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Aj takto vyzeral
Reprezentačný bál UPJŠ...
Dňa 20. 1. 2012 sa uskutočnil
Reprezentačný bál UPJŠ v hoteli
Doubletree by Hilton v Košiciach.
Tanečné melódie, cimbalová
hudba, hovorené slovo a bohatý
program boli zárukou príjemne
stráveného spoločenského večera.

Rozhovor
Na slovíčko s prorektorkou
pre zahraničné vzťahy
doc. Mgr. Slávkou Tomaščíkovou, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sa svojimi medzinárodnými aktivitami, v oblasti
výskumu aj vzdelávania, otvorene, i keď často
nepomenovane, hlási k stratégii internacionalizácie,
ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020 a základným
konceptom všetkých programov modernizácie
európskych systémov vysokoškolského vzdelávania.
To, že sa UPJŠ etablovala v európskom vzdelávacom
a vedeckovýskumnom priestore je zrejmé nielen
z členstva v European University Association (EUA)
a zapojenia sa do projektu EUAMaunimo, či faktu,
že UPJŠ je signatárom Magna Charta Universitatum,
ale predovšetkým z aktivít fakúlt, univerzitných
pracovísk, ústavov, katedier a hlavne učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov a študentov.
Ako vnímate začlenenie sa univerzity do medzinárodnej komunity?
Z môjho pohľadu ide o základný atribút medzinárodného statusu pracoviska a jeho pracovníkov v príslušnom odbore, ktoré sa realizuje prostredníctvom
členstva pracoviska a jednotlivca v medzinárodných
organizáciách, združeniach a profesijných spolkoch.
Učitelia a vedeckovýskumní pracovníci na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte si dôležitosť svojho medzinárodného zaradenia plne uvedomujú. V porovnaní
s minulým rokom bol zaznamenaný mierny nárast
členstva jednotlivcov aj na ostatných troch fakultách
UPJŠ, čo je vnímané ako dobrý signál a zároveň
priestor pre aktivizáciu v tejto oblasti na najbližšie
obdobie. Medzinárodná spolupráca na domácej úrovni
sa rozvíjala prostredníctvom členstva UPJŠ v združení
ITValley Association a pôsobením medzinárodných
inštitúcií – Európskeho dokumentačného centra,
Ústavu európskeho práva a Rakúskej knižnice
v priestoroch univerzity.
Aká je medzinárodná spolupráca na základe
zmlúv o vzájomnej spolupráci vo vedeckovýskumnej
a vzdelávacej oblasti?
Okrem zmlúv viažucich sa na medzinárodné projekty
a bilaterálnych zmlúv v programe LLP/Erasmus mala
UPJŠ v roku 2011 uzatvorených 51 bilaterálnych zmlúv
o vzájomnej spolupráci na univerzitnej alebo fakultnej
úrovni s univerzitnými alebo vedeckými pracoviskami
v zahraničí. Podľa krajín zmluvnej spolupráce je uzatvorený počet zmlúv nasledovne: Česká republika (8),
Gruzínsko (1), Francúzsko (1), Holandsko (3), Izrael (1), Južná Kórea (1), Maďarsko (3), Nemecko (7), Poľsko (9),
Rusko (3), Srbsko (1), Španielsko (4), Taliansko (4),
Ukrajina (4) a USA (1).
Aký počet zahraničných študentov u nás evidujeme?
Na UPJŠ v roku 2011 študovalo 420 študentov –
samoplatcov, 409 z nich študovalo na Lekárskej fakulte
a 11 na Prírodovedeckej fakulte. Obe fakulty zabezpečujú
výučbu v anglickom jazyku, čo značne zjednodušuje
prvý kontakt potenciálneho uchádzača s pracoviskom.

Aké sú ciele univerzity v oblasti zahraničných
vzťahov na nasledujúce obdobie?
Predovšetkým naďalej zdôrazňovať dôležitosť členstva v medzinárodných organizáciách a zapájať sa do aktívnej medzinárodnej bilaterálnej a multilaterálnej
spolupráce vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti.
Zároveň posilňovať atraktívnosť mobility študentov UPJŠ
za účelom štúdia na zahraničnej univerzite a mobilitu
študentov za účelom stáže v zahraničnom podniku.
Cieľom univerzity je zvýšiť uznateľnosť získaných
kreditov a absolvovania stáže, podporiť aktivity študentov
v rámci Erasmus Student Network a pokúsiť sa získať
značku Kvalita Erasmus Mobility.
Mobility zahraničných študentov za účelom
ich štúdia na UPJŠ sú sledovaným ukazovateľom
atraktivity univerzity. Aké sú možnosti posilnenia
kvality úrovne v tejto oblasti?
Zvýšiť kvalitu informácií a informačných materiálov
pre mobilitných študentov zo zahraničia, ale aj pre študentov - samoplatcov. Postupne vytvárať širšiu ponuku
predmetov vyučovaných v anglickom jazyku a otvoriť
možnosti spolupráce aj v rámci mobilít mimo LLP/
Erasmus (napr. FreeMovers). Pokúsiť sa o získanie ECTS
Label, ktorá je prestížnou značkou kvality univerzity
a svedčí o riadnom a správnom uplatňovaní Európskeho
systému prenosu kreditov (ECTS) na danej univerzite,
a tak zvyšuje jej kredit v zahraničí.
Ďakujem za rozhovor.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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Memorandum o akademickej spolupráci
s Kalifornskou technickou univerzitou
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca
podpísal dňa 12. januára 2012 prostredníctvom videokonferencie
Memorandum o akademickej spolupráci s Kalifornskou technickou univerzitou (California Institute of Technology). Za jednu
z najuznávanejších svetových univerzít dokument podpísal
profesor Harvey B. Newman.
Slovenské univerzity spolupracujú s California Institute of Technology už osem rokov. Obe strany mali záujem zakotviť túto
spoluprácu do memoranda. Keďže dokument podpisuje minister
školstva, vzájomná spolupráca nadobudne vyšší rámec. Doposiaľ
s univerzitou spolupracovali napríklad košická Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika či technické univerzity v Košiciach a Žiline.
Vývojový tím pôsobiaci na UPJŠ spolupracuje s Kalifornskou
technickou univerzitou na vývoji EVO.
Zdroj: MŠVVaŠ SR

Košice
– innovation cluster
UPJŠ participovala
v diskusii k téme
univerzitné vedecké parky
košických univerzít
Dušan Čaplovič, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej
republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, prijal pozvanie
na verejnú diskusiu zástupcov troch košických univerzít. Dňa
6. marca 2012 uskutočnil na pôde Technickej univerzity
v Košiciach prednášku na tému Európska únia a Slovensko –
prítomnosť a budúcnosť (vzdelávanie, veda, výskum a inovácie).
UPJŠ v Košiciach, zastúpená rektorom prof. MUDr.
Ladislavom Mirossayom, DrSc., participovala v diskusii k téme
univerzitné vedecké parky košických univerzít. Prezentačné
vstupy ďalších dvoch košických univerzít potvrdili potrebu
budovania týchto univerzitných vedeckých parkov. Technickú
univerzitu v Košiciach zastupoval rektor prof. Ing. Anton Čižmár,
CSc. a Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Výsledkom vzájomnej spolupráce a vedeckej prepojenosti univerzít a pracovísk Slovenskej akadémie vied v Košiciach
bolo vypracovanie projektov UVP TECHNICOM a MEDIPARK
a ich odoslanie na adresu MŠVVaŠ SR.
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Úspech mladých onkológov RANKING UNIVERZÍT

Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s Ústavom
experimentálnej onkológie SAV vyhlásili pri príležitosti Dňa
výskumu rakoviny 2012 Súťaž mladých onkológov o najlepšiu
prácu v oblasti onkologického výskumu. V dňoch 6. a 7. marca sa
uskutočnila prezentácia vybraných prác. Súťaž prebehla v troch
kategóriách (študent strednej školy, študent VŠ, mladý výskumník
do 35 rokov). Do súťaže boli zaradené práce vo forme prednášok
na základe posúdenia ich súhrnov (abstraktov). Predložené
súhrny prác posúdila odborná komisia, ktorú tvorili zástupcovia
pracovísk SAV, Nadácie Výskum rakoviny a odborníci z klinických
pracovísk. Pri výbere prác do súťaže sa brala do úvahy aktuálnosť
problematiky a prínos k ďalšiemu výskumu v odbore. V kategórii
„Študent vysokej školy“ obsadila študentka Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ Bc. Jana Vargová, 2. miesto a v kategórii „Mladý
výskumník do 35 rokov“ obsadil RNDr. Rastislav Jendželovský,
PhD., z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ 3. miesto.

Spoločnosť Cybermetrics Lab publikovala ranking svetových
univerzít „Webometrics Ranking of World Universities.“ UPJŠ
v Košiciach bola v tomto rankingu z januára 2012 hodnotená ako
štvrtá najlepšia univerzita v Slovenskej republike. Umiestnila sa
tak na absolútnej slovenskej špičke TOP 5, ktorú tvoria Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove. V rámci
svetového rebríčka, v ktorom bolo hodnotených 20 300 univerzít
a vysokých škôl vo svete, patrí Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach 1 186 miesto. Univerzita sa tak zaradila medzi
6 percent najlepších vysokých škôl na svete. „Ranking Web
World universities“ je iniciatívou Cybermetrics Lab, výskumnou
skupinou Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS
a CSIC), najväčšou verejnou výskumnou inštitúciou v Španielsku.
Zdroj: http://www.webometrics.info/index.html

Klub profesorov
UPJŠ v Košiciach

Dňa 7. februára 2012 sa o 14.00 hod. uskutočnilo verejné
zasadnutie členov Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach v priestoroch Historickej auly Rektorátu
UPJŠ. Po otvorení stretnutia predsedom Klubu profesorov UPJŠ
prof. JUDr. Petrom Vojčíkom, CSc. nasledovala veľmi zaujímavá
prednáška „Výskum a vývoj v podmienkach privátnej sféry“ Ing.
Jaromíra Jezného, generálneho riaditeľa ZTS VVÚ Košice a. s.
Aktívna diskusia na záver zasadnutia ukončila prvé zasadnutie
Klubu profesorov v kalendárnom roku 2012.

Udelenie čestného titulu
„profesor emeritus“
V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých 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 dňa
2. 12. 2011 bol prof. RNDr. Levovi Bukovskému, DrSc. udelený
čestný titul „profesor emeritus“ za významný prínos v oblasti
vedy a vzdelávania. Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay,
DrSc. za prítomnosti prorektora pre vedu a výskum prof. RNDr.
Juraja Černáka, CSc., odovzdal ocenenému menovací dekrét
v priestoroch kancelárie rektora dňa 7. februára 2012.

