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Ľudze im zavidza...

V     nadpise sú slová z jednej známej ľudovej piesne. Veď kto  
 by z nás, východniarov, nepoznal „Na košickej turni“. 
 Sú tu stručne a jasne vyspievané dva základné a proti-

kladné ľudské city – láska a závisť. Vraj ani jedna nemá ďaleko 
k tomu, aby prerástla v nenávisť. 
Ľudia sú schopní závidieť si skoro všetko. Od šťastnej lásky (tak, 
ako tým dvom holúbkom na veži), cez úspech, až po jednu z naj-
obľúbenejších tém závisti – majetok. Zaujímavé je, že cesta, akou 
sa niekto dopracoval k výsledku, už nie je natoľko zaujímavá. 
A už vôbec sa nezaujímame o to, že aj ten, komu je na prvý po-
hľad čo závidieť, môže mať oveľa väčšie problémy a trápenia 
ako tí, ktorí mu závidia. Je ich väčšinou viac, pretože lepšie sa 
závidí vo dvojici, prípadne ohováraním v združenej skupinke. 
Je pravidlom, že keď si tak navzájom porozprávajú a poohovára-
jú, uľaví sa im. Úplne najhorší sú tí, čo väčšinu z toho, prečo nie-
koho ohovárajú, sami už dávno majú. Tu pristupuje k banálnej 
závisti pocit jedinečnosti s otázkami typu: „Prečo by ktosi iný mal 
byť rovnako úspešný ako ja? Prečo by mal mať také isté možnosti 
ako ja?“ Myslím, že sa medzi ľuďmi bežne hovorí, že u nás je zvy-
kom niekoho rýchle pristrihnúť, aby neprečnieval, a nie snažiť 
sa slušným a adekvátnym spôsobom dokázať čosi, prípadne 
aj viac z toho, čo on už dokázal. Spôsobom, ktorý tak stručne 
a geniálne definoval Gabriel García Márquez: „Každý by chcel 
žiť na vrcholku hory, ale zabúda, že ozajstné šťastie je v spôsobe, 
ako naň stúpaš.“ To pristrihovanie sa tiež najlepšie robí v organi-
zovaných skupinkách, zameraných proti označenému jedincovi. 
Nie nadarmo náš známy herec Andy Hryc kedysi navrhol, že 
najvýstižnejším štátnym znakom Slovenska by bol dvojkríž 
na trojvrší a na ňom prevesená zdochnutá susedova koza. 
Vráťme sa ale k tomu druhému, oveľa dôležitejšiemu citu. Láska 
by mala nakoniec stále prevážiť nad závisťou a nenávisťou. 
A to tak v rodinách a medzi príbuznými, ako aj verejne, medzi 
blížnymi. Niekedy je ťažké premôcť v sebe všetky negatívne emó-
cie a ak už nie celkom milovať, tak aspoň tolerovať, akceptovať 
a slušne sa zachovať k blížnemu, aj keď v myšlienkach možno 
nepriateľovi nášmu. Skúsme odteraz každý deň čosi také aspoň 
raz urobiť a zároveň si to uvedomiť. Môže to byť úplná maličkosť, 
ale taká, ktorú by sme predtým bežne neurobili. 
Skúsme v tomto predvianočnom čase myslieť nielen na seba, ale 
aj na radosť a šťastie tých druhých. A každý taký drobný, sluš-
ný, uvedomelý počin ľudskosti prinesie šťastie a radosť aj nám. 
Pretože ak budeme parafrázovať Reného Descarta, zistíme, že 
človek nemá veľkú cenu, ak nie je prívetivý, užitočný a... ochotný 
až úslužný. A nebol prvý a ani sám, kto takéto tvrdenie zverejnil. 
Už dávno predtým charakterizoval ľudskosť („žen“) Konfucius 
nasledovne: „Byť schopný uskutočňovať za všetkých okolností 
päť cností, to je žen...: zdvorilosť, veľkorysosť, dôvera, 
pilnosť a láskavosť. Kto je zdvorilý, nie je ponížený. Kto je 
veľkorysý, získava mnoho. Kto má dôveru, tomu ľudia veria. Kto 
je pilný, získava svoje. Kto je láskavý, tomu ľudia slúžia.“ Vyberte 
si z toho podľa vlastnej vôle. Mojím presvedčením je, že najväčším 
poslaním človeka na tejto Zemi je byť tu pre iných.
 

Prajem Vám všetkým krásne a milostiplné Vianoce 
s nekonečným pokojom v duši.
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UNIVERSITAS ŠAfARIkIANA

Editoriál

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
rektor UPJŠ 

predseda redakčnej rady

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady 
Právnickej fakulty UPJŠ

v obrazoch
Dom umenia – 26. septembra 2013

1
2

3

4

5

68

7 9

 1: Príhovor dekanky PrávF UPJŠ doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc.
 2: Príhovor rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.
 3: Príhovor dekana PrávF UK v Bratislave prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc.
 4: Pamätné plakety Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
 5: Rektor UPJŠ preberá z rúk dekanky PrávF UPJŠ pamätnú plaketu
 6: Dekanky a dekani Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
 7, 8, 9: Slávnostná recepcia

Popis k fotografiám:
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Dekanka jubilujúcej Právnickej fakulty UPJŠ v košiciach
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.:

4 5

„Konkurenciu nevnímame ako hrozbu,
ale ako výzvu“
Právnická fakulta UPJŠ pred 
niekoľkými týždňami oslávila 
40. výročie existencie. K zástupu 
gratulantov sa pridáva aj časopis 
Universitas Šafarikiana. Pani 
dekanka, ako by ste hodnotili 
postavenie vašej fakulty 
v konkurenčnom prostredí práv- 
nického vzdelávania na Slovensku 
a v blízkom zahraničí?

Konkurencia v oblasti právnického vzdelá-
vania sa zvýšila, na čo sa nemôžeme pasív-
ne prizerať. Túto skutočnosť však nesmieme 
vnímať – a smelo môžem povedať, že ani 
nevnímame – ako hrozbu, ale skôr ako vý-
zvu neustať, a o to viac dbať na zvyšovanie 
kvalitatívnej úrovne. Právnická fakulta UPJŠ 
má svoje pevné miesto ako stabilizovaná 
vzdelávacia a výskumná inštitúcia zameraná 
na výchovu absolventov schopných úspeš-
ne sa uplatniť v právnej praxi. V ostatnom 
hodnotení agentúry ARRA sme získali druhé 
miesto medzi právnickými fakultami, čo je 
veľmi dobré umiestnenie.

Na čele Právnickej fakulty stojíte od marca 2011, 
ste teda v druhej polovici funkčného obdobia. 
Ktoré z vašich predsavzatí sa vám podarilo 
naplniť a ktoré ešte len čakajú na realizáciu?

V prvej polovici funkčného obdobia sa nám podarilo spestriť štu-
dijné programy o ponuku nových povinne voliteľných a výberových 
predmetov a niektoré z nich otvoriť pre viaceré ročníky. Podarilo sa 
nám zapojiť do riešenia projektu získaného z európskych štrukturál-
nych fondov Inovácie pre vedomostnú spoločnosť, vďaka ktorému – 
ale hlavne vďaka zanieteniu učiteľov – rozširujeme jednotlivé druhy 

kliník a inovujeme existujúce kliniky. Tým 
vytvárame pre študentov možnosť už počas 
štúdia nadobudnúť základné praktické skú-
senosti a zručnosti a overiť si teoretické po-
znatky. Napriek značnému úsiliu viacerých 
právnických fakúlt sa doteraz nepodarilo 
presadiť spojenie prvého a druhého stupňa 
štúdia, napriek tomu, že by to bolo veľmi 
osožné. Absolventi bakalárskeho študijného 
programu nemajú v súčasnosti uplatnenie 
v praxi a až 99 % študentov pokračuje v ma-
gisterskom štúdiu.

Permanentne rozširujeme knižničný fond 
a do konca funkčného obdobia v spolupráci 
s Ústavným súdom Slovenskej republiky by 
sme mali zabezpečiť elektronickú knižni-
cu. Na fakulte vládne duch tvorivosti a čulá 
vedecká aktivita, čo sa prejavuje v náraste 
publikačných výstupov, organizovaní vedec-
kých konferencií a úspešnom zapájaní učite-
ľov a doktorandov do riešenia výskumných 
a ďalších grantových projektov Agentúry 
pre vedu a výskum Slovenskej republiky 

a agentúry VEGA a KEGA. V roku 2012 sme spolu s Ústavným sú-
dom SR zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu 
I. ústavné dni, ktoré v tomto roku úspešne pokračovali II. ročníkom 
a veríme, že náš zámer založiť tradíciu organizovania ústavných dní 
v Košiciach bude pokračovať. Som presvedčená, že uvedené aktivi-
ty sa odrazia v kvalifikačnom raste učiteľov, predovšetkým v graduo-
vaní na docentov a profesorov, čo naďalej budem podporovať.

Krátko po svojom zvolení, v decembri 2010, ste pre médiá 
uviedli, že vidíte priestor na zaradenie nových predmetov 
v cudzích jazykoch. Aká je situácia po troch rokoch?

Otváranie sa fakulty navonok vyžaduje rozširovanie 
výučby jednotlivých študijných predmetov v cudzích jazy-
koch, čo sa nám darí postupne napĺňať. Po troch rokoch 
môžem povedať, že ponuku sme rozšírili, čo sa prejavilo 
aj v zvýšenom záujme zahraničných študentov o absolvo-
vanie aspoň jedného semestra na našej fakulte. Taktiež 
naši študenti môžu niektoré povinne voliteľné a výbero-
vé predmety absolvovať v cudzom jazyku. Pred nami je 
stále výzva – ponúknuť nový študijný program v cudzom 
jazyku a sú všetky predpoklady na jej naplnenie.

V minulosti bolo problémom dostať sa 
na štúdium práva, dnes to majú záujemcovia 
– aj vzhľadom na širšiu ponuku a možnosti 
– o niečo jednoduchšie. Ovplyvnilo to 
záujem o štúdium na vašej fakulte?

Samozrejme, že sa pôsobenie vami uvedených sku-
točností, ale aj ďalších činiteľov, odrazilo na počte zá-
ujemcov o štúdium. V čase vzniku nových právnických 
fakúlt sa zrejme objektívne nezhodnotila spoločenská 
potreba absolventov práva a nebrala sa do úvahy klesa-
júca demografická krivka, čo sa dnes už zreteľne odráža 
na počte prihlásených študentov. Napriek uvedené-
mu, naším strategickým cieľom je moderné a kvalitné 
vzdelávanie.

Do roku 2003 nemala Právnická fakulta UPJŠ 
žiadneho interného doktoranda. Odvtedy 
ste na tretí stupeň štúdia prijali niekoľko 
desiatok uchádzačov. Medzi nimi i absolventov 
iných univerzít – čo ich motivuje hlásiť sa 
na doktorandské štúdium do Košíc?

Nazdávam sa, že vhodnejšie by bolo sa opýtať uvede-
ných uchádzačov o doktorandské štúdium, resp. 
študentov doktorandského štúdia. Mne ostáva veriť, 
že je to predovšetkým ponuka študijných programov, 
systematický prístup zo strany školiteľov a učiteľov, mož-
nosti publikovať. Podľa platnej právnej úpravy doktorand-
ské štúdium predstavuje tretí stupeň vzdelávania, ale my 
sa snažíme rozširovať priestor na vedeckú diskusiu 
pre doktorandov, a preto sme začali organizovať vedec-
ké konferencie pre doktorandov z právnických fakúlt 
na Slovensku.

Právnickej fakulte doteraz chýba vlastná aula. Je vôbec 
možné riešiť tento problém, keďže pôsobíte v historických 
budovách v pamiatkovo chránenom centre mesta?

V budovách na Kováčskej ulici nie je priestor pre zriadenie vlast-
nej auly a rozšírenie priestoru, napr. do podkrovia, si vyžaduje ne-
malé finančné prostriedky a taktiež rešpektovanie historického rázu 
našich budov. Na druhej strane sa natíska otázka, či je nevyhnutné, 
aby každá fakulta mala vlastnú aulu, keď máme moderne vybavené 
auly na univerzite.

Vaša predchodkyňa – prof. h. c. doc. JUDr. Mária 
Bujňáková, CSc., dnes prorektorka pre legislatívu – 
v jednom z dávnejších rozhovorov uviedla, že v kolektíve 
pracovníkov vašej fakulty je nesmierna sila a vládne 
v ňom súdržnosť  a rodinná atmosféra. 
Zmenilo sa na tom niečo?

Stále patríme medzi menšie fakulty a to je aj určitá výhoda, ľudia 
majú k sebe bližšie. Charakteristika doc. Bujňákovej je, chvalabohu, 
stále aktuálna a na dobrých medziľudských vzťahoch si zakladáme.

Vedenie vašej fakulty je už druhé funkčné obdobie takmer 
výlučne v ženských rukách. Čo vravia 
na tento váš „babinec“ kolegovia z iných fakúlt?

Myslím si, že nás nehodnotia podľa tejto skutočnosti. Aj vo vede-
niach ostatných fakúlt sú ženy vo funkciách prodekaniek a na čele 
fakúlt sú dekanky v Trnave a v susednom Česku v Brne a Olomouci. 
Podstatné je, aby medziľudské vzťahy vo vnútri fakulty boli korektné 
a aby sme sa navzájom rešpektovali, bez ohľadu na mieru zastúpe-
nia pohlaví vo vedení fakulty a katedier.

