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Vo funkcii dekanky ste od 1. marca 2011. Ako vyzerá Váš bežne strávený deò? 
Za tých zopár dní ešte nie je možné robiś zovšeobecnenia, ale v porovnaní s predošlým obdobím sa viac 

venujem riadiaco-organizaènej èinnosti. Tak ako ostatní dekani, aj ja som sa stala èlenkou kolégia rektora, 
èlenkou viacerých vedeckých rád a to všetko si vyžaduje svoje. Po schválení v akademickom senáte som 
od 8. marca 2011 vymenovala prodekanov, ktorí sa oboznamujú so zverenými úsekmi a môžem povedaś, 
že už sa aj aktívne zapájajú do èinnosti, za èo som vïaèná, lebo si prácu prerozdelíme. 

Aké ste mali pocity bezprostredne po zvolení do funkcie dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach?

Po oznámení výsledkov akademickým senátom som okrem radosti z výsledkov volieb pocítila ve¾kú pokoru a zodpovednosś. Musím sa 
priznaś, že sa mi zaspávalo ešte śažšie ako pred vo¾bami, pretože sa mi hneï zaèal v hlave „premietaś film“ o tom, èo ma èaká.

Aké sú Vaše hlavné priority, ciele a oèakávania v novej pozícii?
Hlavné priority a ciele možno rozdeliś do troch oblastí, v ktorých fakulta realizuje svoje úlohy a to: pedagogickej, vedecko-výskumnej a za-

hranièných vzśahov. V študijnej oblasti máme kreditový systém štúdia vo všetkých troch stupòoch vzdelávania. V rozbiehajúcom trojroènom 
bakalárskom študijnom programe, ale predovšetkým v prichádzajúcom dvojroènom magisterskom študijnom programe je priestor pre 
zdokonalenie študijných programov, širšiu ponuku predmetov vyuèovaných v cudzom jazyku. Napriek rozdelenému štúdiu som pripravená 
spolu s dekanmi ostatných právnických fakúlt podie¾aś sa na presadzovaní spojenia prvého a druhého stupòa štúdia, pretože absolventi 
iba bakalárskeho študijného programu nemajú v praxi uplatnenie. Škola zodpovedá predovšetkým za poskytnuté informácie, študijnú 
literatúru, preto chcem daś dôraz na knižnièné služby, zlepšiś možnosti štúdia v knižnici a študovniach, rozšíriś prístup k študijnej literatúre. 
Reagovaním na jednotlivé výzvy sa budeme usilovaś o získanie potrebných finanèných prostriedkov na dobudovanie právnych kliník, lebo 
práve prostredníctvom nich majú študenti možnosś už poèas štúdia získavaś praktické skúsenosti. V posledných rokoch bol pedagogický zbor 
„omladený“, teda do našich radov pribudlo viac mladých uèite¾ov, predovšetkým po absolvovaní doktorandského štúdia. Naïalej budem venovaś 
zvýšený záujem o kvalifikaèný rast uèite¾ov, pretože na jednotlivých katedrách nemáme úplne uspokojivý stav. Domnievam sa, že v súèasnosti 
vo viacerých vedných odboroch nie sme závislí, tak ako v minulosti, na iných pracoviskách, a preto chcem navodiś atmosféru, aby sa uèitelia 
neuspokojili obhájením dizertaènej práce, ale aby ïalej graduovali na docentov a profesorov. Doterajšie skúsenosti potvrdili, že vo vedecko-
výskumnej oblasti je najschodnejšou cestou uchádzanie sa o granty. Tu sa žiada zdôrazniś, že ekonomické podmienky vytvorené pre fungovanie 
(lepšie povedané živorenie) vysokých škôl nás nútia neuspokojiś sa iba z grantmi z agentúry VEGA a KEGA. Vieme, že bez šancí nie sú naši 
uèitelia ani pri APVV projektoch a v každom prípade je potrebné získaś viac zahranièných grantov. Mojou snahou bude naïalej vytváraś 
vhodné podmienky pre vedeckú prácu, daś šancu každému, kto sa chce v tejto oblasti realizovaś a zároveò „otváraś dvere“ do zahranièia. 
V oblasti zahranièných stykov fakulty bude pokraèovaś spolupráca v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu ERASMUS (podprogramu 
pre VŠ vzdelávanie), kde v súèasnosti prebieha vzdelávanie na 18 zahranièných fakultách a na základe bilaterálnych dohôd sa realizujú mobility 
študentov a uèite¾ov. Je potešujúci vzrastajúci záujem študentov o mobility, kde sú urèité rezervy pri uznávaní skúšok absolvovaných v rámci 
mobilít, ktoré v kooperácii s katedrami plánujem riešiś. 

A teraz, ak dovolíte, nazrieme do Vášho súkromia. V akom znamení ste sa narodili? Myslíte si, že Vás vystihuje?
Narodila som sa v znamení Vodnára. Do urèitej miery ma uvedené znamenie vystihuje, pretože moja rodina a priatelia sú pre mòa ve¾mi 

dôležití. Snažím sa byś nezávislá a slobodná. Možno, že aj moje pôsobenie v pozícii vysokoškolskej uèite¾ky je ovplyvnené mojím znamením.

Èím ste chceli byś v detstve?
Tak ako všetkým deśom, aj moje záujmy sa menili. Od uèite¾ky v materskej škôlke cez detskú lekárku. Pod vplyvom domáceho prostredia 

môj záujem vyústil až k úradníckemu povolaniu. To bol aj dôvod, že stredoškolské vzdelanie som absolvovala na Strednej ekonomickej škole 
v Prešove.

 
Ste absolventkou Právnickej fakulty. Preèo ste si vybrali práve toto štúdium? 
Ak mám byś úprimná, môj záujem o právo bol až druhoradý. Pôvodne som chcela študovaś ekonómiu, ale smer, ktorý som si zvolila, nebol 

v èase môjho rozhodovania otváraný. Po urèitej úvahe som sa následne rozhodla pre Právnickú fakultu v Košiciach, èo som nikdy neo¾utovala. 

Èo Vám utkvelo v pamäti z vysokoškolského štúdia? Ktoré predmety boli Vaše najob¾úbenejšie, a ktoré práve naopak k nim nepatrili? 
Ve¾mi rada spomínam na kolegov z mojej študijnej skupiny. Boli sme ve¾mi dobrý kolektív, stále sme si vedeli pomôcś a podržaś sa. Dodnes 

vieme o sebe a radi sa stretávame. Poèas môjho štúdia, výuèbu viacerých predmetov zabezpeèovali ešte uèitelia z Právnickej fakulty v Bratislave 
a vážim si to, že som mala možnosś absolvovaś prednášky napr. prof. Siváka èi prof. Planka, prof. Giráška a ïalších. Generácia týchto uèite¾ov 
je pre mòa stále vzorom. Štúdium ma bavilo, radšej som sa uèila predmety patriace do súkromného práva a menej ob¾úbené bolo napr. Správne 
právo a Trestné právo. Dnes už viem, že v èase štúdia som dostatoène nerozumela ani Teórii štátu a práva, ktorú dnes s ob¾ubou prednášam 
a cvièím. 

Marec vnímame ako mesiac kníh. Aký je Váš vzśah k literatúre?
Literatúra èloveka obohacuje, preto som vïaèná za každú chví¾u, ktorú môžem stráviś pri knihe, èi už odbornej alebo pri beletrii. Nemám 

presne vyhranený literárny žáner. Naposledy som èítala, napr. Chatrè od W. P. Younga alebo Židovku od A. Coddington.

Ïakujeme za rozhovor.
Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ

Rozhovor s dekankou Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach

 s doc. JUDr. Gabrielou Dobrovièovou, CSc.
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Promócie absolventov doktorandského štúdia 
Dòa 11. marca 2011 sa v priestoroch Historickej auly Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) uskutoènilo 

slávnostné verejné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ pri príležitosti odovzdania diplomov „philosophiae doctor“ absolventom doktorandského 
štúdia.

Ceremoniár podujatia, pán prof. RNDr. Juraj Èernák, CSc. na slávnostnom zhromaždení privítal promoèné kolégium - Jeho 
Magnificenciu, rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie doc. PhDr. Jána 
Ferjenèíka, CSc., prorektora pre zahranièné vzśahy prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc., dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Leonarda 
Siegfrieda, CSc., dekanku Právnickej fakulty doc. JUDr. Gabrielu Dobrovièovú, CSc., dekana Fakulty verejnej správy prof. JUDr. Igora 
Palúša, CSc., dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. a v zastúpení dekana Prírodovedeckej fakulty prodekana prof. 
RNDr. Andreja Bobáka, DrSc., ako aj ostatných akademických funkcionárov, profesorov, docentov a asistentov našej univerzity. 

„Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, s radosśou Vám oznamujem, že v súlade s ustanovením § 109 ods. 1 zákona è. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vedecká rada 
Lekárskej fakulty, Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty a Vedecká rada Právnickej fakulty našej Univerzity priznali vedecko-
akademickú hodnosś „philosophiae doctor“ absolventom doktorandského štúdia“ prehovoril v úvode zasadnutia Honorabilis 
promótor pán doc. PhDr. Ján Ferjenèík, CSc. Zároveò vyzval Spectabilis, pani dekanku Právnickej fakulty a dekanov Lekárskej 
a Prírodovedeckej fakulty, aby predstavili absolventov doktorandského štúdia. 
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„Vážení „philosophiae doctoris“, 
Vedecká rada Lekárskej fakulty, 
Prírodovedeckej fakulty a Právnickej 
fakulty UPJŠ Vám priznala vedecko-
akademické hodnosti po úspešnej 
obhajobe dizertaèných prác. Pred 
ich prevzatím je však potrebné, aby 
ste slávnostne s¾úbili, že budete vo 
svojom odbore prehlbovaś vedecké a 
pedagogické poznatky a sústavne ich 
rozvíjaś a šíriś, že budete pracovaś a žiś 
tak, aby ste prispievali k rozvoju tvorivého 
myslenia a pokroku u nás i vo svete“, 
pokraèoval ïalej Honorabilis promótor pán 
doc. PhDr. Ján Ferjenèík, CSc. 

