa vyskytuje 28 
druhov, 80 percent z nich však výlučne 
iba v jaskyniach. V jaskyniach na na-
šom území sa vyskytuje iba jediný druh 
Eukoenenia spelaea, ktorý je veľmi 
vzácny. Šťúrovky patria medzi najstar-
ších zástupcov pavúkovcov, ktoré na 
Zemi jestvujú už približne 300 miliónov 
rokov. Mali sme veľké šťastie, že sme 
začali robiť výskum práve v Ardovskej 
jaskyni v blízkosti Domice, kde sa tieto 
živočíchy vyskytujú v hojnejšom počte 
v sedimente bohatom na organickú 
zložku,“ hovorí vedúci katedry zoológie 
Ústavu biologických a ekologických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

Keďže tieto drobné, asi poldruha milimet-
rové živočíchy u nás bežne nežijú, snaží sa 
spoločne so svojimi spolupracovníkmi zistiť, 
čo ich výskyt limituje. Ardovská jaskyňa je 
zjavne niečím špecifická a vedci teraz skú-
majú, čím. Výsledky ich bádania budú mož-
no rovnako zaujímavé, ako zistenie čím sa 
vlastne štúrovky v Ardovskej jaskyni živia. 

„Predpokladalo sa, že šťúrovky sú 
dravé živočíchy, podobne ako väčšina 
ostatných pavúkovcov. No pri ich bliž-
šom pozorovaní sme zistili, že ich ústne 
ústroje nie sú hryzavé, ale plnia skôr 
funkciu akýchsi hrebienkov, ktorými si 
zbierajú potravu z povrchu drobných 
čiastočiek sedimentu. Táto skutočnosť 

Odborné časopisy PLOS ONE a NEW SCIENTIST publikovali...

zaujala aj profesora Jaroslava Smrža 
z Prírodovedeckej fakulty Karlovej uni-
verzity v Prahe, ktorý je špecialistom 
na analýzu tráviacieho traktu pôdnych 
živočíchov. Spoločne sme sa chceli 
dopátrať, čím sa živia, a výsledok bol 
prekvapivý. Pomocou jedného z najmo-
dernejších konfokálnych mikroskopov, 
ktorý máme k dispozícii na Ústave bio-
logických a ekologických vied, sa nám 
podarilo zistiť prítomnosť siníc v trá- 
viacom trakte týchto pavúkovcov. Nie 
je samozrejme vylúčené, že šťúrov-
ky kombinujú viaceré druhy potravy, 
ale prítomnosť siníc v ich tele je veľmi 
prekvapivá,“ poznamenáva doc. RNDr. 
Ľubomír Kováč, CSc.

Prítomnosti siníc v jedálničku štúroviek 
nedokázala dlho uveriť špecialistka na si-
nice a riasy z Biologického centra AV ČR 
v Českých Budějoviciach RNDr. Alena 
Lukešová, PhD., pretože sinice patria me-
dzi takzvané autotrofné organizmy, ktoré 
k svojej existencii potrebujú denné svetlo. 
Vysvetlením ich prítomnosti v jaskynných 
sedimentoch aj vo väčších vzdialenostiach 
od vchodu je ich splavovanie presakujúcimi 
alebo ponornými vodami z povrchu. 

„Jaskynné pavúkovce podľa všetkého 
vyhľadávajú sinice v pôdnom sedimen-
te a živia sa nimi, pričom naše tvrdenie sa 
zakladá zatiaľ iba na anatomickom pozoro-
vaní obsahu tráviaceho traktu. Chceme ho 
však ďalej podporiť analýzou DNA obsahu 
tráviaceho traktu, čo je ale zložitý proces. 
Na tomto výskume spolupracujeme s doc. 
RNDr. Petrom Pristašom, CSc. z nášho 
ústavu, ktorý sa pomocou špeciálnych tech-
ník zameriava na analýzu DNA mikroorganiz-
mov,“ dodáva doc. RNDr. Ľubomír Kováč, 
CSc., ktorý publikoval dosiahnuté výsledky 
spolu s kolegom doc. RNDr. Jaromírom 
Mikešom PhD. a spolupracovníkmi z Českej 
republiky, profesorom Smržom a doktorkou 

Lukešovou, v prestížnom časopi-
se PLOS ONE. Následne správu 
o tomto objave zverejnil aj anglický 
vedecko-populárny časopis NEW 
SCIENTIST.

Uvedený výskum jaskynných ži-
vočíchov bol financovaný z projektu 
grantovej agentúry VEGA zamera-
ného na výskum jaskynnej fauny 
a z projektu APVV centra excelent-
nosti NEXO, finančne bol podpore-
ný aj z grantu Ministerstva školstva 
Českej republiky. 

Šťúrovky (Palpigradi)
Sú drobné slepé biele živočíchy s po-

dlhovastým tielkom dlhým 1,5 - 2 mm. Na 
území Slovenska sa vyskytuje jediný druh 
Eukoenenia spelaea. „V stavbe ich tela 
nachádzame viacero primitívnych znakov: 
hryzadlá pri ústnom otvore sú článkované, 
hmatadlá sú predĺžené a podobajú sa na na-
sledujúce štyri páry nôh. Bruško je zakon-
čené vzadu dlhým, článkovaným bičíkom 
s množstvom zmyslových chĺpkov. Týmto 
bičíkom pohybujú smerom nahor, alebo do 
strán, keď sa orientujú pri pohybe. K po-
dobnému účelu slúži aj prvý pár kráčavých 
nôh, ktoré sú najdlhšími končatinami 
a plnia podobnú funkciu ako tykadlá 
u hmyzu. O biológii štúroviek sa zatiaľ veľa 
nevie. Kladú 1-2 vajíčka, ale nepoznáme ich 
rozmnožovanie. Viackrát sme zaregistrovali 
výskyt samčeka a samičky v blízkosti seba 
na povrchu hladiny jazierok, kde sa zrejme 
aj rozmnožujú. Počas života prechádza-
jú viacerými štádiami, pričom sa postupne 
zväčšuje aj veľkosť ich tela, nikdy však ne-
bolo pozorované zvliekanie. V súčasnosti sa 
intenzívne skúma, čím sa tieto drobné živo-
číchy živia,“ konštatuje doc. RNDr. Ľubomír 
Kováč, CSc.

Jaskynný ekosystém
V hlbších častiach našich jaskýň je väčši-

nou stála teplota, ktorá podľa typu jaskyne 
a nadmorskej výšky býva najčastejšie v roz-
medzí medzi 6 až 10 st. C. Charakteristická 
je vysoká vlhkosť vzduchu a chýbajúce den-
né svetlo. „Preto má väčšina živočíchov tr-
valo žijúcich v jaskyniach redukovaný alebo 
celkom chýbajúci zrak a podobne je to aj 
s pigmentom na povrchu tela – kvôli chýba-
júcemu svetlu sú svetlé alebo úplne biele. 
Jaskynné bezstavovce sa živia napríklad 
trusom netopierov, plesňami a drevokazný-
mi hubami, alebo organickým materiálom, 
ktorý do jaskýň napadá vstupnými šachtami, 
alebo ho tam transportuje z povrchu voda,“ 
hovorí doc. Kováč.

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk

V dňoch 11. - 12. septembra 2014 sa 
uskutočnil v poradí už ôsmy dvojdňový 
Košický kurz regionálnej anestézie, ktorý 
zorganizovala I. klinika anestéziológie 
a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UNLP 
v spolupráci s Ústavom anatómie Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach. Jeho súčasťou 
boli prednášky a praktické nácviky na kadá-
veroch v pitevni na Anatomickom ústave LF. 
Ústrednou témou odborného podujatia boli 
periférne nervové bloky a umŕtvenie konča-
tín alebo trupu bez použitia celkovej anesté-
zie. Podujatie sa konalo prvýkrát pod hlavič-
kou Slovenskej akadémie regionálnej anes-
tézie (SARA), ktorá je zložkou Slovenskej 
spoločnosti anestéziológie a intenzívnej 
medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti. 
Aj v tomto roku sa okrem lektorov z domá- 
cej kliniky a z anatomického ústavu podieľali 
na školení aj zahraniční hostia pod vede-
ním MUDr. Petra Merjavého, PhD. z Veľkej 
Británie.

