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Absolventi doktorandského štúdia
vykročili slávnostným spôsobom

na stupeň svojho životného úspechu
Deviaty november 2012 bol pre desiatky absol-

ventov doktorandského štúdia na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach dňom slávnostného 
zavŕšenia ich štúdia a vedeckej práce. Do auly 
Lekárskej fakulty im na slávnostnú promóciu prišli 
zablahoželať pedagógovia, rodinní príslušníci a pria- 
telia. Za slzu v oku sa v okamihu úprimných stiskov 
rúk nehanbil nikto z nás...

Slávnostné zhromaždenie privítala prorektorka pre za-
hraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. pri prí-
ležitosti udelenia akademických titulov „Philosophiae doctor“ 
a odovzdania diplomov absolventom doktorandského štúdia 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Osobitne 
privítala rektora našej alma mater prof. MUDr. Ladislava 
Mirossaya, DrSc., ďalej prorektora pre vysokoškolské 
vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavla 
Sováka, CSc., prof. h. c. doc. JUDr. Máriu Bujňákovú, CSc. 
prorektorku pre legislatívu, Dr. h. c. prof. MUDr. Leonarda 
Siegfrieda, CSc., dekana Lekárskej fakulty, doc. RNDr. 
Gabriela Semanišina, PhD., dekana Prírodovedeckej fakulty, 
doc. JUDr. Gabrielu Dobrovičovú, CSc., dekanku Právnickej 
fakulty, v zastúpení dekana prof. Ing. Viktóriu Bobákovú, CSc., 
prodekanku Fakulty verejnej správy a prof. PhDr. Jána Gbúra, 
CSc., dekana Filozofickej fakulty.

Absolventi doktorandského štúdia v akademických rokoch 
2011/2012 a 2012/2013 úspešne obhájili dizertačné práce 
nasledovne:

• 30 absolventov na Lekárskej fakulte, z toho 
v študijnom programe: Anatómia, histológia a embryológia 
– 2, Klinická biochémia – 5, Pediatria – 1, Normálna 
a patologická fyziológia – 3, Verejné zdravotníctvo – 8, 
Vnútorné choroby – 10 a Zubné lekárstvo – 1.

• 34 absolventov na Prírodovedeckej fakulte, z toho v 
študijnom programe: Analytická chémia – 2, Anorganická 
chémia – 4, Aplikovaná matematika – 2, Biochémia 
– 2, Biofyzika – 4, Diskrétna matematika – 1, Fyzika 
kondenzovaných látok – 2, Fyziológia živočíchov – 7, 
Fyziológia rastlín - 2, Informatika – 1, Jadrová a subjadrová 
fyzika – 2, Organická chémia – 3, Všeobecná fyzika 
a matematická fyzika – 2.

• 6 absolventov na Právnickej fakulte, z toho v štu- 
dijnom programe: Obchodné a finančné právo – 2, Trestné 
právo – 4.

• 14 absolventov na Filozofickej fakulte z toho v štu- 
dijnom programe: Sociálna psychológia a psychológia práce – 
2, Britské a americké štúdiá – 4, Literárna veda -3, Slovenské 
dejiny – 1, Teória politiky 4.

Prítomní absolventi, kandidáti na priznanie akademického 
titulu „philosophiae doctor“, podľa platných poriadkov a aka- 
demických zvyklostí zložili pred samotným prevzatím diplomu 
slávnostný promočný sľub. Prijali tak poslanie, že budú vo svo- 
jom odbore prehlbovať vedecké a pedagogické poznatky 
a sústavne ich rozvíjať a šíriť, že budú pracovať a žiť tak, 
aby prispievali k rozvoju tvorivého myslenia a pokroku u nás 
i vo svete. Prijali tak sľub, že Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach uchovajú vo vďačnej pamäti a vždy budú podľa 
svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy.

„Kolegyne, kolegovia, dámy a páni“, oslovil prítomných 
pán rektor, „Itaque iam nihil impedit, quominus honores, 
quos obtinere cupitis, vobis impertiamus. Ergo Nos, rector, 
ex decreto ordinis mei vos philosophiae doctores creamus, 
creatos renuntiamus omniaque doctoris iura ac privilegia 
in vos contulimus. Priznávam Vám všetky práva a privilégiá 
philosophiae doctorov. Keďže ste splnili všetky podmienky 
stanovené zákonom o vysokých školách, vyhlasujem Vás 
za philosophiae doctorov. Úprimne Vám blahoželám k Váš-
mu životnému úspechu. Som presvedčený, že štúdium 
a vedecká práca na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach Vám vytvorili dobré predpoklady pre Vaše 
spoločenské uplatnenie. Verím, že Vaša profesijná činnosť 
sa bude opierať o zásady humanity, vedy a tolerancie. Žite 
a pracujte tak, aby sme sa vo Vás nesklamali“.

Ďakovný prejav za absolventov doktorandského štúdia 
predniesol PhDr. Marián Gladiš, PhD. z Filozofickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach.

Slávnostné fanfáry, neutíchajúci potlesk publika, pocity 
hrdosti, dojatia a úcty... nech je udelenie akademického titulu 
philosophiae doctor povzbudením pre ďalšiu tvorivú činnosť 
všetkých Vás, promovaných!

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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Rektor udelil študentom
výročné ceny

Udeľovanie výročných cien rektora sa už tradične uskutočnilo 
pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Rektor UPJŠ 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 20. novembra 2012 
v priestoroch KAM klubu na Medickej ul. v Košiciach študentov 
z Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty, 

Osobnosti slovenskej vedy sú aj na UPJŠ
Dňa 8. novembra 2012 si v bratislavskej Inchebe z rúk Ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali 
ocenenia významné osobnosti slovenskej vedy. Nechýbali medzi 
nimi aj zástupcovia UPJŠ v Košiciach, konkrétne, v kategórii 
Osobnosť vedy a techniky bol ocenený MVDr. Ján Rosocha, CSc. 
a v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, MUDr. Pavol 
Joppa, PhD. Slávnostný galavečer sa uskutočnil pri príležitosti 
Týždňa vedy a techniky.

� MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Združená tkanivová banka univerzitnej nemocnice L. Pasteura 

a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

svojím výskumom poukázal na doposiaľ nepredstaviteľné možnosti 
aplikácie bunkovej liečby pri mnohých spoločensky závažných 
ochoreniach a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu 
tkanivových a bunkových transplantátov na Slovensku.

� MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, Klinika pneumológie 

a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura za publikované 
výsledky a významný podiel na riešení projektov výskumu 
v oblasti systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby 
pľúc.

Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej 
výchovy a športu, aby ich ocenil za vynikajúce študijné výsledky 
počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach. Spolu s prorektorom 
pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. 
RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. im v súlade s ustanovením čl. 36 
odsek 1 písmeno a) Štatútu UPJŠ v Košiciach odovzdal dekréty 
o udelení Výročnej ceny rektora.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

UPJŠ podporila celoslovenskú 
kampaň Študentská kvapka 

Slovenský Červený kríž vyhodnotil celoslovenskú kampaň 18. 
ročníka Študentskej kvapky krvi, ktorá trvala od 15. 10. do 16. 
11. 2012. Študentská kvapka krvi je druhou najväčšou kampaňou, 
má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, ale aj 
firmy a organizácie. Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí, aby 
chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi 
v zdravotníctve. V našom meste Študentskú kvapku krvi 2012 
podporujú Košický samosprávny kraj, Košická arcidiecéza, 
Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Nemocnica 
Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Eurotrade Plus s.r.o., 
Soroptimist Club, ČSOB Finančná skupina, Letisko Košice – 
Airport Košice a.s. 

Na odberové pracoviská a mobilné odbery krvi 2 730 darcov, 
z toho 1 528 študentov. Prvýkrát darovalo krv 500 darcov, z toho 
418 študentov. Zo stredných škôl prišlo 937 darcov, z univerzít 

a vysokej školy 591. Medzi najúspešnejšie stredné školy patria 
SPŠ Stavebná a geodetická (prišlo darovať 69/ prvodarcov 28), 
Gymnázium Poštová (57/15), SOŠ Automobilová (54/20), OA 
Watsonova (52/ 20). Najúspešnejšie univerzity sú Technická 
univerzita Košice (319/47), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
(128/12), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice 
(94/22) a Ekonomická univerzita Podnikovohospodárska fakulta 
Košice (30/3).

Študenti UPJŠ podporili celoslovenskú kampaň v počte 128 
(9 z Prírodovedeckej fakulty, 28 z Lekárskej fakulty, 5 z Právnickej 
fakulty, 43 z Fakulty verejnej správy a 10 z Filozofickej fakulty).
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Francúzsky atašé prednášal na UPJŠ
Záujemcovia o francúzsky vysokoškolský systém a štúdium 

vo Francúzsku mali dňa 14. 11. 2012 jedinečnú možnosť získať 
informácie prostredníctvom prednášky francúzskeho atašé 
pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu pána Hervé Guillermeta. 
Prezentáciu štipendií francúzskej vlády a program vedeckej 
spolupráce Štefánik predstavil zaujímavým spôsobom nielen 
študentom, ale aj zamestnancom našej univerzity v priestoroch 
Historickej auly rektorátu UPJŠ. Vzácneho hosťa pána Hervé 
Guillermeta privítali na pôde našej alma mater rektor prof. MUDr. 
Ladislav Mirossay, DrSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. 
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a prorektor pre vedu a výskum 
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. Počas vzájomného stretnutia 
prerokovali možnosti štipendijných a vedeckovýskumných 
pobytov pre študentov, ponuku štipendií pre doktorandov, letných 
jazykových stáží, atď.

Rektor UPJŠ prijal
generálnu konzulku Ukrajiny

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Ko-
šiciach a prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ doc. Mgr. 
Slávka Tomaščíková, PhD. prijali dňa 14. novembra 2012 
na pôde rektorátu našej univerzity generálnu konzulku Ukrajiny 
prof. Oľgu Benč, PhD. Na stretnutí prerokovali otázky z rôznych 
oblastí verejného a kultúrneho života so zameraním na priority 
súčasného vysokého školstva. Vyjadrili presvedčenie, že v rámci 
vzájomnej spolupráce je potrebné viac sa zamerať na oblasť 
vedeckú a vzdelávaciu.

Dňa 22. novembra 2012 sa na pôde rektorátu UPJŠ usku- 
točnilo pracovné stretnutie zástupcov našej univerzity a pra- 
covnej skupiny k vytvoreniu inštitucionálnych nástrojov pre trans- 
fer výsledkov výskumu a technológií do praxe na UPJŠ s ma- 
nažmentom CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii 
i Rozwoju Uniwersytetu) Jagiellonskej univerzity v Krakowe. 
Pani Konopka-Cupiał predstavila CITTRU, ktoré je súčasťou 
Jagiellonskej Univerzity v Krakove a jeho cieľom je prezentovať 
vedomosti, podporovať inovácie a napomáhať spolupráci a rozvoju 
vzťahov medzi vedou a podnikaním (priemyslom). Vďaka aktivitám 
tohto Centra má Jagiellonská Univerzita za obdobie posledných 
8 rokov vyše 70 medzinárodných patentových prihlášok (patent 
applications), viac ako 50 národných patentových prihlášok, 
a so spoluúčasťou univerzity bolo dosiaľ založených 7 spin-off 
spoločností.

Stretnutie s kolegami z CITTRU
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Elektronická prihláška 
v Akademickom informačnom systéme AiS2

Jednou z fakúlt UPJŠ v Košiciach je Prírodovedecká 
fakulta, ktorá sa na základe rôznych typov hodnotení 
dlhodobo radí medzi absolútne najlepšie fakulty 
na Slovensku. Fakulta vychováva vedcov a učiteľov 
predovšetkým v oblasti biológie a ekológie, fyziky, 
geografie, chémie, informatiky a matematiky. Je pra- 
coviskom, kde vznikajú dva unikátne softvérové pro- 
dukty: videokonferenčný systém EVO (fakulta je 
partnerom Kalifornského technologického inštitútu) 
a Akademický informačný systém AiS2, ktorý sa 
používa na komplexné riadenie štúdia. Prvá verzia AiS2 
vznikla v roku 1997 a postupne ju začalo využívať 16 
slovenských vysokých škôl. Z tohto pohľadu je AiS2 
najrozšírenejším produktom svojho druhu na Slovensku 
a má okolo 100 tisíc používateľov. Viac informácii 
o produkte je možné nájsť na stránke http://www.ais2.sk.

Okrem toho, že AiS2 umožnil nahradiť štandardné 
spôsoby spracovania a uchovávania dát o študentoch 
a ich štúdiu ich elektronickým ekvivalentom, priniesol 
svojim používateľom aj viacero prvkov, ktoré umožňujú 

Podanie elektronickej prihlášky umožňuje zozbierať 
potrebné dáta na kvalitatívne vyššej úrovni a v kratšom 
čase. Preto je podanie elektronickej prihlášky spravidla 
bonifikované znížením poplatku za prijímací pohovor.

Elektronickú prihlášku je možné podať dvomi 
spôsobmi. Líšia sa tým, či uchádzač vytvorenú 
prihlášku aj elektronicky podpíše alebo si ju klasicky 
vytlačí, podpíše rukou a odošle štandardnou poštou. 
Treba si uvedomiť, že aj druhý spôsob už prináša 
značné výhody pre obe zainteresované strany, preto 
vysoké školy preferujú tento spôsob. Vývojovému tímu 
AiS2 však od začiatku bolo jasné, že elektronickú 
prihlášku je možné považovať za plnohodnotnú iba 
vtedy, keď uchádzač vyrieši všetko prostredníctvom 
informačného systému. Preto sme začali spolupracovať 
so spoločnosťou Disig, a.s., Bratislava a do AiS2 
implementovali elektronický podpis a časovú pečiatku. 
Vďaka týmto prvkom je možné úplne odbúrať klasickú 
manipuláciu s prihláškou. Spoločnosť Disig už 
navyše niekoľko rokov ponúka zdarma certifikáty 

posun na kvalitatívne inú úroveň. Sú to samozrejme 
prakticky neobmedzený vzdialený prístup bez úradných 
hodín, odbúranie množstva zdĺhavej papierovej 
komunikácie, ktoré v sebe nesú zárodok e-Govermentu. 
Jednou z takýchto funkcií je elektronická prihláška 
na vysokú školu. Tú je možné prostredníctvom AiS2 
podať na všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, 
ako aj rôzne formy celoživotného vzdelávania. Dá sa 
povedať, že elektronická prihláška je vlastne vstupnou 
bránou študenta na vysokú školu. Komunikácia s vy- 
sokou školou potom ďalej pokračuje prostredníctvom 
sledovania stavu a výsledkov prijímacieho konania, 
elektronickou návratkou a elektronickým zápisom. 
Počas štúdia si študent prostredníctvom AiS2 
spravuje svoje štúdium, získava potrebné informácie 
a komunikuje so študijným oddelením a vyučujúcimi. 
Po skončení štúdia môže prostredníctvom AiS2 
sledovať aktivity pre absolventov. 

Elektronická prihláška na vysokú školu je v AiS2 
k dispozícii od roku 2005. Na rozdiel od klasického 
tlačiva ponúka uchádzačovi rôzne interaktívne pomôcky 
a sémantické kontroly. Uchádzač si taktiež môže 
prevziať výsledky zo štúdia na strednej škole pomocou 
implementovaného prepojenia na najrozšírenejší 
informačný systém na stredných školách aSc Agenda. 
A predovšetkým mu umožňuje monitorovať celý priebeh 
prijímacieho konania a v prípade prijatia aj plynule 
prejsť k ďalším krokom súvisiacim so štúdiom na VŠ. 

tým uchádzačom, ktorí ich použijú na podanie 
elektronickej prihlášky v systéme AiS2. Ukazuje sa, 
že napriek veľkej osvete sa táto možnosť nestretáva 
s dostatočným záujmom. Dôvodom je zrejme to, že 
s elektronickým podpisom majú stredoškoláci minimum 
osobných alebo sprostredkovaných skúseností a táto 
možnosť ich teda nijako neoslovuje. Na druhej strane 
sa ukazuje, že elektronická prihláška naberá na svojej 
popularite. Kým v prvých rokoch ju podávalo iba asi 10% 
uchádzačov, dnes sa už na niektorých fakultách blíži 
toto číslo k 50%. Tvorcovia AiS2 v spolupráci so svo- 
jimi partnermi sa určite budú snažiť hľadať cesty, ako 
elektronický certifikát ešte viac propagovať a zvýšiť 
frekvenciu jeho využívania. 