Uzatvorenie kolektívnej zmluvy

Dňa 29. marca 2012 bola podpísaná Kolektívna zmluva medzi
Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy pri UPJŠ v Košiciach, zastúpenou doc. RNDr.
Pavlom Jasemom, CSc., predsedom KOR a Univerzitou Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou prof. MUDr. Ladislavom
Mirossayom, DrSc., rektorom univerzity. Kolektívna zmluva
upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania,
individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho
zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna
zmluva nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2012.
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Študentský
pôžičkový fond
Študentský pôžičkový fond je neštátny účelový fond, zriadený
zákonom č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde
(ďalej len „ŠPF“), ktorého hlavným cieľom je podporovať študentov
denného, ako aj externého štúdia na vysokých školách formou
zvýhodnených pôžičiek. Študenti vysokých škôl majú možnosť
získať pôžičku od ŠPF do výšky 1328 EUR na akademický
rok, avšak najviac počas šiestich akademických rokov. Lehota
splatnosti je maximálne 10 rokov s možnosťou predčasného
splatenia. Pôžička sa poskytuje bezúročne za obdobie štúdia
s prihliadnutím na zákonné odklady, akým je napr. materská

dovolenka, s úrokom 3% ročne počas doby splácania. Fond
spravuje majetok v približnej hodnote 25 miliónov EUR.
Študentský pôžičkový fond eviduje k 1. 2. 2012 spolu 3152
žiadostí o pôžičku na akademický rok 2011/2012. V predchádzajúcom akademickom roku dostal fond 2730 žiadostí.
V medziročnom porovnaní tak stúpol záujem o pôžičky zo strany
študentov vysokých škôl o takmer 14 %. Tento nárast môže byť
ešte vyšší, keďže študenti majú možnosť podať žiadosť o pôžičku
až do konca marca roku 2012.
Už dnes môžeme konštatovať, že sa podarilo čiastočne zastaviť
pokles podporených študentov vysokých škôl a v ich počte sa
priblížiť k úrovni z akademického roka 2005/2006, keď pôžičku
dostalo 3052 študentov. Vďaka dostatku finančných zdrojov ŠPF
aj v akademickom roku 2011/2012 prideľuje pôžičku každému
oprávnenému žiadateľovi bez posudzovania prospechových alebo
sociálnych kritérií.
ŠPF napriek medziročnému nárastu stále poskytuje niečo cez
polovicu pôžičiek v porovnaní s obdobím rokov 1998 až 2004.
Jedným z dôvodov poklesu záujmu o študentské pôžičky je výška
sociálnych i prospechových štipendií zavedená v roku 2006 pri
pokuse spoplatniť vysokoškolské štúdium. Ďalším faktorom môže
byť relatívne nízka, zákonom stanovená maximálna výška pôžičky
v porovnaní s rastúcimi nákladmi na štúdium.
Úlohou nového riaditeľa alebo riaditeľky bude predovšetkým
zvýšiť povedomie a záujem o študentské pôžičky tak, aby ich
dostalo čo najviac tých študentov vysokých škôl, ktorí to naozaj
potrebujú. Rada ŠPF, ako aj Dozorná rada ŠPF okrem toho
od nového riaditeľa alebo riaditeľky očakávajú efektívne riadenie
a správu ŠPF, ako aj aktívny prístup pri tvorbe a pripomienkovaní
súvisiacej legislatívy s cieľom zlepšiť podmienky pre študentov
vysokých škôl.
Bc. Vladimír Hardoň
člen Dozornej rady ŠPF

Minister školstva, vedy, výskumu a športu
Eugen Jurzyca navštívil našu univerzitu
Vysoké školstvo je oblasť, ktorá vo všeobecnosti patrí k základným spoločenským témam. Jeho primárnou úlohou je
pripravovať elitu spoločnosti a zhromažďovať vzdelanosť v rôznych
oblastiach ľudského poznania. Reálny stav vysokého školstva na
Slovensku predstavil na pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Eugen Jurzyca. Dňa

21. februára 2012 vystúpil v priestoroch Historickej auly s prednáškou „Zvyšovanie úrovne vysokého školstva“.
Majú vo vysokom školstve význam hodnoty? Má vysoké
školstvo problémy? Aké sú jeho trendy? Ako hodnotiť stav
vysokého školstva? Odpovediam na zvedavé otázky venoval
pán minister veľkú pozornosť a so študentmi a zamestnancami
univerzity viedol aktívnu diskusiu.
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Diskusia
s Róbertom Ficom
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením RES
PUBLICA zorganizovala podujatie, ktorej hlavným hosťom bol

poslanec a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky
Róbert Fico. Pojem ľudských práv a ústavy v podobe prednášky
pána Fica nadobudli iný rozmer pre mnohých prítomných, nakoľko
spôsob jej predstavenia bol zaujímavo podaný. Svedčila o tom
aj aktívna diskusia študentov a zamestnancov našej univerzity.
Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. privítal
vzácneho hosťa v spoločnosti dekana Filozofickej fakulty
UPJŠprof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. na pôde rektorátu dňa 6.
marca 2012.

Hostia z Luxemburgu
prednášali študentom FVS
Dňa 8. marca 2012 navštívili Fakultu verejnej správy UPJŠ
v Košiciach JUDr. Branislav Kapala, vedúci slovenskej sekcie
Generálneho riaditeľstva pre preklady Súdneho dvora EÚ a Mgr.
Dušan Martinčok, právnik lingvista, pôsobiaci v tejto sekcii.
Pre študentov prvého ročníka, študujúcich študijný program
Európska verejná správa, uskutočnili prednášku spojenú s diskusiou, v rámci ktorej ozrejmili fungovanie Súdneho dvora EÚ
a pozíciu „euroúradníka“. Následne sa v súvislosti s prípravou
magisterského stupňa pre študijný program Európska verejná
správa stretli na pracovnom rokovaní so zainteresovanými
pedagógmi fakulty. Predpokladaný obsah uceleného
bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia
vnímali veľmi pozitívne, s výborným dopadom na reálnu potrebu
zručností, ktoré si práca v európskej verejnej správe vyžaduje.
Zúčastnené strany prejavili vôľu o pokračovanie spolupráce
v tejto línii.

VENUJTE 2%
ZAPLATENEJ DANE
Vážení priatelia,
je tu čas, kedy sa v súlade so zákonom č.595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
rozhodujeme či a na aké účely poskytneme 2 %
zaplatenej dane v prospech právnických osôb, vymedzených citovaným zákonom. Medzi takéto právnické osoby, ktorým môže byť poskytnutý 2%-ný
podiel zaplatenej dane, patrí aj Nadácia Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach. Nadácia bola založená
Nadačnou listinou v súlade so zákonom č. 34/2002
Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov dňa 12. februára 2003.
Jej hlavným poslaním je podpora univerzitného
vzdelávania a pomoc pri rozvoji tvorivej vedeckej práce
ako základne na poskytovanie vysokoškolského,
celoživotného a ďalšieho vzdelávania, zvýšenie
spoločenského ocenenia vysokoškolského učiteľa
a podpora vynikajúcich a talentovaných študentov.
Nadácia sa zameriava na odstránenie dôsledkov nedostatočného financovania univerzitného vzdelávania,
zdôraznenie potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce
ako základne na poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania, zvýšenie
spoločenského ocenenia práce vysokoškolského
učiteľa a podporu vynikajúcich talentovaných študentov.
Ďakujeme za Váš príspevok k rozvoju činnosti našej
nadácie.
Zdroj: http://www.nadacia.upjs.sk/
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„Odvaha, zodpovednosť
a dôvera“ – týmito troma
slovami
charakterizoval
prvých päť rokov činnosti
Filozofickej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika jej prvý
dekan prof. PhDr. Ján Gbúr,
CSc. Stalo sa tak na stretnutí
s
košickými novinármi,
ktoré sa uskutočnilo 20.
februára 2012 vo veľkej
zasadacej miestnosti budovy
Rektorátu UPJŠ. Zároveň
konštatoval, že napriek
silnému
konkurenčnému
prostrediu už etablovaných

Rozhodujúci význam vedeckej prípravy – aj v rámci kvalitného
doktorandského štúdia – potvrdil prodekan pre vedeckovýskumnú
činnosť a doktorandské štúdium Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol,
DrSc. Fakulta ponúka v rámci tretieho, doktorandského stupňa
štúdia sedem študijných odborov a má tiež právo menovať docentov
a profesorov – záujem o habilitačné a inauguračné konania na FF
UPJŠ v Košiciach prejavili aj renomované európske univerzity,
napríklad Univerzita Karlova v Prahe alebo Jagelovská univerzita
v Krakove. O zahraničných aspektoch činnosti Filozofickej fakulty
podrobnejšie informoval prodekan pre medzinárodné vzťahy
PhDr. Štefan Franko, PhD.
Zaujímavé informácie sprostredkovala Mgr. Mária Bačíková,
PhD., ktorá prezentovala výsledky projektu „Program prevencie
drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov s dôrazom
na tvorbu a implementáciu alkoholových politík v univerzitnom
prostredí“ – ako vyplynulo zo záverov tohto projektu, pre vyso-

Filozofická fakulta UPJŠ
si pripomína 5. výročie existencie

univerzitných pracovísk dosiahla košická Filozofická fakulta
za pomerne krátky čas výborné výsledky, čo napokon potvrdilo
aj ostatné hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej
agentúry (ARRA) zverejnené koncom uplynulého kalendárneho
roka. Filozofická fakulta UPJŠ ako debutant zaznamenala
v skupine FILOZOF skvelé, aj keď možno trocha prekvapivé, avšak
celkom určite zaslúžené víťazstvo – FF UPJŠ mala v roku 2010
najviac publikácií v medzinárodných databázach, vďaka čomu
získala výrazný náskok oproti ostatným fakultám, a bola úspešná
aj v získavaní grantov.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť a akreditáciu doc. PhDr.
Oľga Orosová, CSc., informovala o kontinuálne rastúcom záujme
o štúdium na fakulte a tiež o narastajúcom počte študentov.Na
fakulte pôsobí 12 katedier, z ktorých podstatná časť má veľmi
dobré personálne obsadenie (zvyšok svoju personálnu štruktúru
postupne buduje) – pracuje tu 16 pedagógov v pozícií univerzitného
profesora, 6 v postavení mimoriadneho profesora, 21 docentov,
48 odborných asistentov a 18 asistentov – ich profesionálna
orientácia, akademické a edukačné zručnosti a odborná profilácia
sú zárukou kvality vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti
aj v ďalšom období.
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koškolských študentov je charakteristické tzv. nárazové pitie,
a to najmä v internátoch. Dôvodom je – podľa študentov –
skutočnosť, že je to „najjednoduchšia a zároveň najlacnejšia
forma zábavy v internátnom prostredí“. Pozoruhodný je aj návrh
samotných študentov, aby sa v rámci vysokoškolských internátov
zriadili špeciálne miestnosti určené na konzumáciu alkoholu.
Túto myšlienku paradoxne podporujú aj odborníci – ako jednu
z možných foriem prevencie alkoholizmu, keďže v súčasnosti
sa alkohol pije nekontrolovane na internátnych izbách a najmä
na chodbách internátov.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach vznikla k 1. januáru 2007.
Za päť rokov činnosti zaznamenala výrazný kvantitatívny
a kvalitatívny rozvoj a úspešne sa začlenila do náročného
vysokoškolského prostredia. Rešpekt si získala najmä publikačnou
činnosťou, vzdelávacími aktivitami, prenikaním do medzinárodného
akademického prostredia a taktiež poskytovaním služieb verejnosti
či spoluprácou s verejnými a kultúrnymi inštitúciami. V súčasnosti
má akreditovaných 85 študijných programov – 64 na bakalárskom
a 21 na magisterskom stupni štúdia. Najväčší záujem je o štúdium
psychológie, sociálnej práce, masmediálnych štúdií, britských
a amerických štúdií a politológie.
Text a foto: Marián Gladiš

Zo života fakúlt

Projekt EXPERT
úspešne odštartoval

Výskumné a edukačné procesy na pôde Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach nadobúdajú nové dimenzie. Prvého februára
sa začal realizovať projekt pod názvom Výskum a vzdelávanie
na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám
(EXPERT). Špecifickým cieľom tohto unikátneho projektu je
rozšíriť spoluprácu našej alma mater s poprednými zahraničnými
odborníkmi pri integrácii do medzinárodného vzdelávacieho
a výskumného priestoru. Na realizácii projektu sa podieľajú dve
fakulty UPJŠ, konkrétne filozofická a prírodovedecká, ktoré
sú – podľa najnovších výsledkov hodnotenia kvality a kvantity
vzdelávania a výskumu zverejnených agentúrou ARRA koncom
minulého roka – najlepšími fakultami na Slovensku vo svojich
kategóriách (v skupine FILOZOF, resp. v skupine PRIR).
V rámci Filozofickej fakulty UPJŠ je projekt zameraný
na inováciu prebiehajúcich študijných programov a tvorbu nových
študijných programov – v spolupráci s medzinárodne uznávanými
expertmi. Výsledkom by mala byť inovácia troch študijných
programov v odbore filozofia a vytvorenie piatich akreditačných
spisov celkom nových študijných programov (Rodové štúdiá
a kultúra – magisterský stupeň, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk
– bakalársky stupeň, Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre
európske inštitúcie a ekonomiku – magisterský stupeň, Anglický
jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku –
bakalársky stupeň, Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske
inštitúcie a ekonomiku – magisterský stupeň). V podmienkach
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pôjde o podporu výskumu a transfer
nadobudnutých vedeckých poznatkov do náplne vzdelávania.
Aj tieto aktivity sa budú realizovať prostredníctvom pobytov
renomovaných odborníkov zo zahraničia na akademickej pôde
UPJŠ.
Na konkrétnom napĺňaní projektu participuje 25 expertov
– z toho 15 z Filozofickej fakulty a 10 z Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ, 40 odborných zamestnancov – z nich 29 z FF UPJŠ
a 11 odborníkov z PF UPJŠ, a riadiaci manažment – Mgr. Renáta
Panocová, PhD., Mgr. Emília Sotáková a Mgr. Jana Havrilová.
Realizácia projektu potrvá dva roky, jeho ukončenie je naplánované na január 2014.
Na fotografických záberoch je zachytené rokovanie expertnej
komisie Slovenčina ako cudzí jazyk.
Text a foto: PhDr. Marián Gladiš