Podľa slov prednostu I. kliniky anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. 
Jozefa Firmenta, PhD. sa v prípade umŕt-
venia končatín alebo trupu prostredníctvom 
periférnych nervových blokov jedná o po-
merne bezpečné techniky umŕtvenia, avšak 
mimoriadne náročné na znalosť anatómie. 
Preto sa pri nich na správne nájdenie po-
trebných štruktúr vyžaduje využitie nových 
technológií – elektrostimulácie, no najmä 
ultrazvuku, ktorý pomáha presne a bez-
bolestne lokalizovať príslušné nervy, a tým 
umožňuje cielenejšie podávanie anestetík, 
ich rýchlejší účinok a použitie menších, teda 
bezpečnejších dávok.

Šťúrovka Eukenenia spelaea
-  Ardovská jaskyňa, Slovenský kras

Autor foto: Ľubomír Kováč a Peter Ľuptáčik
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Čestnú plaketu SAV Dionýza 
Ilkoviča za zásluhy vo 
fyzikálno-chemických 
vedách si 16. apríla 2014 
prevzala profesorka 
Gabriela Martinská, 
emeritná profesorka 
Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach.

Profesorka Gabriela Martinská, rodáčka 
z Banskej Štiavnice, patrí medzi význam-
ných slovenských fyzikov a úspešných 
vysokoškolských pedagógov. Po absol-
vovaní štúdia jadrovej fyziky na Univerzite 
Komenského v Bratislave prichádza v ro-
ku 1965 do Košíc na nedávno založenú 
Katedru jadrovej fyziky Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ, krorá sa stala jej domovským 
pracoviskom počas celej profesionálnej ka-
riéry. Stáva sa jednou z kľúčových osobnos-
tí katedry, kde je aktívna najmä pri budovaní 
výskumného kolektívu, pracujúceho s vyu-
žitím v tej dobe novej a atraktívnej metodiky 
štúdia interakcií častíc a jadier pri vysokých 
energiách na snímkoch z bublinových ko-
môr. Jej vedecké zameranie sa vyprofilova-
lo počas pracovných pobytov v Spojenom 
ústave jadrových výskumov v Dubne, kde 
je aktívnou a váženou výskumnou partner-
kou dodnes ako jedna z vedúcich osobností 
experimentálneho projektu STRELA. Je zná-
ma a vážená nielen v Dubne, ale úspešne 
pracovala aj v špičkových experimentoch 
na urýchľovačoch v CERNe, Juelichu a 
Serpuchove.

Čestná plaketa SAV
pre profesorku Martinskú

Veľmi významnou mierou prispela k bu-
dovaniu Ústavu experimentálnej fyziky SAV, 
ktorý si pripomína 45. výročie svojho založe-
nia. Skupiny odborníkov, ktoré sa stali zák-
ladom pri formovaní oddelení novovznikajú-
ceho ústavu SAV, vznikali na pôde katedier 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Profesorka 
Martinská prispela k vzniku Oddelenia fyziky 
vysokých energií (dnešného Oddelenia sub-
jadrovej fyziky) ÚEF SAV v Košiciach, ktoré 
vzniklo na báze Katedry jadrovej fyziky. 
V zložitom období budovania základov 
ústavu pôsobila v rokoch 1971-1976 ako 
externá vedúca tohto oddelenia a v rokoch 
1971-1980 bola zodpovednou riešiteľkou 
čiastkových výskumných úloh štátneho 
plánu základného výskumu na katedre i na 
ústave. Za súbor prác „O mnohonásobnej 
produkcii neutrálnych častíc a radiač-
ných rozpadov rezonančných stavov 
v pión-protónových interakciách pri 
5 GeV/c”, ktoré vznikli v rámci riešenia 
týchto úloh, bola ich autorom v roku 1975 
udelená Cena SAV. Profesorka Martinská 
bola medzi ocenenými. V ďalších rokoch 

významne prispievala k rozvo-
ju vedeckej spolupráce medzi 
PF UPJŠ a ÚEF SAV, k formo-
vaniu spoločných výskumných 
tímov a spoločnej účasti v me-
dzinárodných experimentoch. 
V rokoch 1998-2001 bola 
členkou Vedeckej rady ÚEF 
SAV. Ako vedúca Katedry 
jadrovej fyziky úzko spolu-
pracovala s pracovníkmi ÚEF 
SAV aj v oblasti spoločného 
zabezpečovania pedagogic-
kého procesu na katedre a pri 
organizovaní doktorandského 
štúdia na obidvoch pracovis-
kách. Profesorka Martinská je 
autorkou a spoluautorkou viac 

ako 200 pôvodných odbor-
ných publikácií, na ktoré je viac ako 1000 
citácií. Mnohé z týchto prác publikovala 
spoločne s pracovníkmi Ústavu experimen-
tálnej fyziky SAV.

Vedecká i pedagogická práca profesor-
ky Gabriely Martinskej bola neraz ocenená 
doma i v zahraničí. Je nositeľkou Zlatej me-
daily UPJŠ (1989), Zlatej medaily PF UPJŠ 
(2008), Striebornej medaily Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
(2001), Čestného uznania za rozvoj spo-
lupráce s Laboratóriom vysokých ener-
gií SÚJV Dubna pri príležitosti 50. výročia 
založenia laboratória (2003). Cyklus prác 
„Pozorovanie dibaryónových rezonan-
cií v interakciách ľahkých jadier s pro-
tónmi“ s jej spoluautorstvom získal v roku 
1990 Cenu rektora UPJŠ a súbor prác 
„Štúdium interakcií ľahkých jadier 
s protónmi“ v roku 1998 získal Druhú ce-
nu Spojeného ústavu jadrových výsku-
mov v Dubne.

PhDr. Michaela Španková
PR manažér SAV

Bratislava

Pripomíname si 100 rokov
od narodenia prof. Dubinského

Spomienka na sté 
výročie od narodenia za-
kladateľa Katedry jadrovej 
fyziky ako aj prvého riadi-
teľa ÚEF SAV v Košiciach. 
Fyzik, pedagóg, výraznou 
mierou sa pričinil o rozvoj 

fyziky na Východnom Slovensku.
Prof. RNDr. Juraj Dubinský sa narodil v Be- 

niakovciach, 12. júna 1914. Vyštudoval špecia-
lizáciu učiteľského štúdia matematiky a fyziky na 
Univerzite v Brne. V r. 1938 sa stal asistentom na 
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, 
kde pôsobil do r.1945. V tomto roku odišiel ako 
riaditeľ I. štátneho gymnázia do Košíc a súčasne 
pôsobil ako honorovaný docent technickej fyziky 
na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného 
inžinierstva v Košiciach. Od r. 1951 prešiel ako 
odborný asistent na pobočku Pedagogickej fakul-
ty Univerzity Komenského do Prešova, kde bol 
v r. 1952 poverený budovaním katedry matema-
tiky a fyziky ako vedúci tejto katedry. V rokoch 
1952-1954 bol dekanom tejto fakulty. V r. 1959 
prešiel do Košíc, kde na Strojníckej fakulte 
Vysokej školy technickej založil a vybudoval rá-
dioizotopové pracovisko a toto potom niekoľ-
ko rokov viedol. Keď v r. 1963 bola založená 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, prešiel 
na túto fakultu s kolektívom svojich žiakov, mla-
dých fyzikov, a tam založil katedru jadrovej fyziky, 
ktorú dlhú dobu viedol (1964-1977). Katedra 
úspešne zabezpečovala pedagogické i vedec-
kovýskumné úlohy. Postupne sa stal zástupcom 
profesora, neskôr mimoriadnym a potom riadnym 
profesorom. Bol zakladateľom jadrovej fyziky na 
východnom Slovensku. Výrazne prispel k rozvoju 
fyziky na východnom Slovensku v zložitom povoj-
novom období.