Blížia sa vianočné sviatky a oslavy príchodu 
nového roka. Ako a kde ich zvyknete tráviť? 
Máte nejaké špeciálne sviatočné zvyky?

Vianočné sviatky trávim tradične v kruhu svojich najbližších, 
aj keď už sedemnásť rokov pri našom štedrovečernom stole chýba 
jedna milovaná osoba. Tohto roku sa teším na rozžiarené očká mo-
jej vnučky, lebo už bude vnímať atmosféru Vianoc a radovať sa 
z vianočného stromčeka. Počas Vianoc je s nami aj moja mama 
a aj vďaka nej dodržiavame všetky hornošarišské tradície.

Pýtal sa: Marián Gladiš
Foto: archív G. Dobrovičovej
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Zo života univerzity

Dvojstranu pripravila:
Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc., a prorektorka pre zahra-
ničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, 
PhD., prijali 26. 9. 2013 J. E. Michaela 
Georga Schmunka, veľvyslanca Spolkovej 
republiky Nemecko (SRN) v SR s manžel-
kou, a honorárneho konzula SRN 
v Košiciach prof. Dr. Juraja Banského. 
Diskutovali o súčasnom stave vzájomnej 
spolupráce z pohľadu jej úspešnosti a veľkú 
pozornosť venovali aj oblasti ďalších rozvo-
jových zámerov univerzity.

Návšteva
veľvyslanca SRN

Rektor UPJŠ Ladislav Mirossay a pod-
predseda vlády a minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 
podpísali 2. 10. 2013 dohodu o vzájom-
nej spolupráci, ktorá otvára nové možnosti 
najmä pre študentov politológie. Následne 
sa zúčastnili na diskusii so študentmi UPJŠ 
pod názvom „Aktuálne otázky zahraničnej 
a európskej politiky“.

Dohoda o spolupráci 
s ministerstvom 
zahraničných vecí

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc., prijal 19. 11. 2013 študen-
tov našej univerzity, ktorým spolu s prorekto-
rom pre vedu a výskum prof. RNDr. Jurajom 
Černákom, CSc., odovzdali dekréty o ude-
lení Výročnej ceny rektora. Šestnásť mla-
dých osobností ocenili za vynikajúce výsled-
ky počas celej doby ich štúdia. Stretnutie sa 
uskutočnilo v príjemnej atmosfére pri príleži-
tosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 
v priestoroch KAM klubu na Medickej 
ul. Pri spoločnom obede diskutovali o rôz-
nych otázkach, týkajúcich sa nielen štúdia, 
ale aj voľného času a plánov do budúcnosti.

Študenti u rektora

Jesenné obdobie sa tradične spája s veľtrhmi vzdelávania, 
na ktorých sa aktívne zúčastňuje aj UPJŠ. V dňoch 8. – 10. 10. 
2013 sa výstavný stánok našej alma mater stal súčasťou medziná-
rodného podujatia Akadémia&Vapac v priestoroch NTC 
v Bratislave. Na tomto veľtrhu sa prezentovalo vyše 200 vystavo-
vateľov vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií zo SR, ČR, 
Cypru, Dánska, Holandska, Maďarska, Francúzska, Rakúska, 
Španielska, Švajčiarska a USA. Podujatie navštívilo takmer 9 500 
študentov zo všetkých regiónov Slovenska.

UPJŠ sa po prvý raz v histórii zúčastnila aj na medzinárodnom 
veľtrhu vzdelávania v Moskve. Takmer 500 výstavných stánkov 
z celého sveta privítalo v priestoroch výstavnej haly pri Červenom 
námestí viac než 40-tisíc návštevníkov. Našu univerzitu na veľtrhu 
v dňoch 7. – 9. 11. 2013 prezentovali Mgr. Adriana Sabolová, kan-
celárka UPJŠ, a Ing. Daniela Horniaková, referentka pre zahraničné 
vzťahy.

Medzi nesporne najväčšie aktivity na Slovensku patril veľtrh vzde-
lávania a pracovných príležitostí Pro Educo & Pro Job 2013. Jeho 
siedmy ročník sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. 11. 2013 

v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. Na veľtrhu sa stretlo okolo 70 vystavovateľov, zastupujúcich segmenty nielen vysoké-
ho a stredného školstva, ale aj kariéry a poradenstva. Zástupcovia rektorátu a jednotlivých fakúlt našej univerzity poskytovali návštevníkom 
podujatia informácie o podmienkach štúdia na UPJŠ a o možnostiach uplatnenia sa v praxi.

UPJŠ na veľtrhoch vzdelávania 

Aula LF UPJŠ sa stala 16. 9. 2013 miestom slávnostného 
otvorenia nového akad. roka. Po príhovoroch rektora UPJŠ 
L. Mirossaya a štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Š. Chudobu 
boli predstavení noví profesori (prof. Mgr. J. Hofierka, PhD., 
prof. MUDr. G. Valočík, PhD.), noví doktori vied (RNDr. P. 
Farkašovský, DrSc., prof. RNDr. M. Bačkor, DrSc.), noví docen-
ti (doc. RNDr. B. Baculíková, PhD., doc. MUDr. A. Boleková, 
PhD., doc. JUDr. T. Dvořák, Ph.D., doc. PhDr. V. Glosíková, 
CSc., doc. Ing. A. Godány, CSc., doc. MUDr. I. Hodorová, 
PhD., doc. RNDr. S. Lukáč, PhD., doc. RNDr. A. Orendáčová, 
DrSc., doc. MVDr. M. Pilátová, PhD., doc. JUDr. E. Štenpien, 
PhD., doc. PhDr. Z. Vargová, PhD., doc. PhDr. A. Bérešová, 
PhD., doc. PhDr. B. Ráczová, PhD., doc. Mgr. E. Frühaufová, 
PhD.) a noví nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa 
(RNDr. I. Majláth, PhD., RNDr. L. Varinská, PhD., RNDr. J. 
Židzik, PhD., RNDr. M. Bombara, PhD., RNDr. J. Kovaľ, PhD., 
doc. Ing. N. Kopčo, PhD.).

Súčasťou programu bolo udeľovanie „Cien rektora za význam-
ný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach 
v oblasti vedy a výskumu“. V tomto roku boli ocenení prof. h. c. 
prof. JUDr. V. Babčák, CSc., prof. RNDr. A. Bobák, DrSc., 
a prof. PhDr. P. Štekauer, DrSc.

V prvý deň nového akad. roka bola slávnostne sprístupnená aj 
nová budova Sokrates v areáli UPJŠ na Moyzesovej 9, ktorá po-
slúži najmä študentom a pedagógom FF, čím sa podstatne skva-
litnia podmienky výučbového procesu. Nová budova predstavu-
je polyfunkčný objekt, ktorý vznikol rekonštrukciou a prístavbou 
objektu v areáli bývalej detskej nemocnice. Súčasťou budovy je 
aj Rakúska knižnica, ktorá sa stala samostatnou organizačnou 
súčasťou Univerzitnej knižnice UPJŠ.

Vykročili sme
do nového akademického roka Septembrový festival vedy Noc vý-

skumníkov sa tento rok niesol v duchu 
motta „Veda je zázrak“. Pod záštitou Slo- 
venskej organizácie pre výskumné a vývo-
jové aktivity a ďalších partnerov sa 27. 9. 
2013 stal dňom plným zaujímavých pred-
nášok, dialógov a prezentácií. V OC 
Optima sa okrem iných predstavili aj osob- 

nosti z UPJŠ,  aby poodhalili tajomstvá vedy 
a ponúkli širokej verejnosti presvedčivý ob-
raz o vede ako o zázraku. Vedecké stánky 
v oválnom átriu Optimy, ale aj prednášky 
v Slovenskom technickom múzeu, Vedec- 
ko-technickom centre pre deti a mládež 
a v Centre voľného času Domino boli toho 
dôkazom.

Poodhalili sme tajomstvá vedy

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc., prijal 3. 10. 2013 Johna 
M. Dillona, emeritného profesora Trinity 
College v Dubline, a Daniela Daviesa, 
PhD., z University of Cambridge. Stretnutie 

Rektor prijal zahraničných hostí
sa uskutočnilo za účasti doc. PhDr. Márie 
Mičaninovej, CSc., vedúcej projektu VEGA 
Ministerstva vedy, výskumu a športu SR 
1/0330/12 „Funkcie obraznosti vo filozofii 
Šloma ben Jehudu ibn Gabirola a Šihába 

al-Dína Jahju al-Suhrawardího“, v rámci kto-
rého sa 4. a 5. 10. 2013 konala pod zášti-
tou rektora UPJŠ na Katedre filozofie 
a dejín filozofie FF UPJŠ medzinárodná kon-
ferencia „Funkcie obraznosti v stredovekom 
novoplatonizme“. Diskusia sa niesla v duchu 
intenzívnych a podnetných myšlienok k na-
stolenej problematike.

Deň otvorených dverí
V piatok 4. 10. 2013 sa na UPJŠ uskutočnil Deň otvorených 

dverí organizovaný v spolupráci s Odborom školstva Košického 
samosprávneho kraja. Oficiálny program sa začal v priestoroch 
budovy Sokrates, kde mladých návštevníkov privítal rektor UPJŠ 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., a prorektor pre vysoko-
školské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol 
Sovák, CSc. Uchádzači o štúdium sa mohli vo výstavných stán-
koch jednotlivých fakúlt a Ústavu telesnej výchovy a športu do-
zvedieť o možnostiach štúdia a podmienkach prijímacieho kona-
nia. Nasledoval presun stredoškolákov a výchovných poradcov 
na jednotlivé fakulty, kde dostali bližšie informácie o čin- 
nosti pracovísk, študijných programoch, študentskom živote, 
športových či mimoškolských aktivitách. Príležitosť oboznámiť 
sa s prostredím UPJŠ využilo vyše tisíc študentov stredných 
škôl z celého východného Slovenska.
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História 
právnického 
vzdelávania
v Košiciach

Košická univerzita mala pri svojom založení dve fakulty – 
filozofickú a teologickú. 

Roku 1712 bola zriadená katedra cirkevného práva, predstavu-
júca základ budovania tretej fakulty – právnickej (až do r. 1777 sa 
však neotvorila). Po zrušení jezuitského rádu r. 1773 bola univer-
zita premenená na biskupskú univerzitu (Universitas Cassoviensis 
Episcopalis). Významnou reorganizáciou školstva v Uhorsku 
z r. 1777 sa zmenila na kráľovskú Akadémiu v Košiciach (Academia 
Regia Cassoviensis), ktorá zriadením a ponechaním jedinej celou-
horskej univerzity so sídlom v Budíne (vznikla preložením univerzity  
z Trnavy v tom istom roku) sa stala jej filiálkou. Kráľovská Akadémia 
v Košiciach pozostávala z dvojročnej filozof. a dvojročnej práv. fa-
kulty. Podmienkou pre prijatie na práv. fakultu bolo absolvovanie 
šesťročného gymnázia a dvojročnej filozof. fakulty.

Uvedená organizačná podoba košickej kráľovskej Akadémie 
a štúdia na jej práv. fakulte sa zachovala až do šk. r. 1849/50. 
Cisár František Jozef I. vydal 29. 9. 1850 dočasný štatút o zria-
dení cisársko-kráľovských práv. akadémií v Uhorsku, doplnený 
vykonávacím nariadením rakúskeho ministerstva školstva zo 4. 10. 
1850. V zmysle oboch nariadení sa konštituovali samostatné práv. 
akadémie z bývalých dvojročných práv. fakúlt kráľovských akadé-
mií. Procesom takejto reorganizácie prešla aj košická kráľovská 
Akadémia, ktorá už od šk. r. 1850/51 vystupovala ako samostat-
ná Cisársko-kráľovská právnická akadémia (Caesareo-regia Iuris 
Academia) so zachovaným dvojročným štúdiom na štyroch kated-
rách. Táto jej štrukturálna podoba sa zmenila rozhodnutím cisára 
a vykonávacím nariadením rakúskeho ministerstva školstva (obe 
právne úpravy z 2. 10. 1855), ktorými sa novoupravili organizačné 
štatúty univerzít a práv. akadémií. Realizáciou ich ustanovení sa aj 
na Práv. akadémii v Košiciach zaviedlo trojročné štúdium na šies-
tich zriadených katedrách pri absolvovaní už celkovo dvanástich 
predmetov.

Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v r. 1867 bola Práv. akadémia 
spravovaná uhorským ministerstvom školstva. Jeho nariadením 
z 19. 5. 1874 bol zavedený nový organizačný štatút práv. akadémií 
v Uhorsku. Košická práv. akadémia bola premenovaná 
na Právovedeckú a Štátovedeckú fakultu a fakticky došlo k predĺ-
ženiu štúdia na štyri roky, ktoré korešpondovalo so zriadením už 
ôsmich katedier.

Práv. akadémie nemali (na rozdiel od univerzitných práv. fakúlt) 
právo promócie a habilitácie, čo znamenalo reálne nebezpečenstvo 
pre ich existenciu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach preto 
na zasadnutí dňa 27. 7. 1882 žiadalo zriadenie univerzity v Koši- 
ciach. V memorande zaslanom uhorskému parlamentu bola obsiah-
nutá požiadavka na otvorenie univerzity v prvej etape aspoň s práv. 
a filozof. fakultou.

V záujme zachovania a stabilizovania vysokoškolského štúdia  
v Košiciach dali mestské orgány v r. 1891 až 1894 vybudovať 
pre košickú práv. akadémiu novú budovu na Kováčskej 26, kam 
sa presťahovala zo starej budovy bývalej košickej univerzity (bývalé 
gymnázium na Kováčskej 28). Zároveň v r. 1894 došlo k jej po-
štátneniu – ako jediná z dvanástich práv. akadémií v Uhorsku bola 
financovaná z rozpočtu uhorského ministerstva školstva.

Po vzniku ČSR košická Práv. akadémia pokračovala autonómne 
vo svojej činnosti. Až do konca februára 1919 sa riadila príslušnými 
uhorskými organizačnými, študijnými a skúšobnými predpismi. Časť 
profesorského zboru zaujala k vzniku a existencii ČSR krajne nega-
tivistické stanovisko, čo v konečnom dôsledku prispelo k jej zániku. 
Záverečné slávnostné zhromaždenie sa konalo 31. 7. 1922. Týmto 
dňom Košice prestali byť vysokoškolským mestom, aby sa ním opäť 
stali až založením Vysokej školy technickej M. R. Štefánika 

v r. 1938, ktorej sídlom sa stala budova bývalej Práv. akadémie.
Výrazným medzníkom v systéme vysokoškolského vzdelávania 

na východnom Slovensku bol r. 1959, keď bola založená UPJŠ 
s lekár. a filozof. fakultou. Už v prvých rokoch existencie UPJŠ sa 
objavili úvahy o založení práv. fakulty. V polovici 50. rokov otvorilo 
v Košiciach vedenie Právnickej fakulty (PrávF) UK v Bratislave pre 
poslucháčov štúdia popri zamestnaní konzultačné stredisko (kon-
com 60. rokov sa premiestnilo do Popradu). V r. 1968 Ministerstvo 
spravodlivosti ČSSR vypracovalo štúdiu o celospoločenskej potre-
be právnikov v Československu. Vedenie PrávF UK odporúčalo za-
bezpečiť prípravu zvýšenej potreby právnikov čo najrýchlejším vybu-
dovaním práv. fakulty v Košiciach. Vedecká rada UPJŠ na zasadnutí 
18. 2. 1969 súhlasila so zriadením PrávF pri UPJŠ od 1. 7. 1969 
a uložila rektorovi UPJŠ predložiť návrh ministrovi školstva a odporu-
čiť ho prerokovať na najbližšom zasadnutí Slovenského výboru pre 
vysoké školy (SVVŠ). Ten sa ním zaoberal 18. 4. 1969 a súhlasil 
so zriadením novej fakulty UPJŠ s tým, že poveril rektorov UK 
a UPJŠ a dekana PrávF UK vypracovaním personálneho, priestoro-
vého a materiálneho vybudovania tejto fakulty. Výsledkom rokovaní 
oboch rektorov a dekana bolo dosiahnutie dohody (7. 5. 1969). Jej 
najpodstatnejšie náležitosti boli vyjadrené v zhodnom stanovisku 
začať výučbu na PrávF v Košiciach od 1. 9. 1970 s tým, že k jej za-
loženiu dôjde na základe rozhodnutia vlády SSR ešte na jeseň toho 
istého roku.

Odporúčanie SVVŠ so stanoviskom oboch rektorov a dekana 
PrávF UK viedli 26. 6. 1969 ministra školstva k vydaniu súhlasu 
so zriadením pobočky PrávF UK so sídlom v Košiciach s možnosťou 
od 1. 10. 1969. Ku konštituovaniu pobočky v stanovenom termíne 
však nedošlo. Novozvolený rektor UPJŠ sa 7. 10. 1969 obrátil lis-
tom na rektora UK s požiadavkou na vydanie rozhodnutia o zriadení 
pobočky PrávF UK so sídlom v Košiciach. V liste sa okrem iného 
oznamovalo, že rozhodnutím Rady MsNV v Košiciach sú pre po-
bočku k dispozícii priestory na Kováčskej 26. Rozhodnutím Kolégia 
dekana PrávF UK z 18. 11. 1969 bola vymenovaná komisia, ktorej 
úloha spočívala vo vypracovaní komplexného rozboru vytvorenia 
podmienok pre zriadenie pobočky PrávF UK so sídlom v Košiciach 
v spolupráci s Rektorátom UPJŠ. Rezultátom bolo vydanie roz-
hodnutia rektora UK z 12. 4. 1970 o zriadení pobočky PrávF UK 
v Bratislave so sídlom v Košiciach s tým, že bude zabezpečovať 
výučbu študentov od 1. ročníka v šk. r. 1970/71. Toto rozhodnutie 
nadobudlo účinnosť 15. 6. 1970.

V r. 1972 bola vytvorená komisia na prípravu návrhu na zriadenie 
samostatnej práv. fakulty včlenenej do UPJŠ. Odôvodnenie návrhu 
bolo vypracované 21. 12. 1972 a celý elaborát bol prerokovaný 
na zasadnutí komisie 3. 1. 1973. Ukončením procesu prípravy kon-
štituovania druhej práv. fakulty na Slovensku bolo vydanie nariade-
nia vlády SSR č. 88/1973 Zb. z 9. 7. 1973 „O zriadení Právnickej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ s účinnosťou 
jej pôsobenia od šk. r. 1973/74.

Slávnostné otvorenie prvého šk. roku PrávF UPJŠ spolu s inau-
guráciou jej prvého dekana sa uskutočnilo 28. 9. 1973 v Štátnom 
divadle. Práv. fakulta od svojho vzniku sídlila v budove na Kováčskej 
26. Vzhľadom na nárast počtu študentov dal MsNV v r. 1975 
pre potreby fakulty budovu na Zbrojníckej 5. Na základe súhlasu 
mestských orgánov bola 1. 8. 1987 realizovaná jej výmena za budo-
vu bývalého Gymnázia na Kováčskej 30. Postupne boli priestory 
na Kováčskej 26 i 30 zrekonštruované a vybavené potrebnou 
technikou. 
Tento text je skrátenou verziou článku „História právnického 
štúdia“ uverejneného v publikácii „40 rokov Právnickej fakul-
ty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ (s. 24 – 37).

Počiatky vzniku a formovania sa právnickej vzdelanosti na východnom 
Slovensku sú bezprostredne späté s mestom Košice. Tu biskup jáger-
skej diecézy Benedikt Kisdy listinou vydanou v Jasove 6. 2. 1657 založil 
(podľa vzoru Trnavskej univerzity) akadémiu a dal ju k dispozícii jezui-
tom. O tri roky, 27. 8. 1660 panovník Leopold I. vydal Zlatú bulu, ktorou 
ju povýšil na univerzitu s privilégiami, aké prináležali univerzitám 
v Kolíne, Viedni, Olomouci, Grazi, Trnave a Ingolstadte. Rok 2013 možno na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nazvať aj rokom jubilujúcich fakúlt, keď významné 

jubileá oslávili hneď tri fakulty. Po päťdesiatke Prírodovedeckej fakulty oslávila štyridsiatku Právnická fakulta a napokon 
15. výročie vzniku oslavovala Fakulta verejnej správy.

Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ prebiehali oslavy 
v dňoch 25. až 27. septembra 2013. Kým prvý a tre-
tí deň boli vyhradené vedeckým konferenciám s pestrou 
účasťou domácich a zahraničných akademikov, druhý deň 
bol určený na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady (VR) 
Právnickej fakulty UPJŠ pri príležitosti 40. výročia založe-
nia fakulty, ktoré sa konalo v Dome umenia. Dňa 9. júla 
2013 totiž uplynulo 40 rokov odvtedy, keď bola nariade-
ním vlády Slovenskej socialistickej republiky na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zriadená Právnická fakul-
ta. Slávnostné chvíle boli takto vhodnou príležitosťou 
na to, aby sme sa vrátili k jej začiatkom, spoločne zhodno-
tili pôsobenie a výsledky fakulty vo vzdelávacej a vedecko-
výskumnej činnosti a tiež na to, aby sme náš pohľad upreli 
aj do horizontu blízkej budúcnosti.

Po otvorení slávnostného zasadnutia VR a privítaní vzác-
nych hostí z oblastí súdnictva, zákonodarnej moci, samo-
správy a akademickej sféry sa slova ujala dekanka fakulty 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. V príhovore bilan-
covala uplynulé roky v živote fakulty, predstavila vízie 

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ 
v Dome umenia

Kultúrny program

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.

do budúceho obdobia a poďakovala všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o jej súčasnú podobu. Rektor UPJŠ prof. MUDr. 
Ladislav Mirossay, DrSc., zhodnotil súčasný význam fakul-
ty pre univerzitu a prítomným priblížil aj významné osob-
nosti histórie v oblasti práva, ktoré svoje vzdelanie získali 
v Košiciach na predchodkyniach dnešnej fakulty.

Osobitne pôsobivým bolo vystúpenie prof. JUDr. Jozefa 
Suchožu, DrSc., ktorý bol v čase vzniku fakulty jej prode-
kanom a neskôr, v rokoch 1978 až 1983 jej dekanom. 
Jeho príhovor – Návrat k začiatkom – bol reminiscenciou 
na obdobie kreovania, vzniku a prvých rokov fungova-
nia fakulty. Nasledovali pozdravné a gratulačné príhovory 
zástupkyne Ústavného súdu SR, predsedu Najvyššieho 
súdu SR, podpredsedu Košického samosprávneho kraja, 
námestníka primátora mesta Košice a dekanov domácich 
a českých právnických fakúlt.

Významná časť slávnostného zasadnutia VR bola veno-
vaná udeľovaniu ocenení. Plaketu ako ocenenie za výrazný 

podiel na rozvoji fakulty prevzali z rúk dekanky bývalí de-
kani fakulty, plaketu, resp. pamätnú medailu ako ocenenie 
za vzájomnú dlhoročnú spoluprácu prevzali zástupcovia 
domácej a zahraničnej akademickej sféry a súdnictva. 
Dlhoroční učitelia, ale aj administratívni zamestnanci pre-
vzali plaketu nielen za výrazný podiel na rozvoji fakulty, ale 
aj za výchovu právnickej generácie. Napokon dekanka 
fakulty udelila in memoriam plaketu za výchovu právnickej 
generácie aj viacerým bývalým pedagógom fakulty.

Slávnostné zasadnutie VR ukončilo vystúpenie hudob-
ného telesa pod vedením dirigenta Štátneho divadla 
v Košiciach Igora Dohoviča, ktoré umocnilo oslavnú atmo-
sféru celého dňa.

JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť 

Právnická fakulta UPJŠ
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Významný slovenský epidemiológ prof. MUDr. Rastislav Pospišil, CSc., by sa bol v uplynulých dňoch dožil okrúhleho jubilea. 
K jeho nedožitým 90. narodeninám sa vraciame krátkym spomienkovým portrétom.

Profesor Pospišil sa narodil 25. novembra 1923 v Nitre. V roku 1949 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
(LF UK) v Bratislave. V tom istom roku nastúpil ako asistent na Ústav hygieny pobočky LF UK v Košiciach. Na Ústave hygieny, 
neskôr Katedre hygieny a epidemiológie, pracoval ako vedúci nepretržite do konca akademického roka 1984/85. Svoje pôso-
benie ukončil koncom akad. roka 1988/89.

Od roku 1955 bol exter-
ným ašpirantom z odboru 
epidemiológia u profesora 
Karla Rašku – hodnosť kan-
didáta vied dosiahol v ro- 
ku 1960 obhajobou na 
LF hygienickej Univerzity 
Karlovej v Prahe. Habilitoval 
sa v roku 1962 na LF UPJŠ 
v Košiciach pre vedný odbor 
epidemiológia. Za profesora 
bol vymenovaný k 1. januáru 
1991.

Prof. MUDr. Rastislav 
Pospišil, CSc., sa pričinil 
o dobrú pedagogickú 
a vedeckovýskumnú úroveň 
katedry. Iniciatívne podporo-
val odborný a vedecký rast 
spolupracovníkov. Obsahom 
jeho vedeckého záujmu boli 
ricketsiózy, najmä Q horúč-
ka, škvrnitý týfus a jeho reci-
dívy, chlamydiózy, leptospi-
rózy, tularémia, toxoplaz-
móza a ďalšie zoonózy. Mal 
bohatú prednáškovú 
a publikačnú činnosť doma 
i v zahraničí. Bol autorom 
viacerých učebných textov 
zo špeciálnej a praktickej 
epidemiológie, podieľal sa 
na príprave celoštátnych 
učebníc z epidemiológie. 
Absolvoval študijné pobyty 
v NDR, MĽR, Juhoslávii 
a vo Fínsku.

K nedožitým 90. narodeninám 
profesora Rastislava Pospišila

Infoservis
Botanickej záhrady

na ľudí a od roku 1971 do roku 1986 viedol 
Referenčné centrum Slovenskej republiky 
pre Ornitózu – psitakózu a cicavčie chla-
mydiózy. Bol spoluzakladateľom odborové-
ho hnutia na LF, v rokoch 1970 – 1972 sa 
pričinil o založenie skupín Červeného kríža 
na všetkých fakultách slovenských vysokých 
škôl. Svoje pedagogické a odborné vedo-
mosti uplatnil v rokoch 1965 – 1968 ako 
prednášateľ na Lekárskej fakulte v Orane 
v Alžírsku.

V roku 1988 bol zakladajúcim čle-
nom Klubu dejín medicíny pri Východo-
slovenskom múzeu v Košiciach. Mal mimo-
riadne široký rozhľad v histórii a tiež v histórii 
medicíny, čo sa prejavilo najmä v jeho boha-
tej publikačnej a prednáškovej aktivite 
i v diskusiách k tejto problematike.

Práca profesora Rastislava Pospišila bola 
ohodnotená mnohými uznaniami a medaila-
mi vedeckých a spoločenských organizácií.

Významná bola aj jeho spolupráca 
s pracoviskami Univerzity veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach a s Parazitologickým 
ústavom SAV v Košiciach, Virologickým 
ústavom SAV v Bratislave, Štátnym zdravot-
ným ústavom v Košiciach, Pettenkoferovým 
inštitútom v Mníchove, sesterskými ústavmi 
v Ríme, Sofii, Prahe i Bratislave a inými usta-
novizňami. Bol členom komisií pre obhajoby 
kandidátskych prác z odboru epidemiológia 
a sociálne lekárstvo.

Život prof. MUDr. Rastislava Pospišila, 
CSc., bol naplnený tvorivou a činorodou 
prácou. Významná vedecká činnosť, ktorej 
sa venoval až do konca svojho plodného ži-
vota, bola všeobecne uznávaná.

Za bývalých spolupracovníkov

prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
prednostka ÚVZ LF UPJŠ v Košiciach

Od začiatku svojho pôsobenia úzko spo-
lupracoval so zdravotníckym terénom. Ešte 
pred zavedením hygienickej služby (do roku 
1952) robil epidemiologické vyšetrenia pre 
potreby ŠZÚ a zdravotného referátu KNV 
v Košiciach a Prešove. V rokoch výstavby 
Trate družby (1950 – 1952) aktívne spolu-
pracoval pri hygienickom zabezpečovaní. 
Bol konzultantom pre HS, aktívne sa podie-
ľal na seminároch OHS a KHS, bol členom 
poradného zboru krajského hygienika.

Počas svojho pôsobenia na LF UPJŠ bol 
prof. Rastislav Pospišil členom Vedeckej 
rady, rôznych fakultných i mimofakultných 
komisií, dlhoročným tajomníkom redak-
cie odborného časopisu Folia Medica 
Cassoviensia, spoluorganizoval viaceré 
medzinárodné a celoštátne vedecké podu-
jatia. Bol členom Komisie vlády Slovenskej 
republiky pre koordináciu práce na úseku 
boja proti chorobám prenosným zo zvierat 

Botanická záhrada (BZ) UPJŠ 
v Košiciach pri zabezpečovaní čin-
ností v oblasti edukácie, vedy a vý-
skumu sa aj v tomto roku úspešne 
podieľala na riešení problémov eko-
lógie a biodiverzity rastlinných spo-
ločenstiev v chránených územiach 
východoslovenského regiónu – 
 v spolupráci s botanikmi a ekológ-
mi z Užhorodskej národnej univerzity 
(UNU) v Užhorode. Táto aktivita je 
obsiahnutá v Dohode o spolupráci 
uzavretej medzi UNU a UPJŠ na roky 
2010 až 2015.

V rámci uvedenej dohody doc. Dr. 
Andriy Myhal, PhD., a Dr. Hennadiy 
Budnikov, PhD., absolvovali v mesia-
coch máj až september 2013 vedec-
kú stáž v BZ UPJŠ, ktorú finančne 
podporila Slovenská akademická 
informačná agentúra (SAIA). Počas 
vedeckého pobytu sa stážisti zozná-
mili s činnosťou BZ, na odporučenie 
navštívili inštitúcie zaoberajúce sa 
študovanou problematikou a spoloč-
ne so zamestnancami BZ UPJŠ – 
doc. RNDr. Sergejom Mochnackým, 
CSc., a Ing. Martinom Suvákom, PhD. 

– navštívili vybrané chránené územia 
na východnom Slovensku. 
V teréne skúmali antropické vplyvy 
na chránené biotopy a prejav sy-
nantropizácie v jednotlivých sukces-
ných štádiách vegetácie a úroveň 
fytobiodiverzity.

Popri získaných informáciách, 
prospešných pre obidve strany, sa 
zúčastňovali aj na odborných konzul-
táciách, počas ktorých mali možnosť 
diskutovať o odborných a vedeckých 
témach s dendrológom, karyológom, 
fytopatológom a ďalšími odbornými 
zamestnancami BZ UPJŠ 
v Košiciach.

Jedným z výstupov tejto spolupráce 
bola aj príprava spoločného projektu 
bádania APVV „Konzervačná biológia 
ohrozenej druhovej populácie vyšších 
rastlín Erythronium dnes-canis L.“. 
Sľubné začiatky spolupráce – formou 
akademických mobilít – sú príležitos-
ťou pre košickú Botanickú záhradu 
realizovať konkrétne úlohy a idey 
Medzinárodného združenia botanic-
kých záhrad pre ochranu (Botanic 
Gardens Conservation International 
– BGCI).

doc. RNDr.
Sergej Mochnacký, CSc.

riaditeľ
Botanická záhrada UPJŠ

v Košiciach

Akademické mobility v Botanickej záhrade

Prieskum xerotermnej vegetácie na exponovaných svahoch Zádielskej planiny.

Účastníci akademickej mobility: zľava doc. Dr. A. Myhal, PhD., doc. RNDr. S. Mochnacký, CSc.,
a Dr. H. Budnikov, PhD. V pozadí krasový kaňon Zádielska tiesňava.
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Zo života
Filozofickej fakulty

Zo života
Filozofickej fakulty

V rámci projektu VEGA Ministerstva škol-
stva SR 1/0330/12 Funkcie obraznosti 
vo filozofii Šlomo ben Jehudu ibn Gabirola 
a Šihába al-Dín Jahju al-Suhrawardí-
ho, ktorého vedúcou je doc. PhDr. Mária 
Mičaninová, CSc., z Katedry filozofie a dejín 
filozofie FF UPJŠ, sa pod záštitou rekto-
ra UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, 
DrSc., konala v dňoch 4. a 5. októbra 2013 
medzinárodná konferencia na tému Funkcie 
obraznosti v stredovekom novoplatoniz-
me (The Function of Metaphor in Medieval 
Neoplatonism). Dvojdňovú konferenciu otvo-
rili dekan FF UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, 
CSc., a vedúci Katedry filozofie 
a dejín filozofie FF UPJŠ prof. PhDr. 
Vladimír Leško, CSc.

 Prvú sekciu – venovanú téme 
Novoplatonizmus v stredovekej filozofii 
– viedol Daniel Davies, PhD., z Univerzity 
v Cambridgei, ktorý do diskusie prispel 
témou Niektoré obrazy v polemike Izáka 
Abravanela k stvoreniu sveta. Následne vy-
stúpil doc. Tamás Visi, PhD., z Centra ju- 
daistických štúdií Filozofickej fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci s príspev-
kom Metafyzika v metafore. Rokovanie 
sekcie uzavrelo vystúpenie emeritného pro-
fesora Trinity College v Dubline Johna M. 
Dillona pod názvom Translatio a anti- 
fráza: Použitie metaforického jazyka 
v De Divina Praedestinatione Johanna 
Scotta Eriugenu.

 Popoludní rokovanie pokračovalo vy-
stúpeniami hostí – doc. ThLic. Pavla 
Milka, PhD., z Husitskej teologickej fakulty 
Karlovej univerzity v Prahe s príspevkom 
Otázka novoplatónismu v Byzanci; μέθεξις 
v dějinách byzantského myšlení, Mgr. 

O obraznosti
v stredovekej
filozofii

Pavla Labudu, PhD., z Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku s prí-
spevkom Nevysloviteľné Jedno a Plotinova 
kritická reflexia metafory, doc. Dr. Theol. 
Dominiky Alžbety Dufferovej, PhD., 
z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave s príspevkom Šlomo ben Jehuda 
Ibn Gabirol a Suma teologická Tomáša 
Akvinského a PhDr. Kristíny Bosákovej, 
PhD., z Katedry filozofie a dejín filozofie 
FF UPJŠ v Košiciach s príspevkom Hans-
Georg Gadamer a José Ortega y Gasset 
o preklade metafory. Záver prvého dňa 
rokovania tvorilo vystúpenie akad. mal. 
Kataríny Tekeľovej Blažovej z Košíc, ktorá 
sa vo svojich dielach nechala inšpirovať 
knihou Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben 
Gabirola.

Druhý konferenčný deň otvoril sekciu 
Funkcie metafory vo filozofii Šlomo ben 
Jehudu ibn Gabirola David R. Slavitt 
z Bostonu témou Globálna metafora u Ibn 
Gabirola. Následne sa ujali slova doc. PhDr. 
Mária Mičaninová, CSc., z Katedry filozofie 
a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach, ktorá 
predniesla príspevok Funkcia metafory 
vo filozofii Šlomo ben Jehudu Ibn 
Gabirola, a PaedDr. Ivica Hajdučeková, 

PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských 
filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach 
s príspevkom Metodologické východiská 
literárnovednej analýzy metafory 
v Ibn Gabirolovom Fons Vitae. Rokovanie 
sekcie i konferencie uzavrela Mgr. Anabela 
Katreničová z Katedry romanistiky a klasic-
kej filológie FF UPJŠ v Košiciach s príspev-
kom Problém prekladu niektorých metafor 
z latinského textu Fons Vitae do sloven- 
činy.

Dvojdňová medzinárodná konferencia, 
ktorej organizačný výbor tvorili doc. PhDr. 
Mária Mičaninová, CSc., Daniel Davies, 
PhD., a PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., 
sa niesla v duchu intenzívnych a pod-
netných diskusií k nastolenej problematike. 
Jednotlivé príspevky budú publikované v pri-
pravovanom konferenčnom zborníku.

doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ

PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií 

a komunikácie FF UPJŠ

JEŠIČ, M. – LEŠKO, V. a kol.: 
Patočka a grécka filozofia. Košice: 
Vydavateľstvo UPJŠ 2013, 380 s.

V júli tohto roka pripravila Katedra fi-
lozofie a dejín filozofie FF UPJŠ – pod 
zostavovateľským vedením doc. Milovana 
Ješiča a prof. Vladimíra Leška, v spolu-
práci s viacerými medzinárodnými odbor-
níkmi v oblasti filozofie a dejín filozofie – 
vydanie kolektívnej monografie Patočka 
a grécka filozofia. Práca vznikla v rámci 
riešenia projektu č. APVV-0480-11 
Patočkova asubjektívna fenomenológia 
a dejiny filozofie, ktorý sa začal plniť 
1. júla 2012 a jeho ukončenie je naplá-
nované na 31. decembra 2015. Ide – 
v našich podmienkach – o ojedinelú prá-
cu, venovanú najvýznamnejšiemu české-
mu filozofovi 20. storočia J. Patočkovi 
a jeho filozofickej reflexii gréckej filozofie. 
Patočka, napriek tomu, že je v súčasnos-
ti rešpektovaným mysliteľom a má svoje 
nezastupiteľné miesto vo filozofii 20. 
aj 21. storočia, bol pre minulý režim 
v Československu nežiaducim myslite-
ľom. Priestor, ktorý si jeho filozofia ne-
pochybne zaslúži, si tak (oficiálne) u nás 
nachádza až po páde totalitného režimu 
v roku 1989.

V kolektívnej monografii Patočka 
a grécka filozofia autorom išlo najmä 
o predstavenie Patočkovho mimoriadne-
ho filozofického odkazu – jeho recep-
cie gréckej filozofie, ktorá je podložená 
hlbokou znalosťou dejín filozofie, ale aj 
najvýznamnejších dobových filozofic-
kých myšlienok. Patočka bol filozofom, 
ktorý ako jeden z prvých prinášal grécke 
filozofické dedičstvo do nášho (vtedy 
československého) filozofického prostre-
dia. Jeho prednášky k filozofii predso-
kratovcov, Sokrata, Platóna a Aristotela, 
realizované na Karlovej univerzite v Prahe 
v rokoch 1945 – 1949, boli vôbec prvou 
celostnou, filozoficky erudovanou a pe-
dagogicky majstrovsky podanou recep-
ciou gréckej filozofie, pričom dodnes zo-
stávajú významným príspevkom k dejinám 
filozofie, a to nielen v našich domácich 
podmienkach.

Predstavovaná kolektívna mono-
grafia vystupuje s ambíciou zaplniť 
prázdne miesto v doterajšom skúma-
ní Patočkovho filozofického odkazu, 
osobitne na Slovensku, a prispieť tak 
k čo najobjektívnejšiemu obrazu o filozofii 
českého mysliteľa, ktorý si takúto pozor-
nosť rozhodne zaslúži. Konkrétnym úsi-
lím autorov monografie bolo prezentovať 
problém mýtu v kontexte vzniku filozofie, 
ako aj pochopenie filozofických uče-
ní Anaximandra, Herakleita, Parmenida, 
Zenona, Melissa, Empedokla, Anaxagora, 
Demokrita, Sokrata, Platóna a Aristotela. 
Patočkova recepcia gréckej filozofie je totiž 
aj pre dnešného človeka, zaujímajúceho 
sa o filozofické dianie, nielen poučná, ale 
v mnohom aj inšpiratívna a otvárajúca nové 
filozofické možnosti a perspektívy.

Autori monografie sú presvedčení, že 
do dnešných dní sa práve tejto stránke jeho 
diela (t. j. jeho recepcii gréckej filozofie) 

venovala azda najmenšia vedeckovýskumná 
pozornosť. Pokúsili sa preto spoločne svo-
jou prácou prispieť k určitej náprave tejto 
situácie. Okrem členov Katedry filozofie 
a dejín filozofie FF UPJŠ, zapojených 
do riešenia spomínaného projektu, sa na 
tvorbe kolektívnej monografie aktívne spo-
lupodieľali aj zahraniční autori a spolurieši-
telia projektu: Dr. Ivan Chvatík (riaditeľ AJP 
Praha), prof. Ivan Blecha (UP Olomouc), 
doc. Martin Cajthaml (UP Olomouc), Dr. 
Martin Ritter (KU Praha) a Dr. Dariusz 
Bęben (SU Katowice).

Monografia Patočka a grécka filozofia je 
výstupom prvej etapy (7/2012 – 7/2013) 
riešenia spomínaného projektu. V druhej 
etape (8/2013 – 7/2014) sa riešite-
lia projektu chcú sústrediť na skúmanie 

Patočkovho vzťahu k novovekej filozofii 
a recepcie českého filozofického mysle-
nia. Tretia etapa (8/2014 – 12/2015) bude 
venovaná Patočkovmu teoreticko-kritickému 
vyrovnávaniu sa s dobovou filozofiou 
a rozhodujúcim aspektom pri kreovaní jeho 
vlastného filozofického podniku.

Zámerom autorov monografie je, aby sa 
stala prvým krokom, ktorý by mal (či mohol) 
rozhýbať aj intenzívnejšie výskumné teoretic-
ké úsilie najmä v našich domácich podmien-
kach, pretože platí, že (aj) Patočkovo dielo 
výrazným a neopakovateľným spôsobom 
spoluutváralo filozofovanie na Slovensku 
od 60. a 70. rokov 20. storočia po dnešok.

Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ

zdroj: http://www.think-israel.org/rigler.hurvasynagogue.html
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Galéria osobností PF UPJŠ – seriál (4)

ka viacerých učebných textov a skrípt. 
Výsledky výskumu zhmotnila vo svojej boha-
tej publikačnej činnosti ako autorka a spolu-
autorka viac než 150 odborných publikácií 
a patentov.

Aktívne pracovala do poslednej chvíle 

Významný výskum v oblasti štúdia prí-
rodných a syntetických materiálov na báze 
inkluzívnych zlúčenín so zameraním na ich 
praktické využitie v oblasti separácie, sorp-
cie, agrochémie (ekologické hnojivá, pesti-
cídy), veterinárnej farmácie (nosiče farmako-
logicky účinných látok) i v ďalších oblas-
tiach, v spolupráci s priemyselnými podnik-
mi na celom Slovensku, najmä s Chemkom 
Strážske, Chemickými závodmi v Novákoch, 
Niklovou hutou v Seredi. Pod jej vedením 
boli zorganizované viaceré vedecké poduja-
tia, medzinárodné konferencie a semináre. 
Vo svojej odbornej činnosti pokračovala aj 
po svojom odchode do dôchodku v r. 1993, 
čoho výsledkom boli jej publikácie uverejne-
né v rokoch 1993 – 1999 v zahraničných 
časopisoch. Svojou vedeckovýskumnou 
činnosťou výrazne prispela k rozvoju chémie 
inkluzívnych zlúčenín v Československu. 
Bola členkou Medzinárodnej konfederácie 
pre termickú analýzu a kalorimetriu (ICTAC), 
členkou redakčnej rady časopisu Journal of 
Thermal Analysis a korešpondentkou časo-
pisu ICTAC News pre Slovensko.

  Hanušova medaila Československej 
spoločnosti chemickej za aktívnu čin-
nosť a príspevok k rozvoju chémie 
v Československu (1987)

Spoluautorka monografie „Inclusion 
Compounds Volume 3“, spoluautorka 
učebnice „Všeobecná chémia“ a autor- 

svojho života – 19. novembra 1999 večer 
skončila prácu pri počítači a o hodinu ne-
skôr sa jej niť života navždy pretrhla. Jej 
obdivuhodná životná energia a pracov-
ný elán až do posledných hodín pred jej 
náhlym odchodom inšpirovali a aj naďalej 
inšpirujú jej bývalých študentov, kolegov 
a blízkych.

niekoľko stredoškolských učebníc 
a článkov metodického charakteru.

„Bol to typ vedca, ktorému veľmi 
záležalo na jeho rodine a nesmierne 
si vážil zázemie svojho domova. Mal 
nás rád a snažil sa podeliť s nami 
o všetko pekné a príjemné, čo kedy 
sám zažil. Miloval liptovské hory, 
v ktorých sme strávili množstvo krás-
nych chvíľ. Ako dvanásťročné dievča 
som ho sprevádzala na služobnej 
ceste v Prahe, kde mi ukázal jej pa-
mätihodnosti tak, ako si ich pamätal 
zo svojich štúdií. Mal dušu svetoobča-
na, ktorý si vážil ľudskosť a pozitívne 
hodnoty každého národa a každej 

Štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe, pe-
dagogická skúsenosť a pôsobenie na mies-
te odborného redaktora Štátneho pedago-
gického nakladateľstva v Prahe vychovali 
z neho pedagóga – špecialistu so záujmom 
o vedeckú prácu. Po návrate na Slovensko 
najskôr pôsobil na Pedagogickej fakul-
te UPJŠ v Prešove, kde bol aktívny aj ako 
predseda Jednoty českých a slovenských 
matematikov.

Od r. 1966 pôsobil na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. Vedeckú prácu 
začínal v oblasti teórie vyučovania matema-
tiky. Neskôr sa venoval výskumu kombina-
torickej geometrie a najmä problematike 
metrických a kombinatorických vlastností 
mnohostenov. Získal viacero fundamen-
tálnych výsledkov týkajúcich sa vlastností 
mnohostenov nevpísateľných do guľovej 
plochy, geometrických možností uloženia 
kruhov v rovine, počtov stien určených ty-
pov v polyedrálnych grafoch či najdlhších 
kružniciach mnohostenov. Bol zakladateľom 
KOšického KOmbinatorického Seminára 
(v skratke KOKOS), na ktorého báze vznikla 
svetoznáma Košická škola kombinatorickej 
matematiky.

Autor monografie „Konvexné mnohoste-
ny“ (Bratislava 1981), ktorá dodnes posky-
tuje inšpiráciu v danej problematike. 
Napísal vyše 60 vedeckých článkov z ge-
ometrie a teórie grafov, zbierku príkladov, 

kultúry. Z detských spomienok sa mi však 
otec najživšie vynára, ako si ceruzkou 
kreslí pre nás záhadné obrazce na každý 
kúsok nepopísaného papiera a dokonca 
aj na biele pingpongové loptičky.“

(zo spomienok dcéry prof. MUDr. Ruženy 
Tkáčovej, DrSc.)

prof. RNDr. Ernest Jucovič, DrSc.

(* 6. 8. 1926 Liptovský Hrádok –
 † 21. 10. 1998 Banská Bystrica)

Matematik, významná osobnosť 
slovenskej vedy, jeden zo zakla-
dajúcich a neskôr vedúcich pred-
staviteľov slovenskej školy Teória 
grafov a popredný slovenský 
pedagóg.

 1971 – 1991: vedúci Katedry 
matematiky

v Košiciach (RIFIV), ITMS kód projektu 
26110230101, v rámci operačného pro- 
gramu Vzdelávanie spolufinancovaného 
zo zdrojov Európskej únie.

Impulzom pre tento projekt bola potreba 

Dňa 1. novembra 2013 sme zahájili re-
alizáciu aktivít celouniverzitného projektu 
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania 
a podpora interdisciplinarity štúdia 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

Infoservis UPJŠ

Začíname s realizáciou 
aktivít projektu RIFIV

Obdobie, počas ktorého mal projekt „Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie 
k excelentným európskym univerzitám“ (EXPERT) ambíciu rozšíriť spoluprácu UPJŠ 
s uznávanými expertmi pri integrácii do medzinárodného vzdelávacieho a výskumného 
priestoru, sa chýli ku koncu. Na realizácii projektu sa samostatnými aktivitami podieľajú 
dve fakulty UPJŠ – Filozofická a Prírodovedecká fakulta. Spolu 25 medzinárodne uznáva-
ných expertov (15 za FF a 10 za PF) spolupracovalo a spolupracuje s domácimi riešiteľmi 
pri inovácii a tvorbe študijných programov, pri podpore realizácie výskumných projektov 
na základe vedomostí a skúseností týchto expertov a následnom transfere vedeckých 
výsledkov do náplne vzdelávania na oboch fakultách UPJŠ.

V aktuálnej fáze implementácie projektu prebieha finalizácia plánovaných výstupov. 
Do tlače sa pripravujú monografie a učebné texty. Dve monografie sú už k dispozícii štu-
dentom a vedeckovýskumným pracovníkom FF UPJŠ. Posledné úpravy si vyžadujú no-
vovytvorené akreditačné spisy nových študijných programov a vzdelávacieho programu. 
Mnohé publikácie, ktoré vznikli spoluprácou medzinárodne uznávaných expertov a našich 
odborníkov, už boli akceptované do tlače, častokrát v prestížnych karentovaných časo-
pisoch. Medzinárodne uznávaní experti obohatili svojimi prednáškami výučbu na oboch 
fakultách a všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Ostáva veriť, že rozbehnutá spolu-
práca bude pokračovať aj po plánovanom ukončení realizácie aktivít projektu EXPERT 
v januári 2014. 

Článok vznikol realizáciou projektu Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie 
k excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu: 26110230056, 
na základe podpory operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného 
z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Renata Lišková
manažér pre publicitu projektu

Rektorát UPJŠ
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

inovácie študijných programov na bakalár-
skom, magisterskom, doktorskom 
a doktorandskom stupni štúdia, prispôso-
benia metodík súčasným potrebám a snaha 
dosiahnuť vysoký stupeň interdisciplinarity 
vo vzdelávacom procese na základe súčas-
ných trendov, najmä podľa požiadaviek štu-
dentov a praxe.

Strategický cieľ projektu je rozvíjať ino-
vatívne formy vzdelávania a vytvoriť inter-
disciplinárny charakter štúdia na všetkých 
stupňoch a subjektoch UPJŠ. Tento stra-
tegický cieľ má všetky predpoklady pre to, 
aby sa zabezpečila dlhodobá konkurencie-
schopnosť vzdelávania na UPJŠ, ktorá vďa-
ka špecifickej ponuke pripravovaných aktivít 
prispeje k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

O cieľoch, aktivitách, realizácii projektu, 
o jeho priebežných výstupoch a výsledkoch 
budeme informovať prostredníctvom webo-
vej stránky projektu http://rifiv.ccv.upjs.sk/.

Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.
projektová manažérka

Centrum celoživotného vzdelávania
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Plagát: RNDr. Radoslav Kalakay
manažér pre publicitu

Centrum celoživotného vzdelávania
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

P r o j e k t  E X P E R T
p r e d  f i n i š o m

prof. Ing. Anna Sopková, CSc.

(* 28. 2. 1927 Sereď –
† 19. 11. 1999 Košice)

Chemička, významná osobnosť 
v odbore anorganická chémia. 
Prispela k rozvoju chémie nielen 
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, 
ale aj v bývalom Československu 
a v zahraničí.

 1970 – 1981: vedúca Katedry 
anorganickej chémie a aj v ďalšom 
období po r. 1981 výrazne ovplyv-
ňovala rozvoj katedry v oblasti vý-
učby, výskumu a medzinárodnej 
spolupráce

 1973: zakladateľka odbor-
nej skupiny Anorganická chémia 
Slovenskej chemickej spoločnosti 
vo východoslovenskej pobočke 
v Košiciach a jej predsedníčka 
do r. 1993
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Študentské stránky

Laco Urbán:
Ostali sme pri vlastnej tvorbe
a urobili sme dobre

Študentské stránky

Pred skúšajúcim sú si všetci študenti 
rovní, no mimo školy každý vyniká 
v niečom inom. Hudobný talent dostal 
do vienka poslucháč masmediálnych 
štúdií, štvrták Laco Urbán. Kto by to ná-
hodou nevedel, ide o speváka košickej 
kapely Good Fancy.

Chlapci sa dali dokopy ešte počas štúdia 
na košickom konzervatóriu a v r. 2004 za-
ložili skupinu, ktorá už stihla zožať viacero 
úspechov. Azda najväčší v r. 2010, keď 
v ankete Slávik získali cenu Skokan roka.

„V začiatkoch sme skúšali vlastné nápa-
dy, ale aj prevzaté piesne, no ostali sme pri 
vlastnej tvorbe. Myslím si, že sme urobili 
dobre, pretože to, čo robíme, robíme veľmi 
radi,“ zhrnul Laco začiatky a aj podstatu ka-
pely. Je síce spevák, no nemá na to „výučný 
list“ – na konzervatóriu študoval hudobno-
-dramatické umenie, keďže tam nebola 
možnosť študovať iný ako operný spev.

Zachraňujú svetlo
Nateraz posledný počin – klip k piesni 

Save the Light – kapela zverejnila na inter-
nete začiatkom novembra. Nejde o žiaden 
veľkolepý príbeh, iba jednoduché životné 
putovanie za svetlom, ktoré nás sprevádza 
po celý život. „A to v ľuďoch udržiava silu 
vstávať každý deň a zvládať často neľahké 
životné prekážky,“ zafilozofoval si študent 
Filozofickej fakulty. Hudbu k singlu napísal 
práve Laco Urbán a prvý raz zaznela na me-
dzinárodnom súťažnom festivale Carpathia 
v Poľsku, kde sa spomedzi stoviek piesní 
umiestnila na skvelej 2. priečke.

„Klip sme točili na troch miestach – 
pod panelákmi na Furči, v obci Valaliky 
a na otočku sme vycestovali aj do Buda- 
pešti. Polovica štábu tam mala žalúdočné 
problémy – vraj z kapusty, takže na niektoré 
zábery sme mali k dispozícii iba jedného 
kameramana,“ prezradil Laco, ktorý sa hneď 
po natáčaní ponáhľal do roboty – hudobníci 
odišli z Budapešti okolo druhej a už o piatej 
ráno sedel v práci. „Na Slovensku hrajú ten-
to song regionálne a lokálne rádiá a podarilo 
sa nám ho exportovať aj do zahraničia – 
v playliste ho majú stanice v Británii, Grécku, 
Taliansku, Dánsku, Nemecku, Kanade, USA 
či v Austrálii, celkovo v 15 krajinách na troch 
kontinentoch.“

Spomenuli sme, že Laco sa z nakrúca-
nia ponáhľal do práce – a tá tiež nepatrí do 
kategórie tuctových. Hlasový pokoj je preň-
ho pojem neznámy – keď práve nespieva, 
hovorí do rozhlasového mikrofónu. A tak 
vlastne robí to, čo študuje. „Pracujem ako 
moderátor a spravodajca. Najprv som však 
začal pracovať v rádiu a teraz to tak všetko 
dobieham, čo sa týka teórie... V istom zmys-
le, v škole mám akúsi výhodu, ale na druhej 
strane prichádzam na mnoho vecí, ktoré 
som doteraz nevedel. Treba povedať, že sa 
ešte stále učím.“ 

Hymna pre Good Angels
Tým, ktorí nesledujú šport, mohol unik-

núť ďalší zásadný moment v živote kapely 
– chlapci z Good Fancy stvorili hymnu pre 
úspešný ženský basketbalový tím, ktorý 
brázdi európske vody a veľmi solídne re-
prezentuje mesto i celú republiku. „V tomto 
prípade bolo jasne špecifikované, o aký typ 
piesne má ísť, a my sme túto výzvu prijali, 
keďže sme sa predtým zapojili aj do iných 
súťaží. Chlapci vymysleli hudbu, ja som 
pesničku otextoval a našťastie sme uspeli,“ 
popísal Laco genézu piesne, ktorá sa 
11. septembra 2011 stala oficiálnou hym-
nou košických basketbalistiek.

V repertoári Good Fancy sú piesne 
v slovenčine, ale aj v „módnejšej“ angličtine. 
Laco má v hudbe rád oba jazyky. 
„V slovenčine je to ťažšie, aj keď výsledok 
je pre domácich poslucháčov určite lepší – 
rozumejú textu, vedia, o čom sa v pesničke 
spieva. Čo sa týka spievania, angličtina je 
ľahšia najmä preto, že človek nemusí až tak 
striktne dodržiavať všetky jazykové normy. 
V slovenčine je to síce náročnejšie, ale 
zároveň aj veľmi pekné,“ skonštatoval diplo-
maticky Laco, uvedomujúc si, že článok si 
možno prečítajú aj jeho vyučujúci z Katedry 
slovakistiky...

Bc. Viktor Wurm
Filozofická fakulta UPJŠ

Mnohí z vás už teraz možno uvažujete, čo budete robiť po skončení štúdia. Pre 
tých, ktorí sa nechcú hneď vrhnúť do pracovného ruchu, ale aj pre tých, ktorí sa 
rozhodli pokračovať v štúdiu na treťom stupni, ponúkame zopár inšpirácií.

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) je mimovládna nezisková organizácia, 
ktorá napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. V praxi to znamená, že 
pomáha inštitúciám a jednotlivcom pri získavaní informácií o možnostiach štúdia a vedecko-
výskumných pobytoch, o finančnej podpore na študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy 
doma i v zahraničí. Spolupracuje s inštitúciami na Slovensku a v zahraničí a poskytuje služ-
by pri propagácii a koordinácii ich študijných a výskumných programov.

Študenti na všetkých troch stupňoch štúdia majú možnosť uchádzať sa o študijný či vý-
skumný pobyt nielen v krajinách EÚ, ale napr. aj vo Švajčiarsku, Bosne a Hercegovine či 
v Egypte. Uchádzači sú po podaní prihlášky posudzovaní vo viacerých výberových kona-
niach, v ktorých sú ich žiadosti hodnotené podľa niekoľkých kritérií, napr. prínos a cieľ po-
bytu, dĺžka pobytu, motivácia, odporúčania, podrobný popis študijného/výskumného plánu. 
Úspešným uchádzačom je poskytnuté štipendium, z ktorého si hradia náklady súvisiace 
s pobytom a štúdiom, resp. výskumnou činnosťou. Vo vybraných prípadoch sa poskytuje 
aj štipendium na úhradu cestovných nákladov.

Ďalšou organizáciou poskytujúcou zaujímavé aktivity a pobyty je Slovenský inštitút mlá-
deže Iuventa, príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Umožňuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny, administruje grantové programy MŠVaV SR (ADAM) 
a EÚ (Mládež v akcii). Práve program Mládež v akcii a jeho Európska dobrovoľnícka služba (EDS) umožňuje mladým ľuďom vycestovať 
do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín EÚ, ako aj v krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), 
prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá, opäť je posudzovaná podľa niekoľkých kritérií. Jednou zo zák-
ladných podmienok je vykonávať EDS po dobu 2 až 12 mesiacov. Dobrovoľníkom je poskytnutá finančná podpora na realizáciu vybraného 
projektu, na cestovné, ďalej vreckové na dodatočné výdavky a prípadne aj jazyková príprava, a je im tiež pridelený mentor, ktorý im pomá- 
ha začleniť sa do miestnej komunity v zahraničí a hodnotí dosiahnuté výsledky vzdelávania.

Bc. Renáta Kmecziková
študentka FVS UPJŠ

Vďaka úsiliu Študentského parlamen-
tu sa poslucháči Fakulty verejnej správy 
UPJŠ zúčastnili 17. októbra 2013 na ex-
kurzii v priestoroch Národnej rady SR. 

Študentský parlament je občianske zdru-
ženie spájajúce aktívnych študentov FVS. 
Jedným z cieľov ŠP je podporovať iniciatívy 
a pomáhať študentom využívať možnosti, 
ktoré im FVS ponúka. ŠP sa snaží zatraktív-
niť štúdium na fakulte okrem iných aktivít aj 
organizovaním zaujímavých stretnutí, exkur-
zií a návštev.

Jednou z nich bola aj návšteva NR SR 
– inicioval ju tajomník ŠP FVS Bc. Peter 
Berinšter. S nápadom sa obrátil na PhDr. 
Štefana Kuffu z poslaneckého klubu 
OĽaNO, ktorý s návrhom súhlasil, a to 
až do tej miery, že osobne sprevádzal štu-
dentov FVS po priestoroch Národnej rady. 

Návštevníci mali možnosť prezrieť si trakt 
predsedu parlamentu i kancelárie podpred-
sedov NR SR a vďaka včasnému rannému 
príchodu sa im podarilo zastihnúť aj našich 
zákonodarcov priamo počas rokovania. 
Z parlamentného balkóna sledovali schô- 
dzu, na ktorej sa práve rokovalo o staveb-
nom zákone.

ŠP FVS v zastúpení P. Berinštera zorga-
nizoval aj návštevu Parlamentária v Bruseli 
– návštevníckeho centra Európskeho 

parlamentu. Organizačnú pomoc poskytol 
europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik 
z poslaneckého klubu KDH. V tomto prípa-
de sa podarilo „vyslať“ troch študentov FVS 
v odbore Európska verejná správa, ktorí boli 
vybraní na základe vynikajúcich študijných 
výsledkov.

Bc. Anna Ivanová
študentka FVS UPJŠ

Možnosti 
štúdia

v zahraničí

Navštívili sme parlament



...priemerný vek profesorov
na UPJŠ je 59,89 roka?

Najmladší profesori majú
43 rokov (sú dvaja)

a najstarší má 87 rokov.
K 31. 10. 2013 na univerzite

pôsobilo 100 profesorov.
(Na porovnanie – na Slovensku

je priemerný vek profesorov
okolo 54 rokov.)

...v Botanickej záhrade (BZ) UPJŠ 
bol medzi inými

zaujímavými živočíchmi
nájdený aj vzácny sociálne-parazi-

tický druh mravca
Myrmoxenus ravouxi?

Patrí k druhom európskeho
významu, kvôli ktorým sa

vyhlasujú chránené územia.
Na Slovensku bol výskyt tohto

druhu publikovaný iba
druhýkrát (po vyše 70 rokoch)

práve z územia košickej BZ.

...prví absolventi Lekárskej
fakulty (LF) promovali
v akad. roku 1949/50?

V novembri 2013 sa na pôde LF 
UPJŠ stretli o trocha mladší

bývalí študenti – 52 absolventov
z roku 1962/63 – na tzv

Zlatej promócii.

...v arboréte BZ nájdete ginko
dvojlaločné (Ginkgo biloba L.)?

Je to jediný zástupca triedy gínk – 
nájdené fosílie listov sú staršie ako 

210 mil. rokov a sú identické
s dnešnými listami ginka. Všetky

ostatné druhy gínk vyhynuli
v treťohorách. Má aj medicínske

využitie – preparáty z listov
ginka sa využívajú na rozširovanie 

ciev, zlepšenie cirkulácie krvi
a jej okysličovanie.

...v priestoroch ŠDaJ
na Medickej 6 máme jediný

Infobod Informačného centra
mladých v Košiciach?

Sú v ňom umiestnené informačné 
materiály z oblastí ľudských práv, 

EÚ, NATO, prevencie závislostí,
pracovného servisu a i.

K dispozícii sú bezplatne.

Na univerzite 
či v univerzite?

Informácie 
 nielen do vreckaAko ich (možno) nepoznáme
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Kalendárium
Pri štylizácii textov či počúvaní hovo-

rených prejavov sa viacerí z nás pozasta-
vujú nad predložkovými spojeniami typu 
v univerzite či na univerzite, v strednej či 
na strednej škole. Nejde o nový, ale pretr-
vávajúci jazykový problém, pri ktorom 
sa na chvíľu pristavíme.

Vlastný význam predložky sa konkre- 
tizuje pádom, s ktorým sa spája, a lexi- 
kálnym významom slova, pri ktorom sto-
jí. V rečovej praxi sa tak neraz stretáva-
me s ich neadekvátnym uplatňovaním. 
Nesprávne používanie predložiek 
v a na, rozširovanie predložky na na úkor 
prepozície v vyplýva najmä z nepocho-
penia či kríženia významov uvedených 
predložiek a nemusí byť vždy neprípust-
né. Predložky v a na patria popri spojke 
a a slovese byť k najfrekventovanejším 
slovám v slovenčine. Viažu sa zhodne 
so 4. a 6. pádom, využívajú sa ako grama-
tické prostriedky na vyjadrovanie viace-
rých významov (smerovania a lokalizácie, 
účelu a cieľa, spôsobu, zreteľa, času, 
ako aj príčiny). V Krátkom slovníku 
slovenského jazyka sú uvedené takmer 
zhodné významy pri predložke v aj na. 
Okrem účelového významu, ktorý sa spá-
ja len s predložkou na. A tu sa dostávame 
k podstate problému – prečo sa uvedené 
predložky zamieňajú a prečo sa ich pou-
žívanie niekedy nesprávne interpretuje. 
Niektorí z nás pri základnom, miestnom 
a všeobecnom priestorovom význame tr-
vajú na používaní predložky v a použí-
vanie predložky na striktne odmietajú. 
Zabúdajú však pritom na fakt, že predlož-
ka na je viacfunkčná. Z hľadiska priesto-
rového vyjadrenia je niekedy potrebné 
rozlišovať umiestnenie vnútri nejakého 
objektu a na jeho povrchu vo vertikál-
nom a horizontálnom smere alebo jeho 
lokalizáciu v centre a na okraji: v dome 
a na dome, v dedine a na dedine, v meste 
a na predmestí. V niektorých prípadoch 
sa k miestnemu významu pridružuje 
aj účelový význam: na obecnom úrade. 
V spojeniach na univerzite, na univerzitu, 
ako o tom uvažoval J. Horecký, sa popri 
priestorovom význame vyjadruje 
aj všeobecnejší vzťah k inštitúciám a or-
ganizáciám. Teda nielen na univerzite, 
na vysokej škole, na katedre slovakistiky, 
ale aj na ministerstve školstva.

Ak sa prítomnosť niečoho či niekoho 
spája s uzavretým priestorom, aj keď ide 
o vyjadrenie príslušnosti k inštitúcii, pre-
trváva uplatňovanie predložky v: pracu-
jem v archíve, pracujem v ústave.

Ako vyplýva z uvedených príkladov, 
ani v jazyku a uvažovaní o ňom nebýva 
nič biele ani čierne...

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
FF UPJŠ v Košiciach

Aby slovenčina 
neplakala...

Vedeli ste, že...prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.

Kým kráľom doskových hier je 
šach, za kráľa kartových hier sa 
považuje bridž. Čím si vás získal?

To, že bridž ma „drží” od môjho vysoko-
školského štúdia až dodnes, je zrejme spô-
sobené viacerými faktormi. Bridž umožňuje 
stretávať sa s (väčšinou) príjemnými ľuďmi, 
podporuje kooperatívnosť, bystrí intuíciu, 
učí správne sa rozhodovať pri obmedzených 
informáciách, rozvíja kreativitu, pestuje pri-
rodzenú súťaživosť, udržiava myseľ a pamäť 
sviežu a je prístupný v podstate všetkým ve-
kovým kategóriám. Bridž je možné hrať 
aj na internete – na najväčšom bridžovom 
serveri Bridge Base Online sa denne stretá-
vajú tisíce bridžistov z celého sveta, aby sa 
bezplatne venovali svojmu koníčku.

Dajú sa pravidlá bridžu v skratke 
opísať pre našich čitateľov?

Zmysluplná odpoveď na túto otázku by 
zabrala príliš veľa miesta. Dobrá sprá-
va však je, že pravidlá nie sú príliš zložité. 
Záujemcovia ich nájdu spracované napr. 
na slovenskej Wikipédii.

V roku 2004 ste sa stali víťazom 
Slovenskej bridžovej ligy, 
umiestňujete sa na popredných 
miestach v bridžových turnajoch. 
Ktoré ocenenie si najviac vážite?

Športový bridž sa hráva takmer výlučne 
ako súťaž družstiev alebo ako súťaž párov, 
turnaje jednotlivcov sú vzácnou výnimkou. 

Najspravodlivejšou formou bridžu je súťaž 
štvorčlenných družstiev. Z výsledkov týchto 
súťaží si najviac cením v otázke spomenutý 
ligový titul z roku 2004, ale aj tretie miesto 
v súťaži Grand Prix Slovakia 2009 (medziná-
rodné majstrovstvá Slovenska). Z výsledkov 
súťaží párov by som spomenul druhé miesto 
na Grand Prix Košice 2005.

O vašej záľube vedia aj študenti. 
Podarilo sa vám nejakého 
nadchnúť do tej miery, že sa 
aj z neho stal priaznivec bridžu 
či dokonca člen Slovenského 
bridžového zväzu?

Žiadnemu z piatich doktorandov, ktorí zís-
kali vedeckú hodnosť pod mojím vedením, 
nie je bridž cudzí, čo znamená, že aspoň 
pozná pravidlá tejto hry. Pravidelne bridž 
hráva (a členkou SBZ je) Jana Zlámalová, 
ale netrúfam si odhadnúť, či som sa vôbec 
nejako pričinil o to, že sa tejto záľube zača-
la venovať. Pred pár rokmi sme s kolegom 
Ploščicom viedli kurz bridžu pre našich 
študentov, ale z rôznych dôvodov frekven-
tanti toho kurzu nechodievajú do Košického 
bridžového klubu, hoci potenciál výrazného 
bridžového rastu by u nich nepochybne bol. 
Na časy, keď sa (väčšinou) dvakrát ročne 
hrávali bridžové stretnutia medzi učiteľmi 
a študentmi Prírodovedeckej fakulty (1985 
– 1993), dnes už len spomíname...

Pracujete v Ústave matematických 
vied Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ. Dá sa využiť matematika 
pri hre alebo skôr hráčske 
skúsenosti v matematike?

Matematik
so srdcom bridžistu

To prvé je viac reálne. Ako matema-
tik napr. na základe informácií z priebehu 
bridžovej partie môžem vedieť odhadnúť 
pravdepodobnosť úspechu svojho ďalšieho 
postupu.

Medzi vaše obľúbené voľnočasové 
aktivity patrí aj turistika a hu- 
bárčenie. Na ktoré trasy 
sa vydávate najradšej?

Na jar je možné z Turne nad Bodvou „vy-
behnúť“ na Turniansky hrad, zísť na roz- 
kvitnutú Zádielsku planinu, z nej do ho-
rárne v Zádielskej doline a na záver prejsť 
Zádielskou tiesňavou popri Cukrovej homoli 
až do dediny Zádiel. Leto je ideálne pre po-
tulky po Vysokých Tatrách. Za priaznivého 
počasia sa človek takmer až presýti krásny-
mi prírodnými scenériami na túre 
z Hrebienka nahor Malou Studenou dolinou 
cez Téryho chatu na Priečne sedlo 
a potom nadol Veľkou Studenou dolinou 
cez Zbojnícku chatu s návratom späť 
na Hrebienok. Na jeseň sa dá turistika spojiť 
s prechádzkou za hubami. Prvý ranný oso-
bák v smere do Žiliny odvezie hubárskych 
nadšencov z Košíc do Važca. Ak rastú, 
na važeckých lúkach sa nájde dostatok du-
bákov pre všetkých, a tak spiatočný vlak 
zo Štrby do Košíc môže byť plný spokojných 
lovcov mykologických zážitkov. V zime, 
za dobrých snehových podmienok, pešia 
túra nemusí byť práve jednoduchá, lepším 
riešením môže byť vypomôcť si bežkami. 
Po vystúpení z autobusu v Zlatej Idke tre-
ba žltou turistickou značkou vystúpať na 
Idčianske sedlo na hrebeni Volovských 
vrchov a potom si už užívať rozprávkové 
čaro zimnej prírody pri väčšinou nenároč-
nom zjazde cez Prednú Holicu s chatou 
Lajoška, Jahodnú a Bankov so záverom 
na sídlisku KVP.

Pýtala sa: PhDr. Beáta Jurečková, PhD.

21. 2. – 9. 3. 2014
Orchidey –

skvosty v ríši rastlín
 – výstava

(Botanická záhrada)

21. 3. – 13. 4. 2014
Záhadný svet mušlí 

 – výstava
(Botanická záhrada)

24. 1. 2014
Reprezentačný bál UPJŠ 

19.00 hod.
Hotel DoubleTree by Hilton Košice

Hlavný hosť: Vašo Patejdl
Viac informácií o programe

a rezervácii vstupeniek
už čoskoro na www.upjs.sk

7. 2. 2014
Deň otvorených dverí

na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ v Košiciach



Návraty
na zaprášené stránky

Zo života
Fakulty verejnej správy
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K čitateľom sa v roku 1972 dostali tri čísla 
nášho univerzitného periodika – v januári 
(č. 1) a decembri (č. 4) vyšli riadne, osem-
stranové čísla, v júni (č. 2 – 3) dvojčíslo 
na šestnástich stranách. Hlavnými téma-
mi boli voľby do zastupiteľských zborov – 
„najvýznamnejšia politická udalosť po XIV. 
zjazde KSČ“ (konali sa 26. a 27. novembra 
1971), oslavy Sviatku práce (1. mája 1972) 
a 50. výročia vzniku Sovietskeho zväzu 
(1922 – 1972).

„Voľby kedysi a dnes“
Kým my sme v novembri volili županov 

a poslancov zastupiteľstiev samospráv-
nych krajov, v novembri 1971 boli v centre 

O čom sme písali 
v roku 1972

Ideologický nádych bol výrazne prí-
tomný aj v obsahu 3. ročníka časopisu 
„Spravodaj UPJŠ“ – ako napokon vo všet-
kých až do prevratných udalostí na prelo-
me rokov 1989 a 1990.

Teória a prax verejnej správy

Fakulta verejnej správy (FVS) Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si v tomto 
roku pripomína 15. výročie svojho založe-
nia. Pri príležitosti tohto jubilea zorganizo-
vala v dňoch 11. a 12. septembra 2013 
medzinárodnú vedeckú konferenciu pod 
názvom Teória a prax verejnej správy. Bola 
to v poradí ôsma konferencia, ktorú počas 
svojej existencie zorganizovala FVS UPJŠ 
v Košiciach. Záštitu nad ňou prevzal predse-
da Košického samosprávneho kraja JUDr. 
Zdenko Trebuľa.

Cieľom podujatia bolo prezentovať vý-
sledky vedeckovýskumnej činnosti z oblasti 
modernej teórie a praxe verejnej správy. 
Konferencia si uvedenú problematiku oso-
bitne všímala z viacerých zorných uhlov: 
politického a politologického, sociálno-psy-
chologického, právneho a ekonomického. 
Ambíciou organizátorov bolo vytvoriť priestor 
na prezentáciu názorov odborníkov z domá-
cich a zahraničných vysokých škôl 

pozornosti všeobecné voľby do 
zastupiteľských orgánov všet-
kých stupňov, teda do miestnych, 
mestských, okresných a krajských 
národných výborov, do Slovenskej 
národnej rady i do Snemovne ľudu 
a Snemovne národov Federálneho 
zhromaždenia ČSSR. Katedra histó-
rie Pedagogickej fakulty UPJŠ 
pri tejto príležitosti pripravila celo-
fakultnú súťaž pod názvom „Voľby 
kedysi a dnes“. Do žrebovania za-
radila študentov, ktorí z 15 otázok 
odpovedali správne aspoň na 12. 
Výhercov odmenila brúsenou vá-
zou, sovietskymi náramkovými ho-
dinkami Poljot či knihou spomienok 
prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu 
„Cestami života“ s podpisom autora 
(Spravodaj UPJŠ, č. 1/1972, s. 2).

Pomoc francúzskych 
komunistov

Medzinárodná spolupráca 
v minulom režime fungovala nielen 
smerom na východ, ale zavše sa 
orientovala aj na západ. Pravda, 
tá západná mala svoje špecifiká. 

Jednotlivé príspevky, ktoré účastníci 
konferencie prezentovali, a rozvíjajúca sa 
diskusia k nim naplnili ideu prepojenia teórie 
a praxe. Práve spoločná diskusia a výmena 
názorov na univerzitnej pôde, a to medzi 
odborníkmi z akademického prostredia na 
jednej strane a z praxe konkrétnych organi-
zácií verejnej správy na druhej strane, bola 
obohatením pre všetkých. Nové myšlienky, 
prístupy a praktické skúsenosti – to všetko 
je pre vyučujúcich potrebné a nevyhnutné 
v rámci ich vedeckovýskumnej a edukač-
nej práce. A naopak, výsledky vedeckého 
výskumu, analýzy a inovatívne myšlienky sú 
nevyhnutne potrebné pre prácu odborníkov 
v konkrétnych organizáciách verejnej sprá-
vy. Tieto dva svety, ktoré sú od seba závislé, 
majú možnosť takýmto spôsobom hľadať 
východiská k ich spoločnému cieľu.

Konferencia vytvorila priestor na nadvia-
zanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi 
a zahraničnými univerzitami a vedeckový-
skumnými pracoviskami a orgánmi a inšti-
túciami verejnej správy. Organizátori môžu 
spokojne konštatovať, že stanovené ciele 
splnila v plnej miere.

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
prodekanka pre vedu a výskum

Fakulta verejnej správy UPJŠ

i odborníkov z praxe verejnej správy a záro-
veň umožniť účastníkom konferencie vyjadriť 
sa k závažným zmenám, ku ktorých dochá-
dza v oblasti verejnej správy.

Na medzinárodnej vedeckej konferencii 
Teória a prax verejnej správy bolo prítom-
ných 85 účastníkov, z toho 14 zo zahrani-
čia, 36 z domácej FVS UPJŠ v Košiciach, 
29 z iných slovenských vysokých škôl 
a šesť zástupcov verejnej správy. Svoje 
príspevky prezentovalo 70 účastníkov 
konferencie.

V rámci plenárneho zasadnutia od-
zneli tri prednášky. S referátom na tému 
Daňová politika Európskej únie vystú-
pil RNDr. Viliam Páleník, PhD., pracov-
ník Ekonomického ústavu SAV a zástupca 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru v Bruseli. Prednášku pod názvom 
Demokracia a odbornosť v obecnej samo-
správe prezentoval dekan FVS UPJŠ prof. 
JUDr. Igor Palúš, CSc., a s prednáškou 
na tému Komunálna reforma – možnosti 
a príležitosti vystúpil doc. PhDr. Ing. 
Stanislav Konečný, PhD., z Fakulty verejnej 
správy UPJŠ.

Pracovný program konferencia bol rozčle-
nený do štyroch sekcií:

•  Politické a politologické kontexty verej-
nej správy

•  Sociálno-psychologické a organizačné 
dimenzie fungovania verejnej správy

•  Teoreticko-právne východiská verejnej 
správy a prax

•  Ekonomické aspekty územnej 
samosprávy

Príkladom je pôsobenie francúzskych 
lektorov na Katedre západných jazykov 
Pedagogickej fakulty UPJŠ. Autori článku, 
uverejneného v „Spravodaji UPJŠ“ 
(č. 1/1972, s. 2), v tejto súvislosti konšta-
tovali, že významnú pomoc pri vyučovaní 
francúzštiny poskytovalo katedre aj mesto 
La Courneuve, ktoré bolo v tom čase „spra-
vované mestskou radou zloženou prevažne 
z komunistov“ – na Slovensko pravidelne 
posielalo učebnice, slovníky, beletriu a dia-
pozitívy. Bonusom boli pobyty našich štu-
dentov „v prostredí francúzskych komunis-
tických rodín“.

Prvé akademické majstrovstvá
„V zdravom vývoji socialistickej spo- 

ločnosti má veľký význam masová te- 

lovýchova a šport,“ uviedol po-
čas XIV. zjazdu Komunistickej strany 
Československa (KSČ) jej generálny tajom-
ník a neskorší prezident republiky Gustáv 
Husák. V duchu tejto myšlienky sa niesli 
aj prvé zimné Akademické majstrovstvá 
SSR, ktoré v dňoch 6. až 10. marca 1972 
usporiadala Pedagogická fakulta UPJŠ. 
Súťaže sa konali na troch miestach: športo-
vá gymnastika, džudo a hokej v Pre- 
šove, hádzaná v Košiciach a lyžovanie 
v Dedinkách – Mlynkoch. Zúčastnilo sa 
na nich 314 pretekárov – študentov sloven-
ských vysokých škôl – a sledovalo ich vyše 
2 500 divákov (Spravodaj UPJŠ, č. 2 – 
3/1972, s. 15 – 16).

Stretnutie s Biľakom
Titulná strana decembrového vydania 

(č. 4/1972) patrila správe o návšteve člena 
Predsedníctva a tajomníka Ústredného vý-
boru KSČ Vasila Biľaka na našej univerzite. 
Pre tých, ktorým meno súdruha Biľaka 
(z objektívnych príčin) nič nehovorí, ob-
jasňujeme, že bol exponentom konzer-
vatívneho krídla KSČ, ktoré sa podieľalo 
na likvidácii reformného procesu v ČSSR 
v roku 1968 – podporoval inváziu vojsk 
Varšavskej zmluvy a bol jedným zo signatá-
rov „pozývacieho listu“, ktorý bol zámien-
kou na vojenskú intervenciu a následnú 
vyše 20-ročnú okupáciu Česko-Slovenska 
(dnes 96-ročný Biľak nebol za tieto skutky 
nikdy odsúdený, žije pokojne vo vile pod 

Kolektív 50. výročia KSČ
Na záver dnešných návratov uverejňuje-

me dokument o udelení titulu „Kolektív 50. 
výročia vzniku KSČ“ Univerzite P. J. Šafárika 
(pôvodne bol zverejnený v č. 4/1972, s. 3). 
Na doklade sú podpísaní predseda 
Ústrednej rady Československého revoluč-
ného odborového hnutia Karel Hoffmann 
(ako protireformný komunista nechal 21. 
augusta 1968 vypnúť všetky vysielače, aby 
nemohla byť odvysielaná výzva k verejnosti 
pod názvom „Všetkému ľudu ČSSR“), 
už zmienený Gustáv Husák a predseda fede-
rálnej vlády Lubomír Štrougal.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
šéfredaktor

bratislavským Slavínom).
V. Biľak navštívil UPJŠ 28. novembra 

1972. Na slávnostnom zasadnutí vedeckej 
rady si prevzal zlatú medailu našej alma ma-
ter za „osobnú pomoc pri založení UPJŠ 
v roku 1959“ – v tom čase pôsobil vo funkcii 
povereníka SNR pre školstvo a kultúru (funk-
cia na úrovni ministra) a inštaloval prvého 
rektora UPJŠ prof. MUDr. Jozefa Pajtáša. 
„Súdruh Biľak prijal uznanie so svojou príslo-
večnou skromnosťou a vecnosťou. Potom 
v družnej besede s vedúcimi pracovníkmi 
UPJŠ a fakúlt prispel k uvedomeniu si potre-
by ešte dôraznejšie venovať sily na zvládnu-
tie úloh v ideovo-politickej výchovnej práci,“ 
vyzdvihli autori článku.



História
budov UPJŠ
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Univerzitné mestečko v areáli bý-
valej Detskej fakultnej nemocnice 
na Moyzesovej ul. sa utešene roz-
rastá. K zrekonštruovaným budovám 
Gutenberg (vrátane Auly Kostlivého) 
a Aristoteles pribudla 16. septem-
bra novostavba objektu Sokrates. 
Onedlho by mala „ožiť“ aj budova 
Platón.

Zakladateľ slávnej aténskej Akadémie 
„požičia“ svoje meno budove bývalej pôrod-
nice, v ktorej bezmála celé storočie (až do r. 
2004) prichádzali na svet generácie obyva-
teľov mesta Košice. Po akcii „guľový blesk“ 
exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca bu-
dova i celý areál osireli, aby 
po čase prešli do majetku UPJŠ. Po pláno-
vanej renovácii sa do objektu nasťahujú tri 
katedry Filozofickej fakulty (Katedra politoló-
gie, Katedra histórie a Katedra anglistiky 
a amerikanistiky a dve jej laboratóriá – tl-
močnícke a jazykové), ktoré sú dočasne 
situované v objekte na Petzvalovej ul.

Liečil tu aj Frankenstein
S požiadavkou vybudovať v Košiciach 

moderné zdravotnícke stredisko s pôrod-
níckou klinikou prišiel Spolok Bieleho kríža 
začiatkom r. 1903. Dvojpodlažnú budovu 
pôrodnice začali stavať v júli 1905, dokon-
čená bola v septembri nasledujúceho roka. 
Výstavbu komplexu (jeho súčasťou bola aj 
menšia budova tzv. babskej školy severne 
od hlavnej budovy) mala na starosti staveb-
ná firma bratov Arpáda a Gejzu Jakabovcov 
(A. & G. Jakab), ktorá v tom čase realizovala 
väčšinu stavieb v meste. Prvým riaditeľom 
Maďarského kráľovského štátneho inštitútu 
vzdelávania pôrodných asistentiek (Magyar 
Királyi Állami Bábaképző Intézet) – ako 

znel oficiálny názov tejto inštitúcie – bol Dr. 
Ignác Widder.

Po vzniku ČSR sa ústav premenoval 
na Československú štátnu pôrodnicu 
a nemocnicu pre ženské choroby – ako 
dokazuje aj priložený historický obrázok 
z 20. rokov minulého storočia, na ktorom 
je tento názov umiestnený pod hlavnou 
rímsou budovy. Dnes je táto časť priečelia 
bez označenia. „Zmizol“ i štátny znak ČSR 
z atikového štítu (pôvodne bol na jeho mies-
te maďarský štátny znak) a tiež niekdajší 
hlavný vchod z ulice, ktorý bol zamurovaný. 
Naopak, nad bývalým vstupným portálom 
pribudlo okno, ktoré tam predtým nebolo 
(na tomto mieste býval za monarchie maďar-
ský názov inštitúcie). Minulosťou je aj kova-
ný plot pred budovou pôrodnice. Košická 
novinárka Soňa Makarová v tejto súvislosti 
spomína, že kedysi za týmto oplotením cho-
vali bociana (ako symbol materstva 
a príchodu nového života), ktorý bol buď 
zranený, alebo mu zviazali krídla, aby neule-
tel. Mnohé deti však verili, že lieta len 
v noci, keď roznáša bábätká.

Vráťme sa však k vzniku ČSR a zmene in-
štitútu na pôrodnicu a nemocnicu 
pre ženské choroby. S ňou sa spája aj jed-
no zaujímavé, na prvý pohľad „hororové“ 
meno. Na miesto primára pôrodnice prišiel 
z Prahy MUDr. Otakar Frankenstein, neskor-
ší riaditeľ košickej pobočky Štátneho ústavu 
pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asis-
tentiek, zdravotný radca a autor mnohých 
náučno-populárnych článkov. S literárnou 
postavou Viktora Frankensteina – stvoriteľa 
umelého človeka, monštra s nadľudskou 
silou – nemal rozhodne nič spoločné.

Po druhej svetovej vojne sa pôrodnica 
a ženská nemocnica zmenila na gynekolo-
gicko-pôrodnícku kliniku pri novovytvorenej 
košickej pobočke Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave. Dynamický rozvoj Košíc a vý-
razný nárast počtu obyvateľov spôsobili, že 
od r. 1970 v meste existovali dve gynekolo-
gicko-pôrodnícke kliniky – prvá v areáli FN 
LP na Rastislavovej ul. a II. gynekologicko-
-pôrodnícka klinika v areáli KDN 
na Moyzesovej 9. A to až do r. 2004...

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
šéfredaktor

Z bývalej pôrodnice bude PlatónZ bývalej pôrodnice bude Platón

Aktívne 
počas 

jesene...
Univerzita P. J. Šafárika sa pridala 

k najväčšej športovej komunitnej udalos-
ti v Európe – k Týždňu pohybu – MOVE 
Week 2013, ktorý sa konal v rámci ce-
loeurópskej kampane NowWeMove. 
Na našej univerzite sa začal v pondelok 
7. októbra akciou Hýb sa! a bicykluj v 
Študentských domovoch UPJŠ 
na Medickej 4 a 6. Na stacionárnych bi-
cykloch, ktoré mali študenti a zamestnanci 
k dispozícii, odbicyklovalo v priebehu dňa 
142 účastníkov spolu 10 hodín. V utorok 
Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) 
UPJŠ so Spolkom medikov mesta Košice 
propagovali akciou Hýb sa! do schodov 
najjednoduchšiu a najprístupnejšiu pohy-
bovú aktivitu – chôdzu do schodov. Akcia 
sa uskutočnila na Lekárskej fakulte (LF) 
UPJŠ. Na každom z desiatich poschodí 
bolo jedno stanovište, na ktorom si mohli 
dať študenti a zamestnanci univerzity po-
stupne odmerať tlak, zloženie tela, zrak, 
hladinu cukru v krvi, vyskúšať si prvú po-
moc atď. Na tejto aktivite sa zúčastnilo 
296 ľudí.

V stredu mala široká verejnosť možnosť 
zapojiť sa do trojhodinovej Aerobic Night. 
Pod vedením Mgr. Aleny Bukovej, PhD., 
a Mgr. Agaty D. Horbacz si zacvičilo spolu 

172 účastníkov. Vo štvrtok a piatok sa štu-
denti ÚTVŠ organizačne podieľali na 24-ho-
dinovej plaveckej štafete mesta Košice, 
na ktorej sa zúčastnilo rekordných 1 655 
plavcov.

Posledné dve akcie boli tak trochu skla-
maním – čo sa týka počtu zúčastnených, 
nie však čo sa týka aktivity účastníkov. 
Podstatou piatkovej akcie bolo sprístup-
nenie posilňovne širokej verejnosti – pri-
šlo si zacvičiť len 25 účastníkov. Naprieč 
Sopotnickými vrchmi ponad 3 doliny 
bolo posledné podujatie Týždňa pohybu. 
V ideálnom jesennom počasí prešiel tucet 
účastníkov trať dlhú 20 km z Obišoviec do 
Hanisky pri Prešove.

Na podujatiach Týždňa pohybu – organi-
zovaných Ústavom telesnej výchovy a špor-
tu UPJŠ a jeho partnermi (Spolok medikov 
mesta Košice s TJ Slávia UPJŠ) – sa zú-
častnilo, nerátajúc plaveckú štafetu, celkovo 
647 účastníkov.

...aktívne aj počas zimy
Zimné kurzy v réžii Ústavu telesnej vý-

chovy a športu UPJŠ prechádzajú v aka-
demickom roku 2013/2014 podstatnými 
zmenami. Pozitívnou je udeľovanie kre-
ditov za telovýchovné kurzy, ktoré fakulty 
akceptovali ako nepovinne voliteľný pred-
met. Druhou je zmena lokality lyžiarskeho 
strediska na Slovensku. Po dlhých rokov 
organizovania kurzov na Donovaloch sme 
tento rok (z viacerých dôvodov) pristúpili 
k zmene lokality, ktorou bude tentoraz Ski 
Jasná, najväčšie lyžiarske stredisko 
na Slovensku. Kurz je naplánovaný 
na koniec januára pod vedením Mgr. 
Marka Valanského.

Okrem lyžovačky na domácej pôde 
pripravujeme pre študentov aj kurz v za-
hraničí, konkrétne v rakúskom stredis-
ku Lackenhof (bude sa konať začiatkom 
februára pod vedením PaedDr. Imricha 
Staška). Vzhľadom na nízky záujem štu-
dentov a zamestnancov univerzity o aktivity 
počas zimného obdobia, ktoré ponúka 
naše pracovisko, tento rok zrealizujeme 
iba dva uvedené zimné lyžiarske kurzy.

V spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a LF 
UPJŠ sme po minuloročnom premiérovom 
úspechu opäť pripravili zimný kurz prežitia 
Survival. Môžeme potvrdiť, že o tento ne-
tradičný spôsob aktivity je aj tentoraz veľký 
záujem. Vlani sme zorganizovali tri kurzy, 
tento rok je aktuálne obsadených až šesť 
kurzov.

Viac informácií o kurzoch a iných 
akciách pripravovaných ÚTVŠ UPJŠ 
nájdete na adrese: http://www.upjs.
sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/
akcie-na-utvs/.

Mgr. Alena Buková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ



 Ďakujeme za priazeň
čitateľom a spolupracovníkom

Universitas Šafarikiana.

Želáme všetkým príjemné prežitie
vianočných sviatkov

a všetko najlepšie v novom roku 2014!
Redakcia časopisu