Pavol Jozef Šafárik
– vedec a umelec

Minuloročné 150. výročie úmrtia Pavla Jozefa Šafárika
– veľkého slovenského vedca, historika, etnografa, slavistu,
básnika, prekladateľa a univerzitného profesora, po ktorom bola
pomenovaná naša alma mater – sme si pripomenuli vedeckým
seminárom pod názvom Pavol Jozef Šafárik – vedec a umelec,
ktorý koncom januára zorganizovali Katedra slovakistiky,
slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ
v Košiciach, mesto Košice a obec Kobeliarovo. Podujatie bolo
rozdelené do dvoch častí – v piatok 27. januára 2012 sa vo veľkej zasadacej miestnosti budovy Rektorátu UPJŠ v Košiciach
konala pracovná časť a v sobotu účastníci seminára navštívili
rodičovský dom Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove.
Úvodný deň sa niesol v znamení odborných reflexií
Šafárikovho života a diela. Vedecký seminár otvoril dekan
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr,
CSc., a s krátkymi prívetmi vystúpili rektor UPJŠ prof. MUDr.
Ladislav Mirossay, DrSc., námestníčka primátora mesta
Košice MUDr. Renáta Lenártová a starosta obce Kobeliarovo
Jaroslav Nemčko. Plenárne rokovanie bolo rozdelené do troch
tematických blokov. V prvom, spoločensko-politickom, vystúpili
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., prof. PhDr. Júlia Dudášová,
DrSc., doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., a doc. PhDr.
Jozef Darmo, CSc. Príspevky v druhom tematickom bloku mali
jazykovedný charakter a vystúpili s nimi prof. PhDr. Ivor Ripka,
DrSc., doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc., doc. PhDr. Marianna
Sedláková, PhD., a doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof.
Tretí a záverečný, literárnovedný blok reflektoval poetickú tvorbu
a literárnovedné dielo Pavla Jozefa Šafárika. Svoje odborné
štúdie prezentovali doc. PhDr. Peter Káša, CSc., Mgr. Ján
Sabol, PhD., ArtD., prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., Dr. h. c. prof.
PhDr. Ján Sabol, DrSc., a napokon doc. PhDr. Marián Andričík,
PhD. Všetky príspevky budú po dopracovaní uverejnené v recenzovanom zborníku, ktorý by mal vyjsť v priebehu tohto roka.
Na druhý deň – v sobotu 28. januára 2012 – sa účastníci
presunuli do Kobeliarova v okrese Rožňava, rodnej viesky
P. J. Šafárika. V spoločnosti starostu Jaroslava Nemčka si
so záujmom prezreli expozície Pamätného domu Pavla Jozefa
Šafárika (niekdajšej evanjelickej fary, od roku 1986 pamiatkovo
chráneného múzejného objektu), v ktorom sa P. J. Šafárik síce
nenarodil, ako sa často chybne uvádza (v skutočnosti sa narodil
v budove pôvodnej, drevenej fary), avšak prežil tu svoje detstvo.
Poďakovanie za zdarný priebeh dvojdňového podujatia –
spomienky na Pavla Jozefa Šafárika – patrí organizačnému tímu
pod vedením doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD., z Katedry
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
PhDr. Marián Gladiš

Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zrojov EÚ.
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Multiplikačné efekty projektu CEX CaKS
v oblasti medzinárodnej spolupráce
Projekt CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied
a znalostných systémov (Zmluva o poskytnutí NFP č. 008/2009/
2.1/OP VaV, ITMS kód 26220120007) bol postavený na troch
základných pilieroch: kvalitná infraštruktúra pre vedu a výskum,
kvalitný vedecko-výskumný tím a medzinárodná spolupráca.
Tretí pilier projektu sa mal rozvíjať predovšetkým v rámci
špecifického cieľa 3. Integrácia existujúcej vedeckej infraštruktúry
pracovísk pre vecnú prioritu „Znalostné technológie“ a príprava
zapojenia sa do medzinárodných projektov, aktivitity 3.3
Identifikácia spolupráce v predmetnej oblasti a vytvorenie siete
medzinárodných partnerov.
Prvým krokom v rámci riešenia aktivity bolo vytvorenie
databázy potenciálnych partnerov a registrácia do medzinárodných
kontaktných sietí (napr. Ideal-IST) a interdisciplinárne diskusie
v rámci riešiteľského tímu. K rozvoju vzájomných kontaktov prispel
i seminár CEX CaKS (http://cex.ics.upjs.sk), ktorý bol medzi
Košicami, Banskou Bystricou a Žilinou prenášaný pomocou
videokonferenčného systému EVO. Na realizáciu seminára sa
využívali špecializované laboratória, ktoré boli vybudované v rámci
projektu (pozri obr. 1).

Obr. 1 Seminár v špecializovanom laboratóriu CEX CaKS

Ciele a čiastkové výsledky projektu boli prezentované
na rôznych fórach a aj vďaka týmto prezentáciám sa podarilo nájsť
nových partnerov a spoločné vedecko-výskumné témy.
V spolupráci s partnermi z praxe boli postupne pripravené
projekty:
• CeST – Kompetenčné centrum pre sémantické technológie
(spolu s T-Systems Košice)
• BIOMEDITEC - Bio-medicínske centrum transferu
inovatívnych technológií v Košiciach – (spolu s ICOS Košice
a ELCOM Prešov)
• Kompetenčné centrum ekonomiky a manažérstva transferu
znalostí a inovácií (spolu s EU Bratislava, VSL Software Košice
a Esten Košice)
• CeZIS – Centrum znalostných a informačných systémov
v Košiciach, ITMS kód 26220220158 (spolu s VSL Software
Košice).
Do realizačnej fázy sa spomedzi týchto projektov dostal projekt
CeZIS, ktorý štartuje v apríli 2012.
Významným prínosom projektu CEX CaKS bolo, že vytvoril
platformu pre interdisciplinárne diskusie v rámci UPJŠ. Na základe
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nich vznikli v rámci schémy FP7-REGPOT dva projekty integrujúce
biologické, biofyzikálne a informatické výskumné skupiny:
• FAREX - Fostering applied research excellence of Slovakia
in biosignal analysis and diagnostics (partnermi boli European
XFEL GmbH, Nemecko; Stockholm University, Švédsko;
Universität Hildesheim, Nemecko; University of Liverpool, Veľká
Británia, Universitŕ degli Studi di Milano, Taliansko)
• CELIM - Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging
(partnermi sú European XFEL GmbH, Nemecko; Stockholm
University, Švédsko; Universität Hildesheim, Nemecko; University
of Pierre et Marie Curie, Francúzsko; Swiss Federal Institute of
Technology, Švajčiarsko; Institute of the Structure of Matter,
Španielsko).
Projekt CELIM nadväzuje na projekt FAREX, ktorý získal
dostatočný počet bodov vo všetkých hodnotiacich kritériách, bol
najúspešnejším z projektov koordinovaných inštitúciou zo SR
v rámci danej výzvy, ale nedostal sa do zoznamu financovaných
projektov. Projekt CELIM je zatiaľ v štádiu posudzovania.
V rámci rôznych vzdelávacích a mobilitných schém boli
podané ďalšie projekty v spolupráci so zahraničnými partnermi,
ktorí boli nájdení aj vďaka vytvorenej databáze partnerov:
• E-GIMP e-Government Informatics: Bologna-style
PhD Programme (hlavný partner Universität Koblenz-Landau,
Nemecko),
• DIMPSIT - Development and Implementation of Modern PhD
Studies in Information Technologies (hlavný partner Technische
Universität Wien, Rakúsko),
• INURE - Integrated University Management System EU
Experience on NIS Countries’ GROUND (hlavný koordinátor
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin, Poľsko),
• NOUN - Network of University Information Systems in ENPI
South Countries (hlavný partner Universität Koblenz-Landau,
Nemecko),
• EXPERT – Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie
k excelentným európskym univerzitám, ITMS kód 26110230056
(partneri pre vedecko-výskumné tímy CEX CaKS sú experti
z TU Freiberg, Nemecko; Eötvös Loránd University, Budapešť,
Maďarsko; Jagiellonian University, Krakov, Poľsko; University
of Turku, Fínsko),
• TEMPO - Talent in Europe Management and Prediction
(partneri Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Taliansko;
Ferrari S.p.a, Taliansko; Loughborough University, Veľká Británia).
Zo uvedených projektov je aktuálne v štádiu riešenia projekt
EXPERT.
Okrem spomínaných projektov, uspeli vedecko-výskumné tímy
v niekoľkých bilaterálnych výzvach v rámci APVV. Viaceré ďalšie
projekty boli pripravené v rámci grantovej schémy cezhraničnej
spolupráce HUSK.
Množstvo vytvorených partnerstiev a pripravených projektov
vytvára predpoklady pre dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu
CEX CaKS a integráciu v rámci medzinárodného výskumného
priestoru.
Gabriel Semanišin
odborný garant projektu