Keď bola v roku 1964 zriadená pobočka 
Fyzikálneho ústavu SAV, stal sa jej vedúcim. 
V roku 1969 sa stala táto pobočka základom pre 
vznik Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Prof. 
Dubinský bol jeho prvým riaditeľom, a to až do 

roku 1979. Neskôr viedol Sektor subatómovej 
a kozmickej fyziky tohto ústavu. Jeho osobnou zá-
sluhou i zásluhou jeho blízkych spolupracovníkov 
bol ústav, spočiatku pozostávajúci z troch odde-
lení, orientovaný na aktuálne problémy fyzikálne-
ho výskumu - v oblasti kozmického žiarenia, resp. 
kozmickej fyziky; vo fyzike vysokých energií a vo 
fyzike magnetických javov. Vedecký záujem prof. 
Dubinského bol osobitne zameraný na oblasť koz-
mickej fyziky a vysokých energií. Už od roku 1951 
sa venoval štúdiu vlastností kozmického žiarenia na 
Lomnickom štíte a vychoval skupinu spolupracov-
níkov, ktorí sa zaujímali tak o výskum kozmického 
žiarenia pozemnými metódami, ako aj o prvé ume-
lé družice. Položil základ účasti slovenských fyzi-
kov a technikov aj na družicových experimentoch 
v oblasti kozmického žiarenia a nadviazal v tejto 
oblasti aj dôležité medzinárodné kontakty.

V prvej etape vedeckej práce bol prof. Dubinský 
úzko spätý s fyzikálnou školou profesora Václava 
Petržílku. Prispel k štúdiu prechodového efektu 
kozmického žiarenia, k objasneniu vplyvu geomag-
netického poľa na toto žiarenie a tiež k poznaniu 
procesov prebiehajúcich v rozsiahlych atmosfe-
rických spŕškach. Neskôr sa venoval skúmaniu 
časových variácií kozmického žiarenia a atmosfe-
rických korekcií dôležitých pre vysokohorské 
merania tohto žiarenia. Je autorom originálneho 
vysvetlenia denných variácií intenzity kozmického 
žiarenia a dôkazu toho, že tzv. lunárna variácia je 
iba zdanlivá.

So svojimi spolupracovníkmi výrazne prispel 
k vedeckému programu Medzinárodného geofy-
zikálneho roku (1957-1958) v oblasti experimen-
tálneho výskumu kozmického žiarenia. Venoval 
sa budovaniu vysokohorského laboratória na 
Lomnickom štíte. Jeho pričinením sa ÚEF SAV 
stal na Slovensku prvou inštitúciou, ktorá sa zú-
častňovala na programe Interkozmos. Tak vznikli 
podmienky k neskoršiemu rozvoju kozmofyzikálne-
ho výskumu na družiciach v našich podmienkach. 
Viedol metodické a fyzikálne práce, ktoré priniesli 
z týchto meraní pôvodné výsledky o radiačných pá-
soch Zeme a o jadrových interakciách v emulzných 
experimentoch exponovaných v kozme.

Už od roku 1964, keď bola založená Katedra 

jadrovej fyziky, prof. Dubinský orientoval časť 
svojho odborného kolektívu aj na výskum v oblasti 
fyziky vysokých energií. Tejto problematike sa 
venovalo aj jedno oddelenie ústavu. Nadviazal pri 
tom veľmi dôležitú spoluprácu so Spojeným ústa-
vom jadrových výskumov v Dubne, čím sa na ka-
tedre i v ústave v tejto oblasti fyziky vytvoril základ 
pre efektívnu prácu viacerých fyzikov a technikov. 
Tieto odborné a organizačné aktivity umožnili ne-
skôr spoluprácu s významnými centrami pre časti-
covú fyziku, akými sú napr. CERN Ženeva 
a DESY Hamburg.

Prof. Dubinský bol dlhoročným členom Ve- 
deckej rady Spojeného ústavu jadrového výskumu 
v Dubne, členom Vedeckej rady Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ, členom viacerých medzinárodných 
i domácich odborných komisií. V rokoch 1953 
–1959 sa podieľal na činnosti Jednoty sloven-
ských matematikov a fyzikov ako člen jej ústred-
ného výboru. V roku 1960-1966 bol členom jej 
prezídia a v rokoch 1967-1971 bol jej vedeckým 
sekretárom. Bol tiež dlhoročným predsedom po-
bočky v Košiciach. Koncom roku 1987 ukončil 
svoju profesionálnu kariéru a odišiel na zaslúžený 
odpočinok.

Vedenie Pedagogickej fakulty v Prešove udelilo 
prof. Dubinskému pri jeho prechode z Prešova 
do Košíc čestné uznanie s pamätnou insígniou. 
Ako uznanie za vykonanú prácu mu v r. 1969 
prezident republiky prepožičal vyznamenanie „Za 
zásluhy o výstavbu“. Za organizovanie vedeckej 
spolupráce so sovietskymi vedeckými pracovis-
kami dostal prof. Dubinský v roku 1972 od SAV 
„Čestnú plaketu D. Štúra za zásluhy v prírodných 
vedách“ . Na návrh Ústavu experimentálnej fyziky 
SAV a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 
bola prof. Dubinskému v roku 1974 udelená 
„Štátna cena SR“, ako prejav uznania jeho dlho-
ročnej vedecko-výskumnej činnosti v oblasti jadro-
vej fyziky a pri budovaní fyzikálnych pracovísk SAV 
i UPJŠ na východnom Slovensku.

Prof. Dubinský zomrel v Košiciach dňa 22. no-
vembra 1994.

Gabriela Martinská
Karel Kudela

Ladislav Šándor

Osobnosť UPJŠ ocenená Veľkou 
medailou sv. Gorazda

Pri príležitosti 
Dňa učiteľov ocenil 
Minister školstva, ve-
dy, výskumu a športu 
SR Dušan Čaplovič 
úspešných pedagó-
gov. Desiatky osob-
ností si dňa 28. marca 
2014 
z jeho rúk prevza-
li Veľké medaily sv. 
Gorazda, Malé me-
daily sv. Gorazda 
a Ďakovné listy. 
Ocenenia nesúce 
meno sv. Gorazda 
udeľujú ministri škol-
stva už od roku 1999 
pedagógom, škol-
ským pracovníkom, 
ako aj pracovníkom 
v iných oblastiach 

23. workshop
„Cycles and Colourings“

Višegrádsky fond podporil medzinárodný tréning študentov
krajín V4 pred svetovou súťažou v informatike

V dňoch 28. júna – 6. júla 2014 sa uskutočnil v Danišovciach 
v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach tréning 24 študentov krajín V4 pred Medzinárodnou 
olympiádou v informatike - International Olympiad in Informatics 
(IOI), ktorá sa konala v druhej polovici júla v Thajsku. Okrem 6 štu-
dentov z každej krajiny boli na tréning pozvaní aj 2 vedúci, ktorí tiež 
prispeli k odbornému programu tréningu.

Tento tréning bol podporený hlavne grantom z Višegrádskeho 
fondu, ale aj ďalšími sponzormi, čo prispelo k výbornému priebehu 
a k spokojnosti účastníkov. Medzi sponzorov patrili PF UPJŠ 
v Košiciach, FMFI UK v Bratislave, Slovenská informatická spoloč-
nosť a IT Valley. PF UPJŠ prispela počítačmi a ďalším materiálom 
potrebným k dobrému priebehu, Slovenská informatická spoločnosť 
a FMFI UK prispela hlavne odborným programom, t. j. prípravou 
úloh a prednáškami, IT Valley venovalo študentom pekné tričká.

Počas tréningu študenti riešili celkom 20 pomerne ťažkých 
programátorských úloh (rovnomerne rozdelených na jednotlivé dni), 
riešenia boli hneď vyhodnotené na viacerých množinách údajov 
a za správne riešenia študenti získavali bodové ohodnotenie. K úlo-
hám daného dňa sa podvečer konala prezentácia vzorových riešení 
a po večeri sa uskutočnila prednáška na vedeckú tému.

doc. RNDr. G. Andrejková, CSc. 
RNDr. R. Krivoš-Belluš, PhD.

spoločenského života.
Veľkou medailou sv. Gorazda za dlhoročnú tvorivú a pedagogic-

kú prácu vo vysokom školstve bol ocenený prof. RNDr. Stanislav 
Jendroľ, DrSc. z Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakul-
ty UPJŠ v Košiciach. 