Celý rozhovor s dekanom PF UPJŠ doc. RNDr. G. 
Semanišinom, PhD. si môžete prečítať v októbrovom 
vydaní spravodaja spoločnosti Disig a. s.

Zdroj:
http://www.disig.sk/uploads/tx_runitpress/Disig_

Spravodaj_nulte_vydanie.pdf
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Elektronické knihy 
v Univerzitnej knižnici sú realitou

Elektronické informačné zdroje v akademickom 
prostredí predstavujú nevyhnutnú súčasť informačnej pod- 
pory v procese vzdelávania, vedy a výskumu Do port- 
fólia služieb akademickej knižnice preto patrí za-
bezpečovanie a poskytovanie prístupov k rozsiahlym 
databázam článkov (bibliografickým, plnotextovým a pod.), 
kolekciám elektronických kníh svetových producentov. 

Medzi elektronickými zdrojmi sa postupne začínajú 
objavovať aj elektronické knihy, ktoré predstavujú buď 
digitálnu verziu tradičnej tlačenej knihy, navrhnutej pre 
osobné počítače a čítacie zariadenia e-kníh, alebo digitálnu 
verziu knihy bez existujúcej tlačenej predlohy. Vývoj sa 
zastaviť nedá, to sme si uvedomili aj my, v Univerzitnej knižnici 
(UK), a preto sme sa rozhodli poskytnúť používateľom nové 
formy a obohatiť fond knižnice o elektronické knihy. 

Ak v súčasnosti používateľ UK vyhľadáva v katalógu, pri 
zobrazení záznamu o dokumente sa môže stretnúť nielen 
s informáciou o výskyte dokumentu vo fonde UK (na 
konkrétnom pracovisku knižnice), ale získa aj informáciu 
o jeho elektronickej verzii. Kliknutím na tento odkaz sa 
používateľ prelinkuje na plný text dokumentu. 

Z hľadiska formátu dokumentu je dôležité si uvedomiť, 
že aj knihy vydané na CD alebo DVD nosičoch sú tiež 
elektronické knihy. Tieto sa v knižnici spracovávajú 
ako špeciálne dokumenty, sú k dispozícii používateľom 
na výpožičku podľa presne stanovených výpožičných 
podmienok. Ako však postupovať v prípade kníh, ktoré sa 
nachádzajú len v on-line podobe? 

Vďaka podpore Nadácie UPJŠ mala UK možnosť zakúpiť 
do fondu elektronické knihy prostredníctvom kníhkupectva. 
Išlo o 7 titulov: (http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-
kniznica/katalogy/ - záložka Nákup UK), ktoré sú dostupné 
na čítačkách elektronických kníh. Pri vyhľadaní konkrétneho 
titulu v katalógu UK sa používateľ dozvie, na ktorom 
pracovisku UK sú k dispozícii.

Osobitnú kapitolu predstavujú elektronické knihy, 
ku ktorým knižnica zakúpila trvalý prístup. Ide o tituly 
od firmy eReading v českom jazyku, vhodné ku štúdiu. 
Výhodou takto získaných titulov je ich licenčné ošetrenie: 
sociálne DRM (Digital Rights Management) - akási správa 
digitálnych práv, ktorá sa vzťahuje nielen na e-knihy, ale aj 

na akýkoľvek digitálny obsah. Za neoprávnené používanie 
e-knihy zodpovedá zákazník, v našom prípade používateľ; 
možnosť stiahnutia na ľubovoľné elektronické zariadenie; 
neobmedzený počet licencií pre danú inštitúciu a možnosť 
trvalého vlastníctva zo strany používateľa. Prístup ku týmto 
knihám je len pre registrovaných používateľov UK UPJŠ. 
Podmienkou je registrácia na www.eReading.cz., kde ako 
používateľské meno treba použiť nahlásenú e-mailovú 
adresu pri registrácii v UK; heslo je voliteľné. Po prihlásení 
je nutné v hornej lište zvoliť ponuku eStudovna. 

 Akvizícia, spracovanie a následné sprístupňovanie 
elektronických kníh v knižniciach na Slovensku je v za- 
čiatkoch, knižnice narážajú najmä na obmedzenia v plat- 
nom autorskom zákone. I napriek týmto nie ľahkým 
podmienkam sa UK UPJŠ rozhodla ponúknuť svojim 
používateľom aj túto formu dokumentov (ako jedna z prvých 
akademických knižníc na Slovensku). Veríme, že oslovia 
našich používateľov a postupne ku nim pribudnú ďalšie 
vhodné tituly.

PhDr. Zuzana Babicová
Univerzitná knižnica 
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UPJŠ nechýbala na novembrovom
veľtrhu vzdelávania v Košiciach

PRO EDUCO & PRO JOB

VýSTAVNý STáNOK UPJŠ
súčasťoU medzinárodného

štUdentského veľtrhU v Bratislave

Projekt vstúpil v roku 2012 do svojho 6. ročníka s vierou 
posilnenia segmentov vzdelávania a pracovných príležitosti. 
Opätovne priniesol informácie pre študentov, ako sa zorientovať 
pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách, vysokých ško-
lách a univerzitách, či v iných formách vzdelávania a výraznejšie 
akcentoval otázky uplatnenia absolventov škôl v praxi. Nad podu-
jatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Dušan Čaplovič. Návštevnosť z radov 
žiakov, študentov, pedagógov a rodičov na najväčšom podujatí 
svojho druhu v regióne východného Slovenska prekročila hranicu 
7600 návštevníkov. Vystavujúce subjekty sa ustálil na poč- 
te 63. Medzi vystavovateľmi nechýbali košické stredné školy, 
vysoké školy zo Slovenska i zahraničia, či zamestnávatelia, 
personálne agentúry a iné vzdelávacie inštitúcie. Zamestnanci 
a študenti našej alma mater poskytovali počas troch dní (20. - 
22. 11. 2012) návštevníkom všetky potrebné informácie a svojou 
mierou odbornosti a koncentráciou poskytovania rôznorodých 
informácií prispeli k zvýšenie záujmu zo strany uchádzačov 
o štúdium.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej 
komisie sa v dňoch 9. - 11. októbra 2012 konal najväčší me- 
dzinárodný veľtrh vzdelávania. Vysoké školy sa už po 16. krát 
prezentovali na podujatí AKADÉMIA & VAPAC v priestoroch Aegon 
arény Národného tenisového centra v Bratislave. Zástupcovia štu- 
dentskej a zamestnaneckej časti UPJŠ (Adriana Kóšová a Angelika 
Novotná - študentky Prírodovedeckej fakulty, Renata Lišková 
- referentka pre marketing a Adriana Sabolová - kancelárka 
UPJŠ) dôstojným spôsobom prezentovali vo výstavnom stánku 
UPJŠ možnosti štúdia na fakultách a podieľali sa na aktívnej 
propagácii všetkých súčastí našej univerzity. Veľtrh v zastúpení 
Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie otvoril 
Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR a ge- 
nerálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Peter Plavčan. Vo svojich 
príhovoroch vyzdvihli význam konania podujatia tak pre budúcich 
absolventov stredných škôl, maturantov, ako aj pre vysoké školy. 
V priebehu troch dní sa na veľtrhu prezentovalo 232 vystavovateľov 

vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií zo Slovenska, Českej 
republiky, Francúzska, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Anglicka, 
Holandska, Cypru a USA. Podujatie navštívilo 9 851 študentov 
zo všetkých regiónov Slovenska a z pohraničných oblastí Českej 
republiky – Moravy. Príležitosť získať prezentované informácie 
využili i riaditelia a pedagógovia stredných škôl.
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožnila dňa 16. 
novembra 2012 širokej verejnosti nahliadnuť do svojich priestorov. 
Počas Dňa otvorených dverí zavítali návštevníci na jednotlivé 
fakulty a pracoviská a oboznámili sa s ich aktivitami. Všetky fakulty, 
lekárska, prírodovedecká, právnická, filozofická a fakulta verejnej 
správy, ako aj Ústav telesnej výchovy a športu takto umožnili 
záujemcom o štúdium zorientovať sa v rozhodovaní, kam ísť ďalej 
študovať. Stovky študentov z gymnázií košického, prešovského 
a banskobystrického kraja sprevádzali pedagógovia a rodičia. 

Umožnili sme verejnosti
nahliadnuť do priestorov

našej alma mater

Právnici sa zúčastnili
Jesennej školy práva
V dňoch 9. až 17. novembra 2012 sa interní doktorandi, 

Mgr. Lukáš Cisko, Mgr. Peter Čuroš, Mgr. Vladimír Filičko, Mgr. 
Monika Seilerová a Mgr. Dominik Šoltys z Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach zúčastnili podujatia s názvom Jesenná škola práva. 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a prá- 
va Slovenskej akadémie vied v Bratislave, prof. JUDr. Jána 
Švidroňa, CSc., odborného gestora podujatia, JUDr. Eduarda 
Bárányho, DrSc., Mgr. Daniely Lengyelovej, PhD. (organizačné 
zabezpečenie) a v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou, 
Friedrich Ebert Stiftung a Slovenským podporným výborom 
EUROPE 2000.

17. ročník Jesennej školy práva sa uskutočnil v priestoroch 
hotela Pod Lipou v Modre Harmónii so zameraním na oblasť práv- 
nej zodpovednosti. Zámerom usporiadateľov bolo sprostredkovať 
študentom, mladým vedeckým pracovníkom, ako aj absolventom 
z aplikačnej praxe (predovšetkým z kancelárie Verejného 
ochrancu práv Českej republiky) v rámci krajín Višegrádskej 
štvorky (Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska) najnovšie vedecké 
a filozoficko-právne poznatky. Cieľom tiež bolo poskytnúť priestor 
pre nadviazanie kontaktov pre ich vedeckú a pedagogickú činnosť, 
ako aj vytvorenie nových priateľstiev v rámci stredoeurópskeho 
priestoru.

Vlastným obsahom podujatia bol súbor prednášok popredných 
predstaviteľov z akademickej sféry, či priamo z aplikačnej praxe, 
a to nielen zo Slovenskej republiky. Možnosti, ako pochopiť a pre- 
pojiť etické a právno-filozofické poznatky, s úvahou o zodpoved- 
nosti a jej aplikáciou v právnych odvetviach, priblížili doc. JUDr. 
Jarmila Pavlátová, CSc., vedúca Katedry PPaPSZ z Fakulty 
právnickej, ZČU v Plzni, doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. 
prof., vedúca Katedry SP, PŽPaFP z Právnickej fakulty TU v Trnave, 
JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. z Katedry právnej teórie Právnickej 
fakulty MU v Brne, JUDr. Peter Colotka, PhD., LL.M., prof. JUDr. 
Oľga Ovečková, DrSc., JUDr. Eduard Bárány, DrSc., prof. JUDr. 
Ján Švidroň, CSc. z Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave, JUDr. 
Rudolf Čirč, sudca, predseda senátu OPK z Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky, JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. z Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., 
rektor Paneurópskej vysokej školy, prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., 
vedúci Katedry PDaVS z Metropolitnej univerzity v Prahe, Mgr. 
Adrián Tokár, PhD., LL.M., pracovník Európskej komisie v Bruseli, 
JUDr. Juraj Babjak, sudca z Krajského súdu v Banskej Bystrici. 

Na záver sme obdržali certifikáty o absolvovaní Jesennej školy 
práva. Organizátori podujatia pozvali účastníkov na budúcoročné 
stretnutie, ktoré bude prebiehať už v duchu „dospelosti“, nakoľko 
toto podujatie oslávi 18-ročnú existenciu svojho pôsobenia. 

Lukáš Cisko
Paułina Gołowiejko
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V dňoch 26. – 28. augusta 2012 sa reprezentatívne 
priestory Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach 
zaplnili účastníkmi druhého ročníka medzinárodnej vedeckej 
konferencie Universals and Typology in Word-Formation II 
(Univerzálie a typológia v slovotvorbe II), ktorú zorganizovala 
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre štúdium 
angličtiny (SKASE). Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 
účastníkov z rôznych krajín sveta, ako napríklad z Nového 
Zélandu, Argentíny, Kanady, Nemecka, Veľkej Británie, 
Izraela, či Grécka. Zastúpení boli samozrejme aj jazykovedci 
zo susedných krajín – Poľska, Českej republiky, Rakúska 
a Maďarska. Veľký záujem o účasť na konferencii prejavili aj 
študenti magisterského štúdia. Mali tak jedinečnú príležitosť 
stretnúť odborníkov, ktorých mená sú im známe z učebných 
textov.

Druhý ročník medzinárodnej konferencie 
Univerzálie a typológia v slovotvorbe II

Účastníkov konferencie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach privítali prorektor UPJŠ prof. RNDr. Juraj Černák, 
CSc. a prodekanka Filozofickej fakulty UPJŠ doc. PhDr. Oľga 
Orosová, CSc. V mene organizátorov konferencie sa všetkým 
prítomným prihovorila prorektorka UPJŠ a vedúca Katedry 
anglistiky a amerikanistiky doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, 
PhD. Na pôde krajského mesta všetkých uvítala MUDr. Renáta 
Lenártová viceprimátorka Košíc. Pracovná časť konferencie 
bola otvorená plenárnou prednáškou Keren Rice z University 
of Toronto v Kanade.

Podujatie následne 
pokračovalo v dvoch pa- 
ralelných sekciách. Uz- 
návaní odborníci, ako 
napríklad profesor Lau- 
rie Bauer (Victoria Uni- 
versity of Wellington, 
Nový Zéland), profesor 
Pavol Štekauer (UPJŠ, 
Košice), či profesorka 
Anna-Maria Di Sciul-
lo (University of Que- 
bec, Kanada) viedli 
zaujímavé diskusie. Pr- 
vý konferenčný deň 
ukončila prehliadka 
historickej časti Košíc 
spojená s odborným 
výkladom.

Druhý deň konfe- 
rencie patril plenárnym 
prednáškam profesorky 
Anny-Marie Di Sciullo 
z University of Quebec 
v Kanade a profesora 
Petra Kocha z Tubingen 
University v Nemecku. 
Odborné diskusie k ďal- 
ším desiatim príspev- 
kom pokračovali v ne- 
formálnom duchu aj po- 
čas večere, usporia- 
danej pre všetkých 
účastníkov a hostí. 
Posledný deň medzi- 
národnej konferencie 
otvoril profesor Franz 
Rainer z WU Vienna)
v Rakúsku, po ktorého 
prednáške nasledovalo 
ďalších šesť prís- 
pevkov. Celkovo na kon- 
ferencii odznelo päť 
plenárnych prednášok, 
dvadsaťdva príspevkov 
a bolo vystavených 
štrnásť posterových 
prezentácií.

Záverečné slovo 
predniesol profesor 
Laurie Bauer (Victoria 
University oF Wellington Nový Zéland). Veľmi pozitívne 
zhodnotil medzinárodný význam druhého ročníka konferencie 
Universals and Typology in Word-Foramtion a vyzdvihol nielen 
jej obsahovú časť, ale aj organizačné zabezpečenie. Vyjadril 
presvedčenie, že jej tretí ročník bude celkom iste rovnako 
úspešný.