Jeho Magnificencia, prof. MUDr. 
Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ 
predniesol slávnostný prejav hneï po tom, 
èo promovendi pristúpili k žezlu a prevzali 
od Honorabilis promótora svoje diplomy. 
V zastúpení nových nosite¾ov vedecko-
akademických hodností sa k prítomným 
prihovorila pani MUDr. Adriana Kafková, 
PhD. Slávnostnú atmosféru na záver 
slávnostného zhromaždenia umocnili tóny 
hudby v podaní dua PRO MUSICA v zložení 
Nataša Kötelesová - flauta a Jozef Haluza – 
gitara. 

„Vážení prítomní, slávnostné zasadnutie 
Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach sa konèí. Novým 
nosite¾om vedecko-akademických hodností 
v mene Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach úprimne blahoželám 
a prajem ve¾a nových tvorivých úspechov. 
Chcem vysloviś presvedèenie, že toto 
uznanie bude pre Vás novým povzbudením 
vo Vašej tvorivej práci, že v celom svojom 
živote budete svojím konaním šíriś dobré 
meno Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko- 
šiciach, že obohatíte našu vedu novými 
dielami v prospech obèanov Slovenskej 
republiky“, ukonèil slávnostné podujatie 
ceremoniár promócií pán prof. RNDr. Juraj 
Èernák, CSc. 

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Absolventi Lekárskej fakulty UPJŠ:
MUDr. Stanislav Andrejko, vo vednom odbore: Stomatológia
MUDr. Michal Baèa, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Peter Cibur, vo vednom odbore: Chirurgia
RNDr. Vladislav Cucak, vo vednom odbore: Všeobecná biológia
MUDr. Juliana Ferenczová, vo vednom odbore: Pediatria
MUDr. Laura Gombošová, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
RNDr. Tomáš Guman, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
MUDr. Martin Hrivòák, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Viera Jenèová, vo vednom odbore: Stomatológia
MUDr. Adriana Kafková, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
MUDr. Vladimír Kaśuch, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Talal Khalil, vo vednom odbore: Stomatológia
MUDr. Peter Kizek, vo vednom odbore: Stomatológia
MVDr. Pavel Koèan, vo vednom odbore: Patologická anatómia
MUDr. Peter Lengyel, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Zuzana Lišková, vo vednom odbore: Stomatológia
MUDr. Eliška Lovrantová, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
MUDr. Ján Luczy, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Štefan Lukaèín, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Branislav Murín, vo vednom odbore: Gynekológia a pôrodníctvo
MUDr. Jana Ondrašovièová, vo vednom odbore: Stomatológia
MUDr. Michal Orenèák, vo vednom odbore: Stomatológia
MUDr. Karol Orlovský, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Martin Orolín, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
MUDr. Daša Skripová, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
MUDr. Martina Šuchová, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
MUDr. Gabriel Varga, vo vednom odbore: Chirurgia
MUDr. Diana Vološinová, vo vednom odbore: Vnútorné choroby
MUDr. Elizabeth Záòová, vo vednom odbore: Vnútorné choroby

Absolventi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ:
RNDr. Zuzana Hujová, vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov
RNDr. ¼ubomíra Ištoòová, vo vednom odbore: Programové a informaèné systémy
RNDr. Eva Jankovièová, vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov
RNDr. Zuzana Kocková, vo vednom odbore: Diskrétna matematika
Ing. Helga Kostelná, vo vednom odbore: Fyziológia živoèíchov
RNDr. Jana Krajèiová, vo vednom odbore: Teória vyuèovania matematiky
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, vo vednom odbore: Programové a informaèné systémy
RNDr. Erika Liptáková, vo vednom odbore: Teória vyuèovania matematiky
RNDr. Blanka Semanèíková, vo vednom odbore: Diskrétna matematika
RNDr. Andrej Sýkora, vo vednom odbore: Organická chémia
RNDr. Oliver Štrbák, vo vednom odbore: Fyzika kondenzovaných látok a akustika
RNDr. Gabriela Tarjányiová, vo vednom odbore: Teória vyuèovania fyziky
RNDr. Katarína Tibenská, vo vednom odbore: Fyzika kondenzovaných látok a akustika
RNDr. Mária Vilková, vo vednom odbore: Organická chémia

Absolventi Právnickej fakulty UPJŠ:
JUDr. Radomír Jakab, vo vednom odbore: Správne právo
JUDr. Drahoslav Doriè, vo vednom odbore: Správne právo
JUDr. Pavol Doriè, vo vednom odbore: Správne právo
JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, vo vednom odbore: Správne právo
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posilní prínos popredných 
slovenských univerzít

pre spoloèenský,
ekonomický, kultúrny

a environmentálny rozvoj

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 
stala èlenom združenia, oznaèovaného ako Sedem 
univerzít (U7). Sedem popredných slovenských 
univerzít vytvorilo skupinu za úèelom vzájomnej 
spolupráce a s cie¾om zlepšovaś poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania, prispievaś k rozvoju 
vedy, podporovaś základný a aplikovaný výskum 
a vývoj. 

Dòa 26. 1. 2011 uzatvorili zmluvu o združení Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita 
vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská 
univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

Poslaním U7, združenia siedmych univerzít, je zú-
èastòovaś sa na globálnom rozvoji a príležitostiach, 
profitovaś z nich v zmysle lokálnych, èi globálnych výziev 
a rozvíjaś možnosti slovenských študentov, aby participovali 
na celoslovenskom vysokoškolskom vzdelávaní bez oh¾adu 
na ich zázemie. Sedem popredných slovenských univerzít 
bude v rokoch 2011 až 2013 ovplyvòovaś verejnú politiku, 
financovanie a usmeròovanie vysokoškolského vzdelávania 

a univerzitného výskumu na Slovensku za úèelom dosiahnu-
tia financovania vysokých škôl pod¾a kritérií kvality. 
Pozdvihnúś národný i medzinárodný profil èlenov U7 na úèe- 
ly získania mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných 
zamestnancov a najmä investícií. Získavaś viac príležitostí pre 
študentov, uèite¾ov a zamestnancov na roz-víjanie kontaktov, 
vzájomnej mobility a pracovného trhu. Zapojiś èlenov U7 do 
popredných svetových centier výskumu a vysokoškolského 
vzdelávania za úèelom získania prístupu najlepších slovenských 
výskumníkov do najkvalitnejších svetových výskumných zariadení. 
Rozvíjanie partnerstiev s medzinárodnými expertmi vo svojom 
odbore tak prinesie úžitok z objavovania nových hraníc svetového 
poznania. 

Redakcia

Venujte 2 % dane
Nadácii UPJŠ v Košiciach

SEDEM UNIVERZÍT

Vážení zamestnanci a priaznivci UPJŠ v Košiciach,
marec je mesiac, kedy máme možnosś v súlade 

so zákonom è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov rozhodnúś, èi 
a na aké úèely poskytneme 2 % - ný podiel nami 
zaplatenej dane v prospech právnických osôb, 
vymedzených uvedeným zákonom. Medzi takéto 
právnické osoby, ktorým môžu poskytnúś naši 
zamestnanci, ale aj priaznivci UPJŠ 2 % -ný podiel zaplatenej 
dane, patrí aj Nadácia UPJŠ v Košiciach.

Nadácia bola založená 12. 2. 2003 Nadaènou listinou 
v súlade so zákonom è. 34/2002 Z. z, o nadáciách a o zmene 
Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Jej 
hlavným poslaním je podpora univerzitného  vzdelávania, pomoc 
pri rozvoji tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie 
vysokoškolského, celoživotného a ïalšieho vzdelávania, zvý-
šenie spoloèenského ocenenia vysokoškolského uèite¾a a pod-
pora vynikajúcich a talentovaných študentov.

V súlade s ust. § 50 zákona è. 50/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov ako predseda Správnej rady Nadácie UPJŠ v Košiciach 
a súèasne rektor tejto univerzity dovo¾ujem si Vás požiadaś 
o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 
2010 na úèet nadácie.

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ, verím, že sa rozhodnete 
venovaś našej nadácii 2 % -ný podiel zaplatenej dane, za èo 
Vám vopred ïakujem. Pomôžete tak prispieś k podpore 
vzdelávania, najmä mladých ¾udí, èi už študentov, doktorandov 
a zamestnancov UPJŠ a jej súèastí, ale aj k podpore vedy 
a výskumu. 

Bližšie pokyny, vrátane formulárov “Vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” a “Potvrdenie 
o zaplatení dane z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných 
pôžitkov”, ako aj ïalšie pokyny sú uvedené na webovej stránke 
nadácie v èasti “Podpora nadácie”. 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ

Vlníme sa vo Vašom rytme

Internetové rádio študentov UPJŠ v Košiciach pravidelne 
spríjemòuje život študentom, ubytovaným v študentských do-
movoch našej univerzity. Dòa 30. 3. 2011 boli jeho hosśami 
rektor UPJŠ pán profesor L. Mirossay a riadite¾ka Univerzitnej 
knižnice pani PhDr. D. Džuganová. V rozhovore naživo zo štú-
dia sa v priate¾skej atmosfére venovali nielen téme o knihách 
a èítaní...
viac na http://www.sturko.intrak.upjs.sk/.
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Predstavenie
projektu SEPO

Projekt s názvom „Sieś excelentných pracovísk pre onkológiu 
(SEPO)“ - ITMS 26220120024 bol na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach vytvorený na základe Opatrenia 2.1 
Operaèného programu Výskum a vývoj, ktorého cie¾om je zvyšovaś 
kvalitu výskumných pracovísk a podporiś excelentný výskum s dô-
razom na oblasti so strategickým významom pre ïalší rozvoj 
hospodárstva a spoloènosti. 

V súlade s týmto cie¾om a berúc do úvahy strategický význam 
pre ïalší rozvoj hospodárstva a spoloènosti bol predstavovaný 
projekt SEPO zameraný najmä na výskum v odbore Onkológia. 
Nosnými témami združenia SEPO v rámci onkologického výskumu 
sú:

• mechanizmy karcinogenézy, 
• protinádorové látky rastlinného pôvodu a 
• fotodynamická terapia
podporené komplexnou metodickou základòou molekulovej 

genetiky, bunkovej biológie, biotechnológií, onkofarmakológie, 
biofotoniky, analytickej cytometrie, genomiky, proteomiky a bio-
informatiky. Projekt je zameraný na zdokonalenie aktivít
v existujúcich laboratóriách a ich śažiskových grantových 
projektoch, najmä cez vylepšenú technickú experimentálnu 
základòu s dôrazom na digitálne získavanie dát a moderné 
informaèno-komunikaèné technológie. Paralelne s týmito 
podpornými aktivitami dochádza k postupnému dynamickému 
prepojeniu výskumných èinností medzi laboratóriami siete SEPO
a k intenzifikácii zapojenia SEPO do medzinárodného výskumné-
ho priestoru ako rovnocenného partnera pri riešení nároèných 
projektov typu FP7 (7. Rámcový Program), NSF (National Science 
Foundation-USA), ESF (European Science Foundation) a pod.

Jedným z najvýznamnejších cie¾ov projektu je dosiahnuś 
individuálny prístup v terapii rakoviny na základe výsledkov 

získaných pomocou molekulovo-genetických metód, bioinformatiky 
a proteomiky. Prostredníctvom týchto techník nachádza tento náš 
projekt konkrétne aplikácie v oblasti štúdia predispozície pre vznik 
onkologického ochorenia, rizika pre vznik relapsu, selekcie lieèiva 
alebo efektivity lieèiva.

Jadro projektovej iniciatívy tvoria dve pracoviská, ktoré sa 
oficiálne etablovali ako centrá excelentnosti v rámci projektov 
APVV-VVCE a univerzitných centier excelentnosti - Ústav far-
makológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Ústav biologických
a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Tieto pracovis-
ká majú vybudovanú metodickú infraštruktúru pre bunkovú bioló-
giu, analytickú cytometriu, onkofarmakológiu a biotechnológie.
K týmto pracoviskám sa pridružili ïalšie s tradíciou onkologického 
výskumu, ktoré dokázali novovznikajúcu sieś pracovísk obohatiś
o kvalitné vedecké osobnosti a užitoène rozšíriś metodickú základòu 
o špecializované techniky genomiky, proteomiky, biofotoniky
a bioinformatiky. Vznikla tak integrálna sieś excelentných pracovísk 
v oblasti onkológie - SEPO. 

 

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

V zmysle ustanovenia § 78 zákona è. 131/2002 Z. z. o vy-
sokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a po schválení 
vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
dòa 11. 3. 2011 bol prof. Ing. Dušanovi Podhradskému, DrSc. 
udelený èestný titul „profesor emeritus“ za významný prínos
v oblasti vedy a vzdelávania. Rektor UPJŠ, prof. MUDr. L. Mirossay, 
DrSc., odovzdal ocenenému menovací dekrét úvodom verejné-
ho zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ, ktoré sa konalo 29. 3. 2011
v priestoroch Historickej auly rektorátu našej univerzity. 

Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ

Udelenie èestného titulu 
profesor emeritus
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V dòoch 25. – 27. februára 2011 
zasadalo Valné zhromaždenie Študentskej 
rady vysokých škôl Slovenskej republiky 
v meste Senec. Na toto zasadnutie sme 
pozvali významných hostí, a to ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, pána Ing. Eugena 
Jurzycu, prezidenta Slovenskej rektorskej 
konferencie, pána prof. Libora Vozára, 
predsedu Rady vysokých škôl Slovenskej 
republiky, pána prof. Viktora Smieška. Zásadnou témou diskusie 
s hosśami bola súèasná situácia vo vysokom školstve. V rámci 
stretnutia sme analyzovali a h¾adali spoloèné názory na možnosti 
riešenia jednotlivých otázok. Otázky sa týkali hlavne pripravovanej 
novely zákona o vysokých školách, novely zákona o zdravotnom 
poistení, práv študentov, záchrany vedy v Slovenskej republike, 
ako aj spolupráce s novými partnermi.

V rámci diskusie sme pánovi ministrovi priblížili niektoré 
ustanovenia zákona è. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktoré 
sú pod¾a nášho právneho názoru vo svojej podstate pre študentov 
vysokých škôl diskriminaèné. Týka sa to ustanovenia § 108, ktorý 
priznáva študentom vysokých škôl možnosś odvolaś sa, avšak len 
pre konania, ktoré sú v tomto ustanovení explicitne (výslovne) 
obsiahnuté. 

Zároveò sme poukázali na potrebnosś úpravy tých ustanovení 
zákona o vysokých školách, ktoré hovoria o zániku mandátu èlena 
akademického senátu verejnej vysokej školy, a tiež fakulty. K tomu 
dochádza najèastejšie pri riadnom ukonèení študijného programu 
nižšieho stupòa a následnom prijatí a zapísaní na študijný program 
vyššieho stupòa na tej istej vysokej škole. Poukázali sme najmä 
na to, že súèasná právna úprava v predmetných ustanoveniach nie je 
vyhovujúca, a spôsobuje zvýšenú fluktuáciu èlenov akademických 

senátov najmä za študentskú èasś, keïže funkèné obdobie 
akademického senátu je štvorroèné a zároveò študijné programy na 
prvých dvoch stupòoch sú zvyèajne tri roky na bakalárskom stup- 
ni a dva roky na magisterskom stupni štúdia. Jedno z riešení, kto- 
ré sme obaja navrhli je aj tzv. spoèívanie mandátu, z ktorého vyplýva, 
že po riadnom ukonèení študijného programu nižšieho stup- 
òa, do dòa zápisu na vyšší stupeò študijného programu, man-
dát èlena študentskej èasti akademického senátu verejnej vyso- 
kej školy, resp. fakulty nezaniká, ale sa neuplatòuje do dòa zá- 
pisu na vyšší stupeò študijného programu. Za potrebné pova- 
žujeme aj zavedenie funkcie náhradníka, ktorý nastúpi 
na uvo¾nené miesto èlena akademického senátu, ktorého èlenstvo 
predèasne zaniklo. Máme za to, že túto problematiku je potrebné 
uvedeným spôsobom upraviś, a to aj z toho dôvodu, že študentská 
èasś akademického senátu sa tak stáva jeho nestabilnou zložkou. 
Na danú problematiku sme dostali odpoveï, že predmetnou 
záležitosśou sa ministerstvo školstva bude zaoberaś v priebehu 
budúceho roka.

Stretnutie
s ministrom školstva,

vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Ako èlenovia Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, znalí problematiky ochrany práv študentov 
vysokých škôl, sme s pánom ministrom školstva riešili aj otázky 
oh¾adne sociálnych a motivaèných štipendií, ich aplikácie, 
a tiež sme predstavili návrhy na zamedzenie zneužitia sociálnych 
štipendií. Rovnako sme venovali pozornosś aj vyhláške o kreditovom 
systéme štúdia, kde sme navrhli nieko¾ko možností na vykonanie 
konkrétnych zmien v prospech študentov.

 Ïalej sme sa zaujímali o možnosti aplikácie pri zlepšovaní 
kvality bývania na internátoch, posudzovanie kritérií pri poskytovaní 
ubytovania, z¾avy pre študentov po 26. roku veku (pod¾a nášho 
názoru je súèasný právny stav diskriminujúci), stravovanie 
študentov, ako aj dotácie súvisiace s vybavením knižnièných 
fondov, informatizácia vysokých škol (dobudovanie základnej 
infraštruktúry v oblasti informatizácie spoloènosti, digitálne 
uèebnice), a ïalšie dôležité témy.

Na záver stretnutia sme navrhli pánovi ministrovi školstva, 
aby pri príprave legislatívnych návrhov, týkajúcich sa vysokého 
školstva, bola Študentská rada vysokých škôl SR riadne a vèas 
informovaná, aby bolo možné predchádzaś udalostiam, ktoré 
nastali v súvislosti s novelou zákona o zdravotnom poistení.

Mgr. Lukáš Cisko 
Bc. Vladimír Hardoò
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Medzinárodná delegácia
na zasadnutí OSN v Ženeve
ELSA International, ako organizácia s konzultatívnym štatútom 

v radách a komisiách OSN vypisuje každoroène nieko¾ko konkurzov 
na obsadenie pozícií v pracovných skupinách na zasadnutiach 
OSN, èi už v Ženeve alebo v New Yorku. 

Koncom roka 2010, bol vypísaný nábor na obsadenie pozícií 
delegátov pracovnej skupiny ELSA International na 3.zasadnutie 
Fóra pre menšiny Rady OSN pre ¾udské práva v Ženeve. Do vý-
berového konania sa nahlásilo nieko¾ko desiatok uchádzaèov 
z celej Európy. Na základe odovzdaného odporúèacieho listu, 
životopisu a v neposlednom rade prihlášky, bolo vybraných sedem 
uchádzaèov. Thomas Wittmann, z Nemecka, ako šéf delegácie, 
Norbert Ostró zo Slovenska, Ema Menðušiæ Škugor z Chorvátska, 
Gyula Mohácsi, z Maïarska, Burcu Filiz z Turecka, Maria João 
Cocco Fonseca z Portugalska a Seira Yun zo Švajèiarska. Hlavnou 
úlohou delegátov bolo zastávaś odborné stanovisko k preberanej 
tematike, prezentovaś jednotný názor ELSA International a ako 
výstup odovzdaś takmer 20 stranovú správu.

Fórum, ktoré sa už po tretí raz konalo v sídle OSN Palais 
des Nations v Ženeve 14.-15. decembra 2010 je významnou 
platformou pre zástupcov národnostných menšín, zástupcov 
mimovládneho sektora a významných predstavite¾ov akademickej 
obce, ktorých cie¾om je prezentovaś svoje poznatky a skúsenosti 
v odbornej diskusii nepriamo Rade OSN pre ¾udské práva, najmä 
však pred nezávislou expertkou OSN na menšinové záležitosti. 
Fórum je zriadené s cie¾om poskytnúś priestor na podporu dialógu 
a spolupráce v otázkach týkajúcich sa národnostných, etnických, 
náboženských a jazykových menšín.

Témou fóra bola „Efektívna úèasś menšín v hospodárskom 
živote“. Fóru predsedala Gita Sen, mimoriadna profesorka 
Harvardskej univerzity a profesorka verejnej správy na Univerzite 
v Bangalore v Indii. Otvorenie patrilo predsedovi Rady OSN 
pre ¾udské práva Sihasakovi Phuangketkeowovi, vysokej komisár-
ke OSN pre ¾udské práva Navanethem Pillay a predsedníèke fóra.

Medzi hlavné témy preberané poèas dvojdòového zasadnutia 
patrili okrem iného, preh¾ad posledných globálnych iniciatív 
týkajúcich sa práv menšín na efektívnu úèasś na ekonomickom 
živote. V doobedòajšom programe, v rámci bloku o udržate¾nom 
živobytí, vystúpili napr. Expert na Afro-kolumbijské vzśahy s prob- 
lematikou neoprávneného odoberania pôdy, rovnako aj právny 
expert z Izraela, ktorý sa venoval právu na bývanie pre arabské 
menšiny. V rámci piateho bloku, venovaného sociálnemu 
zabezpeèeniu vystúpili okrem iných, aj docentka práva z McGill 
Univerzity na tému rasovej nerovnosti v prístupe k dôstojnej práci. 
Expertka na postavenie domorodých žien v Afrike, s dojímavým 

príspevkom o posilnení postavenia žien v Kamerune. V bloku 
zaoberajúcom sa zmysluplnou a efektívnou úèasśou na tvorbe 
hospodárskej a rozvojovej politiky vystúpil, ako prvý zo siedmich 
prednášajúcich, stály podpredseda Výboru pre záležitosti 
etnických menšín s témou „Skúsenosti, výzvy a osvedèené 
postupy pri presadzovaní efektívnej úèasti národnostných menšín 
v ekonomickom rozvoji vo Vietname“. 

V druhý deò bol v rámci posledného podveèerného bloku 
o konkrétnych krokoch k vybudovaniu menšinových kapacít 
na efektívne podie¾anie sa na ekonomickom živote, vystúpil aj vý-
konný riadite¾ Inštitútu tretieho sveta s témou „Konkrétne kroky 
a opatrenie k ekonomickej úèasti menšín“.

Celkovo sa zasadnutia zúèastnilo nieko¾ko sto delegátov, 
aktívne prednášalo takmer štyridsaś odborníkov a do diskusií sa 
zapojilo cez sto reèníkov. Program bol zakonèený slávnostnou 
recepciou, s mnohými poprednými hosśami, práve tu sa naskytla 
neopakovate¾ná možnosś, v príjemnej atmosfére, sa pozhováraś 
o mnohých podnetných postrehoch osobne.

Do roka od zasadnutia Fóra bude nezávislá expertka 
prezentovaś Rade OSN pre ¾udské práva súbor odporúèaní k pre-
beranej problematike.

Norbert Ostró
President ELSA Košice 2008-2010
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Deò otvorených dverí
na Katedre anglistiky a amerikanistiky 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Na sklonku roka 2010 Katedra anglistiky a amerikanistiky 
FF UPJŠ už druhý rok zorganizovala Deò otvorených dverí 
pre záujemcov o štúdium netradièným spôsobom. Hlavnými 
organizátormi tohto podujatia boli totiž samotní študenti katedry, 
v prevažnej väèšine poslucháèi študijného programu Anglický 
jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku.

Skúsenosti potvrdili odvážnu iniciatívu katedry delegovaś 
túto úlohu študentom. Otvorená a priate¾ská atmosféra, vo¾né 
diskusie, zaujímavé otázky a ešte zaujímavejšie odpovede urobili 
z tohtoroèného Dòa otvorených dverí skutoène úspešnú aj ve¾mi 
efektívnu akciu. Bolo to fórum pre viac ako 100 záujemcov, ktorí 
mohli získaś hodnoverné a detailné poznatky o stave Katedry 
anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, o výhodách jednotlivých 
ponúkaných programov, ale aj zaujímavosti o študentskom 
živote medzi stenami našej novej katedry. Študentský život, 
jeho veselé ale aj trpké stránky boli prezentované v krátkom 
videofilme, v ktorom naši bývalí a súèasní poslucháèi otvorene 
hovorili o svojich zážitkoch, ktoré spoloène prežívali na katedre 
poèas svojich štúdií. Ale nechýbali ani kritické hlasy, ktoré 
popisovali boj o èo najúspešnejšie zvládnutie skúšok, písomiek 
a testov.

Program katedrového Dòa otvorených dverí pozostával 
z troch hlavných etáp. Na zaèiatku, po privítaní, mali 
záujemcovia možnosś sa detailne oboznámiś s obsahmi 
študijných programov v rámci prezentácií, ktoré pripravili naši 
poslucháèi. Najprv bol prezentovaný program odboru Anglický 
jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. V rámci prezentácie 
študenti Júlia Trlièová a Tomáš Feterik predviedli ukážku 
konzekutívneho tlmoèenia, a tak záujemcovia mali možnosś 
poèúvaś prezentáciu dvojjazyène. Napriek všetkým obavám sa 
pokus o netradiènú prezentáciu vydaril a samozrejme vzbudil 
ve¾kú pozornosś medzi záujemcami.

Nasledovali prezentácie o študijnom programe Britské 
a americké štúdiá a sériu prezentácií uzatvorilo predstavenie 
najnovšieho katedrového programu Rodové štúdiá a kultúra, 
ktorý napriek svojej novosti, a faktu, že u nás ide o pomerne 
revoluèný, málo poznaný smer, vzbudil patrièný záujem. Okrem 
predstavenia študijných programov odznela aj prezentácia 
programu Erazmus.

Po prezentáciách mali záujemcovia o štúdium možnosś 
otestovaś si svoje jazykové schopnosti a zruènosti. Test pripravili 

naši študenti a obsahovali otázky podobné tým, s akými mali 
oni sami možnosś stretnúś sa poèas svojho štúdia. Súèasśou 
testu boli aj otázky zamerané na britské, americké a európske 
reálie.

Po vyhodnotení testu študenti zorganizovali okrúhly stôl 
pre záujemcov, kde mali títo možnosś položiś otázky v súvislosti 
so študijnými programami, nároènosśou štúdia, možnosśami 
vzdelávania sa v zahranièí a o rôznych iných témach. Po ko-
neènom vyhodnotení je práve túto èasś možné považovaś 
za najvydarenejšiu a najúspešnejšiu, nako¾ko študenti preko-
nali komunikaèné bariéry a na záver sa vytvorila živá, prirodzená 
diskusia.

Za organizáciu tohtoroèného Dòa otvorených dverí 
na KAA FF UPJŠ chceme poïakovaś predovšetkým študentom 
druhého roèníka AJEIE - Lýdii Jakabovej, Júlii Trlièovej, 
Tomášovi Feterikovi, Kataríne Kirá¾ovej, Viere Sokolovej 
a ïalším, ktorí pracovali pod vedením Mgr. Júliusa Rozenfelda, 
zástupcu vedúcej katedry pre pedagogickú prácu.

Mgr. Július Rozenfeld
KAA FF UPJŠ 
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III. PLES Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach

Záver plesovej sezóny sa na FF UPJŠ v Košiciach niesol 
v duchu príjemnej atmosféry, ktorá obkolesovala prípravy 
a nakoniec aj samotný III. ples Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Ples sa konal 4. marca 2011 a filozofi po pr-
výkrát plesali v krásne zrekonštruovanom Spoloèenskom 
pavilóne, ktorého priestor bol doplnený elegantnou 
balónovou výzdobou. 

Ples otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc. spolu s dekanon FF UPJŠ v Košiciach 
prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc. tradièným rozozvuèaním 
gongu. Pozvánkou na parket pre ostatných hostí bolo 
profesionálne taneèné vystúpenie troch taneèných párov, 
ktoré sa predstavili latinskoamerickou salsou, èo bolo 
oproti minuloroèným štandardným tancom novinkou.

Viac ako 400 hostí z rôznych katedier FF UPJŠ v Ko-
šiciach, ich známych a priate¾ov študentského života 
èakala bohatá zábava, o ktorú sa postaral DJ. V noèných 
hodinách dotvorila atmosféru exotická brušná taneènica 

a chvíle príjemného napätia priniesla skupina prezentujúca 
fire show. 

Ako na každom dobrom plese, tak ani na III. plese 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach nesmela chýbaś 
tradièná polnoèná tombola. Poèet cien presahoval èíslo 
40, za èo vïaèíme sponzorom, ktorí sa každoroène prièinia 
o stúpajúcu úroveò plesu. Vážnosś plesu FF UPJŠ dokazuje 
aj to, že ceny do tomboly venoval napríklad aj primátor mes- 
ta Košice MUDr. Richard Raši, MPH, rektor UPJŠ v Koši- 
ciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., dekan FF UPJŠ 
v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., èi inštitúcie, ako 
napríklad Štátne divadlo Košice alebo Cinemax Košice.

Po odovzdaní cien výhercom tomboly sa hostia zabávali 
až do skorých ranných hodín, èo bolo dôkazom úspechu 
a zadosśuèinenia pre organizaèný tím, ktorý sa už teraz teší 
na prípravu ïalšieho roèníka.

Bc. Erika Makóová
èlenka AS FF UPJŠ

Študentka Lekárskej fakulty bojovala o bronzový kov
na svetovej zimnej univerziáde

Na prelome januára a februára 2011 sa v tureckom Erzurume 
konala malá olympiáda pre vysokoškolákov pod oficiálnym názvom 
XXV. svetová zimná univerziáda. Bolo pre mòa ve¾kou cśou, že som 
mohla byś súèasśou slovenskej výpravy a ocitnúś sa v nominácii 
hokejistiek na toto podujatie. Až 52 národných reprezentácií 
z celého sveta prišlo zabojovaś o športové „kredity“ do nádhernej 
krajiny polmesiaca. Obrovské množstvo dobrovo¾níkov sa snažilo 

splniś každé naše prianie, v nákupných strediskách ¾udia stáli kvôli 
lístkom na jednotlivé športové disciplíny celé hodiny a kedyko¾vek 
sa niekto zo športovcov ukázal medzi „miestnymi“, stal sa obeśou 
nespoèetného poètu bleskov z fotoaparátov. Po vztýèení slovenskej 
vlajky a ve¾kolepom otváracom ceremoniáli pred vypredaným 
futbalovým štadiónom sa koneène zaèala èasś, kvôli ktorej 
takmer 2300 športovcov spomedzi akademikov precestovalo 
tisíce kilometrov. Poèas trvania turnaja nás postupne preverili 
univerzitné hokejové tímy USA, Kanady, Turecka, Ve¾kej Británie 
a Fínska. Konkurencia bola vysoká, ale motivácia ešte väèšia. 
Za jedenásś dní sme odohrali 7 nároèných zápasov v nadmorskej 
výške takmer 2000 m.n.m., a tak v závereènom boji o bronz 
proti amerièankám (po tom,èo nás fínsky tím vyradil v semifinále) 
rozhodovala najmä vô¾a, keïže ani síl, ani kyslíka v p¾úcach 
už nemal nikto nazvyš. Zvíśazili sme 3:1, èím sme rozšírili zbierku 
slovenských univerziádnych medailí o bronzový kov. Odlietali 
sme s úžasným pocitom, horou spomienok a nezabudnute¾ných 
zážitkov, naplnení entuziazmom do letného semestra, kde už bude 
každý bojovaś sám za seba.

Slavomíra Štofaníková 
študentka 1. roèníka všeobecného lekárstva LF UPJŠ
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Inaugurácia detektora 
kozmického žiarenia SKALTA

Chodci, ktorí prechádzajú popri budove našej Prí-
rodovedeckej fakulty na Jesennej ulici, by sa urèite èudovali, 
keby sa mohli pozrieś na strechu tejto budovy – videli by tam 
tri vzájomne prepojené aerodynamické boxy, aké si mnohí 
motoristi pri cestách na dovolenku montujú na strechy svojich 
vozidiel. A ak by pátrali po tom, èo tieto boxy ukrývajú, tak by 
sa dozvedeli, že sú v nich umiestnené detektory kozmického 
žiarenia. Ide o detektory projektu SKALTA, o ktorom si povieme 
nieèo bližšie.

Najprv ale uveïme, že slávnostná inaugurácia týchto 
detektorov sa uskutoènila 13. januára tohto roka, a to 
za prítomnosti dekana Prírodovedeckej fakulty 
prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riadite¾a Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV doc. RNDr. Karola 
Flachbarta, DrSc., riadite¾a Ústavu technickej a ex-
perimentálnej fyziky ÈVUT Praha Ing. Stanislava 
Pospíšila, DrSc., a ïalších hostí. Pred slávnostným 
prestrihnutím pásky si hostia i pracovníci fakulty 
vypoèuli nieko¾ko prednášok. Ing. Karel Smolek, 
PhD., z ÈVUT hovoril o detekcii spàšok žiarenia v expe-
rimente CZELTA, Ing. Pospíšil oboznámil úèastníkov 
inaugurácie s fyzikálnym a aplikovaným výskumom, 
ktorý sa realizuje na ním riadenom ústave ÈVUT. 
Prednášku o základných charakteristikách kozmického 
žiarenia predniesol prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., 
z ÚEF SAV.

Prv, než predstavíme samotný detektor SKALTA, vysvetlíme 
aspoò struène, èo to kozmické žiarenie je a odkia¾ pochádza. 
Kozmické žiarenie pozostáva z vysokoenergetických (pri-
márnych) èastíc, prilietavajúcich na Zem z vesmíru, a zo spàšok 
sekundárnych èastíc, ktoré vznikajú v zemskej atmosfére 
v dôsledku interakcie primárnej èastice s atmosférou. Zloženie 
nabitých primárnych èastíc sa mení s energiou, no zhruba 86% 
primárnych èastíc sú protóny, 11% tvoria tzv. alfa èastice (jadrá 
hélia), 1% ostatné jadrá a 2% elektróny. Neutrálne primárne 
èastice pozostávajú z fotónov, neutrín a antineutrín. Medzi 

Riadite¾ UTEF Praha Ing. Pospíšil, DrSc. a dekan PF UPJŠ prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc. pri slávnostnej inaugurácii detektora kozmického 
žiarenia SKALTA.

pravdepodobné zdroje kozmického žiarenia patrí ionizovaný 
medzihviezdny plyn, supernovy èi aktívne galaktické jadrá. 
Energetické spektrum kozmického žiarenia siaha až po hodnotu 
medzi 1020 - 1021 eV (elektrónvoltov), prièom najvýkonnejšie 
pozemské urých¾ovaèe dokážu urýchliś èastice len na energie 
okolo 1012 eV. Za objavite¾a kozmického žiarenia je považovaný 
Victor Franz Hess z viedenskej univerzity, ktorý v roku 1912 
vykonal nieko¾ko výškových letov balónov. Pri týchto letoch 
zaregistroval žiarenie, ktorého intenzita narastala s výškou, 
takže Hess správne usúdil, že ide o žiarenie mimozemského 
pôvodu. Hess spolu s americkým fyzikom Robertom A. 
Millikanom zaviedli pre toto neznáme žiarenie termín kozmické 
žiarenie. V súvislosti s blížiacim sa stým výroèím objavenia 
kozmického žiarenia sa naša prírodovedecká fakulta v spo-
lupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV zapojili do me- 
dzinárodného projektu, ktorého cie¾om je vybudovaś 
v mnohých krajinách sústavy detektorov kozmického žiarenia, 
ktoré by mali byś umiestnené najmä na strechách stredných 
škôl. Projekt má aj významný pedagogický prínos, pretože 
umožní zapojiś študentov do výskumu kozmického žiarenia, 
pracovaś s experimentálne získanými údajmi a vyhodnocovaś ich 
a tým obohatiś výuèbový proces a podnietiś záujem študentov 
o štúdium fyziky. Projekt je už úspešne etablovaný v Kanade 

Detektor SKALTA na streche budovy PF UPJS, Jesenná 5.

Sky map - hodinová mapa registrácie detekovaných spàšok kozmické-
ho žiarenia na zariadení SKALTA.
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Experimentálna aparatúra na zber a spracovanie údajov.

(pod názvom ALTA) i v Èeskej republike (CZELTA). Slovenský 
projekt dostal analogicky znejúce oznaèenie SKALTA, èo je 
skratka výrazu SlovaKiAn Large-area Time coincidence Array 
(doslovný preklad: Slovenské ve¾koplošné pole s èasovou 
koincidenciou). Hlavným zámerom projektu SKALTA je 
umiestniś pracovné stanice s detektormi vysokoenergetických 
kozmických èastíc, na strechy niektorých slovenských 
stredných škôl. Prvá takáto stanica je umiestnená práve na 
plochej streche už v úvode spomínanej budovy prírodovedeckej 
fakulty na Jesennej ulici. Táto pracovná stanica pozostáva 
z troch scintilaèných detektorov, každý o ve¾kosti 60 cm 
x 60 cm, ktoré sú zapojené v koincidencii. Detektory sú 
uložené v plastovom obale so stabilizovanou teplotou a sú 
usporiadané do rovnostranného trojuholníka s dåžkou strany 
10 m. Plocha trojuholníka urèuje minimálnu ve¾kosś spàšky 
a s tým súvisiacu minimálnu energiu pôvodnej primárnej èastice 
(je to 1014 eV). Signál z detektora je zaznamenaný elektronickým 
blokom, ktorý je pripojený na poèítaè. Z èasových rozdielov medzi 
signálmi, zachytenými jednotlivými detektormi, sa dá vypoèítaś 
smer pôvodnej primárnej èastice a urèiś tak miesto na oblohe, 
z ktorého pôvodná èastica priletela. Meraním presného èasu 
spàšky prostredníctvom systému GPS sa dajú naše údaje porovnaś 
s údajmi z iných staníc (napr. CZELTA) a študovaś tak korelácie 
medzi spàškami na ve¾ké vzdialenosti. Možno ešte doplniś, že 
výsledné údaje z nášho detektora SKALTA sú posielané na cen-
trálny server. Tieto údaje obsahujú hodnoty o ve¾kosti signálov 
z jednotlivých detektorov, èas príletu spàšky a približné súradnice 
spomínaného miesta „pôvodu“ èastice na oblohe. Na centrálnom 
serveri sú prístupné aj údaje z iných staníc, èo umožòuje rozšíriś 
analýzu na zriedkavé udalosti, zasahujúce ve¾ké územné plochy 
na zemskom povrchu. Naša stanica SKALTA zaèala svoju èinnosś 
koncom júna minulého roka, prièom prvé tri mesiace bežala 

v testovacom režime. Od októbra 2010 už pracuje v normálnom 
pracovnom režime, zbiera údaje o sekundárnom kozmickom 
žiarení a posiela ich na centrálny server. V súèasnosti je v Eu-
rópe 10 takýchto staníc na meranie kozmického žiarenia, z toho 
sedem v Èesku a po jednej v Spojenom krá¾ovstve, Rumunsku 
a na Slovensku. 

Detektor SKALTA je technicky zhodný s detektorom 
CZELTA a bol zakúpený v rámci výzvy Európskeho projektu 
regionálneho rozvoja prostredníctvom OP – Výskum a vývoj 
s názvom Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického 
poèasia. Inštalácia detektora bola podporená projektmi 
MŠ VVaŠ SR a SAV Agentúry na rozvoj vedy a výskumu 
LPP-0059-09 a Vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0081/10.

Alexander Dirner
Radomír Mlýnek

Návšteva riadite¾a
Informaèného centra 

OSN vo Viedni
Dòa 11. novembra 2010 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ 

v Košiciach, ELSA Košice uskutoènila besedu s významnym 
hosśom pánom Maherom Nasserom, vtedajším riadite¾om 
Informaèného centra OSN vo Viedni. 

Pán Nasser pôsobil ako riadite¾ Informaèného centra 
OSN vo Viedni od júla roku 2008. Predtým, ako prevzal tento 
post vo Viedni, bol riadite¾om Informaèného centra OSN v 
Káhire, s regionálnou zodpovednosśou pre arabský svet. V 
OSN pôsobí viac ako 23 rokov, väèšinu èasu pracoval pre 
Agentúru OSN pre pomoc a prácu palestínskych uteèencov 
na Blízkom Východe (UNRWA). Jeho kariéra OSN sa zaèala 
na poste lokálneho zamestnanca UNRWA v Gaze, slúžil však 
aj v Jeruzaleme, Viedni, Ammáne, New Yorku, Káhire, opäś vo 
Viedni a momentálne v New Yorku.

Beseda sa uskutoènila v posluchárni P2 na Kováèskej 
30. Miestnosś naplnili nielen zvedaví študenti, ale aj mnoho 
doktorantov Právnickej fakulty. Pán Nasser mal pripravenú 
prezentáciu, v ktorej nám priblížil fungovanie OSN a jeho 
návšteva úzko súvisela aj s oslavou 30. výroèia založenia 
Informaèného centra OSN - UNIS VIEDEÒ. Po prezentácii 

pána riadite¾a, študenti kládli zaujímavé otázky a v posluchárni 
sa rozprúdila zaujímavá beseda.

Sme poctení, že sme mali tú èesś a príležitosś privítaś takého 
hosśa, akým je pán Maher Nasser a možnosś klásś mu otázky 
a diskutovaś na témy, ktoré sa týkali nielen jeho práce, ale 
celkového postavenia OSN vo svete. Momentálne pán Nasser 
vykonáva funkciu riadite¾a najväèšieho Informaèného centra 
OSN v New Yorku, no na Košice spomína v dobrom a ve¾mi 
si Slovensko ob¾úbil, tak nechajme sa prekvapiś, èi nás poctí 
svojou návštevou aj o rok.

Lenka Jánošíková, Norbert Ostró

Norbert Ostró, Lenka Jánošíková, Maher Nasser.
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Ústav anatómie v novom šate
Dòa 26. 1. 2011 sa v Ústave anatómie UPJŠ LF konala slávnostná prehliadka pra-

coviska, na ktorej boli prítomní rektor univerzity, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., 
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. a èlenovia vedenia 
fakulty v zastúpení: prof. MUDr. Meda Markovská, CSc., prof. MUDr. ¼udmila Podracká, 
CSc., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Pavol Jarèuška, PhD., MVDr. Ján 
Rosocha, CSc. a Ing. Agnesa Klimová. Prítomných privítala prednostka Ústavu anatómie, 
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu èinnosś, prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 

Prehliadka Ústavu anató-
mie bola zakonèením pred-
chádzajúcich úprav pre-
biehajúcich na pracovisku 
v priebehu roka 2010. V pr-
vej etape boli zabezpeèené 
požiadavky na bezpeènosś 
práce a ochranu zdravia 
pri práci. Vzh¾adom k ne-
vyhovujúcemu stavu ventilá-
cie v minulosti a k zvýšenej 
koncentrácii formaldehydu 
v ovzduší priestorov, kde 
prebiehala výuèba študentov 
(pitevne, praktikárne), bo-
lo potrebné pristúpiś k opat-
reniam chrániacim zdravie 
vyuèujúcich pedagógov aj 
študentov. Zaèiatkom roku 
2010 sa za podpory vedenia 
UPJŠ zaèali práce súvisiace 
s inštaláciou ventilaèného 
zariadenia v priestoroch pi- 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. navštívil èlenov vedenia UPJŠ LF na ich zasadnutí 
na Ústave anatómie.

tevní a v miestnostiach prak-
tikární. Tieto práce boli v re- 
kordne krátkom èase ukon-
èené a odovzdané do pre-
vádzky. 

V druhej etape sa v Ús-
tave anatómie uskutoènila re- 
konštrukcia výuèbových pries- 
torov. V súvislosti so zvy- 
šovaním poètu zahranièných 
študentov v posledných ro-
koch bolo potrebné zlepšiś 
priestorové aj materiálové 
vybavenie výuèbových pries-
torov. Dekan Lekárskej fakul-
ty, prof. MUDr. Leonard 
Siegfried, CSc. pris¾úbil teo-
retickým pracoviskám fakulty 
podporu pri ich renovácii Poèítaèová miestnosś je jednou z novozriadených miestností na Ústave anatómie.
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a pri skvalitòovaní ich peda- 
gogickej èinnosti. Po predoš- 
lých rekonštrukciách v Ústa- 
ve chémie, biochémie, klinic- 
kej biochémie a LABMED, 
a.s., ako aj v Ústave bio-
lógie, sa v máji 2010 zaèali 
rozsiahle rekonštrukèné prá-
ce aj v Ústave anatómie. 
Poèas rekonštrukcie boli 
vymenené podlahy a obklady 
stien vo všetkých pitevniach, 
praktikáròach, v miestnostiach 
urèených na experimentálnu 
prácu, ako aj v miestnostiach 
urèených pre prácu s po-K novej výbave pomôcok pre výuèbu študentov pribudli aj viaceré anatomické modely.

èítaèmi. Všetky spomenuté 
miestnosti boli vybavené 
novými osvet¾ovacími tele-
sami a žalúziami, èo nielen 
zvýšilo ich estetickú úroveò, 
ale vzh¾adom k blízkosti 
obytných blokov, zároveò 
umožnilo dodržanie etických 
kritérií pri práci s kadávermi 
v pitevniach. 

Pre skvalitnenie pedago-
gickej práce bol Ústav 
anatómie vybavený sadou 
moderných anatomických 
modelov, ktoré znaènou 
mierou prispeli k u¾ahèeniu 
nároèného pedagogického 
procesu, akým výuèba ana-

Zrekonštruované priestory pitevní vyhovujú nároèným kritériám výuèby anatómie po každej stránke.

tómie pre študentov medicíny 
vždy bola. 

Prednostka Ústavu ana-
tómie, prof. MUDr. Darina 
Kluchová, PhD. vyjadrila spo- 
kojnosś s výsledkami rekon-
štrukcie a vïaku za mate-
riálnu podporu rektorovi uni- 
verzity, prof. MUDr. Ladi- 
slavovi Mirossayovi, DrSc. 
a dekanovi Lekárskej fakulty, 
prof. MUDr. Leonardovi Sieg-
friedovi, CSc. „Sme hrdí na 
to, že môžeme prezentovaś 
pracovisko Ústavu anató-
mie UPJŠ LF našim aj za-
hranièným študentom a kole-
gom na úrovni, aká je aj na re- 
nomovaných svetových uni-
verzitách“ – povedala prof. 
MUDr. Darina Kluchová, PhD.

Pri prehliadke nových priestorov práve prebiehala výuèba anatómie pre zahranièných študentov. 
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Reklamný text

Aj Ty môžeš byś IT [aj tí]
Medzinárodná spoloènosś T-Systems Slovakia Ti ponúka jedineènú možnosś nauèiś sa nieèo nové a zlepšiś si svoje postavenie na trhu práce. 
Rád spoznávaš nových ¾udí? Zaujímajú Ťa nové veci? Máš rád výzvy? Ak si na otázky odpovedal kladne, neváhaj a využi vzdelávacie 

možnosti spoloènosti T-Systems Slovakia, ktorá v spolupráci s UPJŠ organizuje už piaty bezplatný kurz Evening UniversITy. 

Veèerná škola môže byś zábava! 
„Na kurz Windows Server som sa hlásil s ve¾kými oèakávaniami rozhodnutý rozšíriś si 

vedomosti a obohatiś sa o nové skúsenosti spoluprácou v kreatívnom tíme. Moje oèakávania sa 
naplnili do bodky – rozsah, intenzita aj kvalita uspokoja urèite aj nároènejšieho uchádzaèa. Témy 
na seba nadväzovali a postupne zlepšovali našu prácu, pravidelné testy utvrdzovali správnosś 
našich postupov,“ hovorí Tomáš, ktorý sa kurzu minulý rok zúèastnil. 

Ak tomu neveríš, príï sa presvedèiś na Evening UniversITy spoloènosti T-Systems Slovakia. 
Táto „škola po škole“ už piaty rok láka mladých šikovných ¾udí - študentov stredných a vysokých 
škôl, ale aj širokú verejnosś. 

Zaujímaš sa o IKT?
Máš rád zmenu?
Tak neváhaj a vyber si zmenu z menu len pre Teba. Zaujíma Ťa Linux alebo Ťa láka administrácia 

Windows Server? Rozhodnutie je len na Tebe.
Ešte stále váhaš? Nemal by si, lebo...
 tento kurz je bezplatný,
 získaš certfikát, ktorý Ti pomôže pri h¾adaní práce, 
 spoznáš nových ¾udí,
 rozšíriš si obzory,
 nemáš z toho žiadne záväzky.
Kedy a kde?
Priamo na Tvojej škole otvárame dva kurzy Linuxu:
 15. 3. 2011 – 24.5.2011 každý utorok od 16:30 – 19:30 
 17. 3. 2011 – 26.5.2011 každý štvrtok od 16:30 – 19:30
Zaujala Ťa naša ponuka, no nestihol si registráciu? T-Systems Slovakia Ti ponúka ešte jednu 

šancu.

Naštartuj svoje IT leto aj ty v Summer UniversITy
Letný kurz ponúka obdobnú možnosś nauèiś sa základy administrácie 

systému Linux a základy Windows Server administrácie. 
Èo na projekt hovoria zúèastnení študenti?
 „Tento kurz považujem za užitoèný. Je dostatoène interaktívny, 

dynamický a má ve¾mi dobrý prístup lektorov. Podporuje rozvoj kreativity 
a logického myslenia. Celkovo hodnotím kurz ve¾mi pozitívne, možno by 
som privítal hlbší záber do témy, avšak v porovnaní s dobou trvania je to 
maximálne,“ hovorí Lukáš. 

„K zapísaniu na tento kurz ma viedlo to, že som informatik a poèítaèe 
patria súèasne k mojej zá¾ube. Kurz sa mi páèil, bolo to vynikajúce strávenie 
èasu. Rád sa v budúcnosti zúèastním ïalších kurzov, “ vraví Dalibor, študent 
UPJŠ a absolvent Summer UniversITy 2010. 

Ešte stále si sa nerozhodol? Kým Ty ešte váhaš, Dalibor už vypisuje 
registraèný formulár. Pozor, poèet miest je limitovaný, preto využi aj Ty 
možnosś staś sa IT. 

Zaujala Vás naša ponuka? Sleduj našu webstránku, kde vždy nájdeš 
aktuálne informácie o našich aktivitách a vo¾ných pracovných pozíciách 
www.t-systems.sk

Kto sme? Tvoja budúcnosś! 
T-Systems Slovakia s.r.o. je dcérska spoloènosś T-Systems International GmbH. T-Systems Slovakia pôsobí v Košiciach od januára 2006. 

Sme jedným z najväèších zamestnávate¾ov v Košickom regióne (máme viac ako 2000 zamestnancov). Našim klientom, ktorými sú medzinárodné 
korporácie a inštitúcie verejného sektoru, poskytujeme komplexné služby v oblasti informaèno-komunikaèných technológií.

Koho h¾adáme? Teba!
Si šikovný? Si flexibilný? Dokážeš aktívne komunikovaś po anglicky? Si odhodlaný vzdelávaś sa? 
Ak si na všetky otázky odpovedal áno a navyše...
 máš požadovnú kvalifikáciu, 
 zaujíma Ťa práca v IKT oblasti
 a vieš oceniś prácu v dynamických multikulturálnych tímoch...
....tak neváhaj a uchádzaj sa o prácu v našom Tíme!

Èo Ti ponúkame?
Ponúkame Ti možnosś pracovaś v stabilnej IKT spoloènosti, kde získaš prístup k najnovším technológiám. Sme mladý a dynamický kolektív 

s vekovým priemerom len 29 rokov. T-Systems Slovakia si váži svojich zamestnancov, preto im ponúka adekvátne finanèné ohodnotenie 
a možnosś kariérneho a odborného rastu. Navyše prácou u nás získate aj široké portfólio benefitov.

Viac informácií nájdeš na našej webstránke www.t-systems.sk
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Wellness day Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Koši-
ciach usporiadal pod záštitou primátora mesta 
Košice úspešné športové podujatie. Prvý roèník 
WELLNESS DAY privítal kvalitných cvièite¾ov 
a desiatky mladých nadšencov aerobiku, jogy 
a zumby. 

Dòa 19. marca 2011 sa uskutoènil I. roèník akcie WELLNESS 
DAY, ktorý finanène podporilo mesto Košice. Na pódiu telocviène 
Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ na Medickej 6 v Košiciach 
sa poèas 6 hodín cvièenia vystriedalo nieko¾ko cvièite¾ov, prièom 
každá lekcia prezentovala iný druh aerobiku: hi-low aerobik (Robert 
Czech - PL), step aerobik (Agnieszka Ronge – PL), fat burner 
aerobik (Martina Matoušková – SK), power joga (Agata Horbacz 
– SK) a nechýbala ani ve¾mi ob¾úbená zumba (Petra Lacková – 
SK). Okrem cvièite¾ov zo Slovenska sme privítali i dvoch cvièite¾ov 
zo zahranièia, konkrétne z Po¾ska, ktorí reprezentovali Reebok 
University Poland. Paralelne s lekciami aerobiku prebiehali 
workshopy z oblasti výživy, zdravého životného štýlu a cvièenia, 
ktoré prednášali uèitelia z usporiadajúceho pracoviska (doc. PhDr. 
Ivan Šulc, CSc., Mgr. Alena Buková, PhD., Mgr. Agata Horbacz). 

Mgr. Buková Alena, PhD.
riadite¾ka ÚTVŠ 

KALENDÁRIUM výstav a podujatí pre verejnosś
v roku 2011 v Botanickej záhrade UPJŠ na Mánesovej 23 v Košiciach

 15. 04. – 25. 04. 2011 Kaktusy a sukulenty – pich¾avá krása rastlín
 20. 05. – 30. 06. 2011 Motýle exotických trópov
 26. 08. – 04. 09. 2011 Citrusy, plazy a hmyz; Choroby a škodcovia rastlín
 16. 09. - 18. 09. 2011 Výstava bonsajov
 14. 10. – 23. 10. 2011 Hmyzožravé rastliny; Netradièné plodiny – tekvice
 16. 12. – 18. 12. 2011 Vianoèné ozdoby

Všetky podujatia sa uskutoènia v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ
na Mánesovej 23 v Košiciach v èase od 9.00 hod.

Jednotlivé podujatia budú spojené s predajom rastlín.
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Èo nové priniesol rok 2010
do služieb Univerzitnej knižnice UPJŠ
Základným poslaním Univerzitnej knižnice (ïalej len UK) 

je poskytovanie èo najkvalitnejších a najkomplexnejších 
služieb svojim používate¾om predovšetkým z radov aka-
demickej obce ale aj širšej odbornej verejnosti. 

Rok 2010 bol v oblasti knižnièno-informaèných služieb 
poznamenaný sśahovaním, ktoré malo za následok 
vytvorenie esteticky príjemného knižnièného prostredia. 
V dôsledku zrušenia Ústavu vzdelávania v Rožòave sa 
zaèiatkom roka knižnièný fond z tejto zložky univerzity 
presunul a uložil v priestoroch Prírodovedeckej knižnice na 
Medickej ul. è. 6. V letných mesiacoch bola väèšina èinnosti 
sústredená na práce súvisiace so sśahovaním Filozofickej 
knižnice z Petzvalovej ul. è. 4 do nových priestorov v areáli 
bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej ul. 
è. 9. V lete došlo taktiež k premiestneniu referátov 
(Referátu Medziknižniènej výpožiènej služby a Medzi-
národnej medziknižniènej výpožiènej služby, Referátu 

reprografických služieb a Referátu informaèných a re-
ferenèných služieb) v Lekárskej knižnici, èo prinieslo 
rozšírenie študijných miest v priestoroch študovne 
tohto pracoviska. Èiastoènou obnovou prešiel 
aj interiér a zariadenie pracovísk (Právnická knižnica, 
Lekárska knižnica). Vytvorili sa tak možnosti na vznik tzv. 
tichých zón v študovniach.