Srdečne blahoželáme!Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v 
Košiciach v spolupráci s Ústavom matematiky Fakulty matematiky 
a prírodných vied TU Ilmenau v Nemecku organizoval 23. workshop 
„Cycles and Colourings“. Tento workshop s medzinárodnou účas-
ťou sa konal v dňoch 07. - 12. septembra 2014 v hoteli Atrium v 
Novom Smokovci a bol zameraný na prezentáciu najnovších výsled-
kov o kružniciach, farbeniach a príbuzných témach v rámci teórie 
grafov.



Zo života
Filozofickej fakulty
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Literárny plenér Ars Šafarikiana
Prvý ročník literárneho plenéru Ars Šafa-

rikiana zorganizovala v dňoch 1. – 6. júla 
2014 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
pre vysokoškolákov z rôznych kútov 
Slovenska s pozitívnym vzťahom k autorské-
mu písaniu. Podujatie sa konalo pod zášti-
tou dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. 
Jána Gbúra, CSc. a jeho cieľom bolo moti-
vovať mladých ľudí k tvorivému písaniu. 

„Prihlásiť sa mohli študenti z celého 
Slovenska, pričom podmienkou účasti bo-
lo zaslanie vlastných textov, či už básnic-
kých alebo prozaických. Zo záujemcov 
sme vybrali desať študentov z Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskej univerzity, 

Žilinskej univerzity, Univerzity Komenského 
a Univerzity Masarykovy v Brne. Ich texty 
sa v plenéri analyzovali, pričom boli naplá-
nované aj rôzne iné aktivity podporujúce 
tvorivé písanie, vrátane živých besied so 
spisovateľmi s možnosťou klásť im rôzne 
otázky. Účastníci sa naživo stretli s Ivanom 
a Valerijom Kupkovcami, Jánom Púčekom, 
Joeom Palaščákom a Stanislavom 
Rakúsom. Šesťdňový program obohatila 
aj zaujímavá hudba,“ zaspomína si koordi-
nátorka podujatia a jedna z lektoriek Mgr. 
Daniela Burdová, PhD. z Katedry slovakis-
tiky, slovanských filológií a komunikácie 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Vlaňajší premiérový nultý ročník literár-
neho plenéru Ars Šafarikiana bol spojený 
so sochárskym plenérom, ktorého výsled-
kami sú dve plastiky umiestnené v priesto-
roch pri Filozofickej knižnici Gutenberg 
na Moyzesovej 9, susediacej s budovami 
Aristoteles a Sokrates patriacimi Filozofickej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. Tento rok spestril 
plenér interaktívny koncert etnomuzikológa, 
folkloristu a multiinštrumentalistu Michala 
Smetanku. Po ukončení plenéru získa-
li účastníci zborník prác obsahujúci všetky 
texty vzniknuté počas tvorivých dielní.

Mgr. Daniela Burdová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŚ v Košiciach

„Angličtinári“ celého sveta
sa stretli v Košiciach 

Na medzinárodnú konferenciu Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny 
v Košiciach prijalo pozvanie vyše 650 účastníkov z 43 krajín. V dňoch 29. augus-
ta až 2. septembra 2014 sa uskutočnila v Košiciach 12. medzinárodná konferen-
cia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (The European Society for the 
Study of English - ESSE), ktorú organizovala Filozofická fakulta Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Päťdňového odborného poduja-
tia sa zúčastnilo viac ako 650 účast-
níkov zo všetkých európskych kra-
jín a tiež z USA, Kanady, Austrálie, 
Nového Zélandu, Kórei, Japonska, 
Juhoafrickej republiky, Macaa, a mno- 
hých ďalších krajín. Konferencia 
okrem 3 plenárnych a 15 paralelných 
prednášok zahŕňala aj 5 okrúhlych 
stolov, 80 seminárnych sekcií, poste-
rové prezentácie a 7 doktorandských 
seminárov. Súčasťou jej otvorenia bo-
lo aj autorské čítanie poézie, koncert 
klasickej hudby a spoločenský večer,“ 
konštatuje prorektorka pre zahraničné vzťa- 
hy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko- 
šiciach a vedúca Katedry anglistiky a ame-
rikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ doc. 
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 

Hlavnou témou tejto prestížnej konferen-
cie bol anglický jazyk a anglická, americká 
a kanadská literatúra. Jej účastníci diskuto-
vali aj o vyučovaní anglického jazyka 
a anglickej literatúry, i prekladateľstve 
a tlmočníctve a anglickej a americkej histó-
rii, reáliách, inštitúciách, kultúre i médiách. 

„Konferencia pokrývala celé spek-
trum výskumu jazyka, literatúry a 
anglofónnych krajín a nás veľmi 
teší, že pozvanie na plenárne pred-
nášky prijali aj také osobnosti, akými 
sú profesor Mick Short z Lancaster 
University vo Veľkej Británii, profe-
sorka Fiona Robertson z St. Mary‘s 
University vo Veľkej Británii a profesor 
Martin Montgomery z Universidade 
de Macau v Číne,“ približuje doc. Mgr. 
Slávka Tomaščíková, PhD. a dodáva, že 
autorského čítania sa zúčastnil známy škót-
sky novelista a básnik James Robertson 

prednášajúci na Edinburskej univerzite, 
ktorý vydal niekoľko básnických a povied-
kových zbierok a je autorom troch románov 
(Fanatik, Joseph Knight a Závet Gedeona 
Macka, ktorá sa v roku 2006 dostala do 
nominácie na prestížnu Man Bookerovu 
cenu za literatúru. V češtine vyšla jeho 
kniha Závet Gedeona Macka a Škótske du-
chárske historky). 

Okrem bohatého akademického progra-
mu pripravili organizátori pre účastní-
kov konferencie aj pestrý spoločenský 
program, nechýbala prehliadka historické-
ho centra Košíc s profesionálnym sprievod-
com a výlety do širšieho okolia. Hostia mali 
možnosť navštíviť napríklad Národný park 
Pieniny a splaviť na pltiach rieku Dunajec.

„ESSE je jedinou anglistickou spo-
ločnosťou na univerzitnej úrovni, ktorá 
združuje vysokoškolských učiteľov, 

vedeckých pracovníkov a doktorandov 
vo všetkých krajinách Európy a v sú- 
časnosti má 33 národných členských 
asociácií s viac ako 7500 členmi. 
Vďaka medzinárodným aktivitám čle-
nov Katedry anglistiky a amerikanis-
tiky Filozofickej fakulty UPJŠ, ktorí 
založili Slovenskú asociáciu pre štú-
dium angličtiny ako členskú asociáciu 
ESSE, získala Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach prestíž zorganizo-
vať v tomto roku v Košiciach 12. me-
dzinárodnú konferenciu ESSE, ktorá 
predstavuje najprestížnejšie odborné 
podujatie anglistov Európy. Metropola 
východu sa tak stane v najbližších 
dňoch fórom kompletnej európskej 
špičky v oblasti výskumu a vyučovania 
anglického jazyka, anglofónnych lite-
ratúr, anglickej histórie, kultúry, ume-
nia a médií,“ zdôrazňuje doc. Mgr. Slávka 
Tomaščíková, PhD.

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk

Pani profesorke Marcele Gbúrovej
k narodeninám!
Vážená pani profesorka,
 pri príležitosti Vášho životného jubilea by sme Vám chceli 

vysloviť veľké a úprimné poďakovanie za Vašu ústretovosť, 
ochotu a Vašu ľudskosť. Mnohokrát ste nás povzbudzovali, 
podali pomocnú ruku, usmerňovali a verili v naše schopnos-
ti, keď sme my sami už o sebe pochybovali. Neustále nás učí-
te čítať medzi riadkami, dávať vecí do kontextu a porozumieť 
tak často otvorenej logike pracovných a životných súvislos-
tí. Ste nielen vedúcou našej katedry, renomovanou profesor-
kou v odbore politológia, ale aj našou mentorkou. Ďakujeme 
za Vašu trpezlivosť a hlavne za to, že ste nám vždy ochot-
ná venovať to najcennejšie, čo máte, a to Váš čas. Ste našim 
vzorom nielen po profesionálnej stránke, ale predovšet-
kým tým ľudským. Nezabúdame na to, že najviac sa učíme 
od tých, ktorých máme radi. Zo srdca Vám chceme vyjadriť 
svoju vďaku za všetko, čo pre nás robíte.
Do ďalších rokov Vám prajeme pevné zdravie, šťastie, lás-

ku a veľa chuti a energie popasovať sa so všetkým, čo život 
prináša. 