Adriana Saboviková
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
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Workshop –
Kvalita pedagogického procesu

na Katedre ekonomiky
a riadenia verejnej správy

Dňa 5. novembra 2012 sa na pôde Fakulty verejnej správy 
UPJŠ v Košiciach v rámci 9. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slo- 
vensku, organizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu, konal seminár s názvom „Kvalita pedagogického pro- 
cesu na Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy“. 
Organizátormi podujatia boli členovia katedry pod vedením 
doc. Ing. Anny Čepelovej, PhD. Cieľom seminára bola výmena 
skúseností a poznatkov, prezentácia výsledkov prieskumu 
a možností aplikácie informačných a komunikačných technológií 
do pedagogického procesu. V rámci diskusie odznelo mnoho 
podnetných pripomienok a otázok. Diskusiu rozprúdila najmä 
téma využiteľnosti inovatívnych „cloud“ systémov a systémov 
umožňujúcich „students knowledge assessment“. Nosnou časťou 
seminára bol príspevok Ing. Radovana Drába, PhD., ktorý sa 
venoval aj rozšíreniu využiteľnosti celouniverzitne zavedeného 
systému TAP2 vo výučbe predmetov, zabezpečovaných katedrou. 
Výsledkom seminára je záujem o implementáciu „cloud“ riešenia 
v rámci katedry a zriadenie katedrového administrátora systému 
TAP. Seminár poukázal na potrebu a význam zdieľania znalostí 
v rámci tímu pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov. 
Vďaka pridanej hodnote tohto seminára verím, že nebol tento 
workshop posledným svojho druhu.

Ing. Radovan Dráb, PhD.

ľudský kapitál
a spoločnosť

Dňa 5. októbra 2012 sa pod záštitou prof. JUDr. Igora 
Palúša, CSc., dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 
konala konferencia s medzinárodnou účasťou „Ľudský kapitál 
a spoločnosť“. Konferenciu zorganizovali pracovníci Katedry 
sociálnych štúdií a slávnostným príhovorom ju otvorila prof. Ing. 
Viktória Bobáková, CSc., prodekanka pre vedu a výskum. Cieľom 
konferencie bol transfer poznatkov a skúseností z teórie a praxe 
z oblasti ľudského kapitálu ako dôležitého aktíva v spoločnosti 
s dôrazom na úlohu organizácií verejnej správy. Vedecký program 
konferencie bol rozčlenený do štyroch prednáškových blokov 
a samostatný blok tvorili prezentácie vo forme posterov. Spolu bolo 
prezentovaných 19 príspevkov a 14 posterov. Okrem aktuálnych 
teoretických poznatkov boli prezentované aj výsledky výskumov 
autorov, ktorí svoje príspevky orientovali do prostredia organizácií 
verejnej správy, ale aj do prostredia súkromných organizácií. 

V prvom prednáškovom bloku „Súčasnosť, trendy a výzvy 
v manažmente ľudských zdrojov“ boli príspevky zamerané 
predovšetkým na rozvoj ľudského kapitálu, ale aj na súčasné 
problémy v manažmente ľudí. Veľký ohlas zaznamenal príspevok 
dr. Srdana Jovanovića pod názvom Hiring and HR in Serbia: Nepo- 
tism and Discrimination. Diskutovalo sa o tomto závažnom probléme 
– o zvýhodňovaní a presadzovaní príbuzných, o rodinkárstve a pro- 
tekcionizme, ktorý sa v súvislosti so zamestnávaním ukazuje byť 
aktuálnym nielen v Srbsku. 

V bloku Sociálne problémy a nástroje ich riešenia prezentovali 
multidimenzionálne orientované príspevky poľskí kolegovia. Od- 
zneli príspevky riešiace problematiku sociálnej politiky v kon- 
texte hospodárskych štruktúr, veľkých i satelitných miest, migrácie 
a spoločenskej zodpovednosti na príklade podnikateľskej praxe. 

V ďalšom prednáškovom bloku Inklúzia v sociálnom priestore 
bola problematika konferencie riešená predovšetkým z pohľadu 
psychológov. Boli prezentované výsledky výskumov zamerané 
na skúmanie ľudských hodnôt, osamelosti ako sociálno-
psychologickému fenoménu, ale tiež hudobnej geragogiky pre 
podporu aktívneho starnutia. V závere bol odprednášaný príspevok 
pod názvom Nezamestnanosť ako sociálny, ekonomický a právny 
problém. 

Posledný prednáškový blok bol venovaný kultúre a sociálnym 
špecifikám vybraných spoločenských skupín. Príspevky riešili 
problematiku postojov mládeže k drogám, komunikácie s cudzin-
cami a rómskej národnostnej menšiny. Prednášky o rómskej 
perspektíve, úlohách a možnostiach územnej samosprávy pri in- 
tegrácii exkludovaného rómskeho obyvateľstva u účastníkov 
konferencie rozprúdili zaujímavú diskusiu. 

Do posterovej časti konferencie bolo zaradených 14 
príspevkov, ktorých autori spracovali predovšetkým vybrané témy 
z manažmentu ľudských zdrojov. Okrem teoreticky zameraných 
príspevkov boli prezentované aj výsledky výskumov. 

Na záver konferencie boli prijaté jej účastníkmi spoločné 
závery: 

• ukázalo sa, že problematikou ľudského kapitálu je 
potrebné sa zaoberať na akademickej úrovni, aj na úrovni praxe, 
a to v syntéze makro a mikro pohľadu a poznatky implementovať 
do aplikačnej roviny všetkých typov organizácií.

• podľa prezentovaných výsledkov má význam investovať 
do ľudských zdrojov zaradených do kategórie predproduktívneho, 
produktívneho i poproduktívneho veku, pretože každá generácia 
prináša, resp. môže prinášať iný, ale pozitívny úžitok pre spo-
ločnosť. 

• je dôležité využívať potenciál ľudského kapitálu a tým 
zmierniť až eliminovať môžné dôsledky negatívnych až patologic- 
kých javov v spoločnosti. 

• z diskusií vyplynula potreba rozvíjať, resp. učiť, či učiť sa 
akceptovať a tolerovať špecifiká jednotlivých členov spoločnosti 
a rešpektovať podmienky multikultúrnej spoločnosti s akcentom 
na fakt, že všetci sme Homo sapiens. 

Vzhľadom na kvalitu príspevkov, diskusie a na pozitívne ohlasy 
z konferencie, konštatujeme, že konferencia splnila svoj cieľ 
a považujeme ju za úspešnú. Z konferencie s medzinárodnou 
účasťou „Ľudský kapitál a spoločnosť” bude vydaný zborník. 

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Fakulta verejnej správy

UPJŠ v Košiciach 
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Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 
predložila v poradí už 8. hodnotenie fakúlt slovenských vysokých 
škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje 
o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2011. 
Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, 
z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl 
v 11 skupinách odborov. V tomto roku bola čiastočne modifikovaná 
metodika pri kritériách týkajúcich sa publikácií a citácií v sku-
pinách FILOZOF, TEOLOG, PEDAGOG, UMEL a PRAVO, kde 
bol zmenený spôsob výpočtu a váhovanie jednotlivých kategórií. 
Taktiež bola zmenou bodového hodnotenia zvýraznená dôležitosť 
ukazovateľa absolventskej nezamestnanosti na kritériá atraktivity 
štúdia. A v neposlednom rade bol čiastočne obmenený aj výpočet 
grantovej úspešnosti. Jedným z najzaujímavejších zistení pre ten-
to rok je stav a vývoj nezamestnanosti čerstvých absolventov 
slovenských vysokých škôl, kde bol u väčšiny hodnotených 
skupín fakúlt medziročne zaznamenaný významnejší nárast 
absolventskej nezamestnanosti, v niektorých prípadoch dokonca 
až o skoro štyri percentuálne body (skupina AGRO). Výnimkami 
v tomto smere sú len skupiny fakúlt UMEL, MED a PRAVO, ktoré 
ako celky zaznamenali aspoň nepatrný pokles nezamestnanosti 
ich absolventov. V priemere ale nezamestnanosť absolventov 
medziročne stúpla a presahuje hodnotu 4,5 %. Ďalším spoločným 
menovateľom pre takmer všetky skupiny fakúlt bol tiež nárast 

Ranking fakúlt vysokých škôl v SR podľa ARRA
počtu doktorandov v pomere k počtu študentov 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia. Tento jav však nemožno považovať za jed- 
noznačne pozitívny (napriek tomu, že by mal indikovať posilnenie 
výskumného potenciálu fakúlt) a to vzhľadom na skutočnosť, že 
celková vedecká produkcia fakúlt slovenských vysokých škôl 
sa v porovnaní s nárastom doktorandov prakticky nezvýšila. 
Dokazuje to aj kontrola pomocou dvoch kritérií „doktorandského 
paradoxu“2, ktoré takmer všetkým hodnoteným fakultám znížili 
bodové hodnotenie. Možno teda konštatovať, že väčšina fakúlt 
slovenských vysokých škôl má veľký počet doktorandov, a teda 
budúcich výskumných pracovníkov, samotný výskum fakulty 
je však relatívne nízky. Výnimky s pozitívnym pomerom počtu 
doktorandov k celkovej vedeckej produkcii však existujú v každej 
skupine fakúlt. 

zdroj: www.arra.sk

Výsledky hodnotenia fakúlt UPJŠ:
 Lekárska fakulta  3. miesto
 Prírodovedecká fakulta 2. miesto
 Právnická fakulta  2. miesto
 Fakulta verejnej správy 9. miesto
 Filozofická fakulta 5. miesto

Počas júnových dní tohto roku sa v Spišskej Novej Vsi konalo 
ustanovujúce Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl 
Slovenskej republiky pre funkčné obdobie rokov 2012 – 2014. 
Predmetného zasadnutia sa zúčastnili generálny riaditeľ sekcie 
vysokých škôl MVVaŠ SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., 
podpredsedníčka Rady vysokých škôl SR PhDr. Anna Čekanová, 
PhD., riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR 
Mgr. Jozef Jurkovič, ako aj nový riaditeľ Študentského pôžičkového 
fondu PhDr. Pavol Kučmáš. Prítomní hostia predstavili (staro) 
novým delegátom ŠRVŠ organizačnú štruktúru inštitúcií, v ktorých 
pôsobia, ako aj súčasný stav vysokého školstva v SR. 

Profesor Plavčan informoval o pripravovanej novele zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách s tým, že prípravné práce 
budú realizované v druhej polovici roka 2013 s predpokladanou 
účinnosťou zákona dňom 1. januára 2014. V diskusii na otázku 
zástupcov ŠRVŠ odpovedal, že status osoby, zapísanej na dok-
torandský stupeň štúdia, je statusom študenta, čo vyplýva aj zo zá- 
kona o vysokých školách s prihliadnutím na bolonský proces, 
na základe ktorého bol od roku 2002 prijatý anglosaský model 
(bola odstránená forma ašpirantúry). Ďalšie z otázok v rámci 
diskusie smerovali ku ťažkostiam s využívaním cestovných zliav 
prostredníctvom ISIC kariet príslušníkmi SR v Českej republike, 
kde následne bolo povedané, že uvedený problém nie je 
diskrimináciou na základe statusu, ale na princípe národnosti. 

Jedným z hlavných bodov programu rokovania boli voľby 
na ob-sadenie jednotlivých funkcií ŠRVŠ do Predsedníctva, 
Kontrolnej rady, do orgánov Valného zhromaždenia a jeho 
jednotlivých komisií (právnej, volebnej a mandátovej). Pretože 
išlo o ustanovujúce Valné zhromaždenie ŠRVŠ, bolo potrebné 
priblížiť relevanciu jednotlivých obsadzovaných funkcií, ako 
aj zdôrazniť ich dôležitosť, kde Mgr. Lukáš Cisko vo funkcii 
tajomníka pre sociálne záležitosti a člen predsedníctva ŠRVŠ, 
ako aj Mgr. Vladimír Hardoň vo funkcii predsedu VZ ŠRVŠ - ako 
zástupcovia UPJŠ v Košiciach - priblížili aktuálne problémy, 
metódy riešenia v rámci úvah de lege ferenda. V neposlednom 

rade išlo o diskusiu k vybraným okruhom takej širokej agendy, 
akou sú sociálne záležitosti, oblasť (ne)zneužívania sociálnych 
štipendií, platby preddavkov na zdravotné poistenie študentami 
vysokých škôl, otázky ubytovania, zníženie dotácie na stra- 
vu, otázka ISIC kariet v súvislosti s využívaním cestových zliav, 
ako aj informácia zo stretnutia s novým riaditeľom ŠPF, kde boli 
spomenuté okruhy, tematické celky, zamerané na poskytovanie 
pôžičiek študentom vysokých škôl. Mgr. Hardoň obhájil svoju 
funkciu z roku 2010 a bol opätovne zvolený za predsedu VZ ŠRVŠ 
SR už v prvom kole volieb.

Nemožno však nespomenúť aj otázky, týkajúce sa aplikačnej 
praxe, v súvislosti so sociálnymi štipendiami, ktoré sú poskytované 
študentom vysokých škôl v SR na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom 
vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. Na základe 
uvedeného treba pripomenúť, že súčasná platná právna úprava, 
„umožňuje“ študentom vysokých škôl zneužívať sociálny systém, 
a to vo forme určovacej žaloby prostredníctvom súdu, kde do- 
chádza k určeniu vyživovacej povinnosti. Tento jav má príčinnú 
súvislosť (tzv. kauzálny nexus) s poskytovaním pôžičiek 
zo ŠPF, kde je zrejmý pokles ich poberateľov. Stotožňujeme sa 
s názorom riaditeľa ŠPF, PhDr. Pavla Kučmáša, že sociálna 
situácia študentov vysokých škôl by nemala byť riešená explicitne 
(výlučne) poskytovaním sociálnych štipendií, ale napríklad aj pô- 
žičkami zo ŠPF, ktoré sú oproti iným peňažným ústavom pre štu- 
dentov vysokých škôl výhodné. Istým posunom v tejto oblasti je 
návrh novely vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom 
VŠ, ktorého cieľom je minimalizovať, resp. zamedziť zneužívaniu 
sociálnych štipendií, čo v konečnom dôsledku výrazne napomôže 
tým študentom vysokých škôl, ktorí sú na sociálne štipendium 
odkázaní.

Mgr. Lukáš Cisko,
interný doktorand Právnickej fakulty UPJŠ 

Mgr. Vladimír Hardoň,
predseda VZ ŠRVŠ a člen Dozornej rady ŠPF

UstanovUjúce valné zhromaždenie
štUdentskej rady vysokých škôl z pohľadU jej členov
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INFORMÁTOR,
KTORÝ ZACHRAŇUJE ĽUDSKÉ ŽIVOTY
Každý z nás má na tomto svete svoje poslanie. 

Ján Maskaľ (62) sa zrejme narodil preto, aby za-
chraňoval životy. Nie je pritom lekár ani záchranár, 
nie je zamestnaný ako hasič, vojak ani policajt a nie 
je ani členom Horskej služby. Pracuje ako vrátnik/
informátor v budove Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 
ulici. Napriek tomu má tento skromný a nenápadný 
chlapík na svojom „konte“ desiatky zachránených 
ľudských životov. Od svojich osemnástich rokov 
totiž pravidelne daruje krv.

