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UNIBOOK UPJŠ
Titul:Životnýštýlazdravotnýstavvysokoškoláčokvreflexii ichšportovejaktivity

Autorka:Mgr.AlenaBuková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športuUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2018, 158 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Cieľom práce je na základe prierezového výskumu rozšíriť poznatky o vybraných faktoroch životného štýlu a subjektívnych zdravotných
problémoch začínajúcich vysokoškoláčok dvoch najväčších univerzít východného Slovenska v reflexii ich športovej aktivity. Analýze vzťahu sme podrobili
otázky týkajúce sa ich stravovacíchnávykov, kvantity i kvality spánku, vybranýchrizikových faktorov správania–alkoholua fajčenia a subjektívneudávaného
zdravotného stavu. Za smerodajnú bola považovaná týždenná frekvencia ich športovej aktivity s cieľom akcentovať význam a dôležitosť pravidelného
vykonávania pohybových aktivít vo vzťahu k vybraným faktorom ich životného štýlu a zdravotnému stavu. Súbor prierezového výskumu tvorilo 1 055
vysokoškolských študentiek prvého ročníka. Výskum bol súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/1343/12Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia.
Na zber empirických údajov bol použitý dotazník zostavený pre potreby predmetného projektu VEGA. V štúdii sme použili otázky týkajúce sa športovej
aktivity, zdravotného stavu a vybraných aspektov životného štýlu respondentiek. Výsledky výskumu hodnotia vzťah medzi sledovanými premennými a
športovou aktivitou. Pozitívny vzťah kšportovej aktivite sa potvrdil pri dennej frekvencii jedál, rozdelení celkovéhomnožstva stravy počas dňa a zastúpení
raňajok v dennomrežime.Negatívny vzťah sa preukázalmedzi vyššou frekvenciou športovej aktivity a únavou ránopo zobudení.

Titul:Ošetrovateľstvovovnútornomlekárstve I.Ošetrovateľskástarostlivosťprivybranýchochoreniachdýchaciehosystému

Autori: PhDr.Mária Sováriová Soósová, PhD., PhDr.Renáta Suchanová, PhD., PhDr. LibušaTirpáková, PhD.
Lekárska fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2018, 100 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Predkladaná vysokoškolská učebnica prináša poznatky z oblasti ošetrovateľstva vo vnútornom lekárstve. Konkrétne sa zaoberá špecifikami ošetrovateľskej
starostlivosti upacientov sochoreniamidýchacieho systému. Jeurčenáposlucháčomodboruošetrovateľstvo, ale i sestrámpracujúcimv tejtooblasti.Učebnica
je členená do šiestich kapitol, doplnená o bibliografické odkazy, zoznam skratiek a symbolov, zoznam tabuliek a ošetrovateľských diagnóz podľa klasifikácie
NANDA International taxonómie II (North American Nursing Diagnosis Association, NANDA-I). Každá z týchto kapitol pozostáva z klinického úvodu,
v ktorom sprostredkúvame charakteristiku ochorenia, jeho etiológiu, klinický obraz, diagnostiku a liečbu. Na to nadväzuje ošetrovateľská starostlivosť, ktorá
zahŕňa posúdenie, stanovenie ošetrovateľských diagnóz a plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti (stanovenie cieľov, výsledných kritérií a plán možných
intervencií). Ošetrovateľská starostlivosť poskytuje rámec a algoritmus postupov na zvládnutie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského
procesu. Posúdenie je zamerané najmä na opis najzávažnejších symptómov a znakov, ktoré sú charakteristické pre dané ochorenie vo vzťahu k doménam
a triedam podľa klasifikácie NANDA-I. Táto klasifikácia je východiskovou pre stanovenie ošetrovateľských diagnóz. Zároveň uvádzame aj ekvivalent
ošetrovateľskej diagnózy podľa vyhláškyMZSRč. 306/2005Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznamsesterských diagnóz.

Titul:Miestoavýznamregionálnychsúdnychorgánovvkontexte súčasnéhoregionalizmu

Autori: prof. JUDr. JánKlučka,CSc., akol.
Právnická fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2018, 172 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Cieľomvedeckejmonografie je poskytnúť ucelený pohľad na postavenie regionálnych súdnych orgánov v súčasných podmienkach regionalizmu.Na základe
vybraných problémov, ktoré sú predmetom jednotlivých kapitol, kolektív autorov poskytuje komplexnú štúdiu zameranú na objasnenie miesta a významu
regionálnych súdnych orgánov v podmienkach nového regionalizmu. Na základe skúmania úlohy regionálnych súdov v systéme pokojného riešenia sporov
je preukázaná úloha regionálnych súdovpri posilňovaníRule of Law, regionálnej integrácie či pri zabezpečovaní právnej istoty v rámci systémuvynucovania
rozhodnutí regionálnych súdov. Výsledkom skúmania možností prístupu jednotlivca k regionálnym súdnym orgánom je komparatívne zhodnotenie
regionálnychmožností jednotlivcabrániť svojeprávapredregionálnymisúdmirôznychregiónov.Osobitnoučasťoutejtooblasti skúmania je iprávonaúčinný
prostriedoknápravy a spravodlivý proces ako základné práva v konaniach pred regionálnymi súdnymi orgánmi. Pri skúmaní konania o prejudiciálnej otázke
predmedzinárodnými regionálnymi súdmi rôznych regiónov bola predmetom skúmania i úloha tohto konania v procese efektívneho uplatňovania Rule of
Law. Pre efektívne fungovanie regionálnych súdnych orgánov, ich nezávislosť a právnu istotu v medzinárodnom práve sú významné i etické pravidlá
medzinárodných súdnychorgánov a tribunálov, ktoré sú predmetomposlednej kapitolymonografie.

Titul:Ochrana (duševného)zdraviazamestnancavinformačnomveku

Autori: JUDr.MarcelDolobáč, PhD. , JUDr.Monika Seilerová, PhD.
Právnická fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2018, 168 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Priemyselnej revolúcii sa nemožno vyhnúť ani sa pred ňou skryť, súčasne je však rovnako nesprávne vidieť ju iba v sivých farbách. Buďme optimistickí.
Informačnývekmôžeznamenaťaj66znižovanierozsahupracovnéhočasu, snáďviacčasuprerodinuamedziľudskévzťahyčicelkovézvýšenieekonomického
prepychu jednotlivca. Informačný vek zoberie množstvo pracovných príležitostí, ale ďalšie priehrštie položí na stôl, avšak zväčša iba pre vzdelaných. Veda
a výskumbudúpre celkovýhospodársky rozvoj ešte dôležitejšie než dnes. Buďmepripravení.
Ambíciou tejtomonografie nie je a ani nemôže byť poskytnutie vyčerpávajúcej odpovede na vyššie načrtnuté polemiky. Jej cieľom je podnietiť širšiu vedeckú
diskusiu najmä o problematike ochrany duševného zdravia v korelácii s nástupom informačného veku. Predmetom skúmania je ochrana jednotlivca
– zamestnanca, ktorý sa musí adaptovať na nové technologické prostredie a nároky s ním spojené. Monografia predstavuje ucelený výstup autorov, ktorí
v ostatných dvoch rokoch publikovali v rámci grantovej výzvyAPVV-16-0002Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca

na obdobné témy. Autori veria, že aj vďaka označenému grantu APVV budú v ďalších rokoch na predmetnú tému nadväzovať. Čo je však najdôležitejšie,
veríme, že jej obsah zaujmevás, čitateľov.

Titul:Extrémizmusaradikalizáciavsociálnychkontextoch

Autori:Mgr.Vladimír Lichner, PhD., doc. JUDr.Mgr.Dušan Šlosár, PhD., a kol.
Filozofická fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2018, 139 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Býva veľmi zložité označiť akékoľvek konanie za extrémistické, prípadne za konanie majúce extrémistické charakteristiky, alebo to jednoznačne vylúčiť.
Hranicamedzi extrémizmom a akceptovaným, konformným správaním je veľmi široká a nejasne formulovaná. Každá spoločnosť má tendenciu stanovovať
isté kritériá pre určenie toho, čo možno považovať za nežiaduce, násilné, radikálne až extrémistické, alebo čo znaky takéhoto prejavu nemá. Preto aj pri
porovnaní jednotlivých krajín Európskej únie v tejto oblasti sa stretávame s rozdielnym vymedzením toho, čo je alebo nie je považované za radikálne
či extrémistické.Vpodstate ide omieru tolerancie kniektorýmprejavomanastavenie indikátorovpre hodnotenie danéhokonania ako extrémistického.
Predloženámonografiamá za cieľ prezentovať základné sociálne kontexty problematiky extrémizmu a radikalizácie v podobe ich filozofických a teoretických
východísk, ovplyvňujúcich faktorov, základných smerov.V rámci práce sa autori orientujúna cieľovú skupinu adolescentov, ktorú z hľadiska rozvoja procesu
radikalizáciepovažujúza jednuznajviacohrozenýchskupínvspoločnosti.Vzáveremonografie je taktiežponúkaná i trestnoprávnarovina týchto javov,ktorá
je z hľadiska komplexnej analýzy neopomenuteľná.

Titul:Mikroskopickáanatómiapreodborzubnéholekárstva

Autori: doc.MVDr. IvetaDomoráková, PhD., akol.
Lekárska fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2018, 288 s. , cena: 14,30€

Prvé vydanie nových učebných textov Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva – Vybrané kapitoly je určené pre štúdium pregraduálnych
apostgraduálnychštudentovzubnéholekárstva, sozameranímnaštruktúryhlavovejoblasti sdôrazomnanajnovšiemikroskopicképoznatkyoštruktúrezuba
naúrovni svetelnej a elektrónovejmikroskopie.Veríme, že kapitoly zameranénaústnudutinu, vývoj kostí lebky, štruktúru a vývoj temporomandibulárneho
kĺbu,vývoj zuba,vývojovémalformácie zubovaklinicképoznámkyzaujmúaj širšíokruhodbornejverejnosti. Súčasťou jednotlivýchkapitol súv texte zreteľne
vyznačené krátke klinické poznámky, ktorými autori chcú motivovať začínajúcich študentov medicíny k pochopeniu významu štúdia základnej štruktúry
tkanív a orgánov, pre ďalšie odbory, ako je patologická anatómia, fyziológia a odborné klinické predmety. Veľkú pozornosť autori venovali detailnej
mikroskopickej štruktúre centrálnehoaperiférnehonervového systému,ktorávdostupnej odbornej literatúrev súčasnosti chýba.Dúfame, že sanovéučebné
textyMikroskopickej anatómiepreodbor zubného lekárstva stretnú spozitívnymohlasom, a budemevďační za akékoľvekpripomienky, ktorénámumožnia
skvalitniť učebnicu tak, aby si v nej každý záujemcanašiel potrebné informácie.
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PODSTATU
INTERNACIONALIZÁCIE
MÁME KULTÚRNE
ZAKÓDOVANÚ

Možno až pričasto sa v súčasnosti píše a hovorí o potrebe inter-
nacionalizácie v najrôznejších sférach života našej spoločnosti.
Inštitúcie budujú stratégie internacionalizácie, podniky zavádzajú
pre internacionalizáciu vnútorné predpisy a v publikáciách
prebiehajú akademické diskusie, v ktorých sa stretávajú koncepty
internacionalizácie a globalizácie s aspektmi nacionalizmu,
regionalizmu a lokalizmu. Tento diskurz neobišiel ani našu
jubilujúcu univerzitu. Naša 60-ročná existencia ale stojí na pod-
statne starších intelektuálnych základoch, ktoré nám dala
Universitas Cassoviensis v roku 1657, a boli to východiská výrazne
presahujúce lokálny, regionálny a národný rozmer.

Niekto v histórii oveľa viac sčítaný mi povedal, že pri hľadaní
odpovedí na otázky o súčasnosti je nevyhnutné pozrieť sa
do minulosti, a pri takomto pohľade späť sa stanú zložité veci
zrejmejšími a menej komplikovanými. Poslúchnuc túto radu som
prišla k záveru, že tak ako Universitas Cassoviensis, aj naša UPJŠ
má internacionalizáciu vo svojich „kultúrnych“ génoch.
Geografická poloha Košíc, umožňujúca komunikáciu
v obchodovaní, v pohybe ľudí, vo výmene poznatkov smerom
sever-juh aj východ-západ, predurčila mesto a región na aktivity
vedúce k ich prirodzenej postupnej a intenzívnej
internacionalizácii. Historickými dôkazmi pre súčasnú realitu sú
etnická a národnostná rozmanitosť populácie, jazykov, ktoré
si obyvateľstvo zachovalo, kultúr a ideológií, ktoré sa v tomto
regióne rozvíjali, profesií a činností, ktorými sa ľudia zaoberali,
a hodnôt, ktoré zjednocovali a rôznili zároveň. Tento historický
základ sa dnes podieľa na tom, ako interpretujeme naliehavosť
internacionalizácie a ako ju do svojej každodennej akademickej
praxe zavádzame. Som presvedčená o tom, že tak ako nutnosť, aj
prax internacionalizácie na UPJŠ najlepšie vystihuje prívlastok
„prirodzená,“ a rovnako ako v minulosti, aj dnes akademicky
komunikujeme všetkými smermi – západ, východ, sever, juh.

Väčšina z nás sa nezamýšľa nad tým, že každý zahraničný
materiál používaný vo výučbe, každá štúdia publikovaná
v zahraničnom vydavateľstve, ale aj každé členstvo v odbornej
komisii zo zahraničnej univerzity alebo na nej či naše pôsobenie
v redakčných radách zahraničných časopisov sú základnými
prejavmi internacionalizácie našej bežnej pedagogickej a vedecko-
výskumnej práce. Viditeľnejšími príkladmi sú medzinárodné
projekty, účasť študentov v medzinárodných súťažiach,
individuálne členstvá v zahraničných organizáciách alebo zara-
denie UPJŠ do medzinárodných združení. Členom našej akade-
mickej obce – študentom, učiteľom, vedeckým pracovníkom aj
administratívnym zamestnanom – je k dispozícii veľmi užitočný
a pre internacionalizáciu nesmierne dôležitý nástroj – individuálne
zahraničné mobility. Proces internacionalizácie ale nefunguje iba
smerom „von“, naopak, naša skúsenosť so zahraničnými študentmi,
mobilitnými študentmi, prednášky hosťujúcich profesorov,
medzinárodné konferencie, ktoré organizujeme na domácej pôde,
spolupráca so zahraničnými organizáciami apodnikmi pôsobiacimi
na Slovensku dokazujú, že náš región, mesto a univerzita majú
čo ponúknuť aposkytujú dostatočne internacionalizovaný priestor,
v ktorom vedieme pedagogický, vedecký, kultúrny, spoločenský
a ľudský dialóg so všetkými, ktorí oň majú záujem. Vedieme ho už
362 rokov, v témach vied medicínskych, prírodných, právnych,
verejno-administratívnych, humanitných, spoločenských,
sociálnych, historických či pedagogických, a najintenzívnejšie
od roku 1959. Verím, že nás na UPJŠ čaká ešte mnoho rokov, ktoré
budú aj naďalej dokazovať, že internacionalizácia našich
dennodenných akademických aktivít je jediným spôsobom, ako
naplniť naše motto „Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti,

vzdelanie budúcnosti“.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
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NA SLOVÍČKO S...

doc. Ing. SILVIOU
RUČINSKOU, PhD.
„Projektom 3i – Internacionalizácia, interdis-
ciplinarita a inovácia vysokoškolského vzde-
lávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach sa snažíme o využi�e čara
interdisciplinárneho zloženia našej univer-
zity“.

prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a medzi-

národná spolupráca. Krátke, ale obsahom obšírne

spojenie pojmov zahraničné vzťahy, medzi-

národné vedeckovýskumné aktivity, medziná-

rodné vzdelávacie aktivity, mobilitné programy,

granty a štipendiá, informácie rankingových

agentúr a mnohé ďalšie. O ich dôležitosti a vý-

zname pre akademickú inštitúciu niet pochýb.

Redakcia Universitas Šafarikiana oslovila doc.

Ing. Silviu Ručinskú, PhD., a položila jej niekoľko

otázok, okrem iných na tému internacionalizácie

a Európskeho združenia univerzít (EUA).

• Pani prorektorka, približne pred 2 rokmi sme sa spo-

ločne rozprávali na tému rankingu slovenských vysokých

škôl a ich fakúlt na Slovensku. V tej súvislosti ste konšta-

tovali, že Akademická rankingová a ratingová agentúra

(ARRA) sa nepýta študentov, či zažívajú internacionalizačné

snahy na univerzitách, či už formou lektorov, prednášok

expertov zo zahraničia alebo prítomnosťou zahraničných

študentov. Predpokladám, že iste sledujete meniacu sa

metodológiu agentúry. Zmenilo sa niečo v sledovaní týchto

zaujímavých kritérií?

ARRA, žiaľ, neobnovila od roku 2015 svoje hodnotenia, čo je
určite na škodu pre slovenské vysoké školy. Takéto komplexné
nezávislé hodnotenie (okrem Akreditačnej komisie SR), ktoré
sleduje kvalitu výučby a výskumu, uplatniteľnosť a ďalšie dôležité
kritériá, na Slovensku nie je, na prácu ARRA zatiaľ nik ne-
nadviazal. Kvalitnejšie slovenské vysoké školy sa umiestňujú
vo svetových rankingoch, a teda majú vďaka týmto hodnoteniam
relevantný benchmark. Zároveň ale treba priznať, že slovenské
vysoké školy existujú a plnia svoje úlohy najmä pre slovenských
študentov, slovenský trh práce, slovenské prostredie, a preto
ranking so zameraním na hodnotenie slovenských vysokých škôl
chýba.

Ak by sme sa pozreli na medzinárodné rankingy, v ktorých
sa umiestňuje naša univerzita, práve ukazovatele internacio-
nalizácie sú tie, v ktorých má UPJŠ relatívne lepšie hodnotenia.
Napr. v rámci rankingu U-Multirank sme v roku 2018 získali
najlepšie hodnotenie „A“ za spoločné medzinárodné publikácie,
čo možno interpretovať tak, že je to odrazom kvality našej vedeckej
práce, ktorá sa pretavila do kvalitnej publikačnej aktivity, ale
tá je silná vďaka medzinárodnej spolupráci. Napr. v rebríčku

Best Global Universities dosahujeme dobrú pozíciu vďaka
indikátoru globálnej reputácie, ktorá opäť súvisí s interna-
cionalizáciou univerzity.

• Internacionalizačné ukazovatele sú dôležité nielen kvôli

globalizačným trendom a kvôli rastu vzdelávacej migrácie,

ale aj ako parameter kvality vzdelávania, prepojenia zahra-

ničných kontaktov v oblasti výskumu a aj v oblasti vzde-

lávania. Prirodzeným dôsledkom vyššie uvedeného je

na našej univerzite projekt internacionalizácie. Môžete nám

ho priblížiť?

Projekt, ktorý sme nazvali 3i – Internacionalizácia,

interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na Uni-

verzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, realizujeme na UPJŠ tretí
rok na základe výzvyMŠVVaŠ SR a jeho hlavným cieľom je prispieť
k tvorbe medzinárodného prostredia na univerzite. Zároveň
sa projektom snažíme o využitie čara interdisciplinárneho zloženia
našej univerzity. Projekt sa orientuje na vzdelávaciu úlohu
univerzity a svojou podstatou je zameraný najmä na inter-
nacionalizáciu doma, čo znamená, že jeho cieľom je vytvárať
v našich domácich podmienkach medzinárodnosť, a to napríklad
prítomnosťou zahraničných expertov vo výučbe, na workshopoch
alebo podujatiach univerzity a jednotlivých fakúlt a pracovísk.
Naším prvotným cieľom v rámci projektu bolo vytvoriť systémové
prvky, ktoré budú po zavedení stálou súčasťou výučby a ktoré budú
dlhodobo udržateľné.

• Aké zaujímavé konkrétne výsledky boli v projekte

dosiahnuté?

V rámci projektu realizujeme 6 aktivít, ktoré sme definovali
na základe požiadaviek a diskusií s fakultami a pracoviskami UPJŠ.
Prvou z nich je Internacionalizovaná jarná škola doktorandov,
ktorá sa pôvodne realizovala ako podujatie v plnom znení
v slovenskom jazyku. Vďaka projektu sme sa rozhodli, že do-
ktorandom ponúkneme prednášky a workshopy v angličtine so
zahraničnými expertmi. Je dôležité zdôrazniť, že cieľom nie je len
to, aby doktorandi počúvali v anglickom jazyku odborný výklad.
Zahraniční experti, ktorých na podujatie pozývame, zároveň snami
diskutujú, vysvetľujú systém vzdelávania v ich krajine, približujú
charakter výučby a hodnotenia na ich univerzitách, a to je práve ten
dôležitý moment, o ktorý sa usilujeme – aby sa naši študenti stretli
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s expertmi zo sveta a zažili aj iných ako našich učiteľov. Tento
princíp platí aj pre ďalšie aktivity projektu.

V rámci projektu sme realizovali a ešte tento rok budeme
naďalej ponúkať interdisciplinárne workshopy na témy, ktoré
sa nedajú zaškatuľkovať do konkrétneho odboru alebo fakulty.
Chceme, aby sa naši študenti a učitelia zaujímali aj o dianie
nad rámec svojho odboru, aby diskutovali o všeobecných
spoločenských alebo aj odborných témach, ktoré ale presahujú
konkrétnu oblasť, a to opäť v podaní zahraničných kolegov.

Ďalšou aktivitou, ktorá sa realizuje, je zostavovanie a výučba
interdisciplinárnych predmetov v anglickom jazyku; na tejto
aktivite participuje 28 učiteľov zo 4 fakúlt a spolu ponúkajú 29
predmetov v rámci 7 internacionalizovaných certifikovaných
interdisciplinárnych kurzov (ICIK).

Za dôležité a unikátne považujeme aj vytváranie bloku
predmetov, ktoré majú viesť k „poslovenčeniu“ a ktoré sa orientujú
na študentov zo zahraničia, ktorí študujú na UPJŠ buď riadne
štúdium, alebo ako incoming students. Ide o slovenčinu ako cudzí
jazyk a interkultúrnu komunikáciu. Sme presvedčení, že vzhľadom
na rast počtu študentov na UPJŠ zUkrajiny a celkovo vysoký počet
zahraničných študentov, ktorí tvoria aktuálne 20 % celkového
počtu, sú tieto dva predmety veľmi aktuálne a prospešné. Ak to
zhrniem, vďaka projektu sa na UPJŠ spolu za tri roky realizuje 12
interdisciplinárnych workshopov v cudzom jazyku, do výučby
na všetkých fakultách a pracoviskách sa zapojí 24 zahraničných
expertov, na Internacionalizovanej jarnej škole doktorandov
sa spolupodieľa 6 zahraničných odborníkov, vytvorí sa a ponúkne
sa spolu 29 predmetov v rámci 7 ICIKov a 2 predmety zamerané
na uľahčenie udomácnenia zahraničných študentov v slovenskej
komunite.

• Členstvá v medzinárodných organizáciách, orgánoch

a spolkoch sú dôležitým predpokladom pre budovanie

medzinárodných kontaktov a ďalšej spolupráce. Predsta-

vujú významnú platformu pre jednotlivých expertov a ich

pracoviská, prostredníctvom ktorej sa vytvárajú a prehl-

bujú vzťahy so zahraničnými univerzitami a expertmi. Iste

máte zmapované, kde všade máme zastúpenie.

Členstvá našich expertov a pracovísk sledujeme na univerzitnej
úrovni a podrobne sa im venujú aj fakulty a pracoviská. Jednotlivé
členstvá možno vnímať ako individuálne členstvá učiteľov
a vedeckých pracovníkov alebo ako inštitucionálne členstvá
na úrovni katedier, inštitútov a fakúlt. Samostatnú kategóriu tvoria
členstvá, kde je členom UPJŠ ako celok, takýchto nie je veľa. UPJŠ
ako celok je členom v The European University Association
– EUA, je signatárom a členom The Magna Charta Universitatum.
Taktiež sme členmi v organizáciách so slovenským pozadím:
Slovak French University Institute - L’Institut universitaire franco-
slovaque (IUFS), The American Chamber of Commerce in
Slovakia, The British Chamber of Commerce in the Slovak
Republic, Košice IT Valley. Myslím si, že pre UPJŠ nie je dôležitý
počet organizácií, ktorých je členom, veď to je možné aj umelo
navyšovať, podstatná je ale najmä kvalita našej práce v rámci týchto
organizácií, naša angažovanosť a schopnosť využiť členstvo pre
potreby univerzity. Môžem prehlásiť, že v rámci každej organizácie,
ktorej je UPJŠ členom, sme aj skutočne aktívni, naše vzťahy
pestujeme a sú obojstranne prospešné. Dlhodobo sa celkový počet
inštitucionálnych a individuálnych členstiev na UPJŠ drží
na úrovni približne 400, teda priemerne každý druhý tvorivý
zamestnanec je zapojený do práce v medzinárodných
organizáciách, orgánoch a združeniach. Je potrebné vyzdvihnúť
fakt, že naši učitelia a experti využívajú svoju odbornosť, zapájajú sa
do medzinárodných aktivít, a naopak, takéto členstvá sú pre našich
expertov a pracoviská prínosom najmä v oblasti získavania nových
poznatkov a aktuálnych informácií v odbore, sú dôležité pre
medzinárodnú reprezentáciu pracoviska, vedú k spoločným

publikáciám a projektom.

• Ako vyplýva z mnohých výročných správ univerzity

o zahraničných vzťahoch, aj naša univerzita považuje člen-

stvo v EUA (European University Association) za zásadné

a kľúčové. Čo považujete Vy osobne za to najdôležitejšie?

EUA je platforma pre spoluprácu a komunikáciu univerzít
najmä z Európy, a čo je podstatné, nejde len o formálnu
organizáciu, ale určite platí, že EUA sleduje a pouka-
zuje na aktuálne trendy v oblasti vzdelávania, vedy, ako aj v tretej
úlohe univerzít. V každej z týchto troch úloh univerzít dochádza
k zmenám, na ktoré je potrebné reagovať, a myslím si, že práve
na stretnutiach a podujatiach, ktoré EUA organizuje – a ide
o širokú škálu typov podujatí od interaktívnych workshopov
po obrovské konferencie s 800 účastníkmi – je možné pri šikovnej
interpretácii získať informácie, ako sa ostatné univerzity vedia
vysporiadať s novými výzvami a taktiež aké sú odporúčania EUA.
Napríklad, EUA už dlhšie hovorí o európskych štandardoch
vzdelávania – ESG, vydáva k tomu publikácie, organizuje
workshopy. Naša univerzita aj vďaka modernosti vtedajšieho
rektora prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., a v tom čase prorektora
prof. RNDr. P. Sováka, CSc., aktuálneho rektora UPJŠ, začala
v roku 2015 presadzovať princípy ESG, ku ktorým sa aktuálne hlási
aj Slovenská rektorská konferencia a novovznikajúca Akreditačná
agentúra SR. My na UPJŠ sme uchopili túto tému dostatočne skoro
a v súčasnosti „prechod“ na ESG nie je „boľavý“, náročný, ale je
prirodzeným prejavom vývoja, ktorého sme už dlhšie súčasťou.
Taktiež sledujeme, ako sa EUA stavia k novým trendom v oblasti
výučby a ako dobré univerzity pracujú s inovatívnymi formami
vzdelávania, ako motivujú študentov, aké postupy sa využívajú pri
uplatniteľnosti absolventov, aká pozornosť sa venuje kariérnemu
rastu učiteľov. Ďalší príklad – aktuálne som sa vrátila zo stretnutia
fókusovej skupiny v Aalborgu o tom, aká je úloha univerzít
v regionálnom ekosystéme. Ide o tému, ktorá je vedecky pod-
chytená viac ako dvadsať rokov, ale stále je aktuálna a živá
a v každom časovom intervale aj vzhľadom na konkrétne
podmienky konkrétnej univerzity modifikovateľná. V rámci fóku-
sovej skupiny sme niekoľko hodín diskutovali, tvorili a porovnávali
skúsenosti z jednotlivých univerzít, ktoré sa podujatia zúčastnili.
A toto je to podstatné, čo má byť prínosom interakcií v rámci
EUA – vzájomne sa obohatiť, poučiť, motivovať, inšpirovať. Lídri
univerzít vidia dobré príklady na iných univerzitách a ich úlohou
je prispôsobiť ich tak, aby sa mohli uplatniť v ich prostredí.

• A otázka na záver: ak by ste mali hodnotiť medzinárodnú

spoluprácu našej univerzity za posledné roky, čo by ste

vyzdvihli ako top aktivitu?

Je toho, samozrejme, viac, všetky naše medzinárodné aktivity
sú výsledkom práce našich expertov, myslím si, že vzrástlo
povedomie o tom, že otvorenie sa svetu zvyšuje našu vnútornú
odolnosť a má spätne vplyv na rast kvality nášho výskumu
a vzdelávania. Učitelia si čoraz viac uvedomujú nevyhnutnosť
zmedzinárodnenia. Na úrovni výskumných tímov na našich
pracoviskách je niekoľko veľmi dôležitých spoluprác, najmä
na našich veľkých fakultách. Na univerzitnej úrovni určite
za najvýznamnejšie považujem našu prácu a angažovanie
sa v rámci EUA.

Ďakujem za rozhovor.

Pýtala sa:
PhDr. Daniela Džuganová,

šéfredaktorka Universitas Šafarikiana
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Poslaním iniciatívy Východ nie je exit je zmierňovať súčasné
trendy odlivu mladých ľudí posilňovaním pozitívneho imidžu
regiónu ako dobrého miesta pre život, štúdium akariéru. Iniciatíva
už po druhýkrát priniesla rovnomennú konferenciu so zau-
jímavými témami, ktoré dňa 4. 12. 2018 prilákali množstvo
účastníkov a ctených hostí. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr.

Pavol Sovák, CSc., aktívne vystúpil v diskusnom paneli „Mesto
a univerzita“, v ktorom rezonovali otázky typu Potrebuje mesto

univerzitu? Potrebuje univerzita mesto? Je znižovanie počtu študentov

na vysokých školách východného Slovenska výlučným problémom

školy? Nemali by mestá a regióny okrem kampaní zameraných na príliv

investorov či rozvoj turizmu vytvárať spolu s univerzitami a firmami

aj ucelené komunikačné kampane s fókusom na mladých ľudí?

Čo priniesol 12. ročník veľtrhu PRO EDUCO?

Medzinárodný veľtrh vzdelávania sa 5. a 6. decembra 2018
predstavil v Košiciach už po 12. raz. Steel Aréna otvorila svoje
brány pre 8 000 mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov, ktorí tak
získali jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so študĳnými
programami 82 fakúlt 17 slovenských a českých univerzít, nazrieť
do zákulisia a ponuky 40 stredných škôl; prácu alebo vzdelávacie
programy im ponúklo ďalších 20 inštitúcií a veľkých
zamestnávateľov. Súčasťou podujatia bol aj prezentačný stánok
UPJŠ s aktívnou účasťou zástupcov všetkých jej fakúlt.

Mgr. Adriana Sabolová

Rektorát UPJŠ vKošiciach

Vedenie UPJŠ vKošiciach na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2018
vyhodnotilo súťaž o vytvorenie loga pri príležitosti 60. výročia
vzniku UPJŠ v Košiciach, ktoré sa bude v kalendárnom roku 2019
používať v grafickom spracovaní internej a externej komunikácie,
v súlade s Dizajn manuálom UPJŠ v Košiciach. V termíne do konca
novembra 2018 bolo doručených spolu 28 návrhov z radov
študentov a zamestnancov univerzity, ktorým týmto vyjadrujeme
poďakovanie za ich účasť v súťaži.

Autorom víťazného návrhu loga je Bc. Radovan Holota

z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zároveň boli ocenení
autori troch ďalších návrhov log za ich kreatívny prístup,
originalitu a vizuálnu atraktívnosť: Mgr. Andrea Dohovičová,
Univerzitná knižnica, Bc. Martina Pivarníková, Prírodovedecká
fakulta UPJŠ, a Bc. Ivana Ribárová, Filozofická fakulta UPJŠ
vKošiciach.

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prĳal víťaza
súťaže a ostatných úspešných autorov log v pondelok 17. decembra
2018 a zaželal im veľa ďalších študĳných a pracovných úspechov.
Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kancelárie rektora za účasti
prorektora prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., a kancelárky Mgr.

Adriany Sabolovej.
Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Rektorát UPJŠ vKošiciach

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívila
v pondelok 21. januára 2019 delegácia z Ruskej akadémie vied.
Úvodné stretnutie predstaviteľov univerzity, fakúlt, univerzitných
pracovísk s hosťami z Ruskej akadémie vied Vladimirom

Sukharevom a Dimitrim Svetogorovom, predsedom Spo-
jeného výskumno-vedeckého centra, o. z., Košice, Michalom

Jankom a jeho členmi Petrom Iatsyshynom a Viliamom

Závodským sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách v prie-
storoch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici.
Po úvodných rozhovoroch si hostia prezreli priestory TIP – UPJŠ,
VC Promatech a Univerzitného vedeckého parku Technicom.
Následne sa ruská delegácia a predstavitelia UPJŠ presunuli na LF
UPJŠ v Košiciach a navštívili aj priestory UVPMedipark na Triede

SNP v Košiciach. Spoločného rokovania sa v mene univerzity
zúčastnili kvestor RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., prorektor pre
vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr.

Peter Fedoročko, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy
a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., poradca rektora pre
implementáciu projektu Medipark a pre oblasť transferu výsledkov
výskumu a know-how do praxe MVDr. Ján Rosocha, CSc.,
dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prof. RNDr. Gabriel

Semanišin, PhD., riaditeľ Technologického a inovačného parku
UPJŠ prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Dr. h. c. prof.

RNDr. Alexander Feher, DrSc., z Výskumného centra
PROMATECH, prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ doc. MVDr.

Monika Halánová, PhD., mim. prof., prof. MUDr. Zuzana

Gdovinová, CSc., a doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.,
z Lekárskej fakulty UPJŠ, prodekanka Prírodovedeckej fa-
kulty UPJŠ prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., a prodekan
Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Cieľom návštevy bolo prezentovať možnosti spolupráce
vo vedeckej a výskumnej oblasti medzi Ruskou akadémiou vied
a UPJŠ v Košiciach s prioritným zameraním na využitie potenciálu
vedeckých parkov našej univerzity.

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Rektorát UPJŠ vKošiciach
Foto: Ruská akadémia vied
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IX. REPREZENTAČNÝ BÁL UPJŠ
Vo víre spoločenského tanca, tónov zvučných melódií

a príjemnej nálady sa už tradične začal nový kalendárny rok
na našej alma mater. Slávnostne vyzdobené priestory hotela
DoubleTree by Hilton v Košiciach boli opäť raz dôstojným
miestom pre uskutočnenie IX. Reprezentačného bálu UPJŠ, ktorý
sa konal v piatok 1. februára 2019. Moderátorská dvojica Jasmina

Alagič a Martin Nikodým uvádzala jednotlivé vstupy
celovečerného programu, ktorým bolo vystúpenie hudobnej
skupiny RADICAL, tanečného klubu ELLEGANCE a ľudovej
hudby SOKOLY s precíteným speváckym prejavom pani
Kandráčovej. Vyvrcholením večera bola prítomnosť
vynikajúceho slovenského speváka Mira Žbirku, ktorý ponúkol
účastníkom podujatia hudobnú zmes svojich najznámejších
skladieb.

O celkovú organizačnú prípravu a dôstojný priebeh podujatia
sa postaral tím Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou,
ktorý už po deviatykrát koordinovala kancelárka Mgr. Adriana

Sabolová.

Podujatie sponzorsky podporili:

Mgr. Adriana Sabolová

Rektorát UPJŠ vKošiciach
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EMERITNÉMU PREZIDENTOVI SR RUDOLFOVI SCHUSTEROVI
BOL UDELENÝ TITUL DOCTOR HONORIS CAUSA

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach bola v piatok 18. januára 2019 udelená čestná
vedecká hodnosť „doctor honoris causa” emeritnému prezidentovi
Slovenskej republiky, úspešnému a medzinárodne uznávanému
politikovi a všestranne tvorivej kultúrnej osobnosti Ing.

Rudolfovi Schusterovi, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach mu udelila čestný titul Dr. h. c. pri príležitosti jeho
významného životného jubilea, a to vo vednom odbore politológia
za profilovanie modernej podoby funkcie prezidenta Slovenskej
republiky, rozvoj demokracie a politiky ako služby občanom,
výrazný vklad vlastných kultúrno-umeleckých projektov
do slovenskej kultúry a literatúry a podporu slovenskej vedy
a slovenského vysokého školstva i samotnej Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach pri etablovaní sa v ERA (European Research
Area) a EHEA (European Higher Education Area).

„Rudolf Schuster vždy prejavoval úctu ku košickým univerzitám

i ústavom SAV, podporoval ich a hrdil sa ich úspechmi. Univerzitu

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej výsledky propagoval

na mnohých pracovných i spoločenských podujatiach na Slovensku

a v zahraničí. Aj v dôsledku týchto jeho aktivít univerzitu navští-

vili viaceré významné osobnosti diplomatického zboru či aka-

demickej sféry,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr.

Pavol Sovák, Csc.

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD., sa tak stal v poradí 41.
nositeľom čestného titulu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach. Udelenie vedeckej hodnosti sa uskutočnilo v Historickej
aule UPJŠ v Košiciach za prítomnosti mnohých významných
osobností.

„Dovoľte mi, aby som čo najúprimnejšie poďakoval Vedeckej

rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a osobne Vašej

magnificencii, rektorovi tejto známej univerzity prof. RNDr.

Pavlovi Sovákovi, CSc., za úctu a uznanie, prejavené udelením

čestného doktorátu. Chcem Vám pri tejto príležitosti sľúbiť, že sa aj

v ďalšom mojom živote budem snažiť dôstojne reprezentovať Vašu

univerzitu, ktorá od dnes je a bude aj mojou alma mater, a pomáhať

jej všade tam, kde budem môcť a kde moje sily na to budú

stačiť,” povedal Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
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Rektorát UPJŠ vKošiciach

LAUREÁTOM SÚŤAŽE „ŠTUDENTSKÁ
OSOBNOSŤ SLOVENSKA“ SA STAL
ŠTUDENT PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ

UPJŠ V KOŠICIACH JE PODĽA RANKINGU
BEST GLOBAL UNIVERSITIES MEDZI
EURÓPSKOU ELITOU

Štrnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal
svojich laureátov za akademický rok 2017/2018. Odborná porota
tento rok vybrala úspešných študentov a mladých vedcov z 91
nominácií v dvanástich kategóriách. V kategórií Právo sa stal
laureátom súťaže študent Právnickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach Bc. Lukáš Tomaš. V oblasti
publikačnej činnosti sa Lukáš Tomaš zameriava na oblasť
správneho práva, ťažiskovo na problematiku územnej samosprávy.
Popritom však svoju pozornosť venuje aj súvisiacim otázkam
ústavného práva, právnej teórie a problematike dejín štátu a práva
(vývoj konfesného práva). Pokiaľ ide o obecnú samosprávu, Lukáš
Tomaš je autorom doteraz štyroch recenzovaných výstupov, ktoré
boli publikované v periodiku Justičná revue vydávanom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalšie tri
publikačné výstupy z oblasti územnej samosprávy sú toho času
posudzované. Výsledky výskumnej činnosti v oblasti normotvorby
ústrednej štátnej správy boli prezentované vnezávislom odbornom
študentskom periodiku Legal Point, ktoré vydáva ELSA Slovensko.
Vo svojej publikačnej činnosti v oblasti administratívy Lukáš
Tomaš spolupracuje s renomovanými odborníkmi z právnej teórie
i aplikačnej praxe. Spoločne s doc. JUDr. Jozefom Tekelim,

PhD., vydáva monografiu Všeobecné záväzné nariadenia v školstve.
Podujatie „Študentská osobnosť Slovenska“ sa uskutočnilo

pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a každoročne sa koná
pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slo-
venskej akadémie vied.

NOVOVYMENOVANÍ PROFESORI
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval

v pondelok 10. decembra 2018 v Prezidentskom paláci 12 nových
vysokoškolských profesorov, medzi ktorými mala svoje zastúpenie
aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Menovacie dekréty
si z rúk prezidenta prevzali: doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.,
v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácie,
a doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., v odbore informatika.

Novovymenovaným profesorom srdečne gratulujeme!

REKTOR UPJŠ
V KOŠICIACH
PODPÍSAL
KOLEKTÍVNU
ZMLUVU

Medzi Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, zastúpenou jej predsedníčkou RNDr. Helenou

Mičkovou, PhD., a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
zastúpenou rektorom prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., bola
v stredu 6. februára 2019 podpísaná Kolektívna zmluva. Stalo sa tak
za účasti kvestora RNDr. Ing. Michala Tkáča, PhD., a vedúcej
Úseku organizačných činností a personalistiky RNDr. Edity

Vojtovej.
Uvedená kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky

a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy
medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povin-
nosti zmluvných strán. Jej prílohy tvoria Zásady pre tvorbu
a použitie sociálneho fondu a Zásady pre realizáciu doplnkového
dôchodkového sporenia na roky 2019 – 2020.

Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu
zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 1. marca 2019.

Renomovaný rebríček Best Global Universities zostavuje U. S.
News, ktorý zverejnil piate vydanie globálneho rankingu univerzít.
Best Global Universities Ranking sa zameriava na celosvetové
porovnávanie univerzít s cieľom poskytnúť informácie najmä
študentom a verejnosti o najúspešnejších univerzitách sveta.
Pri svojom hodnotení sleduje výskumné aktivity a reputáciu
univerzity. Zahŕňa celkovo 1 250 top inštitúcií pochádzajúcich
zo 75 štátov sveta.

UPJŠ v Košiciach sa už niekoľko rokov umiestňuje
v renomovaných hodnoteniach a rankingoch – okrem Best
Global Universities Ranking napr. aj v rankingu URAP
a U-Multirank – na dobrých pozíciách a v porovnaní s inými
slovenskými univerzitami je pravidelne v prvej dvojke až trojke.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podľa aktuálne
zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities
umiestnila na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe.
V rámci posudzovania slovenských univerzít je druhou najlepšou
univerzitou na Slovensku. Oproti minulému roku sa zlepšila
v súhrnnom bodovom hodnotení, ku ktorého rastu
prispelo zlepšenie indikátora globálnej reputácie UPJŠ
v Košiciach.

„Umiestnenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je

dôkazom pretrvávajúcej kvality výskumu a vedeckých výstupov

univerzity a jej vedeckej profilácie. Dobré umiestnenie v pre-

stížnych rankingoch nie je možné zabezpečiť inak ako dlhodobou

kvalitnou prácou,“ zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr.

Pavol Sovák, CSc.
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Na lekárskej fakulte čakali návštevníkov DOD

zaujímavé prednášky a videá, modely ľudského

tela, skutočné kosti, zuby či chirurgické pomôcky

Vyše päťsto stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska zavítalo
vo štvrtok 7. februára 2019 na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach,
kde bol pre nich pripravený deň otvorených dverí s cieľom
predstaviť štúdium na tejto fakulte. Súčasťou úvodného stretnutia
v aule bolo prezentačné video, vďaka ktorému mohli návštevníci
virtuálne nahliadnuť do rôznych priestorov fakulty, ako sú
posluchárne, laboratóriá či klinické pracoviská v zdravotníckych
zariadeniach. Okrem teoretickej a praktickej výučby im video
priblížilo i univerzitu a samotné mesto Košice. Po ňom privítala
návštevníkov prodekanka pre študĳný program zubné lekárstvo
MUDr. Silvia Timková, PhD., ktorá v krátkosti predstavila
fakultu a ponúkané študĳné programy. Následne sa chopili slova
zástupcovia študentských organizácií a farbisto načrtli tú odľah-
čenejšiu stránku náročného štúdia – študentský život a aktivity
dvoch študentských spolkov. Na záver úvodného programu
zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur a po nej sa študenti
rozišli do ďalších posluchární a laboratórií, kde na nich čakalo
pestré „pel-mel“, ilustrujúce štúdium zdravotníckych odborov

Fakulty a pracoviská Univerzity Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach už tradične každý rok orga-

nizujú pre záujemcov o štúdium a návštevníkov

Deň otvorených dverí. O podujatia, na ktorých

prezentujú možnosti štúdia priamo v priestoroch

fakúlt a pracovísk, ako aj osobné stretnutia

stredoškolákov s pedagógmi je z roka na rok väčší

záujem.

A čo zaujímavé priniesli tohoročné DOD na fa-

kultách a univerzitných pracoviskách?

ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo a doktorských
študĳných programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.

Pre záujemcov o zdravotnícke odbory boli pripravené
prezentácie študĳných programov fyzioterapia a verejné
zdravotníctvo v seminárnej miestnosti a navštíviť tiež mohli Ústav
ošetrovateľstva LF UPJŠ, ktorého pracovníčky im predstavili
študĳný program ošetrovateľstvo a ukázali simulačné laboratória
so špeciálnymi figurínami a simulátormi uľahčujúcimi výučbu
ošetrovateľských techník.

Náplň výučby doktorských študĳných programov priblížili
predovšetkým aktivity v štyroch veľkých posluchárňach.
V posluchárni P1 si mohli záujemcovia pozrieť zubárske
inštrumentárium, modely zubov a ľudského chrupu, vyskúšať si
za asistencie pracovníkov zubných kliník trhanie zubov na zu-
bárskych fantómoch i prácu s vŕtacím trenažérom – mohli
napríklad vyvŕtať dieru do umelých zubov, ktoré potom vyplnili
bielou výplňou. Výučbu predklinických predmetov demonštrovali

ZO ŽIVOTA
UNIVERZITY

NA DŇOCH OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIVERZITE
VÍTALI ZÁUJEMCOV PEDAGÓGOVIA I ŠTUDENTI
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Aj prírodovedci otvorili dvere svojej fakulty

Prírodovedecká fakulta otvorila začiatkom februára svoje dvere
nielen všetkým záujemcom o štúdium prírodných vied, ale aj
študĳným poradcom a širokej verejnosti. Od roku 2014 sa toto
podujatie začína stretnutím stredoškolákov s úspešnými

absolventmi ich almamater, aby umožnili mladým ľuďom, ktorí
sa zaujímajú o prírodovedné štúdium, dozvedieť sa nielen o náplni

Na filozofickej fakulte DOD prilákal stovky

uchádzačov o štúdium

Posledný deň skúškového obdobia v zimnom semestri – to je
už tradičný termín Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty

UPJŠ v Košiciach. Tento rok pripadol na piatok 8. februára 2019
a rovnako ako uplynulé dva ročníky sa uskutočnil v spolupráci
a pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európ-

skej komisie.
Pozvanie vedenia fakulty prĳalo odhadom okolo 700 študentov

maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií z celého
východného Slovenska. V areáli fakulty na Moyzesovej 9 a Ulici
Dr. Kostlivého v historickom centre Košíc im boli k dispozícii
popri tradičných formách prezentácie aj rôzne netypické formy
– tvorivé dielne, zábavné kvízy a testy, logické hádanky alebo
projekcie študentských filmov. Jednotlivé študĳné programy sa
prezentovali v hlavných fakultných budovách, ktoré sú
pomenované po starogréckych filozofoch Sokratovi, Aristotelovi
a Platónovi – najväčší záujem bol o psychológiu, anglistiku
a masmediálne štúdiá. Študentské spolky pôsobiace na FF UPJŠ
predstavili svoje činnosti v budove Minerva.

„Záujemcom o štúdium na našej fakulte sme ponúkli aj

prezentácie študĳných pobytov na zahraničných univerzitách, ktoré

realizujeme prostredníctvom programu Erasmus+,“ uviedla
dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., s tým, že
fakulta má podpísaných 137 zmlúv s 91 univerzitami v 27 krajinách
sveta. „Pozornosť uchádzačov o štúdium na našej fakulte priťahujú

a charaktere ich práce, ale hlavne ako a čím im pomohlo štúdium
prírodných vied, matematiky a informatiky k úspešnej seba-
realizácii v praxi a naplnilo aj ich cestu za úspechom. Pozvaní hostia
za pomoci zaujímavých prezentácií predstavili prítomným
študentom odbornú problematiku, v ktorej pôsobili alebo pôsobia.
Stredoškoláci sa takto dozvedeli viac o rôznych profesiách, ich
náplni, ale aj možnostiach uplatnenia v praxi po skončení štúdia.
Potlesk či smiech prítomných vyvolaný opisom zaujímavých
i vtipných zážitkov, ale i získaných poznatkov prednášajúcich z ich
čias počas štúdia na fakulte bol tým najlepším zrkadlom podujatia.

Po skončení prednášok a následnej diskusii s úspešnými
absolventmi mali návštevníci možnosť navštíviť príslušné ústavy.
Zamestnanci ústavov pre nich pripravili bohatý program, ktorý
zahŕňal nielen atraktívne popularizačné a odborné prednášky
z daného odboru, ale aj prehliadky pracovísk a posluchární,
prezentácie výsledkov výskumu, medzinárodnej spolupráce,
starostlivosti o študentov či neformálne diskusie so študentmi
fakulty o štúdiu a mimoškolských aktivitách. Na podujatie prĳali
pozvanie zástupcovia IT firiem ako IBM Slovakia, Global Logic,
VSL Software, FPT, NESS či Dcore, ktorí prezentovali možnosti
uplatnenia sa v praxi záujemcom o štúdium informatiky.
Spoločnosti MEDIREX Group, a. s., EPPENDORF, s. r. o., Lifem,
s. r. o., aGYNECARE, s. r. o., zaujali záujemcov o štúdium biológie
a ekológie nielen zaujímavými infostánkami, ale aj svojimi
ponukami práce pre budúcich úspešných absolventov. Počas celého
dopoludnia mali návštevníci možnosť získať informácie o štúdiu
na fakulte, prezrieť si špičkové laboratóriá fyziky, geografie,
chémie, biológie a ekológie či vyskúšať si rôzne matematické
a informatické hlavolamy.

To, že podujatie určené predovšetkým záujemcom o štúdium
na tejto fakulte bolo zaujímavé, nám potvrdili „rušné“ laboratóriá
a učebne. A tak veríme, že svet vedy a bádania priláka knám ďalších
mladých nadšencov, ktorí sa stotožňujú s mottom nášho dňa
otvorených dverí: „Veda mení svet“.

rôzne modely i skutočné ľudské kosti v susednej posluchárni P2,
kde sa venovali študentom viacerí pracovníci ústavu anatómie.
V posluchárni P3 doplnili prednášku o chirurgických odboroch
videá z rôznych operačných zákrokov a študenti si mali možnosť
ohmatať aj rôzne nástroje a pomôcky, od ihiel, nožníc a peanov
pomechanické šĳacie aparáty – staplery. Prezentáciu I. chirurgickej
kliniky dopĺňali pracovníci kliniky kardiochirurgie, ktorí
stredoškolákov učili základné šicie techniky na banánoch a lekárka
z kliniky anestéziológie a resuscitácie VÚSCH im zas priblížila
význam používaných pomôcok, ako sú ambuvak, vzduchovod,
orotracheálna kanyla, laryngeálna maska, kontrapulátor a po-
dobne. V ďalšej posluchárni P4 sa konali prednášky odborníka
približujúce náplň internej medicíny.

Pred posluchárňami boli umiestnené infostánky – a to prí-
pravného kurzu z biológie a chémie na prĳímacie skúšky
a študĳného oddelenia poskytujúceho informácie o podmienkach
podávania prihlášok a prĳímacích skúšok. Program dopĺňali
študentské aktivity ako nácvik poskytovania prvej pomoci či
prezentácia študentských projektov, napríklad Nemocnice

u medvedíka, ktorý pomáha deťom predškolského veku odbúravať
strach z lekárov. Tí najzvedavejší mohli navštíviť ešte vybrané štyri
pracoviská – Laboratórium výskumných biomodelov (zverinec),
kde sa dozvedeli o prínose hlodavcov pre biomedicínsky výskum,
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, ktorý skúma úlohu
črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb človeka
a využitie cielenej modulácie črevnej mikrobioty v prevencii
a terapii, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny či Ústav
patologickej fyziológie LF UPJŠ.

„Verím, že bol včerajší Deň otvorených dverí na Lekárskej

fakulte UPJŠ v Košiciach pre stredoškolákov naozaj obohacujúci

a poskytol im množstvo informácií a zážitkov, ktoré im pomôžu

v rozhodovaní sa, aký si zvoliť smer v ich ďalšom štúdiu. Teší ma

veľká účasť študentov a veľmi dobré odozvy,“ hovorí dekan LF UPJŠ
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.



Deň otvorených dverí na ústave telesnej výchovy

a športu

Dňa otvorených dverí na Ústave telesnej výchovy a športu
UPJŠ v Košiciach sa zúčastnili študenti stredných škôl a gymnázií
z Košického a Prešovského kraja. Na DOD 8. februára 2019
predstavili zamestnanci v spolupráci so študentmi záujemcom
študĳný program šport a rekreácia, ktorý sa na ústave realizuje už
ôsmy rok. Oboznámili ich s krátkou históriou študĳného
programu, s charakteristikou štúdia a následným uplatnením
absolventa v praxi. Predviedli praktické ukážky z požiadaviek
na prĳímacej skúške, kde si mohli aj samotní záujemcovia vyskúšať,
či by bez predchádzajúcej prípravy zvládli napríklad gymna-
stickú zostavu alebo člnkový beh. Študenti odchádzali spokojní
amy dúfame, že sa s nimi stretneme v nasledujúcom akademickom
roku.

Autori príspevkov:
RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
PhDr. Svetlana Libová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ vKošiciach
PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Mgr. Romana Marčišinová

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ vKošiciach
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REKTOR PRIJAL VÍŤAZOV TRÉNINGOVÉHO
PROGRAMU „PODNIKNI NIEČO!“
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prĳal
študentky Filozofickej fakulty UPJŠ Alexandru Firmentovú

a Natáliu Bodišovú, ktoré počas prezentácie účastníkov
tréningového programu „Podnikni niečo!“ zaujali svojimi
inšpiratívnymi podnikateľskými nápadmi. Na stretnutí, ktoré sa
konalo 11. 12. 2018, spoločne s riaditeľom TIP – UPJŠ
prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc., kvestorom UPJŠ
RNDr. Ing. Michalom Tkáčom, PhD., kancelárkou UPJŠ Mgr.

Adrianou Sabolovou a poradkyňou UNIPOC Mgr. Zuzanou

Kožárovou diskutovali o možnostiach realizácie ich projektov.
Prítomní v diskusii zdôraznili fakt, že snahou univerzity bude
podpora študentov, aby rozmýšľali o vlastnom kariérnom
smerovaní, aby sa naučili vnímať podnikateľské príležitosti
vprostredí univerzity a možnosťprepájať svoje podnikateľské plány
v súlade so zámermi Technologického a inovačného parku (TIP
– UPJŠ).

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Rektorát UPJŠ v Košiciach

aj atraktívne programy dvojitých diplomov magisterského stupňa

štúdia – v študĳných programoch britské a americké štúdiá, anglický

jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

– a taktiež programy dvojitých diplomov doktorandského stupňa

štúdia – v študĳných programoch britské a americké štúdiá

a slovenské dejiny, kde máme zmluvy s univerzitami v Českej

republike, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Nemecku, Španielsku,

Švédsku a na Ukrajine.“

Ciele podujatia – poskytnúť maturantom a ich rodičom
a pedagógom informácie z prvej ruky, aby si mohli vytvoriť reálny
obraz nielen omožnostiach štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ, ale
aj o nárokoch, ktoré sú na študentov kladené, a tiež o uplatnení sa
na trhu práce po skončení štúdia – sa podarilo naplniť, o čom
svedčia aj reakcie prítomných maturantov.

„Osobný kontakt nenahradí žiadna iná forma komunikácie.

Neľutujem, že som sem dnes prišla, lebo som dostala odpovede

na všetky otázky,“ prezradila Prešovčanka Janka, ktorá má záujem
o štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. Matúš
z Košíc, ktorý si chce podať prihlášku na masmediálne štúdiá,
oceňuje skutočnosť, že o tomto študĳnom odbore ich informovali
aktuálni študenti. „Bolo zaujímavé počuť, ako si pochvaľujú, že sa
rozhodli práve pre Košice a pre túto fakultu. Pôvodne som chcel

ísť do Brna, ale nakoniec predsa ostanem doma. Mňa rozhodne

presvedčili.“



PRACOVNÍCI LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ
ZÍSKALI PRESTÍŽNE OCENENIA

Docent Jozef Gonsorčík

laureátom Ceny KSK

V Štátnom divadle v Ko-
šiciach sa v piatok 7. decembra
2018 uskutočnil slávnostný akt
udeľovania najvyšších verejných
ocenení regionálnej samosprávy
jednotlivcom a kolektívom
– Ocenení osobnostiam Ko-
šického samosprávneho kraja
za rok 2018. Prestížnu Cenu KSK
si z rúk predsedu Košického
samosprávneho krajaRastislava

Trnku prevzal aj dlhoročný
pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. Jozef

Gonsorčík, CSc., FESC, ktorý pôsobil v období rokov 2004 – 2007
ako prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a v r. 2011 – 2018
zastával funkciu prodekana pre pedagogickú činnosť v 4. – 6.
ročníku študĳného programu všeobecné lekárstvo. Cena mu bola
udelená za dlhoročný podiel na rozvoji Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a za jeho významný
prínos v metodológii pedagogického procesu, ako aj za ľudský
a vysoko profesionálny prístup k pacientom.

Na slávnostnom udeľovaní Ocenení osobnostiam Košického
samosprávneho kraja boli popri najvyššom ocenení Cena
Košického samosprávneho kraja, ktorú udeľuje Zastupiteľstvo KSK
občanom a kolektívom za prínos pre rozvoj kraja, za činy
statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za činy a výsledky v hu-
manitárnej, cirkevnej, kultúrnej, umeleckej aj športovej činnosti,
odovzdané aj ďalšie ocenenia – Ceny predsedu KSK a Plakety
predsedu KSK. V kultúrnom programe sa predstavil Folklórny
súbor Železiar, balet Štátneho divadla a jeden z ocenených
– Marián Čekovský.

Prof. Zuzane Gdovinovej udelili titul „Môj lekár“

Ocenenie „Môj lekár“ získala
na prvom ročníku oceňovania
Asociáciou na ochranu práv
pacienta (AOPP) pracovníčka
Lekárskej fakulty UPJŠ v Koši-
ciach prof. MUDr. Zuzana

Gdovinová, CSc., FESO, FEAN,
prednostka Neurologickej kli-
niky LF UPJŠ a UNLP Košice.
AOPP udelila ocenenie „Môj

lekár“ a „Moja sestra“ desiatim
slovenským lekárom a sestrám
za ich prácu a podporu pacient-
skych organizácií a pacientov,
pričom ocenených vyberala

porota zložená zo zástupcov zdravotníckej obce, pacientov aj
médií, a ceny im odovzdala ministerka zdravotníctva Andrea

Kalavská spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou

v piatok 23. novembra počas 2. celoslovenskej pacientskej
konferencie AOPP.

„Vďaka osobnému nasadeniu, odborným znalostiam, ochote

a veľkému zanieteniu pani profesorky Gdovinovej sa podarilo

za ostatný rok urobiť v oblasti povedomia o cievnej mozgovej príhode

výrazný posun dopredu, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch

trombolyzovanosti pacientov na Slovensku. Zaslúžená a veľká

vďaka patrí pani profesorke za záchranu tisícov životov pacientov

s náhlou cievnou mozgovou príhodou,“ píše sa v nominácii
na ocenenie.

Oceneným srdečne gratulujeme!

RNDr. JaroslavaOravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
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SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
UDELILA ZLATÚ MEDAILU JUBILUJÚCEJ
LEKÁRSKEJ FAKULTE UPJŠ

Pri príležitosti 70-teho výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach udelila Slovenská lekárska spoločnosť našej fakulte
Zlatú medailu SLS. V zastúpení dekana profesoraDaniela Pellu ju
prevzal prodekan docent Jozef Firment z rúk prezidenta SLS
profesora Jána Brezu v utorok 20. novembra 2018 na odbornom
podujatí, ktoré spojilo 55. východoslovenské lekárske dni, XXII.

výročnú konferenciu Slovenskej lekárskej spoločnosti a 7. dni pre-

ventívnej medicíny organizované Slovenskou lekárskou komorou.
Okrem fakulty ako celku boli ocenení aj viacerí členovia

akademickej obce LF UPJŠ. Po slávnostnej časti a minúte ticha
venovanej pamiatke profesora Zoltána Tomoriho a profesora
Štefana Mydlíka, významných pracovníkov fakulty a lekárskej
spoločnosti, ktorí nás krátko predtým navždy opustili, sa konala
odborná časť konferencie rozdelená na dve časti.

„Ako prvé odzneli v dopoludňajšom bloku prednášky o náhlych

mozgových príhodách, sclerosis multiplex, modernom pohľade

na ‚detské mozgové príhody‘, nebezpečí dennej spavosti, pádov

u starších ľudí a migrénach. Garantom bloku bola prednostka

neurologickej kliniky profesorka Gdovinová. Popoludňajšia časť bola

venovaná prevencii v gynekológii a pôrodníctve, pričom garanciu

nad blokom prevzal profesor Lukačín a nosné prednášky zabezpečila

gynekologická klinika 1. súkromnej nemocnice, a. s., Košice – Šaca.

Úroveň prednášok v obidvoch blokoch bola vysoká a zároveň

adekvátna poslaniu podujatia – sprístupniť možnosti prevencie

chorôb pre všeobecných lekárov. Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť

vynikajúce prezentácie mladšej generácie odborníkov (Škorvánek,

Dosedla, Brenišín), ktorí v ničom nezaostávali za staršími, všeobecne

uznávanými odborníkmi,“ konštatuje spoluorganizátor podujatia
prof. Oliver Rácz, podľa ktorého malo podujatie výbornú účasť
a skvelé odozvy. Okrem asi stovky registrovaných účastníkov
zo Spolku lekárov v Košiciach a Regionálnej lekárskej komory
prejavili záujem o prednášky aj viacerí študenti LF UPJŠ.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
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V košických Kasárňach/Kulturparku sa konala vernisáž obrazov
Ľudská slza ako umenie, a to v utorok 15. januára 2019. V rámci
podujatia sa verejnosti predstavili autori zaujímavých fotografií
slznej tekutiny chorých ľudí zobrazených pomocou atómového
silového mikroskopu, spolu s pôsobivými výsledkami ich vedeckej
práce. Dvadsaťsedem obrazov predstavených širokej verejnosti je
ovocím spolupráce očnej lekárky MUDr. Gabriely Glinskej

a troch výskumných tímov združených okolo doc. RNDr.

Vladimíry Tomečkovej, PhD., z Ústavu lekárskej a klinickej
biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Mgr. Vladimíra

Komanického, PhD., z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ a RNDr. Natálie Tomašovičovej, CSc., z Ústavu
experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo premietanie
krátkeho filmu s jedinečnými zobrazeniami rôznych očných
a systémových ochorení v slznej tekutine chorých ľudí spojené
s krátkou prednáškou organizátorky výstavy a spoluautorky
projektu doc. RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD. Umeleckým
obohatením vernisáže bola krátka ukážka z divadelného
predstavenia Malý princ divadla ANIMA MEA pripomínajúca
Saint-Exupéryho myšlienku, že to najdôležitejšie je očiam
neviditeľné. V prípade sĺz to však neplatí – ako sa ukázalo, okrem
emócií dokážu detegovať i ochorenia.

„Slzami ľudia vyjadrujú rôznorodé emócie, no presvedčili sme sa

o tom, že slzy dokážu dokonca odhaliť prítomnosť rôznych ochorení.

Je to neuveriteľné, ale každá slza je svojou štruktúrou jedinečná.

Vyšetrili sme doteraz 60 vzoriek pacientov s rôznymi očnými

ochoreniami predného aj zadného segmentu oka, napríklad

so suchým okom, katarakty a rôznymi druhmi glaukómu i ďalšími

ochoreniami oka, ale aj systémovými ochoreniami, ako sú diabetes

mellitus a skleróza multiplex, či psychickými poruchami ako

depresia, úzkosť, bipolárna porucha, Alzheimerova a Parkinsonova

choroba,“ objasnila doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
Výstava realizovaná vďaka finančnej podpore grantu VVGS

-2018-747 trvala do 17. februára. Pilotný vedecko-umelecký
projekt mal širokej verejnosti priblížiť prostredníctvom obrazov
výsledky niekoľkoročného výskumu, ktoré poukazujú na zaujímavý
diagnostický potenciál originálnych zobrazení ľudskej slznej
tekutiny pri rozličných ochoreniach. Slzy pacientov s rôznymi
diagnózami sa svojou štruktúrou líšia od sĺz zdravých ľudí. Vedci
v nich pozorovali veľmi zaujímavé útvary.

Ako poznamenala prorektorka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach a prednostka Ústavu lekárskej a klinickej biochémie LF
UPJŠ prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prvé výsledky výskumu
zameraného na mikroskopické pozorovanie slznej tekutiny sú
veľmi zaujímavé a úspešná spolupráca Lekárskej fakulty UPJŠ
s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ a Slovenskou akadémiou vied
bude aj naďalej pokračovať. „Verím, že prinesie nielen ďalšie

umelecké snímky atraktívne aj pre širokú laickú verejnosť, čoho

dôkazom je uskutočnená vernisáž, ale aj množstvo nových vedeckých

poznatkov, ktoré obohatia naše poznanie,“ konštatovala.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Žofia Hnátová

USKUTOČNILA SA VERNISÁŽ VÝSTAVY
ĽUDSKÁ SLZA AKO UMENIE
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NA LF UPJŠ PREDNÁŠAL VÝZNAMNÝ
ENDOKRINOLÓG KAREL PACÁK

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach prednášal významný
vedec Karel Pacák, prednosta neuroendokrinologického ústavu
National Institute of Health (Bethesda, USA). Prednáška s názvom
Recent advances in genetics, biochemistry, imaging and treatment of

pheochromocytoma sa uskutočnila v stredu 7. novembra 2018,
v rámci odborných podujatí Spolku lekárov v Košiciach.

ĎAĽŠÍ VYDARENÝ POHÁR DEKANA LF UPJŠ V LYŽOVANÍ A SNOWBOARDE
Súťaž v alpskom lyžovaní a snowboarde Pohár dekana Lekárskej

fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorú pre študentov, zamestnancov
a priaznivcov fakulty pripravil dekan prof. MUDr. Daniel Pella,

PhD., sa uskutočnila v sobotu 19. januára 2019 v Ski Centre Levoča
– v Levočskej doline.

Tí, ktorí mali chuť súťažiť, si museli privstať, pretože sa
štartovalo v sobotu už o siedmej ráno. Podujatia sa zúčastnilo
takmer šesťdesiat súťažiacich v štyroch kategóriách: MUŽI
(študenti a zamestnanci fakulty), ŽENY (študentky a za-
mestnankyne fakulty), PRIATELIA LF a SNOWBOARDISTI.
Medzi súťažiacimi prevažovali študenti, ktorých bolo 42

(z toho 5 zahraničných), a zápolili v slnečnom, no mrazivom
počasí, keďže teplomer ukazoval -15 stupňov Celzia. Zatiaľ čo

súťaž snowboardistov bola jednokolová, lyžiari ju mali

rozdelenú na dve kolá, pričom po prvom vyraďovacom kole na
miernejšom svahu postúpila do druhého kola na podstatne
strmšom svahu tridsiatka tých najlepších. Jazda na náročnejšej trati
pripravenej na úrovni Svetového pohára sa nezaobišla bez pádov.
Súťaž nedokončili viacerí pretekári, medzi inými favorizovaný
Filip Rzepecki z Poľska. Po pretekoch nasledoval voľný program
zúčastnených, medzi ktorými bol aj predseda Akademického senátu
LF UPJŠ Jaroslav Majerník a členovia vedenia fakulty Želmíra

Macejová, Monika Halánová, Silvia Timková, Peter

Jarčuška, Pavol Kristian a Jozef Firment či prednostovia
ústavov Ingrid Hodorová a Viliam Donič.

Odovzdávanie cien sa konalo v sobotu večer na spolo-

čenskom posedení. Cenné medaily a poháre odovzdal najlepším
pretekárom dekan Daniel Pella, ktorý mal dôvod na úsmev, pretože
sa podujatie, ktoré spojilo aktívny oddych pri športe v príjemnom
prostredí Levočskej doliny a spoločenské stretnutie študentov
a zamestnancov, nadmieru vydarilo. Večer sa niesol v dobrej

nálade – po vyhlásení víťazov nasledoval vedomostný kvíz,
v ktorom si zmeralo sily 7 študentských tímov a 2 družstvá zložené
z vedenia fakulty a pedagógov. Napriek niektorým zákerným
otázkam týkajúcim sa filmov o Harrym Potterovi či seriálu Priatelia
nakoniec ukázali svoju vedomostnú prevahu práve učitelia.

„Veľmi ma teší, že toto športové podujatie má aj silný spoločenský

rozmer, a som rád, že mnohí naši študenti sú nielen skvelí lyžiari, ale

vedia sa aj veľmi dobre a kultivovane spoločensky zabaviť.

Aj atmosféra pri vedomostnom kvíze ukázala, že väčšina z nich patrí

medzi ľudí so širokým rozhľadom,“ komentoval vydarené podujatie
dekan Daniel Pella.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach

Pred prednáškou prĳal Karla Pacáka dekan LF UPJŠ prof.

MUDr. Daniel Pella, PhD., s ktorým hovorili o možnej ďalšej
spolupráci medzi Lekárskou fakultou UPJŠ a ústavom neuro-
endkrinológie v Bethesde. Profesor Pacák sa stretol aj so svojimi
dlhoročnými spolupracovníčkami prof. MUDr. Ivicou

Lazúrovou, DrSc., FRCP, a MUDr. Mgr. Ivanou

Jochmanovou, PhD., ako aj s predstaviteľmi Spolku lekárov
v Košiciach, s ktorými otvorili možnosti budúcej spolupráce.

Kto je Karel Pacák, M.D., Ph.D., Dsc, FACE:

Internista a endokrinológ českého pôvodu pôsobiaci aktuálne v USA.

Zaoberá sa štúdiom neuroendokrinných tumorov, hlavne nádorov

nadobličiek a feochromocytómov. Uviedol do praxe nové biochemické

a zobrazovacie metódy feochromocytómu a sledoval úlohu niektorých

génov v patogenéze metastatického feochromocytómu. Založil tradíciu

medzinárodných sympózií o feochromocytóme. Je spoluzakladateľom

Pheochromocytoma Research Support Organization, 2004.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
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Laboratórium CERN bolo založené na švajčiarsko-francúzskej
hranici pri Ženeve v roku 1954, s cieľom mierového využitia
jadrovej sily, ktorá bola zneužitá na konci 2. svetovej vojny
na vojenské účely. Vedecký výskum v laboratóriu odvtedy
vyprodukoval niekoľko Nobelových cien. V súčasnosti je CERN
svetovým lídrom v časticovej fyzike vďaka najväčšiemu
urýchľovaču na svete LHC (Large Hadron Collider). Z hľadiska
organizácie sa CERN vmnohom podobá Európskej únii – základný
chod zabezpečujú príspevky z členských krajín (aj zo Slovenska)
na základe veľkosti ich HDP.

Už skoro 30 rokov je súčasťou tohto svetovo úspešného
projektu aj Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky na Ústave
fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach. Počiatky spolupráce siahajú
do 90-tych rokov, keď sme spolu s Ústavom experimentálnej fyziky
SAV začali participovať na experimentoch na urýchľovači SPS
(Super Proton Synchrotron). Výsledkom tohto výskumu bolo
v roku 2000 vyhlásenie objavu novej formy jadrovej hmoty, ktorá
sa v mnohom ponášala na stav Vesmíru 1 𝜇s po Veľkom tresku.
Vesmír v tom čase ešte nebol tvorený atómami ani atómovými
jadrami, ba ani protónmi alebo neutrónmi, ktoré sú dnes súčasťou
jadier, ale ešte fundamentálnejšími časticami, z ktorých sa protóny
a neutróny skladajú – z kvarkov a gluónov. Tento stav hmoty
sa v odbornej literatúre nazýva kvarkovo-gluónová plazma (QGP).
Vyhlásenie o objave v CERN sa opieralo aj o výsledky
experimentov WA97 a NA57, na ktorých katedra aktívne
participovala. Skúsenosti z experimentov na SPS sme si preniesli aj

do v súčasnosti najväčšieho projektu špecializujúceho sa na QGP
– do experimentu ALICE na urýchľovači LHC. Vytváranie plazmy
kvarkov a gluónov na LHC nás posúva až do času 1 ns po Veľkom
tresku. Náš tím skúma QGP prostredníctvom častíc obsahujúcich
podivný kvark – ich produkcia by mala byť citlivá na niektoré
vlastnosti QGP. Tvorivý kolektív experimentu ALICE z katedry
jadrovej a subjadrovej fyziky pozostáva zo 4 pracovníkov
(doc. RNDr. Marek Bombara, PhD., RNDr. Janka Vrláková,

PhD., RNDr. Adela Kravčáková, PhD., a RNDr. Martin Vaľa,

PhD.) a z 3 PhD. študentov (RNDr. Michal Šefčík, RNDr.

Lukáš Tropp a Mgr. Zuzana Jakubčinová). Ďalším projektom
zCERN riešeným na katedre je experiment ATLAS. Atlas je známy
obor z gréckych bájí a je to zároveň aj obor v časticovej fyzike
(kolaborácia zložená z 5 000 vedcov). Jeho výskum je zameraný
na širokú škálu fyzikálnych problémov v časticovej fyzike (Higgsov
bozón, supersymetria, extra dimenzie atď.). Tím na katedre
jadrovej a subjadrovej fyziky je zameraný na štúdium vlastností top
kvarku (najťažšej elementárnej častice) a tvoria ho traja členovia
katedry: doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc., RNDr. Pavol Murín,

CSc., a RNDr. Filoména Sopková.
Vďaka členstvu Slovenska v CERN môžu aj pracovníci UPJŠ

získavať cenné poznatky v interakcii s absolútnou svetovou
špičkou. A obklopiť sa elitou, to je často ten najlepší spôsob, ako
sa k elite prepracovať.

doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ vKošiciach
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ANTI-ALZHEIMEROVE LIEČIVÁ – VÝZVA
SÚČASNOSTI

V súčasnosti pôsobím ako výskumný pracovník na katedre
organickej chémie a s problematikou Alzheimerovej choroby som
sa prvýkrát stretla počas môjho doktorandského štúdia, keď
vedúci mojej dizertačnej práce prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc.,
navrhol syntetizovať nové deriváty takrínu, prvého
acetylcholínesterázového inhibítora schváleného na liečbu
Alzheimerovej choroby (AD). Čo sa týka terapie AD, najskôr
navrhnuté a syntetizované liečivá založené na stratégii „jedna
molekula – jeden cieľ“ neboli často efektívne pri liečbe
multifaktoriálneho ochorenia, akým je AD. Preto sa mnohé
výskumné skupiny zamerali na syntézu tzv. multi-target-directed
ligands, liečiv, ktoré by boli schopné zasahovať viac cieľov
neurotoxickej kaskády zodpovedných za patogenézu AD súčasne.
V rámci mojej vedeckej práce sa venujem dizajnu, syntéze
a biologickej účinnosti nových ligandov ako potenciálnych liečiv
AD. Zamerali sme sa na syntézu homodimérnych a hetero-
dimérnych ligandov na báze takrínu, a to kombináciou dvoch
rôznych farmakofórov, ktoré oddelene vykazujú významné
biologické vlastnosti vhodné na liečbu AD, resp. modifikáciou už
známych liečiv. Výrazný posun v mojej vedeckej činnosti nastal
vtedy, keď som dostala možnosť nami pripravené látky testovať
na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany v Hradci
Králové. Naša spolupráca začala v roku 2007 po vzájomnej dohode
s vtedajším vedúcim pracoviska doc. PharmDr. Danielom

Junom, PhD. Na stanovenie terapeutického potenciálu sú nami
nasyntetizované látky následne testované pomocou in vitro analýz
na Katedre toxikológie a vojenskej farmácie Fakulty vojenského
zdravotníctva Univerzity obrany. Stanovuje sa in vitro

anticholínesterázová aktivita na enzýmoch, ľudskej

acetylcholínesteráze a butyrylcholínesteráze. Vzhľadom na to, že
terapeutický efekt liečiva je daný aj ich schopnosťou prechádzať cez
hematoencefalickú bariéru (BBB), v Centre biomedicínského
výskumu Fakultnej nemocnice Hradec Králové je u týchto látok
študovaná predikcia prechodu cez BBB. Naša spolupráca trvá už
niekoľko rokov, oceňujem priateľský prístup, spôsob komunikácie
aj ústretovosť zo strany českých kolegov. Za dlhoročnú spoluprácu
vďačím prof. Kamilovi Kučovi (súčasnému rektorovi Univerzity
Hradec Králové), dr. Janovi Korabečnému a doc. Ondrejovi

Soukupovi (na fotografii č. 2, sprava doľava) a dúfam, že naša
spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Musím však konštatovať, že
veľmi dobre funguje spolupráca aj na domácej pôde v rámci
katedier, resp. s inými výskumnými inštitúciami. Schopnosť liečiva
inhibovať cholínesterázy je podmienená spôsobom väzby daného
liečiva na enzýmy (AChE/BChE). K našim predstavám o väz-
bových interakciách syntetizovaných derivátov s príslušným
enzýmom aktívne prispieva môj kolegaRNDr. Ladislav Janovec,

PhD., vytváraním interakčných modelov ligand – enzým pomocou
docking simulácií. V rámci skríningu biologických vlastností
potenciálnych liečiv, ich anti-amyloidná účinnosť je testovaná
na SAV v Košiciach, pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej,

CSc. Antikancerogénna a inhibičná účinnosť voči topoizomeráze
I a II je študovaná na katedre biochémie pod vedením doc. RNDr.

Márie Kožurkovej, CSc. Výsledkom vzájomnej spolupráce je
niekoľko pôvodných vedeckých prác, ktoré boli publiko-
vané v renomovaných zahraničných časopisoch, J. Med.
Chem. (10.1021/jm5008648), Eur. J. Med. Chem.
(10.1016/j.ejmech.2012.06.051), Int. J. Biolog. Macromol.
(10.1016/j.ĳbiomac.2014.06.064) a iných.

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŚ vKošiciach

SKÚMANIE MATERIÁLOV VHODNÝCH
NA SKLADOVANIE ENERGIE
Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Skúmanie materiálov vhodných na skladovanie energie z
obnoviteľných zdrojov sa stalo jednou z najpopulárnejších tém v
materiálovej chémii a elektrochémii. Medzi najsľubnejších
kadidátov patria lítiové batérie, ktoré majú široké využitie či už v
informačných technológiách, osobných elektronických
zariadeniach, automobiloch alebo v lietadlách.

Kolektívu na Katedre fyzikálnej chémie Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ v Košiciach sa podarilo rozbehnúť v novembri 2016
významnú spoluprácu s viacerými zahraničnými univerzitami a
inštitúciami na vyvíjanie katódových materiálov pre lítium-sírové
batérie. Projekt s názvom Development of New Cathodes for Stable

and Safer Lithium-Sulphur Batteries je pod záštitou NATO a
zodpovednou riešiteľkou je doc. RNDr. Andrea Straková

Fedorková, PhD. Ďalšími členmi tejto kooperácie sú prof. Elena

Shembel z Ukrajinskej štátnej univerzity chemickej technológie
vDnepropetrovsku, prof. Pedro Gomez-Romero z Katalánskeho

inštitútu nanovedy a nanotechniky v Barcelone a prof. Marie

Sedlaříková z Vysokého učení technického v Brne. Koncovými
užívateľmi výsledkov projektu sú firmy GreenWay, Bratislava,
Enerize, USA, a GrapheneBatteries, Nórsko. Cieľom projektu je
vyvinúť nové katódové materiály pre stabilné a bezpečné lítium-
sírové batérie (Li-S). Li-S batéria pozostáva z lítiovej anódy
(záporná elektróda) a sírovej katódy (kladná elektróda). Li-S batérie
pracujú na princípe konverzie, keď dochádza k chemickým
reakciám počas nabíjania a vybíjania. Nie sú ešte komerčne
vyrábané, avšak javia sa ako vhodný adept, keďže síra dosahuje
pomerne vysokú teoretickú kapacitu, je lacná a dostupná. Projekt
skúma nové materiály, ktoré umožnia výrobu komponentov pre
batérie s výrazne vyššou spoľahlivosťou a bezpečnosťou, vrátane
vyššej stability, výkonu a účinnosti. Tieto materiály riešia otázky
týkajúce sa bezpečnosti, environmentálnej záťaže a ceny. A keďže
dopyt po batériách každým rokom rastie, sú práve tieto parametre
kľúčové. V rámci výskumu Li-iónových batérií spolupracujeme aj
s inými pracoviskami, ako sú Ústav materiálového výskumu SAV
Košice, Žilinská univerzita v Žiline, UK v Bratislave, WWU
Münster Nemecko, Technická Univerzita vo Viedni a ďalšie.

Vrámci projektu sa uskutočnili aj konferencie a rôzne pracovné
stretnutia, na ktorých jednotliví účastníci prezentovali svoje
dosiahnuté výsledky. Študenti participujúci na projekte majú
možnosť zúčastňovať sa rôznych zahraničných konferencií,
workshopov či dlhodobejších stáží.

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

Mgr. Dominika Capková

RNDr. Katarína Gavalierová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ vKošiciach
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Podobne ako naša alma mater, výskumné centrum Deutsches
Elektronen Synchrotron (DESY) v Hamburgu (SRN) oslávi tohto
roku svoje 60. narodeniny (založené 18. 12. 1959). DESY má ročný
rozpočet vo výške 211 mil. eur, pričom 90 % financií poskytuje
federálna vláda a 10 % predstavuje príspevok mesta Hamburg.
DESY zamestnáva približne 2 300 pracovníkov, z toho 650 vedcov
pracuje v sekciách urýchľovačov, výskumu a vývoja. K tomu ešte
treba prirátať početnú skupinu diplomantov, doktorandov a post-
doktorandov v počte 700.

Vedecké zameranie DESY je mimoriadne všestranné a možno
ho zhrnúť do štyroch ťažiskových tém: fyzika urýchľovačov,
výskum s fotónmi, časticová fyzika a astrofyzika. Urýchľovače sú
jedným z najdôležitejších nástrojov výskumu v DESY. Pomocou
nich sa elektricky nabité častice urýchľujú na veľmi vysoké
rýchlosti. V prípade časticovej fyziky sa takto urýchlené častice
zrážajú s inými časticami, s cieľom objasnenia vnútornej stavby
objektov mikrosveta. V prípade výskumu s fotónmi prelietavajú
urýchlené elektróny sústavou magnetov (undulátor) s periodicky
meniacou sa intenzitou magnetického poľa vo vertikálnom smere
(pozri obr. 1). Elektróny sú takto vplyvom Lorentzovej sily nútené
v horizontálnej rovine vykonávať slalom, následkom čoho emitujú
vysoko-intenzívne fotónové zväzky (synchrotrónové žiarenie)
v RTG oblasti. DESY v súčasnosti prevádzkuje dva lineárne

urýchľovače E-XFEL Linac a FLASH I-II a jeden kruhový
kumulačný prstenec PETRA III (pozri obr. 2).

FLASH začal svoju prevádzku v lete 2005, ako prvý laser svojho
druhu na svete generujúci vysoko-intenzívne a ultra-krátke
záblesky fotónov s energiami v oblasti XUV a mäkkého RTG
žiarenia pracujúceho na princípe voľne sa pohybujúcich
elektrónov. Pracuje v režime SASE (samo-zosilnená spontánna
emisia) a v súčasnosti pokrýva rozsah vlnových dĺžok od 4,2 nm
do 52 nm so špičkovým výkonom dosahujúcim GW a trvaním
impulzov medzi 30 fs až 200 fs.

DESY aktívne participuje na projekte E-XFEL prevádzkou
lineárneho urýchľovača, ktorý pracuje na podobnej supravodivej
technológii ako urýchľovač FLASH. Počas písania týchto riadkov
dosiahol 1,7 km dlhý supravodivý lineárny urýchľovač
špecifikované charakteristiky: generovanie 27 000 elektrónových
balíčkov za sekundu a urýchlených na finálnu energiu 17,5 GeV.
Dosiahnutím týchto parametrov sa E-XFEL bezpochyby stáva
najlepším zdrojom fotónových zväzkov svojho druhu na svete.
Vďaka participácii Slovenska na projekte E-XFEL sa tak slovenskej
vedeckej komunite otvárajú nové možnosti.

PETRA III predstavuje najväčší (s dĺžkou 2,3 km)
a najintenzívnejší zdroj synchrotrónového žiarenia 3. generácie na
svete. O merací čas možno požiadať dvakrát v roku (1. 3. a 1. 9.)
formou krátkeho (3 – 4 strany) vedeckého návrhu, v ktorom sa
špecifikuje opodstatnenie pridelenia meracieho času na tej-ktorej
aparatúre. Slovenskí vedci túto možnosť využívajú s priemerným
počtom účastí na meraniach 23 vedcov/rok (za posledné tri roky).
Študenti našej univerzity a iných slovenských univerzít využili
možnosť účasti na letnej škole v DESY (https://summerstu-
dents.desy.de/), ktorej sa ročne účastní okolo 100 študentov
z celého sveta.

Vyššie popísaná paleta experimentálnych infraštruktúr stavia
DESY do pozície svetového lídra v oblasti výskumu s fotónovými
zväzkami jedinečných charakteristík. Navyše, nedávno
prezentovaná stratégia vybudovania vedeckého mestečka do roku
2040 v tesnej blízkosti DESY ešte viac zvýrazňuje vedúcu pozíciu
DESY na svetovej mape veľkých vedeckých infraštruktúr.

(Viac informácií o výskumnom centre DESY v Hamburgu možno
získať na adrese www.desy.de.)

RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

DESY HAMBURG – FABRIKA NA FOTÓNY

ZO ŽIVOTA
PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY

Letecký záber areálu výskumného centra DESY v Hamburgu.
Modrými krivkami sú vyznačené urýchľovače, ktoré sa
využívajú v oblasti výskumu širokej palety materiálov
pomocou vysoko-intenzívnych fotónových zväzkov.

Pohľad pozdĺž trubice, ktorou prelietavajú elektróny,
umiestnenej medzi hornou a spodnou časťou magnetickej
štruktúry undulátora v kumulačnom prstenci PETRA III.



ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA ÚSTAVU FYZIKÁLNYCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ – EURÓPSKY XFEL

Röntgenový laser – viditeľné svetlo pochádza zo sekundárnej
fluorescencie molekúl vzduchu. Pohľad na časť FXE apara-
túry. Zdroj – mediadatabanka E-XFEL.
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Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach je od samého
počiatku slovenským aktérom prípravy, stavby aj kreovania
užívateľskej komunity European XFEL (E-XFEL) – unikátneho
pulzného röntgenového lasera. Vďaka pionierskej práci a úsiliu
najmä prof. Sováka, dr. Murína aj Ing. Saksla sa Slovenská
republika stala zakladajúcim štátom – akcionárom projektu, na kto-
rom participuje 12 krajín prevažne z EÚ. E-XFEL, vybudovaný
nákladom viac ako 1,25 miliardy eur, je vlajkovou európskou
výskumnou infraštruktúrou ESFRI. O jeho umiestnení do Ham-
burgu boli rozhodujúcimi faktormi existujúca infraštruktúra
v DESY a bohaté skúsenosti s budovaním a prevádzkou veľkých
experimentálnych zariadení, existencia EMBL laboratórií, ale aj
možnosti spolupráce s Univerzitou v Hamburgu a prítomnosť
high-tech priemyslu schopného absorbovať výsledky výskumu.

E-XFEL je poháňaný supravodivým lineárnym urýchľovačom
elektrónov – „aplikačným“ produktom časticovej fyziky. Pre
E-XFEL ho postavilo a prevádzkuje DESY. Intenzívne pulzy
koherentného röntgenového žiarenia s vysokou opakovacou
frekvenciou sú unikátnym zdrojom, okolo ktorého rastie viacero
špičkových experimentálnych zariadení. Dnes je v prevádzke
zariadenie na merania štrukturálnej biológie – získanie štruktúr aj
dynamiky vzácnych proteínov a supramolekulárnych komplexov,
vírusov a iných častíc, ktoré nemá vo svete obdobu (SPB/SFX);
zariadenie na chemickú fyziku – sledovanie a riadenie priebehu
ultrarýchlych chemických reakcií a ich popisu v termínoch
elektrónovej štruktúry (FXE); do prevádzky sa uviedlo aj
zariadenie na charakterizáciu malých kvantových systémov (SQS)
a spektroskopie a koherentného rozptylu (SCS). V blízkej
budúcnosti sa výskumný potenciál prakticky strojnásobí aj
zapojením zariadení hlavne na materiálový výskum (MID)
a výskum správania sa hmoty v extrémnych podmienkach (HED),
výhľadovo sa pripravuje aj zariadenie na mäkké RTG žiarenie
a ultra tvrdé RTG žiarenie.

Zástupcovia ÚFV reprezentujú SR jednak v organizácii E-
XFEL (prof. Sovák ako člen Rady E-XFEL, v rokoch 2010 – 2014
podpredseda rady, Ing. Saksl – člen Vedeckej rady E-XFEL, taktiež
zástupca SR v SFX užívateľskom konzorciu, doc. Uličný

– zástupca SR v XBI užívateľskom konzorciu), jednak sa podieľajú
na výskume, ale aj na príprave budúcich užívateľov E-XFEL
zo Slovenska v ultrasúťaživej konkurencii.

E-XFEL je tzv. užívateľské zariadenie, kde sa vzácny
experimentálny čas a zdroje prideľujú striktne na základe vedeckej
excelencie. Experimentálny tím pre každý jednotlivý experiment

na E-XFEL dnes pozostáva z desiatok ľudí – zladených členov
tímov zviacerých krajín, s jasnými osobnými rolami, prinášajúcimi
desiatky až stovky vzoriek, často dokončovaných až na mieste
v excelentných laboratóriách XFELu pár sekúnd pred použitím.
Naše aktivity sa preto sústreďujú na spoluprácu v zobrazovaní
biologických častíc a nanokryštálov (SPB experimenty) a špecifickú
prípravu biologických vzoriek (laserom poháňané injektory
nanokryštálov a buniek či organel), ale aj prípravu nových 3D
zobrazovacích postupov ultrarýchlych dejov, kde dochádza
jediným zábleskom k úplnej deštrukcii vzorky. V užívateľských
skupinách a konzorciách participujeme na príprave a podávaní
návrhov na experimenty SPB/SFX, dizajne aj experimentálnej
stavbe aparatúr (spolu s kolegami z CFEL a E-XFEL). Študentov
zapájame aj do samotných experimentov na zdrojoch RTG žiarenia
3. a 4. generácie aj do vývoja algoritmov na spracovanie
a rekonštrukciu experimentálnych dát. V rámci prípravy novej
generácie vedcov aj aplikačných užívateľov XFEL organizujeme aj
vďaka podpore E-XFEL medzinárodnú školu XFEL a syn-
chrotrónneho žiarenia SFEL, na ktorej sa zúčastňuje viac ako 70
študentov a špičkových svetových odborníkov.

Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ vKošiciach

Študenti a doktorandi PF UPJŠ pri príprave laserom pohá-
ňanej trysky na doručenie vzorky do lúča. Zdroj – archív
autora.



Profesorka Renáta Oriňaková, prodekanka pre vedu, výskum
a rozvoj, pôsobiaca na Ústave chemických vied Katedry fyzikálnej
chémie našej fakulty, sa stala jednou z nominantiek XI. ročníka
čitateľsko-diváckej ankety Slovenka roka 2019. Vyhlasovateľom
ankety je spoločnosť STAR production, s. r. o. Záštitu nad týmto
ročníkom ankety prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej

Kiska. Dámy výnimočné a úspešné vo svojom povolaní, adeptky
na titul Slovenka roka 2019 vyberala nominačná komisia.
Spomedzi mnohých kandidátok v kategórii Veda a výskum sa
jednou z troch nominantiek stala práve prof. RNDr. Renáta
Oriňaková, DrSc. Rozhodnutie komisie vzniklo na základe
mimoriadnych výsledkov a úspechov dosiahnutých v profesĳnom
živote pani profesorky.

Vedecké zameranie profesorky Oriňakovej je možné

rozdeliť na dve oblasti: elektrochemickú prípravu funkčných
povlakov na kompaktné a práškové substráty a nano-
štruktúrovaných vrstiev, ktoré môžu byť využité na zlepšenie
odolnosti voči korózii a mechanických vlastností v senzoroch,
elektrokatalýze, biomedicíne a pre implementáciu do mini-

aturizovaných systémov, a na prípravu degradovateľných
biomateriálov pre ortopedické aplikácie a tkanivové inžinierstvo.
Najvýznamnejšie výsledky profesorky boli dosiahnuté pri
elektrochemickej príprave SESR a SIMS aktívnych
nanoštruktúrovaných Ag vrstiev. Pozornosť bola zameraná
na štúdium vplyvu podmienok prípravy nanoštruktúrovaných Ag
vrstiev na ich vlastnosti a funkcionalitu. Nanoštruktúrované Ag
vrstvy pripravené s použitím Al2O3 templátov vykazovali mierne
zosilnenie analytického signálu v SERS pre vybrané analyty
a súčasne schopnosť separovať jednotlivé analyty zo zmesi.
Uvedená bifunkcionalita pripravených substrátov umožňuje ich
široké využitie v mnohých oblastiach, ako aj ich implemen-
táciu do miniaturizovaných systémov. Nezvyčajnú flexibilitu
v schopnosti vytvoriť usporiadané povrchy, ktoré môžu
funkcionalizovať nanoštruktúrované materiály, poskytujú
samousporiadané monomolekulové vrstvy (SAM). Tím profesorky
Oriňakovej použil a experimentálne verifikoval EVLS ako vhodnú
metódu pre štúdium elektrochemickej adsorpcie/desorpcie SAM.
Získané výsledky odkryli rozdiely v kvalite a mechanizme vzniku
SAM 1-hexadekantiolu v závislosti od koncentrácie tiolu. Výsledky
získané v tejto oblasti profesorka Oriňaková publikovala aj
vo vedeckej monografii vydanej vydavateľstvom Lambert
Academic Publishing v roku 2013.

V súčasnosti sa výskum profesorky Oriňakovej zameriava
na oblasť biodegradovateľných materiálov pre ortopedické
aplikácie a tkanivové inžinierstvo. Vo svojich prácach sa venuje
možnosti zvýšenia rýchlosti degradácie a zníženia cytotoxicity
spekaných degradovateľných biomateriálov na báze karbonylového
železa rôznymi metódami, napríklad prídavkom práškového Mg,
Mn, uhlíkových nanotrubičiek, fosfatovaním Fe prášku a bio-
keramickým alebo polymérnym povlakom.

Profesorka svojou vedeckou prácou dokázala a dokazuje, aké
vysoké profesĳné méty sú schopné dosiahnuť ženy. Ženy, ktoré
dokážu zosúladiť svoju náročnú, tvorivú vedeckú prácu s rodinou,
starostlivosťou o deti a o domácnosť a vytvoriť priestor nielen pre
seba, ale i pre iných. Akou zaujímavou ženou a úspešnou dámou
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vo svojom povolaní je profesorka Oriňaková, sme sa pokúsili
poodhaliť krátkym rozhovorom priamo s našou nominantkou.

• Čo všetko stemuseli prekonať na ceste k získaniu pozície

profesorky či vedeckej hodnosti doktorky vied?

Ženy všeobecne musia zvládnuť a stihnúť oveľa viac ako muži.
Nebolo a ani teraz nie je vždy jednoduché skĺbiť starostlivosť
o rodinu a domácnosť s prácou. Raz má prednosť rodina a inokedy
zase práca. Našťastie, manžel pracuje v rovnakej oblasti a toleruje,
že pracujem aj doma cez víkendy a po večeroch. Niekedy je tiež
pomerne ťažké zabezpečiť si financovanie výskumu a nenechať sa
odradiť, ak neprišli očakávané výsledky. Ak sa nám podarí získať
granty, „bojujeme“ s verejným obstarávaním. Celkovo je situácia
v školstve a hlavne vo vede a výskume na Slovensku v porovnaní
s iným krajinami dosť zlá. Tieto oblasti nepatria medzi skutočné
priority štátu. Sú slabo financované a mladí ľudia odchádzajú
študovať a pracovať do zahraničia. Je v poriadku, že naše deti
využívajú šancu študovať na renomovaných zahraničných
univerzitách, získavajú skúsenosti a rozhľad, ale je potrebné ich
motivovať, aby sa vrátili domov a využili získané znalosti. Myslím
si, že len investície do vzdelávania, vedy a výskumu môžu
vbudúcnosti zaručiť rast ekonomiky ahospodárstva a zvýšiť kvalitu
života spoločnosti.

• Kto je preVás opornýmbodomv zložitejších životných či

pracovných situáciách?

Pri riešení problémov sa môžem vždy oprieť o svoju rodinu,
kolegov a priateľky. Zo života i práce treba mať radosť. Vtedy máte
v sebe najväčší a najsilnejší hnací motor.

• Čím je Vaša práca pre Vás zaujímavá, aké sú jej pozitívne

a možno aj negatívne stránky?

Určite tým, že vždy prináša niečo nové, stále riešime nové
úlohy, výzvy, je dynamická, rôznorodá, stretávam nových ľudí
a cestujem. Vedecký výskum je svetlom na ceste za poznaním
a umožňuje nám posúvať jeho hranice. Je dôležité klásť správne
otázky, diskutovať získané výsledky, hľadať súvislosti a aplikovať
vedomosti. Taktiež ma veľmi teší, ak máme šikovných študentov
a doktorandov, ktorí majú záujem o prácu, rozmýšľajú, prichádzajú
s rôznymi nápadmi a myšlienkami. Prispieva to k vytvoreniu
excelentného tvorivého prostredia, ktoré nás všetkých nabíja
amotivuje.

V našej práci je nevyhnutné sa neustále vzdelávať a pracovať
na sebe, keďže nové poznatky a objavy pribúdajú veľmi rýchlo.
Zároveň sa treba postarať o rodinu, a preto je nevyhnutné nájsť
rozumnú rovnováhu medzi týmito aktivitami.

Moja práca mi zobrala veľa voľného času, ale naučila ma
trpezlivosti a systematickosti, naučila ma nestrácať čas, plno-
hodnotne využiť deň a dala zmysel môjmu životu.

• V čom vidíte svoj profesionálny, ale i životný úspech?

Vprvom rade sú to naši dvaja synovia. Zprofesionálneho života
je to titul DrSc. v odbore fyzikálna chémia, keďže na Slovensku má
tento titul len málo žien. Významné vedecké výsledky sme spolu
s kolegami dosiahli v oblasti nanoštruktúrovaných substrátov
a nanomateriálov pre senzoriku, biomedicínu a elektrokatalýzu.
Druhou oblasťou, v ktorej sme získali významné výsledky, je
štúdium mechanizmu elektrochemického vylučovania niklu.

V súčasnosti sa venujem výskumu degradovateľných
biomateriálov pre náhradu kostí, vývoju novej generácie
elektrochemických biosenzorov na skorú detekciu diabetu
a príprave vysoko aktívnych katalyzátorov pre elektrochemické

vylučovanie vodíka s uplatnením v batériách a palivových
článkoch. Za úspech taktiež považujem, že sme spolu s manželom
napomohli k akreditácii magisterského a doktorandského
študĳného programu fyzikálna chémia na PF UPJŠ, ktorý
na fakulte pomerne dlhý čas nebol.

• A čo Vaše záľuby, Váš voľný čas?

Tak toho je veľmi málo, ale ak je, rada si prečítam alebo pozriem
dobrú detektívku, najmä od Agathy Christie. Rada cestujem,
chodím do prírody a stretávam sa s priateľmi. S mamou a sestrami
chodíme pravidelne na výlety. Občas cvičím, ale nie toľko, koľko by
som chcela. Rada pečiem, hľadám nové recepty a skúšam nové jedlá.
Pozitívnou energiou má vždy nabĳú naše dve úžasné mačky, ktoré
s nami bývajú. Ale okrem nich sa ešte staráme o niekoľko
„vonkajších“, túlavých mačiek.

Úspešné Slovenky, ktoré získajú ocenenie v jednotlivých
kategóriách, budú verejnosti predstavené 5. mája 2019 na sláv-
nostnom gala večere v novej budove Slovenského národného
divadla a v priamom prenose RTVS.

PhDr. Svetlana Libová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
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Lásku k zvuku dostal do kolísky

Ján Sabol sa narodil 25. januára 1939 v Sokoli neďaleko Košíc –
„v najpôvabnejšej dedinke pod slnkom“, kde treba hľadať aj základy
jeho vedeckovýskumného záujmu o zvukový systém reči. Ako už
uviedol aj na stránkach nášho časopisu, práve zvuky (jedinečné
tóny a šumy rodného kraja – bukovej a dubovej hory, jedľového a
borovicového lesa, švehol vtáctva a zurkot rieky) lemovali jeho
cestu k jazyku. Láska k rodnej reči a jej zvukom ho priviedli k štúdiu
na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove (1956
– 1959), po zmene organizácie systému školstva na Filozofickej
fakulte (FF) v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach (1959 – 1960).

Rodnému kraju ostal verný aj po skončení štúdia – mal
možnosť pôsobiť v Prahe, Bratislave či v zahraničí, ale východu
Slovenska ostal verný po celý život. Do roku 2006 pracoval na
Katedre slovenského jazyka a literatúry FF v Prešove UPJŠ
v Košiciach (od r. 1997, po rozdelení pôvodnej univerzity, na
Prešovskej univerzite v Prešove), v rokoch 1990 – 1994 ako dekan
fakulty a v rokoch 1996 – 2004 ako vedúci katedry; od r. 2005
pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií akomunikácie
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, najprv ako vedúci katedry,
v rokoch 2007 – 2015 ako prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium. Je predsedom a členom viacerých
medzinárodných a domácich vedeckých orgánov a redakčných rád
vedeckých časopisov. Bol ocenený zlatými medailami niekoľkých
slovenských fakúlt a univerzít a Cenou predsedu NR SR (2009),
Veľkou medailou sv. Gorazda (MŠ SR, 2009) či Cenou primátora
mesta Košice (2012).

Sabolovské vedecké hniezdo

Profesor Ján Sabol je autorom desiatok vedeckých prác,
monografií, učebníc a učebných textov a stoviek vedeckých štúdií a
odborných článkov – s viac než tisíckou domácich citácií a vyše 300
citačnými ohlasmi zo zahraničia. Za vrchol vedeckého výskumu

prof. Jána Sabola sa pokladá jeho Syntetická fonologická teória

(1989), pri ktorej kreovaní sa prejavil ako „invenčný teoretik, ktorý
svoje výklady buduje na overených výsledkoch vlastných
experimentálnych analýz“ (prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič,
DrSc.).

Počas svojej viac než polstoročie trvajúcej vedecko-
pedagogickej činnosti viedol ako školiteľ tri desiatky doktorandov,
z ktorých väčšina úspešne pôsobí vo vedeckom či akademickom
prostredí – aj v tejto súvislosti sa nielen v odborných kruhoch
používajú neoficiálne termíny ako „sabolovská vedecká škola“ či
„sabolovské vedecké hniezdo“, azda aj preto, že rodený Sokoľčan
Ján Sabol je vnímaný ako človek, ktorý má „široké krídla“ a ten,
„komu bolo dopriate dostať sa pod jeho krídla, má zvláštny,
neopísateľný pocit istoty a bezpečia“ (doc. PhDr. Anna Džambová,
PhD.).

Popri jazykovede a literárnej vede treba spomenúť aj cenný
prínos prof. J. Sabola pre slovenskú mediológiu a mediálne štúdiá.
Je spoluzakladateľom oboch univerzitných mediálnych pracovísk
na východnom Slovensku – Katedry komunikačných a mediálnych
štúdií na Prešovskej univerzite (v roku 1997 spolu s prof. PhDr.
Danielou Slančovou, CSc.) a oddelenia masmediálnych štúdií na
Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofickej fakulty UPJŠ vKošiciach (v r. 2008). Obe pracoviská sa
vďaka J. Sabolovi špecializujú na zvukovú rovinu jazyka a štylistiku,
čo oceňujú najmä študenti so záujmom o prácu v elektronických
médiách.

Básnik, spevák, muzikant, hádankár

Popri vede a výskume sa profesor Sabol aktívne venuje aj
písaniu poézie (v roku 2005 mu vyšla básnická zbierka Láska na

Úctyhodných osemdesiat rokov plodného

života oslávil koncom januára – tak ako ho

poznáme, v plnom pracovnom nasadení

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

jeden z najvýznamnejších slovenských

vedcov: špičkový jazykovedec, literárny

vedec, rešpektovaný pedagóg, medzinárod-

ne uznávaný fonetik, fonológ, morfológ

a morfonológ, naslovovzatý odborník

v oblastiach štylistiky, verzológie, semio-

tiky, matematickej jazykovedy, umeno-

vedy, biblistiky či mediológie – prototyp

interdisciplinarity vo vede aj v umení.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ
JUBILEUM PROFESORA
JÁNA SABOLA
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modro), tvorbe hádaniek a krížoviek, spevu a hre na ťahacej
harmonike – jeho spevácke vystúpenia v sprievode
neodmysliteľného akordeónu sú už prirodzenou súčasťou
spoločenskej časti každého (nielen) lingvistického vedeckého
podujatia, na ktorom sa pán profesor osobne zúčastní.

Ku krásnemu a vzácnemu životnému jubileu veľaváženému,
hlbokoctenému pánovi profesorovi Jánovi Sabolovi srdečne
blahoželáme a s úprimnou vďakou pridávame domovinou
hlaholiaci vinš, ktorý mu pred desiatimi rokmi venovala doc. PhDr.
Marianna Sedláková, PhD.:

Bodaj śi tag dluho žel, pokeľ jedna vrana budze po śvece ľetac!

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach

Ian Johnson prednášal na témuZrod novej veľmo-

ci – Číny

Pokračujúc v tradícii návštev držiteľov Pulitzerovej ceny, aj
v závere roka 2018 zavítal na Filozofickú fakultu UPJŠ

v Košiciach ďalší oceňovaný zahraničný novinár. V pondelok
3. decembra 2018 mali študenti v zaplnenej Historickej aule
Rektorátu UPJŠ možnosť vypočuť si prednášku vplyvného
amerického žurnalistu Iana Johnsona. Po Abigail Goldmanovej
(2013), Waltovi Bogdanichovi (2014), Jamesovi Steelovi (2015),
Deborah Nelsonovej (2016) a Marthe Mendoze (2017) sa stal
v poradí šiestym laureátom prestížneho ocenenia, ktorého mala
naša univerzita možnosť privítať na svojej pôde v rámci programu
Osobnosti osobne.

Ian Johnson, pôvodom zkanadskéhoMontrealu, sa už 35 rokov
venuje reportážam z Číny, ktorú prvýkrát navštívil ešte ako

študent v roku 1984. Táto ázĳská krajina bola témou aj jeho
prednášky snázvom Zrod novej veľmoci. Pred publikom, zloženým
najmä zo študentov Filozofickej fakulty UPJŠ, hovoril o zmenách
čínskej spoločnosti a ich dôvodoch, o postupnom návrate jej
obyvateľov k náboženstvu a reakcii čínskej vlády na tento
fenomén.

„Keď sa čínska ekonomika začala prudko rozvíjať v priebehu

osemdesiatych a deväťdesiatych rokov a ľudia začali mať dostatok

jedla a dostatok oblečenia, napriek tomu stále neboli spokojní. Stále

mali pocit, že v ich živote niečo chýba,“ povedal americký novinár
a dodal, že obyvatelia Číny začali v novej atmosfére glorifikácie
bohatstva a peňazí cítiť duchovné vákuum. Obrátili sa preto
k náboženstvám ako k zdroju spoločných hodnôt. Komunistická
strana, ktorá vminulosti náboženstvá potláčala, preto zmenila svoj
postoj. „Strana si uvedomila, že toto je dôležitý problém, do ktorého
sa môžu angažovať. Začala podporovať niektoré náboženstvá, ktoré

vníma ako politicky neškodné,“ povedal Johnson.
Počas prednášky spomenul aj to, ako sa ekonomický rozvoj

Číny odrazil na každodennom živote a správaní obyvateľov
najľudnatejšej krajiny sveta. Zdôraznil, že viaceré – často negatívne
– fenomény, objavujúce sa v súčasnej čínskej spoločnosti, nie sú
typické iba pre Čínu, ale stretávame sa s nimi aj v iných krajinách,
kde vyvolávajú u obyvateľstva odlišné reakcie. Obyvatelia Číny
podľa neho hľadajú v náboženstvách vyššiu spravodlivosť, ktorú
cítia, že v ich spoločnosti chýba. „Podobné pocity môžeme pozorovať
v mnohých krajinách naprieč svetom. Nespokojnosť v Európe

a Severnej Amerike a nárast populizmu v týchto oblastiach tiež

súvisia s pocitom obyvateľstva, že veľa ľudí bolo zabudnutých

a ponechaných svojmu osudu, že je priveľký rozdiel medzi bohatý-

mi a chudobnými, že spoločnosť nie je spravodlivá,“ povedal Johnson
na záver svojej prednášky. Po prednáške mali prítomní priestor
na otázky.

Ian Denis Johnson (1962) je americký novinár a spisovateľ,
ktorý v roku 2001 získal prestížnu Pulitzerovu cenu za reportáže
o perzekúciách členov duchovného hnutia Fa-lun Kung v Číne.
V tejto krajine pôsobil takmer dvadsať rokov, najprv ako študent a
neskôr ako korešpondent pre denníky The Baltimore Sun a The
Wall Street Journal. Vo svojich reportážach sa venoval
ekonomickej a sociálnej problematike. V súčasnosti pôsobí najmä
vNemecku a naďalej píše pre viaceré svetové periodiká.

Michal Rodziňák

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach

FILOZOFICKÁ FAKULTA PO ŠIESTY RAZ
PRIVÍTALA DRŽITEĽA PULITZEROVEJ CENY
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Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
vydala vskutku unikátne dielo – štvorjazyčnú latinsko-slovensko-
maďarsko-nemeckú publikáciu venovanú záhadami opradenej
tzv. uhorskej chorobe.

„Ide vlastne o faksimile latinského lekárskeho textu z konca 16.

storočia s jeho slovenským, maďarským a nemeckým prekladom,“

spresňuje autor myšlienky a koordinátor projektu, vedúci Katedry
klasickej filológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr.

František Šimon, CSc., ktorý sa ako klasický filológ-latinčinár
venuje filologickým dejinám medicíny. Spoluautormi sú Dr.

László András Magyar, riaditeľ Semmelweisovej knižnice pre
dejiny medicíny Maďarského národného múzea, aUniv.-Prof. Dr.

Florian Steger, riaditeľ Inštitútu pre dejiny, teórie a etiky
medicíny na Univerzite v Ulme a čestný profesor Semmelweisovej
univerzity v Budapešti.

Publikácia Morbus Hungaricus (Uhorská choroba.
A magyar betegség. Die ungarische Krankheit) predstavuje
dizertačnú prácu Theses de morbo Hungarico významného
levočského lekára Samuela Spilenbergera z r. 1597, ktorou ukončil
štúdium medicíny na univerzite v Bazileji. Popri prekladoch
pôvodného latinského textu – s bohatým poznámkovým aparátom
– tvoria súčasť publikácie aj stručná informácia o živote a diele
slávneho lekára a tiež krátka stať o dejinách tejto dodnes tajomnej
epidemickej choroby (všetko trojjazyčne).

„Uhorská choroba bola v minulosti veľkým postrachom. Ako

príklad môžem uviesť, že keď išli nemeckí vojaci bojovať na úze-

mie dnešného Slovenska proti Turkom, lúčili sa s príbuznými tak,

akoby išli na istú smrť – práve zo strachu pred touto chorobou,“

uvádza docent Šimon.
„Prvá známa epidémia tejto choroby vypukla v cisárskom voj-

sku pri Komárne – azda aj preto pomenovanie uhorská choroba.

Dnes už nie je možné s presnosťou povedať, o aké ochorenie išlo,

pravdepodobne to bol škvrnitý týfus. Choroba bola veľkou hrozbou

najmä z vojenského hľadiska, lebo spôsobovala veľké škody na zdraví

a životoch vojakov,“ konkretizuje popredný slovenský prekladateľ
historických latinských lekárskych textov. Zároveň prízvukuje, že
vydané dielo je aj zaujímavým literárnym dokumentom, ktorý
reflektuje realitu bývalého mnohonárodného Uhorska. „Je to

po latinsky napísaný text, ktorého autorom bol spišský Nemec

pôsobiaci v slovenskom meste Levoča a to vtedy patrilo do Uhorska.“

Samuel Spilenberger (Spillnberger, 1572 – 1654) pochádzal
z lekárnickej rodiny, ktorá sa do Levoče prisťahovala údajne
zAugsburgu. Po štúdiách sa v r. 1598 vrátil do Levoče. Žil na hlav-
nom námestí, v jeho dome bola aj lekáreň. Stal sa senátorom
a členom mestského súdu. Od r. 1612 bol spišským stoličným
lekárom. Liečil aj známe osobnosti, ako napr. Juraja Turza
či Gabriela Betlena, v r. 1619 bol povolaný k smrteľnej posteli cisára
Mateja II. Habsburského (štyri roky predtým ho cisár v Prahe
povýšil do šľachtického stavu). Darilo sa mu aj podnikateľsky
– v Spišskej Teplici založil úspešnú papiereň, vďaka čomu je
považovaný za jedného z priekopníkov vo výrobe papiera
v Uhorsku. Okrem odbornej lekárskej spisby (Theses de morbo

Hungarico je jeho hlavné lekárske dielo) písal aj príležitostnú
poéziu, najmä svadobné či pozdravné básne a smútočné spevy alebo
piesne na rozlúčku. Známy humanistický básnik, pedagóg, historik
a košický richtár Ján Bocatius ospieval jeho slávu v jednej
zo svojich básní: „Spilenberger, Uhorsko nemá lekára, ktorý by

bol rovný tebe.“

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach



Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach sa
rozlúčila s kalendárnym rokom 2018 v pracovnej, ale zároveň aj
príjemnej a spoločenskej atmosfére, a to stretnutím katedrových
klubov a kariérnymi workshopmi. Dňa 13. 12. 2018 novozaložený
Klub študentov ELSE zorganizoval svoju prvú oficiálnu akciu pod
názvom Jingle ELSE, ktorá sa odohrala v predvianočnej nálade.
Tóny vianočných piesní, sviatočné pohľady, pokoj a radosť
v očiach, avšak ani isté obavy, nechýbali. Nakoniec ale úsilie potešiť
druhých stálo za to. Študenti milo prekvapili svojou hojnou
účasťou. Počas akcie sa ich tu vystriedalo niekoľko tuctov, aby si
užili predvianočnú atmosféru na pôde univerzity spolu s kolegami,
priateľmi a spolužiakmi a aj týmto spôsobom poukázali na význam
blížiacich sa sviatkov.

Prvá akcia Jingle ELSE dopadla veľmi úspešne. Vypredal sa
veľký hrniec kapustnice a hrniec vianočného punču. Tento úspech
a snaha študentského klubu priniesť vždy niečo nové a zaujímavé
pre našich študentov boli určite apelom na organizovanie ďalších
akcií, ktoré budú rovnako vydarené nielen po zábavnej stránke, ale
aj s cieľom nadviazať nové kontakty. Zhodou okolností sa v tom
istom čase v budove Platón odohrávala aj úvodná časť stretnutia
absolventov Alumni Club, z ktorého sa na akciu Jingle ELSE prišli
neskôr pozrieť aj bývalí študenti našej katedry, a tak sa súčasní
študenti stretli s bývalými, diskutovali o tom, ako katedra začínala
a ako sa zmenili predmety, vyučujúci a aktivity katedry.

Mimoriadnej popularite sa tešilo aj spomínané stretnutie
Alumni Club – klubu absolventov našej katedry. Rovnako ako
minulý rok, aj teraz si mohli viac ako štyridsiati absolventi vymeniť
svoje skúsenosti, názory a kontakty. Jedným z cieľov tohto
podujatia bolo zblíženie absolventov, otvorenie nových a ne-
všedných príležitostí v pracovnej a spoločenskej sfére a rovnako

trávenie príjemných chvíľ rozprávaním zábavných historiek
zo študentských čias či výmenou osožných rád do života.

Klubové aktivity boli obohatené odborným workshopom,
ktorý pre Klub učiteľov angličtiny na KAA FF UPJŠ pripravili
lektorky vydavateľstva Macmillan Education. Zúčastnili sa ho
učitelia základných, stredných a vysokých škôl. Vo vianočnej
atmosfére, s teplou kávou a občerstvením si u nás angličtinári mali
možnosť vymeniť svoje skúsenosti, zážitky, rady anové nápady, ako
osloviť študentov rôznej vekovej kategórie a pomôcť im čo
najjednoduchšie a najrýchlejšie osvojiť si zručnosti anglického
jazyka. Neformálnosť týchto podujatí posilnená ich záverečnou
recepciou v reštaurácii Hotela Teledom prispela k zblíženiu
vzťahov v rámci klubov našej katedry a dúfame, že aj budúci rok
sa môžeme tešiť na stretnutia rovnakého typu.

V neposlednom rade, popri príjemných predvianočných
stretnutiach klubov, sa v dňoch 10. a 13. 12. 2018 uskutočnili
kariérne workshopy. Na katedre sme privítali lektorov spoločnosti
PROMISEO a Academy Language Institute. Obe organizácie
reprezentovali naši absolventi, čo je dôkazom toho, že absolventi
katedry sú úspešní a cieľavedomí ľudia, ktorí pracujú v dobrých
spoločnostiach, kde spájajú nadobudnuté poznatky s praxou
a poukazujú na výhody štúdia cudzieho jazyka. Ich workshopy
potvrdili potrebu spolupráce akademickej pôdy s praxou a potrebu
budovania kontaktov so študentmi už počas ich štúdia.

„Niečo sa končí a niečo sa začína...“, a tak koniec kalendárneho
roka otvoril možnosti ďalšej spolupráce s praxou, absolventmi,
učiteľmi, možnosti nadviazania dobrých pracovných a zároveň
priateľských vzťahov. Ďalší rok bude určite bohatý na aktivity,
na ktorých radi opäť privítame tých, ktorých naše úsilie osloví.

Mgr. Eva Simková

Mgr. Jana Trebuňová

Jakub Paľovčík

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach
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PROFESOROVI ALEXANDROVI BRÖSTLOVI
UDELILI CENU PREDSEDU KOŠICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2018

Košický samosprávny kraj udelil najvyššie verejné ocenenia
za uplynulý rok 2018. Na slávnostnom udeľovaní Ocenení

osobnostiam Košického samosprávneho kraja 2018 si cenu prevzalo
20 jednotlivcov a jeden kolektív, pričom osobnosti vyberalo
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja a komisia zložená
z odborníkov v oblasti kultúry, verejného aj súkromného sektora.

Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja získal aj
riaditeľ Ústavu teórie práva Gustáva Radbrucha Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr.

Alexander Bröstl, CSc., pri príležitosti svojho životného jubilea,

a to 65. narodenín, za dlhodobý prínos v oblasti ústavného
a medzinárodného súdnictva, rozvoj vzdelávania, dejín politiky,
právneho myslenia a ľudský prístup pri odovzdávaní vedomostí
ďalšej generácii. Cena predsedu Košického samosprávneho
kraja je verejným ocenením, ktoré sa udeľuje za osobitný prínos
pre rozvoj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné
výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej,
technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej
činnosti.

K tomuto významnému oceneniu mu srdečne blahoželáme!

JUDr. Anna Románová, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach



UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA26

Zástupcovia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, členovia
Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie pod
vedením prof. Babčáka, sa 14. novembra 2018 zúčastnili
odovzdávania cien Tax Advisors Award 2018, ktoré po druhýkrát
udeľovala Slovenská komora daňových poradcov v mieste jej
Regionálnej komory v Bratislave.

Ocenenie bolo udelené JUDr. Františkovi Bonkovi, PhD.,
aktuálne výskumnému pracovníkovi katedry, za dizertačnú prácu
na tému Zásada zákazu zneužitia daňového práva v Európskej únii:

Súdny a zákonný rozmer GAARs vo vybraných členských štátoch

Európskej únie. Dizertačná práca bola vypracovaná pod vedením
školiteľa prof. h. c. prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc.,
v rámci riešenia výskumného projektu VEGA: 1/0375/15 Daňové

úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania

(inštitútmi daňového, trestného a obchodného práva), a predstavuje
čiastkový výstup do oblasti vzdelávania a popularizácie vedy.

Po odovzdaní ocenení nasledovala diskusia s prezídiom
a zástupcami Slovenskej komory daňových poradcov o úlohe
a vnímaní daňového práva v spoločnosti a vo vzdelávacom procese,
predovšetkým s ohľadom na profesiu daňového poradcu. V rámci
diskusie boli vymieňané poznatky a skúsenosti jednotlivých
zástupcov fakúlt ohľadne daňového práva vpedagogickom procese.
Okrem toho boli členmi katedry popularizované výskumné
projekty (APVV-16-0160, VEGA: 1/0846/17) a v ich rámci bližšie
priblížené výskumné úlohy, na ktorých riešení sa katedra aktuálne
podieľa.

Účasťou na podujatí došlo k prehĺbeniu založenej spolupráce
členov Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie
PrávF UPJŠ so Slovenskou komorou daňových poradcov.

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach
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ZÁSTUPCOVIA PRÁVNICKEJ FAKULTY
NA UDEĽOVANÍ OCENENIA TAX ADVISORS
AWARD 2018

Slovinská metropola bola v dňoch 20. – 24. 11. 2018 opäť
hosťujúcim mestom v poradí 3. ročníka Moot Court-u z medziná-
rodného humanitárneho a utečeneckého práva, ktorý organizovala
Právnická fakulta Univerzity v Ľubľane, v spolupráci s Medzi-
národným výborom Červeného kríža (MVČK) a Úradom
Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Reprezentujúc
UPJŠ v Košiciach, Bc. Katarína Koromházová, Bc. Lukáš

Jančát, Bc. Ľuboslav Sisák, pod vedením JUDr. Ľudmily

Elbert, PhD., a Mgr. Tímey Lazorčákovej, spestrili paletu
účastníckych družstiev (dohromady 17) pochádzajúcich z rôznych
kútov Európy.

Súťaž sa opierala o vopred zverejnený fiktívny prípad
ozbrojeného konfliktu, ktorý slúžil ako faktický základ pre úlohy,
s ktorými sa súťažiaci v priebehu jednotlivých kôl mali vysporiadať.
Komplexnosť prípadu a rôznorodosť relevantných právnych
odvetví si ešte pred samotným odchodom do miesta diania
vyžadovala dôkladné naštudovanie problematiky, s ktorým
zúčastneným v značnej miere pomohli tímové vedúce.

Súčasťou tohto podujatia boli stretnutia vyučujúcich azylového
a humanitárneho práva na fakultách, ktorých tímy sa stretli
na právnickej fakulte vĽubľane. Vrámci nich sa uskutočnila bohatá
diskusia o aktuálnych otázkach humanitárneho a azylového práva,
o klinickom vzdelávaní a možnostiach lepšieho rozvíjania týchto

predmetov na jednotlivých fakultách. Okrem toho sa vedúce tímu
Právnickej fakulty UPJŠ aktívne zúčastnili aj vedeckej konferencie
zameranej na migráciu a presídľovanie, v rámci ktorej vystúpili
s príspevkom týkajúcim sa ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa pri
zaistení. Obe sprievodné podujatia boli na vysokej odbornej
úrovni, so zastúpením odborníkov z akademickej obce, UNHCR
a MVČK, čo dotváralo celkový pozitívny dojem z organizácie
a vysokej úrovne prebiehajúceho Moot Court-u.

Účinkovanie tímu z PrávF UPJŠ sa začalo prvým predkolom,
v ktorom vpozícii právnych poradcov mali podať komisii expertov
správu o porušeniach medzinárodného humanitárneho práva
vyplývajúcich z fiktívneho prípadu. Druhé kolo sa uskutočnilo
v menej formálnom duchu, kde ich čakali hodnotiaci v roli
obchodníkov so zbraňami, ktorí sa im, ako strane bojujúcej
v konflikte, snažili predať zakázané zbrane. V záverečnom, treťom
predkole sa zhostili právneho zastúpenia chlapca unikajúceho
ozbrojenému konfliktu v konaní o udelení azylu. Na konci prvých
dní súťaže, v ktorých sa konali predkolá, spoločne s ostatnými
tímami dostali od hodnotiacich spätnú väzbu vpodobe odporúčaní,
ako by sa k riešeniu podobných situácií malo alebo nemalo
pristupovať.

Po skončení úvodných predkôl šli členovia tímu na ich
vyhodnotenie so zmiešanými pocitmi. Z kvality protivníkov,
ktorým čelili, usúdili, že konkurencia je silná a že o postupujúcich
do vyraďovacích častí budú často rozhodovať maličkosti. To sa
potvrdilo aj vo vyhlásení výsledkov, na základe ktorého im
osemfinále uniklo s minimálnym rozdielom a umiestnili sa na 10.
mieste. Celkovým víťazom sa stala výprava z Právnickej fakulty
Univerzity Komenského vBratislave.

Univerzitu sa náš tím snažil reprezentovať čo najlepšie
a z Ľubľany si odniesol nové neoceniteľné skúsenosti vďaka
účinkovaniu na podujatí medzinárodného charakteru, ktoré
bezpochyby pretaví do svojho pôsobenia v profesionálnom
a osobnom živote. Váhajúcim študentom preto môžu zapojenie sa
do podobnej udalosti len a len odporúčať.

Bc. Ľuboslav Sisák

Mgr. Tímea Lazorčáková

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach

3. ROČNÍK SIMULOVANÉHO SÚDNEHO
SPORU Z MEDZINÁRODNÉHO
HUMANITÁRNEHO A UTEČENECKÉHO
PRÁVA V ĽUBĽANE



Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutočnil
medzinárodný odborný seminár organizovaný Ligou za ľudské
práva v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ vKošiciach, a to 23.
januára 2019. Seminár zameraný na riešenie vážnej témy Zaistenie

cudzincov ako posledná možnosť: Osobitný dôraz na ochranu

zraniteľných osôb a na najlepší záujem dieťaťa prebiehal pod záštitou
JUDr.Marice Pirošíkovej, zástupkyne Slovenskej republiky pred
Európskym súdom pre ľudské práva. Úvodné slovo odbornému
semináru venovala Mgr. Barbora Meššová, právnička Ligy
za ľudské práva. Za Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach privítala
prítomných prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné
technológie doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. Pred začiatkom
prezentácie zaujímavých príspevkov informovala o potrebe
hľadania alternatív k zaisteniu v prípade zraniteľných osôb,
špeciálne detí, riaditeľka Ligy za ľudské práva JUDr. Zuzana

Števulová. Uviedla, že neoprávnená migrácia je len priestupkom,
no človek za ňu môže byť pozbavený osobnej slobody na 6 až 18
mesiacov. Keďže sa to týka aj rodín s maloletými deťmi, je to
v rozpore s princípom medzinárodného práva, princípom
najlepšieho záujmu dieťaťa. O alternatívach zaistenia ako
požiadavke podľa medzinárodného práva sa účastníkom
prostredníctvom videonahrávky prihovorila JUDr. Marica

Pirošíková. Následne bol odborný seminár rozdelený na tri
panely. Prvý bol venovaný aplikačnej a rozhodovacej praxi súdov
a polície, v rámci ktorého vystúpila JUDr. Elena Berthotyová,

PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr.

Katarína Fajnorová, právnička Ligy za ľudské práva, a JUDr.

Martina Sukovská, právnička Centra právnej pomoci, kancelária
Košice. Druhý panel bol zameraný na vývoj v oblasti
medzinárodnej a regionálnej ochrany ľudských práv a prehľad
činnosti medzinárodných organizácií, kde vystúpila Lilja

Gretarsdottir, zástupkyňa riaditeľa v rámci Riaditeľstva pre ľudské
práva Rady Európy, a Ota Hlinomaz, právnik Regionálneho
zastupiteľského úradu UNHCR pre strednú Európu. Posledný, tretí
panel mal za úlohu predstaviť osvedčené a pilotné modely
alternatív kzaisteniu so zameraním na strednú a východnú Európu.
So skúsenosťami sa v tomto paneli podelili Katarzina Słubik,
právnička z Asociácie pre právne intervencie v Poľsku, Dilyana

Giteva, advokátka spolupracujúca s Centrom právnej pomoci
– Hlas v Bulharsku, a Günter Ecker, riaditeľ Asociácie ľudských

práv v Rakúsku. Program bol zavŕšený nasledujúci deň, keď
účastníci seminára absolvovali prezentáciu útvaru a systému
zaistenia a alternatív k nemu v Slovenskej republike v Útvare
policajného zaistenia Sečovce pod vedením Emila Semjana,
riaditeľa Útvaru a sociálneho pracovníka v Útvare, v rámci
Slovenskej humanitnej rady, ktorí sa podelili s praktickými
skúsenosťami.

Medzinárodný seminár bol výborným príkladom zdôvodnenia
potreby právneho vzdelávania voblasti azylového i humanitárneho
práva. Jeho organizácia bola odrazom výbornej spolupráce Ústavu
medzinárodného práva a európskeho práva, Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach a Ligy za ľudské práva, o. z., v rámci Kliniky
azylového práva – študenti absolvujúci túto kliniku naberajú
praktické skúsenosti s riešením prípadov zameraných na azylové
právo. Pri riešení živých prípadov a právnych problémov
skutočných utečencov sa učia aplikovať vhodné právne normy, učia
sa argumentovať a prezentovať právny názor. Nadobudnuté
zručnosti môžu neskôr zúročiť v niekoľkých medzinárodných
simulovaných súdnych sporoch – Moot courtoch, ale aj po ukon-
čení štúdia v praxi. Preto sa tešíme aj na budúce akcie, ktoré
obohatia tak právnickú fakultu, ako jej študentov.

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach

ZO ŽIVOTA
PRÁVNICKEJ FAKULTY

ZAISTENIE CUDZINCOV AKO POSLEDNÁ MOŽNOSŤ

01/2019 27



Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach tento rok
zorganizovala už 4. ročník vedeckej konferencie doktorandov pod
názvom Teória a prax verejnej správy. Účastníkov podujatia, ktoré
sa konalo 13. februára 2019, úvodným slovom privítala dekanka
fakulty verejnej správy doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.,
a slávnostne konferenciu otvorila.

Po úvodných slovách dekanky sa účastníci rozdelili do sekcií:
právnej a, netradične, politologicko-sociálno-ekonomickej. Sekcie
boli vedené skúsenými garantmi v danej oblasti – právna sekcia
prof. JUDr. Igorom Palúšom, CSc., politologicko-sociálno-
ekonomická sekcia dvoma garantkami, a to doc. PhDr. Máriou

Adamcovou, PhD., a prof. Ing. Viktóriou Bobákovou, CSc.

Vedeckej konferencie sa celkovo aktívne zúčastnilo 30
doktorandov z domácich vysokých škôl (fakúlt). Rovnako ako
na predchádzajúcich ročníkoch sa aj tento rok zúčastnili okrem
domácich doktorandov i doktorandi z Fakulty sociálnych vied
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove, Právnickej fakulty a Filozofickej

fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
a Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
v Trenčíne, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
i z Katedry bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl gen. M.
R. Štefánika v L. Mikuláši.

Cieľom vedeckej konferencie doktorandov bolo vytvorenie
priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu
a odbornú diskusiu zameranú na teóriu a prax verejnej správy.
Konferencia prebiehala v dvoch sekciách, v ktorých účastníci
prezentovali svoje príspevky, zaoberajúce sa aktuálnymi
problémami verejnej správy nielen na Slovensku, ale i v krajinách
EÚ. V odprezentovaných príspevkoch zazneli vedecké poznatky
a odborné názory na témy týkajúce sa napr. využívania foriem
priamej demokracie, volebného správania pri voľbách do orgánov
územnej samosprávy, problematiky správneho konania i ochrany
ľudských práv a základných slobôd, postavenia a aktérov
komunálnej politiky, politických strán v SR, rozvoja nových
technológií a ich využiteľnosti vo verejnej správe a vplyvu
hospodárneho vývoja na odmeňovanie zamestnancov vo verejnej
správe. V rámci sekcií, po odprezentovaní skupiny príspevkov
z rovnakej oblasti, sa pod vedením garantov otvorila diskusia, ktorá
prispela k naplneniu cieľa konferencie a priniesla mnoho
zaujímavých názorov, postrehov, poznatkov i odborných
skúsenosti všetkých účastníkov.

Výstupom zkonferencie bude recenzovaný zborník príspevkov
dostupný na webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ
vKošiciach.

PhDr. Jana Volochová

PhDr. Lucia Rožová

Fakulta verejnej správy UPJŠ vKošiciach

4. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE
DOKTORANDOV

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším
zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku.
Spolu s Radou vysokých škôl (RVŠ) a Slovenskou rektorskou
konferenciou (SRK) tvorí trojicu najvyšších orgánov reprezentácie
vysokého školstva na Slovensku.

ŠRVŠ je teda jedným z poradných orgánov, ktorý sa vyjadruje
k niektorým materiálom predloženým ministrom školstva.
Pravidelne dáva pripomienky kmetodike delenia dotácie verejným
vysokým školám, vyjadruje sa ku kritériám akreditácie vysokých
škôl. Aktuálne sa podieľala na kreovaní Výkonnej rady
Akreditačnej agentúry.

V novembri 2018 sa na našej univerzite uskutočnili voľby
zástupcov do ŠRVŠ na trojročné funkčné obdobie – 2018 až 2021.
Univerzitu zastupuje jeden zástupca volený Akademickým senátom
UPJŠ (AS UPJŠ) a na základe počtu študentov ďalší štyria
zástupcovia volení študentskou časťou akademickej obce
univerzity.

Za členov ŠRVŠ boli zvolení títo študenti: Peter Béreš

z právnickej fakulty, Bc. Sandra Lukačovská z fakulty verejnej
správy a z lekárskej fakulty MDDr. Jakub Jánošík, Ivana
Macková aMarcel Paľovčík, zvolený AS UPJŠ.

Všetkým členom ŠRVŠ blahoželáme a želáme veľa úspechov pri
zastupovaní univerzity, ako aj v pôsobení v jednotlivých orgánoch
ŠRVŠ.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.,
predseda AS UPJŠ v Košiciach

NOVOZVOLENÍ ZÁSTUPCOVIA NAŠEJ
UNIVERZITY V ŠRVŠ

Na Mikuláša pripravili študenti zubného lekárstva na Lekárskej
fakulte UPJŠ v Košiciach pre deti na zubných pracoviskách LF
UPJŠ a UNLP prekvapenie. Na Kliniku stomatológie a maxi-
lofaciálnej chirurgie aj I. stomatologickú kliniku totiž zavítali
v podobe Mikuláša, čerta a anjela a deťom priniesli trochu
netypické mikulášske darčeky. Každé hospitalizované aj ošetrené
dieťa od nich dostalo maľovanku a kvalitnú detskú zubnú kefku,
s ktorou si mohlo vyskúšať nácvik správneho čistenia zúbkov.

„Takéto podujatie organizuje Slovenský spolok študentov

zubného lekárstva už niekoľko rokov. Dnes sa vybrali medzi deti dve

skupiny Mikulášov, čertov a anjelov, ktoré zhruba od ôsmej do

dvanástej hodiny obdarovali asi päťdesiat detí a trénovali s nimi

správnu ústnu hygienu. Hlavným cieľom bolo deťom v príjemnej

atmosfére vysvetliť, že dobrou starostlivosťou o svoje zúbky a celú

ústnu dutinu môžu predísť vzniku zubných kazov a iným

zdravotným problémom,“ hovorí študent 3. ročníka LF UPJŠ Filip

Lukáč.
RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach

MEDICI PREKVAPILI DETI NA ZUBNÝCH KLI-
NIKÁCH MIKULÁŠOM, ČERTOM A ANJELOM
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Informácie o víruse HIV a ochorení AIDS poskytovali študenti
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v pondelok 3. decembra 2018
pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS na všetkých
fakultách UPJŠ v Košiciach a taktiež na Technickej univerzite
v Košiciach.

„Cieľom World AIDS Day, ktorý organizoval Spolok medikov

mesta Košice, bolo zvýšiť povedomie o problematike HIV a AIDS

a informovať študentov, zamestnancov a návštevníkov dvoch

univerzít o spôsoboch prenosu HIV a možnostiach prevencie. Tento

rok sme sa zamerali aj na boj proti diskriminácii a stigmatizácii HIV

pozitívnych ľudí, čomu určite napomáha aj edukácia spoločnosti.

Nebezpečný vírus sa totiž šíri iba telesnými tekutinami a nie

napríklad podaním ruky, ako sa mnohí mylne domnievajú, na čo

sme chceli takisto poukázať,“ hovorí študent 4. ročníka LF UPJŠ
a predseda Spolku medikov mesta Košice Adam Nedoroščík.

Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Počas tej dopoludňajšej
študenti v informačných stánkoch na všetkých fakultách UPJŠ
a TUKE poskytovali informácie o prenose vírusu HIV, kvalite
života a liečbe infikovaných, ich právach, povinnostiach a tiež
diskriminácii, s ktorou sa v živote stretávajú. „Počas

dopoludňajšieho programumali okoloidúci možnosť dozvedieť sa veľa

nového o tejto diagnóze, pripnúť si červenú stužku ako symbol boja

proti AIDS a odniesť si informačnú brožúru, nálepky či

prezervatívy. V rámci tejto aktivity sa nám podarilo osloviť 459 ľudí,

ktorí vyplnili aj dotazník s otázkami o HIV a AIDS, takže budeme

mať možnosť overiť si, aké sú ich vedomosti o príčinách a prenose

tohto nebezpečného ochorenia. Výsledky dotazníkového prieskumu

vyhodnotíme v priebehu najbližších dní,“ poznamenáva Adam
Nedoroščík.

V rámci popoludňajšej časti sa v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ
premietal film s tematikou HIV nazvaný How to Survive a Plague

a po ňom nasledovala panelová diskusia v jednej z posluchární,
na ktorú prĳal pozvanie uznávaný infektológ prof. MUDr. Pavol

Jarčuška, PhD., a Slavomíra Húšťová z občianskeho združenia
PRIDE Košice. Deň venovaný osvete a búraniu predsudkov
ukončili študenti sviečkovým pochodom pred Lekárskou fakultou
UPJŠ ako vyjadrením solidarity s HIV pozitívnymi ľuďmi a na
pamiatku tých, ktorí ochoreniu AIDS podľahli.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Žofia Hnátová

OSVETOVÉ AKTIVITY PRI PRÍLEŽITOSTI
SVETOVÉHO BOJA PROTI AIDS

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali
v sobotu 24. novembra 2018 už štvrtý ročník osvetovej akcie
Movember zameranej na šírenie informovanosti o rakovine
semenníkov a prostaty u návštevníkov nákupného centra Aupark
v Košiciach. Akcia Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta
Košice, ktorej symbolom boli mužské fúziky, bola mimoriadne
úspešná. Dvadsiatka medikov totiž oslovila vyše sedemsto ľudí
a košom im nedali ani celebrity.

„Potešilo nás, že sme mohli hovoriť aj s Filipom Tůmom

a Lukášom Adamcom, ktorí sa s nami aj ochotne odfotili a vypočuli

si dôležité informácie o mužskom zdraví. Všetkým pánom sme sa

snažili vysvetliť dôležitosť a možnosti prevencie rakoviny

semenníkov a rakoviny prostaty a hlavne význam samovyšetrovania

semenníkov. K dispozícii sme mali silikónový model, na ktorom sme

im vysvetlili správnu techniku samovyšetrenia a muži na ňom

skúšali nahmatať patologickú hrčku,“ hovorí spoluorganizátorka
podujatia, študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Lule Tomiq.

Hlavným cieľom študentov bolo ukázať mužom, že starostlivosť
o mužské zdravie nie je žiadne tabu a malo by byť súčasťou ich
každodenného života. Reakcie pánov boli rôzne.

„Potešil nás záujem mužov, ktorí sa pri nás ochotne zastavovali,

aj keď sme často vnímali ich mierne rozpaky či červenanie sa pri

rozhovore na túto tému. Mladší muži boli zjavne otvorenejší ako

starší páni, čo je pochopiteľné. Taktiež nás milo prekvapila

informovanosť niektorých o tejto akcii a dokonca sme mali šťastie aj

na zopár takých, ktorí si práve kvôli Movembru nechali narásť fúzy

či brady a svojím novým vzhľadom pútali pozornosť vo svojom okolí,

čím prispeli k šíreniu povedomia o tejto problematike. A to je aj

naším cieľom – propagovať myšlienku prevencie a dosiahnuť, aby

muži viac premýšľali o svojom zdraví a aby o ňom tiež viac hovorili,“

poznamenáva Lule Tomiq.
Pre záujemcov mali medici v infostánku k dispozícii

propagačné materiály poskytnuté Ligou proti rakovine a oslo-
veným mužom rozdávali aj nálepky a modré stužky na znak
solidarity s pacientmi, ktorí buď bojujú, alebo v minulosti bojovali
s rakovinou semenníkov. Páni mali možnosť odfotiť sa s fúzikmi
a tým šíriť túto myšlienku ďalej.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach

ŠTUDENTI LEKÁRSKEJ FAKULTY
ZORGANIZOVALI MIMORIADNE ÚSPEŠNÝ
MOVEMBER

ŠTUDENTSKÉ
STRÁNKY



UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA30

ŠTUDENTI MOTIVOVALI K CHÔDZI
PO SCHODOCH

ŠTUDENTSKÉ
STRÁNKY

V budove Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach na Triede SNP sa v stredu 5. decembra 2018
uskutočnila akcia Hýb sa do schodov! (NO ELEVATORS DAY), ktorú
organizoval Spolok medikov mesta Košice v snahe upozorniť
na fyzický pohyb ako významný prvok v prevencii mnohých
civilizačných ochorení.

Na organizácii podujatia sa podieľalo 16 študentov medicíny,
ktorí symbolicky uzavreli výťahy v desaťposchodovej budove
a motivovali svojich kolegov, zamestnancov a návštevníkov
fakulty, aby vymenili výťahy za schody a urobili tak niečo pre svoje

zdravie. Cieľom bolo upriamiť pozornosť ľudí na dôležitosť
fyzického pohybu pre zdravie a demonštrovať, aké jednoduché je
byť aktívnym aj napriek časovej zaneprázdnenosti. Popri
prezentovaní pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu bola
akcia zameraná aj na prevenciu niektorých ochorení. Účastníci si
mohli overiť svoj zdravotný stav viacerými meraniami a tí, ktorí
absolvovali všetky stanovištia, súťažili o vecné ceny.

„Stánky boli zamerané na rôzne oblasti prevencie zdravia

– účastníkom sme merali glykémiu, tlak a telesný tuk, učili sme ich

poskytovať správne prvú pomoc, ktorú by mal každý medik dobre

ovládať, radili sme tiež, ako prestať s fajčením, a jedna z aktivít bola

zameraná na psychológiu zdravia. Dvaja študenti psychológie tam

preberali témy ako stres, depresie alebo úzkosti a prezentované bolo

aj Univerzitné poradenské centrum UPJŠ, ktoré pomáha študentom

so zvládaním rôznych problémov,“ hovorí spoluorganizátorka
podujatia, študentka 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Lucia

Hanušínová, podľa ktorej bolo motiváciou medikov ukázať
účastníkom, že sa dá jednoduchá telesná aktivita implementovať do
života každého človeka už len väčším využívaním chôdze
a chodením po schodoch namiesto používania výťahov.

„Potešujúce pre nás je, že sa do akcie zapájali nielen študenti,

vrátane zahraničných, ale aj zamestnanci fakulty. Akcia mala opäť

veľký úspech a už teraz sa tešíme na ďalší ročník,“ poznamenáva
Lucia Hanušínová.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Žofia Hnátová

CAMP PEIRA
Štúdium práva so sebou prináša aj mnoho možností, ako si

teoretické vedomosti vyskúšať priamo v praxi, či už cez právne
kliniky, participáciou na rôznych simulovaných sporoch alebo aj na
cvičení Camp Peira, ktorého som sa ja zúčastnila. Je to
neopakovateľný moment, keď sa popri vás strieľa, nábojnice sú
všade navôkol, každú minútu letí k nebesiam svetlica a vy, v koži
utečenca, sa snažíte dostať do tábora, ktorý je strážený vojenskou
jednotkou Armády Českej republiky. Presvedčiť seba samého,
že toto všetko bolo ozaj iba simulovanou situáciou, bolo v urči-
tých momentoch naozaj ťažké. Hlavným dejiskom už tretieho
ročníka takéhoto cvičenia bol výcvikový objekt Vyškov, Březina.
Univerzita Palackého v Olomouci v spolupráci s Karlovou
univerzitou v Prahe, medzinárodnými humanitárnymi
organizáciami z oblasti medicíny a zdravotníctva, no najmä
s Armádou Českej republiky, sa otvorila po prvýkrát aj kooperácii
so slovenskými univerzitami. Celý výcvik, zameraný na aplikáciu
a praktické využitie medzinárodného práva ozbrojených
konfliktov, azylového a humanitárneho práva je svojím
charakterom veľmi jedinečnou príležitosťou na jeden víkend si

vyskúšať rolu vojenského právnika, utečenca s neľahkým
príbehom, asistenta delegáta Úradu vysokého komisára OSN pre
utečencov (UNHCR) či dokonca asistenta delegáta Medzi-
národného výboru Červeného kríža (ICRC). Zažili sme aj
momenty, keď sa od mnohých z nás, ktorí sa nachádzali v roli
vojenských právnikov, očakávali relevantné právne rady pre
vojenských veliteľov, ktorých čas na vyslovenie záverečného
rozkazu bol limitovaný. Nebolo ozaj jednoduché ležať na lúke
po útoku ako ranený civilista a dúfať v čo najskôr poskytnutú
lekársku pomoc.

Skúsenosti, zážitky, no najmä tie emócie avedomosti, ktoré sme
nadobudli, sú skutočne cenné, neodňateľné a nie veľmi ľahko
opísateľné. Neostáva mi nič iné, len povzbudiť ostatných kolegov
k podaniu prihlášky na niektorý z budúcich ročníkov podujatia.

Dominika Blašková

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Ján Hudáč
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LETNÝ KURZ, CVIČENIE A RELAX PRI MORI
V TURECKU
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ vKošiciach v spolupráci s

CK FIF0 pre Vás pripravili letný kurz, cvičenie a relax pri mori
v Turecku – ubytovanie bude zabezpečené v hoteli Wien***
v Alanyi; ide o letecký zájazd s odchodom z Košíc. Termín: 18. 6.
– 25. 6. 2019. Cena 465 eur/osoba zahŕňa: 7x ubytovanie
s polpenziou, leteckú dopravu z/do Košíc, palivový príplatok,
servisné poplatky (letiskový, bezpečnostný, manipulačný a tran-
sfery), služby delegáta.

Známe stredisko sa nachádza na pobreží Stredozemného mora,
približne 120 km od Antalye. Alanya je rušná turistická destinácia
s bohatým nočným životom. Nájdete tu aj piesočnaté, aj kamien-

kové pláže, uvidíte Červenú vežu, jaskyňu Damlatas s liečivými
účinkami, navštíviť môžete množstvo hotelov, reštaurácií, barov,
kaviarní a diskoték. V Alanyi dominuje starobylá pevnosť, z ktorej
si môžu návštevníci vychutnať pohľad na známu Kleopatra Beach
či malebný prístav.

Nákupné možnosti vo vzdialenosti 150 m, centrum 750 m
od hotela. Piesočnato-kamienková pláž je asi 50 m od hotela.
Vybavenie hotela: recepcia, bar, malý bazén a detský bazén.
V záhrade sú dva bazény, bar pri bazéne, terasa s ležadlami
a slnečníkmi zdarma. Izby sú dvojlôžkové s možnosťou jednej
prístelky, kúpeľňa (k dispozícii je aj fén), WC, klimatizácia,
TV/sat., balkón. Internet je dostupný formou WiFi na izbe
(zdarma). Stravovanie je zabezpečené formou bufetových stolov
(raňajky a večera).

Športová ponuka: posilňovanie, aerobik, pilates, joga,
aquafitness, body balance, SPS systém, plážový volejbal. Vodné
športy na pláži sú za poplatok.

Budete mať možnosť zúčastniť sa fakultatívnych výletov:
Pamukkale, Green canyon, Side, Perge, Kursunlua a Aspendos
(za poplatok).

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte: agata.horbacz@upjs.sk;
tel. č. 0903 611 779.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Mgr. Agata Horbacz, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

KURZ „NUTRIČNÁ APLIKÁCIA PLANEAT“
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v spolupráci so
spoločnosťou Planeat, s. r. o., organizoval dňa 18. 1. 2019
a 25. 1. 2019 špecializovaný kurz „Nutričná aplikácia Planeat“ pre
študentov ÚTVŠ. Koordinátorkou daného modulu bola za ÚTVŠ
Ing. Iveta Cimboláková, PhD., a za spoločnosť Planeat, s. r. o.,
Ing. Richard Naď.

Kurz aplikoval teoretické znalosti poslucháčov získané počas
štúdia v I. stupni študĳného programu šport a rekreácia na UPJŠ
do praktickej roviny. Formou práce s moderným nutričným
softvérom Planeat sú výstupom personalizované nutričné plány,
a to nielen pre skupinu vyžadujúcu si špecifický stravovací režim
(napr. športovci), ale aj pre iné populačné segmenty.

Planeat je nutričná aplikácia vyvinutá na Slovensku, ktorá
prichádza s inovatívnym konceptom vytvárania nutričných plánov.
Aplikácia pracuje s odbornými informáciami od expertov a auto-
matizuje zložité matematické výpočty. Používateľ tak dostáva
vysoko kvalitné a odborné výstupy personalizované na mieru

klienta. Nutričná aplikácia bola vyvíjaná a testovaná v spolupráci
s odborníkmi z viacerých renomovaných inštitúcií, ako je napr.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Biomedicínske
centrum SAV, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Slovenská
spoločnosť pre športovú výživu, Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou vBratislave atď.

Cieľom kurzu bolo naučiť absolventov pracovať s daným
programom, analyzovať aktuálne stravovacie návyky, identifikovať
prípadné dietetické chyby a navrhnúť nový optimalizovaný
stravovací plán zohľadňujúci individuálne potreby klienta, resp.
stanovenie špecifických cieľov. Úspešní absolventi získali certifikát
„Aplikácia Planeat“ na pokročilej úrovni.

V nasledujúcom období pripravujeme kurz športovej výživy.

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
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ÚTVŠ UPJŠ NA PÔDE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
V BRUSELIZačiatkom roka 2018 dorazila na Ústav telesnej výchovy a športu
UPJŠ v Košiciach veľmi pozitívna a potešujúca správa. ACES

Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) vybrala
naše pracovisko za hlavného evaluátora európskych miest
a mestečiek športu za rok 2018 s právom určiť v obidvoch
kategóriách toho najlepšieho. Garantom hodnotenia sa stal prof.
PaedDr. Ján Junger, CSc. V tejto pozícii sme vymenili športovú
organizáciu z Valencie, ktorá túto úlohu plnila v predchádzajúcom
období. Išlo vlastne už o druhé ocenenie nášho mesta organizáciou
ACES Europe – prvý raz to bolo v súvislosti s udelením titulu
Košice – Európske mesto športu 2016.

ACES Europe je neziskové združenie so sídlom v Bruseli, ktoré
každoročne prideľuje titul európskeho hlavného mesta, mesta,
mestečka športu a regiónu.

Európske hlavné mesto športu sa vyberá z prihlásených
miest nad 500-tis. obyvateľov. Európske mesto športu

– vo výbere sú mestá od 25-tis. do 500-tis. obyvateľov. Európske

mestečko športu – mestá pod 25-tis. Obyvateľov. Európske

mesto/mestečko roka sa vyberá nezávislou odbornou inštitúciou
zo všetkých ocenených miest a mestečiek, čo bolo v tomto roku
práve úlohou ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach. Európske stredisko

športu je skupina malých miest a obcí.
Prideľovanie týchto uznaní vykonáva ACES Europe podľa zásad

zodpovednosti a etiky, pričom si uvedomuje, že šport je
významným faktorom agregácie spoločnosti, zlepšenia kvality
života, zlepšenia psycho-fyzickej pohody a úplnej integrácie
spoločenských tried v komunite.

ACES Europe udeľuje titul Európske hlavné mesto športu,
za čo získala uznanie Európskej komisie v bielej knihe (článok 50).
Okrem toho je ACES Europe partnerom Európskej komisie
v Európskom týždni športu. Obidve misie sú uznaním práce
a činnosti ACES Europe, píše sa na jej oficiálnej stránke.

Pri Svetovom hlavnom meste športu ide o rovnaký formát
súťaže ako pri Európskom hlavnom meste športu, ale do výberu sú
zahrnuté aj mestá mimo Európy s podporou hlavných
medzinárodných organizácií. Po úspechu v Európe exportovala
ACES Europe formát tohto súťaženia do celého sveta, na základe
čoho sa majú hľadať najlepšie športové politiky a organizácie. Je to
príležitosť na prezentáciu pre rôzne krajiny a spoločenstvá, aby
sa na celom svete zjednotili pod jednou vlajkou športu a zdravia
pre všetkých.

ACES Europe v súčasnosti pracuje v projekte TELETURF,
ktorý je súčasťou Európskej únie Erasmus+ Výzva na vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport.

Benefity plynúce z ocenenia ACES Europe možno zhrnúť
nasledovne: medzinárodné uznanie, vysoké zviditeľnenie sa
na európskom poli, pozdvihnutie športovej politiky mesta,
možnosť byť súčasťou najväčšej siete miest v oblasti športu
v Európe, zdieľanie skúseností medzi členmi ACES Europe,
zúčastňovanie sa na mnohých kongresoch a konferenciách, ktoré
sú organizované počas roka, zlepšenie športovej politiky mesta či
možnosť zúčastňovať sa s inými mestami na rôznych grantoch EÚ.

Po vyhodnotení správ foto a video dokumentácie sme za naj-
lepšie európske mesto športu 2018 vybrali portugalskú Bragu,
ktorá prevzala toto ocenenie po talianskom Cagliari, víťazovi ceny
z roku 2017. Najlepším európskym mestečkom športu 2018 sa stal
rakúsky Schladming. Zástupcovia obidvoch miest už pri preberaní
ocenenia vysoko vyzdvihli nezainteresovanosť nášho evaluačného
tímu a neskôr to oficiálne uviedli aj na svojich internetových
stránkach a v regionálnej tlači.

Samotné ocenenie vybraných miest amestečiek sme realizovali
priamo na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli dňa 5. 12. 2018
za účasti európskeho komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež
a šport Tibora Navracsicsa, zástupcov ACES Europe na čele s jej
prezidentom Gian Francescom Lupattellim, zástupcov miest,
ktorým bol komisiou ACES Europe pridelený titul Európske mesto
športu 2019 vo všetkých uvedených kategóriách. Za Slovenskú
republiku bola prítomná zástupkyňa ACES EuropeMgr. Andrea

Junger, PhD.

Hlavným európskym mestom športu 2019 sa stala Budapešť,
ktorá prevzala ocenenie po bulharskej Sofii. V tejto kategórii boli
vybraní aj víťazi ďalších ročníkov: Malaga 2020, Lisabon 2021
a Haag 2022. Na rok 2023 sú zatiaľ známi traja kandidáti: Janov
(Taliansko), Glasgow (Škótsko) a Krivoj rog – Kryvyj Rih
(Ukrajina).

Z európskych miest, mestečiek, stredísk a ostrovov športu pre
rok 2019 bolo vybraných vyše 30 subjektov, medzi ktorými boli
veľmi vysoko ocenené aj slovenské Michalovce. Cenu prebrala
delegácia na čele s primátorom mesta Viliamom Zahorčákom.

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ vKošiciach
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JUBILANT ALEPH V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI
V júli tohto roku uplynie 20 rokov od momentu, keď na pôde

Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach (ďalej UK) došlo
k prechodu knižnično-informačného systému ALEPH z verzie 300
na jeho kvalitatívne vyššiu verziu ALEPH 500.

ALEPH, plne automatizovaný integrovaný knižničný systém, je
produktom izraelskej spoločnosti Ex Libris, ktorá distribuuje svoje
produkty po celom svete. Systém vznikol na základe potrieb
knižníc a umožňuje spracovávanie, uchovávanie a efektívne
vyhľadávanie odborných informácií nielen pre akademické, ale
i výskumné účely. Počas 20 rokov inovácie sa ALEPH 500 vyvinul
na vysoko integrovaný knižničný systém, ktorý disponuje
nasledovnými modulmi – Katalogizácia (záznamy môžu byť
spracované v MARCovskom i neMARCoskom formáte, modul
podporuje MARC21, USMARC, UNIMARC, DANMARC, MAB
a i.); OPAC (Online Public Access Catalog) – používatelia
vo webovom prostredí môžu vyhľadávať, filtrovať, triediť záznamy,
sledovať svoje konto, zadávať požiadavky na výpožičky,
prolongovať svoje výpožičky atď.; Výpožičky – modul umožňuje
definovať dĺžku výpožičiek podľa statusu používateľa, statusu
knižničnej jednotky, lokácie, kalendára, uskutočňuje okamžité
kontroly rezervácií a výpožičiek používateľov, zobrazovanie ich
zoznamu, predlžovanie výpožičiek, platobné transakcie,
generovanie rôznych tlačových výstupov a i. K ďalším modulom
systému patrí: Medziknižničná výpožičná služba,
Akvizícia/Seriály, Správa konfiguračných tabuliek (ALEPHADM).

Jednou z kľúčových predností systému je jeho komplexnosť.
ALEPH 500 totiž zaisťuje všetky služby knižnice, a to ako z pohľadu
knihovníkov, ktorí systém používajú ako svoj pracovný nástroj, tak
i z pohľadu používateľov (OPAC, výpožičné služby, rôzne
štatistické výstupy). Systém umožňuje zjednocovať a v rozumnej
miere centralizovať automatizované knižničné služby v rámci
univerzity, a to i v prostredí decentralizovanej sieti knižníc, ktorou
disponuje UK. Na rozdiel od väčšiny iných vysokých škôl či
univerzít, UK nemá centrálnu knižnicu. Jej organizačná štruktúra
je značne dislokovaná, tvoria ju pracoviská na jednotlivých
fakultách univerzity: Filozofická knižnica (Moyzesova 9),
Právnická knižnica (Kováčska 26), Lekárska knižnica (Tr. SNP1),
Prírodovedecká knižnica (Medická 6, Park Angelinum 9), Knižnica
na FVS (Popradská 66).

Implementácii ALEPH 500 v roku 1999 predchádzali zložité
rokovania zástupcov vtedajšieho združenia KOLIN (Košice Library
Information Network, ktorého členmi boli: vtedajšia Univerzitná

knižnica Technickej univerzity v Košiciach, Univerzitná knižnica
Prešovskej univerzity v Prešove, Krajská štátna knižnica /od 1.
mája 2000 premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach/,
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach) so zainteresovanými
predstaviteľmi spoločnosti Ex Libris. Jednou z hlavných priorít
združenia KOLIN v uvedenom roku bol plynulý prechod zo staršej
verzie systému ALEPH 300 na novú verziu systému ALEPH 500.
Po prerokovaní a akceptovaní nových finančných podmienok
združením sa prechod zrealizoval v júli 1999. Nasledovali postupné
systémové školenia k modulom, konverzia dát, konfigurácia
systému na základe filozofie, organizačnej štruktúry a knižničnej
politiky UK, parametrizácia tabuliek a nastavovanie klientov,
školenia pracovníkov knižnice pre prácu v jednotlivých moduloch.

V súčasnosti je v UK celkovo deponovaných asi 260-tisíc
knižničných jednotiek odbornej literatúry zo všetkých
relevantných vedných odborov, procesy spravovania dokumentov
sú v ALEPH 500 plne automatizované. Služby knižníc UK využíva
vyše 8-tisíc používateľov, ktorí v jej priestoroch majú z desiatok
verejných PC (okrem ďalších informačných zdrojov) prístup do on-
line katalógov so všetkými jeho ponúkanými, ale aj dodatočnými
či nadstavbovými funkciami, ktorých dáta sú preberané z ALEPHu.
Ide napr. o prevádzkovanie vyhľadávacieho rozhrania VuFind
„googlovského” charakteru či generovanie špecializovaných
výstupov EPC pre potreby vedy a výskumu akademickej obce UK
UPJŠ.

Progresívnym nástupcom ALEPH 500 sú v súčasnej dobe
systémy ďalšej generácie budované na „cloudovej“ platforme.
Spoločnosť Ex Libris napr. ponúka na knižničný trh produkt Alma.
Ide o jednotné prostredie, ktoré zabezpečuje knižniciam
uskutočňovať celú škálu operácií – od výberu dokumentov cez
akvizíciu, spracovanie, digitalizáciu až po samotné sprístupnenie
používateľom – pre všetky druhy dokumentov bez ohľadu na ich
formát či umiestnenie. Tento systém je však pre väčšinu
akademických knižníc cenovo nedostupný. V zahraničí jeho nákup
riešia cez národné či konzorcionálne licencie. Je na zamyslenie, či
tak, ako kedysi pomohlo združenie KOLIN k obstaraniu systému
ALEPH, nebude potrebné aj do budúcna spoločným úsilím
a vzájomnou kooperáciou knižníc, prípadne aj na národnej úrov-
ni, získať knižničný systém novej generácie.

Ing. Júlia Vokálová

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

Z UNIVERZITNEJ
KNIŽNICE
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ĎALŠIA ZAUJÍMAVÁ PONUKA PRE POUŽÍVATEĽOV
KNIŽNICE
Univerzitná knižnica UPJŠ vKošiciach (UK) na jar 2016 zaviedla

novú zaujímavú službu, určenú prioritne študentom, tzv.
eŠtudovňu. Digitalizovaná najžiadanejšia študĳná literatúra bola
sprístupnená prostredníctvom tejto služby na vybraných
počítačoch na všetkých pracoviskách UK. Začiatkomroka 2017 UK
rozšírila ponuku eŠtudovne, a to aj vďaka úspešnému projektu
z Fondu na podporu umenia Skvalitnenie informačných služieb

formou eŠtudovne. Z projektu bolo zakúpených 10 počítačových
zostáv a umiestnených na 6 pracoviskách UK. Druhým, veľmi
dôležitým krokom pre rozšírenie ponuky digitalizovanej literatúry
bolo úspešné získanie grantových prostriedkov z MŠVVaŠ SR
na nákup profesionálneho knižničného robota Treventus
ScanRobot 2.0 a ďalšieho vybavenia na zabezpečenie procesu
digitalizácie. Od júla 2017 sa tak neustále ponuka najžiadanejšej
študĳnej literatúry v rámci služby eŠtudovňa zväčšuje.

Digitalizujú sa najmä tituly, ktoré sú zo strany používateľov
veľmi žiadané a ich počet nepokrýva daný dopyt. Sú to knihy
staršieho vydania, ale aj novozakúpené. Ak sa nedostane používateľ
ku klasickej, tlačenej forme publikácie, má možnosť v prostredí
študovne učiť sa z digitalizovaných kníh. Služba je poskytovaná
v súlade s autorským zákonom a knihy sú dostupné offline
na konkrétnom počítači. Informácia o digitalizovanej verzii

konkrétnej knihy sa nachádza aj v online katalógu knižnice v rámci
popisu. Zároveň sú v online katalógu sprístupnené elektronické
publikácie, ktoré vydáva samotná univerzita. K 31. 1. 2019 mali
používatelia možnosť prezerať si 298 e-kníh. Snahou UK je
realizovať sofistikovanejšie riešenie sprístupnenia celej
digitalizovanej zbierky. Jedným z riešení je získanie softvéru, ktorý
umožňuje prezentáciu digitalizovaného obsahu vo vysokom
rozlíšení a kvalite. Po skúsenostiach z iných akademických knižníc
sústredila UK svoj záujem na systém MediaInfo. Umožňuje
vyhľadávanie v dokumentoch, vytváranie záložiek, poznámok,
pridávanie komentárov, zdieľanie, prekladanie získaných
informácií a vytváranie osobnej knižnice používateľa. MediaInfo
vníma UK ako vhodný portál s centrálnym prístupom
k digitalizovaným a elektronickým knihám. Rok 2019 sa ponesie
v sústredení sa na túto úlohu.

Vzhľadom na požiadavky používateľov sú na digitalizáciu
vyberané ďalšie a ďalšie tituly študĳnej a odbornej literatúry.
Univerzitná knižnica privíta a vyzýva na spoluprácu zo strany
akademickej obce pri návrhoch na zaradenie zaujímavých kníh
do eŠtudovne.

Ing. Eva Matušovičová

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

Z UNIVERZITNEJ
KNIŽNICE
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BOTANICKÁ ZÁHRADA SPOLUPRACUJE S INŠTITÚCIAMI NA CELOM SVETE
Medzinárodná spolupráca botanických záhrad je tradíciou, patrí

k našej histórii i súčasnosti. Vyplýva z poslania botanických záhrad,
ku ktorému patrí aj vytváranie zbierok živých rastlín a ich
sprístupňovanie verejnosti. Zbierky živých rastlín v botanických
záhradách tvoria tradične nielen druhy z daného regiónu, ale aj
druhy zo vzdialených oblastí. Odkiaľ takéto rastliny získavame?
Nie, exotické rastliny väčšinou nekupujeme na burzách. Rastlinný
materiál si botanické záhrady na celom svete medzi sebou
vymieňajú. Aj my sme súčasťou tejto medzinárodnej výmeny
semien už dlhé desaťročia. K zapojeniu sa našej botanickej záhrady
do tejto medzinárodnej spolupráce došlo v roku 1955, teda krátko
po jej vzniku (1950). V rámci medzinárodnej výmeny semien
vytvorí každá inštitúcia zapojená do programu zoznam semien
(Index Seminum), ktoré ponúka ostatným botanickým záhradám.
V minulosti mali spravidla podobu tlačenej publikácie, dnes sú
prevažne zasielané emailom. BZ UPJŠ vKošiciach tradične ponúka
v indexoch semená divorastúcich rastlín z nášho regiónu, ako aj
semená pozbierané z niektorých zaujímavých rastlín v našich
zbierkach. Tieto zoznamy si botanické záhrady v zimnom období
navzájom posielajú, botanici si vyberajú semená druhov, o ktoré
chcú obohatiť svoje zbierky, a potom si tieto semená medzi sebou
zasielajú. Do programumedzinárodnej výmeny semien sú zapojené
botanické záhrady apodobné inštitúcie na celom svete, najviac však
z Európy, Ázie a Ameriky. Aktuálne takto spolupracujeme s viac
ako 400 inštitúciami. Samozrejme, medzinárodná výmena semien
slúži výlučne na nekomerčné účely – najčastejšie na obohatenie
zbierok a pre výskum.

Naše medzinárodné aktivity sa, samozrejme, nekončia pri vý-
mene rastlinnéhomateriálu. Od roku 1991 Botanická záhrada UPJŠ
vydáva vedecký časopis Thaiszia – Journal of Botany, ktorý je
evidovaný, okrem iných databáz článkov, aj v renomovanej
databáze SCOPUS. Články, ktoré v časopise publikujeme,
pochádzajú od autorov z rôznych končín sveta. Od vzniku časopisu
sme vstúpili do ďalšieho systému nekomerčnej medzinárodnej
spolupráce – medzinárodnej časopiseckej výmeny. Náš časopis
posielame približne stovke inštitúcií, ktoré časopis podobného
charakteru (zameraný na botaniku, biológiu, príp. záhradnícku
tematiku) vydávajú, a výmenou za naše periodikum nám posielajú
svoje. Vďaka tomu máme bohatú botanickú knižnicu, ktorá je
prístupná odbornej verejnosti i študentom. V dnešnom svete
elektronických publikácií prepojených cez internet význam tejto
výmeny mierne upadol, ale stále je pre vedca neoceniteľnou
inšpiráciou vziať si do ruky časopis, hoci aj z Austrálie, a zalistovať
si v ňom či niečo si prečítať.

Rastlinnú biodiverzitu celého sveta mapovali a mapujú vedci
prostredníctvom špeciálne usušených referenčných rastlín
– herbárových položiek. Tie sú unikátnym dokladom o výskyte
istého rastlinného druhu na určitom mieste a v určitom čase
a umožňujú študovať nielen problematiku systematiky rastlín, ale
napríklad aj dynamiku zániku lokalít vzácnych rastlín či šírenia
nebezpečných inváznych druhov. V niektorých prípadoch je
v súčasnosti dokonca možné zistiť aj zo starých herbárových
položiek napríklad veľkosť genómu rastlín zbieraných pred
desaťročiami. Herbárové položky rastlín sa nachádzajú v zbierkach
známych ako herbáre. Na svete bolo k 1. 12. 2018 evidovaných
3 095 aktívnych herbárových zbierok, prevažne vo vedeckých
a muzeálnych organizáciách. Verejné herbáre sú súčasťou
medzinárodnej siete herbárov evidovanej v databáze Index
Herbariorum, spravovanej botanickou záhradou v New Yorku. Aj
v Botanickej záhrade UPJŠ spravujeme verejnú herbárovú zbierku
a v Indexe Herbariorum máme pridelený kód KO. Naša herbárová
zbierka má vyše 65-tis. herbárových položiek, z ktorých je 34-tis.
spracovaných v elektronickej databáze, a je navštevovaná
zahraničnými aj slovenskými kolegami počas ich pracovných ciest.
V súčasnosti prebieha digitalizácia našej herbárovej zbierky, takže
postupne vieme poskytnúť kolegom z celého sveta nielen základné
informácie o rastlinách vzbierke, ale aj kvalitný „sken“ herbárových
položiek, čo umožní štúdium herbárového materiálu aj kolegom
zo vzdialených destinácií.

Botanické záhrady na celom svete majú podobné poslanie, ciele,
záujmy i problémy. K poslaniu botanických záhrad patrí aj ochrana
biodiverzity rastlinstva celého sveta. Kvôli koordinácii aktivít
zameraných na záchranu biodiverzity rastlín, ale aj kvôli vzájomnej
podpore v tejto oblasti, vzdelávaniu verejnosti, vznikla na medzi-
národnej pôde organizácia BGCI – Botanic Gardens Conservation
International. Botanická záhrada UPJŠ je členom tejto organizácie
a aktívne sa podieľa na jej činnosti. V septembri 2018 organizovala
BGCI 10. medzinárodný kongres o vzdelávaní v botanických
záhradách. Konal sa vo Varšave a zúčastnila sa ho aj zástupkyňa
riaditeľa BZ UPJŠ RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. Nové
informácie a kontakty z tohto významného medzinárodného
podujatia uplatní pri ďalších pripravovaných akciách, ktoré
botanická záhrada plánuje v rámci svojich edukačných programov
zameraných na deti aj dospelých.

RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.

Botanická záhrada UPJŠ vKošiciach

Z BOTANICKEJ
ZÁHRADY

Zľava doprava: časopis Thaiszia – Journal of Botany vydávaný od r. 1991; Herbárová položka zberateľa L. Thaisza z roku 1895; Výtlačky zoznamov
semien Index Seminum z rôznych období.
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ABY SLOVENČINA NEPLAKALA
JE PŘEDAT SLOVENSKÉ PREDAŤ?1

1 Jazykové okienko je čiastkovým výstupom riešeného vedeckého projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie

súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) – vedúci projektu prof. PhDr. J. Gbúr, CSc.

Udalosti posledných týždňov amesiacov na našej politickej scéne
nabrali na obrátkach. Nazdávam sa, že zbytočne traumatizujú
a polarizujú ľudí, ktorým osud krajiny nie je úplne ľahostajný.
Neviem ako vy, ale ja by som niekedy chcela byť medvedicou
a hibernovať, aby som nemusela sledovať kľučky, prešľapy a
alogické výroky niektorých aktérov, veľmajstrov slova
a manipulácie. Našťastie, s príchodom jari a prebúdzaním prírody
prepíname z režimu skúšok do režimu vzdelávacieho procesu, a ja
len dúfam, že sa preberiem do novej, krajšej reality, ktorá ma
nebude frustrovať a ani periférne zaťažovať, ale, naopak, bude ma
v súlade s apolitickým charakterom akademického prostredia
obohacovať o nové podnety.

Živá rečová prax v každej verejnej sfére, vrátane
vedeckovýskumnej oblasti, je nekonečným zdrojom inšpirácií.
O tom, ako je to s vplyvom českého jazyka na náš jazyk,
a o prirodzenom prenikaní jeho rôznorodých prvkov (zvukových,
gramatických aj lexikálnych) do nášho, som prednedávnom písala
na stránkach univerzitného časopisu. Nie je ničím výnimočným, že
v štandardnej variete, t. j. v takej podobe národného jazyka, ktorá sa
používa v bežnej komunikácii a je pre ňu typická menej prísna
norma, sa vyskytujú slová českého pôvodu, ako napr. „kľud“ z klid
(namiesto spis. pokoj), „rada“ z českého řada (namiesto spis. rad),

„nevadí“ (namiesto spis. neprekáža), „tlačítko“ (namiesto tlačidlo).
V oficiálnej verejnej komunikácii, v priebehu ktorej by sme
očakávali uplatňovanie spisovného jazyka s plnohodnotným
rešpektovaním normy, by sme uvádzané slová mali nahradiť ich
spisovnými ekvivalentmi. Vo svojom okolí čoraz častejšie
registrujem spojenia typu „predám“ slovo predsedajúcemu, „predali

sme“ pozdravy od kolegov zo zahraničia namiesto správneho
slovenského ekvivalentu odovzdať: odovzdám slovo
predsedajúcemu, odovzdali sme pozdravy od kolegov zo zahraničia.
Nesprávne používané slovo „predať“ preniklo do slovenčiny
nekorektnou fúziou so zvukovo podobnou formou českého předat.
Slovenské predať však zodpovedá českému prodat (nie předat),
takže keď „odovzdávame“ slovo ďalšiemu rečníkovi, nič mu za
peniaze nedávame a on od nás nič nekupuje, teda odovzdali (nie
predali) nám nové dekréty, na konferencii predsedajúci odovzdal (nie
predal) slovo referujúcemu.

Verím tomu, že niekedy sa aj odovzdaním (nie predaním)
jazykového odporúčania silno zakorenený rečový návyk môže
relatívne ľahko vykoreniť. A vôbec nám na to netreba rýľ.

PhDr. Iveta Bónová, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach
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KALENDÁRIUM
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

27. februára 2019

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/public/media/20228/

DOD_2019.pdf

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

1. marca 2019

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-

spravy/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/20190/

ORCHIDEY – SKVOSTY V RÍŠI RASTLÍN

1. – 17. marca 2019

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/public/media/20280/orchidey-

2019.jpg

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

THERAPY TRIGGER POINTS IN MYOFASCIAL PAIN

5. – 6. apríla 2019

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/public/media/20345/Trigger-

Points-Kurz-UTVS-04-2019.pdf

DEŇ KARIÉRY UPJŠ V KOŠICIACH

4. – 10. marca 2019

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-

kniznica/

PRÍRODOVEDECKÁ ČAJOVŇA

6. marca 2019

Študovňa A. Merici, Park Angelinum 9

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

VEDA A UMENIE BEZ BARIÉR

VEDECKO-UMELECKÉ SYMPÓZIUM

6. – 8. marca 2019

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach – Slovenská

jazykovedná spoločnosť JÚĽŠ SAV – pobočka Košice

https://www.upjs.sk/public/media/20377/sympoziu

m-Veda-a-umenie-bez-barier-plagat.pdf

ODKAZ T. G. MASARYKA – PREDNÁŠKA

7. marca 2019

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/public/media/20381/TGM%20fi

nal.pdf

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE

FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH

20. marca 2019

Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/public/media/20375/zhromazd

enie-AO-FF-2019.pdf

HACK KOSICE 2019

30. – 31. marca 2019

https://www.upjs.sk/public/media/6631/HackKosice

2019.pdf

OCHRANA ZAMESTNANCA PERSPEKTÍVOU PRIEMY-

SELNEJ REVOLÚCIE 4.0, IV. ROČNÍK ŠTUDENT-

SKÉHO SYMPÓZIA Z PRACOVNÉHO PRÁVA

5. – 6. apríla 2019

Danišovce

https://www.upjs.sk/public/media/19547/IVsympozi

um.png

10. apríla 2019

Budova Sokrates, areál Moyzesova 9

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

VÝSTAVA BONSAJOV

26. apríla – 1. mája 2019

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-

zahrada/

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – JARNÁ ČASŤ

10. mája 2019

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-

zahrada/

AKADEMICKÁ OBEC PF UPJŠ

27. marca 2019

RB0A5 – aula prof. Prasličku, Šrobárova 2

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE PRÁVO V KINEMA-

TOGRAFII, XII. ŠTUDENTSKÉ SYMPÓZIUM Z MEDZI-

NÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA

29. marca 2019

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/29.03.2019/
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KALENDÁR AKCiÍ
UNIVERZITNÉ Poradenské centrum

Podnikni niečo!
j ún 2019

Tréningový program zameraný
na rozvoj podnikavosti študentov,
ktorá je považovaná za kľúčovú
kompetenciu 21. storočia. Prebieha
formou rôznych aktivít, prezentácií,
brainstormingu, skupinových úloh
či diskusií s hosťami - lokálnymi
podnikateľmi.

Nauč sa učiť!
22 . 2 . 2019
Naučte sa učiť efektívne, v súlade
s preferovaným učebným štýlom,
kreatívnym spôsobom bez zbytoč-
ného utrpenia.

Kariérová polhodinka
Krátke, ale efektívne prednášky
s diskusiou na rôzne témy v oblasti
kariéry:

20. 02. 2019 Tímová práca
06. 03. 2019 Digitálne kompetencie
20. 03. 2019 Prezentačné zručnosti
03. 04. 2019 Deň kariéry Starter Pack
24. 04. 2019 Dobrovoľníctvo

Životopíš
04 . 04 . 2019
05 . 06 . 2019
Príďte so svojím životopisom do
UNIPOC na bezplatnú konzultáciu.

Deň kariéry
10 . 04 . 2019

Veľtrh plný pracovných príležitostí
a inšpiratívnych hostí. Určite nevy-
nechaj!

Kariéra v európskych
inštitúciách – how to
make it cool again?
10 . 04 . 2019
Diskusia s Luciou Kleštincovou,
poradkyňou riaditeľa v Európskej
komisii na Generálnom riaditeľstve
pre vnútorný trh

Letný semester 2019