 Potešujúca je stúpajúca tendencia poètu 
používate¾ov UK. V uplynulom roku evidovala knižnica 
8 596 používate¾ov. Tradiène najvyšší poèet používate¾ov 
tvoria študenti univerzity. Na skladbe zloženia používate¾ov 
sa podie¾ajú 69 %, toto èíslo je každoroène porovnate¾né 
s predchádzajúcimi rokmi. Mierne stúpa poèet zahranièných 
študentov. Neustály nárast zaznamenáva UK v kategórii 
9 – ostatná verejnosś. Tá tvorila 17 % zo zloženia všetkých 
registrovaných používate¾ov. Pokles zaznamenáva knižnica 
v kategóriách 1 a 5. Ide o pedagógov, vedecko-výskumných 

Tab. è. 1 Poèet používate¾ov UK v roku 2010

pracovníkov a zamestnancov univerzity. V porovnaní s rokom 
2009 klesol poèet registrovaných používate¾ov z kategórie 
1 (pedagógovia) o 13 %. 

Z h¾adiska zastúpenia poètu používate¾ov z jednotlivých 
fakúlt, najvyšší podiel má Lekárska fakulta – 36%, najnižší 
Filozofická fakulta - 8%, èo vzh¾adom na ve¾kosś fakulty nie 
je potešujúca hodnota.

V roku 2010 pracovníci Referátu výpožièných služieb 
vypožièali 37 298 dokumentov, v prípade ïalších 
15 838 dokumentov predåžili dobu vypožièania na ïalšie 
obdobie (tzv. prolongácie). Celkovo absenèná výpožièka 
zaznamenala mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Jedným z dôvodov je nedostatok študijnej literatúry, 
jej opotrebovanosś a potreba vyradenia.

Študovne UK navštívilo viac ako 42 600 používate¾ov. 
Štatistické sledovanie návštevnosti vykazuje neustály 
každoroèný nárast. V priebehu dvoch rokov stúpla 
návštevnosś študovní o 21%. Najvyššie percento záujemcov 
o ich služby je z radov študentov – 94%. Najväèšie nárasty 
v poète návštev zaznamenala knižnica zo strany zahranièných 
študentov, kde v porovnaní s rokom 2009 bola návštevnosś 
vyššia o 85%. Prvoradou úlohou študovní je zabezpeèiś 
prezenèné výpožièky rôznych typov dokumentov. Nárastom 
používate¾ov èísla týchto výpožièiek exponenciálne rastú. 
V súvislosti s nedostatkom študijnej a odbornej literatúry 

na Referáte výpožièných služieb, poskytujú študovne 
krátkodobé výpožièky na noc, prípadne na víkend. Ide o jed- 
nu z najžiadanejších služieb knižnice.

 Využívanými sa stávajú aj informaèné a referenèné 
služby. UK vypracovala v minulom roku 1096 rešerší 
z rôznych elektronických informaèných zdrojov (EIZ). 
Z toho približne 1/3 tvorili informácie získané zo slovenských 
a èeských zdrojov a 2/3 zo zahranièných EIZ. Poèet 
rešerší vypracovaných samotnými používate¾mi každoroène 
stúpa. Používatelia svojpomocne prípadne za asistencie 
pracovníkov UK vyh¾adávajú informácie v odborných EIZ. 
Zo slovenských EIZ je najväèší záujem o portál Slovenská 
knižnica http://www.kis3g.sk a databázu Bibliomedica.

Novinkou roku 2010 bolo spustenie vyh¾adávacieho 
portálu pre vedu a výskum http://scientia.cvtisr.sk/, 
ktorý je výstupom národného projektu NISPEZ (Národný 
informaèný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku 
– prístup k elektronickým informaèným zdrojom (EIZ) 
a historicky prvým vyh¾adávacím portálom svojho druhu 
ponúkaný používate¾om UPJŠ. Ponúka nielen komfortné 
vyh¾adávanie nad viacerými EIZ, ale aj prepojenie na plné 
texty èlánkov a e-bookov. Prístup k EIZ je kontrolovaný 
pod¾a IP adries poèítaèov siete UPJŠ príp. na základe 
nastaveného vzdialeného prístupu (viac na http://www.
upjs.sk/helpdesk/proxy/ ).
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 Knižnica v záujme skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho 
procesu organizuje semináre a odborné školenia. Kniž-
nica uskutoènila 83 vzdelávacích a kultúrno-spoloèen-
ských podujatí pre používate¾ov a 6 odborných seminárov 
pre vlastných pracovníkov. Každoroène sa UK zapája 
do Dní otvorených dverí na fakultách UPJŠ, Týždòa 
slovenských knižníc, Týždòa vedy a techniky. Je 
ptrebné spomenúś prvé školenie na Slovensku realizo- 
vané interaktívne na platforme Web-Ex „EBSCODAy“, 
kedy prednášajúci bol v Prahe a úèastníci v priesto-
roch knižnice. S pozitívnym ohlasom u doktorandov 
sa stretol seminár „Ako správne citovaś“. UK má dlho- 
dobo dobrú spoluprácu s organizáciou SAIA, n.o., 
každoroène sa podie¾a na informaèných seminároch 
pre študentov, doktorandov a vedecko-výskumných 
pracovníkov. Pri príležitosti slávnostného otvorenia no- 
vých priestorov UK na Moyzesovej ul. pripravili jej pracov- 

níci tematickú výstavu „ Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice 
vo fotografiách“. 

 Ku skvalitneniu došlo aj pri poskytovaní 
reprografických služieb poskytnutím kopírovacieho 
zariadenia do Knižnice na FVS v spolupráci s firmou Fax 
Copy. Výhodou samoobslužného kopírovania je možnosś 
využitia študentských kariet (ISIC/PIK) ako elektronickej 
peòaženky na kopírovanie a tlaè. Èísla, ktoré sú sledo- 
vané pri samoobslužnom kopírovaní hovoria o ve¾kom 
záujme o tento druh služby. V priebehu roka sa vyhotovilo 
vyše 84 000 kópií.

To je len nepatrný výpoèet aktivít UK v oblasti 
poskytovania knižnièno-informaèných služieb. Podrobnejšie 
sa o nich dozviete vo Výroènej správe UK za rok 2010 
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/o-kniznici/. 

PhDr. Zuzana Babicová 
Ing. Eva Matušovièová

Zaèiatkom roka sa vo vstupnom vestibule 
internátu UPJŠ na Medickej 6 v Košiciach 
objavil nový panel s rôznymi informaènými 
materiálmi. Mnohí sa pýtali, pre koho sú 
urèené, veï obyèajne sa letáky a propagaèné 
materiály nechávajú pri vrátnici. Po chvíli zaèali 
okoloidúci strácaś zábrany a informácie si našli 
svojich adresátov. 

Takýchto Infobodov je na Slovensku zatia¾ 
6. Ich zakladate¾om je Združenie Informaèných 
a poradenských centier mladých v Slovenskej 
republike (ZIPCeM), ktoré je strešnou 
organizáciou aj pre Informaèné centrá mladých, 
ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch 
Slovenska. Cie¾om ZIPCeM je spolupráca 
s ICM (Informaèné centrá mladých), ich me-
todické usmeròovanie, spoloèná metodika 
práce s cie¾om vložiś do všetkých ICM jednotnú 
filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, 
ktorý vychádza z objektívnych potrieb a po-
žiadaviek mladých ¾udí a zabezpeèuje žiadané 
informácie a poradenstvo. Svojimi aktivitami 
sa pritom snaží rešpektovaś Európsku chartu 
informácií pre mládež. 

Výstupy tejto spolupráce máte možnosś 
využiś aj Vy prostredníctvom materiálov, ktoré 
sú prístupné verejnosti práve cez náš Infobod. 
Je to prvý a jediný Infobod v Košiciach. Zaujíma 
Vás ako si nájsś brigádu, èi chcete študovaś 
v zahranièí? Máte problém a potrebujete 
poradiś alebo len chcete „byś v obraze“ a vedieś 
èo zaujímavé sa momentálne pripravuje alebo 
sa vo Vás iba ozvala zvedavosś? ... Rozhodne 
sa pristavte pri Infobode na Medickej 6. Máte 
dobré nápady ako Infobod vylepšiś? Neváhajte 
a napíšte nám svoje postrehy, návrhy, nápady 
na infobod.kosice@icm.sk. 

Neprehliadnite
- Infobod
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Druhý roèník Maškarnej párty sa uskutoènil 24. februára 2011 
v Malbo Cafe. Akciu zorganizoval Slovenský spolok študentov 
zubného lekárstva pre všetkých študentov, ktorí sa chceli zabaviś 
v príjemnej atmosfére ¾udí v maskách. Na Maškarnej párty sa 
zúèastnili medici Lekárskej fakulty zo všetkých roèníkov. Akcia 
prebiehala vo ve¾mi príjemnej zábave plnej pohody. O polnoci mali 
všetci zúèastnení možnosś vyhraś v tombole množstvo cien, do 
ktorej prispeli okrem rektorátu UPJŠ aj niektoré stomatologické 
firmy, èím sa im aj touto cestou chceme samozrejme poïakovaś. 

Maroš Kamenický
Peter Džupa

MAŠKARNÁ
PÁRTY
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