
ROČNÍK 45 / ČÍSLO 2 / 2018

ČASOPIS UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

UNIVERSITAS CASSOVIENSIS AB ANNO 1657

TÉMA

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI 
NA UPJŠ V KOŠICIACH 

Keď alma mater oslavuje: 
55. výročie založenia  

PF UPJŠ

Ako sa študuje a žije 
zahraničným medikom  

v Košiciach?

UPJŠ udelila čestný titul 
Dr. h. c. osobnosti právnej 

filozofie



UNIBOOK UPJŠ
Titul: TEÓRIA VEREJNEJ SPRÁVY
Autorka: doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 1. vyd., 2018, 204 s.,  cena: 10,51 €

Ucelenejší výklad teórie verejnej správy pomohol autorke zabezpečiť tradično-metodologický postup založený na systémovom, inštitucionálnom 
a funkčnom prístupe k verejnej správe. Výsledkom je nielen nadobudnutie základných teoretických poznatkov verejnej správy, ale aj získanie 
argumentov pre podporu verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny a opodstatnenosť pre jej začlenenie do systému spoločenských 
vied v podmienkach slovenskej vedy. Preto definovanie predmetu a aj kľúčových teórií verejnej správy ako vednej disciplíny je neoddeliteľnou 
súčasťou obsahu, čo umožňuje bližšie pochopiť aj jej vzťah k ostatným vedám právneho, ekonomického či spoločenského charakteru. 
Predložený text učebnice Teória verejnej správy má byť prínosom pre študentov zodpovedajúcich odborov, ale aj pre ďalších záujemcov, ktorí 
z rôznych dôvodov hľadajú odpovede na otázky alebo riešenia praktických problémov vo verejnej správe.

Titul: SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCA PODĽA GDPR (ANALÝZA GDPR NA PRACOVISKU)
Autorka: JUDr. Jana Žuľová, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. vyd., 2018, 148 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Táto publikácia je určená zamestnávateľom, resp. vedúcim zamestnancom a personalistom, ktorí spracúvajú osobné údaje zamestnancov  
na rôzne pracovnoprávne účely a potrebujú vykonať audit ich spracúvania v súlade s GDPR a novým ZOOÚ. Publikáciu rovnako využijú aj 
začínajúci zamestnávatelia, ktorí sa s ochranou osobných údajov stretávajú po prvýkrát a potrebujú nastaviť vnútropodnikové pravidlá ochrany 
osobných údajov takpovediac od nuly. Čitateľ má možnosť získať ucelenú predstavu o tom, aké pravidlá ochrany osobných údajov platia  
v pracovnoprávnej oblasti, akým povinnostiam podlieha zamestnávateľ a aké práva má dotknutá osoba, t. j. uchádzač o zamestnanie,  aktuálny 
zamestnanec i bývalý zamestnanec.

Titul: SEBAREFLEXÍVNY PEDAGOGICKÝ DENNÍK
Autorky: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Katarína Petríková, PhD., Mgr. Lucia Diheneščíková, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. vyd., 2018, 60 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Na základe analýzy sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva, zistení názorov cvičných učiteľov a ich následných odporúčaní, 
vychádzajúc z kompetencií orientovaných na žiaka a kompetencií orientovaných na edukačný proces vytvorili autorky protokol implementácie 
sebareflexívnych metód, t. j. sebareflexívny pedagogický denník. Ten predstavuje inováciu metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií 
študentov učiteľstva v praktickej profesijnej príprave, konkrétne sebareflexívneho náčuvu, sebareflexívneho rozhovoru a sebareflexívneho 
pozorovania. Publikácia je výstupom riešenia grantového projektu VVGS Inovácie metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov 
učiteľstva v praktickej profesijnej príprave. Predstavuje inovatívnu a kreatívnu odbornú textovú pomôcku nielen pre študentov učiteľstva, ale 
rovnako aj pre vysokoškolských pedagógov praktickej profesijnej prípravy a cvičných učiteľov zo základných a stredných škôl. Jeho anglická 
verzia ponúka možnosti využitia v rámci študijných pobytov študentov učiteľstva v zahraničí a zároveň je prostriedkom transparentnosti  
a jednotnosti v praktickej profesijnej príprave študentov učiteľstva, a to so zreteľom na rozvoj sebareflexívnych kompetencií.

Titul: VYBRANÉ KAPITOLY Z PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE
Autori: MUDr. Pavol Joppa, PhD., MUDr. Pavol Pobeha, PhD., doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. vyd., 2018, 150 s.,  cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Vysokoškolské učebné texty približujú etiopatogenézu, klinický obraz, diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, liečbu, komplikácie  
a prognózu najvýznamnejších nešpecifických ochorení dýchacieho systému – bronchiálnej astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, 
pneumónií, pleurálneho syndrómu, karcinómu pľúc, intersticiálnych pľúcnych ochorení vrátane exogénnej alergickej alveolitídy a sarkoidózy 
a syndrómu spánkového apnoe. V závere časti venovanej nešpecifickým ochoreniam sa rozoberá problematika chronického pľúcneho srdca 
ako hlavnej kardiovaskulárnej komplikácie chronických pľúcnych ochorení. Náplni odboru ftizeológie, etiopatogenéze, diagnostike, liečbe  
a prevencii pľúcnej i mimopľúcnych foriem tuberkulózy sa venuje posledná kapitola.

Titul: SPRÁVNE PRÁVO PROCESNÉ
Autori: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2. vyd. – doplnené, 2018, 260 s., cena: 19 €

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za týmto účelom je v učebnici vymedzený 
pojem správneho práva procesného, jeho systematické začlenenie, charakteristika správnych procesov a ich členenie. V najväčšom rozsahu 
je venovaná pozornosť všeobecnému správnemu konaniu, jeho charakteristike, zásadám, priebehu a základným procesným inštitútom.  
Na všeobecné správne konanie nadväzujú osobitné druhy správnych konaní, pričom predmetom spracovania v rámci učebnice je priestupkové 
konanie, konanie o sťažnostiach, územné, stavebné, kolaudačné a vyvlastňovacie a napokon aj vodoprávne konanie. Učebnica sa má stať 
základnou literatúrou pre výučbu povinného predmetu správne právo III na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
vrátane prípravy na štátnu skúšku. Je zároveň využiteľná ako základná literatúra pre výučbu povinných predmetov správne konanie a osobitné 
druhy správneho konania na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Titul: NÁHODNÉ PROCESY A ICH APLIKÁCIE
Autorky: doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc., PhD., RNDr. Martina Hančová, PhD.
Prírodovedecká fakulta, 2. vyd. – doplnené, 2018, 105 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Publikácia je zameraná na diskrétne náhodné procesy, predovšetkým na Markovove reťazce, ktoré majú široké uplatnenie v ekonomickej  
a finančnej sfére. Učebnica je rozdelená na päť kapitol, z ktorých prvá je úvodom do teórie náhodných procesov a vymedzuje pojem, vlastnosti 
a klasifikáciu náhodných procesov všeobecne. Druhá kapitola je venovaná Markovovým reťazcom s diskrétnym časom, včítane oceňovania 
prechodov medzi stavmi a optimálneho riadenia takýchto procesov. Tretia kapitola je zameraná na špeciálne Markovove reťazce so spojitým 
časom a kladie dôraz na konštrukciu a riešenie sústavy Kolmogorovových diferenciálnych rovníc, popisujúcich dynamiku vývoja uvažovaných 
procesov v čase. Posledné dve kapitoly ilustrujú aplikácie Markovových reťazcov pri modelovaní systémov hromadnej obsluhy a v teórii 
obnovy. Učebnica je určená predovšetkým študentom odboru ekonomická a finančná matematika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a svojím obsahom pokrýva predmet náhodné procesy 1, ktorý sa vyučuje na tejto univerzite. Môže však poslúžiť aj 
študentom podobného zamerania na iných školách alebo záujemcom o túto problematiku z praxe.
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EDITORIÁL

 Dnes už neplatí, že ak chcete zažiť 
medzinárodné prostredie, musíte vyces-
tovať do zahraničia. Zahraničie prichádza 
k nám. Každý piaty študent, ktorý 
študuje na našej univerzite, je zahraničný.  
V priestoroch kampusu univerzity počuť 
rozhovory študentov v rôznych jazykoch. 
Je to zaujímavé.
 Počet zahraničných študentov na uni- 
verzite je dôkazom a zároveň aj meradlom jej otvorenosti. 
Súčasné trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní smerujú k tomu, 
aby sa univerzity otvárali, internacionalizovali, aby vstupovali 
do globalizovaného prostredia vzdelávania, aby sa vyučovacie 
procesy odohrávali v medzinárodnom a interkultúrnom prostredí. 
Internacionalizáciou univerzít sa zaoberajú vedecké články, štúdie, 
asociácie univerzít. Vytvárajú sa dokonca meradlá na posudzovanie 
stupňa zmedzinárodnenia univerzít, formulujú sa ukazovatele 
internacionalizácie. Pre univerzity začalo byť moderné vykazovať 
zahraničných študentov. Je to žiaduce a „in“. 
 Aktuálne študuje na UPJŠ v Košiciach spolu viac ako 1 500 
zahraničných študentov z viac ako 50 štátov sveta, z toho je viac ako 
1 300 študentov, ktorí absolvujú programy v anglickom jazyku, 
a 130 študentov zo zahraničia študujúcich v slovenskom jazyku. 
Posledné dva akademické roky hostíme približne 100 študentov 
na štúdium alebo stáž v rámci mobilitných programov na jeden 
alebo dva semestre. Mobility študentov, ktorí absolvujú na UPJŠ 
časť štúdia, sa realizujú najčastejšie formou programu Erasmus+, 
Ceepus, Národného štipendijného programu alebo na základe 
štúdia v rámci dvojitých a spoločných programov. Prostredníctvom 
Erasmus+ spolupracujeme na výmene študentov s 205 univerzitami 
z 31 krajín, s ktorými máme podpísaných 406 dohôd. 
 Na UPJŠ ale nesledujeme zahraničných študentov pre čísla. 
Zahraniční študenti na univerzite predstavujú nenahraditeľný 
element. Medzinárodné prvky vo vzdelávaní by mali viesť k rastu 
kvality a konkurencieschopnosti univerzity. Výučba v cudzom 
jazyku a rozvoj interkultúrnych kompetencií študentov aj učiteľov 
sú zdrojom nového poznania, nového pohľadu, nových prístupov. 
Zahraniční študenti nás učia vidieť, vnímať, poznávať veci inak. Je 
to obohacujúce. 
 Za každým zahraničným študentom vidíme samostatný príbeh 
mladého človeka, ktorý si miesto svojho štúdia a prežitia časti 
svojho života vybral z veľkého množstva vysokých škôl z celého 
sveta práve našu univerzitu. Príbeh človeka, ktorému učitelia našej 
univerzity ponúkajú vzdelanie a svoje názory, ale aj človeka, ktorý 
svojím správaním ovplyvňuje ostatných študentov a učiteľov. Tým 
spoluvytvára jedinečné multikultúrne prostredie na našej univerzite, 
ktoré je možné vnímať ako jeden z predpokladov toho, aby sa naša 
univerzita vnímala ako moderná špičková európska univerzita. 
 Zahraniční študenti sú súčasťou univerzitnej stratégie 
„internacionalizácia doma“, ktorá je zameraná na vytváranie 
medzinárodnej atmosféry v domácom prostredí univerzity. 
UPJŠ v Košiciach sa usiluje o vytváranie príjemných podmienok 
pre všetkých študentov univerzity, domácich aj zahraničných.  
V rámci projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia 
vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ, na ktorom participujú 
učitelia všetkých fakúlt, sa na univerzite vytvárajú, a od budúceho 
akademického roka aj vyučujú predmety zacielené práve  
na študentov, ktorí pochádzajú zo zahraničia.  
 Ďakujem Vám, všetkým kolegom a študentom, ktorí sa podieľate 
na vytváraní našej spoločnej medzinárodnej atmosféry na UPJŠ. Je 
to skvelé. 

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.,
prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu 

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI 
SÚ NA UNIVERZITE VÍTANÍ
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• Pán dekan, kedy prišli na lekársku fakultu študovať prví 
zahraniční študenti?

Prvých zahraničných študentov sme na našej fakulte prijali 
už pred štvrťstoročím – v roku 1992 – a prví absolventi končili  
v študijnom programe Dentistry v roku 1997 a v General 
Medicine o rok neskôr.  Počet študentov sa postupne zvyšoval 
– napríklad, kým v akademickom roku 2009/2010, keď som 
nastupoval do funkcie prodekana pre zahraničné vzťahy a štúdium 
v anglickom jazyku, sme mali 205 zahraničných študentov,  
o rok neskôr ich bolo 315, v akademickom roku 2014/2015 ich 
bolo 899 a v tomto akademickom roku ich je až 1 254. Pritom 
na lekárskej fakulte študujú aktuálne študenti z vyše 50 krajín 
sveta. Je to dôkaz dobrého mena našej fakulty a kvality štúdia. 
Naši absolventi opúšťajú fakultu s veľmi slušnými komplexnými 
vedomosťami a nemajú problémy s uplatnením sa v medicínskej 
praxi. Neraz dostávame ďakovné listy dnes už vyštudovaných 
lekárov z ich domovských krajín či iných štátov, kde pôsobia. 

Teší nás rastúci záujem študentov z európskych krajín, okrem 
iného z Nórskeho kráľovstva, a sme hrdí na to, že práve na štú-
dium na našej fakulte dostávajú nórski študenti od svojej vlády 
štipendiá. Nórska vláda totiž každoročne vyberá spomedzi 
európskych univerzít tie, pre ktoré poskytne svojim študentom 
štipendiá, a podľa informácií od bývalého veľvyslanca SR  
v Nórskom kráľovstve Františka Kašického obstála LF UPJŠ  
v konkurencii vyše 60 univerzít, z ktorých bolo vybraných desať 
takých, ktoré spĺňali kritériá pre udelenie týchto štipendií.

• Aké má teda lekárska fakulta zloženie študentov?
Aktuálny počet študentov k 31. marcu bol 2 657, pričom 

nelekárske študijné programy fyzioterapia, ošetrovateľstvo a ve- 
rejné zdravotníctvo študuje 169 študentov, doktorské pro- 
gramy s výučbou v slovenskom jazyku 1 403 a doktorské pro- 
gramy v anglickom jazyku 1 254 študentov. Konkrétne všeobecné 
lekárstvo 1 157, zubné lekárstvo 246, General Medicine 
1 095 a Dental Medicine 159 študentov. Pre zaujímavosť, 
najviac študentov, takmer dvestošesťdesiat, máme z Izraela, 
z Poľskej republiky dvestotridsať, zo Španielskeho kráľovstva 
vyše stopäťdesiat, z Nemecka 127 či zo Švédskeho kráľovstva  
a z Gréckej republiky po osemdesiat. Veľmi nás teší, že v tomto 
roku prejavili záujem o štúdium na našej fakulte aj viacerí študenti 
z takej vyspelej krajiny, akou je Japonsko, a do budúcnosti 
predpokladáme rozšírenie našich aktivít aj na územie Rakúska, 
Švajčiarska a USA.  

• Čo takýto vysoký počet študentov pre fakultu znamená?
Vysoký záujem študentov predovšetkým z vyspelých krajín 

západnej Európy je nesporne prejavom kvality a atraktivity značky 
Lekárskej fakulty UPJŠ v medzinárodnom meradle. Zanedbateľný 
nie je ani ekonomický prínos, a to tak pre samotnú fakultu, ako aj 
Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. 

Príjmy za štúdium v anglickom jazyku nám umožňujú 
investovať do rozvoja fakulty, pričom starostlivo zvažujeme 
použitie všetkých získaných mimorozpočtových zdrojov. Tie sú 
použité predovšetkým pre potreby vzdelávacieho procesu, ale 
aj na vedu a výskum a rekonštrukciu našej 33-ročnej budovy. 
Tú sme mali v minulosti iba v prenájme – patrila univerzitnej 
nemocnici a tá vykonávala iba nevyhnutné opravy, do jej rozvoja 
sa vôbec neinvestovalo. V roku 2010 získala tento majetok  
do správy univerzita, a tak postupne investujeme do rekonštrukcie 
a modernizácie priestorov, avšak na ich údržbu a zveľadenie 
sú potrebné značné investície. Financujeme ich vo vlastnej 
réžii a sú prínosom pre všetkých študentov i zamestnancov.  
V etapách postupne zatepľujeme celú budovu, zrekonštruovali 
sme aulu, postupne dávame do poriadku rozvody vody a toalety, 
pripravujeme rekonštrukciu vstupu do budovy a ďalšie stavebné 
úpravy. Jednou z našich veľkých ambícií je aj vybudovanie 
moderného simulátorového centra podľa vzoru rakúskeho Linzu. 
Vysoký počet študentov je extrémne zaťažujúci pre kapacity 
našich výučbových základní, predovšetkým pre lôžkové 
zdravotnícke zariadenia. Aj keď veľkou devízou našej 
výučby je bezprostredný kontakt s pacientom, musíme mať  
na zreteli aj s tým spojenú záťaž pre pacienta, ktorý sa prichádza  
do univerzitnej nemocnice predovšetkým liečiť. V západných 
krajinách sa takzvaná „kontaktná výučba“ už takmer vytratila. 
My ju považujeme za veľkú devízu, veď určite aj vďaka nej sme 
pre zahraničných študentov atraktívni, preto ju nechceme 
eliminovať, no potrebujeme mať aj alternatívy. Použitie kvalitných 
simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy  
vo výučbe medicíny. Dnešné simulátory sú veľmi realistické 

prof. MUDr. DANIELOM 
PELLOM, PhD.
 Najviac zahraničných študentov na Univerzite Pav-
la Jozefa Šafárika v Košiciach má lekárska fakulta, 
kde aktuálne študuje takmer tisíc tristo cudzincov  
z viac než päťdesiatich krajín sveta. Na túto tému sme 
sa rozprávali s dekanom Lekárskej fakulty Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. 
Danielom Pellom, PhD., ktorý v minulosti pôsobil  
aj vo funkcii prodekana pre zahraničné vzťahy  
a štúdium v anglickom jazyku.

dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach

NA SLOVÍČKO S...
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modely, ktoré vytvárajú situáciu prakticky blížiacu sa reálnemu 
životu. Simulátory prepojené s počítačom dokážu presne 
vyhodnotiť, či študent postupoval správne a efektívne, niektoré 
dokonca pri zlom terapeutickom postupe pred očami študenta 
„zomrú“, alebo naopak, „kolabujúci pacient“ po dobre apliko-
vanej liečbe začína napohľad „ožívať“. Tréning na simulátore 
študenta lepšie pripraví na reálny kontakt s pacientom, navyše 
nie s každou situáciou sa môžu študenti prakticky stretnúť 
počas klinickej výučby, takže simulačné laboratóriá ich dokážu  
pripraviť na rôzne klinické situácie, vrátane tých ojedinelých,  
s ktorými by sa inak medici oboznámili len teoreticky. Simulátory 
by mali pomáhať na rôznych stupňoch výučby, vrátane postgra-
duálneho. Mimochodom, simulátorová výučba je už podmien- 
kou pri absolvovaní postgraduálnych špecializácií v niektorých 
krajinách, preto vybudovanie takéhoto centra považujeme  
za prioritu. 

Na toto, samozrejme, z rozpočtových zdrojov nemáme 
prostriedky a možné to bude iba vďaka tým, ktoré získame  
za výučbu v anglickom jazyku. Nemenej dôležitý je fakt, 
že bez tejto výučby by sme neboli mali prostriedky ani  
na spolufinancovanie grantových projektov EÚ a nedokázali 
by sme adekvátne ohodnotiť ani učiteľov. Lekári s ohľadom  
na rozdiely v tabuľkových platoch v rezorte školstva  
a zdravotníctva smerujú skôr do nemocníc ako na fakultu – to 
nie je možné zvrátiť inak, ako ich motivovaním na všetkých 
úrovniach, vrátane tej finančnej. Z prosperity lekárskej fakulty má 
osoh, pochopiteľne, celá univerzita a naši zahraniční študenti sú 
prínosom aj pre mesto Košice ako také. 

• Aký je ich prínos v širšom zmysle slova?
Medici nie sú len zdrojom mimorozpočtových príjmov pre 

lekársku fakultu a univerzitu. Vyše tisíc študentov musí niekde 
bývať, nakupujú tu, stravujú sa, niekde trávia svoj voľný čas, 
používajú taxíky. A nielen oni – prichádzajú tu za nimi priatelia 
a rodina, v čase prijímacích skúšok a promócií nenájdete  
v košických hoteloch voľnú izbu. Naši študenti prispievajú  
k ekonomickému rastu celého regiónu a nemám vedomosť, že 
by boli Košičanmi vnímaní negatívne, práve naopak. Košice boli 
vždy považované za kozmopolitné a tolerantné mesto, ktoré naši 
študenti určite obohacujú.  

• Medici z päťdesiatich krajín sveta musia byť rozmanití ľudia. 
Integrovali sa zahraniční študenti?

Zahraniční študenti sú obohatením našej fakulty po rôznych 
stránkach. Prinášajú z krajín svojho pôvodu veľakrát iné, 
progresívne názory na život, stretávajú sa tu rôzne kultúry, 
náboženstvá, temperament, no spoločne smerujú k tomu 
istému cieľu – získať kvalitné medicínske vzdelanie. Niektorí 
inklinujú viac k spolužiakom svojej národnosti, iní nadväzujú 
nové cezhraničné priateľstvá, je to individuálne. No čoraz viac 
badať, že ich zaujímajú aj spoločné témy. Dokazujú to zahraniční 
študenti ako členovia akademického senátu či ich účasť na spo- 
ločných akciách, buď študentských, ako Beh medikov, alebo 
fakultných. Na poslednom Pohári dekana v slalome tvorili štu- 
denti zo zahraničia takmer štvrtinu účastníkov. Do budúcna sa 
budeme snažiť vytvárať ešte väčší priestor pre ďalšie spoločné 
aktivity slovenských a zahraničných študentov; od tých 
zahraničných máme spätnú väzbu, že by to iba privítali. Napríklad 
v rámci osláv 70. výročia vzniku našej fakulty plánujeme 
pripraviť aj športový deň pre študentov, pričom by sme boli 
radi, keby ich oslovila myšlienka prezentácie ich kultúry, ale aj 
stravovacích zvyklostí v rôznych krajinách. Okrem toho by bolo 

prínosom, keby mali aj slovenskí študenti možnosť absolvovať 
aspoň časť výučby v angličtine, čím by získali veľkú devízu. 
Začali sme pozývať zaujímavých prednášajúcich na obohatenie 
výučby, naposledy prednášala v angličtine študentom zubného 
lekárstva doktorka Miona Jovanovič. Záujem o jej prednášky 
mali predovšetkým zahraniční študenti, no zúčastniť sa mohli aj 
slovenskí a takéto spoločné aktivity napomáhajú bližšie vzťahy. 
Mojou ambíciou je pritom získať do nášho pedagogického zboru 
aj neslovenských učiteľov, aby sa zabezpečil prísun tých najlepších 
vedomostí pre vybrané témy a bloky výučby. A je to aj v kontexte 
s vedeckovýskumným zámerom univerzity – keďže skvelí učitelia 
sú neraz aj špičkovými vedcami, de facto je to ideálny spôsob 
prepojenia skvalitnenia pedagogického procesu so špičkovým 
vedeckým výskumom. 