Katedra	politológie	FF	UPJŠ	v	Košiciach

KVALIFIKAČNÝ POSTUP:

• 1987 CSc. obhájená doktorandská práca - UML Bratislava
• 1996 Doc. FF UK v Bratislave, odbor politológia
• 2006 Prof. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 
 UMB Banská Bystrica, odbor teória politiky

VZDELANIE:
 
• 1961-1969 Základná deväťročná škola v Rožňave
• 1969-1972 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Rožňave
• 1972-1977 Filozofická fakulta v Prešove Univerzity Pavla 
 Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: filozofia – dejepis

POLITICKÁ A VEREJNÁ ČINNOSŤ: 
• 1992-1998 poslankyňa NRSR
• 1994-1998 podpredsedníčka SDSS
•  1998 - členka pracovnej skupiny 

Akreditačnej komisie, poradného or-
gánu Vlády SR

•  2006 - 2010 členka Rady vlády pre 
národnosti

•  2007 - podpredsedníčka Správnej 
rady Slovenského národného stredis-
ka pre ľudské práva

•  2009 - 2010 členka Kurikulárnej rady 
MŠ SR

•  2010 - členka Akreditačnej komisie, 
poradného orgánu Vlády SR

MONOGRAFIE: 

Gbúrová, M.: Medzi identitou a integritou. Prešov : Slovacontact 1996.
Gbúrová, M.: Na ceste k politike štandardu. Prešov : Náuka 2000.
Gbúrová, M.: Dotyky s politikou. Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Ján Palárik, Pavol 
Hečko, Jonáš Záborský, Svetozár Hurban Vajanský, Milan Hodža. 1. vyd. 
Trenčín : Q – EX, a. s.
Gbúrová, M.: Between the national the civil. Slovak experience. 1. vyd. Prešov. 
Slovacontact, 2004Gbúrová, M.: Jazyk v politike, politika v jazyku. Bratislava: 
KUBKO-GORAL 2009.

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE: 
1.  Národná a občianska identita a me-

dzietnická komunikácia
2.  Problematika ľudských a občianskych 

práv
3.  Politický systém Slovenskej republiky
4.  Dejiny slovenského politického 

myslenia
5.  Aktuálne témy politického živote 

v Slovenskej republike

INÉ AKTIVITY:
 
•  1993 iniciovala založenie Katedry politológie (od roku 2005 bolo toto 

pracovisko premenované na Inštitút politológie) na Filozofickej fakulte 
Prešovskej univerzity, na ktorej sa otvoril študijný odbor politológia.

•  1994 založila vedecké podujatie Prešovské politologické dni, na ktorých 
sa stretáva široká politologická komunita zo slovenských vysokých škôl 
a vedeckých ústavov SAV a zo zahraničia a diskutuje na rozličné odborné 
témy politologického charakteru.

•  2010 iniciovala založenie Katedry politológie na Filozofickej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

•  2011 iniciovala založenie politologického odborného podujatia pod 
názvom Košické politologické dialógy, ktoré organizačne zabezpečuje 
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

OCENENIA: 

• 2004 - Cena Literárneho fondu SAV za dielo Dotyky s politikou

ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH 
VEDECKÝCH ČASOPISOV
A VO VEDECKÝCH RADÁCH 
VYSOKÝCH ŠKÔL: 

•  Členka redakčnej rady časopisu 
Politické vedy

•  Členka redakčnej rady časopisu 
Historia i Politika, Toruń, Poľsko

•  Členka redakčnej rady časopisu 
Acta Politica Slavica

•  Členka VR Fakulty politických vied 
a medzinárodných vzťahov Banská

• Bystrica
•  Členka VR Vysokej školy politických 

a společenských věd Kolín
•  Členka VR Ústavu politických vied 

SAV Bratislava
• Členka VR FF UPJŠ Košice
• Členka VR FSV UCM Košice



Z univerzitnej knižniceZ botanickej záhrady
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Botanické záhrady a arboréta Slovenska
Botanical gardens and arboretums of Slovakia 
Kniha predstavuje prvotinu, v ktorej je pre-
zentovaných 13 botanických záhrad a arborét 
Slovenska. Zoznámi čitateľa so vznikom a his- 
tóriou botanických záhrad, ich činnosťou, 
poslaním, zbierkovým fondom a významom 
pre spoločnosť. Je moderne, encyklopedicky 
riešená, texty sú v stĺpcoch paralelne v sloven-
skom a anglickom jazyku, má čiernobiele his-
torické fotografie, schémy a plány, obsahuje 
množstvo farebných obrázkov. Súčasťou knihy 
je DVD nosič s jej obsahom, video sekven-
ciami, 3D obrázkami, databázami genofondu 
rastlín a voľnými vstupenkami. Je reprezenta-
tívnym dielom Slovenska ako vyspelej, moder-
nej a vedomostnej spoločnosti. Je určená mi-
lovníkom a obdivovateľom rastlín, študentom, 
učiteľom, odbornej čitateľskej komunite 
a každému, kto si cení a uznáva hodnoty prí-
rody a života. Je vhodným darčekom a nemala 
by chýbať v žiadnej knižnici. Cena knihy je 
99 eur.

Botanické záhrady a arboréta Slovenska 
/ Sergej Mochnacký a kolektív. Košice: 
Satus, 2013. 248 s.: fotogr. + 1 DVD. ISBN 
9788096796328 (viaz.)

Záujemcovia o kúpu knihy si ju môžu 
objednať:
E-mailom: sergej.mochnacky@upjs.sk
Tel.:+421 55 2341603
Mobil: +421 905 460764

Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ BZ UPJŠ Košice

Novinky 2014 v službách 
Univerzitnej knižnice

Spokojnosť zákazníkov je priamo úmerná kvalite poskytovaných služieb. Platí to nielen v 
obchode, ale i vo verejných inštitúciách. V knižniciach dvojnásobne. Univerzitná knižnica 
UPJŠ v Košiciach (UK) starostlivo vníma potreby svojich používateľov a citlivo reaguje na ich 
uspokojenie. Neustále sa snaží zlepšovať a rozvíjať svoje knižničné služby novým a inovatív-
nym spôsobom.

Na prelome rokov 2013/2014 UK upra-
vila časť priestorov v suteréne Lekárskej 
knižnice na Tr. SNP 1 (LK), ktoré v polovici 
marca 2014 sprístupnila používateľskej ve-
rejnosti v podobe dvoch študovní na indivi-
duálne i kolektívne štúdium. Práve LK regis-
truje najvyšší záujem o využívanie študovní, 
ktorý každý rok narastá, o čom vypovedajú 
celoročné štatistiky. V r. 2013 návštevnosť 
LK v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
2012 vzrástla o 30 %. Pritom v rámci celej 
UK najvyššie percento na celkovej skladbe 
záujemcov o služby študovní tvoria študenti 
– až 93%. Z toho dôvodu kapacita študovne 

LK už nestačí pokrývať požiadavky na zvy-
šujúci sa počet a pohyb používateľov v jej 
priestoroch. Problematickým sa stáva najmä 
udržanie „tichého prostredia“, ktoré k štú-
diu väčšina študentov medicíny potrebuje. 
Čiastočné riešenie ponúka práve zriadenie 
vyššie spomenutých študovní tzv. študovní 
tichej zóny (ŠTZ). Záujemcovia majú k dis-
pozícii v dvoch miestnostiach 11 študijných 
miest. Väčšia študovňa (s kapacitou max 8 
osôb) je primárne určená k skupinovej práci 
(spracovanie zadaní, konzultácie a pod.). 
Prevádzkový čas ŠTZ je pondelok - štvrtok 
v čase 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30. ŠTZ 

je možné si rezervovať telefonicky 055/234 
1619, 055/234 1646 alebo osobne na 
pracovisku LK – študovňa. 

Vďaka ústretovému prístupu vedenia 
Lekárskej fakulty pribudla v septembri 2014 
novinka do študovne LK – automat na vodu, 
čím boli uspokojené časté požiadavky zo 
strany študentov na zabezpečenie pitné-
ho režimu. A to aj vo večerných hodinách 
(počas semestra je študovňa otvorená do 
večerných hodín), kedy nie je k dispozícii 
otvorený bufet či kaviareň. 