Pán Maskaľ sa síce narodil v obci Horňa v okrese 
Sobrance, od roku 1972 však žije a pracuje v Košiciach. 
„Prišiel som sem – ako mnohí iní – za prácou v bývalých 
Východoslovenských železiarňach. A už som odtiaľ 
nikdy neodišiel. Košiciam som verný celých štyridsať 
rokov,“ konštatuje s patričnou dávkou hrdosti. Hluk 
hutníckeho kombinátu po čase vymenil za pokojnejšie 
akademické prostredie. V roku 1997 nastúpil ako vrátnik/
informátor na Rektorát UPJŠ. „V júli uplynulo pätnásť 
rokov, čo som odslúžil prvú pracovnú zmenu. Na všetky 
si rád spomínam, i keď sa občas vyskytli aj nejaké 
problémy či nedorozumenia. Taký je život, nie každý 
deň svieti slnko. Boli to však naozaj krásne roky. Dúfam, 
že si ich ešte zopár na našej univerzite odkrútim.“

Prvýkrát to bolo zo zvedavosti
Vrodená skromnosť J. Maskaľovi bráni, aby hovoril o 

tom, čo považuje za samozrejmosť – o svojom najväčšom 
koníčku a súčasne životnom poslaní – o darcovstve krvi 
a krvnej plazmy. Na naše naliehanie sa napokon predsa 
len rozhovoril.

„Po prvý raz som krv daroval ako osemnásťročný 
mladík, v roku 1968. Bol som jednoducho zvedavý, aký 
je to pocit,“ spomína s úsmevom na svoj prvý kontakt s 
prostredím transfúznej stanice. Zvedavosť časom nahradil 
pocit uspokojenia z toho, že darovaním krvi urobil niečo 
dôležité pre záchranu zdravia a životov iných, celkom 
neznámych ľudí. „Chytilo ma to za srdce. Je to pre mňa 
ako droga, aj keď toto asi nie je práve najšťastnejšie 
prirovnanie... Proste musím a hotovo,“ dodáva rozhodne 
J. Maskaľ.

Darca-rekordér
Po prestávke, ktorú spôsobila vojenčina u tankistov v 

severných Čechách, nevynechal od roku 1973 ani jedinú 
príležitosť na darovanie krvi. „Ženy tak môžu urobiť 
najviac tri razy do roka, muži smú darovať krv maximálne 
štyrikrát ročne. Škoda, že to nejde aj častejšie – tak 
ako v niektorých iných krajinách, rozhodne by som túto 
možnosť využil. Som v skvelej kondícii, tak prečo nie?“

Aj keď na Slovensku možno darovať krv len do do-
vŕšenia 60 rokov života, pri opakovanom dlhoročnom 
darovaní – čo je aj prípad J. Maskaľa – je vekový limit 
až 65 rokov. „Určite to v plnej miere využijem,“ zdôrazňuje 
darca-rekordér, ktorý má na konte neuveriteľných 167 
bezplatných odberov. Daroval teda celkovo vyše 75 litrov 
krvi, viac než 15-násobok toho, čo koluje v jeho žilách! 

Je rekordmanom nielen v Košiciach, ale vo svojej vekovej 
kategórii aj na celom Slovensku.

Doma má Kňazovického medailu
Šľachetnosť výnimočného darcu ocenili nielen 

predstavitelia Slovenského Červeného kríža (Ján Maskaľ 
je držiteľom zlatej i diamantovej plakety profesora MUDr. 
Jana Janského a tiež prestížnej medaily profesora MUDr. 
Jána Kňazovického), ale aj zástupcovia médií a ko- 
šickej samosprávy. V roku 1998 si z rúk vtedajšieho 
primátora Rudolfa Schustera prevzal Cenu mesta Košice 
a za celoživotné darcovstvo krvi ocenili Jána Maskaľa 
čestnými plaketami aj starosta Mestskej časti Juh Jaroslav 
Hlinka a bývalá starostka Mestskej časti Dargovských 
hrdinov Monika Smolková a tiež predseda Košického 
samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Mestská TV Naša 
ho zaradila medzi finalistov ankety Košičan 2004 a o jeho 
obdivuhodnom prístupe k životu opakovane informovali 
viaceré regionálne i celoštátne denníky a časopisy.

„Všetky ocenenia ma, pochopiteľne, tešia a som 
za ne vďačný. Omnoho viac ma však napĺňa pocit 
radosti v momente každého odberu, keď viem, že 
moja krv niekomu pomôže. To je pre mňa najväčším 
ocenením,“ uzatvára skromne J. Maskaľ.

Text a foto: Marián Gladiš
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územná samospráva 
ako Forma verejnej moci

sekundárne vzdelanie ako minimálny stupeň vzdelania starostu 
(primátora) de lege ferenda v súvislosti s Ústavou Slovenskej 
republiky“. Problematiku odvolania starostu obce analyzoval Igor 
Palúš v príspevku s názvom „Odvolanie starostu obce ako súčasť 
demokracie a odbornosti v obecnej samospráve“. Vo vystúpe- 
ní poukázal na problematické ustanovenia Zákona o obecnom 
zriadení, konkrétne v častiach o odvolaní starostu obce, so všetkými 
jeho právnymi predpokladmi i dôsledkami, ktoré sa ukazujú pre prax 
územnej samosprávy ako právne nedôsledné, ba až nevhodné. Tretí 
tematický blok konferencie uzavrela príspevkom Mária Hencovská, 
ktorá poukázala na trestnoprávnu zodpovednosť verejných činiteľov 
v obecnej samospráve. V príspevku dôsledne analyzovala skutkové 
podstaty trestných činov, kde ako špeciálny subjekt trestného činu 
môže vystupovať verejný činiteľ, ako aj ďalšie trestné činy, kde 
postavenie (funkcia) verejného činiteľa je relevantným právnym 
aspektom v rovine trestnoprávnej zodpovednosti. Okrem iného sa 
v príspevku zamýšľa nad otázkou trestnej zodpovednosti starostu 
a poslancov obecného zastupiteľstva ako aj nad otázkou podmienky 
trestnej bezúhonnosti u kandidátov na volenú funkciu v miestnej 
samospráve. 

V rámci posledného panelu konferencie zameraného na miestne 
dane a poplatky vystúpil ako prvý Martin Vernarský z Fakulty verejnej 
správy, ktorého príspevok s názvom „Obec ako subjekt oprávnený 
ukladať miestne dane“ objasňoval i problematiku vzťahu územnej 
samosprávy k štátu vo všeobecnosti a v ďalšej časti poukázal na vy- 
brané otázky ukladania miestnych daní v súlade s rozhodnutiami 
Ústavného súdu SR v tejto oblasti, za porovnania vybraných aspektov 
rozhodovacej praxe Ústavného súdu ČR, či Ústavného súdu v Ne- 
mecku. Záverečný blok pokračoval prezentáciou Róberta Gyuriho 
z Fakulty verejnej správy, na tému „Obec a jej zamestnanci pri práve 
daní z nehnuteľnosti vo vlastníctve náboženských organizácii“, 
v ktorom priblížil špecifické postavenie cirkevných organizácií vo vzťahu 
k obci v oblasti miestnych daní. Autorkou posledného príspevku bola 
Martina Kantorová z Fakulty verejnej správy. Svoju pozornosť venovala 
otázkam trestných činov v oblasti daní. Porovnaním predošlých 
a súčasných ustanovení Trestného zákona upozornila na podstatné 
zmeny dotýkajúce sa sledovanej problematiky. 

V diskusii k prvému bloku boli otvorené otázky nárokov a požiada- 
viek na znižovanie administratívnej náročnosti rozpočtovacích pro- 
cesov v územnej samospráve, otázky výhod a nevýhod konkurencie 
medzi obcami z pohľadu výšky miestnych daní, či porovnávanie modelov 
samosprávy v Poľsku a na Slovensku. Druhý blok vyvolal diskusie 
o praktických problémoch postavenia hlavného kontrolóra v obci ale aj 
diskusie o nedostatkoch v slovenskej legislatíve – vyjadrila sa napríklad 
potreba novelizácia Občianskeho súdneho poriadku ale najmä 
Zákona o obecnom zriadení, ktorý nezohľadňuje aktuálne potreby 
v územnej samospráve. Stredobodom záujmu v treťom bloku diskusií 
boli i otázky odbornej kapacity starostov obcí na výkon ich funkcie, 
otázky podmienenia výkonu volených funkcií určitými podmienkami, 
ktoré by prispievali k skvalitneniu výkonu takýchto funkcií ako aj 
otázky trestnoprávnej zodpovednosti volených zástupcov. Záver 
diskusií smeroval k názorom o pasivite a neochote štátu a štátnych 
orgánov riešiť existujúcu nepriaznivú situáciu v miestnej samospráve, 
diskutovalo sa o potrebe kvalitných systémových riešení, ktoré budú 
navrhovať a zavádzať odborníci, teoretici i ľudia z praxe spoločne, 
na základe širokého konsenzu a odbornej diskusie. 

Rastislav Král, Lukáš Olexa
interní doktorandi Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Vedeckú konferenciu s názvom „Územná samospráva ako forma 
verejnej moci“ zorganizovala dňa 18. októbra 2012 Fakulta verejnej 
správy UPJŠ v Košiciach, a to v súvislosti s grantom agentúry VEGA 
č. 1/0294/12 a s vedeckou orientáciou Katedry verejnoprávnych 
disciplín, ako hlavného organizátora. Konferencie sa okrem členov 
katedry zúčastnili aj zástupcovia z Generálnej prokuratúry SR, 
zástupcovia domácich a zahraničných právnických fakúlt a ďalší 
hostia, prinášajúci svoje poznatky a skúsenosti najmä z praxe. 
Konferencia bola obsahovo zameraná na štyri okruhy problémov.

Prvým okruhom problémov bol vzťah štátu, štátnych orgánov 
a miestnej samosprávy. V rámci neho odznelo viacero podnetných 
príspevkov. Ako prvý vystúpil s príspevkom „Územná samospráva 
ako jeden z prejavov vertikálnej deľby moci v demokratickom 
a právnom štáte“ Štefan Kseňák odborný asistent Právnickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach. Venoval pozornosť postaveniu a pôsobnosti 
územnej samosprávy vo vzťahu k štátu. Poukázal na dynamický 
rozvoj samosprávy v nedávnom období i na narastajúce nedostatky 
súvisiace s výkonom jej právomoci. Problematiku fungovania územnej 
samosprávy v Poľsku priblížil zahraničný účastník konferencie Adam 
Poszewiecki vo svojom príspevku „Niektoré otázky vzťahu štátu 
a územnej samosprávy v Poľsku“. Autor príspevku, ktorý je odborným 
asistentom na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
v Poľsku, predstavil základný model fungovania územnej samosprávy 
v Poľsku a vymedzil niektoré z aktuálnych praktických problémov, 
ktoré sú v určitých momentoch podobné i tým na Slovensku. V poradí 
tretia referujúca Martina Tokárová Kuzmová, externá doktorandka 
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, poskytla svoj pohľad na sú-
stavu rozpočtov subjektov územnej samosprávy v podmienkach 
Slovenskej republiky vo svojom príspevku s názvom „Samostatnosť 
rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov“. 
Za ňou vystúpila. Monika Skalická, interná doktorandka z Fakulty 
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici, ktorá prezentovala tému deliberatívnej demokracie 
v podmienkach územnej samosprávy. Prvý tematický okruh uzatvorila 
príspevkom Alena Krunková, prodekanka pre pedagogickú činnosť 
Fakulty verejnej správy, základnou charakteristikou a analýzou prvkov 
demokracie v územnej samospráve s dôrazom na ich efektívnosť. 
Vystúpila s príspevkom „Efektívnosť prvkov demokracie v územnej 
samospráve“. 

Druhý tematický okruh bol zameraný na otázky normotvorby 
územnej samosprávy. Tento blok rokovania otvorila Ľubica Masárová 
z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Príspevkom 
venovaným najmä praktickým otázkam normotvorby obcí v otázkach 
miestnych daní s názvom „Aktuálne otázky normotvorby územnej 
samosprávy“. Právny pohľad a skúsenosti z praxe prezentoval vo 
svojom výstupe aj Slavomír Šúrek z Generálnej prokuratúry SR, 
ktorý sa zaoberal otázkou „Interpretačné pravidlo – áno či nie?“, kde 
vyjadril svoj názor na legislatívny rámec ovplyvňovaný interpretačným 
pravidlom v podmienkach Slovenskej republiky. Záverečný príspevok 
druhého bloku konferencie bol venovaný kontrole na úrovni miestnej 
samosprávy, ktorý predstavil Jozef Tekeli, odborný asistent na Práv- 
nickej fakulte UPJŠ v Košiciach. V článku „Zásady vykonávania 
kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom obce ako prejav 
normotvornej pôsobnosti obce“ sa zameral najmä na tie nejasnosti 
a nepresnosti v slovenských právnych predpisoch, ktoré nedosahujú 
dostatočnú kvalitu a spôsobujú neprehľadné, nelogické, či právne 
otázne vzťahy na úrovni kontroly v miestnej samospráve. 

V treťom tematickom okruhu, zaoberajúcom sa otázkou vzťahu 
odbornosti a demokracie v obecnej samospráve, vystúpili celkovo 
štyria referujúci. Svoj odborný príspevok predstavil Tomáš Majerčák 
z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý orientoval svoj výklad 
na vzťah medzi zodpovednosťou a odbornosťou v územnej samo-
správe. Ako ďalší s prezentáciou svojho príspevku vystúpil Tibor Seman 
z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sa dotkol zaujímavej 
otázky podmienenia výkonu funkcie starostu alebo primátora 
stupňom dosiahnutého vzdelania a prezentoval teoretický konštrukt 
konkrétneho článkového vymedzenia zákonného návrhu, ktorý by 
mohol otázku podmienok vzdelania pre volených zástupcov riešiť. 
Podrobne svoje úvahy rozpracováva v príspevku s názvom „Vyššie 
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Predstavenie proBiotech-u
- Kompetenčného centra

pre biomodulátory a výživové doplnky
Prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty 

UPJŠ v Košiciach MVDr. Alojz Bomba, DrSc. predstavil dňa 
18. októbra 2012 v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ 
Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky - 
PROBIOTECH. Jedná sa o vybudovanie špičkového výskumného 
pracoviska medzinárodnej úrovne, etablovaného nielen v domá-
cej vedecko-výskumnej základni, ale aj v medzinárodnom výskum-
nom priestore. Jeho výskum bude zameraný na uplatnenie 
nových a efektívnejších postupov v prevencii srdcovo-cievnych 
a nádorových chorôb využitím probiotických mikroorganizmov 
a naturálnych bioaktívnych látok. Kompetenčné centrum zahŕňa 
výskum a aplikáciu priobiotických mikroorganizmov a naturálnych 
bioaktívnych látok v oblasti humánnej aj veterinárnej medicíny.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

Článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj 
pre projekt: Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové 
doplnky - PROBIOTECH spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

Ako pokračuje realizácia projektu EXPERT
na Katedre slovakistiky, slovanských filológií

a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ 

Projekt EXPERT, financovaný z európskych štrukturálnych 
fondov, do ktorého sú zapojené viaceré katedry FF UPJŠ sa 
pomaly blíži k záveru svojej prvej fázy. Októbrovú návštevu 
domácich i zahraničných expertov na vyučovanie slovenčiny  
a češtiny ako cudzieho jazyka sme využili najmä na konzultácie 
k tvorbe vzdelávacieho programu, ktorý šijeme takpovediac  
na mieru našej univerzite. Ako východisko pre modelovanie 
cieľovej skupiny projektu sme si vybrali zahraničných študentov, 
ktorí k nám prichádzajú v rámci programu ERAZMUS, ale v tomto 
ohľade máme na mysli najmä prioritné záujmy iných fakúlt, ku kto- 
rým bezpochyby patria zahraniční študenti lekárskej fakulty. 
Náš vzdelávací program, ktorý v procese jeho tvorby počas 
svojej poslednej návštevy v Košiciach pripomienkovali domáci 
a zahraniční experti (doc. PhDr. Milan Hrdlička, PhD., a PhDr. Jiří 
Hasil, PhD., z Karlovej univerzity v Prahe), preto obsahuje okrem 
univerzálnych gramatických a komunikačných tém pre jednotlivé 
úrovne ovládania slovenského jazyka podľa medzinárodného 
referenčného rámca (A1 – C2) aj komunikačné témy zamerané 
na prírodné vedy a medicínu. Ako súčasť vzdelávacieho programu 
pripravujeme navyše i učebný plán, ktorý by mal v praxi pomôcť 
hlavne menej skúseným učiteľom slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Keďže odbornú prípravu učiteľov slovenčiny ako cudzieho 
jazyka považujeme za veľmi dôležitú, zamerali sme sa v tejto 
fáze projektu aj na ňu. V prvom rade pri učení slovenčiny ako 
cudzieho jazyka vychádzame z vlastných skúseností, získaných 
väčšinou našich kolegov zúčastnených na projekte dlhoročnou 
praxou v tomto odbore, ale rady odborne pripravených učiteľov 
slovenčiny ako cudzieho jazyka rozširujeme aj prednáškami 
z odborovej didaktiky. Prvé dva prednáškové bloky odzneli v rámci 
ostatnej návštevy expertov 23. októbra popoludní a 24. októbra 
dopoludnia. Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., z Univerzity 
Komenského v Bratislave, sa v nich zamerala na opis slovenčiny ako 
cudzieho jazyka so zreteľom na špecifické javy jazykových rovín 
a medzijazykovú konfrontáciu, na metodiku slovenčiny ako 
cudzieho jazyka so zreteľom na výber učiva a jeho didaktickú 
transformáciu a iné vybrané problémy. V diskusiách medzi 
zúčastnenými učiteľmi rezonovali z odprednášaných tém najmä 
gramatické minimum vo výučbe začiatočníkov ako aj výber a tvorba 
učebných materiálov. Úplní začiatočníci v „remesle“ vyučovania 
slovenčiny ako cudzieho jazyka z našich radov absolvujú externý 
kurz na FF UK v Bratislave.