• Môže si fakulta študentov vyberať?
Zatiaľ čo v akademickom roku 2007/2008 sme evidovali 53 

prihlášok na štúdium programov General Medicine a Dental 
Medicine, v akademickom roku 2014/2015 ich bolo už 554  
a na tento akademický rok sa hlásilo 944 študentov, z čoho sme 
prijali necelú polovicu – 431. Študenti robia prijímacie skúšky 
a rastúci počet prihlášok nám umožňuje robiť lepšiu selekciu. 
Ďalšia selekcia sa deje počas ich štúdia – veľká časť zahraničných 
študentov prijatých do prvého ročníka štúdium kvôli jeho 
náročnosti nezvládne, predovšetkým preto, že neštudujú vo 
svojom materinskom jazyku, ale v angličtine, čo je naozaj náročné. 
Obrazne povedané, „sito“ je stále naozaj veľké.

• Je z tohto pohľadu správne prijímať do prvého ročníka taký 
veľký počet študentov zo zahraničia? Nie je to na úkor počtu 
slovenských študentov?

Možnosť selekcie je veľkým prínosom – je dôležité, aby sa  
do vyšších ročníkov dostávali len tí skutočne dobrí, a to sa aj deje. 
Zatiaľ čo v minulosti sme prijali na lekársku fakultu každého, kto 
sa prihlásil, pretože naše kapacity boli vyššie ako dopyt, v súčas-
nosti dochádza k významnej selekcii už pri prijímacích skúškach, 
a s radosťou teda konštatujeme, že sa úroveň zahraničných štu-
dentov výrazne zlepšila. Zahraniční študenti sa dokonca zapá- 
jajú aj do študentskej vedeckej činnosti, mnohí majú excelentný 
prospech a získavajú ocenenia dekana. Veľa našich absolventov sa 
úspešne etabluje v prestížnych zdravotníckych zariadeniach vo svo- 
jich domovských krajinách či v zahraničí – dokonca aj v USA, 
pričom pre prácu lekára tam je nutné doložiť úroveň vzdelania 
náročnou skúškou potvrdzujúcou znalosti zo všetkých oblastí 
štúdia medicíny. Samozrejme, tak medzi slovenskými, ako aj 
zahraničnými študentmi sa nájdu „ťahúni“, aj „lajdáci“.

V súčasnosti sú naše kapacity pre príjem zahraničných 
študentov do prvého ročníka prakticky plne vyťažené, na druhej 
strane potreba lekárov v celej Európskej únii je enormná. Dekani 
všetkých troch slovenských lekárskych fakúlt sa preto zhodli  
na tom, že každá fakulta by v záujme dosahovať čo najlepšie vý- 
sledky mala využiť všetky svoje kapacity aj pre prijatie zahra-
ničných študentov. Počet zahraničných študentov pritom nijako 
neblokuje vzdelanie Slovákov, aj keď je záujem o štúdium medi-
cíny stále výrazne vyšší než počet prijímaných študentov. Ten  
je rokmi viac-menej ustálený, no nemá zmysel prijímať medi- 
kov bez obmedzenia a „chrliť“ každý rok enormné množstvo 
absolventov, ktorí by už mali problém uplatniť sa na trhu práce.

Ďakujem za rozhovor.     Pýtala sa:
RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v rámci 
rankingového hodnotenia URAP – University Ranking by 
Academic Performance 2017/2018 umiestnila na 1 047. mieste 
vo svete, 434. mieste v Európe a v slovenskom porovnaní 
hodnotených univerzít obstála UPJŠ na druhej pozícii.

URAP sumarizuje posúdenie univerzít podľa 6 kritérií, ktoré 
hodnotia ich vedecké aktivity. V hodnotení obdobia 2017/2018 
bolo posudzovaných 4 000 univerzít, z ktorých 2 500 najlepších 
sa následne bodovo hodnotilo. Celkovo je možné v rámci 
hodnotenia dosiahnuť 600 bodov. Na nich sa – s rôznou váhou 
– viažu tieto kritériá: počet článkov v roku 2016, počet všetkých 
citácií, počet všetkých publikácií, impakt faktor článkov, 
impakt faktor citácií, medzinárodná vedecká spolupráca; všetky 
indikátory okrem prvého spomenutého sa sledovali za obdobie 
2012 – 2016. Východiskom pre hodnotenie dát sú vedecké 
výstupy evidované v databáze InCites. Hodnotenie posudzuje 
citačný a publikačný výstup univerzít zohľadňujúc rozdielnosť 
výkonu vzhľadom na rôzne odbory, čím sa minimalizuje 
vplyv odboru na výkon univerzity a zachováva sa objektívnosť  
a univerzálnosť hodnotenia. 

„Výsledok UPJŠ v Košiciach považujem za potešujúci, keďže 
do prvej polovice rebríčka sa dostali len tri slovenské univerzity 
– Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita  
v Bratislave. Ranking URAP hodnotí približne 10 % 
univerzít sveta, čím predstavuje jeden z najrozsiahlejších 
rankingových systémov hodnotenia kvality univerzít,“ 
uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, 
CSc.

Zo slovenských univerzít sa do samotného hodnotenia, 
teda medzi 2 500 inštitúcií, dostalo 9 univerzít: Univerzita 
Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, 
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

V medziročnom porovnaní si UPJŠ v Košiciach polepšila  
o viac ako 100 miest a ani v jednom hodnotenom ukazovateli 
nedosiahla horšie skóre ako pred rokom. Najvýraznejší postup 
bol zaznamenaný v indikátore počtu citácií.

 Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach 
bola v piatok 9. marca 2018 udelená čestná vedecká hodnosť 
„doctor honoris causa” významnej osobnosti právnického života 
prof. Dr. Robertovi Alexymu z Univerzity Christiana Alberta 
v Kieli. 
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelila tomuto 
najväčšiemu súčasnému systematikovi a excelentnému vedcovi 
na poli právnej vedy čestný titul Dr. h. c. v Historickej aule 
UPJŠ v Košiciach za prítomnosti mnohých významných hostí.
 „V mene akademickej obce našej univerzity a vo svojom 
vlastnom mene by som chcel vyjadriť svoj osobný pocit šťastia, 

 Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijali 
v zastúpení rektora v utorok 27. februára 2018 prorektori 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., prof. MUDr. Pavol 
Jarčuška, PhD., a prorektorka doc. Ing. Silvia Ručinská, 
PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH SI V HODNOTENÍ URAP 
2017 – 2018 POLEPŠILA 

UPJŠ V KOŠICIACH UDELILA ČESTNÝ TITUL 
DOCTOR HONORIS CAUSA SVETOVO 
UZNÁVANEJ OSOBNOSTI PRÁVNEJ FILOZOFIE

VEDÚCI ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE 
NA SLOVENSKU NAVŠTÍVIL UPJŠ 
V KOŠICIACH

že si môžeme uctiť takú významnú osobnosť a udeliť najvyšší 
stupeň akademického uznania. Som rád, že rady nositeľov 
titulu doctor honoris causa sa opäť rozšíria,” uviedol rektor 
UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Prof. Dr. 
Robert Alexy sa tak stal v poradí 40. nositeľom čestného titulu 
Dr. h. c. Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr.
Gabri-ela Dobrovičová, CSc., predstavila prof. Dr. Roberta 
Alexyho ako osobnosť plnú ideálov humanizmu a spravodlivosti. 
„Jeho svetové zásluhy o rozvoj skutočných hodnôt, ktorých 
ochrana a podpora by mala byť jednou z prioritných úloh 
práva, sú nespochybniteľné. S neuveriteľným pracovným 
nasadením a entuziazmom dokázal vo svojej tvorbe 
realizovať svoje vízie a súčasne nadchnúť k spolupráci  
v prospech rozvoja právnej filozofie aj svojich študentov  
a spolupracovníkov,” doplnila doc. JUDr. Gabriela 
Dobrovičová, CSc.
 Okrem slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ  
v Košiciach sa prof. Dr. Robert Alexy zúčastnil aj štvrtkovej 
vedeckej rozpravy. V Historickej aule UPJŠ v Košiciach 
diskutoval so študentmi a zamestnancami UPJŠ na tému 
„Filozofia práva od Radbrucha k Alexymu”. 
 „Udelenie titulu doctor honoris causa považujem za veľmi 
výnimočnú udalosť. O to viac, že priezvisko Alexy nie je 
nemeckého, ale slovenského pôvodu. Podarilo sa mi vypátrať, 
že jeho korene siahajú až na Slovensko, konkrétne do Veľkej 
Lomnice. Preto je pre mňa veľkou cťou, že titul Dr. h. c. mi 
bol udelený práve ‚doma‘,” povedal nositeľ čestného titulu 
doctor honoris causa prof. Dr. Robert Alexy.
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 Druhý ročník ankety KOŠIČAN ROKA spoznal počas soboty 
24. februára 2018 svojich víťazov. Na odovzdávaní cien v košickej 
Kunsthalle nechýbal ani rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc. Spolu s ďalšími štyrmi členmi hodnotiacej 
poroty rozhodli o tom, kto bude ocenený za celoživotné dielo. 
Odborná porota nominovala deväť významných osobností 
z oblasti verejného života, podnikania, kultúry, športu, 
vedy a vzdelávania, a tak rozhodovanie nebolo jednoduché.  
Na základe výsledkov tajného hlasovania uviedol rektor UPJŠ  
v Košiciach do košickej Siene slávy vedca prof. Ing. Jána Duszu, 
DrSc., vedúceho vedeckého pracovníka Ústavu materiálového 
výskumu SAV v Košiciach a riaditeľa PROMATECH, 
vedeckovýskumného centra pre výskum progresívnych mate-
riálov SAV, ktorého súčasťou je ako partnerská inštitúcia aj 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Stredajšie popoludnie dňa 22. februára 2018 v Minerve 
patrilo pracovnému stretnutiu rektora prof. RNDr. Pavla 
Sováka, CSc., a prorektoriek prof. Ing. Márie Marekovej, 
CSc., a doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD., so zástupcami 
študentov. Spoločne diskutovali o problémoch študentiek  
a študentov, o možných riešeniach, ako aj o pripravovaných 
študentských podujatiach. Vzhľadom na podnetnú diskusiu 
a množstvo prínosných názorov budú pracovné stretnutia so 
študentmi pokračovať aj v najbližšom období.

Siedmy ročník veľtrhu Študenti – podniky – univerzity sa 
uskutočnil 12. apríla 2018 za účasti Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach.
  Pre záujemcov boli pripravené stánky, workshopy, ako 
aj prezentácie podnikov. V Univerzitnej knižnici TUKE  
na Němcovej ul. v Košiciach bol pre návštevníkov pripravený 
aj okrúhly stôl venovaný téme profesijne orientovaných 
študijných programov na univerzitách: bakalárskym profesijne 
orientovaným programom a magisterským programom  
v duálnej forme vzdelávania. Francúzski odborníci vysvetlili, ako 
v ich krajine prebiehajú spomínané programy, ktoré umožňujú 
lepšie reagovať na potreby podnikov prípravou študentov 
na budúce povolanie a ich ľahšie a rýchlejšie uplatnenie  
na trhu práce. Počas veľtrhu mali návštevníci taktiež možnosť 
oboznámiť sa s fungovaním profesijne orientovaných študijných 
programov vo Francúzsku a aj osobne sa stretnúť so zástupcami 
francúzskych podnikov na Slovensku. Účasť potvrdili podniky 
Mazars, Altran, Lafarge Holcim, Bel, ISK – Colas, Kone, Lear 
Seating Corporation, Decathlon, Novares Slovakia Automotive, 
Schneider Electric a mnohí ďalší.

Podujatie Študenti – podniky – univerzity bolo určené 
predovšetkým gymnazistom a študentom stredných a vysokých 
škôl. Koná sa každoročne vďaka Slovensko-francúzskemu 
univerzitnému inštitútu, Francúzskemu inštitútu na Slovensku 
a Francúzsko-slovenskej obchodnej komore. Tento rok sa veľtrh 
po prvýkrát konal v Košiciach, v spolupráci s členmi Slovensko-
francúzskeho univerzitného inštitútu, UPJŠ a TUKE.

REKTOR UPJŠ UVIEDOL DO KOŠICKEJ SIENE 
SLÁVY POPREDNÚ VEDECKÚ OSOBNOSŤ

USKUTOČNILO SA PRACOVNÉ STRETNUTIE 
REKTORA A PROREKTORIEK SO ZÁSTUPCAMI 
ŠTUDENTOV

PRACOVNÝ VEĽTRH ŠTUDENTI – PODNIKY – 
UNIVERZITY SA PO PRVÝKRÁT KONAL  
V KOŠICIACH

doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., ktorý je významným 
ekológom. V minulosti bol ministrom životného prostredia 
Českej republiky a v rokoch 2011 až 2017 vykonával funkciu 
zástupcu generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva 
Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa so 
zodpovednosťou pre oblasť potravinového reťazca hygieny  
a bezpečnosti potravín.
 Spoločne diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce 
UPJŠ v Košiciach a Európskej komisie vo vzdelávaní študentov 
a o podpore výskumu v rámci schém, ktoré sú financované  
z grantových schém EÚ (štrukturálne fondy, Horizon 2020  
a ďalšie). Dohodli ďalšie smerovanie spolupráce UPJŠ  
v Košiciach a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
 Po stretnutí nasledovala prednáška pre študentov na tému 
„Energia nielen pre ľudstvo” v Historickej aule Rektorátu 
UPJŠ v Košiciach. Počas nej Ladislav Miko hovoril o svojich 
doterajších výskumných výsledkoch v oblasti ekológie pôdy, 
pričom akcentoval potrebu účinných opatrení v európskych 
podmienkach. Okrem zaujímavej a pútavej prednášky mali 
záujemcovia možnosť pozrieť si krátky dokumentárny film 
natočený pod režisérskou taktovkou hlavného prednášajúceho  
s názvom Geoderma – živý plášť planéty Zem, ktorý počas 
minulého roka získal hlavnú cenu na filmovom festivale 
Agrofilm.
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 Informačné stánky UPJŠ v Košiciach bolo možné počas dní 
od 23. do 25. apríla 2018 vidieť hneď na dvoch zaujímavých 
podujatiach. V úvode pracovného týždňa sa univerzita prezentovala 
na 4. ročníku podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach. Záujemcovia  
z Ukrajiny (prevažne z Kyjeva, Donbasu a Krymu) mali možnosť 
dozvedieť sa viac informácií o podmienkach prijatia na školu, 
ako aj o samotnom štúdiu. Na Slovensko-ukrajinskom fóre  
v priestore košických Kasární/Kulturparku nechýbali ani 
prezentácie jednotlivých vysokých škôl. Možnosti štúdia na UPJŠ 
v Košiciach predstavili vo svojich prezentáciách prorektorka pre 
zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., 
a prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  
v Košiciach doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
 Ďalším podujatím, na ktorom sa predstavila univerzita, bol trh 
práce Job Fair. Podujatie organizované Americkou obchodnou 
komorou v Slovenskej republike sa uskutočnilo v stredu 25. apríla. 
V košickej Kunsthalle bola medzi dvoma desiatkami vystavovateľov 
aj UPJŠ v Košiciach, ktorá záujemcom ponúkla cenné informácie  
o štúdiu, stážach, aktivitách Univerzitného poradenského centra, 
ale aj o Univerzite tretieho veku.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH NA DVOCH VÝZNAMNÝCH 
PODUJATIACH

 V roku 2007 bol 2. apríl vyhlásený za Svetový deň povedomia 
o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom 
svete viacero osvetových projektov. Tento rok sa do celosvetovej 
kampane zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Z iniciatívy Spolku medikov mesta Košice zorganizovala dve 
sprievodné podujatia pod spoločným názvom Rozsvieť modrú, a to 
pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, 
CSc. 
 Prvá z akcií odštartovala v pondelok 26. marca na všetkých 
fakultách UPJŠ, ústave telesnej výchovy a športu a internátoch 
na Medickej ulici. Zapojilo sa do nej vyše 800 študentov z UPJŠ  
v Košiciach, ktorí si prilepili na tričká modrý symbol alebo sa 
obliekli do modrého oblečenia. Práve tento farebný odtieň je spolu 

 Až 138 rozhlasových programov sa tento rok prihlásilo  
do medzinárodnej súťažnej prehliadky tvorby a vysielania 
internátnych rozhlasových štúdií (IRŠ) a univerzitných rádií 
Rádiorallye 2018. Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo) pôsobiaci 
pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bodoval aj v tomto 
ročníku. 
 Z Prešova, kde sa od 21. do 25. marca 2018 súťaž konala, si 
odnieslo druhé miesto a celkovo sedem cenných diplomov. Po 
predchádzajúcich dvoch prvých miestach (v roku 2017 a 2016) 
si tak ŠtuRKo pripisuje ďalšie skvelé umiestnenie. „Tento rok sme 
cítili, že nahrávky aj živé vysielanie stúpli kvalitatívne na vyššiu 
úroveň, a vnímali sme silnú konkurenciu. O to viac nás teší, 
že sme potvrdili, že my sme na tej našej neklesli. V hodnotení 
profesionálov z verejnoprávnych a komerčných rádií sme sa 
bodovo dokonca umiestnili prví, čo je pre nás asi najväčší pocit 
zadosťučinenia,” uviedla vedúca IRŠ ŠtuRKo Nina Šťastná.
 Prácu svojich možných budúcich rozhlasových kolegov sledovali 
počas všetkých dní zástupcovia z profesionálnych médií, ktorí 
pozitívne ohodnotili výkony košického ŠtuRKa. 
 „Na prvých troch priečkach sa umiestnili moji favoriti. 
Takmer všetky príspevky a živé vysielanie mali najlepšie  
zo všetkých. Oceňujem, že členovia ŠtuRKa chcú veľa vedieť  
a pracovať na sebe. Potešilo ma, že vnímajú svojho poslucháča 
ako rovnocenného partnera, a o tom to je – byť rádiom pre 
študentov,” dodal moderátor a redaktor RTVS Ladislav Eliáš, 
ktorý bol členom odbornej poroty súťaže. 

s dielikom puzzle symbolom autizmu. 
 Počas prvého dňa podujatia rozdávali študenti na všetkých 
fakultách modré nálepky s heslom „My School Lights It Up Blue“. 
Zároveň mali záujemcovia možnosť odfotiť sa v modrom puzzle 
rámiku a zapojiť sa do facebookovej súťaže „Light It Up Blue 
Photography Challenge“, v ktorej mohli vyhrať zaujímavé ceny  
s logom univerzity.
 Univerzitné podujatie Rozsvieť modrú pokračovalo aj po 
veľkonočných sviatkoch – v stredu 4. apríla. V univerzitnej budove 
Minerva prebiehal popoludňajší program venovaný prezentáciám, 
videám a aktivitám súvisiacim s problematikou autizmu.  
V popoludňajších hodinách mali záujemcovia možnosť pozrieť si 
výstavu diel maľovaných autistickými deťmi a občerstviť sa nápojmi 
a pochúťkami v modrej farbe. Hlavným bodom programu bola 
odborná diskusia venovaná problematike autizmu. 
 Vo večerných hodinách sa v rámci univerzitného podujatia 
rozsvietil namodro Dóm sv. Alžbety. Košická dominanta sa tak 
pripojila k ďalším budovám a pamiatkam, ktoré podporili kampaň 
Light It Up Blue!. Týmto krokom vyjadrila univerzita spolu  
s mestom Košice spolupatričnosť k ľuďom trpiacim autizmom.

DO CELOSVETOVEJ KAMPANE LIGHT IT 
UP BLUE SA ZAPOJILO VIAC AKO 800 
ŠTUDENTOV 

ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE OPÄŤ 
BODOVAL NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI 
RÁDIORALLYE 2018

Strany 6 – 8 pripravila: Mgr. Linda Babušík Adamčíková
Rektorát UPJŠ v Košiciach
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V rámci osláv XXIV. ročníka Dňa mesta Košice sa 7. mája 
2018 uskutočnilo slávnostné udeľovanie Cien mesta Košice, 
Cien primátora mesta a Plakiet primátora mesta. V Historickej 
radnici boli ceny udelené 20 jednotlivcom a 5 kolektívom. 
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach získala Cenu mesta Košice pri 
príležitosti 70. výročia svojho vzniku a za významný dlhoročný 
prínos v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého výs-
kumu. Cenu prevzali  prodekanka prof. MUDr. Eva Mechírová, 
CSc., a prodekan doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., 
a to z rúk zastupujúceho primátora mesta Košice Martina Petruška 
a námestníčky primátora mesta Košice Renáty Lenártovej. 
V zastúpení rektora UPJŠ v Košiciach zablahoželal oceneným 
zástupcom fakulty prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. 
PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Cena primátora mesta Košice bola udelená kolektívu Psychia-
trickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice za významný prínos k od-
straňovaniu diskriminácie duševne chorých a hendikepovaných, 
ako aj za aktívny prístup v liečebnej a sociálnej starostlivosti  
o pacientov v meste Košice, ďalej Klinike muskuloskeletálnej  
a športovej medicíny LF UPJŠ a Nemocnice Košice – Šaca  
za aktívnu prácu na vedeckom poli a snahu poskytovať služby  
na celosvetovej úrovni, presahujúc hranice mesta Košice.

Oceneným srdečne blahoželáme!
Mgr. Adriana Sabolová

Rektorát UPJŠ v Košiciach 

Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia pripravili 
študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pre svojich kolegov 
a pracovníkov fakulty praktickú inštruktáž k dentálnej hygiene. 
Počas piatich hodín mohli 20. marca 2018 navštíviť ich stánok 
v budove fakulty pred lekárskou knižnicou a trénovať správny 
postup pri čistení zubov. Súčasne sa v posluchárni konala 
prednáška svetoznámeho stomatológa dr. Jiřího Sedelmayera 
pre študentov zubného lekárstva.

Tento český emigrant na Univerzite v Hamburgu prakticky 
vyučoval svojich študentov ústnu hygienu (ako vôbec prvý peda-
góg), a získal v oblasti prevencie ústneho zdravia svetové uznanie.  
V školeniach o ústnej hygiene pokračuje aj po odchode  
do dôchodku a návrate do Česka, pričom aj po sedemdesiatke 
organizuje prednášky a workshopy pre zubných lekárov a študentov 
v rôznych krajinách sveta. Na Lekárskej fakulte UPJŠ privítala 
dr. Jiřího Sedelmayera prodekanka pre študijný program zubné 
lekárstvo MUDr. Silvia Timková, PhD., ktorá ocenila nielen jeho 
ústretovosť, ale aj samotný záujem študentov o stretnutie s takouto 
„kapacitou“ v oblasti ústneho zdravia. Ako poznamenala, študenti 
tak sami kreujú a obohacujú svoju výučbu.

V úvode stretnutia Jiří Sedelmayer študentom prezradil čosi  
zo svojho osobného a profesionálneho života a následne odpred- 
nášal 4 bloky zamerané na orálne zdravie obyvateľstva, 
preventívne zubné lekárstvo vo výučbe a v praxi, hovoril o povla-
kom podmienených ochoreniach zubov a taktiež o možnosti 
celoživotného zachovania zdravého chrupu. Prednášal pútavo päť 
hodín, počas ktorých sa snažil študentom v obmedzenom čase 
jednoducho vysvetliť najdôležitejšie princípy ústnej hygieny.  

„Som veľmi rád, že doktor Sedelmayer prijal naše pozvanie 
prednášať študentom zubného lekárstva na Lekárskej fakulte 
UPJŠ, a môžem povedať, že pre mnohých bolo stretnutie s ním 
mimoriadnym zážitkom,“ hovorí študent Frederik Orenčák, 
ktorý dr. Sedelmayera spoznal na odbornom podujatí v Prahe 
a následne ho oslovil s pozvaním na prednášku pre študentov 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Záverečnou akciou konanou pri príležitosti Svetového dňa 

ústneho zdravia bol workshop so špecialistom na biele zubné 
plomby Fabiom Fowlerom z Brazílie. Akcia prebiehala  
v podvečerných hodinách v priestoroch neziskovej organizácie 
Akadémia Košice na Bačíkovej ulici.

Ďalšiu zaujímavú prednášku pre študentov študijného programu 
zubné lekárstvo pripravila na štvrtok 5.  apríla 2018  I. stomatolo-
gická klinika v spolupráci so zahraničnou lektorkou Mionou  
Jovanovič. Prednáška vznikla na základe pozitívnych skúseností  
študentov z vlaňajšej návštevy teoreticko-praktického kurzu 
v školiacom centre International Center for Dental Edu- 
cation vo Viedni, ktorý viedla doktorka Jovanovič. Medici 
mali možnosť vyskúšať si v špičkovom tréningovom centre 
firmy Ivoclar Vivadent moderné spôsoby a postupy estetického 
zubného lekárstva, ktoré boli prezentované aj na Lekár- 
skej fakulte UPJŠ v Košiciach. Dopoludňajšia prednáška bola 
zameraná na bielenie zubov a nosnou témou tej popoludňajšej  
boli moderné metódy v protetickom zubnom lekárstve. 

RNDr. Jaroslava Oravcová
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 

LEKÁRSKA FAKULTA LAUREÁTOM CENY 
MESTA KOŠICE

ZO ŽIVOTA 
LEKÁRSKEJ FAKULTY

BUDÚCIM ZUBÁROM PREDNÁŠAL SVETO-
ZNÁMY STOMATOLÓG JIŘÍ SEDELMAYER 

Foto: www.kosice.sk

Foto: Žofia Hnátová

Foto: Žofia Hnátová



UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA10

ZO ŽIVOTA 
LEKÁRSKEJ FAKULTY

 Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach študujú stovky 
zahraničných študentov z viac ako päťdesiatich krajín sveta. 
Majú rôznu kultúru, odlišujú sa temperamentom a vyznávajú 
rôzne náboženstvá, no spája ich spoločný cieľ – stať sa lekárom. 
Ako spolu vychádzajú a ako sa im žije ďaleko od domova?

 „Čechoameričanovi“ Petrovi je Slovensko blízke. Narodil sa 
v Českej republike a neskôr žil so svojou rodinou na rôznych 
miestach v USA, prišiel na LF UPJŠ ako tretiak na odporúčanie 
svojho kamaráta. „Rozprával mi, aká je táto škola skvelá, že 
je tu možnosť prispôsobenia si rozvrhu, čo sa mi potvrdilo. 
Učitelia sú ústretoví a ľudia priateľskí, takže je to pre mňa 
skvelá skúsenosť,“ zhodnotil Petr, ktorému sa Košice veľmi 
páčia, zvlášť v lete a v období Vianoc, keď centrum mesta pulzuje 
životom.
 Podľa švédskeho študenta Naima nie je štúdium medicíny 
vôbec jednoduché, oceňuje však trpezlivých a ochotných 
pedagógov. „Skúšok je veľa a je to silný tlak, ale učitelia sú 
milí a nápomocní, takže sa to dá zvládnuť. Môžem povedať, 
že štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v pozitívnom zmysle 
zmenilo môj život. Naučil som sa zodpovednosti, keďže tu 
žijem sám bez rodičov, a tiež som tu spoznal mnoho skvelých 
ľudí z rôznych krajín,“ povedal nám.

Život v inej krajine naučil Teresu  
z Portugalska samostatnosti

 „Na túto fakultu som prestúpila v treťom ročníku, pretože 
som mala dobré referencie na systém štúdia a kvalitu 
vzdelávania. Teraz som šiestačka a  som veľmi rada, že som 
tento krok spravila a mohla pokračovať v štúdiu medicíny 
práve tu. Táto škola i mesto sú totiž skvelým miestom pre 

AKO SA ŠTUDUJE A ŽIJE ZAHRANIČNÝM 
MEDIKOM V KOŠICIACH?

Petr prišiel na Slovensko na odporúčanie kamaráta.

Teresa si obľúbila košickú Hlavnú ulicu.

štúdium,“ povedala nám Teresa Manuel z Portugalska. Košice 
sú podľa nej malé, ale veľmi krásne mesto, podarilo sa jej tu nájsť 
rovnováhu medzi štúdiom a spoločenským životom. Keď sa 
neučí, trávi voľný čas predovšetkým s priateľmi. Chodievajú si 
najmä posedieť na Hlavnú ulicu, ktorá je pekná a plná príjemných 
reštaurácií a kaviarní. 
 „V okolí Košíc sú krásne scenérie, príroda, kam sa dá ísť  
na túru, a výborná je tiež poloha tohto mesta, z ktorého sa dá 
cestovať do Prahy, Budapešti a ďalších krásnych miest. Okrem 
toho je výborné, že na škole môžem spoznávať ľudí z rôznych 
kútov sveta. Mňa život v cudzej krajine naučil samostatnosti, 
dospela som tu a niekam sa posunula. Preto štúdium  
v zahraničí odporúčam všetkým mladým ľuďom, ktorí majú 
túto možnosť,“ poznamenala Teresa, ktorá je však veľký patriot  
a rodné Portugalsko miluje. Tvrdí, že je to jedna z najlepších krajín, 
akú možno navštíviť, pretože má dlhú históriu, krásne pamiatky, 
nádherné scenérie a taktiež jedinečnú gastronómiu. Pestrejší 
výber čerstvého ovocia a zeleniny jej preto v zimnom období  
v Košiciach dosť chýba. 

Izraelčanka Raya je vďačná za nové priateľstvá s 
ľuďmi z celého sveta

 Štvrtáčka Raya pochádza z malej dedinky v Izraeli. V Košiciach 
študuje štvrtý rok a štúdium sa jej veľmi páči. Pomaly kráča  
k naplneniu svojho detského sna – byť lekárkou, hoci štúdium 
podľa nej nie je také ľahké, ako by si niekto mohol myslieť, 
mnohé predmety sú podľa nej veľmi náročné. Ťažké je pre ňu aj 
odlúčenie sa od rodiny, vyvažujú to však nové, multikulturálne 
priateľstvá.
 „Košice mi prirástli k srdcu, aj keď mi tu chýba moja 
veľká rodina. Som veľmi domácky založená a cítim sa 
dobre obklopená ľuďmi a blízkymi, preto boli začiatky kvôli 
odlúčeniu pre mňa dosť ťažké. No naučila som sa byť nezávislá 
a silná a teraz už dokážem čeliť čomukoľvek, aj byť dlho preč 
od svojej rodiny. Zato tu mám veľa priateľov z rôznych krajín 
– zo Španielska, Talianska, Grécka, Írska. Som veľmi rada, že 
som tu mohla spoznať nových ľudí z celého sveta a dozvedela 
sa nové veci o iných krajinách,“ prezradila. 
 Keďže pochádza z južnejšej krajiny, okrem rodiny jej  
na Slovensku dosť chýba v zimnom období slniečko. Aj keď má 
veľkú radosť zo snehu, naše zamračené zimy ju až tak netešia, no 
so smiechom konštatuje, že ich kladnou stránkou je dostatočný 
čas na štúdium.

RNDr. Jaroslava Oravcová 
Veronika Bečáková 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Foto: Gabriela Zsigová

Raya si v Košiciach našla priateľov nielen zo Slovenska.
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 „Prvého marca 2018 uplynulo 55 rokov odvtedy, čo bola 
rozhodnutím Ministerstva školstva a kultúry Československej 
republiky založená Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za 55 rokov sa naša 
fakulta etablovala na významnú vzdelávaciu a vedeckú 
inštitúciu s pevným miestom v medzinárodnom vzdelávacom 
priestore...“ – toto boli úvodné slová promótora slávnostného 
zasadnutia Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa konalo 16. apríla 
2018 v historických priestoroch Štátneho divadla v Košiciach. 
V tento deň sa košický kultúrny stánok zaplnil pozvanými 
hosťami vzdelávacích, kultúrnych či spoločenskovedných 
inštitúcií, zástupcami spoločností a firiem, ktoré finančne 
podporili podujatia konané v rámci osláv 55. výročia fakulty, ale 
aj zamestnancami a študentmi fakulty, no hlavne osobnosťami 
nominovanými na ocenenie medailou Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenených bolo 
48 osobností, ktoré významne prispeli k rozvoju fakulty. 
 Bronzovú medailu dekan fakulty udelil 29 osobnostiam, 
Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v Košiciach 
a spoločnosti ITES Vranov, s. r. o. Striebornou medailou ocenil  
sedem osobností. 

Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 
bola udelená: 

prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc. – za dlhoročnú 
spoluprácu vo výskume a vzdelávaní študentov na všetkých 
stupňoch vysokoškolského štúdia v oblasti molekulárnej genetiky  
a génových manipulácií;

doc. RNDr. Karolovi Flachbartovi, DrSc. – za výrazný podiel 
na rozvoji študijného programu fyzika kondenzovaných látok  
a za pestovanie dlhoročnej spolupráce Ústavu experimentálnej 
fyziky SAV a PF UPJŠ  v Košiciach;

prof. RNDr. Pavlovi Miškovskému, DrSc. – za výrazný podiel 
na vzniku študijného programu a vedeckého zamerania biofyzika, 

za vybudovanie unikátnej vedeckovýskumnej a vzdelávacej 
infraštruktúry a za aktivity v oblasti transferu výsledkov vedy  
a výskumu do praxe;

doc. RNDr. Jánovi Svoreňovi, DrSc. – za výrazný podiel  
na rozvoji študijného programu astrofyzika na PF UPJŠ  
v Košiciach;

prof. Ing. Romanovi Bočovi, DrSc.  – za dlhoročnú intenzívnu 
vedeckovýskumnú spoluprácu s Ústavom chemických vied, ako aj 
Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach v oblasti štúdia 
magnetických vlastností nových materiálov;

prof. RNDr. Jurajovi Černákovi, DrSc.  – za dlhoročný 
prínos pre Katedru anorganickej chémie Ústavu chemických 
vied PF UPJŠ v oblasti vedeckej, pedagogickej a medzinárodnej 
spolupráce; za založenie a rozvoj pracoviska štruktúrnej analýzy 
na katedre a za rozvoj magnetochémie v spolupráci s Ústavom 
fyzikálnych vied PF UPJŠ;

Dr. Michalovi Dušekovi – za dlhoročnú vedeckovýskumnú 
spoluprácu s Katedrou anorganickej chémie Ústavu chemických 
vied PF UPJŠ v oblasti štúdia kryštálových štruktúr, ktorá vyústila 
do spoločných publikácií v prestížnych vedeckých časopisoch, 
ako aj za výraznú podporu mobility študentov magisterského  
a doktorandského štúdia;

prof. RNDr. Kataríne Györyovej, DrSc. – za celoživotnú 
tvorivú prácu v prospech Katedry anorganickej chémie Ústavu 
chemických vied PF UPJŠ, na ktorej zaviedla a rozvinula metódy 
termickej analýzy pri štúdiu vlastností rôznych anorganických  
a koordinačných zlúčenín;

doc. Ing. Jiřímu Patočkovi, CSc. –  in memoriam –  
za budovanie modernej výskumnej problematiky fyziky vysokých 
energií, výrazný podiel na formovaní študijného programu 
biofyzika a dlhodobé vedenie študentov viacerých študijných 
odborov a špecializácií na PF UPJŠ v Košiciach. 

ZO ŽIVOTA 
PRÍRODOVEDECLEJ FAKULTY

KEĎ ALMA MATER OSLAVUJE...
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 Príhovor dekana fakulty doc. RNDr. Gabriela Semanišina, 
PhD., zahŕňal nielen slová uznania za  dosiahnuté výsledky 
vo vedeckovýskumnej činnosti fakulty, za ktorými sa skrýva 
množstvo kvalitnej tvrdej práce vedcov, výskumníkov fakulty 
a hlavne špičkových vedeckých tímov, za úspechy jej učiteľov a 
didaktikov pri skvalitňovaní štúdia a popularizácii vedy, ale aj 
slová kritické, napr. ohľadom sociálnych príčin odlivu študentov 
na zahraničné univerzity či poklesu poznania chtivých mladých 
ľudí, ktorí sú základným pilierom každej vzdelávacej inštitúcie. 
Avšak hrdosťou môžu napĺňať prírodovedcov údaje, ktoré 
dekan PF UPJŠ  zdôraznil: „Veda a výskum je druhý pilier 
života našej fakulty. Posledných 5 rokov bolo pozitívne 
ovplyvnených nebývalými investíciami zo štrukturálnych 
fondov v predchádzajúcom období. Tie zlepšili podmienky 
na výskum, urobili nás atraktívnejšími pre okolitý svet. Žiaľ, 
celé úsilie zostalo nedotiahnuté. Naplno sa pri tom prejavili 
všetky nešváry, ktoré nás sprevádzajú od začiatku čerpania 
štrukturálnych fondov. Svet tak ďalej rýchlo napreduje a my 
sa len s vypätím všetkých síl snažíme s ním ako-tak držať 
krok. Plne si to uvedomujeme, aj keď z hľadiska Slovenska 
by sme mohli byť spokojní. Skúsim to zdokumentovať 
niekoľkými číslami. Naša personálna vedecká kapacita sa 
pohybuje na úrovni 2 % celoslovenskej kapacity. Máme 4 
špičkové tímy, ktoré identifikovala AK SR.  Tieto tímy svojím 
vedeckým zameraním presahujú do biológie, fyziky, chémie, 
matematiky a informatiky a im pridelená dotácia tvorí 
8,5 % dotácie všetkých špičkových tímov v SR. Náš podiel 

na domácich grantoch 
osciluje okolo 4 % a podiel  
na zahraničných gran-
toch sa v posledných 
rokoch blížil k 11 %. 
Podiel na publikáciách  
v renomovaných časopisoch 
bol dokonca 12 % v rámci 
Slovenska. K tomu treba 
prirátať významné výsledky, 
ktoré sa ťažko merajú 
číslami, ale príslušná medzi- 
národná komunita ich 
patrične citlivo vníma. Plne 
si uvedomujeme, že kaž-
dé porovnávanie má svoje 
úskalia a samotné čísla 
bez zohľadnenia súrad-
nicovej sústavy a zvolenej 
bázy môžu ľahko viesť  

k mylným záverom. Som však presvedčený o tom, že  
spomenuté fakty, ako aj dlhodobá reputácia fakulty 
svedčia o tom, že patrí k významným vzdelávacím  
a vedeckovýskumným  inštitúciám.“ 
 55 rokov, ako uviedol dekan v úvode slávnostného zasadnutia 
vedeckej rady, väčšine ľudí rozhodne nepripadá ako okrúhle 
výročie, a teda ani nie je potrebné ho špeciálne pripomínať. 
Samotný údaj, 55. výročie, podľa jeho slov – a my všetci 
prírodovedci s nimi súhlasíme –  „určite nie je dostatočne dobrý 
dôvod na to, aby sme sa rozhodli investovať čas a energiu 
do pripomenutia si tohto výročia. Ten  hlavný dôvod tkvie  
v niečom úplne inom. Slovo univerzita pochádza  
z latinského ‚Universitas magistrorum et scholarium‘. 
Voľne preložené, ide o komunitu majstrov a učňov, alebo 
ak chcete, učencov, učiteľov a žiakov. A my by sme dnešnou, 
ale aj ďalšími udalosťami, ktoré nás ešte iba čakajú, chceli 
predovšetkým prispieť k budovaniu tejto komunity –  
fakultnej, univerzitnej, ale aj slovenskej.“ 
 Preto my všetci – zamestnanci, študenti i absolventi – 
vzdávame úctu Tebe, Alma mater! Všetko najlepšie k jubileu 
55 rokov existencie, k 55 rokom tvorivej a tvrdej práce, ktorou 
si sa prebila a premenila zo svojho zárodku na hrdú, kvalitnú  
a úspešnú 55-ročnú „dámu“. 

PhDr. Svetlana Libová 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
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 Po roku sa Historická aula UPJŠ v Košiciach opäť zaplnila 
bývalými absolventmi magisterského štúdia, ktorí ho ukončili 
pred 50 rokmi – v roku 1968. Z 28 pozvaných prišlo  
na pôdu svojej univerzity 21 absolventov, aby v aule, v ktorej 
kedysi vyslovili slávnostné „Spondeo ac polliceor“, prevzali 
z rúk dekana PF UPJŠ doc. RNDr. Gabriela Semanišina, 
CSc., diplom, potvrdzujúci absolutórium v príslušnom, nimi 
absolvovanom študijnom odbore. Prevzatím diplomu opätovne 
potvrdili, že ich profesijný, ale aj osobný život je nerozlučne 
spätý s prírodnými vedami, matematikou a informatikou a sú 
na to patrične hrdí. Pred 50 rokmi zažívali tieto neopakovateľné 
chvíle naplnené radosťou z vlastného úspechu, z úspešne 
ukončeného vysokoškolského štúdia, a plní očakávaní i ambícií 
vykročili k vlastnej profesijnej sebarealizácii. Tieto vzácne 
momenty odvtedy zažívali a zažívajú mnohé ďalšie generácie 
absolventov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. 

 Po skončení slávnostného ceremoniálu sa absolventi zvítali 
nielen so svojimi bývalými kolegami, z ktorých s mnohými 
sa nevideli celé polstoročie, ale i so svojimi bývalými učiteľmi. 
Atmosféra v sále sa naplnila radosťou a spomienkami a nachvíľu 
sa akoby zastavil čas. A z absolventov ročníka 1968 sa akoby 

zázrakom opäť stali tí poznania chtiví, sebavedomí, ambiciózni 
mladí  študenti. 
 To, že Zlatá promócia sa stáva hodnotnou tradíciou fakulty, 
potvrdzujú slová jednej z absolventiek, docentky Judity 
Lihovej: „Chcela by som sa vám poďakovať za skvelý  
a nezabudnuteľný zážitok. Iste vám príprava dala veľa 
práce, ale myslím, že Vaša námaha sa vyplatila, lebo nielen 
ja, ale aj ostatní zúčastnení ocenili skvelú organizáciu, 
dôstojný priebeh a príjemnú atmosféru. S väčšinou 
bývalých spolužiakov sme sa stretli prvýkrát po päťdesiatich 
rokoch a mali sme si čo povedať. Ale mňa osobne ešte viac 
potešili srdečné rozhovory s mojimi bývalými študentmi 
a neskoršími kolegami. Pána dekana, ako aj všetkých 
prodekanov dobre poznám, lebo boli mojimi študentmi, 
jednými z najlepších. Myslím si teda, že fakulta je v dobrých 
rukách a ide dobrým smerom. Veľmi ma to teší, lebo fakulta 
je tak trochu stále aj moja. Vážim si tiež záujem vedenia 
fakulty o starých absolventov. Do ďalšej práce prajem celej 
fakulte a jej vedeniu veľa úspechov.“

PhDr. Svetlana Libová
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

ZLATÁ PROMÓCIA ABSOLVENTOV 
MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PF UPJŠ Z ROKU 1968  
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OHLIADNUTIE SA ZA PRÍRODOVEDECKÝMI 
DŇAMI 2018

Je dlhoročnou tradíciou, že prírodovedci jeden týždeň  
v roku, obvykle v mesiaci apríl,  vyhradia sami sebe a svojej 
alma mater ako Prírodovedecké dni. V tomto týždni sa 
v rámci podujatia Science Fest koná Študentská vedecká 
konferencia, Vyhlásenie výsledkov ŠVK, ŠTRK – Študentská  
recesistická konferencia,  Science Fest Večer, ako aj spoločný výlet 
zamestnancov a študentov do prírody, na Alpinku. 

Tohto roku sa do ŠVK zapojilo 118 študentov v 16 
sekciách. V posledných rokoch sa počet sekcií rozšíril o sekciu 
Programátorská súťaž a sekciu IHRA. Aj v tomto ročníku ude-
lili IT spoločnosti ceny z oblasti informatiky prezentované 
v rámci ŠVK 2018, a to Cenu za najoriginálnejšiu prácu  
a Cenu za prácu s najväčším potenciálom aplikovateľnosti  
v praxi.  

ŠTRK je dôkazom toho, že aj veda dokáže byť zábavná,  
a nielen študenti, ale aj bývalí populárni „štrkáči“, ku ktorým 
patrí napríklad samotný pán rektor, docent Panigaj, docent 
Šnajder či terajší prodekan profesor Mártonfi, zakaždým 
rozosmejú všetkých účastníkov ŠVK a ich kolegov či pozva-
ných pedagógov. 

Science Fest Večer je miestom stretnutia nielen účastníkov 
ŠVK, ale aj ostatných študentov prírodovedcov a ich učiteľov. 
Členovia študentskej rady ako hlavného koordinátora podujatia 
sa na niekoľko hodín stanú hostiteľmi. Čapujú pivo a kofolu, 
grilujú rôzne pochúťky a vymýšľajú zábavné vedomostné 
súťaže pre prítomných študentov. Areálom rektorátu sa ozýva 
výborná hudba, vrava a smiech, no hlavne tu pulzuje výborná 
nálada a družná atmosféra, ktorú prírodovedci naozaj vedia 
vytvoriť.  

PhDr. Svetlana Libová
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
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 Po roku od ostatného zhromaždenia sa v pondelok 26. 
marca 2018 v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach slávnostne zišla Akademická obec 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 Prítomných zamestnancov a študentov fakulty privítala 
predsedníčka Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ 
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., ktorá predniesla správu  
o činnosti senátu fakulty za obdobie od 1. apríla 2017 do 25. 
marca 2018. Podrobné informácie o stave a perspektívach 
rozvoja fakulty vzápätí prezentovali členovia vedenia FF UPJŠ 
v Košiciach – dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., 
prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. 
Eugen Andreanský, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium doc. PhDr. Marián 
Andričík, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. 
Mgr. Renáta Panocová, PhD., a tajomníčka fakulty RNDr. 
Dagmar Hvozdovičová. Ako vyplynulo z ich prezentácie, 
fakulta je personálne aj finančne stabilizovaná, zvyšuje sa 
jej vedeckovýskumný potenciál a vďaka kontinuálnemu 
kvalifikačnému rastu jej pracovníkov sa otvára priestor  
na akreditáciu nových študijných programov na všetkých 
troch stupňoch štúdia.
 V súlade s novoprijatými štatútmi Ceny dekana 
zamestnancom a študentom doktorandských študijných 
programov na FF UPJŠ v Košiciach a Ceny dekana študentom 
bakalárskeho a magisterského štúdia na FF UPJŠ v Košiciach 
si následne z rúk dekanky prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., 
premiérovo prevzali Ceny dekanky FF UPJŠ v Košiciach za 
rok 2017:
 – za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť (zamestnanci) 

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a PhDr. Ingrid 
Puchalová, PhD.;
 – za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť (doktorandi) 
Mgr. Ester Demjanová, Mgr. Marta Kulanová, Mgr. Lenka 
Lukáčová a Mgr. Martin Počátko;
 – za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty Mgr. 
Peter Getlík;
 – za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť  
v kategórii „rozhlasová tvorba“ v súťaži o najlepšie 
audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach kolektív 1. ročníka 
magisterského stupňa v študijnom programe masmediálne 
štúdiá;
 – za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť  
v kategórii „literárna tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, 
hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická 
fakulta UPJŠ v Košiciach Martin Makara;
 – za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť  
v kategórii „televízna tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, 
hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická 
fakulta UPJŠ v Košiciach Bc. Peter Šafránek.
 Slávnostné zhromaždenie Akademickej obce Filozofickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach pozdravili a dosiahnuté úspechy 
fakulty ocenili prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť  
a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Fedoročko, 
CSc., prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou a prvý 
dekan FF UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., a kvestor UPJŠ  
v Košiciach RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

ZO ŽIVOTA 
FILOZOFICKEJ FAKULTY

ZIŠLA SA AKADEMICKÁ OBEC FILOZOFICKEJ FAKULTY 
UPJŠ V KOŠICIACH
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JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE ZAHRANIČNÝCH 
ŠTUDENTOV 

Jazykové vzdelávanie zahraničných študentov na UPJŠ  
v Košiciach má veľmi dlhú tradíciu. Jeho začiatky siahajú do po-
sledných desaťročí minulého storočia, keď na fakultách UPJŠ 
v rôznych študijných programoch úspešne študovali študenti  
z vyše 20 krajín. Ich jazyková príprava sa týkala predovšetkým 
osvojovania si základov slovenčiny ako cudzieho jazyka a bola 
spočiatku zabezpečovaná formou individuálnych jazykových 
seminárov podľa konkrétnych potrieb a odborného zamerania 
malej skupiny študentov, prípadne aj študenta – jednotlivca. 
Učiteľmi, ktorí garantovali odbornú a obsahovú stránku 
výučby, boli vyučujúce anglického jazyka z bývalej Katedry 
jazykov UPJŠ.

Jazykové vzdelávanie sa najviac realizovalo na LF UPJŠ, 
kde od r. 1992 začali študovať zahraniční študenti aj 
ako samoplatcovia a ich počet rokmi postupne narastal.  
V priebehu posledných desaťročí fakulta vytvárala vhodné 
podmienky pre výučbu, akceptovala skúsenosťami podložené 
návrhy vyučujúcich a predloženú koncepciu cudzojazyčného 
vzdelávania zahraničných študentov zo strany špecializovaného 
jazykového pracoviska. Dnes ponúka v študijných programoch 
povinné a povinne voliteľné predmety pre slovenský jazyk so 
zameraním na odbor všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 
(napr. slovenský jazyk 1, 2, 3, 4; praktická slovenská gramatika, 
slovenčina v medicíne, lekárska komunikácia v slovenčine a i.), 
pre anglický jazyk so zameraním na rozvíjanie odborných  
a akademických jazykových znalostí a zručností (napr. lekárska 
angličtina, prezentácie v angličtine a i.) a samozrejme pre 
latinský jazyk (lekárska terminológia). 

Za posledné roky počet zahraničných študentov na UPJŠ 
značne vzrástol. V súčasnosti študujú na piatich fakultách 
študenti z vyše 50 krajín sveta, vrátane Erasmus+ študentov, 
v študijných programoch ponúkaných v anglickom alebo 
slovenskom jazyku. Všetci zahraniční študenti majú 
možnosť zapísať si a pravidelne navštevovať jazykové 
semináre slovenčiny ako cudzieho jazyka (slovenčina pre 
Erasmus študentov UPJŠ), semináre odbornej a akademickej 
angličtiny a tiež ruštiny, ktoré ponúka a realizuje Centrum 
jazykovej prípravy FF UPJŠ. Môžu si zvoliť aj iné predmety 
zabezpečované odbornými jazykovými katedrami FF UPJŠ. 
Cudzie jazyky pre zahraničných študentov v minulosti  
a aj po vzniku FF UPJŠ vyučovali a vyučujú učitelia, ktorí sa 
rokmi postupne špecializovali na odborný a akademický cudzí 
jazyk, vrátane slovenčiny ako cudzieho jazyka. Pre všetkých 
sa stala nevyhnutnosťou neustála odborná a metodická 
príprava, interlingválny a interkultúrny prístup k jazykovému 
vzdelávaniu. 

Otázka jazykovej prípravy zahraničných študentov UPJŠ, 
predovšetkým výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka pre 
potreby štúdia na univerzite, je v poslednom období veľmi 
aktuálna. Študenti, ktorí k nám prichádzajú, majú rôznu úroveň 
ovládania slovenského jazyka a ich jazykové kompetencie sú 
väčšinou nulové, u študentov zo slovanských krajín dosahujú 
začiatočnícku a aj mierne pokročilú úroveň. Táto rôznorodosť 
spolu s odlišným študijným zameraním študentov si vyžadujú 
jednotný ucelený prístup k jazykovému vzdelávaniu, k výučbe 
slovenčiny ako cudzieho jazyka na špecifické účely a následne 
aj dôkladne premyslenú ponuku rozsahu a obsahu predmetov 
cudzích jazykov a ďalších vhodných jazykových aktivít. 

Rokmi overený fungujúci model jazykového vzdelávania 
zabezpečovaný Centrom jazykovej prípravy FF UPJŠ pre 
zahraničných študentov LF UPJŠ je možné postupne aplikovať 
aj na podmienky ostatných fakúlt pre študijné programy 
prírodných, spoločenských a humanitných vied. 

PhDr. Helena Petruňová, CSc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

WORKSHOP PRE DETI Z DETSKÝCH 
DOMOVOV
  Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach zorganizovala 
podujatie venované deťom z detských domovov. Workshop 
sa uskutočnil v piatok 20. apríla a konal sa pod záštitou 
občianskych združení Res publica a Úsmev ako dar. Počas 
workshopu si organizátori pripravili pre deti dve nosné 
témy, a to „Ako dobre poznáš Slovensko?“ a „Politologický 
svet. Buď sám sebou.“. Deti mali možnosť aktívne sa zapájať  
do prezentácie, tá im umožnila prostredníctvom slepej mapy 
identifikovať významné mestá Slovenska; deťom sa potom 
rozprávali zaujímavé legendy spojené s týmito mestami. 
Pri druhej aktivite bolo ich úlohou vytvoriť v skupinách 
vlastné politické strany. Mali si zvoliť svojho reprezentanta  
a určiť ciele, názov a logo svojich politických strán. Na záver 
workshopu bol deťom udelený diplom za aktívnu participáciu 
na podujatí, ktorého hlavným cieľom bola podpora  
individuality jednotlivcov v kolektíve pre lepší duševný a psy-
chický rozvoj a ich následnej uplatniteľnosti v budúcnosti. 
Dôraz sa pritom kládol predovšetkým na interaktívnu hru, 
pomocou ktorej mali deti dospieť k väčšiemu záujmu nielen 
o okolie, ale predovšetkým k záujmu o seba samých a o svoju 
budúcnosť. Celé podujatie bolo zhodnotené veľmi pozitívne, 
a to aj napriek tomu, že pre niektorých to bola úplne nová 
skúsenosť. Zo strany detí bolo cítiť obrovské nadšenie  
a radosť. Workshopu sa konkrétne zúčastnilo 19 detí z detského 
domova na Hurbanovej ulici v Košiciach a zo súkromného 
detského domova Zem detí z košickej mestskej časti Barca. 
Je potrebné zdôrazniť, že jedna takáto aktivita  na naplnenie 
vytýčeného cieľa nestačí, no veríme, že aj takýmito malými 
krokmi sa dá postupne dopracovať k tomu, že deti budú 
motivované k naplneniu svojho sna študovať, či už to bude  
na katedre politológie, alebo na iných pracoviskách.

Nikola Fejková
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
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Na pôde Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ  
v Košiciach sa uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej 
a odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. Podujatie, 
ktoré sa konalo 12. apríla 2018, otvorila, a aj zároveň 
moderovala vedúca katedry sociálnej práce prof. PhDr. Eva 
Žiaková, CSc. Profesorka bola aj predsedníčkou odbornej 
komisie, ktorá rozhodovala o umiestnení súťažiacich; komisia 
pozostávala z členov katedry.

Odprezentovaných bolo 11 súťažných prác ŠVOČ, ktoré sa 
venovali najrôznejším témam zo sféry sociálnej práce. Sekciu 
bakalárskych prác zastupovali tri študentky – pod vedením 
Mgr. Lucie Tóthovej, PhD., zvíťazila Zuzana Urdová s 
prácou Chudoba ako sociálny jav, druhé miesto obsadila 
Nikola Dzimková, vedená doc. Mgr. Soňou Lovašovou, 
PhD., ktorá sa venovala téme Kyberšikanovanie a sociálna 
opora u adolescentov. V magisterskej kategórii súťažilo sedem 
študentiek a jeden študent. Prvé miesto odborná komisia 
udelila Bc. Liudmyle Kovalchuk. Práca, ktorej školiteľkou 
bola prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., sa venovala Rodovým 
stereotypom v intervencii týraných žien. Druhé miesto získala 
Bc. Andrea Vašková, ktorá sa zaoberala Súvislosťami medzi 
sociálnymi sieťami a osamelosťou u adolescentov, pod vedením 
Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD.

Súťažiaci boli okrem odbornej komisie hodnotení taktiež 
zo strany študentov, ktorí si za svoje favoritky zvolili Zuzanu 
Urdovú a Bc. Liudmylu Kovalchuk. Tieto študentky získali 
okrem prvých miest aj „cenu študentov“.

Sociálna práca je odborom, v ktorom sa ŠVOČ etablovala 
ako tradičné podujatie aj na celoslovenskej úrovni. Dôkazom 
toho je tohtoročný, už 15. celoslovenský ročník, ktorý hostil 
Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty 

Prešovskej univerzity v Prešove. Ako každý rok, aj tentokrát 
podujatie podporila Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 
na Slovensku. Každý vzdelávateľ v sociálnej práci môže  
na celoslovenské kolo nominovať dve práce do bakalárskej  
a dve práce do magisterskej sekcie. Katedra sociálnej práce FF 
UPJŠ nominovala do oboch sekcií spomínané najlepšie práce  
z katedrového kola. Študentky tak 2. mája 2018 mohli 
porovnať svoje príspevky s najlepšími prácami, ktoré 
nominovala väčšina univerzít vzdelávajúcich v oblasti sociálnej 
práce na Slovensku.

Reprezentantky Katedry sociálnej práce FF UPJŠ  
v Košiciach dosiahli mimoriadny úspech – naše študentky 
vyhrali obe sekcie a navyše si všetky nominované práce 
našej katedry odniesli nejaké ocenenia. V bakalárskej sekcii 
celoslovenského kola obsadili študentky FF UPJŠ prvé a druhé 
miesto – zvíťazila Zuzana Urdová, druhé miesto si odniesla 
Nikola Dzimková. V magisterskej sekcii celoslovenského 
kola zvíťazila Bc. Andrea Vašková a úspech našich študentiek 
potvrdilo tretie miesto Bc. Liudmyly Kovalchuk.

Všetkým zúčastneným študentom a študentkám – v rámci 
katedrového i celoslovenského kola – ďakujeme za odvahu 
prezentovať svoje práce nielen pred odbornou komisiou, 
ale aj pred početným publikom pozostávajúcim z radov 
kolegýň a kolegov – študentiek a študentov. Víťazkám 
gratulujeme a veríme, že aj v budúcich ročníkoch katedrových 
a celoslovenských kôl budú naše študentky a študenti vzorne 
reprezentovať mimoriadne úspešnú košickú školu sociálnej 
práce.

Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

ŠTUDENTKY KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE FF UPJŠ 
ZVÍŤAZILI V CELOSLOVENSKOM KOLE ŠVOČ

ZO ŽIVOTA 
FILOZOFICKEJ FAKULTY
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• Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali na strednej 
škole, ako a prečo ste sa rozhodli študovať na FF UPJŠ 
v Košiciach?

Narodila som sa v Pančeve (Srbská republika), 
priemyselnom meste nachádzajúcom sa v bezprostrednej 
blízkosti hlavného mesta Belehrad. Pochádzam z Voj-
vodiny, autonómnej oblasti Srbska, v ktorej už viac než 
270 rokov žije aj početná slovenská komunita. V rodnom 
meste som navštevovala základnú školu a gymnázium (so 
zameraním na spoločenské vedy a jazyky) v srbskom jazyku. 
Medziodborové bakalárske (2008 – 2011) a magisterské 
(2011 – 2013) štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra 
– geografia som absolvovala na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Fakt, že na slovenských univerzitách 
existujú početné – pre srbské prostredie neobvyklé alebo 
najčastejšie neexistujúce – kombinácie odborov, ma pri-
viedol ku konečnej voľbe štúdia slovakistiky a geografie ako 
spojenia prírodných a humanitných vied. Túto kombináciu 
bolo možné v tom čase študovať len na dvoch či troch 
univerzitách, a tak som sa zapísala na štúdium, ktoré 
organizačne zabezpečovala práve Katedra slovakistiky, 
slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty  
UPJŠ a Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  
v Košiciach. 

• Ako si spomínate na Košice a Vaše vysokoškolské 
štúdium na Slovensku? Mohli by ste porovnať život  
na Slovensku so životom v Srbsku.

Proces aklimatizácie po príchode do Košíc nebol 
ľahký, predovšetkým z dôvodu mojej silnej emocionálnej 
naviazanosti na domov. Čo sa týka samotného štúdia  

na UPJŠ, musím uznať, že bolo naozaj veľmi náročné, ale 
o to viac, z dnešného hľadiska, hodnotnejšie a vzbudzujúce 
rešpekt. Najvýraznejšie vedecké a učiteľské osobnosti 
usmernili aj moje ďalšie zameranie.

Celkovo môžem konštatovať, že sú podmienky štúdia 
a študentské povinnosti na Slovensku viac-menej 
porovnateľné s tými v Srbsku. Systém vysokoškolského 
štúdia na Slovensku omnoho viac „núti“ študenta absolvovať 
štúdium v plánovanom termíne, čo hodnotím ako veľmi 
stresujúce, ale v končenom dôsledku veľmi prospešné. 
Ohliadnuc od ekonomických momentov, život v Srbsku 
je celkom porovnateľný so životom na Slovensku. Možno 
by som len spomenula intenzívnejšie rodinné a priateľské 
stretnutia v srbskom prostredí, ktoré sa už v dôsledku 
rýchleho tempa života na Slovensku trošku zredukovali.

• V prestížnom slovenskom slavistickom časopise 
SLAVICA SLOVACA vám nedávno vyšiel na pokra-
čovanie článok o slovenských nárečiach v Srbsku. Čo 
Vás priviedlo k štúdiu nárečí? Viete presne, do ktorého 
slovenského regiónu siahajú korene Vašich predkov?

Po napísaní bakalárskej práce Postavenie slovenskej 
národnostnej menšiny v Srbsku, ktorá získala 3. cenu 
v sekcii humánna geografia na študentskej vedeckej 
konferencii v Košiciach, som bola nesmierne rada, že 
problematika srbských Slovákov zaujala členov odbornej 
komisie a bola hodná odmeny. Jej výstupy sa pre mňa 
stali inšpiráciou pre širšie a hlbšie rozpracovanie vo forme 
diplomovej práce s názvom Slovenská národnostná menšina 
na Dolnej zemi, ktorú som napísala pod vedením Mgr. 
Ladislava Novotného, PhD. V nej som sa už venovala 

ZO ŽIVOTA 
FILOZOFICKEJ FAKULTY

MARINA HRIB – JEDNA 
Z PRVÝCH ÚSPEŠNÝCH 
ABSOLVENTIEK FF UPJŠ 
V JEJ NOVODOBEJ 
HISTÓRII 

Na spoločnej fotografii je M. Hrib tretia vpravo dole.
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slovenskej komunite na rozsiahlejšom dolnozemskom 
území (Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko  
a čiastočne, z historického hľadiska, Bulharsko), a to cez 
prizmu výskumu zameraného na percepciu postavenia 
tejto menšiny samotnými dolnozemskými Slovákmi. Už 
pri písaní týchto záverečných prác a pri príprave na skúšky  
z dejín slovenského jazyka, resp. vývinu slovenského jazyka 
a dialektológie som si uvedomila, že by som sa v budúcnosti 
rada venovala problematike týkajúcej sa jazyka slovenskej 
enklávy v Srbsku.

Po nástupe na doktorandské štúdium v odbore slovenský 
jazyk a literatúra na Univerzite Konštantína Filozofa  
v Nitre, môj školiteľ prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., 
zo Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadé-
mie vied, v ktorom som vykonávala vedeckovýskumnú 
prípravu, ma podporil v tom, aby som sa v rámci dizertačnej 
práce zaoberala práve výskumom slovenských nárečí.  
V dizertácii na tému Jazykové a kultúrno-historické kontexty 
slovensko-slovanských vzťahov – Historické a kultúrne 
kontexty slovenských nárečí na Dolnej zemi v Srbsku som sa 
zameriavala na slovenské nárečia v Srbsku v 21. storočí. Po 
uplynutí viac než polstoročia od uskutočnenia posledného 
rozsiahleho nárečového výskumu na tomto území, ktorý 
realizoval Jozef Štolc, som sa opätovne snažila zachytiť 
ako ich súčasný stav, tak aj zmeny, ktoré v ich štruktúre 
medzitým nastali. 

Formovaním pod vplyvom cudzojazyčného okolia a splý- 
vaním nárečí prinesených zo spoločnej vlasti, nárečia 
dolnozemských Slovákov postupne získali vlastnosti 
nepripúšťajúce ich úplné stotožnenie s konkrétnymi 
nárečovými systémami na súvislom slovenskom jazykovom 
území. V súčasnosti síce majú charakter nárečí jednotlivých 
oblastí na pôvodom území, avšak mnohé ich prvky, 
existujúce už v inom zložení, ich jednoznačne zaraďujú  
k dolnozemskému nárečovému komplexu. Slovenské náre-
čia v Srbsku sa na základe regionálnej príslušnosti rozdeľujú 
na dve základné skupiny – nárečia stredoslovenského typu 
a nárečia západoslovenského typu.

• Kde pracujete a ako zúročujete svoje vzdelanie?
Počas doktorandského štúdia mi bolo povolené 

vykonávať trojročnú povinnú pedagogickú činnosť v rod-
nej krajine – na Katedre slavistiky Filologickej fakulty 
Univerzity v Belehrade, za čo som veľmi vďačná tejto 
vzdelávacej inštitúcii v Srbsku, ale najmä tej na Slovensku. 
Bolo to pre mňa veľmi významné aj preto, lebo som v tom 
období realizovala spomínaný dialektologický výskum  
v slovenských lokalitách. 

Po ukončení štúdia som zostala angažovaná vo výučbe 
ako dobrovoľníčka, keďže bolo konštatované, že je moja 
činnosť na katedre potrebná, ba priam nevyhnutná. 
Nelogickosťou súčasnej srbskej legislatívy sa stalo, že mi 
v ak. roku 2017/2018, po štyroch rokoch strávených  
na univerzite v pozícii praktikantky a dobrovoľníčky, už 
nebolo povolené podieľať sa na výučbe, aj napriek petícii 
podpísanej 65 študentmi, ktorí doposiaľ nedostali v tejto 
súvislosti žiadnu oficiálnu odpoveď. Aj keď na predmetnej 
fakulte nemajú žiadneho domáceho „native speaker-a“ 
vyučujúceho lingvistické predmety, a v celom Srbsku na fa- 
kultách žiadneho slovakistu, ktorý ukončil kompletné 
vysokoškolské štúdium v odbore slovenský jazyk na Slo-
vensku, v súčasnosti už nie som súčasťou slovakistického 

akademického kolektívu. Momentálne sa venujem najmä 
prekladateľskej činnosti, keďže som sa pred rokom stala aj 
súdnym prekladateľom a tlmočníkom. Taktiež sa snažím 
svoju prítomnosť v rodisku využiť na to, aby som získané 
vedomosti odovzdala aspoň deťom, ktoré sa na miestnej 
základnej škole učia slovenčinu.

• V poslednom čase sa veľa dolnozemských Slovákov, 
ale aj iných južných Slovanov snaží nájsť si prácu  
na Slovensku. Ako sa na to pozerajú ich rodáci? Viete 
si predstaviť, že by ste žili a pracovali na Slovensku Vy? 

Súčasný nepriaznivý demografický vývoj slovenského 
obyvateľstva v Srbsku spôsobuje hlavne proces asimilácie, 
nízka natalita, ako aj politická a ekonomická situácia a s tým 
spojené migrácie do zahraničia. Aktuálne sa tu stretávame 
s intenzívnymi migračnými vlnami nielen mladých ľudí  
na Slovensko, buď s cieľom ďalšej edukácie, alebo kvôli 
lepším pracovným príležitostiam. Ide vyslovene o eko-
nomicky motivovanú migráciu, v dôsledku ktorej tunajší 
Slováci každoročne a natrvalo strácajú početný vedomostný 
potenciál, ktorý by sa mal stať významným činiteľom 
vo vývine tohto spoločenstva a ktorý by mal prispieť  
k zachovaniu slovenskej identity na danom území. Okrem 
Slovákov, čoraz viac odchádzajú na Slovensko pracovať 
aj príslušníci väčšinového národa, resp. iných komunít, 
a regióny sa postupne vyprázdňujú. 

Vzhľadom na to, že mi je v momentálnej situácii 
znemožnené zaoberať sa vedou, realita môjho návratu  
na Slovensko je viac než pravdepodobná. Tak ako po skon- 
čení štúdia, aj teraz sú moje možnosti uplatnenia sa oveľa 
väčšie a perspektívnejšie na Slovensku. Práca so štu- 
dentmi a vo výskume ma neskutočne napĺňa, a preto pe-
vne verím, že sa niekde inde stanem súčasťou kolektívu,  
s ktorým budem môcť skutočne zdieľať vášeň k slovenskému 
jazyku, kultúre a literatúre. 

• Nedávno RTVS vysielala folklórne orientovaný 
program ZEM SPIEVA, kde sa hádam po prvý raz 
v pomerne širokom zábere predstavili dolnozemskí 
Slováci celej slovenskej verejnosti. Rezonuje tento 
program aj medzi Slovákmi na Dolnej zemi?

Áno, je to v Srbsku naozaj sledované. Slovenský folklór 
tu má veľmi dlhú tradíciu, takže je o túto a podobné 
relácie štandardne dobrý záujem. Účastníci, ktorí postúpili 
do finále Zem spieva, sú členmi Slovenského kultúrno-
osvetového spolku Detvan z Pančeva, ktorého členkou som 
bola aj sama, a to od útleho detstva takmer po odchod  
na Slovensko. V jeho folklórnej sekcii som iste strávila jedno 
desaťročie života, kým niekoľko rokov som bola aj členkou 
Detvanovej detskej, resp. mládežníckej divadelnej sekcie. 
Určite treba uznať, že ak sa tu v Srbsku niečo zachováva, 
tak to je predovšetkým ten slovenský folklór a spev.

Som nesmierne rada, že som, už takmer päť rokov  
po ukončení štúdia v Košiciach, mala príležitosť zmieniť 
sa o sebe a svojich študentských časoch na stránkach 
univerzitného časopisu. Všetkým vyučujúcim a študentom 
prajem úspešný blížiaci sa koniec semestra a veľa síl, energie 
a najmä vedomostí počas skúškového obdobia. 

S Marinou Hrib sa rozprávala 
 doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
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ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI NA PRÁVNICKEJ 
FAKULTE UPJŠ 

Chodby našej právnickej fakulty boli dlhé roky územím 
domácich študentov a cudzí jazyk bolo v priestoroch 
fakulty počuť len veľmi zriedka. Tento jav bol prirodzený, 
keďže vzdelávanie budúcich právnikov bolo dlhé roky 
viazané na tuzemský právny poriadok a domáce reálie. 
V posledných rokoch však sledujeme v pedagogickom 
procese a taktiež aj vo vedeckých aktivitách zamestnancov 
právnickej fakulty výraznejšie udomácňovanie prvkov 
internacionalizácie. Vedenie právnickej fakulty si uve-
domuje nevyhnutnosť začlenenia a stabilizovania fakulty 
v európskom a medzinárodnom prostredí. Vyvíja 
úsilie nielen v oblasti internacionalizácie vedeckého 
výskumu, ale taktiež sa snaží výraznejšie včleňovať  
do pedagogického procesu  vhodné prvky z medzi-
národného a európskeho prostredia. 

Študenti našej fakulty objavili výhody študijných 
pobytov a praktických stáží, realizovaných najmä 
prostredníctvom programu Erasmus+, ktorý je v podmien- 
kach našej fakulty kľúčovým nástrojom internacio- 
nalizácie vzdelávania a výskumu. Zároveň sa tešíme z 
toho, že i našu fakultu zahraničie postupne objavuje  
a v priestoroch fakulty počuť cudzí jazyk čoraz častejšie. 
Opätovne treba zdôrazniť, že je to najmä vďaka programu 
Erasmus+, ktorým boli vytvorené podmienky pre 
vycestovanie množstva mladých ľudí za zahraničnou 
skúsenosťou. Každý rok na našej fakulte vítame študentov 
z rôznych kútov Európskej únie i Európy, keďže program 
vytvoril možnosti i pre tzv. partnerské krajiny (t. j. krajiny 
mimo Európskej únie). V tomto akademickom roku tak 
na právnickej fakulte študuje niekoľko Španielov, Turkov, 
Lotyšov a študentka z Ruskej federácie. Tešíme sa z toho, 
že v rámci nominácie na nasledujúci akademický rok  
k nám zavítajú študenti z Grécka, Talianska a Poľska. 
Ďalším krokom vpred v porovnaní so situáciou pred pár 
rokmi je doktorand z partnerskej fakulty v Taliansku, 
ktorý k nám zavíta na jeseň nasledujúceho akademického 
roka. 

Niekoľko zahraničných študentov je veľkým prínosom 
pre fakultu, ale zároveň výzvou a sčasti aj záťažou pre 
učiteľov fakulty, a to potvrdí každý, kto niekedy prednášal 
v cudzom jazyku. Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať 
sa mojim kolegom, ktorí zabezpečujú výučbu pre 
zahraničných študentov na našej fakulte a tým prispievajú 
k tomu, že na chodbách našej fakulty zaznieva už nielen 
naša rodná slovenčina, ale aj anglický, španielsky, turecký 
či ruský jazyk. 

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Barcelona – nádherná metropola s magickými miesta-
mi a všadeprítomným umeleckým odkazom Antonia 
Gaudiho – zrejme zláka každého, kto si prečíta týchto pár 

riadkov. O Barcelone celkom určite platí, že tí, ktorí ju už 
videli, chcú sa tam vrátiť, a tí, ktorí o tomto meste veľa 
počuli, snívajú o jeho návšteve. 

V závere apríla hostila Autonómna Univerzita  
v Barcelone každoročné stretnutie asociácie právnických 
fakúlt Európy – European Law Faculties Association 
(ELFA), ktorého sa po prvýkrát zúčastnila aj právnická 
fakulta našej univerzity. Združenie ELFA bolo založené 
s cieľom zvýšiť kvalitu právnického vzdelávania  
v Európe poskytovaním platformy pre diskusiu a vý-
menu skúseností a poznatkov. Cieľom aktivít ELFA je 
koordinovať proces reformy právnického vzdelávania  
v Európe, otvárať nové témy, podporovať spoluprácu 
medzi univerzitami v Európe a zastupovať právnické 
fakulty vo vzťahu k európskym inštitúciám, národným 
vzdelávacím inštitúciám a profesijným kruhom. 

V tomto roku bolo stretnutie obohatené aj o odbornú 
konferenciu s názvom Legal education – knowledge 
and skills (Právne vzdelávanie – vedomosti a zručnosti/
schopnosti) a v rámci jednotlivých panelových vystúpení 
a workshopov zazneli zaujímavé témy. Za všetky treba 
spomenúť najmä panel zameraný na problematiku 
nadnárodného právnického vzdelávania (s podtitulom: 
le juriste européen/le juriste global), v rámci ktorého boli 
diskutované možnosti a limity vzdelávania právnikov 
tak, aby boli „použiteľní“ aj mimo krajiny, kde študujú. 
Do tohto konceptu postupne implementovaného  
na popredných európskych právnických fakultách vhodne 
zapadá nový bakalársky študijný program Právnickej 
fakulty UPJŠ poskytovaný v spolupráci s filozofickou 
fakultou univerzity, ktorý familiárne nazývame „právnik-
lingvista“. Jeho cieľom je vyškoliť právnikov, ktorí budú 
nielen kvalitne pripravení na vykonávanie právnických 
profesií, ale zároveň im bude poskytnuté kvalitné 
vzdelanie v oblasti jazykov (anglický a francúzsky jazyk). 
Táto kombinácia poskytuje optimálne predpoklady pre 
uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí. 

V ďalšom programe bola pozornosť venovaná vysoko 
aktuálnej problematike multidisciplinárneho výskumu 
a statusu právneho výskumu (s podtitulom jurists 
and nonjurists). Prezentované skúsenosti zástupcov 
popredných európskych právnických fakúlt potvrdili 
nevyhnutnosť medziodborovej spolupráce a skúmania 
objektov vedy komplexne. Zástupca Európskej komisie 
pritom potvrdil strategický multidisciplinárny prístup 
k výskumu premietnutý aj do končiaceho európskeho 
programu na podporu vedy a výskumu Horizon 2020 
a jeho pokračovanie aj v programe Horizon Europe (9. 
rámcový program EÚ pre výskum a inovácie v rokoch 
2021 – 2027). 

Bonusom k „nabitému“ programu boli už v úvode 
zmienené krásy Barcelony. Odkaz pre tých, ktorí už  
v Barcelone boli – Sagrada Familia nie je stále dokončená, 
a pre tých, ktorí ešte len uvažujú o jej návšteve – tento 
skvost svetovej architektúry i ďalšie čarovné miesta 
Barcelony treba vidieť naživo. Tri dni však nestačia, a ur-
čite nie v tom prípade, ak sú naplnené aj mimoriadne 
užitočnými pracovnými aktivitami (ako to bolo v tomto 
prípade). 

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

PRÁVNICKÁ FAKULTA SA ZÚČASTNILA 
ZASADNUTIA EUROPEAN LAW FACULTIES 
ASSOCIATION 
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SIEDMY ROČNÍK DOKTORANDSKEJ 
KONFERENCIE NA PÔDE PRÁVNICKEJ 
FAKULTY 

ĽUDSKOPRÁVNE A ETICKÉ ASPEKTY 
INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI    

Organizácia doktorandských konferencií má na Práv-
nickej fakulte UPJŠ v Košiciach už svoje tradičné miesto. 
Každoročne prevezme záštitu nad týmto podujatím 
niektorá z katedier či ústavov fakulty a výnimkou nebol 
ani tento akademický rok, v ktorom sa medzinárodná 
konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracov-
níkov konala pod záštitou Ústavu medzinárodného práva  
a európskeho práva. Tohtoročná doktorandská konferencia 
pod názvom Miesto, úloha a význam vnútroštátneho 
práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich 
z medzinárodného práva a európskeho práva prebiehala  
v dňoch 22. a 23. marca 2018. Doktorandi a mladí vedeckí 

 Začiatkom mája 2018 sa v Učebno-výcvikovom zariadení 
UPJŠ v Danišovciach uskutočnilo školenie akademického 
tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov 
UPJŠ (CSIRT-UPJS) pod vedením slovenského vládneho 
CSIRT tímu CSIRT.SK a českého národného CSIRT tímu 
CZ.NIC-CSIRT. Prebiehalo v rámci riešenia vedeckých 
projektov APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní – 
právne a technické aspekty a VVGS-17-0452 Ľudskoprávne 
a etické aspekty informačnej bezpečnosti. Predmetom 
školenia bolo preskúmanie viacerých organizačných, 
právnych a technických otázok, ktorými sa CSIRT tímy 
zaoberajú, so zameraním na bezpečnostné incidenty, ich 
analýzu a spôsob ich riešenia s demonštratívnou ukážkou 
nástrojov vhodných na tento účel. Členovia jednotlivých 
CSIRT tímov, vrátane akademického tímu CSIRT-UPJS, 
si prostredníctvom školenia vymenili svoje skúsenosti 
vyplývajúce z ich činnosti. Hlavnou myšlienkou uvedeného 
školenia bola vzájomná zhoda na potrebe prijímania 
preventívnych opatrení pre predchádzanie vzniku 
bezpečnostných incidentov, zahŕňajúca okrem iného 
potrebu zabezpečiť vzdelávanie koncových používateľov, 
keďže z praxe vyplýva skutočnosť, že takéto opatrenia sú 
účelnejšie ako následná snaha o odstraňovanie samotných 
následkov po vzniku bezpečnostného incidentu. Školenie 
prebehlo v priateľskej atmosfére a vytvorilo základy pre 
ďalšiu spoluprácu uvedených CSIRT tímov.

Laura Rózenfeldová
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Terézia Mezešová 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

pracovníci mali možnosť vystúpiť so svojimi príspevkami 
a následne sa zapojiť do odbornej diskusie v celkovo 
štyroch sekciách konferencie, ktorej cieľom bolo poukázať 
na aktuálne výzvy medzinárodného a európskeho práva, 
na ktoré musí vnútroštátna právna úprava reagovať.

Zvolená téma a zameranie konferencie prilákali tohto 
roku do Košíc množstvo zahraničných doktorandov a ve- 
deckých pracovníkov, vďaka čomu mal siedmy ročník 
podujatia rôznorodé zastúpenie – zahraniční účastníci 
z Česka, Maďarska i Poľska tak prispeli do odbornej 
diskusie nielen poukazom na význam vnútroštátneho 
práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich  
z medzinárodného a európskeho práva vo všeobecnej 
rovine, ale aj priblížením vybraných inštitútov kon-
krétnych právnych poriadkov. 

Konferencia sa niesla v odbornom, no priateľskom duchu, 
a v rovnako prívetivej atmosfére pokračovalo stretnutie jej 
účastníkov aj na následnej prehliadke historického centra 
Košíc a na posedení v neďalekej reštaurácii. 

Mgr. Valéria Miháliková
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
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TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY – 
VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV  
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach zorganizovala 
3. ročník vedeckej konferencie doktorandov pod názvom 
Teória a prax verejnej správy, a to dňa 17. 2. 2018. Tentoraz 
bola táto tradične organizovaná vedecká konferencia po prvý- 
krát obohatená aj o príspevky účastníkov zo zahraničia. 
Zúčastnených úvodným slovom privítala dekanka Fakulty 
verejnej správy UPJŠ, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.,  
a  konferenciu slávnostne otvorila. 

Po úvodných slovách dekanky sa účastníci rozdelili  
do sekcií: politologickej, právnej  a sociálno-ekonomickej.  
Každá sekcia bola vedená garantom skúseným v danej 
oblasti: právna sekcia – prof. JUDr. Igorom Palúšom, CSc., 
politologická sekcia – doc. PhDr. Máriou Adamcovou, 
PhD., a  sociálno-ekonomická sekcia –  prof. Ing. Viktóriou 
Bobákovou, CSc.

Vedeckej konferencie sa celkovo aktívne zúčastnilo 26 
doktorandov z partnerských domácich i zahraničných vysokých 
škôl (fakúlt). Rovnako ako na predchádzajúcich ročníkoch, aj 
tento rok boli prítomní doktorandi z Fakulty sociálnych vied 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty manažmentu 
Prešovskej univerzity v Prešove a Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Privítali sme aj doktorandov zo zahraničných 
vysokých škôl – Univerzity euroregionálnej ekonomiky  
v Józefówe – Varšave a Sliezskej univerzity v Opave. Konferencie 
sa zúčastnili i externí doktorandi fakulty verejnej správy  
z Olzstynu. 

Podujatie prebiehalo v jednotlivých sekciách, v ktorých 
účastníci prezentovali svoje príspevky zaoberajúce sa aktuálnymi 
problémami verejnej správy na Slovensku i v krajinách V4. 
Zazneli rôzne témy, ako napr. využívanie foriem priamej 
demokracie, problematika správnych deliktov, priestupkové 
konanie, zverejňovanie informácií, finančné riadenie, finančná 
sebestačnosť miest, motivácia manažérov verejnej správy, 
verejné školstvo či problematika volieb do územnej samosprávy. 
V rámci sekcií po odznení skupiny príspevkov z rovnakej 
oblasti sa pod vedením garantov otvorila diskusia, ktorá prispela  
k naplneniu cieľa konferencie a priniesla mnoho dôležitých 
názorov, postrehov, poznatkov i odborných skúsenosti všetkých 
účastníkov. 

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník 
príspevkov dostupný na webovej stránke Univerzitnej knižnice 
UPJŠ v Košiciach. 

Mgr. Jana Volochová 
Mgr. Lucia Rožová 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

POSTAVENIE NAJMENŠÍCH ŠTÁTOV  
V EURÓPE 

FAKULTNÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ  
A ODBORNEJ ČINNOSTI

Na pôde Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy 
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach sa konala 12. apríla 
2018 pozvaná prednáška doc. PhDr. Vladimíra Srba, PhD., 
prorektora pre študijné záležitosti súkromnej vysokej školy  
s názvom Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politic-
kých a spoločenských vied v Kutnej Hore. Ústrednou témou 
bolo postavenie najmenších štátov v Európe. Zahraničný hosť  
v rámci svojej prednášky zrozumiteľným a poučným spôsobom 
s praktickým presahom priblížil študentom fungovanie štátov 
Monaka, Lichtenštajnska, Andorry, San Marina, Luxemburska, 
Malty či Vatikánu a ukázal, že tieto (rozlohou síce malé) krajiny 
zohrávajú v rámci Európy prekvapivo veľkú úlohu. Prednáška sa 
niesla v kolegiálnej atmosfére, po ktorej nasledovala podnetná 
diskusia medzi hosťom a študentmi Fakulty verejnej správy 
UPJŠ.

Mgr. Peter Chmelár
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti sa  
na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach konalo 20. marca 
2018. Zúčastnení študenti sa v rámci svojich prác a prezentácií 
venovali aktuálnym témam verejnej správy, pričom hodnotili 
a analyzovali napr. pracovnú spokojnosť v súvislostiach 
organizačnej spravodlivosti, mandát poslancov obecného 
zastupiteľstva, determinanty ekonomického rastu s ohľadom 
na analýzu konkrétnych makroekonomických ukazovateľov či 
štátny rozpočet vo vybraných európskych krajinách. 

Študenti mali možnosť prezentovať pred komisiou svoje 
hlavné zistenia a odporúčania. Taktiež boli v rámci diskusie 
konfrontovaní s otázkami jednotlivých členov komisie.  
Po zhodnotení písomne odovzdaných prác, prezentácií a reakcií 
študentov v diskusii komisia stanovila poradie súťažiacich 
študentov. Prvé miesto obsadil Bc. František Demeter, ktorý 
bude zároveň fakultu reprezentovať na medzifakultnom kole. 
Druhé miesto patrilo Jaroslave Žondorovej, tretie miesto 
Klaudii Mitríkovej a štvrté miesto Adriane Andrašovej.

Študenti preukázali záujem o analyzované problematiky, mali 
snahu pristúpiť iniciatívne k spracovaniu príspevkov a taktiež 
svoje zapojenie do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
vnímali ako dobrú skúsenosť. Účastníci fakultného kola získali 
vecné ceny, finančnú odmenu vo forme motivačného štipendia 
a víťaz bude nominovaný na medzifakultné kolo, ktoré sa bude 
konať v máji tohto roka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda  
v Trnave.    

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
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V polovici februára som sa zúčastnil dvojtýždňovej stáže  
v kancelárii poslanca Martina Klusa. O tejto možnosti som 
sa dozvedel po akcii Slovensko diskutuje o EÚ, prihlásil som sa  
na ňu a napokon ma vybrali ako vhodného adepta.

Musím sa priznať, že pred začiatkom stáže som nevedel, čo  
od nej mám očakávať, a mal som sčasti strach z toho, čo 
ma čaká. Ten ale rýchlo opadol po tom, čo som sa stretol  
s asistentom poslanca Martina Klusa Tomášom Rakonczayom. 
Stáž som absolvoval so študentkou Luciou, ktorá študuje právo 
a ekonómiu v Bratislave. Najskôr sme sa rozprávali s pánom 
Rakonczayom, povedali sme mu čosi o sebe a celkovo o tom, 
čo čakáme od stáže – on nás oboznámil s jej náplňou. Už  
od prvej chvíle bol veľmi milý, priateľský a nápomocný, neviem 
si vynachváliť jeho prístup.

Našou úlohou bolo vypracovať dôvodovú správu o zákone, 
ktorý by sme chceli zmeniť alebo pripraviť ako nový. Ja som 
si vybral tému, s ktorou som pracoval na podujatí Slovensko 
diskutuje o EÚ – definovanie extrémistických útokov ako 
terorizmus. Útoky sa v EÚ stupňujú, hlavne tie smerované  
na migrantov. Na základe definície Európskej komisie v Bruseli 
ich ale Europol vo výročnej správe neuvádza ako terorizmus, 
pričom ide často o útoky, ktoré by takto definované boli (napr. 
v prípade džihádistov). Náš zákon má definíciu podobnú 
tej pochádzajúcej od Európskej komisie, no každý štát si ju 
môže upraviť, a preto som sa rozhodol zamerať sa na túto 
problematiku.

Počas pobytu sme sa stretli s poslancom Martinom Klusom. 
Bol taktiež ochotný vo všetkom nám pomôcť aj odpovedať  
na rôzne otázky; zobral nás aj na prehliadku Národnej rady SR. 
Pýtal sa nás, ako sa nám stáž páči, aké témy máme spracovať  
na dôvodovú správu, ale aj na iné veci, nielen z politického 
života. 

Popri iných povinnostiach sme obaja stážisti mali analyzovať 
politickú kampaň istého kandidáta na primátora. Keďže 
kandidoval v roku 2010 a aj 2014, rozdelili sme si obe obdobia. 
Skúmali sme podoby kampane a to, aké sľuby boli dané  
a do akej miery ich kandidát splnil. 

Počas stáže sme si pozreli zasadnutie Národnej rady SR, ktoré 
bolo veľmi zaujímavé, určite iné ako v televízii. Aj okrem toho 
bolo zaujímavé vidieť hlasovania a rozpravy o rôznych zákonoch 
a to, ako funguje NR SR na dennej báze. Prekvapilo ma, že 
počet poslancov počas diskusií aj hlasovania bol pomerne malý.

Zúčastnili sme sa aj diskusie, na ktorej bol prítomný 

europoslanec Richard Sulík a predseda Progresívneho Sloven-
ska Ivan Štefunko. Diskusia bola veľmi zaujímavá, keďže 
mali veľmi rozdielne názory a snažili sa presvedčiť publikum 
o tom, že práve ten ich je správny. Miestami sa to strhlo aj  
na menšiu výmenu názorov, no stále v medziach slušnosti. 
Zaujala nás aj diskusia o budúcnosti eurozóny konaná  
v Liberálnom dome, kde boli prítomní zástupcovia firiem – 
prezentovali svoje vízie o tom, ako sa bude eurozóna vyvíjať  
do budúcnosti. Celú diskusiu moderoval poslanec Eugen 
Jurzyca.

V neposlednom rade sme boli aj na Národnom konvente. 
Táto akcia bola pre mňa veľmi zaujímavá, keďže je nezvyčajné 
vidieť našich najvyšších ústavných činiteľov na jednom mieste. 
Všetci potvrdili fakt, že vidia budúcnosť Slovenska v EÚ. 
Osobne to vnímam ako dobrú správu. Slovensko je určite 
silnejšie a bude prosperovať viac ako člen tohto väčšieho celku. 
Okrem nich vystúpili aj podpredseda pre Energetickú úniu 
Maroš Šefčovič, štátny tajomník Ivan Korčok a župan Juraj 
Droba; prítomní boli poslanci Veronika Remišová, František 
Šebej, Marián Kéry, Pavol Paška a Milan Krajniak. Hlavnou 
témou konventu bolo to, aké sú priority pre EÚ do budúcnosti. 
Zväčša išlo o dobudovanie  eurozóny a zvýšenie bezpečnosti  
v EÚ. Všetky vystúpenia boli pútavé a bolo skvelé počuť názory 
od všetkých, hoci boli rôzne. O tom je politika – aby sme boli 
schopní vypočuť si názory iných a buď sa z nich poučiť, alebo 
ukázať, prečo sú podľa nás nesprávne. 

Stáž bola od začiatku do konca výborná, cítil som sa skvelo. 
Práca, ktorú sme robili, nebola nudná, a myslím, že mi dala 
mnohé cenné skúsenosti do budúcna. Aj prístup asistenta 
Tomáša Rakonczaya bol bezchybný, snažil sa učiť nás nové veci; 
zároveň atmosféra v kancelárii bola vždy príjemná a priateľská. 
Navyše, veľmi dobre sme si rozumeli aj s „kolegyňou“ Luciou.

Túto stáž by som rozhodne odporučil každému, kto má záujem 
o politiku a dianie na Slovensku. Pre mňa to bol neopísateľný 
zážitok – stráviť niekoľko dní v NR SR, v kancelárii pri nej, 
takisto na diskusiách alebo konvente. Je to pocit, ktorý človek 
inde nezažije. Myslím si, že mladí ľudia by sa mali viac angažovať 
v politike a tým prispieť k zlepšeniu života na Slovensku.

Touto cestou sa chcem poďakovať Katedre anglistiky a ame- 
rikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ  za to, že mi bolo umožnené 
zúčastniť sa tejto stáže.

Dominik Bujňák
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

ŠTUDENTSKÉ
STRÁNKY

MOJA STÁŽ U POSLANCA MARTINA KLUSA
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III. ROČNÍK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA 
ORGANIZOVANÝ KATEDROU PRACOVNÉHO 
PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO 
ZABEZPEČENIA 

ŠKOLENIE PRE 
BUDÚCICH TLMOČNÍKOV 
A PREKLADATEĽOV

V dnešnej modernej a rýchlej dobe zrejme väčšina 
zamestnancov zažíva počas svojej práce stres, obavy  
z používania nových technológií na pracovisku či pocit 
prepracovanosti a únavy, ústiaci niekedy až do syndrómu 
vyhorenia zamestnanca. Napriek tomu sú uvedené situácie 
tak v legislatíve, ako i v právnej vede riešené len okrajovo 
a zdravotné problémy zamestnanca sú často ponechané iba  
na liečbu psychiatrickými metódami.

Práve z  dôvodu spopularizovania tejto problematiky 
usporiadali členovia Katedry pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UPJŠ  
v Košiciach sympózium z pracovného práva na tému 
„ochrana (duševného) zdravia zamestnanca‘‘. Tento v poradí 
už tretí ročník sympózia sa konal v Učebno-výcvikovom 
zariadení UPJŠ v Danišovciach v dňoch 6. – 7. apríla 
2018. Študenti prezentovali svoje odborné príspevky, ktoré 
spracovali pod vedením členov katedry. Hovorilo sa o témach 
dotýkajúcich sa zdravia zamestnancov, akými sú technostres, 
práva zamestnanca so zdravotným postihnutím, vplyv stresu 
na zamestnanca, bolestné a sťaženie spoločenského 
uplatnenia pri pracovnom úraze či chorobe z povolania a iné. 

Po odznení príspevkov prebehla podnetná a živá diskusia, 
ktorá priniesla zaujímavé myšlienky inšpirujúce k ďalšiemu 
výskumu. Katedra vyjadruje presvedčenie, že takéto platformy 
pre realizáciu mimoškolských aktivít poskytujú priestor pre 
tvorivý rozvoj študentov a pomáhajú zlepšiť ich tzv. soft 
skills (napr. prostredníctvom prípravy prezentácie, výberu 
vhodnej formy prezentácie, vystupovania či dress code-u), 
pričom ich podnecujú k ďalšej vedeckej práci. Pripravené 
príspevky spĺňali požadovanú odbornú úroveň – pri ich 
príprave museli autori siahnuť po málo frekventovaných 
zdrojoch, keďže zväčša sa prezentovali  témy minimálne 
pertraktované vo vedeckej sfére.  

Záverom organizátori zhodnotili podujatie, poďakovali 
študentom za ich úsilie a ocenili tých  s najlepšie pripravenou 
prezentáciou príspevkov. Touto cestou chceme poďakovať 
všetkým zúčastneným, či už z učiteľského, alebo študentského 
kolektívu. Študentské sympózium bolo zorganizované s pod- 
porou APVV v rámci riešenia výskumnej grantovej úlohy 
APVV-16-0002: Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie 
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.

Mgr. Viktor Varga
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Študentky programu anglický jazyk a francúzsky jazyk 
pre európske inštitúcie a ekonomiku Patrícia Lakatošová  
a Mária Gabriela Mačingová sa v dňoch 13. – 16. novembra 
2017 zúčastnili školenia v priestoroch Francúzskej aliancie 
v meste Lodž. Konalo sa pod záštitou OIF – Organisation 
internationale de la francophonie (Medzinárodná organizácia 
frankofónie), ktorá združuje viac ako 55 francúzsky 
hovoriacich krajín a priaznivcov frankofónie. 

Školenie bolo zamerané na zdokonalenie sa v technikách 
prekladateľských a tlmočníckych výkonov s  cieľom zvýšiť ich 
kvalitu v tematickej oblasti životného prostredia. Súčasťou 
školenia bola i obsahová príprava simulovanej konferencie 
o životnom prostredí vo francúzskom jazyku a jej tlmočenie 
do jednotlivých rodných jazykov účastníkov. Spolu s na-
šimi študentkami sa školenia zúčastnilo 5 študentiek 
prekladateľstva a tlmočníctva z Poľska a dve študentky  
z Maďarska, ako aj viacerí aktívni prekladatelia a tlmočníci 
s praxou. 

Študentky hneď po príchode zistili, že hostitelia sú veľmi 
milí a pohostinní. Na začiatku prvého dňa sa zoznámili  
a potom diskutovali o tom, aké schopnosti a zručnosti by mal 
mať tlmočník alebo prekladateľ. Na diskusie nadväzovalo 
práve ich zlepšovanie. Začalo sa jednoduchými cvičeniami 
na pamäť a sústredenie a potom sa prešlo na rozširovanie 
slovnej zásoby v oblasti životného prostredia. 

Druhý deň bol venovaný prekladom environmentálnych 
textov. Od skúsených prekladateľov získali zúčastnení tipy 
a triky, ako postupovať pri zložito formulovaných textoch 
a najmä ako si pomôcť rôznymi vyhľadávačmi. Navzájom 
si porovnávali slovníky, nástroje a postupy, ktoré im najviac 
uľahčujú prácu. Vyskúšali si vytváranie glosárov, prácu s pa- 
ralelnými textami a ich využitie pri preklade. Taktiež sa 
pozreli na štruktúru Európskej únie a jej orgánov. 

Ďalší deň sa presunuli od prekladu k základom 
konzekutívneho tlmočenia. Venovali sa najmä tvorbe 
symbolov, ktoré sú pri dlhšom zápise nevyhnutné. Postupne 
si všetci vyskúšali zápis aj tlmočenie na kratších aj dlhších 
prejavoch. 

Posledný deň bol zameraný na simultánne tlmočenie.  
Na začiatok sa porovnali jednotlivé jazyky, ktoré mali na 
školení zastúpenie (slovenčina, poľština, maďarčina a spo-
ločný jazyk francúzština), ich syntax a prvky, ktoré by mohli 
tlmočenie uľahčiť. Na záver si študenti vyskúšali nasimulovať 
konferenciu o životnom prostredí, spolu s tlmočením  
do jednotlivých jazykov, čo určite nebola žiadna hračka.

Keďže školenie bolo zamerané na životné prostredie, bola 
to skvelá príležitosť vytvoriť a doplniť si slovnú zásobu  
a získať prehľad v konkrétnej oblasti. A keďže spoločným 
komunikačným jazykom bola francúzština, mali taktiež 
skvelú príležitosť na precvičenie si tejto reči. Rovnako mali 
možnosť spoznať sa so študentmi a profesionálmi z iných 
krajín a vybudovať si nové vzťahy a priateľstvá. Môžeme 
konštatovať, že pre všetkých zúčastnených to zaručene bola 
skvelá skúsenosť.

Bc. Patrícia Lakatošová
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
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USKUTOČNIL SA TRETÍ BEH MEDIKOV 
LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ

MEDICI VYUČOVALI VO SVOJEJ ŠKOLE 
ZDRAVIA DETI AJ DOSPELÝCH

 V stredu 18. apríla 2018 sa uskutočnil tretí ročník 
Behu medikov mesta Košice v réžii študentov Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach, pri ktorom spojili študenti 
radosť z pohybu s myšlienkou pomoci druhým. 
Vyzbierané štartovné vo výške bezmála šesťsto eur 
venovali organizátori Detskej fakultnej nemocnici 
Košice na spríjemnenie prostredia pre malých pacientov 
a spestrenie ich voľnočasových aktivít. 

Otvorenie akcie sa konalo o 16. hodine pred budovou 
Lekárskej fakulty UPJŠ a študentov prišla podporiť 
prodekanka pre študijný program zubné lekárstvo MUDr. 
Silvia Timková, PhD., ktorá prvému mužovi a prvej žene 
v cieli venovala poukaz na dentálnu hygienu. Nenáročnú 
trať vedúcu od lekárskej fakulty ku Kuzmányho ulici 
cez Vojenskú a Ondavskú späť na Triedu SNP 1 zvládlo 
všetkých 182 štartujúcich bežcov, vrátane tých rekreačných. 
Prvý dobehol do cieľa František Lami, ktorí obhájil svoje 
vlaňajšie prvenstvo, druhý bol Erik Onofrej a tretia Barbara 
Chrenková, ktorá bola zároveň prvou ženou v cieli. 

„Behu sa zúčastnilo 97 žien a 85 mužov, medzi ktorými 
boli aj zahraniční študenti, pričom sa do akcie zapojili 
študenti nielen našej fakulty, ale aj iných škôl, a dokonca 
aj stredoškoláci. Bol to dosiaľ najsilnejší ročník, keďže  
na prvom behu bola účasť 164 a na vlaňajšom 147 bežcov 
a podarilo sa nám vyzbierať i najviac peňazí – výťažok 
z behu bolo 595 eur, ktoré sme po skončení podujatia 
odovzdali primárke Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ  
a DFN Košice MUDr. Eve Sádovej,“ hovorí študentka 3. 
ročníka LF UPJŠ Lucia Mihóková, členka Spolku medikov 
mesta Košice, ktorý podujatie organizoval. 

RNDr. Jaroslava Oravcová
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorga-
nizovali v sobotu 7. apríla 2018 v košickom nákupnom 
centre Aupark tretí ročník Školy zdravia. Šlo o preventívnu 
akciu pre širokú verejnosť realizovanú v spolupráci so 
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zameranú na rôzne 
oblasti zdravia. V šiestich infostánkoch oboznamovali 
medici návštevníkov nákupného centra s rôznymi témami 
týkajúcimi sa zdravého životného štýlu a prevencie, 
pričom si mohli overiť nielen niektoré svoje zdravotné 
parametre, ale aj vedomosti.  

Do akcie sa zapojilo 37 študentov všeobecného lekárstva 
a dvaja študenti zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ, 
ktorí sa venovali stovkám návštevníkov v infostánkoch 
nazvaných Zdravie v číslach, Nemocnica u medvedíka, Prvá 
pomoc, Antitobacco, Dobrák od kosti a Zdravý úsmev. 

„Najväčší záujem bol o stánok Zdravie v číslach, kde 
si nechalo odmerať krvný tlak asi 170 osôb. Záujem  
o zistenie pomeru tuku a svalstva prístrojom malo okolo 
250 a o vyšetrenie krvi dokonca vyše 270 ľudí,“ hovorí 
študentka 3. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Anna Jenčová. 
Študentov potešilo, že viac ako dvesto osôb si chcelo 
obohatiť svoje poznatky o podaní prvej pomoci a ochotne si 
vyskúšali na figurínach správnu techniku srdcovo-pľúcneho 
oživovania. „Bolo pre nás veľkým prekvapením, že o toto 
stanovište nemali záujem iba dospelí, ale aj veľa detí, 
ktoré vedeli podať prvú pomoc často lepšie ako ich rodičia. 
Okrem oživovania sme im poradili, čo robiť s človekom  
v bezvedomí a tiež ako ošetriť rôzne poranenia,“ 
konštatuje vedúca Klubu verejného zdravia Spolku medikov 
mesta Košice, štvrtáčka Lucia Hanušínová. 

Škola zdravia mala u návštevníkov nákupného centra 
veľmi dobrý ohlas. Ľudia študentom kládli množstvo otázok  
a mnohí im aj porozprávali o svojich zdravotných pro-
blémoch.

RNDr. Jaroslava Oravcová
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Foto:
Anna Jenčová, 

študentka LF UPJŠ 
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 Sergej Kryvosheiev je zahraničným študentom 1. ročníka 
politológie bakalárskeho stupňa na FF UPJŠ v Košiciach. 
Na Slovensko zavítal z Ruska, konkrétne z Moskvy, kde žije 
jeho rodina. Je bipolitom, má ruské a ukrajinské občianstvo. 
Jeho starí rodičia žijú na Ukrajine. Predtým ako prišiel  
na Slovensko, študoval dva roky masmediálne štúdiá v Poľsku 
na Collegium Civitas vo Varšave. Medzi jeho záľuby patrí 
hudba, knihy, šport a učenie sa nových jazykov. Špecifický 
vzťah má k masmédiám. Inšpirujú ho najmä ľudia ako 
Elon Musk či Steve Jobs, ktorí podľa neho nasmerovávajú 
ľudstvo do budúcnosti. O tom, prečo sa rozhodol študovať  
na Slovensku a aký má k nemu vzťah, sa rozprával s Mgr. 
Jánom Rumanom, PhD., z Katedry politológie FF UPJŠ  
v Košiciach.

  
• Prečo ste sa rozhodli opustiť Rusko a ísť študovať  

do zahraničia?
Predovšetkým som chcel opustiť zónu komfortu, ktorú som 

v Rusku mal. Človek sa musí rozvíjať a myslím si, že v takých 
podmienkach sa rozvíja najlepšie. Myslím tým stav, keď za teba nie 
sú zodpovední tvoji rodičia a ty sám si musíš riadiť svoj život. Ale 
Rusko som opustil aj kvôli tomu, že sa mi páči Európa, jej kultúra 
a história. Rád spoznávam nových, zaujímavých ľudí. Chcel som 
vedieť, ako sa tu žije, akí sú tu ľudia, v čom sa odlišujeme.

    
• Prečo ste si vybrali pre štúdium práve Slovensko?
V prvom rade som si vyberal krajinu, v ktorej by som mohol 

byť sebestačný. Mám na mysli finančnú nezávislosť, bez podpory 
rodiny. V tomto ohľade mi Slovensko vyhovovalo najviac. Môžem 
povedať, že kritériom bola aj podobnosť jazyka, podobné ceny 
– niektoré sú tu dokonca nižšie ako v Moskve. Najdôležitejším 
faktorom bolo pre mňa bezplatné štúdium a to na Slovensku je.

• Spomenuli ste, že kritériom vášho výberu bola aj jazyková 
podobnosť. Vaša hovorová slovenčina je viac než dobrá. 
Navštevovali ste predtým nejaký kurz slovenského jazyka?    

Áno, navštevoval som letný kurz slovenského jazyka v Banskej 
Bystrici, ktorý trval dva mesiace. Veľmi mi to pomohlo.

  
• Na Slovensko ste prišli primárne za účelom štúdia. 

Rozhodli ste sa pre politológiu. V čom vám politológia 
„učarovala“?

Pravdupovediac, pôvodne som chcel ísť študovať masmediálnu 
komunikáciu, ale agentúra, ktorá sa zaoberala mojím odporúčaním 
na vysokú školu, mi povedala, že kvôli nie úplne dostačujúcej 
znalosti slovenského jazyka nebudem môcť hneď študovať tento 
odbor. Tuším, že kritériom pre prijatie bolo napísať nejakú esej, 
a vyžadovali výbornú slovenčinu. Potom som sa rozhodol pre 
odbor, ktorý má najviac spločného s masmédiami.   

• Katedry politológie sú zastúpené na viacerých univerzitách 
na Slovensku. Vy ste si vybrali UPJŠ v Košiciach. Aké boli 
vaše rozhodovacie kritériá výberu? 

Z ponuky, ktorú mi agentúra dala, som si vybral Košice aj 
kvôli fotografiám mesta a univerzity, ktoré som videl na inter-
nete. Uvažoval som aj nad Trnavou, pretože je to také menšie  

a pokojné mesto. Keď som sa o tom rozprával s rodičmi, povedali 
mi, že Trnava bude pre mňa, po skúsenosti s Moskvou, príliš malé 
mesto a budem sa tam nudiť. 

  
• Ako denný študent ste na univerzite od septembra 

minulého roka. Ako ste spokojný so štúdiom na UPJŠ? 
Naplnilo vaše očakávania? Zmenili by ste niečo? 

Štúdium na UPJŠ sa mi veľmi páči. Spĺňa všetky kritériá 
vybavenia – budova školy je nová a moderná. A takisto  
i knižnica. Taktiež mám kdekoľvek prístup k internetu. A hlavne 
sú tu kvalifikovaní vyučujúci, čo sa mi páči. V princípe, všetko, 
čo som očakával, som dostal. Teším sa na predmety týkajúce sa 
medzinárodných vzťahov a európskych inštitúcií, ktoré ma čakajú 
v ďalších ročníkoch.  

• Aké máte dojmy zo samotného mesta?
Košice sú veľmi pekné mesto s nádherným centrom. Keď som 

prvýkrát uvidel Dóm sv. Alžbety, až som zatajil dych. Veľmi sa 
podobá Dómu sv. Štefana vo Viedni, čo sa týka pôvabu.   

• A čo okolie? Boli ste si ho už pozrieť?
V mestách v blízkosti Košíc som ešte nebol. Navštívil som 

okolitú prírodu, kopce. Bol som aj v lese a v ňom som sa cítil 
veľmi dobre.

• Boli ste v Tatrách? 
V lete som bol na výlete v Nízkych Tatrách pri Banskej 

Bystrici, kde sme mali sprievodcu, a potom som išiel s kamarátmi 
z jazykového kurzu do Vysokých Tatier, tento výlet však nebol 
dobre organizovaný. 

• Čo si myslíte o Slovákoch?
Osobne si myslím, že Slováci sú vynikajúci národ. Na zákla-

de vlastnej skúsenosti, rozprávania sa, komunikácie v práci  
a v bežnom živote môžem povedať, že sú priateľskí, starostliví 
a vždy pripravení pomôcť. Ale tak ako ľudia vo všetkých 
postkomunistických krajinách, sú do istej miery uzavretí. 

  
• Ak by ste sa mali zmieniť o najpozitívnejšej a najnega-

tívnejšej skúsenosti počas vášho pobytu na Slovensku, ktoré 
by to boli?

ŠTUDENSTKÉ
STRÁNKY

SOM KOZMOPOLITA, 
NEPRIPÚTAVAM SA K ŽIADNEMU 
NÁRODU
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ŠTUDENTSKÉ
STRÁNKY

Najpozitívnejšia skúsenosť je môj samotný pobyt tu. Ako som 
už povedal, veľmi sa mi páči slovenská príroda, ľudia sú milí  
a starostliví. Nemám negatívne skúsenosti. Jediné, čo je negatívne, 
je to, že mi chýba rodina a priatelia z Ruska.  

• Čo robíte vo voľnom čase?
Vo voľnom čase väčšinou brigádujem. Keď nebrigádujem, 

športujem a čítam.

• Ak by ste mohli porovnať Slovensko a Rusko, či už  
v kontexte života ako takého, kultúry, politiky alebo prí- 
rody, v čom osobne vidíte najväčšie rozdiely?

Najväčší rozdiel je, že Rusko je konzervatívna krajina. Slovensko 
je otvorenejšie. Na Slovensku je ľahšie vyjadriť svoje osobitosti, 
myšlienky, teda prejaviť svoj individualizmus. Je tu väčšia sloboda 
sebarealizácie a ľudia môžu byť slobodnejší vo svojom vyjadro-
vaní. Keď si v Rusku zafarbíš vlasy alebo si dáš piercing do ucha, 
budeš za to odsúdený. 

 
• Ako Vám chutí slovenská kuchyňa?
Moje najobľúbenejšie jedlo tunajšej kuchyne je vyprážaný syr 

s hranolkami a kečupom. Je to jedno z najchutnejších jedál, 
aké som vôbec v živote jedol, napriek jednoduchosti prípravy. 
Prvýkrát som ho ochutnal v Banskej Bystrici. Aj teraz, keď 
pôjdem na obed, dám si vyprážaný syr. (smiech)

• Plánujete tu ostať počas celého štúdia, resp. aj po ukončení 
štúdia? Čím by ste sa chceli zaoberať v budúcnosti?

Momentálne je mojím hlavným cieľom úspešne skončiť 
bakalárske štúdium. Potom uvidím. Neviem, ako bude vyzerať 
môj život, ťažko povedať. Svet sa mení, mením sa aj ja a stále 
mám iné dojmy a záujmy. 

• Máte ukrajinské a aj ruské občianstvo. Cítite sa byť viac 
Ukrajincom alebo Rusom?

Ako človek, ktorý počas svojho života býval v štyroch krajinách, 
som kozmopolita. Páčia sa mi kultúry rôznych krajín, rád 
stretávam nových ľudí, rád navštevujem nové miesta. Pripadá 
mi hlúpe pripútať sa k nejakému národu. My všetci sme ľudia 
a ako celé ľudstvo sme povinní vedieť spolu prebývať bez ohľadu 
na národnosť.   

• Ako často chodíte domov? Akým spôsobom udržujete 
kontakt s rodinou a priateľmi z Ruska?

Domov chodím len na prázdniny. Počas svojho pobytu  
na Slovensku som bol doma dvakrát – v septembri a na Vianoce. 
Čo sa týka udržiavania kontaktu, v 21. storočí to nie je taký veľký 
problém, pretože existujú rôzne sociálne siete a „messengery“, 
pomocou ktorých udržiavam kontakt s rodinou a priateľmi.  

Ďakujem za rozhovor.

o aktuálnych otázkach a problémoch medzinárodného práva 
a európskeho práva. Ponúka študentom priestor venovať 
sa konkrétnej medzinárodnoprávnej a európskoprávnej 
téme a závery svojho výskumu prezentovať pred ostatnými 
účastníkmi a členmi ústavu. Zároveň im umožňuje obhájiť 
v diskusii závery a obohatiť tak svoje klasické vzdelávanie  
v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Organizátori 
sympózia sa usilujú pre každý ročník zvoliť novú, zaujímavú 
tému a ponúknuť ju na spracovanie študentom bakalárskeho  
a magisterského stupňa štúdia.

Téma tohtoročného sympózia „Medzinárodné právo a ochra-
na medzinárodného mieru a bezpečnosti“ reflektuje zvyšujúci sa 
počet ozbrojených konfliktov, teroristických či kybernetických 
útokov, čo má výrazný dopad na ochranu a udržanie 
medzinárodného mieru a bezpečnosti. Život bez vojny slúži ako 
základný medzinárodný predpoklad pre hmotné blaho, rozvoj 
a pokrok krajín a pre plné uplatňovanie práv a základných 
ľudských slobôd vyhlásených Organizáciou Spojených národov. 
Je preto nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo hľadalo 
možnosti, ako zabezpečiť medzinárodný mier a bezpečnosť.

Sympózium bolo tradične odborne zastrešené prof. 
JUDr. Jánom Klučkom, CSc., ktorý v rámci otváracieho 
príhovoru zdôraznil význam diskutovanej témy a vyjadril 
potešenie, že študentom táto problematika nie je ľahostajná. 
Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach predniesli svoje 
príspevky, ktoré boli orientované na ochranu medzinárodného 
mieru a bezpečnosti prostredníctvom rozličných inštitútov 
medzinárodného a európskeho práva. V rámci sympózia sa 
pozornosť venovala trvalej neutralite štátov, odzbrojovaniu 
a znižovaniu počtu jadrových zbraní, ktoré automaticky 
nepredstavujú posilnenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. 
Ďalej sa diskutovalo o inteligentných sankciách, ktoré sú 
pokusom medzinárodného spoločenstva o zefektívnenie 
systému kolektívnych sankcií, ktoré často nenapĺňajú cieľ, pre 
ktorý boli stanovené. V oblasti európskeho práva sa rozoberal 
prínos európskej kybernetickej obrannej stratégie a právnych 
aktov v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
Európskej únie k zabezpečeniu medzinárodného mieru  
a bezpečnosti.  

Študentské sympózium sa opätovne stalo priestorom na bo-
hatú diskusiu prítomných účastníkov, ktorá naznačila možný 
budúci vývoj v tejto problematike. Prof. JUDr. Ján Klučka, 
CSc., vyjadril mimoriadne poďakovanie študentom za účasť 
na sympóziu a vyzdvihol odbornú stránku ich prednesených 
príspevkov, ktoré sú hodné publikovania v odborných 
periodikách. Organizátori veria, že študentské sympózium sa 
bude aj naďalej stretávať so záujmom študentov a že tradícia 
sympózií, ktoré nepochybne prispievajú k obohateniu znalostí 
a povedomia o medzinárodnom a európskom práve, bude 
pokračovať aj v ďalších rokoch. 

Mgr. Lucia Bódišová
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Študentské sympózium z medzinárodného práva a európske-
ho práva, každoročne organizované Ústavom medzinárodného 
práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
„napísalo“ 13. apríla 2018 už svoju jedenástu kapitolu. 
Predstavuje pokračovanie dlhoročnej tradície, ktorá spája 
študentov právnickej fakulty a členov ústavu v rámci diskusie 

MEDZINÁRODNÝ MIER A BEZPEČNOSŤ 
V CENTRE ZÁUJMU XI. ROČNÍKA 
ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA 
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Pod týmto názvom zorganizoval Ústav telesnej výchovy  
a športu UPJŠ v Košiciach už 4. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Akcia prebiehala v dňoch 12. – 13. apríla.

Cieľom konferencie bolo nadviazať na vedomosti a skúsenosti 
získané v priebehu predchádzajúcich ročníkov a v intenciách 
prípravy na akreditovanie nového študijného programu šport  
a výživa na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach poukázať na nezastupiteľný 
význam pohybovej aktivity a rekreačného športu pre kvalitu 
života a zdravie obyvateľstva.

Konferencie sa zúčastnilo celkovo 72 účastníkov, a to z  Českej 
republiky (3 vysokoškolské pracoviská), Poľska (6 vysokých škôl), 
Ukrajiny (1 vysoká škola), Maďarska (1 vysoká škola) a Slovenskej 
republiky (5 vysokých škôl a jedno odborné diagnostické 
pracovisko).

Program konferencie pozostával z dvoch častí. Prvý deň 
bol venovaný otvoreniu konferencie a referátom pozvaných 
odborníkov. Konferenciu otvorila v historickej aule Univerzity P. 
J. Šafárika v Košiciach riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach Mgr. 
Alena Buková, PhD., ktorá v rámci úvodného slova privítala 
okrem prítomných účastníkov osobitne rektora UPJŠ prof. 
RNDr. Pavla Sováka, CSc., spoluorganizátora konferencie dr. 
hab. prof. Eligiusza Malolepszyho, dekana Univerzity Jana 
Dlugosza v Čenstochovej, a prof. PaedDr. Jána Jungera, CSc., 
predsedu vedeckého výboru konferencie.

Rektor UPJŠ v Košiciach vo svojom slávnostnom príhovore 
okrem iného oboznámil účastníkov konferencie so zámermi 
vedenia UPJŠ s organizátorom konferencie, ÚTVŠ. Zdôraznil 
najmä fakt, že toto pracovisko, ktoré dlhodobo plnilo predovšetkým 
iba servisné úlohy spočívajúce v zabezpečení pohybovej aktivity 
študentov a ich mimoškolskej športovej činnosti, má v súčasnosti 
ako jediné celouniverzitné pracovisko vlastný študijný program 
šport a rekreácia, pričom ďalší, šport a výživa, je v procese 
akreditácie. Naplnením týchto zámerov by sa na univerzite 
vytvorilo endemické univerzitné pracovisko, ktorého úlohou by 
bolo vzdelávať a prakticky pripravovať študentov a zamestnancov 
na zabezpečenie kvalitného životného štýlu všetkých vekových 
skupín. V tejto súvislosti poďakoval riaditeľke ÚTVŠ a garantovi 
pripravovaného nového študijného programu za iniciatívu pri 
naplňovaní celouniverzitných rozvojových zámerov.

Po slávnostnom otvorení konferencie odzneli pozvané referáty: 
Katarzní prožitky v hrách a ve sportu – prof. PhDr. Václav 
Hošek, DrSc., Vysoká škola telesnej výchovy a športu Palestra 
v Prahe; Výskum a prax v diagnostike stability a sily svalov trupu 

– prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Fakulta telesnej výchovy  
a športu UK v Bratislave; Vědy o sporte a wellness – prof. PaedDr. 
Milada Krejší, PhD., Vysoká škola telesnej výchovy a športu 
Palestra v Prahe; Wybrane wskaźniki budowy ciała studentów  
o zróżnicowanym poziomie wytrzymałości krążeniowo oddechowej 
– dr. hab. prof. Emilian Zadarko, Fakulta telesnej výchovy 
Univerzity v Rzezsówe; Návrat k športu po úrazoch a operáciách 
kolena – MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, – MUDr. Jozef 
Kubašovský, Ortopédia – Klinika muskuloskeletárnej a športovej 
medicíny, Nemocnica Košice – Šaca.

Medzi pozvanými účastníkmi, reprezentujúcimi domáce 
pracovisko ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, bol aj prof. PaedDr. 
Ján Junger, CSc., ktorý predniesol referát pod názvom 
Telesná kompozícia cvičencov z pohľadu ich výživy v rámci EMS 
tréningu. Zameranie a obsah jeho vystúpenia súviseli s prípravou 
spomenutého nového študijného programu šport a výživa. V úvode 
sa zameral najmä na úlohu genotypu a význam fylogenetického 
vývoja ľudstva. Príznačným javom celej tejto historickej epochy 
bol nízky energetický príjem a vysoký výdaj. Tomuto stavu sa 
prispôsobil aj vzhľad tela, štruktúra a funkčnosť jednotlivých 
orgánov i celku. Tento odkaz biologických noriem sformovaných 
v priebehu celej fylogenézy a zakotvených v genetickom kóde 
má trvalý charakter a nie je možné ho v rozmedzí niekoľkých 
generácií zmeniť. A platí to aj v súčasnosti, keď človek prvý raz 
v histórii nie je aktívnym činiteľom výrobného procesu, ale stáva 
sa jeho riadiacou zložkou a najmä pasívnym konzumentom. 
Výsledkom je, že dobu aktivity vystriedala doba sedenia. Sedíme 
vždy a všade. A aby sa nám lepšie sedelo, telo si ukladá na tých 
„najzaťaženejších“ miestach stále viac tuku. Na celom svete 
tak ustavične narastá počet obéznych ľudí. A čo je najhoršie, 
prevalencia obezity sa objavuje vo všetkých vekových skupinách. 
Údaje WHO o zdraví poukazujú na to, že v priemere (hrubý 
odhad) 57,4 % dospelých vo veku ≥ 20 rokov (u oboch pohlaví) 
trpí nadváhou alebo obezitou. Podľa tejto organizácie je práve 
európsky región najviac postihnutý neprenosnými chronickými 
chorobami, ktoré sú hlavnou príčinou invalidity a úmrtia. 
Nadváha a obezita dosahujú v Európe rozmery epidémie. Podľa 
WHO, obezita je jedným z 10-tich najzávažnejších verejných 
zdravotných problémov. Predpokladá sa, že ak tento trend zostane 
zachovaný, v nasledujúcom desaťročí možno očakávať 2,16 mld. 
ľudí s nadváhou a 1,12 mld. obéznych. Spoločný výskyt nadváhy 
a obezity je v rozmedzí 30 – 80 % v európskych krajinách.  
V krajinách EÚ sa uvádza, že nadváha a obezita spolu postihujú 

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA

ZO ŽIVOTA ÚSTAVU
TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
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200 miliónov dospelých (pozri Akčný plán pre potraviny a výživu 
na roky 2017 – 2025).

Na medzinárodnej úrovni sa postupne prijímajú mnohé 
opatrenia zamerané na zabránenie rastu obezity a nadváhy. 
Obezita je multifaktoriálne ochorenie, k jej rozvoju prispievajú aj 
genetická výbava, prostredie a rôzne fyziologické a psychologické 
deje. Rizikové faktory pre vývoj obezity sú predovšetkým vysoko 
energetická strava, nízka pohybová aktivita, prispôsobenie sa 
sedavému spôsobu života a nepravidelné stravovanie. Aké je 
teda riešenie na dosiahnutie optimálnej kompozície tela, resp. 
ako postupovať v boji proti obezite?  Keďže tu ide, ako už bolo 
spomenuté, o multifaktoriálny stav, aj prístup k jej redukcii 
musí byť multiprocesný. Vo všeobecnosti zníženie hmotnosti 
môžeme dosiahnuť len úpravou a redukciou príjmu energie na 
úroveň nižšiu, ako je výdaj (otázka výživy), a zvýšením jej výdaja 
(najmä pohybovou aktivitou). Z hľadiska obsahu by malo ísť 
predovšetkým o silovo-vytrvalostný pohybový program (tréning). 
Na potvrdenie svojich úvah prezentovali prítomní výsledky  
nimi uskutočnených výskumov, ktoré v plnej miere potvrdili 
správnosť predstavených predpokladov.

Prvý pracovný deň skončil – ako to už na takýchto podujatiach 
býva zvykom – slávnostnou recepciou. Tá potvrdila všeobecne 
známy fakt, že vysokoškolskí učitelia sa ani v rámci spoločenského 
posedenia nevedia úplne vyhnúť diskusii o pracovných 
povinnostiach, ale na druhej strane práve takéto kuloárne diskusie 
často prinášajú veľmi zaujímavé a plodné myšlienky o kvalitnej 
odbornej i vedeckej spolupráci.

Na druhý deň pokračovala konferencia v Historickej aule UPJŠ 
v Košiciach spoločným rokovaním štyroch sekcií posterov: 1. 
Životný štýl a zdravie; 2. Diagnostika v rekreačnom športe 
a pohybovej rekreácii; 3. Šport a pohybová rekreácia v teórii 
a praxi; 4. Šport a výživa. V úvode sa každý autor posterového 
vystúpenia prezentoval krátkou informáciou zameranou na cieľ 
svojho príspevku, metodiku a dosiahnuté výsledky. Na záver 
vystúpenia pozval autor príspevku zúčastnených na diskusiu 
priamo pri svojom posteri, ktorá sa realizovala v druhej časti 
dopoludňajšieho bloku v zasadačke rektora UPJŠ. V tejto 
programovej časti sa zároveň začala aj piata sekcia pod názvom 
História športu a turistiky, ktorá mala klasickú formu 
pozostávajúcu z ústnej prezentácie príspevku a následnej diskusie.

Po skončení rokovaní v sekciách v rámci záverečného 
hodnotenia konferencie vystúpil predseda vedeckého výboru, 
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc., ktorý poukázal na význam 
pravidelne sa opakujúcej konferencie s rovnakým tematickým 
zameraním, vyzdvihol najzaujímavejšie poznatky, množstvo  
a kvalitu príspevkov, podal účastníkom informáciu o možnostiach 
publikovania príspevkov a poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne 
podieľali na úspešnom priebehu konferencie.

Na záver konferencie vystúpili riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ  
v Košiciach Mgr. Alena Buková, PhD., a dr. hab. prof. Eligiusza 
Malolepszy, dekan Univerzity Jana Dlugosza v Čenstochovej, 
ktorí v mene organizátorov poďakovali všetkým prítomným  
za ich účasť, prínos a podiel na rozvoji vied o športe, a v predstihu 
ich pozvali na nasledujúci 5. ročník medzinárodnej konferencie 
Rekreačný šport, zdravie, kvalita života, ktorá by sa na pôde UPJŠ 
v Košiciach mala uskutočniť v roku 2020.

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach 

Prispieť do univerzitného časopisu na tému inter-
disciplinárneho prístupu ma primäla moja mnohoročná 
skúsenosť. Týka sa to tak teoretickej, ako aj praktickej oblasti, 
pretože sa venujem dlhé roky psychológii športu a cvičenia. Už 
táto oblasť špecializácie vypovedá o interdisciplinarite.

Za vedeckými poznatkami vo všeobecnosti by mala byť kvalita 
života človeka v súlade s prírodou – človek spokojný a zdravý. 
Zdravie človeka je jedným z hlavných cieľov práce odborníkov 
vo „vedách o športe“.

V laickej verejnosti je veľakrát náš odbor spätý len  
s „dosahovaním špičkových športových výkonov, vzhľadne 
vyšportovanou postavou alebo učením kotúľa vpred“. V rámci 
vied o športe sú kreované tri odbory: športová edukológia, 
športová humanistika a športová kinantropológia. V prvom 
odbore ide o výchovno-vzdelávací proces súvisiaci s ľudským 
pohybom a telesným cvičením. V druhom odbore sa táto 
činnosť rieši z pohľadu humanitných aspektov, napr. filozofie, 
psychológie, sociológie, histórie, manažmentu a podobne. 
Kinantropologické otázky sa prevažne týkajú biologickej, 
fyziologickej a fyzikálnej podstaty ľudskej motoriky. Takto som 
len veľmi zjednodušene načrtla prierez zamerania vied o športe. 
Uvediem modelový príklad, ktorý môže objasniť nevyhnutnosť 
spolupráce odborníkov rôznych vedných odborov:

Špičkový manažér ma zdravotné problémy súvisiace s vysokou 
mierou stresu v pracovnom prostredí. Navštívi lekára, ktorý 
mu odporúča športovú rekreačnú činnosť ako kompenzáciu 
pracovného zaťaženia. Bez špecifikácie. Manažér začne tenis ešte 
len hrať, alebo ho už hrá. „Tak, dvakrát v týždni už športujem,“ 
povie si. A tu nastáva kardinálna otázka: Aký typ športovej 
činnosti je vhodný? Tenis je dostatočne  intenzívny a dostatočne 
dlhé je aj trvanie jedného tréningu. Prečo v tomto prípade tenis 
nie? Práve takýto druh športovania môže byť v špecifických 
prípadoch ďalším rizikovým faktorom ischemickej choroby 
srdca (ICHS). Patrí sem napr. infarkt myokardu. Manažér môže 
mať typ správania A, ide o človeka orientovaného na výkon, stále  
pod tlakom množstva úloh a nedostatku času (veľmi 
zjednodušene). Vo vyššej miere sa tento typ vyskytuje u riadiacich 
pracovníkov. Typ správania A má vyššiu pravdepodobnosť 
výskytu u cholericky ladených osobností. Pri A-type správania 
je vyššie riziko výskytu ICHS. Čo sa odohráva na tenisovom 
tréningu? Keď si už rekreanti osvoja základy tenisovej hry, začnú 
hrávať zápasy. Rieši sa otázka, kto vyhrá. A tak je manažér opäť  
v súťažnom prostredí a v napätí. Ako teda tento stres kompenzuje? 
Vedecké poznatky potvrdzujú význam aeróbnych športových 
aktivít (napr. plávanie, beh na lyžiach, beh a bicyklovanie) ako 
prevencie rizík A-typu správania a ICHS. Takže tenis určite 
nebude pre neurolabilnejšieho (s inklináciou k cholerikovi) 
manažéra s A-typom správania dobrou voľbou. 

Na tomto príklade z oblasti medicíny, psychológie a športu 
som sa snažila ukázať, ako musia byť prepojené rôzne poznatky 
a že je spolupráca rôznych odborníkov v praxi potrebná. 

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach 

INTERDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP
 – PRÍKLAD Z PRAXE
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ZO ŽIVOTA ÚSTAVU
TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Futbal je na Slovensku azda najpopulárnejší šport, čoho 
dôkazom je aj obrovské zastúpenie hráčov vo všetkých vekových 
kategóriách. Takmer v každej obci či meste existuje futbalový 
klub, ktorý sa snaží pretlačiť sa na vrchol súťažnej tabuľky. 
Mnoho futbalistov sníva o možnosti hrať na sledovaných 
zápasoch, avšak pri početnej konkurencii sa podarí „zažiariť“ 
len málokomu. 

Študent z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ  
v Košiciach Adam Kuľha, ktorý od leta háji farby Lokomotívy 
Košice, začal už v 19 rokoch hrávať na stopérskom mieste, čo 
je znakom nadpriemerných futbalových schopností. Možnosť 
ukázať svoje kvality a svoju druholigovú premiéru predstavil  
v 6. kole súťaže proti klubu v Novom Meste nad Váhom, kde 
mal možnosť hrať 20 minút. Zlom prišiel v úvode októbra, keď 
bol Kuľha preložený do základnej zostavy Lokomotívy v dueli 
proti Podbrezovej, následne aj proti Bardejovu a Liptovskému 
Mikuláši. Zakaždým pobudol na ihrisku celých 90 minút. 
Mladý športovec na túto príležitosť reagoval s nadšením: 
„Veľmi ma teší, že som sa prepracoval do základu. Som mladý, 
potrebujem hrávať a zbierať skúsenosti. Pomohli mi aj rôzne 
iné okolnosti, najmä to, že nám zo zostavy vypadol Človečko. 
Horváth, ktorý predtým hrával stopéra, sa posunul do útoku,  
a mne sa tak vytvoril priestor.“ Adam sa napriek svojmu úspechu 
drží „pri zemi“ a s pokorou sa učí od starších a skúsenejších 
hráčov. V stopérskej dvojici nastupuje so skúseným Róbertom 
Cicmanom, ktorý má na svojom konte vyše 170 zápasov  
v najvyššej slovenskej i českej súťaži. „Robo ma vie ‚zadirigovať‘, 
hrá sa mi s ním veľmi dobre. Pred zápasom mi vždy povie, že si ho 
mám užiť,“ vyznal sa mladší zo stopérskeho dua.

Medzi klasické povinnosti najmladších hráčov v šatni 
patrí nosenie tréningových pomôcok. „Včera som napríklad 
po tréningu bral lopty. Jednoducho to k tomu patrí,“ povedal  
s úsmevom Kuľha.

Veríme, že sa jeho snaha, talent a ďalšie skúsenosti znásobia  
a bude môcť naďalej úspešne reprezentovať ako našu univer-
zitu, tak aj futbal a šport vo všeobecnosti.