Zmenou prešla aj Právnická knižnica 
(PrávK) na Kováčskej 26. Od začiatku mája 
2014 bolo zabezpečené samoobslužné vrá-
tenia kníh prostredníctvom tzv. biblioboxu. 
UK takúto službu poskytuje už druhý rok 
v LK. Priaznivé ohlasy z tohto pracoviska 
podnietili vedenie knižnice k nákupu druhé-
ho boxu na vrátenie kníh. Bibliobox (kni-
hovníčky ho nazvali Herbík) je umiestnený 

Z univerzitnej knižnice

V septembri uplynul presne rok, čo UPJŠ 
v Košiciach zriadila vo vlastných priesto-
roch na Tr. SNP 1 Univerzitnú predajňu kníh. 
Neútulná predajňa za rok zmenila svoj vzhľad, 
ale aj ponúkaný sortiment. Záujemcovia z ra-
dov študentov, učiteľov, odbornej i laickej ve-
rejnosti tu nájdu okrem kníh, zborníkov, skrípt 
či vysokoškolských učebníc vydávaných na 
univerzite aj zaujímavé tituly vybraných vyda-
vateľstiev, s ktorými Univerzitná knižnica UPJŠ 
(UK) uzatvorila zmluvy o komisionárskom pre-
daji. Vzhľadom na lokalizáciu predajne 
(v blízkosti lekárskej fakulty) je výber titulov za-
meraný predovšetkým na medicínsku proble-
matiku. V prípade záujmu zo strany návštevní-
kov predajne UK reaguje na akúkoľvek požia-
davku a vie objednať akýkoľvek titul dostupný 
v ponuke zmluvných vydavateľstiev. Do konca 
akademického roka 2013/2014 UPJŠ uzavre-
la zmluvu o komisionárskom predaji 
s 10 vydavateľstvami. Prvými zmluvnými part-
nermi boli spoločnosti Equilibria, s.r.o. Košice 
a Typopress, s.r.o. Košice. Následne pribudli 
vydavateľstvá Portál Slovakia Veľký Slavkov, 
Grada Slovakia, s.r.o. Bratislava a VEDA, vy-
davateľstvo SAV Bratislava, ktoré zabezpečili 
dostupnosť titulov širokého spektra odborov. 
Sortiment najnovších knižných titulov doplnilo 
vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, 

Univerzitná predajňa kníh 
rozširuje svoju ponuku...

spol. s.r.o. Bratislava a SLOVART- G.T.G., 
s. r.o. Bratislava. Posledne menovaná spo-
ločnosť sa v ostatných rokoch v priesto-
roch UK prezentuje aj s ponukou odbornej 
cudzojazyčnej literatúry prostredníctvom 
predajných výstav. V užšom rozsahu UK 
spolupracuje s vydavateľstvami Šport Media 
Group, s.r.o. Michalovce, Janka Minčíková – 
DOMAR, SLOVENSKO, s.r.o. Trebejov 
a Vydavateľstvom Katolíckej univerzity v Ru- 
žomberku. V portfóliu potencionálnych dodá-
vateľov knižnica plánuje osloviť vydavateľstvá 
Triton, Galén, Mladá fronta, Maxdorf, Medica 
publishing, Geum, Scientia. 

Všetky knižné tituly obstarané prostredníc-
tvom komisionárskych zmlúv sú dostupné pre 
záujemcov na prezeranie, či zakúpenie cez 
e-shop UNIBOOK 
link http://unibook.upjs.sk/predaj-vydanych-titulov.

Súčasťou aktuálnej ponuky je aj prezentá-
cia reklamných a upomienkových predmetov 
UPJŠ, ktoré si môžete kúpiť on-line 
v univerzitnom e-shope 
link http://eshop.upjs.sk/reklamne-predmety.

PhDr. Veronika Sláviková
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

veronika.slavikova@upjs.sk

priamo pri vstupe do PrávK v čase zatvore-
nia knižnice. I napriek tomu, že ide o typovo 
menšie a jednoduchšie zariadenie ako  
v LK, slúži svojmu účelu - umožňuje vrátenie 
dokumentov knižničného fondu kedykoľvek 
mimo otváracích hodín knižnice bez asisten-
cie personálu, najmä v prípade vrátenie kníh 
zo študovní – tzv. krátkodobých výpožičiek. 
Dokument sa považuje za vrátený až v oka-
mihu, keď je odpísaný z používateľského 
konta, nie v okamihu, keď je vložený do bib-
lioboxu. Herbík nie je prepojený s kniž- 
ničným systémom. V prípade, že by po-
užívateľ vložil knihy do boxu po uplynutí 
výpožičnej doby, platí pre neho povinnosť 
zaplatiť v knižnici zodpovedajúce sankčné 
poplatky. Odporúča sa skontrolovať si, či 
bola výpožička z konta skutočne odpísaná. 
Box na vrátenie kníh je služba založená na 
obojstrannej dôvere medzi knihovníkmi 
a používateľmi.

Okrem zefektívnenia výpožičných služieb 
prostredníctvom nákupu biblioboxu pristúpi-
lo vedenie UK v letných mesiacoch k zmene 
radenia knižničného fondu študovne PrávK. 
Bolo to umožnené vďaka pochopeniu a fi-
nančnej podpore pedagógov fakulty, meno-
vite doc. JUDr. Csacha, PhD., LL.M. a doc. 
JUDr. Husára, CSc., ktorí mali podiel na vy-
bavení priestorov študovne novými knižnič-
nými regálmi. Knižnica tak nadobudla útul-
nejší ráz; pristúpilo sa tiež k usporiadaniu 
fondu prostredníctvom metódy konspekt, 
ktorá je použitá aj vo Filozofickej knižnici 
a v Knižnici na FVS. Prínosom pre používa-
teľov ale aj samotných knihovníkov je lepšia 
prehľadnosť pri vyhľadávaní kníh, nakoľko 
knihy sú triedené v prvom kroku odborovo, 
v druhom kroku sú v rámci odboru navyše 
zoradené abecedne.

Univerzitná knižnica má vďaka týmto 
zmenám a novinkám možnosť poskyto-
vať sofistikovanejšiu úroveň služieb svojím 
používateľom.

Ing. Eva Matušovičová
vedúca Oddelenia

knižnično-informačných služieb
UK UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.sk
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Kalendárium
Deň otvorených dverí
na UPJŠ v Košiciach

10. október 2014
www.upjs.sk

Deň otvorených dverí - jesenná časť
10. – 11. október 2014

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
www.bz.upjs.sk

VEDA A LITERATÚRA – predajná výsta-
va odbornej zahraničnej literatúry

22. – 23. október 2014
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/pracoviska/
univerzitna-kniznica/

Výstava včelárstvo
7. – 23. novembra 2014

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
www.bz.upjs.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku
10. – 16. novembra 2014

http://www.tyzdenvedy.sk/

Ako správne publikovať?
Odborný seminár venovaný

problematike vedeckého publikovania
13. november 2014

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 
http://www.upjs.sk/pracoviska/

univerzitna-kniznica/

Vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou v rámci IV. ročníka
Košických politologických

dialógov na tému Ľudské práva:
Kam kráčaš demokracia
20. – 21. novembra 2014

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Katedra politológie

http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/
KPO-konf-2014

Medzinárodná vedecká
konferencia 3rd Psychology 

Cassoviensis Conference 
Risk -taking behavior prevention
– Health promotion – Self-care

4. – 5. decembra 2014
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Katedra pedagogickej
psychológie a psychológie zdravia – 