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

Článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj
pre projekt: CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied
a znalostných systémov (ITMS: 26220120007), spolufinancovaný
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zo života fakúlt
Ocenenie
„Mladý výskumník roka 2011“
získala osobnosť našej univerzity
15. ročník oceňovania v prvej lige súťaže slovenských
vedcov – výskumníkov „Vedec roka SR 2011“ sa uskutočnil dňa
19. marca 2012 v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave. Vyhlasovateľom tejto súťaže bol
Journaliste Studio v spolupráci s Klubom vedeckotechnických
žurnalistov SSN. Vyhodnocovací výbor, zložený zo zástupcov
Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied a Slovenskej
akademickej spoločnosti, udelil v rámci súťaže „Vedec
roka SR 2011“ ocenenie zamestnancovi našej univerzity
v kategórii Mladý výskumník roka SR 2011.
Laureát RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. je odborníkom v oblasti molekulárna cytológia. Pôsobí na Ústave biologických
a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie „Mladý výskumník roka
SR 2012“ získal na základe návrhu dekana Prírodovedeckej
fakulty doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD, a to za objasnenie
niektorých aspektov protinádorového účinku fotodynamickej
terapie navodenej hypericínom na celulárnej úrovni s výrazným
medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite. Za veľký podiel
na implementácii metód analytickej cytometrie a za prínos
vo vedecko-výskumnom formovaní študentov Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. bol ihneď po ukončení
vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2003 inkorporovaný
do pracovného tímu vedeného prof. RNDr. Petrom Fedoročkom,
CSc. a vo vedeckej práci pokračoval v rámci doktorandského
štúdia. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým štúdiu
protinádorových účinkov fotodynamickej terapie s hypericínom
na molekulárnej a celulárnej úrovni. Zameriava sa hlavne na mechanizmy bunkovej smrti, úlohu proteínu p53 a cytokínu GDF
15, či vplyv populačnej variability nádorových buniek. Aj napriek všeobecne akceptovanému predpokladu, že účinnosť
fotodynamickej terapie závisí predovšetkým od vnútrobunkovej
hladiny fotosenzibilizátora, sa mu podarilo dokázať, že dôležitejším faktorom je schopnosť samotnej nádorovej bunky
zvládať oxidatívny stres, a to aj napriek výrazne vyšším hladinám
hypericínu a zodpovedajúcej produkcii reaktívnych foriem
kyslíka, počas fotodynamickej terapie. Významným zistením je
aj skutočnosť, že fotodynamická terapia, na rozdiel od iných typov
protinádorovej terapie, nezávisí od hladiny tumor-supresorového
proteínu p53. Avšak na druhej strane dokázal, že dlhodobé
prežívanie buniek vystavených účinku fotodynamickej terapie je
vyššie v bunkách, ktoré neprodukujú tento proteín, a to obzvlášť
za hypoxických podmienok. V ďalších prácach dokázal, že
indukcia programovanej bunkovej smrti po fotodynamickej
terapii je výrazne závislá od individuálnych vlastností cieľových
buniek. Dr. Mikeš sa podieľa na rozvoji metód prietokovej
cytometrie a separácie buniek, fluorescenčnej a konfokálnej
mikroskopie a proteomiky v Laboratóriu analytickej cytometrie
Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach. Intenzívne sa zapája do vedeckej výchovy
študentov, ako vedúci bakalárskych a diplomových prác, a ako
školiteľ - špecialista aj do výchovy troch doktorandov. Zverených
študentov vedie k svedomitej a cieľavedomej vedeckej práci,
k zodpovednosti a dodržiavaniu etických noriem. Od roku 2005,
keď publikoval prvé výsledky svojej vedeckej práce, je Dr. Mikeš
autorom alebo spoluautorom 21 karentových publikácií, celkovo
s viac ako 100 citáciami (bez autocitácii) s h indexom = 7. Výrazne
sa podieľal aj na formovaní a činnosti Výskumno-vzdelávacieho
centra excelentnosti APVV „Centrum pre výskum signalómu“
a rovnako na kreovaní Centra excelentnosti „Sieť excelentných
pracovísk pre onkológiu - SEPO“.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Pracovné ponuky (len)
pre ambicióznych
Hotel Doubletree by Hilton Košice bol v stredu 29. februára
2012 plný študentov, absolventov a všetkých mladých ľudí, ktorí
prejavili záujem o možnosť študijných či pracovných pobytov, stáží
alebo pracovných miest po skončení svojho vysokoškolského
štúdia. Počas tohto zaujímavého dňa sa totiž od rána až do neskorého popoludnia konal už trinásty ročník každoročnej
prezentácie najrozmanitejších firiem so sídlom prevažne na Slovensku s názvom Trh práce a stáží. Hlavný organizátor, americká
obchodná komora v Slovenskej republike, ktorá bola založená
v roku 1993 v Bratislave (jej členská základňa pozostáva z viac
ako 300 firiem), si na tomto, ako sa hovorí - workshope dala
veľmi záležať, čo bolo vidieť aj na ponuke samotných spoločností,
ktorých prítomní zástupcovia ochotne prezentovali svoje voľné
pracovné ponuky či rôzne príležitosti potenciálnym záujemcom
z celého východu. Zo všetkých firiem za zmienku stoja minimálne
také zvučné mená spoločností, ako U. S. Steel (a ich zaujímavé
letné stáže), Whirlpool, Faurecia, Getrag, T-Systems (najmä
pre študentov IT), DELL, RWE či AT&T. Podobný workshop
pod názvom NDK – Národné dni kariéry (www.ndk.sk) sa uskutočnil dňa 22. marca 2012 v košickom hoteli Centrum a bol určený
predovšetkým pre záujemcov o dobrú a zaujímavú prácu s motiváciu pracovať na sebe.
Lucia Lászlóová

Debatný klub
Debatný klub Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (DK) na Právnickej fakulte združuje študentov, ktorí trénujú svoje rétorické
schopnosti a rozvíjajú kritické myslenie. Vznikol v septembri 2010
popri existujúcich debatných kluboch na Masarykovej univerzite
v Brne, Karlovej univerzite v Prahe a popri novovzniknutom klube
na PEVŠ v Bratislave. Úlohou Debatného klubu je naučiť študentov
vyjadriť svoje myšlienky stručne, presvedčivo a trefne reagovať
na oponenta.
V rámci debatného klubu prebiehajú diskusie vo formáte
britskej parlamentnej debaty, kde každý rečník a každý tím má
určitú úlohu, ktorú musí splniť čo najlepšie, aby vyhral. Debatéri
z klubu našej univerzity (Marián Porvažník a Zuzana Vargová)
sa minulý rok zúčastnili Akademických majstrovstiev Českej
a Slovenskej republiky v debatovaní, pričom Zuzana Vargová sa
so svojím tímom stala víťazkou celého turnaja.
Milí priatelia,
v tomto akademickom roku vidíme potenciál v klube hlavne
v oblasti väčšej inštitucionalizácie našich týždenných stretnutí.
Chceme, aby akademická debata predstavovala rovnakú súčasť
študentského týždňa ako povinné semináre. Zároveň máme
ambíciu vyslať na vysokoškolské turnaje v rámci Českej a Slovenskej republiky viacero debatných tímov a aj takto zabezpečiť
rozvoj našich členov. Dúfame, že sa na nás prídete pozrieť
a zapojíte sa do našich aktivít (www.dkupjs.sda.sk).
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Migrácia, utečenectvo
a otvorenosť hraníc EÚ

ELSA Košice aj tento semester pokračuje v organizovaní
úspešných odborných podujatí na pôde Právnickej fakulty UPJŠ
v Košiciach. Jednou z úspešných aktivít bola minikonferencia
na tému Migrácia, utečenctvo a otvorenosť hraníc EÚ, ktorá sa
uskutočnila 7. marca 2012.

dzinárodnej organizácie pre migráciu, ktorá sa vo svojom
príspevku s názvom „Migrácia vo svete a na Slovensku“ venovala
postoju migrantov na Slovensku. Úvodom nám predstavila
hlavné oblasti činnosti tejto organizácie. Objasnila, čo je migrácia, aké sú jej dôvody, jej pozitíva a negatíva, základné
pojmy a dokumenty s ňou súvisiace. Následne sa upriamila
na hodnotenie migrácie na Slovensku a hlavne na postoje
našich občanov k migrácii a cudzincom v našej krajine. Na porovnanie uviedla aj niektoré intolerantné postoje k migrantom
vo svete.
S témou príspevku „Problémom nie je migrácia, ale
integrácia imigrantov“ vystúpil Mgr. Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vo svojom príspevku sa venoval problematike imigrantov v Európe
a štatistickým údajom a pomeru cudzincov a domáceho
obyvateľstva v rôznych štátoch Európy.

Konferenciu otvorila krátkym príhovorom prezidentka
ELSA Košice Lenka Jánošíková, ktorá privítala všetkých hostí
a poďakovala debatnému klubu UPJŠ v Košiciach, Slovenskej
debatnej asociácii, ktorí prostredníctvom programu Európskej
únie Európa pre občanov na podujatí spolupracovali.
Po otvorení a privítaní hostí, vystúpil ako prvý z pozvaných
hostí JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M, z Katedry ústavného
práva a politológie na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity
v Brne, ktorý taktiež pôsobí, ako asistent sudcu na Najvyššom
správnom súde v ČR, s témou „Čtyři právni hrady, chránící
uprchlíky“. Vo svojom príspevku sa venoval štyrom „hradom“
- v Bratislave, Ženeve, Štrasburgu a Bruseli a ich právnemu
systému v oblasti ochrany migrantov a utečencov. Prvým z nich
bol, vo vzťahu k Slovenskej republike, právny poriadok nášho
štátu, a to najmä Ústava SR a zákon 480/2002 Z.z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druhým hradom bola
Ženeva, konkrétne Dohovor o právnom postavení utečencov
z 28. júla 1951 (Ženevský dohovor). Ochranu utečencom
poskytuje aj Štrasburg, hlavne prostredníctvom judikatúry
Európskeho súdu pre ľudské práva. Posledným spomenutým
hradom bol Brusel, ktorý ochraňuje utečencov pomocou
smerníc a nariadení Európskej únie. Najviac pozornosti
bolo venovanej kvalifikačnej smernici Rady 2004/83/ES
o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie
štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho
občianstva, ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú
medzinárodnú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany,
z 29. apríla 2004. Počnúc históriou prešiel k terajšej právnej
úprave a na detailnejšie priblíženie problematiky spomenul
niekoľko judikátov z tejto oblasti.
Na literárne ukončenie Dr. Moleka z diela Shakespeara
nadviazala po 20 minútovej prestávke Martina Ondrušová z Me-

12

UNIVERSITAS Šafarikiana

JUDr. Miroslava Mittelmannová, z Ligy za ľudské práva
svoj príspevok „Konanie o azyle na území Slovenskej
republiky“ venovala problematike azylu a krokom konania
migračného úradu v tejto oblasti, štatistike žiadostí o udelenie
azylu od roku 2004 po súčasnosť, kde zdôraznila výrazne

klesajúcu tendenciu. Ďalej sa venovala jednotlivým druhom
a procesom rozhodovaní o udelení, neudelení, prípadne odňatí
azylu. Záverom zaujímavo prezentovala možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutí Migračného úradu MV SR.
Svojou účasťou na konferencii nás poctili aj vybraní
študenti 8-ročných gymnázií z Košíc, ktorí splynuli so svojimi vysokoškolskými kolegami a interaktívne sa zapájali
svojimi otázkami a postrehmi do diskusií. Z celej konferencie
bol vytvorený kamerový záznam. Na záver konferencie sa
Jana Jakubovová, v mene ELSA Košice poďakovala všetkým
účastníkom a hosťom, ktorí prijali pozvanie a obohatili našich
študentov zaujímavými skutočnosťami v oblasti migrácie
a utečenectva.
Lenka Jánošíková
Jana Jakubovová

Zo života študentov

„Študenti zubného lekárstva z Košíc, členovia SSŠZL
na GC Europe Campus v Leuvene, Belgicko“
Študenti zubného lekárstva a členovia Slovenského spolku
študentov zubného lekárstva (SŠZL) dostali pozvánku zúčastniť
sa na GC Europe Campus v Leuvene. Stretnutie organizoval
prezident sociálnej komunity dental ID Faro Sana, firma GC Europe
a European Dental Student Association pre mladých študentov,
ale aj pre skončených zubných lekárov. Zo Slovenska sa zúčastnili
študenti Ivana Hudákova, Kristína Václavová, Ľudmila Iľková,
Miriama Lipčáková, Barbara Siskovičová a Maroš Kamenický.

za to. V ten deň sa nikomu nechcelo odchádzať z laboratória,
každý bol nadšený svojou prácou.
Na večeru sme prijali pozvanie do zaujímavej čínskej
reštaurácie, kde pripravovali jedlá priamo pred zákazníkom.
Neskôr sme sa vybrali do mestských uličiek. Nasledujúci deň ráno
sme pokračovali v umení. Preparovali sme III., I., a V. Blackovu
triedu. Na konci Campusu každý dostal certifikát a spoločnú
Hneď po príchode do Leuvenu nás ubytovali v peknom hoteli
Park Inn. Mesto Leuven je veľmi známe výrobou piva Stela Artois,
ale najmä tým, že je to študentské mesto, v ktorom študuje okolo
60 tisíc študentov. Večer po príchode nasledoval program,
o ktorý sa postaral organizátor Faro Sana. Túlali sme sa uličkami
mesta, spoznávali študentov, lekárov z iných krajín a obdivovali
študentské puby.
Na ďalšie ráno po raňajkách nás čakal sprievodca, ktorý
nám ukázal nádherné pamiatky mesta so slovným výkladom.
Sightseeing Tour bola ukončená v miestnej nemocnici, kde nám
poskytli podrobný výklad o štúdiu a odbore zubné lekárstvo
na tamojšej Katolíckej Univerzite v Leuvene. Zvládli sme prehliadku fantomárne, ambulancií, RTG a chirurgických sál. Len pre poznámku, ak by ste sa rozhodli študovať zubné lekárstvo v Leuvene,
museli by ste sa naučiť ich belgický jazyk, aj napriek tomu, že
v krajine každý občan rozpráva plynule po anglicky. Po prehliadke
nemocničných priestorov boli pripravené taxíky, aby nás mohli vziať
do sídla firmy GC Europe, kde nás už čakali s chutným obedom.
Po obedňajšej prestávke sme sa pustili do práce. Predviedli nám
prezentáciu o histórii firmy, kompozitoch a náučných poznámkach,
ktoré sa určite zídu v praxi. Hneď potom sme sa presunuli
k praktickej časti. Každý z nás mal svoj pracovný stôl, na ktorom
boli všetky potrebné veci na preparáciu a estetickú úpravu chrupu.
Náš školiteľ Roeland De Paepe znázorňoval krôčik po krôčiku
každú časť preparácie s podrobným vysvetlením a zodpovedaním
každej otázky. Začali sme preparovať IV. Blackovu triedu, doslova
sme sa vyhrali s kompozitnými materiálmi a výsledok stál naozaj

fotku všetkých zúčastnených. Nakoniec nám už len ostávalo sa
rozlúčiť so študentmi zo Srbska, Rumunska, Holandska a Slovinska. Popriali sme si navzájom všetko dobré a veľa úspechov
v budúcnosti.
Osobitné poďakovanie za slovenských študentov zubného
lekárstva by som chcel venovať organizátorovi tohto stretnutia
Farovi Sana, nášmu školiteľovi Roeland De Paepe, firme GC
Europe a European Dental Student Association.
Maroš Kamenický
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Problematika
ISIC kariet
v rámci úvah
de lege ferenda
Problematika uplatňovania cestovných zliav prostredníctvom
ISIC kariet u študentov vysokých škôl je stále aktuálna. Pre pochopenie situácie Vám prinášam niekoľko myšlienok, na základe
ktorých som postupoval, uznesenia, ktoré som vypracoval a naformuloval tak, aby bolo zrejmé, čo Študentská rada vysokých škôl
Slovenskej republiky (ďalej len „ŠRVŠ SR“) od svojich partnerov
požaduje, a taktiež uvádzam aj súčasné problémy, ktoré vyvstávajú
pri používaní ISIC kariet u študentov vysokých škôl.
V predmetnej veci, v rámci zverených právomocí, ktoré
spočívajú v konaní a rozhodovaní o sociálnych záležitostach,
bolo potrebné obrátiť sa vo veci ISIC najprv na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“), kde som požiadal o možné riešenie v rámci využitia
zliav pre študentov vysokých škôl v prípadoch tzv. prechodného
obdobia, teda v čase od riadneho ukončenia študijného programu
na prvom alebo druhom stupni štúdia daného študijného
programu, do času nástupu na druhý alebo tretí stupeň štúdia
daného študijného programu, bezprostredne nasledujúcom
po akademickom roku, v ktorom riadne ukončil študent štúdium,
čiže do dňa zápisu na druhý alebo tretí stupeň štúdia daného
študijného programu. Svoju žiadosť som formuloval s ohľadom
na súčasný právny stav, t.j. stav de lege lata v tejto oblasti.
Z ministerstva mi na moju žiadosť odpovedal generálny
riaditeľ sekcie vysokých škôl, pán prof. Ing. Peter Plavčan,
CSc. V liste mi oznámil, že poskytovanie zliav nie je v právomoci
ministerstva – čo som samozrejme očakával, avšak bolo potrebné
tento právny úkon urobiť, aby tento štátny orgán vedel o tom,
že túto problematiku je potrebné riešiť. V tomto ohľade treba
zdôrazniť, že cestovné zľavy v železničnej doprave sú v pôsobnosti Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Podľa prílohy
k výnosu č. 5/2010 (oznámenie č. 484/2010 Z.z.) čl. 1 bod 8 sa
osobitné, t. j. zľavnené cestovné poskytuje „študentom vysokých
škôl podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do získania
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa“.
Cestovné zľavy v autobusovej doprave upravuje tarifa
jednotlivých prepravcov. Demonštratívne možno uviesť tarifu
obchodnej spoločnosti Slovak Lines, a. s. pravidelnej prímestskej
autobusovej prepravy cestujúcich a batožín, ktorá v čl. 2 bod 7
upravuje jednosmerné osobitné cestovné za prepravu „žiakov
a študentov do dovŕšenia 26-teho roku veku, študujúcich v dennej
forme štúdia ... na vysokých školách a fakultách podľa osobitného
predpisu“, ktorým je zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
(ďalej len „zákon“). Zároveň podľa tarify obchodnej spoločnosti
Slovak Lines, a.s. pravidelnej diaľkovej a medzinárodnej
autobusovej prepravy cestujúcich a batožín v čl. 2 bod 2.7.2,
zľavnené cestovné na diaľkových linkách je cena za prepravu
„žiakov a študentov podľa osobitného predpisu v dennej forme
štúdia do dovŕšenia 26-teho roku veku na jednotlivú cestu“.
Keď sa vrátim ku samotnému obsahu mojej žiadosti voči
ministerstvu, tu pán generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl
poukazuje na tú skutočnosť, že odo dňa riadneho ukončenia
štúdia študijného programu prvého stupňa do dňa zápisu na štú-
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dium študijného programu druhého stupňa, uchádzač prijatý
na také štúdium nie je v zmysle zákona študentom, a teda týmto
osobám nie je možné v súčasnosti poskytovať cestovné zľavy.
Zároveň pripomenul, že prijatému uchádzačovi o štúdium nepatrí
preukaz študenta vydávaný podľa § 67 zákona.
Takýto postoj som očakával, pretože z právneho hľadiska,
ktoré je rozhodujúce, ide o stav, kedy zákonná úprava zákona
o vysokých školách „nepustí“, a teda pri gramatickom a systematickom výklade ju nemožno obísť.
Po tejto odpovedi z ministerstva som sa obrátil na Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „úrad“) s požiadavkou,
ktorú som formuloval obdobne, ako pri žiadosti adresovanej
ministerstvu. Na základe uvedených skutočností som požiadal
tento štátny orgán, aby v rámci úvah de lege ferenda (teda ako
by bolo možné riešiť tento stav) úrad v rámci právomocí jemu
zverených urobil také právne kroky, ktoré budú viesť ku následnej
možnosti aplikácie cestovných zliav u študentov vysokých škôl,
a to v čase tzv. prechodu na druhý alebo tretí stupeň štúdia
daného študijného programu. Z úradu (zo sekcie regulácie na železničných dráhach) mi bola doručená odpoveď s ohľadom
na vyššie spomenuté, že „v zmysle zákona, nejedná sa
v predmetnej veci o osoby - študentov, nie je možné Vami uvádzanú
problematiku poskytovania cestovných zliav riešiť prostredníctvom Výnosov úradu, t.j. prostredníctvom regulácie cestovného“.
Táto odpoveď vychádza zo stavu de lege lata, a teda z platnej právnej
úpravy. Štátne orgány v Slovenskej republike môžu konať len
na základe zákona a v jeho medziach, z čoho priamo vyplýva, že
v súčasnosti nemožno, na tomto právnom základe poskytovať
cestovné zľavy v železničnej, ako aj autobusovej doprave.
K rozoberanej problematike som dal svoje osobitné
odporúčanie, ako možno tento právny stav z istého pohľadu
riešiť, a to s ohľadom na právomoci ŠRVŠ SR zverené zákonom
o vysokých školách, ako aj s ohľadom na postavenie, flexibilitu
a značnú mieru lobbingu jednotlivých vysokých škôl v jednotlivých
krajoch (regiónoch) v SR. Základom je, aby Akademické senáty
vysokých škôl (najlepšie prostredníctvom členov týchto senátov
za študentskú časť) požiadali svoje štatutárne orgány, aby tie
rokovali o zľavách pre študentov vysokých škôl s jednotlivými
dopravcami vo svojom obvode. V železničnej doprave je eventuálne možné riešiť daný právny stav prostredníctvom použitia
komerčných zliav, ktoré sú v kompetencii obchodnej spoločnosti
ZSSK Slovensko, a.s. Bratislava.
Na základe vyššie uvedeného, bolo potrebné, aby Valné
zhromaždenie ŠRVŠ SR tento problém prejednalo a vo forme
uznesenia dalo svoje stanovisko, ako chce predmetnú záležitosť
riešiť. Na Valnom zhromaždení ŠRVŠ SR v Banskej Bystrici,
v septembri roka 2011 boli mnou vypracované a prijaté tieto
uznesenia, ktorými bolo vyslovené:
My, ŠRVŠ SR touto cestou chceme požiadať ministerstvo, aby
rokovalo s jednotlivými autobusovými prepravcami, s obchodnou
spoločnosťou ZSSK Slovensko, a.s. Bratislava, ako aj s ostatnými
poskytovateľmi železničnej prepravy vo veciach:
možností poskytovania cestovných zliav v období medzi
ukončením študijných programov prvého stupňa a zápisom na štúdium študijných programov druhého stupňa, rovnako v období
medzi ukončením študijných programov druhého stupňa a zápisom
na štúdium študijných programov tretieho stupňa,
možností poskytovania cestovných zliav pre tých
študentov vysokých škôl, ktorí neprekročili štandardnú dĺžku
štúdia v dennej forme, ale dovŕšili vek 26 rokov,
možností poskytovania cestovných zliav pre študentov
vysokých škôl zapísaných na štúdium študijných programov
tretieho stupňa v dennej forme.

Zo života univerzitných pracovísk
Zároveň chceme požiadať ministerstvo, aby rokovalo s autobusovými prepravcami o možnostiach cestovných zliav pre študentov vysokých škôl, ktorí študujú na študijných programoch
prvého a druhého stupňa, aby si v čase letných prázdnin do dňa
zápisu do vyššieho ročníka mohli uplatniť nárok na zľavu.
Najnovšie sa problémy ohľadne používania ISIC kariet
študentmi vysokých škôl týkajú – preukazov ISIC tzv. novej
generácie, ktoré boli zavedené vysokými školami v tomto
akademickom roku pre novoprijatých uchádzačov o štúdium.
Problémom je, že hoci sú tieto preukazy aktivované riadne,
prostredníctvom univerzitných terminálov, ich reálne využitie v autobusovej doprave je komplikované, nakoľko nie sú akceptované
po priložení k terminálom pre uskutočnenie platby. Prolongačná
známka je samozrejme akceptovaná, a teda je možné využiť
zľavnený cestovný lístok, avšak požitie čipových kariet na bezhotovostnú platbu s využitím cestovných zliav je v tomto ohľade
vylúčené. V železničnej doprave ide o obdobný problém, t.j.
terminál u sprievodcu nedokáže načítať údaje z ISIC karty. Tým
pádom nemožno riadne využiť zľavu na cestovnom.
Autobusový dopravca (obchodná spoločnosť Slovak Lines,
a.s.) súčasný stav odôvodňuje práve tým, že boli zavedené nové
druhy ISIC kariet, a teda tieto nie sú čitateľné na zariadeniach
inštalovaných v autobusoch. Táto obchodná spoločnosť má právny
záujem na riešení tohto skutkového stavu, a zároveň do uskutočnenia nápravy odporúča používateľom ISIC kariet, aby si
zaobstarali dopravnú kartu tejto obchodnej spoločnosti, ktorú by
využívali na preukazovanie nároku na zľavu a platbu za cestovný
lístok.
Mgr. Lukáš Cisko,
tajomník pre sociálne záležitosti ŠRVŠ SR

Neváhajte a umožnite Vašim deťom, vnúčatám
alebo kamarátom, ktorí sú žiakmi
piateho alebo šiesteho ročníka základnej školy,
stať sa na chvíľu študentom
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Od 9. - 13. júla 2012 sa tešíme na návštevu
zvedavých detí a množstvo ich otázok.
Viac sa o projekte dozviete čoskoro
na www.upjs.sk

Kedy?

Ako?

Koľko?

Prečo?
Načo?

Kto?

Čo priniesla nová verzia
knižničného systému ALEPH?
Univerzitná knižnica pravidelne každé 2 roky implementuje
novú verziu knižničného systému ALEPH spoločnosti Ex Libris
so zámerom skvalitniť a optimalizovať pracovné postupy.
V roku 2011 prebehla implementácia verzie ALEPH 500.20
s viac ako 85 vylepšeniami, pričom mnohé z nich vznikli
na základe požiadaviek združenia používateľov tohto systému.
V tejto súvislosti je nevyhnutné spomenúť, že dôležitým
predpokladom pre všeobecné uvoľnenie akejkoľvek verzie
produktu Ex Libris je kooperačné testovanie. V rámci neho
sa zákazníci zastupujúci rôzne typy knižníc z celého sveta
schádzajú vo vývojovom stredisku Ex Libris, aby sa zoznámili
s novými rysmi produktu, zúčastnili sa kooperačných stretnutí
a priamo spolupracovali s vývojármi. Do kooperačného
testovania verzie Aleph 500.20 sa v centrále spoločnosti
zapojili z Európy zástupcovia univerzít v Utrechte a Porte,
z USA zástupcovia Minnesotskej univerzity a zástupcovia
z ODIN (Online Dakota Information Network).
A čo prináša nová verzia konkrétne pre používateľov UK
UPJŠ?
• možnosť rezervácie kníh (= zadania požiadavky na výpožičku) cez webkatalóg UK (https://aleph.upjs.sk/F). Používateľ
po prihlásení sa do webkatalógu knihu najprv vyhľadá a ak
je kniha momentálne vypožičaná, zadá požiadavku na vý-

požičku, čím si ju rezervuje. Knižničný systém mu pri vrátení
knihy automaticky odošle na mailovú adresu (ak ju knižnici
poskytol) informáciu/avízo o pripravenosti knihy na výpožičku
a vytlačí list do pripravenej knihy. Ak je kniha rezervovaná,
nemôže si ju „pôvodný“ používateľ prolongovať. Rezervovať
si môžu používatelia kategórie: učiteľ, študent, ostatní
zamestnanci, doktorand. Max počet rezervovaných kníh: 20.
• možnosť „prezenčnej výpožičky +“ – vypožičanie
študijnej literatúry aj zo študovní na krátky čas (spravidla
cez noc/víkend/sviatok), pričom dokument musí byť vrátený
do stanovenej hodiny nasledujúceho pracovného dňa.
• sprístupnenie plných textov záverečných prác UPJŠ
cez webkatalóg UK za akademické roky 2009/2010 a 2010/2011
(odporúčané je aj prihlásenie sa cez webkatalóg UK).
• odkazy na dostupnosť titulu mimo UK UPJŠ napr.
kníhkupectvá, iné knižnice a pod.
Nárast počtu prístupov do webkatalógu UK UPJŠ je
neklamným znakom toho, že zavedenie nových elektronických
služieb bola tá správna cesta k skvalitňovaniu knižničnoinformačných služieb.
Ing. Iveta Krjaková, UK UPJŠ
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Zo zasadnutia Valného zhromaždenia
Študentskej rady vysokých škôl SR
V dňoch 24. – 26. februára 2012 zasadalo
Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých
škôl SR (ďalej len „ŠRVŠ SR“) v City Hoteli
v Bratislave. Relevanciu a dôležitosť zasadnutia
umocňovala aj tá skutočnosť, že pozvanie prijal
a zúčastnil sa ho pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, ako aj generálny
riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. V rámci prerokovania jednotlivých bodov programu
bol priebeh zasadnutia zameraný predovšetkým
na predstavenie projektu ŠRVŠ SR – Študentský
ombudsman, in concreto na predstavenie osoby
historicky prvého Študentského ombudsmana.
Ďalej sa ŠRVŠ SR zaoberala rozpočtom na rok
2012, stavom voľby riaditeľa v Študentskom
pôžičkovom fonde, ktorý predstavil pán Bc. Vladimír
Hardoň, ako člen Dozornej rady Študentského pôžičkového
fondu, vyhodnotením udalosti pre študentov a „erazmákov“
z vysokých škôl pod názvom Zimné študentské hry 2012,
ale i riešením vnútorných záležitostí Študentskej rady
vysokých škôl SR.
Jednou z najvýznamnejších úloh, ktorú sme si stanovili
v tomto funkčnom období, bolo kreovanie pilotného projektu
Študentský ombudsman, t. j. orgánu, ktorého cieľom je
poskytnúť právnu ochranu študentom vysokých škôl, ktorá
sa týka predovšetkým ich štúdia a taktiež ich študentského
života spojeného s činnosťou na akademickej pôde.
Tento vymienený zámer sa podarilo úspešne realizovať,
samozrejme za podpory MŠVVaŠ SR, týkajúcej sa hlavne
finančnej podpory a tiež podpory od Slovenskej rektorskej
konferencie (ďalej len „SRK“). Aby mohol byť projekt
Študentský ombudsman riadne zrealizovaný, bolo potrebné
vytvoriť Výberovú komisiu v zložení jedného zástupcu
za MŠVVaŠ SR, jedného zástupcu za SRK a piatich delegátov
ŠRVŠ SR, ktorej členmi sme sa stali aj my, zástupcovia
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Mgr. Lukáš
Cisko, vo funkcii tajomníka pre sociálne záležitosti a Bc.
Vladimír Hardoň, vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia,
pretože máme právnické vzdelanie, čo bolo rozhodujúce
kritérium pre výber člena do tejto ad hoc funkcie, kde bolo
úlohou posúdiť a overiť hlavne odborné a osobnostné
predpoklady uchádzača pre výkon funkcie Študentského
ombudsmana. Výberová komisia si stanovila podmienky
pre potencionálnych uchádzačov, ktoré boli deklarované
vo výzve zverejnenej na stránke ŠRVŠ SR, ako aj na portáli
Profesia.sk. Hlavným obsahom danej výzvy boli požiadavky,
aby uchádzač o funkciu Študentského ombudsmana mal
vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa, bol znalý
legislatívy z oblasti vysokého školstva, ako aj jazykové
znalosti, či pôsobenie v orgánoch študentskej samosprávy.
Do výberu sa prihlásilo 20 uchádzačov. Samotný výber
prebehol v dvoch kolách a do druhého kola postúpilo
celkovo 7 uchádzačov. Výberová komisia zasadala 23. 2.
2012 v priestoroch Ústavu informácií a prognóz školstva
(ďalej len „UIPŠ“) v Bratislave, a po osobnom pohovore
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s jednotlivými uchádzačmi bol Výberovou komisiou v tajnej
voľbe zvolený pán JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. za historicky
prvého Študentského ombudsmana.
Na zasadnutí Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR v sobotu
25. 2. 2012 v Bratislave bol Študentský ombudsman
predstavený verejnosti za účasti pána ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu. Následne Študentský ombudsman vystúpil so svojou prezentáciou zameranou na smerovanie výkonu funkcie, a teda
úlohu Študentského ombudsmana vo vysokom školstve, ako
aj ku kvalite vysokého školstva. Súčasťou prezentácie bola
aj diskusia k predmetným otázkam.
K rozoberanej téme treba spomenúť aj ten rozmer,
že so zabezpečením reálneho fungovania Študentského
ombudsmana súvisia aj finančné prostriedky, a preto ŠRVŠ
SR sa zaoberala aj otázkou ich navýšenia. Uznesením
Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR vzišla požiadavka adresovaná ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
o dodatočné vyčlenenie finančných prostriedkov, nevyhnutných pre zabezpečenie existencie Študentského
ombudsmana. Ako dôvod ŠRVŠ SR uviedla, že táto
funkcia je novým prvkom vo vysokom školstve Slovenskej
republiky (ďalej len „SR“) a na tomto základe si daná funkcia
vyžaduje nevyhnutné náklady na osvetu realizovanú formou
prednášok a seminárov na vysokých školách v SR. Zároveň
ŠRVŠ SR požiadala o vyčlenenie finančných prostriedkov
z dôvodu vypracovania komplexného legislatívneho rámca,
na základe ktorého by Študentský ombudsman mohol v budúcnosti reálne existovať, a teda vykonávať riadne svoju
pôsobnosť na právnom základe. Náklady s tým spojené
ŠRVŠ SR nie je schopná zo súčasného schváleného
rozpočtu pokryť. Študentská rada vysokých škôl SR vyjadrila
presvedčenie, že novozvolený Študentský ombudsman bude
spĺňať predpoklady na vypracovanie návrhu legislatívneho
rámca danej funkcie, aby bolo možné inkorporovať tento
novovzniknutý inštitút do právneho poriadku SR.
Mgr. Lukáš Cisko,
tajomník pre sociálne záležitosti ŠRVŠ SR
Bc. Vladimír Hardoň,
predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR

Folklórny súbor Hornád

Folklórny súbor Hornád sa aktívne začleňuje do života
univerzity. Poskytnuté priestory a podmienky umožňujú naďalej
pokračovať v pravidelnej tréningovej a umeleckej činnosti.
Významnou udalosťou bolo nahrávanie historicky prvého CD
súboru s názvom Tancovisko, na ktorom je zachytený hudobný
folklór z repertoáru folklórneho súboru. Na jeho slávnostný krst
sa môžeme tešiť v októbri tohto roka. FS Hornád bol úspešný
na regionálnej súťaži choreografií folklórnych súborov s hudobno
–tanečným blokom zo Zemplína V Boščici pod orechom. Že naše
tanečnice vedia aj krásne spievať, potvrdila Katka Zagibová, ktorá
na súťaži sólistov – spevákov Na Košickej turni obsadila tretie
miesto. A že to so súťažnými úspechmi naozaj vieme, dokázali
aj tanečné páry a sólisti, ktorí sa umiestnili v Zlatom pásme
v jednotlivých kategóriách na krajskom kole súťaže sólistov
O Šaffovu ostrohu (ujo Šaffa bol známy tanečník zo Zemplína),
čím si zabezpečili postup na celoštátnu súťažnú prehliadku v máji
v Dlhom Klčove: Štefan Štec s partnerkou, Jozef Holota a Ivana
Topoľovská, Marek Hudák. Sme radi, že počas akademického
roka sa k nám pridali noví členovia z radov študentov UPJŠ.
Viacerí sa už zúčastnia nastávajúcej festivalovej sezóny. Okrem
účinkovania na festivaloch, obecných slávnostiach a prehliadkach
sa s nami môžete stretnúť na podujatiach, ktoré organizujeme
v spolupráci s univerzitou (Slovenský večer pre zahraničných

Tancovisko pokračuje...

študentov, Univerzitný folklórny deň, Stavanie májov na Hlavnej
ulici v Košiciach, Juniáles, Cassovia folkfest – folklórny festival,
Akademická Nitra – súťažná prehliadka vysokoškolských
folklórnych súborov, atď.). A keďže náš súbor spolupracuje
s detským folklórnym súborom Hanička, pozývame všetkých
záujemcov na Talentové skúšky do detského súboru, ktoré sa
budú konať začiatkom júna. O presnom termíne Vás budeme
informovať.

Milí priatelia.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia a veríme, že náš
súbor sa stane neodmysliteľnou súčasťou života univerzity.
M. Svoreňová
Kontakt: Kancelária FS HORNÁD:
Tel.: 055/ 642 18 20, M. Svoreňová: 0905 963 313
S. Ondejka: 0905 417 960
E-mail: fshornad@fshornad.sk, web: http://www.fshornad.sk
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NOVÉ VEDECKÉ
ZBORNÍKY
DO VAŠEJ KNIŽNICE

V priebehu posledných mesiacov sa vďaka pomoci rektora
UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.
a Nadácie UPJŠ, podarilo dostať na pulty predajní odbornej
literatúry a knižníc niekoľko zborníkov z vedeckých konferencií
s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovala ELSA Košice.
V januári vydalo vydavateľstvo EUROKÓDEX 160 stranový
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie HUMAN RIGHTS
FORUM ´08, ktorá sa konala v spolupráci s Radou Európy
a Právnickou fakultou UPJŠ pri príležitosti 60. výročia prijatia
Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Zborník ponúka súhrn
najnovších poznatkov takmer 20 odborníkov z univerzitného
prostredia Slovenskej a Českej republiky, zástupcov organizácii
a inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv, ako
sú napr. ÚS SR, Verejný ochranca práv, Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, Amnesty International, UNHCR, či
Informačné centrum OSN v Prahe. Obsahom sú práce venujúce
sa Všeobecnej deklarácii ľudských práv, medzinárodnoprávnej
ochrane základných práv a slobôd, ako aj vnútroštátnym subjektom
ochrany ľudských práv a mnohé ďalšie. Zborník zostavil Norbert
Ostró, recenzentmi sú doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim.
prof. a doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., vedeckou redaktorkou je
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. Zborník bol odporúčaný
ako vhodná literatúra pre študentov všetkých troch stupňov VŠ
štúdia aj odbornú verejnosť.

Druhou publikáciou je 130-stranový zborník z vedeckej
konferencie HUMAN RIGHTS FORUM ´10, ktorý zostavil Norbert
Ostró, recenzentmi sú dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.
a doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. Predmetný zborník je súhrnom
vyše desiatich príspevkov popredných autorov okrem iného
so zameraním na jurisdikciu ES ĽP v Štrasburgu, doktrínu Margin
of Appreciation v jeho rozhodovacej činnosti, či ochranu práv
národnostných menšín v priestore EÚ, ako aj prijateľnosť sťažností
pred ES ĽP vo svetle protokolu č. 14. Rovnako bol priestor
venovaný aj aktuálnym otázkam medicínskeho práva. Dvojdňová
konferencia sa konala pri príležitosti 60. výročia Európskeho
dohovoru o ľudských právach a 20. výročia Benátskej komisie
pod záštitou sudcu ES ĽP JUDr. Jána Šikutu.
Práve medicínskemu právu sa venuje 130 stranový
zborník z konferencie INFORMOVANÝ SÚHLAS A INŠTITÚT
PREDCHÁDZAJÚCEHO PRIANIA ´10, ktorá sa uskutočnila
pod záštitou doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. – dekanky
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a koordinovala ju Lenka
Jánošíková. Ťažisková téma konferencie bola obsahovo veľmi
bohatá, podpornými tézami konferencie boli informovaný súhlas
- podmienka poskytnutia zdravotnej starostlivosti, jeho obsah
a základné znaky, inštitút predchádzajúceho priania a jeho
odraz v právnej úprave SR a ČR, zodpovednosť za porušenie
práva pacienta na ochranu telesnej a psychickej integrity, ako
aj psychologické a medicínske aspekty komunikácie medzi
zdravotníckym pracovníkom a pacientom. V zborníku sa dočítate
aj o praktických otázkach týkajúcich sa informovaného súhlasu
nespôsobilých pacientov, trestnoprávnom aspekte medicínskeho
práva, či predpokladanom súhlase s odberom orgánov pre transplantácie. V zásade ho možno hodnotiť ako veľmi prínosný
a prelomový nielen pre právnikov, či lekárov, ale aj pre širokú
odbornú verejnosť, psychológov, bioetikov, či teológov.
Začiatkom marca uzrel svetlo sveta 140-stranový zborník
z konferencie ŠPORTOVÉ PRÁVO, ktorá sa konala pod záštitou
dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Gabriely
Dobrovičovej, CSc. a bola viac menej akademickou lastovičkou“
vedeckých podujatí o športovom práve na Slovensku. Zborník pripomína interdisciplinárnosť tejto problematiky a rovnako aj
aktuálnosť mnohých nastolených tém. V ôsmich príspevkoch
sa autori venujú aj obchodnoprávnym aspektom organizácie
a prevádzkovania športovej činnosti, právnej a autonómnej
regulácii športového stávkovania, jej komparatívnym a európskym
aspektom, ako aj postaveniu a právomoci Rozhodcovského
súdu Slovenského futbalového zväzu. Zborník zostavila Lenka
Jánošíkova a recenzovali doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.
a doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., ktorý sa nazdáva, že
zborník môže mať v budúcnosti dopad na právnu úpravu rôznych
právnych otázok súvisiacich so športom.
V súčasnosti sa pripravuje zborník editorov Ostró, Jánošíková
z dvojdňovej konferencie IV. HUMAN RIGHTS FORUM, ktorá sa
konala 20. – 21. marca 2012 na pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochrane ľudských práv
a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.
Predmetom konferencie bolo priblížiť interdisciplinárny charakter
medicínskeho a farmaceutického práva. Zborník bude súhrnom
takmer dvadsiatich príspevkov odborníkov z oblasti medicíny,
práva, teológie a psychológie. Príspevky budú zamerané na postupy lege artis, liečivá, farmaceutické právo, reprodukčné práva,
právne a etické aspekty znaleckej činnosti v medicíne, etické
trenice patentovateľnosti biotechnologických vynálezov, či etiku
komunikácie lekár - pacient/klient, alebo administratívno - právnu
zodpovednosť a postup lege artis – konanie pred ÚDZS.
V prípade, ak Vás ktorýkoľvek z predmetných zborníkov oslovil,
neváhajte sa o ich dostupnosti bližšie informovať na stránke
www.ke.elsa.sk alebo www.eurokodex.sk.
Norbert Ostró, Lenka Jánošíková
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Zo života univerzitných pracovísk
Spomienky na leto 2011 vo mne automaticky
oživia spomienky na stretnutie pracovníkov
právnických knižníc, ktoré prvýkrát za obdobie
týchto stretávok hostila naša univerzita. 16.
stretnutie pracovníkov knižníc právnických fakúlt
a knižníc spolupracujúcich inštitúcií Českej republiky
a Slovenskej republiky - tak znel oficiálny názov
podujatia, ktoré zorganizovala Univerzitná knižnica
UPJŠ v Košiciach (UK) v spolupráci s Právnickou
fakultou UPJŠ v Košiciach. V dňoch 15. - 17. 6. 2011
sa stretlo v priestoroch Právnickej knižnice UK 20
pracovníčok z 9 inštitúcií sídliacich v 7 mestách
bývalého Československa. Začiatky týchto stretnutí
siahajú do polovice 90-tych rokov. Vtedy sa ako prvé
stretli právnické knižnice veľkých českých univerzít,
ku ktorým sa postupne pridali nielen ďalšie inštitúcie
z ČR (napr. Ústav práva ČAV, Policajná akadémia...),
ale aj slovenské knižnice.
Počas troch spoločne strávených dní zabezpečila
knižnica pre hostí bohatý a zaujímavý program. V priestoroch
knižnice na Kováčskej ul. č. 28 účastníčky privítali dekanka
Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. G. Dobrovičová, CSc.
a vedúca Oddelenia knižnično-informačných služieb UK
UPJŠ v Košiciach Ing. E. Matušovičová, Po úvodných slovách
a privítaní hostí Ing. Matušovičová predstavila UK, jej služby
a informovala o aktuálnych novinkách. Po prezentácii si
účastníčky prezreli priestory Právnickej knižnice UK, súčasťou
ktorej je aj Európske dokumentačné centrum. Prednáškou prof.
JUDr. Vojčíka, CSc. na tému „Ochrana duševného vlastníctva“
pokračoval program stretnutia. Téma duševného vlastníctva
a autorského zákona je veľmi často skloňovaná aj v knihovníckej
obci a práve knihovníci sa stretávajú s rôznymi úskaliami tejto
ochrany. Vzhľadom na túto skutočnosť bola prednáška pozitívne
prijatá a knihovníčky mali mnohé otázky. Predpokladaný koniec
sa podstatne predĺžil a samotný prednášajúci bol prekvapený
záujmom auditória. Oficiálny záver prvého dňa bol venovaný
informáciám z jednotlivých knižníc o dianí a ich aktuálnych
problémoch, ktoré sú viac menej podobné na oboch stranách
rieky Moravy. Bodku za prvým dňoch dala večerná návšteva
divadelného predstavenia v Štátnom divadle.
Druhý deň sa niesol v znamení poznávania okolia Košíc návštevou opátstva v Jasove.
Jasov je známy nielen svojím
prostredím, ale aj kultúrnymi pamiatkami. Hostia navštívili Premonštrátsky kláštor s nádherným kostolom sv. J. Krstiteľa. Neboli by to knihovníčky,
keby ich nezaujala kláštorná
knižnica s 80 000 zväzkami
kníh z oblasti teológie, filozofie,
prírodných vied, geografie,
histórie a lekárskych vied.
Podľa slov sprievodcu sa časť
pôvodnej zbierky nachádza
v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Strop knižnice
rovnako ako kostola je
ozdobený nádhernými freskami Jána Lukáša Krackera,
pričom zaujala najmä tá, ktorá
predstavovala alegóriu štyroch
prvotných univerzitných odbo-

Stretnutie právnických knižníc
po prvýkrát v Košiciach
rov: právo, medicína, filozofia a teológia. Z opátstva pokračovali
účastníčky do Jasovskej jaskyne, kde mali možnosť zhliadnuť
krasovú výzdobu vytvorenú riekou Bodvou. Zaujímavosťou
pre všetkých bola informácia o prvenstve Jasovskej jaskyne
medzi sprístupnenými jaskyňami na Slovensku.
Tretí deň stretnutia bol vyhradený návšteve Ústavného súdu
Slovenskej republiky, kde sme nazreli do priestorov, ktoré sú

bežnej verejnosti neprístupné. Posledné kroky účastníčok
viedli do Filozofickej knižnice UK na Moyzesovej 9, kde sídli
aj riaditeľstvo Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach a odborné oddelenia. Po úvodnom privítaní hostí riaditeľkou PhDr.
D. Džuganovou nasledovala samotná prehliadka jednotlivých
priestorov.
Na záver účastníčky vyslovili poďakovanie a veľkú
spokojnosť s pútavým programom a výbornou organizáciou
podujatia. Mnohé, ako sa vyjadrili, nikdy v Košiciach neboli
a odnášali si najlepšie spomienky na mesto a ľudí v ňom.
Ing. Eva Matušovičová,
Univerzitná knižnica UPJŠ
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Spomíname