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.,
zodpovedná za realizáciu časti projektu EXPERT

na KSSFaK FF UPJŠ

Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú spoločnosť/

Projekt je spolufinancovaný zo zrojov EÚ.
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XX. memoriál prof. mUdr. jána kňazovického
motto: nihil est annis velocius (ovidius).

             nič nebeží rýchlejšie ako roky.
Veľmi rýchlo uletelo aj 20 rokov od prvého Memoriálu prof. Kňazovického. Pri jubilejnom XX. memoriáli považujeme za vhodné uviesť 

niekoľko historických údajov o jeho vzniku, jeho doterajšom priebehu, obsahu a budúcnosti. Myšlienka usporiadať Memoriál prof. 
MUDr. Jána Kňazovického, v rámci Spolku lekárov v Košiciach každý rok v týždni, v ktorom sa prof. Kňazovický narodil – 27. október 
1893 vznikla pri oslave 100. výročia jeho narodenia, ktoré sa uskutočnilo v rámci X. Dies Jessenii dňa 28. mája 1993.

Súčasne na tejto oslave bola poslucháreň č. 1. LF UPJŠ, 
na základe rozhodnutia vedenia LF UPJŠ pomenovaná ako 
poslucháreň prof. Kňazovického. Na základe dohody iniciátorov 
s vedením Spolku lekárov v Košiciach na Memoriáli prof. 
MUDr. J. Kňazovického sú prednesené prednášky autorov 
z dcérskych kliník pôvodnej materskej chirurgickej kliniky LF 
UPJŠ v Košiciach – z I. chirurgickej kliniky, II. chirurgickej 
kliniky, Kliniky úrazovej chirurgie, Neurochirurgickej kliniky a Kli- 
niky plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Za koordinátora 
Memoriálu bol poverený doc. MUDr. J. Vajó, CSc. Prvý memoriál 
prof. MUDr. J. Kňazovického sa konal 27. októbra 1993 v po-
sluchárni prof. MUDr. S. Kostlivého v II. pavilóne FN L. Pasteura 
v deň stého výročia narodenia prof. Kňazovického. I. – V. 
Memoriál sa uskutočnil v posluchárni prof. MUDr. S. Kostlivého 
v II. pavilóne VI. – XIV. Memoriál z technických príčin sa konal 
v posluchárni prof. F. Póra v VI. pavilóne FN LP. 

Od XV. Memoriálu 29.10. 2007 sa konali, konajú a budú sa 
konať v posluchárni č. 1 – prof. Kňazovického na LF UPJŠ v Ko-
šiciach, Trieda SNP č. 1.

Na doterajších 19 Memoriáloch odzneli prednášky na veľmi 
dobrej odbornej a vedeckej úrovni doplnené často bohatou 
diskusiou, ktoré spĺňali požiadavky na prednášky, ktoré sú pre-
zentované v rámci Spolku lekárov v Košiciach. Boli tu prednášky 
z rôznych oblasti našej chirurgickej činnosti, pacientov od veku 
novorodeneckého až po vysokú starobu. Prednášky venovali 
pozornosť novým trendom v chirurgii, otázkam etiky v chirurgii 
a jej nadstavbových odboroch ako aj otázkam intenzívnej sta-
rostlivosti v chirurgii od dôb prof. Kňazovického po súčasnosť, 
využitia nových operačných techník v našej operačnej činnosti 
a ekonomický náročných operácií na našich pracoviskách. 
Záujem vzbudili aj kazuistiky z našej chirurgickej činnosti ako 
aj téma quo vadis chirurgia na začiatku 21. storočia. V rámci XI. 
memoriálu ktoré sa konalo 27. októbra 2003 v deň 110. výročia 
narodenia prof. Kňazovického súčasní predstavitelia a pracovníci 
pracovísk Košickej chirurgickej školy, vedenie LF UPJŠ, vedenie 
FN LP a členovia rodiny si pamiatku prof. MUDr. Kňazovického 
uctili aj návštevou jeho hrobu na cintoríne Rozália.

Slávnostné otvorenie X. Dies Jessenii. Správa doc. J. Vajó, prof. P. Paf-
ko – Praha, prof. I. Jurkovič – dekan LF UPJŠ, prof. J. Černý – Bratislava, 
MUDr. I. Kochan – riaditeľ FNL. Pasteura, doc. I. Kundrát

Účastníci X. Dies Jessenii

prof. I. Jurkovič – dekan Lekárskej fakulty odhaľuje tabuľu na Poslu-
chárni prof. Kňazovického

Memorial prof. MUDr. J. Kňazovického v posluchárni prof. Póra VI. Pavi-
lóne UN L. Pasteura v roku 1988
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Po dohode vedenia Spolku lekárov v Košiciach s koordinátorom 
a vedením I. a II. chirurgickej kliniky od XIX. Memoriálu (24. 10. 
2011) sa do jeho programu zaradili každý rok striedavo prednášky 
autorov z Kliniky kardiochirurgickej a Kliniky cievnej chirurgie. 
V koordinácii od XIX. memoriálu s prof. Vajóom sa každý rok 
striedajú a budú striedať prednostovia I. a II. chirurgickej kliniky 
s predsavzatím, aby tradícia Memoriálu prof. Kňazovického 
bola zachovaná a udržiavaná aj ďalšími generáciami Košickej 
chirurgickej školy.

XX. memoriál prof. Jána Kňazovického sa konal 29. októbra 
2012 v seminárnej miestnosti LF UPJŠ s témou: „Spomíname 
na našich učiteľov a kolegov.“

Koordinátormi boli: prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., II. chirurgická 
klinika a prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., I. Chirurgická klinika 
UN LP, LF UPJŠ v Košiciach.

V prednáškach doplnených obrazovou dokumentáciou boli 
úctou spomienkou naši zosnulí učitelia a kolegovia.

1. Bober J., Radoňák J., z I. chirurgickej kliniky:

MUDr. M. Kováčik, CSc.
(* 11. 2. 1927 + 27. 9. 2001)
Narodil sa v Rosine – Žiline. 

Štúdium medicíny začal na LF 
UK v Bratislave a ukončil na LF 
v Košiciach v roku 1951. Po 
promócii pracoval 1 rok na Ústave 
anatómie LF v Košiciach, od roku 
1952 do roku 1958 bol odborným 
asistentom chirurgickej kliniky. Od 
roku 1958 vykonával funkciu primá- 
ra Chirurgického oddelenia NsP 
Gelnica, až do roku 1961. V sep- 
tembri 1961 sa na Chirurgickú 

kliniku do Košíc vrátil do funkcie kuratívneho zástupcu prednostu 
kliniky. V tejto funkcii pracoval do roku 1990 (takmer 30 rokov) až 
do odchodu do dôchodku. 

Napriek náročnej kuratívnej práci sa zapojil aj do vedeckej, 
prednáškovej a publikačnej činnosti. V roku 1982 obhájil kandi-
dátsku dizertačnú prácu a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied.

Primár MUDr. M. Kováčik, CSc. bol dobrý človek, lekár –
chirurg, ktorý pre zdravie chorých venoval veľa námahy, bez 
ohľadu na vlastné záujmy a zdravie.

MUDr. Ján Šalling
(* 27. 7. 1922 + 4. 11. 2006) 

Narodil sa v Mengusovciach. Štu- 
doval na LF Slovenskej univerzity 
v Bratislave. Po promócii od r. 1950 
– 1953 pôsobil na Chirurgicko-
gynekologickom oddelení v Kež-
marku. Na chirurgickú kliniku KÚNZ 
v Košiciach nastúpil v marci 1954. 
Od roku 1956 ako asistent na LF 
mal predpoklady aj pre vedeckú 
prácu. Zvrat nastal r. 1960, kedy 
z ideologického dôvodu ako veriaci 
nestraník, čo verejne na previerke 

prehlásil, bol zo školstva do týždňa prepustený. Nakoniec pod 
tlakom a vyhrážkami zo strany ŠTB, aby pristúpil na spoluprácu, 
čo odmietol, opustil dobrovoľne ako 38-ročný aj klinickú chirurgiu, 
ktorá bola jeho životnou voľbou. Po odchode pracoval v OÚNZ 
v chirurgickej ambulancii v Starom meste a na Poliklinike Sever 
do roku 1968.

V roku 1968 – 1972 pracoval ako chirurg v Hospital Aziac 
Othmana v Tunise. Po návrate a otvorení novej FN na Tr. SNP, 
nastúpil r. 1974 ako vedúci lekár na Chirurgickom oddelení 
polikliniky. Cenným prínosom boli i jeho inštruktážne filmy pre 
výučbu poslucháčov medicíny, ktorým sa rád venoval pri ich 
výučbe v ambulancii. 

Cenil si prácu a priateľstvo bývalých kolegov. Vysoko si vážil 
osobný vzťah prof. Kňazovického k nemu, vzťah dobrého učiteľa 
k žiakovi.

MUDr. Karolína Tomoriová
(* 21. 1. 1928 + 1. 4. 2007)
Narodila sa v Čiernej Hore v se- 

vernej časti Spiša. Štúdium me-
dicíny absolvovala v rokoch 1948 
– 1953 na LF v Košiciach. Už 
ako študentka mala blízky vzťah k 
chirurgickým disciplínam a od ja- 
nuára 1954 s plným nasadením 
pracovala na Chirurgickej klinike 
ako sekundárna lekárka pod 
vedením prof. Kňazovického a ne-
skôr akademika Matejíčka. 

V roku 1969 nasledovala 
manžela, ktorý bol menovaný za 
vedúceho Ústavu fyziológie a neskôr prodekana novozaloženej 
Lekárskej fakulty Komenského univerzity v Martine. Pracovala 
na tamojšej Chirurgickej klinike ako ordinárka pre onkochirurgiu. 
V roku 1985 získala čestný titul „najlepší pracovník FNsP“ 
v Martine a dostala štátne vyznamenanie „Zaslúžilý lekár“.

V roku 1986 sa vrátila s rodinou do Košíc a pracovala 
na Chirurgickej klinike a na Pobočke Ústavu doškoľovania 
lekárov v Košiciach. Od januára 1991 do roku 2002 ako chirurg 
v nemocnici s poliklinikou v Moldave nad Bodvou, odkiaľ odišla 
do dôchodku.

MUDr. Karolína Tomoriová v našich spomienkach bola a zostane 
ako dobrosrdečná, láskavá, nesmierne obetavá a skromná lekárka 
– chirurgička akých bolo a je stále málo.

Náhrobný kameň prof. MUDr. J. Kňazovického a jeho rodiny na cintorí-
ne Rozália v Košiciach

Na fotografii sú prítomní účastnici spomienkovej akcie na cintoríne Ro-
zália – zástupcovia FN L. Pasteura, LF UPJŠ, I. a II. Chirurgickej klini-
ky, Neuroghirurgickej kliniky, Spolku lekárov v Košiciach a rodiny prof. 
Kňazovického

MUDr.M. Kováčik, CSc .

MUDr. Ján Šalling

MUDr. Karolína Tomoriová 
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MUDr. Július Štuller, CSc.
(* 10. 1. 1924 + 21. 3. 1999)
Narodil sa 10. 1. 1924 v Dolných Slažanoch okres Zlaté 

Moravce. Od roku 1945 študoval na LF UK v Bratislave. Promoval 
29. 6. 1951. 

Od promócie pracoval na chirurgickom oddelení v Zlatých 
Moravciach ako sekundárny lekár, neskôr ako zástupca prednostu 
chirurgického oddelenia. 

Od 1. 1. 1956 prešiel do služieb chirurgickej kliniky FN 
v Košiciach ako sekundárny lekár, od 1. 10. 1956 ako odborný 
asistent. Od januára 1968 do januára 1972 pôsobil ako expert 
v Maroku. 

V roku 1976 získal hodnosť kandidáta vied. 
Od roku 1980 až do septembra 1985 pôsobil znova ako expert 

v Alžírsku. V septembri 1985 odišiel do starobného dôchodku. 

Doc. MUDr. Ján Sabo-Nacko,  
     CSc.

(* 22. 3. 1938 + 14. 8. 2001)
Narodil sa v Snine. Študoval na 

LF UK v Bratislave. Po ukončení 
štúdia nastúpil na Chirurgickú 
kliniku v Košiciach dňa 24. 7. 
1962 a pracoval tu nepretržite 
až do svojej smrti. Prešiel 
funkciami sekundárneho lekára, 
ambulantného lekára, odborného 
asistenta i docenta v odbore 
chirurgia. Venoval sa všeobecnej 
chirurgii so zameraním na brušnú 
chirurgiu. Svojou aktivitou a skú-

senosťami získanými v Prahe prispel veľkou mierou pri spúšťaní 
transplantačného programu životne dôležitých orgánov v Koši- 
ciach, predovšetkým v oblasti odberov orgánov pre transplantač- 
né účely i koordinátorskou činnosťou nášho transplantačného 
centra. Jeho obdivuhodné organizačné schopnosti boli vždy 
zárukou úspešného priebehu rôznych vedeckých podujatí 
(kongresov, sympózií i vedeckých konferencií), kde pôsobil ako 
organizačný tajomník. Bol priamy, skromný, ochotný, pracovitý 
a priateľský.

MUDr. Ivan Blažej
(* 4. 9. 1945 + 27. 1. 2005)
Narodil sa vo Vrútkach, okr. 

Martin. Štúdium na LF UPJŠ v Ko- 
šiciach ukončil v roku 1969. Od 
roku 1971 pracoval na Chirurgickej 
klinike ako sekundárny lekár. Od 
roku 1979 pôsobil na LF – UPJŠ ako 
odborný asistent na Chirurgickej 
klinike do 31. 12. 1989. 

Už ako odborný asistent, ale 
aj neskôr vo funkcii primára I. 
chirurgickej kliniky bol aktívny 
vo vedeckej, publikačnej a pred- 
náškovej činnosti.

Od 1. 1. 1990 nastúpil do funkcie primára Chirurgickej kliniky 
FNsP – Tr. SNP č. 1 Túto funkciu vykonával do 31. 08. 2001.

Pri vykonávaní zodpovednej funkcie primára sa ukázali jeho 
povahové vlastnosti. Bol to pracovitý, čestný, spravodlivý, 
pravdovravný, precízny a spoľahlivý človek. 

Od 1. 9. 2001 až do 15. 9. 2003 vykonával na I. chirurgickej 
klinike funkciu konziliára. Dňa 15.9.2003 prešiel do služieb NsP 
v Kráľovskom Chlmci a tu vykonával funkciu primára chirurgického 
oddelenia. Túto činnosť vykonával veľmi svedomite, s maximálnou 
spokojnosťou vedenia nemocnice, svojich spolupracovníkov ako 
aj chirurgických chorých až do svojej náhlej a nečakanej smrti. 

MUDr. Igor Chymčak 
(* 20. 1. 1960 + 20. 6. 2006)
Narodil v Košiciach. ZDŠ ukončil 

v roku 1974. V rokoch 1978 – 1984 
študoval na LF UPJŠ v Košiciach. 
Po ukončení štúdia nastúpil na po- 
promočnú prax v septembri 1984 
na chirurgickú kliniku v Košiciach 
do funkcie sekundárneho lekára. 
I. atestáciu úspešne absolvoval 
v roku 1988 a II.atestáciu z chirur- 
gie absolvoval v roku 2003. Od 
roku 1989 sa jeho zdravotný stav 
postupne zhoršoval. Opakované 
hospitalizácie a opakovaný pokus 
o zaradenie do pracovného pro- 
cesu boli postupne menej a menej 
úspešné.

Koncom roka 2004 odišiel do invalidného dôchodku a prerušil 
úplne kontakt z pracoviskom.

2. Vajó J., Belák J., z II. chirurgickej kliniky:

Doc. MUDr. Jozef Andrašina, 
    CSc.

(*18. 12. 1926 + 16. 9. 1986)
Narodil sa v Gelnici. Promoval 

na LF v Košiciach v roku 1959. 
Odborný asistent, docent, vedúci 
Vedeckého laboratória chirurgickej 
kliniky, vedúci Katedry chirurgie, 
krajský odborník pre chirurgiu, 
prednosta Kliniky detskej chirurgie 
FN. Bol vynikajúcim pedagógom, 
vedeckým pracovníkom a lekárom 
(viď. podrobnejšie Universitas 
Šafarikiana, ročník XXX.X, č.1 
Spomienka na doc. MUDr. Jozefa 
Andrašinu, CSc.).

Doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, 
    CSc.

(* 15. 6. 1914 + 2. 9. 1995)
Narodil sa v Podbieli na Orave. 

Promoval na LF UK v Bratislave 
v roku 1938. Pracoval na chi- 
rurgickom oddelení v Martine, od r. 
1946 ako sekundárny lekár na chi- 
rurgickom oddelení potom na 
klinike v Košiciach. V roku 1957 
bol menovaný docentom v odbore 
chirurgia. Významnou mierou sa 
zaslúžil o rozvoj hrudnej chirurgie, 
chirurgie pažeráka a rekta na Chi- 
rurgickej klinike v Košiciach. Jeho 
monografia „Chirurgia náhlych 
príhod hrudníkových“ výrazne zviditeľnila Košickú chirurgickú 
kliniku, LF UPJŠ, ale i slovenskú hrudníkovú chirurgiu.

Doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.
(* 12. 7. 1937 + 20. 10. 2008)
Narodil sa vo Veľkom Rovnom, okres Bytča. Promoval v roku 

1962 na LF UK v Bratislave. V rokoch 1962 – 1992 pracoval na Od- 
delení hrudníkovej chirurgie Odborného liečebného ústavu 
TaRCH Vyšné Hágy ako sekundárny lekár, potom poverený 

doc. MUDr.
Ján Sabo-Nacko, CSc. 

MUDr. Ivan Blažej 

MUDr. Igor Chymčak 

doc. MUDr.
Jozef Andrašina, CSc.

doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, 
CSc.
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vedením Oddelenia hrudníkovej chirurgie a riaditeľ OLÚ TaRCH. 
V roku 1993 nastúpil na II. chirurgickú kliniku, pracoval tu najprv 
ako ordinár pre hrudníkovú chirurgiu, potom odborný asistent 
a od r. 1999 ako docent. Publikoval viac ako 50 prác a predniesol 
viac ako 100 prednášok doma i v zahraničí. Jeho odborná 
a vedecká činnosť bola ocenená SLS udelením bronzovej medaily 
„Propter merita“.

MUDr. Ján Chymčák
(* 4. 2. 1922 + 19. 9. 2010)
Narodil sa v Palote, okres Medzilaborce. Promoval na LF 

Univerzite Karlovej v Prahe v roku 1950. 1951 - 1954 sekundárny 
lekár Chirurgickej kliniky, 1954 – 1964 odborný asistent 
Chirurgickej kliniky, 1964 – 1982 lekár samostatne pracujúci 
ordinár pre detskú chirurgiu, 1982 – 1982 lekár samostatne 
pracujúci na Klinike detskej chirurgie FN Košice. Skromný, 
priateľský kolega, trpezlivý operatér s jemnou a precíznou 
operačnou technikou a rozvážnosťou v diagnostike a otcovským 
vzťahom k detským pacientom.

MUDr. Ladislav Janočko
(*12. 10. 1929 + 27. 7. 1986)
Narodil sa v Barci. Bol 

poslucháčom teológie prvého 
ročníka vysokej rehoľnej vysokej 
školy bohosloveckej v Nitre. 
Po zrušení rehole z kádrových 
dôvodov nemohol byť prijatý 
na vysokú školu. Pracoval ako 
robotník, dva roky bol vojakom 
pomocného technického práporu 
PTP. 3. 2. 1955 nastúpil do 
zamestnania v Štátnej vedeckej 
knižnici v Košiciach, kde bol 
bibliografickým spravodajcom bio- 
logických, lekárskych a tech- 
nických vied. Po kladnom hod- 

notení jeho práce v ŠVK bol prijatý na LF UPJŠ v Košiciach 
v rokoch 1959 – 1962 kde absolvoval tri ročníky štúdia a napriek 
tomu, že študoval s výborným prospechom 2. 4. 1962 
z politických dôvodov bol zo štúdia na LF UPJŠ vylúčený. 
V rokoch 1962 – 1964 pracoval najprv ako robotník vo VSŽ 
a potom za pomoci doc. MUDr. Andrašinu, CSc. ako pracovník 
pre vedecké informácie vo Vedeckom laboratóriu Chirurgickej 
kliniky LF UPJŠ. V rokoch 1964 – 1967 pokračoval v štúdiu 
na LF UPJŠ kde bol promovaný 18. 6. 1967. Od 1. 7. 1967 
pracoval vo Vedeckom laboratóriu Chirurgickej kliniky, bol 
prijatý za externého ašpiranta, obhájil ašpirantské minimum. 
Od 15. 5. 1984 do 27. 7. 1986 bol lekárom na pooperačnom 
odd. Chirurgickej kliniky. Bol spoluautorom alebo autorom 
21 publikácii a 65 prednášok. Jeho činorodú prácu prerušila 
zákerná choroba a smrť vo veku 57 rokov. Bol skromný, pracovitý 
a šľachetný človek, dobrý priateľ a lekár.

 
MUDr. Tibor Choleva
(*1. 4. 1940 +? )
Narodil sa v Košiciach. Promoval na Fakulte detského lekárstva 

Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1963. Na Chirurgickú kliniku 
nastúpil v roku 1964 ako sekundárny lekár, jeden rok pracoval 
na Klinike plastickej chirurgie. Od 1. 7. 1963 pracoval ako lekár 
samostatne pracujúci na Chirurgickej klinike. Opakovane pracoval 
ako lodný lekár Čsl. Námornej plavby v zahraničí a ako chirurg 
na expertíze v Lýbii. 15. 10. 1974 bol prijatý za odborného 
asistenta chirurgickej kliniky od 1. 6. 1982 bol v stave Kliniky 
detskej chirurgie. 31. 1. 1990 ukončil pracovný pomer na LF UPJŠ 
a na Klinike detskej chirurgie. O jeho ďalšom pôsobení vedomosti 
nemáme. Zomrel asi pred dvomi rokmi. 

MUDr. Ladislav Janočko

MUDr. Anton Horbaj
(*1. 9. 1946 + 31. 6. 2009)
Narodil sa v Slanci. Promoval na LF UPJŠ v Košiciach v roku 

1970. 19. 7. 1970 prijatý na Chirurgickú kliniku ako sekundárny 
lekár. Od 1. 6. 1982 pracoval na Klinike detskej chirurgie, 
potom na II. chirurgickej klinike. Zúčastnil sa školiaceho pobytu 
na Klinike detskej chirurgie v Prahe. Pracoval ako sekundárny 
lekár, starší sekundárny lekár a lekár samostatne pracujúci. 
V rokoch 1991 – 1994 bol ako chirurg na expertíze v Bengházii – 
Lýbia. Kamarátsky, skromný kolega nás opustil nečakane a náhle 
31. 6. 2009.

MUDr. Mária Földiová
(*6. 9. 1933 + ?) 
Narodila sa v Rimavskej Sobote. Promovala na LF UPJŠ 

v Košiciach. Pracovala na chirurgickom oddelení v Rožňave. 1. 9. 
1968 nastúpila na Chirurgickú kliniku ako odborná asistentka. Od 
1.10. 1972 pracovala na chirurgickej ambulancii Polikliniky Juh 
a od 1.6. 1982 ako chirurgický konziliár pre dospelých na Klinike 
detskej chirurgie a potom na Poliklinike Staré mesto. O jej ďalšom 
pôsobení a živote informácie nemáme. Spomíname na ňu ako na 
skromnú, pracovitú a zodpovednú lekárku s priateľským vzťahom 
ku kolegom.

MUDr. Andrej Rychlo, CSc.
(*12. 3. 1927 +25. 9. 2005)
Narodil sa v Užhorode. Promoval na LF UK v Bratislave. 

Bol odborným lekárom pre patológiu. 1.3. 1959 nastúpil do 
Vedeckého laboratória Chirurgickej kliniky LF UPJŠ a pracoval 
na úseku patomorfologie a histológie. Po zlúčení vedecko 
výskumnych pracovísk LF UPJŠ na klinikách a vzniku Ústavu 
experimentálnej medicíny v roku 1984 prešiel pracovať do tohto 
ústavu, kde pracoval ako histopatológ na oddelení morfologickom.

3. Prednáška Sidor Z., Kitka M., Ivanecký Š., z Kliniky 
úrazovej chirurgie a CPO UNL.Pasteura:

MUDr. J. Bauer - zakladateľ košickej traumatológie, MUDr. V. 
Polyák, prof. MUDr. M. Kováč – lekári na úrazovej chirugii.

Primár MUDr. Ján Bauer
(* 24. 6. 1920 + 4. 2. 1999)
Narodil sa v Zlatých Moravciach. Promoval v roku 1944 na LF 

SU v Bratislave. Pracoval na Chirurgickej klinike LF v Bratisla- 
ve, na chirurgickom oddelení v Leviciach, v Zlatých Moravciach 
a vo Zvolene. V roku 1950 nastúpil na Chirurgickú kliniku LF 
v Košiciach, kde pri všeobecnej chirurgie sa venoval hlavne 
úrazovej chirurgii. Keď v rámci KUNZ Košice bolo zriadenie 
Traumatologického oddelenia, stal sa jeho primárom a v tejto 
funkcii pôsobil až do odchodu do dôchodku 1986. Bol krajským 
odborníkom pre úrazovú chirurgiu, predsedom Sekcie úrazovej 
chirurgie SCHS SLS. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj 
úrazovej chirurgie vo Vsl. Kraji a na Slovensku.

Prof. MUDr. Michal Kováč, DrSc.
(* 21. 3. 1929 + 22. 3. 1996)
Narodil sa vo Važci. Promoval na LF v Košiciach v roku 1953. 

Pracoval ako odborný asistent na Katedre fyziológie LF a od r. 
1971 ako odborný asistent Chirurgickej kliniky, venoval sa hlavne 
úrazovej chirurgii. V roku 1977 bol habilitovaný za docenta a v roku 
1978 sa stal prednostom Ortopedickej kliniky. V roku 1985 bol 
inaugurovaný za profesora. Bol vedúcim katedry chirurgických 
odborov na LF UPJŠ, členom domácich a zahraničných odborných 
spoločností a koordinátorom rezortného výskumu v ortopédii.
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Primár MUDr. Viliam Polyák
(*22. 3. 1929 + 3. 1. 1996)
Narodil sa v Domaši, okres Želiezovce. Promoval na LF v Ko- 

šiciach v roku 1957. Od roku 1956 pracoval ako odborný 
asistent na Chirurgickej klinike. V rokoch 1953 – 1959 pracoval 
na Traumatologickom oddelení KUNZ. Spolupracoval pri or-
ganizovaní dopravnej a záchrannej služby v rámci FN a KUNZ. 
Keď sa v Košiciach vytvorila SRZP 1. 1. 1974 bol poverený jeho 
vedením ako primár SRZP a významnou mierou sa zaslúžil o jeho 
ďalší rozvoj a budovanie materiálne a personálne.

4. Prednáška Gajdoš M. z Neurochirurgickej kliniky: 
Z histórie neurochirurgie na Slovensku a v Košiciach. 

5. Prednáška Zábavníková M., Guzanin Š. z Kliniky 
plastickej a rekonštrukčnej chirurgie: MUDr. R. Erdélyi, doc. A. 
Kipikaša – zakladatelia plastickej chirurgie v Košiciach.

MUDr. Robert Erdélyi, DrSc.
(* 1921 + 2005)
Narodil sa v Marosujvari, Rumunsko. Promoval na LF Univerzity 

Karlovej v Prahe v roku 1945. V rokoch 1945 -1947 pracoval na 
internom a gynekologicko-pôrodníckom odd. Nemocnice Teplice- 
Šanov v rokoch 1947 – 1949 na chirurgickom oddelení v Levoči 
a Prešove. V rokoch 1949 – 1952 pracoval na Klinike plastickej 
chirurgie LF hygienickej UK v Prahe , pod vedením akademika 
Burina prv ako školenec potom ako odborný asistent. V roku 1953 
keď v rámci chirurgickej kliniky LF v Košiciach vzniklo oddelenie 
plastickej chirurgie bol poverený vedením tohto oddelenia. Keď v 
roku 1955 vzniklo samostatné oddelenie plastickej chirurgie , bol 
menovaný za primára tohto oddelenia. Na LF hygienickej UK Praha 
obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied CSc. a doktora vied DrSc. 
Vo funkcii primára samostatného oddelenia plastickej chirurgie FN 
KÚNZ Košice pôsobil do roku 1968 kedy sa odsťahoval najprv do 
Prahy a potom do Kanady. Po nostrifikácii pôsobil v Toronte na 
súkromnej ambulancii plastickej chirurgie.

Doc. MUDr. Albín Kipikaša, 
    CSc.

(*1932 + 1993)
Narodil sa vo Vyšnom Slavkove 

Promoval na LF v Košiciach v 
roku 1957. V rokoch 1957 – 
1959 pracoval na chirurgickom 
oddelení v Rožňave. V roku 1959 
nastúpil pracovať na Oddelenie 
plastickej chirurgie v Košiciach. 
V roku 1959 nastúpil pracovať na 
Oddelenie plastickej chirurgie v 
Košiciach. V roku 1969 atestoval 
z plastickej chirurgie, v roku 1970 
obhájil kandidátsku dizertačnú 

doc. MUDr.
Albín Kipikaša, CSc.

prácu a získal titul CSc., v roku 1971 bol habilitovaný za docenta 
a vymenovaný za prednostu Kliniky plastickej chirurgie LF 
UPJŠ. V tejto funkcii pôsobil do roku 1993. V roku 1964 bol 
lekárom Čsl. veľvyslanectva v Mongolsku a Číne. Uskutočnil prvú 
liposukciu v Československu. Mal citlivý prístup k pacientom aj k 
spolupracovníkom.

 Po úvodnej časti XX. Memoriálu vystúpil prof. MUDr. 
Emil Matejíček, DrSc., ktorý veľmi kladne hodnotil doterajšie 
memoriály, s potešením konštatoval, že sa tradícia zachovala, 
vyzval súčasných predstaviteľov košickej chirurgickej školy, 
aby bola naďalej zachovaná a poprial ďalším memoriálom prof. 
Kňazovického veľa úspechov. Na záver svojho vystúpenia ukázal 
auditoriu fotografiu portrétu prof. MUDr. Stanislava Kostlivého od 

akademického maliara Štefana Polkorába, ktorý prof. Kňazovický 
dostal s venovaním „Milému příteli doc. Dr. J. Kňazovickému  
v upomienku na 30. X. 1937“ od profesora Kostlivého. Tento 
obraz prof. Kňazovický keď odchádzal z funkcie prednostu kliniky 
dal svojmu nástupcovi prof. Matějíčkovi ako vzácnu pamiatku, 
ktorú má strážiť a potom odovzdať ďalšej generácii košických 
chirurgov.

Tento Obraz portrétu prof. Kostlivého prof. Matějíček odovzdal 
na XX. memoriáli prítomnému MUDr. Milošovi Kňazovickému, 
sekundárnemu lekárovi Kliniky úrazovej chirurgie FN L.Pasteura 
– vnukovi prof. Kňazovického s výzvou veľkej starostlivosti o tento 
obraz. 

Prof. MUDr. Stanislav Kostlivý (*30. X. 1877 Viedeň + 7. XII. 
1946 Praha). Jeho otec a matka pochádzali z Domažlíc v Chod-
sku. Medicínu študoval vo Viedni. Pracoval najprv vo Viedni, 
potom v Prahe a Třebíči. Po vzniku Lekárskej Fakulty Komenského 
univerzity v Bratislave v roku 1919 stal sa prednostom chirurgickej 
kliniky tejto fakulty a prvým prorektorom Univerzity Komenského 
, v rokoch 1923 – 1925 rektor Komenského Univerzity. Založil 
prvú slovenskú chirurgickú kliniku v Bratislave, vychoval prvých 
vlastných slovenských chirurgov. Je zakladateľom slovenskej 
chirurgickej školy. V Košiciach je po ňom pomenovaná ulica MUDr. 
Kostlivého a poslucháreň prof. Kostlivého na II. pavilóne UNL. 
Pasteura na Rastislavovej ulici č. 43. Na pamiatku prof. Kostlivého 
počnúc rokom 1947 sa každoročne koná vedecké odborné 
podujatie SCHS SLS v Bratislave „Chirurgický deň Kostlivého“. 
Tento rok 7. 12. 2012 bol 66. chirurgický deň Kostlivého.

 Na XX. memoriáli prof. Kňazovického spoločného 
vedeckého podujatia Spolku lekárov Košice, Regionálnej lekárskej 
komory Košice a UPJŠ Lekárska fakulta Košice bola bohatá účasť 
chirurgov, ale aj lekárov iných medicínskych odborov. Memoriál 
mal dôstojný priebeh, ktorého téma a atmosféra bola umocnená 
nedávnym sviatkom všetkých svätých. 

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
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FONETICI V TORUNI
Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov 

združuje pod hlavičkou Medzinárodného komitétu slavistov fonetikov a 
fonológov skúmajúcich slovanské jazyky.

Jej predsedom je Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, 
DrSc., a vedeckým tajomníkom prof. Ing. Július 
Zimmermann, CSc., obidvaja z Filozofickej fakulty UPJŠ. 
Členovia komisie sa takmer každoročne stretávajú 
na pôde niektorej z európskych univerzít, aby si vymenili 
nové poznatky i metodologické skúsenosti. Ich zasadnutie 
býva spojené s vedeckou konferenciou, na ktorej môžu 
svoje vedeckovýskumné výsledky prezentovať členovia, ale 
i nečlenovia komisie. 

V rodisku Mikołaja Kopernika na brehu poľskej Visly, v meste, 
ktoré láka prísľubom „gotiky na dotyk“ a svetoznámymi perníkmi, 
sa 8. – 9. novembra 2012 zišli členovia Medzinárodnej komisie 
pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov a mnohí ďalší európ- 
ski nadšenci fonetiky a fonológie, aby diskutovali o aktuálnych 
vedeckovýskumných otázkach.

V tomto roku sa fonetici a fonológovia zišli v historických 
priestoroch Uniwersytetu Mikołaja Kopernika v Toruni. Si-
tuovanosť krásnej univerzitnej budovy je priam kuriózna: 
neďaleko veľkého planetária priamo oproti väznici! Majestát- 
na tehlová budova plná vysokých gotických klenieb, 
ozdobných stĺpov, mozaikových podláh, monumentálnych 
dverí, fresiek a starožitných lustrov dodala konferencii 
nazvanej Zagadnienia fonotaktyki i morfotaktyki jazyków 
słowiańskich i bałkańskich slávnostný ráz. 

Problematika analyzovaná v konferenčných príspevkoch 
súvisela predovšetkým s otázkami asimilačných/neutralizač-
ných javov sandhi v slovanských jazykoch. Vystúpilo na nej 21 
účastníkov zo 6 európskych krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, 
Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko). Za Slovenskú republiku 
odzneli 3 referáty: na tému Semiotické pozadie konfigurácií 
segmentov a suprasegmentov referát Dr. h. c. prof. PhDr. 
Jána Sabola, DrSc., na tému Analýza protikladu znelosti 
a neznelosti vo fónickej štruktúre pomocou škálografickej 
analýzy referát dvojice Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., 
a prof. Ing. Július Zimmermann, CSc. (ktorý sa, žiaľ, nemohol 
na stretnutí zúčastniť) a na tému K problematike sandhi v slo-
venčine referát trojice Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., 
prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., a Mgr. Lena Ivančová. 

Členovia komisie: D. Horga 
(Chorvátsko), I. Sawicka (Poľ-
sko) a J. Sabol (Slovensko)

Členovia komisie sa do-
hodli na témach najbližšieho 
stretnutia. Výsledkom ich ro- 
kovania dôležitým pre FF UPJŠ je stanovenie miesta 
najbližšieho stretnutia: malo by sa ním stať Laboratórium 
experimentálnej fonetiky a komunikácie pri Katedre 
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Ko- 
šiciach. Ambíciou organizátorov je prepojiť toto významné 
podujatie s programom Košíc ako Európskeho hlavného 
mesta kultúry 2013. 

Na záver niekoľko hlbokých slov (nielen) o fonetike, kto- 
rými sa Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., rozlúčil s prí-
jemným torunským zhromaždením: „... Na ceste za obrodou 
ducha a činu, za kontinuálnosťou všeľudských hodnôt, za zá- 
zračnosťou ľudskej tvorivosti, za tichom a mlčaním, ktoré 
je spirituálnym zvukom zvona zvolávajúceho na meditáciu, 
nás sprevádza Jeho Vznešenosť a Pokora – umelecké a sú- 
činnostné vedecké echo viditeľného a zvnútorneného 
sveta. To práve ono môže pošepnúť, aby aj také exaktné 
disciplíny, k akým patrí kybernetika, genetika, energetika, 
ktoré vládnu dnešnému svetu, vedeli o svojej kalambúrovej 
časti, ktorou je etika. A tento jazykovo-axiologický problém 
nesie aj naša FONETIKA, takto fónicko-kombinačne podľa 
interpretovaného pomenovania – veda o mravných princípoch 
fungovania semioticky požehnaného zvuku v spoločnosti. 
Jej etický rozmer je daný vnútornými, spirituálnymi signálmi 
ľudského hlasu, pôvabne rozochvievajúceho vibrácie vzdu- 
chových vĺn a prinášajúceho informačné hodnoty a uspo- 
kojenie z komunikácie, v ktorej hlas expedienta nie je hlasom 
volajúceho na púšti. ...“

Lena Ivančová

Konferenčné vystúpenie J. Sabola

J. Sabol a L. Ivančová z UPJŠ v Košiciach
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Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika II. 
sa konalo vo Vysokých Tatrách v dňoch 24. – 26. októbra 2012 
pod záštitou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, 
v spolupráci s Ústavom státu a práva Akademie věd České 
republiky, v. v. i. v Prahe a Ústavom štátu a práva Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave. Pri tejto príležitosti navštívil našu alma 
mater dňa 23. októbra 2012 prof. Sergey Kirsanov, PhD., prezident 
rozvoja verejnej správy Prezidentského inštitútu humanitárneho 
vzdelávania v Sankt Peterburgu. Svojou prednáškou na tému 
„Perspektívy a predpovede pre Ruskú federáciu po vstupe do Sve- 
tovej obchodnej organizácie“ potešil všetkých študentov a peda- 
gógov. Tlmočenie z ruského do slovenského jazyka zabezpečovala 
JUDr. Diana Treščáková, PhD., odborná asistentka Katedry 
obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty. 

Pán profesor úvodom poznamenal, že hlavnými cieľmi Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO) je liberalizácia medzinárodného 
obchodu, zrušenie ciel a dovozných kvót, ako aj riešenie 
obchodných sporov medzi vládami a organizáciami v rámci 
obchodných rokovaní. Uviedol, že premiér Ruskej federácie 
Dmitrij Medvedev verí v ekonomickú výhodnosť pristúpenia 
do WTO pre všetkých jeho partnerov, nakoľko potenciál WTO by 
mal prispieť k medzinárodnej ekonomickej stabilite. Ďalej predstavil 
negociačný proces Ruskej federácie do WTO, ktorý začal v roku 
1995 a ktorého vyústením sa stala ratifikácia príslušných právnych 
dokumentov o pristúpení, schválená 16. decembra 2011 na ôsmej 
ministerskej konferencii WTO. Vtedy sa Ruská federácia stala 
plnoprávnym členom organizácie. Cieľ spájania, podľa jeho slov, 
tkvie v porovnaní s existujúcim a nediskriminačným prístupom v pre- 
sadení ruského tovaru na zahraničné trhy, v prístupe k me- 
dzinárodnému mechanizmu pre riešenie medzinárodných sporov, 
vo vytvorení priaznivejšej klímy pre zahraničné investície v dô- 
sledku uvedenia právneho systému do súladu s pravidlami WTO, 
vo zvýšení príležitosti pre uplatnenie ruských investorov (napr. v ban- 
kovom sektore), vo vytváraní podmienok pre zvyšovanie kvality 
a konkurencieschopnosti domácej produkcie zväčšením prietoku 
služieb, zahraničných tovarov a investícii na ruský trh, účasti na vý- 
voji medzinárodných obchodných pravidiel na základe svojich 
národných záujmov, taktiež v zlepšení obrazu Ruskej federácie 
vo svetle plnoprávneho účastníka v medzinárodnom obchode. 

Vstup Ruskej federácie
do Svetovej obchodnej organizácie

očami prof. Sergeya Kirsanova, PhD.

So vstupom do WTO prijala Ruská federácia rad záväzkov, 
ktoré vytvárajú transparentné prostredie pre fungovanie 
medzinárodného obchodu a zahraničných investícií. Zákony a súd- 
ne rozhodnutia, týkajúce sa obchodu s tovarom, službami, práva 
duševného vlastníctva, ktoré boli prijaté v Ruskej federácii, bude 
treba urýchlene dať do súladu s požiadavkami WTO. Ruská 
federácia bude poskytovať aktuálne informácie vo verejnej 
doméne (vrátane webových stránok), aby boli k dispozícii pre čle- 
nov WTO, jednotlivcov a podniky. V rámci pristúpenia do WTO 
došlo k súhlasu, že obmedzí zrušenie dovozných ciel na viac ako 
700 tovarov a k zníženiu ciel, t. j. k zníženiu sadzieb na mnohých 
tovaroch.

Sergej Kirsanov dal zároveň do pozornosti skúsenosti 
Slovenskej republiky, ktoré v oblasti medzinárodných vzťahov 
posilňujú vzťah s Ruskou federáciou, Čínskou ľudovou republikou 
a Ukrajinou. Zdôraznil, že Ruská federácia je tretím najvýznam- 
nejším obchodným partnerom Slovenskej republiky (po Spolkovej 
republike Nemecko a Českej republike), a zároveň Slovensko je 
jedným z 20 hlavných obchodných partnerov Ruskej federácie. 
Určite zaujímavou je skutočnosť, že minister hospodárstva SR 
a minister školstva a vedy Ruskej federácie podpísali bezpečnostnú 
dohodu o spoločnom záujme v používaní a zdieľaní práv duševného 
vlastníctva, vzniknutých na základe spolupráce právnických osôb 
v SR a v Ruskej federácii. Na záver sa venoval otázkam pre a proti 
integrácii Ruskej federácie do WTO, kde vyzdvihol skúsenosti 
väčšiny vyspelých krajín, ktoré ukazujú, že nové technológie 
a inovácie sú kľúčovým zdrojom hospodárskeho rastu v dlhodobom 
horizonte a ich hodnota sa zvyšuje. Neúčasťou v medzinárodnej 
deľbe práce v rámci WTO by v Ruskej federácii mohlo dôjsť 
k technologickej zaostalosti, ako aj k spomaleniu ekonomického 
rastu. 

Vzácny hosť svojim aktívnym vystúpením prispel k rozšíreniu 
pohľadov na právnu a ekonomickú situáciu v Ruskej federácii. 

Mgr. Lukáš Cisko
Právnická fakulta UPJŠ

... z účinkovaní 
Folklórneho súboru Hornád

Folklórne súbory Hornád UPJŠ a Hanička otvorili 
akademickú folklórnu sezónu 2012/2013 podujatiami Detský 
Tanečný Domček a Folklorovica, ktoré boli pripravené pre ma- 
lých aj veľkých záujemcov o ľudový tanec, hudbu a spev. 
Zábava sa podarila, výdatne sme si zatancovali aj zaspievali, 
tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Vidieť ste nás taktiež 
mohli na viacerých podujatiach, ako Slávnosti vína v Čerhove, 
kurz slovenčiny Erasmus v priestoroch UPJŠ, na Medzinárodnej 
biospeleologickej konferencii v Dome umenia, na First Inter-
national Erasmus Ball v Hoteli Centrum. Na podujatiach 
Antológia folklóru a Valalicka parada (Margecany, Valaliky) sme 
uviedli tance z východného Slovenska, predstavili sme zvyky pri 
odovzdávaní žatevného venca gazdovi. Na 18. ročníku stretnutia 
priaznivcov folklóru Košické folklórne dni sme sa prezentovali 
v hudobno-speváckom programe, v Štátnom divadle, súťažiaci 
z nášho súboru v tancovaní ľudových tancov obsadili 2. a 3. 
miesto. Taneční pedagógovia viedli školy tanca. Vyvrcholením 
predvianočného obdobia bude spoločné účinkovanie FS Mostár 
a FS Hornád v Brezne, v programe Pokoj Vám. Deti z Haničky 
majú za sebou tiež množstvo vystúpení: Family Day, tanečné 
stretnutie s deťmi zo základných škôl, Košické folklórne dni, či 
Detský Tanečný Domček.

Marianna Svoreňová
FS Hornád
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Buď Fit buď jUmpinG
V sobotu dňa 17. 11. 2012 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach uskutočnil Jumping Maratón 2012 vol. 1. 
Týmto maratónom Jumping oslavoval prvé výročie, odkedy sa 
objavil v Košiciach. Celkovo je jumping na svete už vyše 12 rokov.