PaedDr. Jana Potočníková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

Z pohľadu každoročných štatistík Univerzitnej knižnice 
UPJŠ v Košiciach je zrejmé, že najpočetnejšími a najčastejšími 
používateľmi sú študenti univerzity, a to tak domáci, ako aj 
zahraniční. Celkové prvenstvo v tomto smere patrí študentom 
Lekárskej fakulty UPJŠ. Počet študentov LF a návštevnosť 
pracoviska Lekárskej knižnice vysoko prekračuje čísla iných 
pracovísk UK. V priebehu posledných  rokov LK zaregistrovala  
vysoký nárast zahraničných študentov, čo súvisí so zvýšeným 
počtom prijatých študentov – samoplatcov. V priebehu 5 
rokov sa počet zahraničných študentov – používateľov LK  
takmer zdvojnásobil (v roku 2013 bolo registrovaných 651 
zahraničných študentov, v roku 2017 ich bolo 1 273).  Ale ak 
by sme sa pozreli na štatistiky štúdia zahraničných študentov 
pred 10-timi rokmi, zistenia by boli naozaj zaujímavé. Kým  
v roku 2008 študovalo na LF UPJŠ 163 zahraničných 
študentov,  v roku  2017 to už bol počet 1 291, čo predstavuje 
nárast  o 790 %. 

UK registruje k 30. aprílu 2018 až 1 273 zahraničných 
študentov – medikov. V zmysle platných zmlúv majú študenti 
pri nástupe na štúdium v každom ročníku zabezpečenú 
študijnú literatúru. Je samozrejmé, že táto literatúra je finančne 
pomerne náročná, pretože ide o učebnice v anglickom jazyku. 
Podľa analýz UK predstavuje hodnota literatúry na celé 
obdobie štúdia v odbore všeobecné lekárstvo cca 4 160 eur  
a v odbore zubné lekárstvo cca 5 800 eur pre 1 študenta. UK 
každoročne veľmi úzko spolupracuje s vedením LF UPJŠ 
pri zabezpečovaní výučbového procesu touto študijnou 
literatúrou. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že LF bola prvou 
fakultou, ktorá zakúpila elektronické verzie študijnej literatúry 
práve pre zahraničných študentov. 

Univerzitná knižnica poskytuje zahraničným študentom 
okrem absenčných služieb aj prezenčné služby, samoobslužné 
kopírovacie, tlačové a skenovacie služby, referenčné služby, pre 
potreby vrátenia kníh v čase zatvorenia knižnice je k dispozícii 
špeciálny box. Študenti majú možnosť využiť multimediálnu 
učebňu s počítačmi, WiFi sieť, prístup k odborným 
elektronickým informačným zdrojom, odborným periodikám 
a záverečným prácam. 

Lekárska knižnica eviduje vysokú návštevnosť študovne (na 2 
podlažiach).  V najvyťaženejších mesiacoch počas semestra iba 
študovňu v priemere navštívi 1 500 zahraničných študentov. 
Súčinnosť UK s LF UPJŠ je viditeľná aj pri zvyšovaní 
informačnej gramotnosti. Na začiatku akademického roka 
sa pracovníci knižnice zúčastňujú úvodných stretnutí so 
študentmi prvého ročníka, knižnica participuje na diplo-
movom seminári pre študentov 4. ročníka.

Sme presvedčení o tom, že dlhodobo dobrá spolupráca 
s vedením LF UPJŠ bude naďalej pokračovať a reagovanie 
na študijné a informačné potreby (nielen) zahraničných 
študentov povedie k zvyšovaniu kreditu celej univerzity.

Ing. Eva Matušovičová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 

FUTBALOVÁ NÁDEJ Z ÚTVŠ

POUŽÍVATEĽMI UNIVERZITNEJ KNIŽNICE 
SÚ AJ ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI LEKÁRSKEJ 
FAKULTY 



02/2018 31

Z UNIVERZITNEJ
KNIŽNICE

V dnešnej dobe digitalizácie a sprístupňovania elektronických 
dokumentov sa trendy elektronického publikovania dostávajú 
stále viac do popredia. Tieto metódy publikovania prinášajú 
spolu s výhodami aj ťažkosti súvisiace najmä s identifikáciou 
a vyhľadávaním v internetovom priestore. Tento problém rieši 
systém na identifikáciu dokumentov prístupných v elektronickej 
podobe DOI (Digital Object Identifier) – identifikátor 
digitálneho objektu. Podľa zistení Univerzitnej knižnice 
UPJŠ v Košiciach sa v akademickom prostredí na Slovensku 
prideľujú DOI identifikátory (zatiaľ) na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici a na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre. Celý proces prideľovania DOI zabezpečujú 
univerzitné knižnice spomínaných univerzít.

Záujem a zapojenie sa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  
do celosvetového projektu, v rámci ktorého môžu byť 
dokumentom v elektronickej podobe (napr. knihám, 
zborníkom, článkom, časopisom a i.) prideľované DOI 
identifikátory (Digital Object Identifier), umožní identifikáciu, 
respektíve vyhľadanie elektronického dokumentu (digitálneho 
objektu) v internetovej sieti, čo je hlavnou podmienkou 
využívania tohto dokumentu ako informačného zdroja a jeho 
citovania. 

Nezisková organizácia CrossRef je jednou z oficiálnych 
registračných agentúr, ktoré poskytujú nástroje a služby 
umožňujúce vyhľadávať, prepájať a citovať vedecké publikácie 
uverejnené online v digitálnej podobe (digitálne objekty). 
Cieľom poskytovaných služieb je umožniť globálnu 
a jednoznačnú identifikáciu a prepojenie vedeckých 
dokumentov na internete. Svoje služby poskytuje na základe 
členstva. Členom tejto organizácie sa môže stať každá 
inštitúcia, subjekt, ktorý vedecký obsah publikuje. Iba 
členovia spomínanej organizácie môžu digitálnym objektom 
prideľovať DOI čísla. CrossRef má v súčasnosti viac ako  
10 000 členov, ako sú vydavateľstvá, výskumné inštitúcie  
a vládne agentúry zo 114 krajín. CrossRef nevytvára data-
bázu plných textov. Zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje 
iba metadáta. Za úpravy, zmeny metadát a ich udržiavanie 
zodpovedajú členovia.

Vydavateľ a zároveň člen organizácie CrossRef pridelí DOI 
digitálnemu objektu (časopisy a články v časopisoch, knihy, 
kapitoly a referenčné diela, konferenčné zborníky, správy, 
pracovné dokumenty, normy, súbory dát, tabuľky, grafy a iné) 
a vloží do databázy registračnej agentúry metadáta o tomto 
objekte, ktoré obsahujú okrem iného aj URL odkazujúce  
na aktuálne umiestnenie digitálneho objektu na webe. Meta-
dáta reprezentujú základné bibliografické údaje digitálneho 
objektu, ako je názov, autor, anotácia, rok vydania, vydavateľ 
a pod. Sú dôležité najmä z hľadiska vyhľadávania na inter-
nete, prípadne uvedených referencií. Medzi hlavné prínosy 
DOI patrí trvalý nemenný odkaz na konkrétny elektronický 
dokument – permalinka, vyhľadateľnosť a prístupnosť 
dokumentu  v internetovej sieti (kvalitné metadáta), zvýšenie 
návštevnosti obsahu e-dokumentu,  zjednodušené sledovanie 
ohlasov a, samozrejme, väčšia ochrana proti plagiátorstvu.

Okrem možnosti prideľovania DOI identifikátorov ponúka 
CrossRef svojim členom službu Cited-by-Linking. Táto 
služba sprostredkúva informácie o citovaní dokumentu inými 
publikáciami. Pripájanie zoznamov použitej literatúry k meta- 

dátam umožňuje tvorbu citačných databáz a zoznamov 
digitálnych objektov odkazujúcich na konkrétny citovaný 
dokument. Ide o trojstupňový proces. Členovia ukladajú 
odkazy na použitú literatúru už pri registrácii metadát. 
Následne CrossRef metadáta spáruje s DOI a vytvorí sa 
vzťah – Cited by. Vydavatelia na svojich platformách načítajú 
metadáta citujúcich článkov a zobrazujú ich na webových 
stránkach. Po registrácii nového obsahu sa vzťahy medzi 
citujúcou a citovanou literatúrou automaticky aktualizujú. 
Medzi najviac využívanými je služba CrossCheck, ktorá 
zabezpečuje vyhľadávanie plagiátov v rámci systému CrossRef 
na základe porovnávania textov v databáze iThenticate. Táto 
obsahuje viac ako 50 miliónov vedeckých dokumentov a na jej 
budovaní sa podieľajú členovia sprístupňovaním plných tex- 
tov. Služba Cross Mark umožňuje rozpoznať aktuálnosť 
obsahu. Poskytuje používateľom informácie o aktuálnom stave 
obsahu, jednotlivých aktualizáciách a opravách a doplnení 
metadát.  

Aby fungovanie systému DOI nebolo závislé na dotáciách 
alebo činnosti dobrovoľníkov, je navrhnutý tak, aby dokázal 
sám seba financovať, a to prostredníctvom členských 
príspevkov a poplatkov za jednotlivé ponúkané služby.  

Možnosti a princípy využívania služieb CrossRef na uni- 
verzite prezentovala Univerzitná knižnica UPJŠ na zasa- 
dnutí Rozšíreného kolégia rektora začiatkom decembra 
2017 v Danišovciach. Následne sa 14. 3. 2018 uskutočnilo  
na pôde knižnice pracovné stretnutie za účasti prorektora pre 
vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. 
RNDr. Petra Fedoročka, CSc., a zástupcov fakúlt – právnickej 
a prírodovedeckej, ako aj Botanickej záhrady UPJŠ. V procese 
zisťovania záujmu o túto službu knižnica následne oslovila 
dekanov a prodekanov fakúlt, ako aj riaditeľov univerzitných 
pracovísk s požiadavkou na deklaráciu ich záujmu. Výsledkom 
prieskumu bol jednoznačný súhlas prítomných a deklarovaný 
záujem o zapojenie sa univerzity do celosvetového projektu.

Ďalším krokom zo strany univerzitnej knižnice bude 
vypracovanie komplexného návrhu postupných krokov 
implementácie spomínanej služby na pôde našej univerzity 
tak, aby bolo možné prideľovanie DOI identifikátorov 
elektronickým dokumentom začiatkom nového akademic-
kého roka. 

Mgr. Andrea Dohovičová
PhDr. Eva Medviďová

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 

ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE A DOI 
IDENTIFIKÁTORY
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INTERAKTÍVNA ZÓNA PRE EDUKÁCIU A JEJ PRAKTICKÝ VÝSTUP – PRVÁ 
MOBILNÁ APLIKÁCIA V BOTANICKEJ ZÁHRADE 

V roku 2017 sme v rámci projektu KEGA 017UPJŠ-
4/2017 začali s prípravami a prácami na Interaktívnej 
zóne pre edukáciu v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. 
Hlavným zámerom tohto projektu bolo zvýšiť atraktívnosť 
vzdelávania žiakov a študentov v prostredí botanickej 
záhrady s využitím modernej a inovatívnej technológie 
a zaujať aj širokú verejnosť navštevujúcu botanickú 
záhradu takou formou, ktorá je v dnešnej dobe blízka 
najmä mladým návštevníkom. Výstupom tohto projektu 
sa stala aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným 
systémom Android a iOS. V aktuálne publikovanej verzii 
je odprezentovaných viac ako 200 taxónov rastlín tak, 
aby bolo pokryté najzaujímavejšie zastúpenie zo všetkých 
skupín zbierkového fondu. Predstavené sú tropické aj 
subtropické rastliny, pôvodná vegetácia reprezentovaná 
chránenými aj bežnými druhmi, introdukované dreviny, 
rastliny využívané ako dekoratívne, liečivé, úžitkové, ale 
aj vodné. Pre docielenie ucelenej predstavy o areáli sme 
nezabudli ani na zástupcov voľne žijúcich živočíchov  
v botanickej záhrade. Pomocou aplikácie je návštevník 
sprevádzaný a zoznamovaný s určenými taxónmi, ktoré sú 
usporiadané podľa pripravených expozícií. Na vybraných 
miestach je užívateľ efektívne upozornený na oblasť,  
v ktorej sa nachádza, aj vďaka zasielaným notifikáciám. 
Zároveň aplikácia poskytuje prehľad aktuálneho diania  
v botanickej záhrade. 

Mobilnú aplikáciu je možné stiahnuť v Google Play alebo 
v App Store.

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

Z BOTANICKEJ 
ZÁHRADY
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitné 
poradenské centrum nadviazali na úspešný nultý ročník  
a tento rok zorganizovali 1. ročník Dňa kariéry. Podujatie sa 
začalo v stredu 11. apríla 2018 v priestoroch budovy Minerva 
raňajkami so zástupcami jednotlivých spoločností, za účasti 
vedenia univerzity a dekanov jednotlivých fakúlt.

V porovnaní s minulým ročníkom priniesol Deň kariéry 2018 
niekoľko noviniek. Prvou z nich bolo rozdelenie oficiálneho 
programu do troch zón – PROMO, INSPIRATION  
a COFFEE („Na kávu so zamestnávateľom“). Študenti si 
tak mali možnosť vybrať v priestoroch jedálne modernej 
budovy Sokrates medzi počúvaním inšpiratívnych prejavov 
jednotlivých rečníkov a osobným, menej formálnym 
rozhovorom so zástupcami spoločností „pri káve“. Ďalšou 
novinkou boli workshopy a prednášky úspešných a inšpi-
ratívnych rečníkov v INSPIRATION zóne. Spíkri, medzi 
ktorých patrili aj súčasní študenti a absolventi UPJŠ, hovorili 
o zručnostiach budúcnosti, dôležitosti stáží, získavaní 
pracovných skúseností počas vysokoškolského štúdia, ale aj 

o tipoch, ako sa uplatniť na trhu práce. Okrem toho mohli 
záujemcovia navštíviť stánky zamestnávateľov v PROMO 
zóne.

Pre študentov bol tento veľtrh pracovných príležitostí 
výbornou možnosťou stretnúť sa a porozprávať sa s poten-
ciálnymi zamestnávateľmi, ako aj dozvedieť sa viac o aktu-
álnych požiadavkách na pracovnom trhu. Pre tých, ktorí si 
so sebou priniesli svoj životopis, sa v prípade obojstranného 
záujmu mohla naskytnúť aj príležitosť spolupráce. Na Dni 
kariéry 2018 sa, okrem iných, prezentovali zamestnávatelia: 
Affinity Analytics; Svet zdravia; Diebold Nixdorf; AGEL SK; 
Nemocnica Košice – Šaca, 1. súkromná nemocnica; AT&T; 
LafargeHolcim EBS; Adecco; T-Systems; LYNX, spol. s r. 
o.; Deutsche Telekom Services Europe Slovakia. Možno 
skonštatovať, že záujem o študentov Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika na pracovnom trhu je zjavne veľký. 

           
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

UNIPOC UPJŠ v Košiciach

Z UNIVERZITNÉHO
PORADENSKÉHO CENTRA

DEŇ KARIÉRY 2018 OPÄŤ PRILÁKAL ZAMESTNÁVATEĽOV 
A ŠTUDENTOV
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INFORMÁCIE 
NIELEN DO VRECKA

ABY SLOVENČINA NEPLAKALA
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Všetci, ktorí sme súčasťou akademického diania, 
nezávisle od zamerania, či už je to humanitné, alebo príro-
dovedné, máme so štylizáciou (najmä odborných) textov 
nemalé skúsenosti.  Štylizácia sa môže nezainteresovaným 
javiť  ako jednoduchý proces tvorenia textu, pri ktorom 
zoradené myšlienky (napr. aj zosumarizované výsledky 
získané z výskumov) už treba dať „len“ na papier, treba 
ich výberom lexikálnych jednotiek a formulovaním viet už 
„len“ jazykovo stvárniť.

Určite ste ale na vlastnej koži zažili, podobne ako ja, 
že „nešikovné“ slovné vyjadrenie môže niekedy zamýšľaný 
obsah skresliť, ba ojedinele až posunúť do nežiaducich 
polôh. A to je dôkaz, že štylizácia textu (najmä finálna) je 
v záujme zachovania komunikačného zámeru a v záujme 
dosiahnutia komunikačného efektu, práve naopak, proces 
mimoriadne náročný. Záleží pri ňom nielen na každom 
slove, ale aj na syntaktickej výstavbe viet, ktorá totiž 
odhaľuje logickú postupnosť a nadväznosť informácií, 
vzťahy medzi nimi, a tým aj ich súvislosti. Vie myšlien-
kový obsah sprehľadniť, ale aj potlačiť. Jedným z takých-
to jazykových javov, ktorý je pevne syntakticky viazaný  
a zároveň úzko prepojený so sémantikou vypovedaného,  
je aj prívlastok, čiže atribút.

Prívlastok ako vedľajší vetný člen, ktorý rozvíja akékoľvek 
podstatné meno vo vete, býva vyjadrený diferencovane: 
rôznymi slovnými druhmi, najčastejšie však prídavným 
menom, ale v prípade potreby aj celou vedľajšou vetou 
(Fakulta, ktorú som absolvovala, tohto roku oslavuje svoje 
55. výročie). Člení sa z viacerých hľadísk, napr.  v závis-
losti od toho, či stojí pred, alebo za substantívom, ktoré 
bližšie určuje, na tzv. anteponovaný (filmová tvorba) alebo 
postponovaný prívlastok (študenti naši). Na základe spôso-
bu vyjadrenia závislosti medzi ním a rozvíjaným menom 
sa rozlišuje zhodný (jubilujúca fakulta, kolega absolvent)  

a nezhodný prívlastok (trh práce, riešiteľ projektu), v závis-
losti od intenzity (tesnosti) vzťahu medzi nadradeným slo-
vom a prívlastkom sa vymedzuje tiež tzv. tesný a voľný 
prívlastok. Nezhodné prívlastky, rovnako ako zhodné 
prívlastky stojace pred substantívami, ktoré rozvíjajú, sú  
v zásade vždy hodnotené ako tesné. 

Problém však nastáva, keď je zhodný prívlastok v post-
ponovanom  postavení. To, či ide o tesný alebo voľný 
atribút, súvisí so sémantikou celej vety. Tento fakt sa pri 
štylizácii odzrkadľuje aj na ortografickej úrovni písaním, 
resp. nepísaním čiarky po rozvíjanom substantíve. Tak 
teda za tesný postponovaný prívlastok neoddeľovaný 
čiarkou sa pokladá taký atribút, bez ktorého by sa význam 
celej vety podstatne zmenil alebo veta bez jeho prítomno-
sti by stratila akýkoľvek zmysel: Ľudia chorí na TBC nesmú 
chodiť na slnko. V tomto prípade je zviazanosť (tesnosť) 
prívlastku s nadradeným rozvíjaným substantívom mimo-
riadne silná (blízka) a významovo evidentná. Ak by sme 
z uvedenej vety vynechali rozvitý tesný prívlastok (chorí  
na TBC), absentovala by v nej s ohľadom na úplnosť výpo-
vede sémanticky relevantná informácia. Za voľný postpon-
ovaný prívlastok vyčleňovaný čiarkami sa pokladá taký, 
ktorý je voľne (dodatočne) pripojený: Vedeckovýskumný 
tím, ovenčený viacerými oceneniami, participuje na riešení 
jedinečného medzinárodného projektu v danom odbore. 
Veta ani po jeho vynechaní (ovenčený viacerými ocene- 
niami) nestráca svoj význam a voľne pripojená informácia 
v podobe prívlastku by teoreticky mohla fungovať aj ako 
samostatná výpoveď.

A tu sa opäť ukazuje, že forma tak na úrovni lexiky, 
ako aj gramatického (teda morfologicko-syntaktického) 
svárnenia, pracuje, resp. mala by pracovať, vždy v mene 
obsahu a nie naopak.

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

TESNÝ A VOĽNÝ PRÍVLASTOK V REČOVEJ 
PRAXI1

1Jazykové 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.
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KALENDÁRIUM
INFORMÁCIE 

NIELEN DO VRECKA

MOTÝLE EXOTICKÝCH TRÓPOV (VÝSTAVA)

HOW MUSIC WORKS? THE PHYSICAL REALITY 
OF SOUNDS  

UVP MEDIPARK – CESTA K INOVÁCIÁM VO 
VÝSKUME, DIAGNOSTIKE A LIEČBE. VEDECKÁ 

KONFERENCIA   

PRÍRODOVEDECKÁ ČAJOVŇA  

18. máj – 30. jún 2018 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
https://www.upjs.sk/pracoviska/ 
botanicka-zahrada/aktuality/

21. máj  2018 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
https://www.upjs.sk/public/media/18122 
/how-music-works.jpg

29. máj 2018
UPJŠ v Košiciach 
https://www.upjs.sk/public/media/0455/POZVAN-
KA%20MEDIPARK%20KONFERENCIA.pdf

24. máj 2018
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
https://www.upjs.sk/public/media/6631/ 
Pv_cajovna_22_plagat.pdf

RADOSŤ ZO ŽIVOTA VÍŤAZÍ NAD CHOROBOU 
7. ROČNÍK 

2. jún 2018
UPJŠ v Košiciach
https://www.upjs.sk/public/media/2331/ra-
dost-zo-zivota-020618.jpg

JUNIÁLES PRE ZAMESTNANCOV UPJŠ

UNIVERZITA BEZ HRANÍC     

15. jún 2018
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
https://www.upjs.sk/aktuality/juniales-2018/

9. – 13. júl 2018 
UPJŠ v Košiciach 
https://www.upjs.sk/verejnost-media/vzta-
hy-s-verejnostou/univerzita-bez-hranic/ 
o-projekte/

KAKTUSY A SUKULENTY – PICHĽAVÁ KRÁSA 
RASTLÍN (VÝSTAVA)   

24. august – 2. september 2018 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
https://www.upjs.sk/pracoviska/ 
botanicka-zahrada/aktuality/

HĽADÁME MÚZY V BOTANICKEJ ZÁHRADE – 
FESTIVAL TVORIVOSTI A RELAXU  

(PODUJATIE) 

26. august 2018
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
https://www.upjs.sk/pracoviska/ 
botanicka-zahrada/aktuality/

JESENNÉ PLODY (VÝSTAVA) 

7. september – 7. október 2018
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
https://www.upjs.sk/pracoviska/ 
botanicka-zahrada/aktuality/

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO 
ROKA 2018/2019

17. september 2018
UPJŠ v Košiciach
https://www.upjs.sk/