SPOMIENKA
na doc. MUDr. Jozefa Andrašinu, CSc.
18. 12. 1926 – 16. 9. 1986

Doc. MUDr. Jozef Andrašina, CSc. sa narodil 18. decembra
1926, bol rodákom z Gelnice a vždy sa hrdo hlásil k svojmu rodisku
a k Hnilickej doline. Gymnázium navštevoval v Levoči a v Košiciach,
kde maturoval. Štúdium medicíny začal na LF SU v Bratislave, ale
po založení Lekárskej fakulty (LF) v Košiciach prestúpil na Košickú
fakultu, kde promoval v roku 1951. Po skončení štúdia pracoval
na Ústave farmakológie LF v Košiciach. V roku 1953 nastúpil
na Chirurgickú kliniku v Košiciach a tu pracoval najskôr ako odborný
asistent, od r. 1964 ako docent, potom ako vedúci biochemického
úseku Vedeckého laboratória chirurgickej kliniky, vedúci katedry
chirurgie LF a krajský odborník pre chirurgiu východoslovenského
kraja. V roku 1982 bol ustanovený za prednostu Kliniky detskej
chirurgie Fakultnej nemocnice v Košiciach, v ktorej túto funkciu
zastával až do náhlej smrti 16. septembra 1986.
V roku 1962 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému
„Ľudský albumin, jeho vlastnosti ako bielkoviny krvnej plazmy a
ako náhradného roztoku“. V roku 1985 odovzdal k obhajobe
doktorskú dizertačnú prácu na tému: „Peroperačné obdobie
a niektoré funkčné, orgánové a metabolické zmeny v organizme“,
ktorá nebola obhájená pre jeho náhle úmrtie.
Veľmi bohatá bola jeho činnosť publikačná a prednášková.
Publikoval 71 vedeckých prác, z nich 28 v zahraničí. Na odborných
fórach predniesol 237 prednášok, z toho 34 v zahraničí. Jeho
vystúpenia na kongresoch a konferenciách vzbudili vždy veľký
záujem doma aj v zahraničí. Priekopnícke práce o albumine
a Stabilnom plazmatickom roztoku boli viackrát a opakovane
citované. Veľmi významná bola vedecká a odborná spolupráca
doc. Andrašinu a ním vedeného kolektívu Vedeckého laboratória
Chirurgickej kliniky (MUDr. Milár, MUDr. Podhradská, MUDr.
Janočko, Ing. Rozdobuďková, Ing. Stančáková, laborantky
- Slaninová, Spišáková, Jančošková) s Imunou Šarišské Michaľany.
Pracoval na výskume izolácie bielkovín ľudskej plazmy
a klinickej aplikácie bielkovinových preparátov, ktoré boli postupne
zavedené do každodennej klinickej praxe – Albumin, Stabilný
plazmatický roztok, Gamoglobulín, Ivega, Plazmin, Trombin,
Ceruloplazmin. Svojím vedeckým zameraním a vedeckou prácou
vyoral na poli chirurgie hlbokú brázdu, ktorú postupne rozširoval
v oblasti chirurgickej patofyziológie a metabolických zmien
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u chorých s chirurgickými ochoreniami. Významné a možno
povedať na svoju dobu prioritné boli jeho práce o antikoagulačnej
a fibrinolytickej liečbe v chirurgii a práce o klinickom využití
Plazminu. Závery jeho vyskumných prác z oblasti prípravy chorých
na operácie, ale aj z oblasti metabolickej odpovede operovaných
na anestézu, vlastný operačný výkon a bezprostredné pooperačné
obdobie si v praxi osvojilo mnoho chirurgických pracovísk. Tieto
práce významne obohatili naše poznatky o pooperačnom období.
Tridsaťdva rokov pracoval ako vysokoškolský učiteľ chirurgie.
Tejto úlohy sa zhostil tak, že mnoho generácii lekárov, ktorí
študovali na košickej lekárskej fakulte vždy s uznaním spomína
najmä na jeho nezabudnuteľné prednášky, ktoré boli veľmi
obľúbené a navštevované, jednak pre bohatý odborne a vedecky
fundovaný obsah a jednak pre formu prednesu. Doc. Andrašina
mal veľmi dobrý vzťah k poslucháčom medicíny, bol k ním náročný,
ale spravodlivý a preto v radoch študentov požíval vždy rešpekt
a uznanie. Ako lekár a chirurg svojimi vynikajúcimi vedomosťami
a skúsenosťami, ale hlavne vrelým ľudských vzťahom k chorým
a trpiacim bol vzorom pre všetkých, ktorí s ním spolupracovali.
Možno smelo povedať, že ako lekár – kliník a teoretik bol
pojmom na pôde Fakultnej nemocnice v Košiciach, ale aj v iných
zdravotníckych zariadeniach východoslovenského regiónu.

Záber so schôdze pracovníkov LF v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Na fotografii za prof. Takáčom sedí doc. Andrašina.

Doc. MUDr. Jozef Andrašina, CSc. bol veľkou oporou svojej
rodiny. Pracoval pre prospech chorých a trpiacich, pre rozvoj našej
LF a jej chirurgickej kliniky, pre získanie a rozšírenie vedeckých
poznatkov v chirurgickej patofyziológii hlavne pooperačného
obdobia.
Dnes keď v Klube dejín Medicíny v Košiciach spomíname
na docenta Andrašinu, môžeme povedať, že sa počas celého
svojho života riadil výrokom Alberta Schweitzera, že „ ľudský život
nemožno premárniť iba pre seba“.
Spomienka bola prezentovaná v Klube dejín medicíny
v Košiciach dňa 26. 1. 2012.
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Zo života univerzitných pracovísk

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
usporiadal v dňoch 26. – 27. januára 2012 vedeckú
konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola
zameraná na problematiku zdravia, kvality života, životného
štýlu z pohľadu rekreácie a športu pre všetkých, manažmentu
a marketingu v pohybovej rekreácii.
Konferenciu otvorili významní odborníci z oblasti športu
pre všetkých. prof. PhDr. Jozef HRČKA, DrSc. predniesol úvodnú
prednášku na tému: „Koexistencia pohybovej aktivity a zdravia
a jej reflexia v povedomí súčasnej spoločnosti“. Ďalším pozvaným
prednášajúcim bola prof. PhDr. Jela LABUDOVÁ, PhD. s témou:
„Výzvy a úlohy k rozvoju športu pre všetkých v SR.“ Prednáška
prof. PaedDr. Jozefa LIBU, PhD. bola zameraná na tému: „Výchova
k zdraviu v školskej edukácii“. Generálny sekretár Slovenského
zväzu RTVŠ Mgr. Ján REHÁČEK vystúpil s prednáškou:
„Manažment vzdelávania v športe pre všetkých“. Aktívne sa
konferencie zúčastnili zástupcovia popredných vzdelávacích
inštitúcií v oblasti športu a telesnej výchovy na Slovensku,
odborníci z Čiech, Poľska a tiež predseda Asociácie športu
pre všetkých SR Dr. Ján Holko. Záštitu nad konferenciou prevzal
rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Výskumný a praktický záujem o pohybovú aktivitu (PA) populácie
je umocnený zistením jej významného postavenia v starostlivosti
o zdravie, z hľadiska primárnej a sekundárnej prevencie závažných
kardiovaskulárnych ochorení, obezity, metabolických ochorení
a tiež niektorých druhov rakoviny. Hypokinéza sa v súčasnosti
stáva komplexným problémom starostlivosti o zdravie. Taktiež
Svetová zdravotnícka organizácia poukazuje na významný účinok
pohybu a vyzýva k odstraňovaniu rizika nedostatku pohybu
vo všetkých skupinách populácie. Výskumy zaznamenávajú
zvyšujúci sa výskyt funkčných porúch pohybového systému nielen
u nešportujúcej, ale aj športujúcej mládeže. Otázka zdravia detí,
mládeže a pracujúcich ľudí je vážna vzhľadom aj na demografické ukazovatele, ktoré naznačujú narastajúci nepomer ľudí
v produktívnom veku a ľudí na dôchodku.
Adekvátne aktivity športu pre všetkých zostávajú ekonomicky
nenáročným a efektívnym prostriedkom prevencie zdravotných
problémov, kompenzáciou disbalancie príjmu a výdaja energie,
eliminovaním neadekvátneho stresu, či riešiteľom mnohých
psychických a sociálnych problémov vo všetkých skupinách
obyvateľstva. Tendencie nárastu voľného času na jednej strane,
na druhej strane ochota a chuť ľudí schádzať sa a tráviť voľný čas
telovýchovnými a športovými aktivitami rôzneho charakteru, návrat
k prírode, túžba po sebazdokonaľovaní a sebarealizácii, sa týkajú
spoločnosti ako celku.
Na základe prezentovaných vedeckých a odborných
poznatkov v príspevkoch z konferencie (vydaný recenzovaný CD

zborník príspevkov a printový zborník abstraktov), ale aj z rozpravy zúčastnených, sme spracovali závery v rámci okrúhleho
stola, východiská a podnety na koncipovanie odporúčaní pre komplexnosť oblasti športu pre všetkých, zdravotnú starostlivosť
a kvalitu života občana. Tie sme zaslali na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR ako materiál pre tvorbu koncepcie
športu na Slovensku.
K tomuto materiálu navrhujeme využiť všetky prístupné
vzdelávacie prostriedky na účinnú osvetu ľudí v zmysle šírenia
poznatkov o význame a potrebe telovýchovnej a športovej činnosti
pre ich zdravie, zdatnosť, účelné trávenie voľného času a zlepšenie
životného štýlu. Nestačí už len klišé „cvičme, aby sme boli
zdraví“, ale je potrebné uskutočniť kroky, ktoré významne posunú
aj sociálne, ekonomické a spoločenské determinanty života
človeka a spoločnosti. Na pracovisku Ústavu telesnej výchovy
a športu sme už zrealizovali krok k riešeniu tejto problematiky
v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA Vybrané rizikové faktory
obezity a pohybová prevencia č.1/1343/12. Od septembra 2012,
teda od nového akademického roka ponúkame pre študentov univerzity novinku - pohybový program zameraný
na modifikáciu telesnej hmotnosti.
Štátna a verejná podpora športu pre všetkých musí byť založená na princípe rovnosti príležitostí pre všetkých, teda aj pre vekové skupiny dospelých a starších osôb, podobne ako na princípe antidiskriminačnom v ďalších znakoch a charakteristikách
jej účastníkov.
Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe vytvorenia poradnej skupiny športu pre všetkých, pozostávajúcej z odborníkov z oblasti teórie a praxe, s ktorými šport pre všetkých
súvisí (vedy o športe, telovýchovné lekárstvo, manažment v športovo-rekreačných službách, projektový manažment, sociológia,
psychológia zdravia a športu a pod.). Poradná skupina by
komunikovala s občianskymi združeniami v športe pre všetkých, aj s kompetentnými ministerstvami, poisťovňami, zástupcami
štátnych inštitúcii a samospráv. Vytvorením podmienok na
koordinovaný celonárodný výskum ukazovateľov telovýchovnej
a športovej činnosti v súvislosti s hodnotením zdravia obyvateľstva, by bol reálnym východiskom pre efektívne opatrenia.

Formulovanými závermi, ktoré sme zaslali na MŠVVaŠ chceme
prispieť k reálnej podpore spolupráce kompetentných inštitúcií
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, športové
zväzy, zväzy športu pre všetkých, iné občianske združenia,
univerzity a vysoké školy, školy, zdravotnícke inštitúcie atď.)
v zmysle verejného záujmu, ktorým šport pre všetkých má byť.
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
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Futsalisti
obhájili zlato

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola poverená
MŠVVaŠ SR a SAUŠ organizáciou III. Slovenskej univerziády 2012
– zimnej časti, ktorá sa uskutočnila v dňoch 23. 1. – 26. 1. 2012.
Medzi 12 športov, ktoré boli do programu hier vysokoškolákov
zaradené, patril aj futsal. V športovej hale Dukla Banská Bystrica
na Štiavničkách sa stretli výbery 4 regiónov – Východ, Stred,
Západ a Bratislava. Družstvo Východoslovenského regiónu
bolo zostavené zo 6 študentov UPJŠ a 4 študentov z Technickej
univerzity v Košiciach. Naši futsalisti opäť dokázali, že tento šport
je na univerzitách východoslovenského regiónu veľmi silný a obhájili prvenstvo zo Žiliny spred 4 rokov. V konkurencii 3 ďalších
družstiev nestratili ani bod a nad svojimi súpermi vyhrali všetky
zápasy s výsledkami (Východ – Západ 6 : 3, Východ – Stred
4 : 0, Východ – Bratislava 2 : 1).
Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentovali
Mgr. Jaroslav Macej (absolvent PF), Anton Lojan a Pavol Janič
(PrF), Ladislav Škyvra (LF), Maroš Magoč (ÚTVŠ) a Michal Tekáč
z PF a Technickú univerzitu v Košiciach Peter Serbin, Michal

Horný rad zľava: Janič, Tekáč, Magoč - všetci UPJŠ, Sasák, Serbin, Domanišin všetci TU,
Dolný rad zľava: Dr. Staško - vedúci družstva, Macej - UPJŠ, Bartoš - TU, Škyvra,
Lojan - obaja UPJŠ

Domanič, Maroš Sasák a Peter Bartoš. Vedúcim družstva bol
PaedDr. Imrich Staško, učiteľ telesnej výchovy na ÚTVŠ UPJŚ
v Košiciach.
PaedDr. Imrich Staško

Súťaž
internátnych rádií
z celého Slovenska
Posledný marcový víkend sa konal 8. ročník celoslovenskej
súťaže internátnych rozhlasových štúdií (IRŠ) Radiorallye 2012.
Podujatie zorganizovala Slovenská spoločnosť elektronikov a rádio
ŠtuRKo Košice z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pod záštitou
Asociácie členov a sympatizantov IRŠ. Titul najúspešnejšieho
kolektívu súťaže pre rok 2012 získalo Rádio X zo Žilinskej
univerzity. Moderátorka študentského rádia z UPJŠ Mirka
Psárová zhodnotila, že Radiorallye nebolo iba o súťažení, ale
aj o priateľskom stretnutí s profesionálnymi moderátormi a technikmi. Ich cenné rady si určite zoberú k srdcu a na budúci rok
budú opäť úspešnejší.
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