Jumping® a jeho história...
Jumping vznikol na základe potrieb zákazníka, ktorý mal 

problémy s kĺbami no aj napriek svojim problémom miloval 
pohyb a chcel v ňom pokračovať naďalej. Zakladatelia teda zvolili 
trampolínku a špeciálne ju upravili. Primontovali na ňu operadlá, 
aby sa človek cítil viac bezpečne a začali tvoriť kroky, ktoré sa 
až dodnes úspešne používajú v tomto cvičebnom programe. 
Odvtedy prešiel Jumping mnohými zmenami, pričom zásadný 
bol v patentovaní šesťuholníkovej trampolínky, kde bol výplet 
upevnený o rám nie pružinami, ale gumolanom. S takto zmenenou 
trampolínkou sa zmenil a prepracoval celý program. Jumping teda 
začal svoju púť v Čechách, kde aj vznikol, no dnes ho nájdete už 
aj v USA, Francúzsku, alebo Kuvajte.

Hodina Jumpingu, hodina zábavy...
V jumpingu ide o dynamické poskakovanie, alebo dupanie do 

trampolíny, ťažko tam budete hľadať premety či saltá. No aj napriek 
tomu sa pri skokoch využívajú a posilňujú stabilizačné svaly, ktoré 
pri iných cvičeniach väčšinou človek nepoužíva, hlavne ak ide 
o rovnú podlahu. Hodina je sprevádzaná hudbou a motivačným 
inštruktorom, ktorý si to odskáče s vami. Takže, ak si viete 
predstaviť hudbu z hriešneho tanca zistíte, že to môže byť akýsi 
tanec na trampolíne. Ak si však dokážete spomenúť na tempo 
pesničky „Žijeme len raz“ (Ego ft. Burian) zistíte že na hodinu je 
lepšie priniesť si uterák, aby ste si mali čím utierať pot, ktorý z Vás 
bude tiecť potokom. Tento druh cvičenia sa dnes využíva nielen 
ako rekreačné skupinové cvičenie, ktoré dokonale spaľuje tuky 
a uvoľňuje myseľ, ale aj na zvýšenie telesnej výkonnosti hlavne 
u športovcov.

Nováčikovia sa môžu tešiť...
Pre nováčikov je jumping v prvom rade zábava, netreba sa 

báť, že to nezvládnu netreba sa báť ani prehnaných svalovíc, ktoré 
na človeka čakajú ak sa dlho nehýbal. Keďže sa skáče na tram-
polínke, každý dopad je tlmený a preto záťaž na jednotlivé kĺby, ako 
aj svalové úpony je nižšia. Tým pádom aj napriek tomu, že človek 
si to na hodine doslova odskákal a je celý unavený, na druhý deň 
sa v pohode postaví z postele a pokračuje vo svojom živote tak ako 
predtým. Akurát s fantastickým pocitom na duši.

Jumping Maratón v Košiciach
Jumping je na Slovensku dva roky, do Košíc sa dostal práve 

pred rokom. Tohtoročný Jumping Maratón bol prvý v poradí, preto 
má v názve doplnok vol. 1. Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
sa tak mohlo stretnúť dokopy 12 inštruktorov pod jednou strechou. 
Inštruktori neváhali a prišli aj so svojimi trampolínkami z miest ako 
Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov, Michalovce ba 
dokonca aj Trenčín mal svoje zastúpenie. Na Jumping tak mohlo 
prísť až 100 ľudí, pretože to bol presný počet trampolín, ktoré boli 
na maratóne.

Maratón začínal predstavením jednotlivých inštruktorov a pred- 
stavením tomboly, kde prvou cenou bol víkendoví pobyt vo Vyso- 
kých Tatrách pre dve osoby v trojhviezdičkovom Hoteli Eufória 
v hodnote 400 €. Hneď po predstavení začínal rozcvičkou a úvod- 
ným strečingom. Na základe vopred známeho programu sa 
potom predstavili všetci inštruktori, teda skôr inštruktorky, ktoré 
vystupovali po dvoch, každý si pri tom užil ich 15 minút. Všetci 
návštevníci dostali pri vstupe občerstvenie.

Keďže banánov bola kopa, tak počas skákania si každý dobíjal 
energiu konzumáciou ďalších banánov. V závere sa predstavila 
návšteva a takzvaná mamička Jumpingu na Slovensku Vierka 
Gimecká, pričom ukázala, že „Jumpovať“ sa dá aj v kroji a na ľu- 
dové pesničky. Ako posledný sa predstavil jediný inštruktor 
a taktiež organizátor podujatia Vratko Rokyta. Maratón sa uzatvoril 
záverečným strečingom a losovaním tomboly. Týmto gratulujeme 
všetkým, ktorí v tombole získali vecné ceny, či permanentky 
na Jumping, alebo tiež exkluzívny víkendový pobyt vo Vysokých 
Tatrách. Vďaka patrí tiež všetkým sponzorom, ktorí s radosťou 
prispeli do tomboly.

Kde Jumping nájdem...
Ak hľadáte Jumping v Košiciach musíte navštíviť web stránku 

www.fitjumping.sk, kde sa dozviete všetky potrebné informácie 
o Jumpingu, taktiež sa cez túto stránku viete prihlásiť na hodinu 
a trampolínku si pre seba rezervovať. Ak hľadáte ďalšie informácie 
o cvičebnom programe Jumping,  musíte navštíviť oficiálne stránky 
jumpingu: www.jumping-fitness.com.
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Univerzitné dni športu
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ a TJ Slávia UPJŠ 

v spolupráci s MŠVVaŠ a SAUŠ usporiadali v dňoch 19. 
– 21. 11. 2012 Univerzitné dni športu. Veľmi úspešné 
podujatie prebehlo v 7 druhoch športov: aerobik – maratón, 
basketbal, bedminton, florbal, minifutbal, šach a volejbal. 
Za jednotlivé podujatia boli zodpovední učitelia ÚTVŠ UPJŠ 
a za šach predseda šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ 
Košice.

Aerobik maratón

Tento rok sa na pódiu striedali 2 cvičiteľky – Petra 
Jankovičová a Žaneta Vaščurová, obe študentky UPJŠ, ktoré 
absolvovali maratón už 3. krát. Počet 123 zúčastnených 
dievčat, študentiek UPJŠ, poukázal na to, že ani tento rok 
svojou kvalitou nezaostával za predošlými. Takmer polovica 
dievčat vydržala 4 hodiny aktívneho cvičenia s úsmevom 
na tvári. Porota v zložení Mgr. A. Horbacz, Mgr. M. Daňko 
a Mgr. A. Buková, PhD, sa do poslednej minúty nevedela 
zhodnúť na víťazoch v oboch kategóriách. V kategórii začia- 
točníčok nakoniec zvíťazila Katarína Šurkalová, 4. roč. FVS 
a v kategórii pokročilých Juliana Ďurská, 2. roč. LF. Podujatie 
pripravili Mgr. Alena Buková, PhD. a Mgr. Agata Horbacz.

Basketbal 

V basketbalovom turnaji mužov a žien sa zúčastnili 
tri ženské a štyri mužské družstvá v celkovom počte 51 
účastníkov, z toho 22 žien a 29 mužov. Družstvo „Čaptavé 
husi“ vyhralo bez zaváhania všetky zápasy, čím získalo titul 
majster UPJŠ pre rok 2012 v basketbale mužov. Medzi žena- 
mi (aktívnymi hráčkami extraligy a I. ligy) vyhralo družstvo 
s názvom „Bublinky“. Boli vyhodnotení aj najužitočnejší 
hráči, u mužov to bol Kovaľ Martin, 6. roč. LF a u žien 
Fiedlerová Katarína 3. roč. LF. Turnaj pripravil a riadil doc. 
PhDr. Ivan Šulc, CSc.

Bedminton

Turnaja v bedmintone sa zúčastnilo 17 hráčov. Víťazom 
v mužskej kategórii sa stal Jakub Sedliak z LF. Na druhom 
mieste sa umiestnil Tomáš Čornej z LF a tretie miesto 
obsadil Peter Pillár z PF. V kategórii žien sa víťazkou turnaja 
stala Zuzana Biathová, FF. Na druhom mieste sa umiestnila 
Katarína Kubáková z FF a tretia bola Zuzana Kandriková 
z FVS. Turnaj organizačne pripravili PaedDr. Ivan Uher, PhD. 
a Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Florbal

Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 54 študentov zo všet- 
kých fakúlt našej univerzity. Prihlásených bolo 6 tímov, 
a to ÚTVŠ, FF, Prírodovedci, Medici, Epinephrine, Dream 
Team. Po odohraní zápasov v skupinách systémom „každý 

s každým“ sa hrali zápasy o konečné umiestnenie. Vo finále 
sa napokon stretli tímy FF a Medici. Po riadnom hracom čase 
bol stav 8:8 a rozhodovalo sa v samostatných nájazdoch. 
Tím Medikov získal titul „Majstra UPJŠ“ vo florbale pre aka- 
demický rok 2012/2013. Najlepším strelcom turnaja sa 
stal s jedenástimi gólmi Peter Veselovský z FF a najlepším 
brankárom Igor Ilčin (Medici). Turnaj organizačne pripravil 
a riadil Mgr. Marek Valanský.

Minifutbal

Už dávno nebol taký veľký záujem o tento turnaj. Celkove 
sa ho zúčastnilo 16 družstiev so 106 aktívnymi hráčmi z 5 
fakúlt a 3 družstvá z ÚTVŠ Šport a rekreácia. V úvodných 
stretnutiach sa v 4 skupinách po štyroch družstvách hralo 
systémom „každý s každým“. Ďalej sa hralo štvrťfinále, 
semifinále a nakoniec stretnutia o 3. miesto a finále. Víťazom 
turnaja a majstrom UPJŠ v minifutbale sa stalo družstvo z PrF 
s FK Ďusko. Druhé miesto obsadilo družstvo ÚTVŠ Šport 
a rekreácia, 1. ročník a na treťom miesto skončilo družstvo 
FF. Spolu bolo odohraných 32 zápasov. Turnaj organizačne 
pripravil a riadil PaedDr. I. Staško.

Šach 

Šachový turnaj, ktorý sa niesol aj v znamení Memoriálu 
J. Karabu, dlhoročného predsedu šachového oddielu TJ 
Slávia UPJŠ, zorganizoval náš veľmi agilný šachový oddiel 
pod vedením doc. Pandulu. Turnaja sa celkove zúčastnilo 
20 hráčov, z toho 14 vysokoškolákov. Víťazom sa stal 
Norbert Zamboj, hráč extraligového družstva. Na druhom 
mieste skončil Tomáš Krak, taktiež člen extraligového 
družstva a tretí skončil študent 3. ročníka PrF Lukáš Trop. 
Turnaj organizačne pripravili a viedli Mgr. Imrich Jurčišin 
a doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Volejbal 

Po rokoch stagnácie sa veľmi sľubne rozbehol aj vo- 
lejbalový turnaj, o čom svedčí účasť 91 štartujúcich z 13 druž- 
stiev. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Drink Team, na dru- 
hom mieste sa umiestnilo družstvo The Best a na tre- 
ťom mieste sa umiestnilo družstvo Quotracback. Všetci 
hráči družstiev boli ocenení medailami. Turnaj organizačne 
pripravili Mgr. Agata Horbacz a Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Univerzitné dni športu 2012 – jesenná časť bola veľmi 
vydareným športovým podujatím, ktoré spríjemnilo bežný 
študentský život našim poslucháčom zo všetkých fakúlt. 
V priebehu 3 dní sa tu celkovo vystriedalo 456 športovcov, 
z toho 450 vysokoškolákov. Najúspešnejší športovci boli 
odmenení nielen medailami, ale aj vecnými cenami.

      Imrich Staško
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ
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Milí čitatelia,

práve ste dočítali posledné tohtoročné číslo časopisu Universitas Šafarikiana a zároveň posledné číslo časopisu Universitas 
Šafarikiana takpovediac v starom šate. S nastupujúcim okrúhlym 40. ročníkom vydávania nášho univerzitného časopisu vymenoval rektor 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., s pôsobnosťou od 1. januára 2013 novú redakčnú radu 
(RR) v tomto zložení:

Výkonná zložka RR – predseda: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor, členovia: Mgr. Adriana Sabolová, R UPJŠ, Mgr. Renáta 
Panocová, PhD., FF UPJŠ, JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., PrávF UPJŠ, PhDr. Marián Gladiš, PhD., FF UPJŠ (šéfredaktor), PhDr. Beáta 
Jurečková, PhD., R UPJŠ (zástupkyňa šéfredaktora);

Koordinačná zložka RR – RNDr. Jaroslava Oravcová, LF UPJŠ, PhDr. Svetlana Libová, PF UPJŠ, JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., PrávF 
UPJŠ, Ing. Slávka Sedláková, PhD., FVS UPJŠ, prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., FF UPJŠ, Renata Lišková, R UPJŠ;

Kooperačná zložka RR – PhDr. Daniela Džuganová, UK UPJŠ, RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., BZ UPJŠ, Ing. Jozef Jantošovič, 
CIaKT UPJŠ, Dagmar Šimkaninová, ŠDaJ UPJŠ, Ing. Jozef Skokan, UVZ 
Danišovce, doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., ÚTVŠ UPJŠ;

Študentská zložka RR – Ivana Matejová, LF UPJŠ, Michaela 
Jámborová, PF UPJŠ, Vladimíra Ledecká, PrávF UPJŠ, Bc. Renáta 
Kmecziková, FVS UPJŠ, Bc. Viktor Wurm, FF UPJŠ.

Uvedený menoslov prezrádza, že v novej redakčnej rade sú rovnomer- 
ne zastúpené nielen všetky fakulty, ale aj všetky pracoviská UPJŠ a svoje 
personálne zastúpenie v nej budú mať aj študenti našej univerzity. Nuž 
a keďže som v úvode spomínal „starý šat“, patrí sa povedať, že menovaný 
tím už pre Vás intenzívne pripravuje novú koncepciu nášho univerzit- 
ného časopisu s novými rubrikami, novými žánrami, novým „pohľadom“ 
na udalosti, ktoré sa okolo nás dejú – ale o tom viac až v nasledujúcom 
vydaní...

S novou koncepciou súvisí aj myšlienka na inováciu, rozšírenie, 
„zatraktívnenie“ doterajšieho názvu časopisu. Naším zámerom je tradičný 
„akademický“ názov Universitas Šafarikiana doplniť, resp. rozšíriť o ta-
ké pomenovanie, ktoré by reflektovalo nielen nový koncept časopisu, ale 
aj  jeho ambíciu stať sa komunikačným nástrojom smerom navonok, teda 
smerom k širšej, aj „neakademickej“ verejnosti.

Nechceme však o tom rozhodnúť sami. Prosíme preto čitateľov, 
aby nám najneskôr do 15. februára 2013 zasielali na adresu 
casopis@upjs.sk svoje návrhy – víťazný bude odmenený sadou 
darčekových predmetov.

V priebehu januára 2013 bude zároveň k dispozícii na stránke 
www.upjs.sk v sekcii Aktuality zverejnená krátka anketa, v ktorej budete 
mať možnosť tlmočiť svoje názory na pripravované zmeny a svojimi 
návrhmi priamo ovplyvniť budúcu tvár časopisu.

V súvislosti s menovaním novej redakčnej rady by som 
sa rád a úprimne poďakoval doterajšej výkonnej redaktorke 
Mgr. Adriane Sabolovej, ktorá časopis redakčne pripravovala 
uplynulých osem rokov. Som rád, že prijala ponuku pracovať 
aj v novom redakčnom tíme, čím bude zachovaná kontinuita časopisu 
aj do nasledujúcich rokov.

Milí čitatelia, na záver Vám v mene celej novej redakčnej rady 
želám pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný vstup 
do nového roku 2013!

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
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