Katedra psychológie
https://conf.upjs.sk/pcc2014/

Reprezentačný bál UPJŠ
23. január 2015

z iných inštitúcií v rámci Európskej únie. 
Navštívili akademické knižnice Masarykovej 
univerzity v Brne, Univerzity Karlovej v Prahe 
aj v Hradci Králové, Univerzity Tomáša Bati 
v Zlíne, Vysokej školy chemicko-technolo-
gickej v Prahe, Technickej univerzity 
v Budapešti a Korvínovej univerzity v Buda- 
pešti. Každý ich pobyt bol zameraný na inú 
oblasť zaujímavú nielen z pohľadu knihovní-
ka: elektronické knihy, budovanie digitál-
nych repozitárov, databázy publikačnej 
činnosti, záverečných prác, informačné 
vzdelávanie, fungovanie vydavateľstva 

v podmienkach uni-
verzity, poskytovanie 
služieb. Videli výbornú 
spoluprácu pedagógov 
a knihovníkov, vzájomnú 
prepojenosť pri nákupe 
literatúry, vzdelávaní štu-
dentov. Reálna podpora 
knižníc zo strany vedení 
univerzít, fakúlt, kate-
dier sa odzrkadľovala 
vo vysokom finančnom 
pokrytí nákupov litera-
túry, databáz, jej celej 
činnosti (napr. 35 milió-
nov forintov, 3,7 milióna 
českých korún a pod.). 
Vďaka tomu pokrytie 
odborov jednotlivých 
univerzít, samotného 
štúdia a výskumu bolo 
zabezpečené dostatoč-
ným a širokým spektrom 
rôznych typov informač-
ných zdrojov, elektro-
nických aj tlačených. 
Mnohé knižnice sú 
v nových alebo zrekon-
štruovaných budovách, 
disponujú dobrými 
technickými, priesto-
rovými a personálnymi 

Každá výmena
je o poznaní
alebo knihovníci
na cestách Erasmu

prostriedkami. Viaceré poznatky, ktoré 
knihovníci UK na svojich cestách videli, 
postupne aplikovali do prostredia vlastnej 
knižnice a univerzity. Zabezpečenie sa-
moobslužného kopírovania a skenovania, 
samoobslužné zariadenia - biblioboxy na 
vrátenie kníh, on-line rezervácie a prolon-
gácie vypožičaných dokumentov, voľne 
prístupný fond a s ním súvisiaca zmena 
jeho radenia na policiach, zriadenie tichých 
zón na štúdium, elektronické knihy a čítač-
ky e-kníh, budovanie elektronickej zbierky 
záverečných prác, federatívny vyhľadávač 
– prehľadávanie všetkých elektronických 
informačných zdrojov z jedného miesta, prí-
prava e-learningových kurzov k informačné-
mu vzdelávaniu v systéme Moodle. Mnohé 
zmeny, ktoré nastali v UK v priebehu piatich 
rokov vďaka získaným skúsenostiam z mo-
bility Erasmus, sú dnes už samozrejmos-
ťou. Za všetkým je však kus poctivej práce 
a neustála snaha vedenia UK o vlastné 
zlepšovanie. 

Knihovníci UK odporúčajú ísť do sveta 
získavať praktické skúsenosti a informá-
cie. Oni tak určite urobia aj o rok. Mobilitu 
ERASMUS považujú za veľkým prínos pre 
nepedagogických pracovníkov. Majú 
s ňou len pozitívne skúsenosti (knihovnícka 
komunita je veľmi srdečná, stretávali sa 
s maximálnou ústretovosťou na strane hos-
ťujúcich knižníc). Erasmus je výborná príle-
žitosť získať a rozšíriť si poznatky 
o práci a spôsobe fungovania iných part-
nerských inštitúciách vo svete a v prípade 
možnosti aplikovať získané skúsenosti na 
vlastnej univerzite. A nezanedbateľným po-
zitívom je nadviazanie osobných kontaktov 
a spolupráce.

Ing. Eva Matušovičová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.sk

Mobilita Erasmus je rovnako zaujímavá 
pre študentov ako aj pre zamestnancov 
univerzity. Už od r. 2009 využívajú pracov-
níci Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach 
(UK) možnosť získať skúsenosti a poznatky Milí študenti,

máte hlad po nových vedomostiach, vďaka ktorým sa stane-
te atraktívnymi pre Vašich budúcich zamestnávateľov, ľahšie 
sa uplatníte na trhu práce a zabezpečíte si ružovú budúcnosť? 
Práve pre Vás sme pripravili jedinečné Menu akademického roka 
2014/2015.

Menu
akademického roka

2014/2015

https://rifiv.ccv.upjs.sk/CIB
rifiv@upjs.sk
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Aktivity Slovenského spolku študentov 
zubného lekárstva 

Slovenský spolok študentov zubného 
lekárstva funguje od roku 2009. Z roka na 
rok rozvíjal a rozširoval spektrum svojich 
aktivít. Dôkazom toho bol aj akademický rok 
2013/2014,  ktorý bol nepochybne jedným 
z najvýznamnejších a najúspešnejších rokov 
v histórii spolku. Bolo to podmienené viace-
rými skutočnosťami. Spolok prešiel na nový 
koncept organizácie spolku, v ktorom sú 
jednotlivé úlohy rozdelené medzi viacerých 
členov. Množstvo výhod z tejto organizácie 
je nespochybniteľných. Pre  širšiu študent-
skú časť, ale aj neštudentskú verejnosť to 
boli hlavne preventívne, vzdelávacie, či spo-
ločenské akcie a podujatia, ktoré organizo-
val spolok. Spomedzi tradičných akcií spo-
meniem napr. Big Brother, Maškara párty či 
množstvo odborných prednášok a worksho-
pov. Spomedzi nich vynikli najmä nasledov-
né podujatia.

V marci tohto roku bolo Slovensko hos-
ťovskou krajinou a Košice hosťovským 
mestom 53. ročníka EDSA (Europan dental 
students associacion) mítingu. Na organizá-
cii tejto obrovskej udalosti sa spoločne po-
dieľalo viac ako 30 slovenských študentov 
a zúčastnila sa jej viac než stovka študentov 
z celej Európy. Týždeň trvajúce stretnutie 
prebehlo na veľmi vysokej úrovni a bola to 

jednoznačne najveľkolepejšia udalosť na 
medzinárodnej úrovni. Náš spolok mimo-
riadne teší, že sme sa mohli na organizácii 
tohto mítingu podieľať. 

Začiatkom mája odštartoval druhý ročník 
preventívneho projektu „ Spolu za zdravýa 
krásny úsmev“, ktorého hlavným cieľom je 
naučiť ľudí správnu techniku čistenia zubov, 
motivovať ich k zlepšovaniu starostlivosti, 
poradiť im a odpovedať na ich otázky. Druhý 
ročník sme opäť posunuli ďalej, do osem-
nástich miest, cestovali sme 14 dní 
a odškolili sme takmer 4500 ľudí. 
Pozitívnym spôsobom sme zviditeľnili spolok 
i fakultu, nakoľko informácie o projekte za-
zneli v hlavných správach, reportážach 
a tiež v mnohých elektronických médiách. 

Za zmienku stojí aj festival študentských 
spolkov, ktorý sa uskutočnil pri príležitos-
ti osláv 90. výročia založenia Univerzity 
Komenského v Bratislave. Pozitívne ohlasy 
zazneli opätovne v médiách. 

Žiadna z týchto akcií by sa nezaobišla 
bez významnej  podpory LF UPJŠ a našich 
partnerov, za čo im patrí naša veľká vďaka. 
Veríme, že našej Lekárskej fakulte UPJŠ  ro-
bíme dobré meno a budeme sa snažiť v tom 
pokračovať aj naďalej. 

Gabriel Müller 
študent 4. roč. zubného lekárstva LF UPJŠ 

ssszl@ssszl.sk

Zo života
Ústavu telesnej výchovy a športu

Keď športovať na UPJŠ, prečo nie s ÚTVŠ?
Ústav TV a športu UPJŠ pravidelne po-

núka študentom i zamestnancom množstvo 
športových aktivít a nebude tomu inak ani 
tento akademický rok. Medzi aktivity, ktoré 
v predchádzajúcom akademickom roku 
zaradili do ponuky pracovníci ÚTVŠ UPJŠ 
patria program HÝB SA! (pohybový program 
na redukciu hmotnosti), S-M systém (cviče-
nia na liečbu a prevenciu bolesti chrbtice) 
a RUN for FIT (beh v okolí Košíc, ktorý je 
určený bežcom i nebežcom), ktorý bol rea-
lizovaný na podnet doktorandky Právnickej 
fakulty Mgr. D. Džuganovej. Tento akade-
mický rok predstavujeme 3 nové športy: 
S-M dynamic (dynamická forma cvičenia 
S-M-systému), Rope Skipping (kondičný 
tréning so švihadlami) a Frisbee (kondičná 
športová hra s hádzaním plastového taniera 
podľa stanovených pravidiel).

V zime, počas skúškového obdobia si 
prídu na svoje milovníci lyží a snowboardu, 
ktorí sa zúčastnia organizovaných zimných 
kurzov – Donovaly a Chopok a pre tých, 
ktorí radi vykročia zo zaužívaných koľají, je 
určený tzv. Survival – kurz prežitia v zimnej 
prírode. 

Tento akademický rok bude bohatý aj na 
množstvo športových akcií, ktoré sú pria-
mo spojené s Ústavom TV a športu UPJŠ, 
resp. pri ktorých je uvedené pracovisko 
spoluorganizátorom.

Vyberáme 2 najväčšie akcie pripravované 
v zimnom semestri:

Move Week 2014:
29. 9. – 5. 10. 2014

Dni športu
pri príležitosti Dňa študentstva:
24. – 27. 11. 2014

Obe akcie sú určené prioritne študentom 
a zamestnancom UPJŠ v Košiciach. Počas 
dvoch aktívnych týždňov čaká na záujem-
cov množstvo tradičných i menej tradičných 
športov, ktoré sú prezentované na webovej 
stránke ústavu. Niektoré z týchto športov 
budú uskutočnené formou súťaže: aero-
bik maratón, futbalový turnaj, florbalový 
turnaj a pod., a naopak, niektoré aktivity sú 
pripravené pre tých, ktorí sa chcú zapojiť 
do športových aktivít bez potreby súťažiť: 

Pilates, Hýb sa do schodov, stolný tenis pre 
zamestnancov a pod. Iné akcie sú uskutoč-
nené v spolupráci s vybranými organizácia-
mi – Usmej sa na mňa – športové aktivity 
pre deti a mládež so zdravotným postihnu-
tím, resp. akcie organizované v spolupráci 
s TJ Slávia UPJŠ – Turistika v Slanských vr-
choch: „Obliehanie jesenného parustanu“, 
či Memoriál Věry Medveďovej. Súčasťou 
akcie Move week je i spoluorganizácia 
Plaveckej štafety, ktorej hlavným organizáto-
rom je mesto Košice. 

Viac informácií o všetkých pripravovaných 
jednorazových, či pravidelných športových 
aktivitách pre študentov a zamestnancov 
UPJŠ nájdete na: 

http://www.upjs.sk/pracoviska/
ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/

Ako motiváciu ponúkame fotografie 
z uskutočnených športových kurzov organi-
zovaných ÚTVŠ UPJŠ počas letných prázd-
nin 2014.

Mgr. Alena Buková, PhD.
riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu 

alena.bukova@upjs.sk 

Bežím, bežíš, bežíme!
Ak ste ešte náhodu nezazreli v areáli našej univerzity stádo usmia-

tych, synchronizovane pobehujúcich študentov, dovoľte mi ako iniciá-
torke tohto projektu predstaviť Vám novú športovú aktivitu RUNforFIT, 
ktorá vznikla pod záštitou ÚTVŠ UPJŠ za veľkej podpory jej riaditeľky 
Mgr. Aleny Bukovej, PhD. 

RUNforFIT je zameraný na outdoor-ový beh v kombinácií s kondičnými cvi-
čeniami, ktorý vznikol z dôvodu priviesť študentov k pohybu. Je to priestor pre 
študentov, ktorí to vždy chceli vyskúšať, ale nikdy nevedeli ako správne začať, 
či takých, ktorí si nenašli správneho sparringpartnera alebo takých, ktorí by sa 
chceli o radosť z neho podeliť s inými. Na začiatku celej myšlienky bolo veľa 
otázok a pochybností, ale vďaka podpore pani riaditeľky UTVŠ a mnohých 
ďalších, ktorí verili tejto myšlienke, sa nám podarilo úspešne odštartovať tejto 
projekt. 

Aj v prvý deň oficiálneho stretnutia boli pocity zmiešané. Kládli sme si otázky, 
či všetci tí skeptici mali naozaj pravdu? Či naozaj je tento svet taký uponáhľaný 
a ľudia v ňom sú takí usadení, že ich nič a nikto nezaujme a nevytiahne z po-
hodlia stoličiek a gaučíkov von? Alebo len ich treba vedieť správne zaujať? 
Nuž, ako môžete vidieť na fotke, občas treba veriť. 

Tohtoročný zimný semester je druhým v poradí, v ktorom otvárame 
RUNforFIT. Veríme, že bude minimálne tak úspešný ako bol ten predchádzajú-
ci. Ak ste si práve povedali, že toto by stálo za vyskúšanie, radi Vás privítame 
v našich radoch. Spustením tohto projektu naše plány ani zďaleka nekončia 
a v nadchádzajúcich semestroch na nás čakajú ďalšie zaujímavé výzvy. 

Tešíme sa na Vás všetkých, ktorí sa „hecnú“ spolu s nami.
Mgr. Daniela Džuganová

interná doktorandka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
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Piatok trinásteho zvykne byť dátumom spojeným s nepríjemnosťami. 

Pre našu univerzitu to však bol rozhodne príjemný deň. Zamestnanci 

rektorátu, fakúlt a univerzitných pracovísk opäť po roku odložili pra-
covné povinnosti a prišli si do areálu Botanickej záhrady zašportovať 

a zabaviť sa. Vystúpenie folklórneho súboru Hanička, športové súťaže, 

výborný guláš, správne namiešaná hudba od IRŠ ŠTuRKO a slneč-
né počasie boli ideálnou kulisou na stretnutia a rozhovory, na ktoré 
počas roka nie je čas. „K celkovej pohode prispela svojimi aktivitami 

aj Všeobecná zdravotná poisťovňa... veď kto z nás by si nenechal rád 

otestovať svoje telo zdravotnými meraniami s úsmevom na perách :-). 

Naše poďakovanie patrí všetkým členom organizačného tímu podu-
jatia – zamestnancom Kancelárie rektora, Úseku pre propagáciu a 
marketing, Prevádzkového úseku, Ústavu telesnej výchovy a športu, 

Botanickej záhrady a ŠDaJ.   Koordinátorka podujatia Juniáles:
   Mgr. Adriana Sabolová
   kancelárka UPJŠ

Do kampusu UPJŠ
pribudol Sokrates 
Do kampusu UPJŠ
pribudol Sokrates 

Stranu pripravila: Mgr. Jana Oleničová
Foto: Žofia Hnátová



Akademický svet nie je nudný
Začiatok tohtoročných letných prázdnin patril na našej univerzite už po štvrtý raz de-

ťom. To si piataci a šiestaci zo základných škôl košického a prešovského kraja prišli na 
týždeň vyskúšať život na akademickej pôde. 

Máme veľkú radosť z toho, že sa tento rok Univerzity bez hraníc okrem štyridsiatich 
štyroch detí z bežných rodín, zúčastnilo aj 10 deti z detských domovov, ktoré tak dostali 
zaujímavú príležitosť na sebarealizáciu a rozvoj svojho talentu. Týždeň na UPJŠ si všetci 
skvelo užili bez ohľadu na to, či ich viac zaujímajú počítače, zvieratá, jazyky, šport, litera-
túra alebo snívajú o povolaní lekára, či právnika.

Vďaka patrí všetkým pracovníkom univerzity a fakúlt, ktorí sa podieľali na prípra-
ve podujatia a prednášajúcim, ktorí deťom v rámci programu ukázali, že univer-
zita je miesto tvorivé a hravé a „vážna“ veda nemusí byť vôbec nudná. Poďakovanie 
patrí rovnako aj partnerom, s prispením ktorých, sme mohli pripraviť bohatý a zaují-
mavý program. Veríme, že si deti z tohtoročnej Univerzity bez hraníc okrem diplomu 
zo slávnostnej promócie a medaily za športové aktivity, odniesli aj množstvo zážitkov 
a nových priateľstiev s rovesníkmi.

Viac informácií o Univerzite bez hraníc nájdete na http://univerzitabezhranic.upjs.sk/

Mgr. Jana Oleničová
Koordinátorka podujatia 

Univerzita bez hraníc 2014
Partneri podujatia:


