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Titul:Pándoktor,hovoríteposlovensky?

Autorky:Mgr. Ing. IngridMadárová, PhD., PaedDr. Lívia Barnišinová,Mgr.Veronika Pálová
Filozofická fakulta aLekárska fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2019, 112 s., cena: 14,00€

Táto učebnica je určená zahraničnýmštudentommedicíny – začiatočníkom– ako slovenčina na špecifický účel výučby. Jej cieľom je pomôcť zahraničným
študentom, ktorí (1) študujú medicínu (2) v cudzom jazyku (anglický jazyk) a (3) v zahraničí (Slovensko), zvládnuť výzvu pri príprave na praktickú časť ich
štúdia – konverzáciu s pacientom v slovenskom jazyku. Zámerom je poskytnúť študentom krok za krokom najfrekventovanejšie slovné spojenia a výrazy
potrebné pri komunikácii s pacientom. Lekcie sa zameriavajú hlavne na slovnú zásobu týkajúcu sa častí ľudského tela a na základné symptómy a príznaky
chorôb. Dôraz je kladený na krátke dialógy medzi lekárom a pacientom. Pri precvičovaní dialógov sú študenti vedení k nácviku komunikácie so zreteľom
na porozumenie, bez prípadných obáv o gramatickú správnosť. Gramatické javy sú predstavované postupne, prostredníctvom jednoduchých pomôcok
– „tipov“. V prípade potreby si môžu študenti nájsť a doplniť si „chýbajúce časti gramatiky“ prostredníctvom odkazov na odporúčanú literatúru. Cieľom tejto
knihy je uľahčiť a zefektívniť celý proces štúdia/osvojenia si (lekárskej) slovenčiny.

Titul:ZákononárodnostiachaRadavládySlovenskej socialistickejrepublikyprenárodnosti (predstavyarealita)

Autorka: PhDr. Jana Šutajová, PhD.
Filozofická fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2019, 162 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Od 1. januára 1969 nadobúdali účinnosť Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike (ČSSR) i Ústavný zákon o fe-
derácii. Ústavný zákon o postavení národností predstavoval aspoň formálne veľký posun v právnej úprave postavenia menšín. Tento zákon však mal byť
základompreďalšiuprávnuúpravu.Deklarovalo sa, žebudúnasledovaťďalšiekrokya rokovaniaoprĳatí vykonávacíchnoriemažebudúna federálnejúrovni
i národných úrovniach prĳaté ďalšie zákony. V Československu však nebol nikdy vydaný žiadny ďalší zákon alebo vládne nariadenie týkajúce sa ústavného
zákona o postavení národností v ČSSR. V práci zameranej na rozpracovanie ďalších zákonných noriem vyplývajúcich z ústavného zákona o postavení
národnostívČSSRbolopotrebnévenovať saajpredchádzajúcemuvývoju,preto jeprváčasťmonografievenovanápostaveniumenšínvČeskoslovenskupred
prĳatímústavného zákona, aktivitámnárodností predchádzajúcimprĳatiuústavného zákonaopostavení národností a samotnémuprĳatiu zákona.Vďalších
častiach sa už monografia venuje inštitucionálnym zmenám v SSR po vzniku federácie, vzniku Rady vlády SSR pre národnosti a jednotlivým krokom rady
a jej odbornýchorgánovpri prípravenávrhov zákonovopostavení národností v Slovenskej socialistickej republike.

Motiváciou pre napísanie tejtomonografie bola skutočnosť, že na Slovensku sa doteraz tejto problematike venovala pozornosť len v niekoľkých štúdiách,
ktoré sa zaoberalimaďarskoumenšinou a obdobímpražskej jari alebomaďarskoumenšinouvobdobí normalizácie.

Titul:Anestéziológiaa intenzívnamedicínapreštudentovlekárskej fakulty

Autori: doc.MUDr. Jozef Firment, PhD., akol.
Lekárska fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2019, 226 s., cena: 19,50€

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu anestéziológia a intenzívnamedicína považujú
za esenciálne. Množstvo textu je stranovo limitované, preto si nemožno nárokovať na kompletnosť zhrnutej problematiky. Predpokladá sa, že študent
na preukázanie vedomostí v študĳnom predmete anestéziológia a intenzívna medicína využĳe aj poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas prednášok,
praktických cvičení a samostatného štúdia iných dostupných zdrojov podľa zverejneného obsahu okruhov tém vyžadovaných na skúšku. Jednotlivé kapitoly
sú vybraté a zostavené tak, aby obsiahli štyri základné oblasti, ktoré sa vyučujú v rámci predmetu. Sú to: Anestéziológia, Intenzívnamedicína, Liečba bolesti
aNeodkladná starostlivosť.Učebnica poskytuje základné informácie v odbore aj lekáromzačínajúcimvodbore anestéziológia a intenzívnamedicína, lekárom
pracujúcimvblízkychmedicínskych odboroch, najmä chirurgických, a v intenzívnejmedicíne.Určite si však v nej nájdu zdrojemnohých informácií aj sestry
pripravujúce sa na skúškuvpostgraduálnomšpecializačnomštúdiu vdanomodbore.

Titul:Ochranaprotiobmedzovaniuhospodárskej súťaže

Zostavovateľka: JUDr. ŽofiaMrázová, PhD.,MCL
Právnická fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2019, 96 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

ZborníkpríspevkovzoVI. študentského sympóziazobchodnéhoprávakonanéhodňa28. novembra2018naPrávnickej fakulteUniverzityPavla JozefaŠafárikavKošiciach

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala v poradí už VI. ročník
študentského sympózia z obchodného práva. Podujatie bolo súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA 1/0917/16 Atypické a faktické vzťahy

v obchodnom práve. Cieľom každoročne organizovaných sympózií je vytvoriť diskusnú platformu pre študentov za účasti mentorov z radov členov katedry,
a to učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov, ako aj doktorandov. Téma tohtoročného sympózia sa niesla v znamení ochrany proti obmedzovaniu
hospodárskej súťaže. Obmedzovanie súťaže bez možnosti právneho postihu a nápravy by znamenalo pre obmedzovateľa ekonomickú výhodu na úkor
ostatných súťažiteľov a ohrozenie celého trhu založenom na slobodnej súťaži. Študenti sa venovali viacerým problematickým otázkam súvisiacim s témou
hospodárskej súťaže, pričom analyzovali slovenskú a európsku právnu úpravu, ako aj judikatúru súdov a rozhodnutia iných orgánov. Zborník je výstupom
prác študentov zo spomínanéhopodujatia.

Titul:Cvičenianasprávnedržanie teladetí
Autori: PaedDr. Želmíra Jurašková, PhD.,Mgr.Andrea Junger, PhD., prof. PaedDr. Ján Junger,CSc.
Ústav telesnej výchovy a športuUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2019, 91 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Poznatky o spôsobe života našich predkov potvrdzujú, že pri formovaní a rozvoji tela človeka mala v priebehu celej fylogenézy pohybová aktivita
dominantnépostavenie.Výskumypoukazujúna fakt, žeužajvdetskomvekunie jepohyb lennástrojomprevencie, ale častoužajmetódouriešenianásledkov
sedavého spôsobu života. Z rôznych oblastí spoločenského života sú následkom takéhoto spôsobu života zaznamenané poznatky o nesprávnom držaní tela,
s čím veľmi úzko súvisia vertebrogénne poruchy hyperkyfóza, hyperlordóza a skolióza, ktoré sú sprevádzané bolesťou a často znamenajú vylúčenie žiaka
zo školskej telesnej výchovy.

Odbornámonografiavznikáakozhrnutiepoznatkovzameranýchnasvalovúnerovnováhuareakcianapotrebupomôcťdeťomamládežipôsobiťnakvalitu
držania tela preventívnymi cvičeniami, ktoré boli overené v praxi. Slúži ako výučbový materiál na naplnenie cieľov telesnej a športovej výchovy, v ktorých
sa, okrem iného, kladie dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správnehodržania tela a na kompenzačné a relaxačné cvičenia.

Titul: SociálnerizikávspoločnostiXXI. storočia

Zostavovateľky:Mgr. LuciaTóthová, PhD., PhDr.Katarína Šiňanská, PhD.
Filozofická fakultaUPJŠ vKošiciach, 1. vyd., 2019, 137 s., cena: (e-publikácia na stiahnutie: https://www.unibook.upjs.sk)

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie smedzinárodnou účasťou konanej dňa 30. 11. 2018 vKošiciach

Súčasná sociálna práca venuje pozornosť závažnýmvývojovýmproblémom spoločnosti, akými sú chudoba, nezamestnanosť, chronické choroby, sociálne
rizikové skupinya iné. Nesmiemezabúdať, žedostatočnúpozornosť jenevyhnutnévenovať iodhaleniupríčinapodrobnej analýzeuvedenýchproblémov. Ide
totiž o to, že sociálne problémy sú tu už dávno, len zmenili svoju podobu, staré formy sociálnych rizík vystriedali nové formy, ktoré je potrebné preskúmať,
rozanalyzovať, aby bolo možné na základe toho uskutočniť aj opatrenia a odstraňovať príčiny sociálnych rizík 21. storočia. Zborník príspevkov z vedeckej
konferencie smedzinárodnou účasťou s názvom Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia je preto venovaný rozličnýmpohľadomna sociálne riziká súčasnej
spoločnosti v palete príspevkov, naznačujúc širokospektrálnosť nielen zborníka, ale i samotnej sociálnej práce.
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SILNÍ MUŽI NA ČELE
UNIVERZITY

Je trochu ironické písať
úvodník o silných mužoch
v čase, keď na Slovensku sotva
doznela celospoločenská disku-
sia o ženách vo verejných funk-
ciách, a krátko po priamych
prezidentských voľbách, v kto-
rých bola prvýkrát v dejinách
Slovenska pomerne prekvapivo
zvolená za prezidentku repu-
bliky žena. Faktom však je,
že na našej univerzite sme zatiaľ
ženu – rektorku nemali. Do mi-
nulosti jubilujúcej univerzity sa preto s čistým svedomím môžeme
obzrieť spoločne s aktuálnym číslom časopisu Universitas
Šafarikiana aj cez prizmu silných mužov na jej čele.

Hoci dejiny univerzitného vzdelávania v Košiciach siahajú
do roku 1657, novodobá história UPJŠ sa začala písať presne
pred šesťdesiatimi rokmi, v roku 1959. Smutné obdobie 50. rokov
minulého storočia poznačili tvrdé represie komunistického re-
žimu, ktorý bol na ceste k monopolu moci vo všetkých sférach
života spoločnosti, vysoké školstvo nevynímajúc. Reforma vy-
sokoškolského vzdelávania bola vtedy jedným z nástrojov
implantácie komunistickej ideológie do myslenia ľudí. Áno, aj
toto patrí do dejín univerzity. Myšlienka slobody nakoniec
vo vysokoškolskom prostredí, ako neraz predtým, zvíťazila.
Nebolo náhodou, že o tridsať rokov neskôr, v roku 1989, to boli
práve študenti, kto zásadne prispel k pádu komunistickej totality.
Mimochodom, tieto udalosti si v roku 2019 taktiež pripomíname.

Ako historik musím priznať, že o dejinách našej univerzity,
vrátane najnovších, vieme pomerne málo. Tento dlh musíme ešte
splatiť. Musíme cieľavedome pracovať na tom, aby sme svetu
dokázali, že košické univerzitné prostredie patrí viac ako tri
storočia plnohodnotne do akadémie, t. j. do nadnárodného
spoločenstva vedcov a umelcov, ktoré podporuje a udržiava tie
najvyššie štandardy výskumu a umeleckej tvorby. Dobrou správou
je, že súčasné vedenie univerzity chápe význam poznania vlast-
ných dejín a rozhodlo sa v súčinnosti s filozofickou fakultou
podporovať ich systematický výskum.

Antické dejepisectvo i rodiaca sa moderná historická veda dlho
stotožňovali dejiny s činmi veľkých mužov. Dnes je taký prístup,
samozrejme, prekonaný. Avšak poznanie osobností, v našom
prípade silných mužov na čele univerzity, ich ľudského profilu,
názorov, rozhodnutí a kontextu, v ktorom pôsobili, je naďalej
neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby historického poznania,
v širších súvislostiach našej inštitucionálnej identity, pocitu
spolupatričnosti, zdravého sebavedomia smerom navonok, vzá-
jomného rešpektu dovnútra. Počas šesťdesiatich rokov existencie
UPJŠ sa na jej čele vystriedalo 12 rektorov. Pôsobenie niektorých
bolo epizodické, iní zotrvali vo funkcii celé dve funkčné obdobia.
Bez preháňania však môžeme povedať, že každý z nich zanechal
v dejinách univerzity svoju špecifickú stopu.

Väčšina bývalých rektorov UPJŠ už, žiaľ, nie je medzi nami.
Žĳúcich oslovila redakcia časopisu Universitas Šafarikiana s pros-
bou o rozhovor. Ponúka tak čitateľom okrem profilov výrazných
osobností aj zaujímavé, veľmi osobné pohľady na neľahké tri
decéniá života univerzity, ktoré boli poznačené významnými
spoločensko-politickými zmenami, vstupom do celoeurópskeho
výskumnému priestoru, rozdelením univerzity či kreovaním jej
novej organizačnej štruktúry. Čítajme, teda, a diskutujme na té-
mu minulosti (a budúcnosti) UPJŠ!

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach
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NA SLOVÍČKO S...

... BÝVALÝMI REKTORMI UNIVERZITY PAVLA JOZEFA
ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

UPJŠ vznikla na báze lekárskej fakulty v Košiciach a filo-
zofickej fakulty v Prešove ako druhá vysoká škola univerzitného
typu na Slovensku. V roku 1963 sa k nim pripojila prírodovedecká
fakulta so sídlom v Košiciach a o rok neskôr (1964) pedagogická
fakulta so sídlom v Prešove. Poslednou fakultou, ktorá sa začle-
nila do tohto zväzku (1973), bola právnická fakulta so sídlom
v Košiciach. UPJŠ sa tak stala päťfakultnou vysokou školou
so všetkými predpokladmi úspešne rozvíjať výchovu svojich ab-
solventov, ako aj zintenzívňovať vedeckovýskumnú základňu.
Na základe zákona č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách
sa dňom 10. mája 1990 do UPJŠ začlenila pravoslávna boho-
slovecká fakulta so sídlom vPrešove.

Pri založení UPJŠ bolo na fakultách 31 katedier, na ktorých
pracovalo 5 profesorov, 18 docentov, 136 asistentov, 14 kandi-
dátov vied (CSc.). V roku 1964 počet katedier vzrástol na 55, v roku
1969 na 69. Nárast kvalifikovaných učiteľov vznikol cieľavedomou
prípravou a externým školením vedeckých ašpirantov v Brati-
slave (Univerzita Komenského) a v Prahe (Karlova univerzita).
Stúpajúce vzdelávacie úlohy a rast špecializovaných odborov
si vyžadovali potrebu rozvoja nových pracovísk a katedier.

Spoločensko-politické udalosti deväťdesiatych rokov 20. sto-
ročia zasiahli do osudu univerzity. Zákonom č. 361/1996 Z. z.
o rozdelení UPJŠ v Košiciach sa s účinnosťou od 1. januára
1997 univerzita rozdelila na dva samostatné právne subjekty
– Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univer-
zitu v Prešove. Počet fakúlt na UPJŠ sa zredukoval na tri fakulty:
lekársku, prírodovedeckú a právnickú. K nim pribudli v roku 1998
fakulta verejnej správy a v roku 2007 filozofická fakulta.

Najsilnejším mužom univerzity a štatutárnym orgánom,
ktorý ju riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok, je rektor
univerzity. Za 60 rokov existencie univerzitu viedlo 12 rektorov.

Prof. MUDr. Jozef Pajtáš (1959 – 1960)
Prof. MUDr. Imrich Ivančo, CSc. (1960 – 1964)
Akademik Emil Matejíček (1964 – 1969)
Akademik Vladimír Hajko (1969 – 1974)
Prof. Ing. Michal Baran, CSc. (1974 – 1984)
Prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. (1984 – 1990)
Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. (1990 – 1991)
Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., profesor emeritus (1991 – 1996)
Prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. (1997 – 2003)
Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. (2003 – 2007)
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (2007 – 2015)
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (2015 – súčasnosť)

Pri vzácnej príležitosti 60. výročia vzniku univerzity redakcia
Universitas Šafarikiana oslovila bývalých rektorov univerzity, aby
sa podelili so svojimi spomienkami na roky svojho pôsobenia
v tejto funkcii.

Oslovení si zvolili dve formy spomienok. Formu rozho-

voru si zvolili prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc., a prof. h. c.

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. Ostatní oslovení (prof.

RNDr. Lev Bukovský, DrSc., profesor emeritus, prof. Ing.

Dušan Podhradský, DrSc., a prof. MUDr. Ladislav Mirossay,

DrSc.) si zaspomínali na významné udalosti formou sú-

vislého textu.

prof. Ing. Slavko

Chalupka, CSc.

• Pán profesor, ako si spomína-

te na vašu funkciu rektora

na univerzite? Iste to bolo zaují-

mavé obdobie ako pre vás osobne,

tak aj pre samotnú univerzitu...

Toto obdobie navždy zostane
v mojej pamäti. Spomínam si naň
s úctou a pokorou. Viesť taký hete-
rogénny útvar, akým je klasická

univerzita, si žiada veľa poznania, ktoré som získaval nielen
predtým, ale aj v priebehu svojho funkčného obdobia. Naučil som
sa, že obsahom takejto práce nie je určovať jednotlivé kroky,
ale vytvárať pozície pre úspešné napredovanie. To znamená vy-
tvoriť dostatočné podmienky, personálne, morálne amateriálne.

• Viesť univerzitu si vyžaduje istú dávku sebavedomia,

ale aj odvahy, prezieravosti, rozhodnosti a lojality. V čom

vidíte s odstupom rokov svoje silné stránky?

Nerád by som hovoril o silných stránkach. Vždy som mal
na zreteli, aby v rámci možností boli podporovaní tvoriví učitelia
schopní vychovávať študentov. Bolo sa treba oprieť o ľudí, ktorí
chcú urobiť to, čo je potrebné, aby univerzita bola kvalitnou
inštitúciou.

• V období svojho pôsobenia na univerzite ste istotne

mali záujem vybudovať prestížnu univerzitu so silným zá-

zemím fakúlt...

Spojenie „prestížna univerzita“ je pojem, ktorý evokuje niečo
výnimočné, čo presahuje hranice štátu. Splniť to je veľmi zložitá
úloha. Cieľom mojich kolegov, ktorých som si vážil a pomáhal im,
bolo prĳímať nové vedecké poznatky a uplatňovať ich tu, na uni-
verzite. Nebolo to ľahké, ale podarilo sa to na niektorých
výnimočných katedrách, ktoré si aj v tej zložitej dobe vedeli nájsť
medzinárodnú spoluprácu. To im po roku 1989 veľmi pomohlo
etablovať sa na medzinárodnej úrovni. Takéto vzory slúžili aj iným
katedrám, čím si univerzita vytvárala dobré postavenie v rámci
piatich klasických univerzít v Československu.

• V poslednom období sa pomerne často diskutuje o kva-

lite vysokých škôl. Čo pre vás osobne znamená kvalita

univerzity?

Len mimoriadne vysoká úroveň výuky a vedeckej činnosti
pritiahne kvalitných absolventov gymnázií. Interakcia špičkový

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si v tomto roku pripomína 60 rokov od svojho vzniku – bola založená

28. novembra 1959. Univerzita dostala meno po Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1795 – 1861), významnom slovenskom

vedcovi, ktorý horlil za jednotu slovanských národov na základe štúdia jazyka a kultúry, čím v určitej miere anticipoval

úsilie pokrokových vrstiev spoločnosti o zjednotenie historických aktivít v záujme dosiahnutia spoločenských,

sociálnych, politických a kultúrnych cieľov.
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pedagóg a súci študent ochotný absorbovať nové dôležité poznatky
zabezpečí výnimočnosť. Univerzita musí byť schopná reagovať
na nové výzvy, preto sa taktiež žiada, aby na univerzitu prichádza-
li prednášať prvotriedni profesori zo zahraničia a aj absolventi
z iných univerzít, ktorí tu budú pokračovať v doktorandskom
štúdiu. A opačne, nech odchádzajú z našej univerzity kvalitní ab-
solventi na doktorandské štúdium do zahraničia, odkiaľ sa budú
vracať s novými poznatkami a predstavami.

• Na záver by som vás poprosila o osobné vyznanie. Ak by

ste mali možnosť vrátiť sa o desiatky rokov späť, ktoré roz-

hodnutie vás ako rektora univerzity by ste zopakovali?

Čo by ste popriali univerzite do jej ďalších rokov?

Nech sa na univerzite upevňuje sila ducha, odvahy, sebadôvery
a všeobecnej kultúry. Prajem univerzite, aby sa jej darilo vy-
chovávať rozhľadených a mysliacich ľudí. Nech stále znejú slová:
Vivat, crescat, floreat.

prof. h. c. prof. JUDr.

Vladimír Babčák,

CSc.

• Pán profesor, ako si spomínate

na vašu funkciu rektora univer-

zity? Iste to bolo zaujímavé obdo-

bie, pre vás osobne, ako aj pre

samotnú univerzitu.

S odstupom času si spomínam
na štyri roky, ktoré som strávil
vo funkcii rektora, s istým nad-

hľadom, ale aj s určitou satisfakciou. Pochopiteľne, determinuje
to plynutie času, ktoré sa podpisuje aj na mojom spätnom pohľade
na vývoj v oblasti univerzitného vzdelávania a vedy na alma mater.
Stáť na čele takej ustanovizne, akou je Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, je pocta, ktorá nie je súdená každému. Preto
aj napriek niektorým – nie vždy „hrejivým“ – pocitom môžem
konštatovať, že to bola pre mňa osobne veľká životná skúsenosť
a aj veľká šanca, ktorú som sa snažil využiť nielen pre môj osobný
kredit, ale predovšetkým – hoci to môže znieť akokoľvek ne-
úprimne – pre blaho univerzity. Ani kritici môjho pôsobenia
nemôžu totiž nevidieť viaceré úspechy, ktoré univerzita pod mojím
vedením dosiahla. Pritom išlo o mimoriadne ťažké obdobie, po-
znamenané najmä dvoma vzájomne prepojenými skutočnosťami.

Prvou bolo ešte v tom čase doznievajúce rozdelenie univerzity
na dve samostatné vysokoškolské inštitúcie so sídlom v Košiciach
a v Prešove. Táto skutočnosť vlastne znamenala, že tradičná bašta
vysokoškolského vzdelávania vKošiciach sa zaradila medzi menšie
univerzity; niekto neznalý vysokoškolských pomerov by si mohol
myslieť, že ide o novú, práve tvoriacu sa univerzitu, a nie takú,
ktorá mala v tom čase za sebou už niekoľko desiatok rokov vývoja
a aj väčší počet fakúlt než len štyri. Žiaľ, aj napriek tomu, že pred
ukončením môjho pôsobenia vo funkcii rektora sa alma mater
rozrástla o jednu ďalšiu fakultu, ešte stále nedosahuje – z hľadiska
počtu fakúlt – úroveň z obdobia pred svojím rozdelením. Nech nás
však teší to, že nie vždy je rozhodujúca kvantita, ale predovšetkým
kvalita fakúlt konkrétnej vysokej školy a principiálny prístup
k všetkým zložkám činnosti tej-ktorej vysokoškolskej inštitúcie,
vrátane dodržiavania pravidiel pre akreditáciu jednotlivých fakúlt
a pre kvalifikačné postupy ich vedecko-pedagogických zamest-
nancov.

Druhou skutočnosťou bol v tom čase ešte iba o čosi viac ako rok

uplatňovaný zákon o vysokých školách a nie celkom jasná filozofia,
hlavne však zmena prístupu zákonodarcu k riešeniu právnej
subjektivity univerzít a fakúlt. Toto sa prejavovalo aj na pomerne
rušnej atmosfére, a to najmä pri rokovaniach orgánov akademickej
samosprávy, v porovnaní s tou, ktorá vládne v súčasnosti (podľa
sprostredkovaných informácií).

Som presvedčený o tom, že aj mojou zásluhou sa naša alma
mater rozrástla o filozofickú fakultu, ktorá pridáva každej uni-
verzite „punc klasickosti“. Toto považujem za jeden z mojich
základných vkladov do reštaurovania univerzity, za prínos k ob-
noveniu jej tradične dobrého mena ako klasickej univerzity vo vy-
sokoškolskej komunite i v širšej verejnosti. S tým súvisí i ďalší
pozitívny moment zmôjho pôsobenia v rektorskej funkcii, a to ten,
že sa v tom čase výrazne zveľadil majetok univerzity, do vlastníctva
ktorej prešli viaceré objekty nachádzajúce sa v bezprostrednej
blízkosti jej sídla, čím došlo k vytvoreniu akéhosi univerzitného
campusu v centre mesta. Spomínam si, ako som bol odsudzovaný
za to, že som odmietol ako rektor prevziať do vlastníctva univerzity
za vtedajšiu jednu korunu objekt bývalých Malinovského kasární.
Keby sa tak bolo stalo, aj v súčasnosti (teda po dvanástich rokoch)
by vedenie univerzity pravdepodobne malo s týmto najmä eko-
logicky zdecimovaným areálom predovšetkým problémy. Oko-
lie sídla našej univerzity by určite nepôsobilo tak mladistvo
a upravene, ako je to v prípade zrekonštruovaných objektov
na Moyzesovej ulici, ktoré sa v poslednom roku môjho rektorské-
ho pôsobenia stali súčasťou univerzitného majetkového portfólia.
Hoci som už objektívne nemal možnosť zasiahnuť do tejto
rekonštrukcie, umožnil som, spolu s vtedajším vedením, vytvoriť
základy pre vznik univerzitného campusu.

Zďalších pozitívnych krokov z môjho štvorročného funkčného
obdobia by som chcel spomenúť aj konsolidáciu vtedajšieho
nevyváženého hospodárenia univerzity, ktoré sa vyznačovalo
pomerne vysokou stratou.

Nakoniec uvediem ešte jeden príklad zmeny prístupu k chá-
paniu významu univerzity ako celku. Podarilo sa mi, aj napriek
mnohým kritickým pripomienkam a ironickým poznámkam
zo strany niektorých fakúlt, presadiť jednotný formálny štýl úpravy
všetkých úradných písomností na fakultách i na univerzite. V tom
čase vznikol tzv. dizajn manuál, týkajúci sa pravidiel pre používanie
log univerzity i jednotlivých fakúlt, ktorý bol dovtedy zásadne
rozdielny – čo fakulta, to iná formálna úprava a vzhľad úradných
písomností. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako banalita, avšak
v roku 2003 to bol jeden z vážnejších problémov, ktorý bolo
potrebné riešiť a ktorý niektoré fakulty chápali ako neodôvodnený
zásah do ich rozhodovacej právomoci. Pravdepodobne to súviselo
i s tým, že rok pred mojím nástupom (v roku 2002) bol prĳatý nový
vysokoškolský zákon, ktorý viedol k zrušeniu právnej suverenity
fakúlt, čoho dôsledkom bola aj obava z toho, že „uniformita“
v úradnom písomnom styku povedie k ešte väčšiemu rastu význa-
mu univerzity na úkor fakúlt. U mňa samotného to ešte stále
rezonuje, a to najmä pri pohľade na to, ako aj v akademickom
prostredí môže prekvitať „malosť myslenia“ niektorých, inak
vážených akademikov. S radosťou však môžem skonštatovať,
že v súčasnosti sa jednotný prezentačný štýl považuje za úplnú
samozrejmosť.

• Viesť univerzitu si vyžaduje istú dávku sebavedomia,

ale aj odvahy, prezieravosti, rozhodnosti a lojality. V čom

vidíte s odstupom času vaše silné stránky?

Aké sú moje silné stránky, to by mohli objektívnejšie posúdiť
skôr tí, s ktorými dlhodobo spolupracujem a ktorí ma poznajú
veľa rokov. Pokiaľ však mám byť neskromný a možno aj trochu
neobjektívny, zaradil by som k nim najmä zmysel pre spravod-
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livosť, presnosť a pedantnosť, prerastajúcu pravdepodobne až
do „puntičkárstva“, ale aj pracovitosť. Nie je pre mňa problémom
venovať sa práci nielen v pracovný deň, ale aj v noci, nehovoriac
o víkendoch. Na rozdiel od iných ľudí/kolegov, nepotrebujem
spať osem, ba ani šesť hodín. Aspoň tak to vnímam v súčasnosti
a verím, že si túto „slabú“ stránku mojej fyziognómie zachovám
aj pre budúcnosť. Pripúšťam, že mojou silnejšou stránkou je asi
aj tvrdohlavosť a odhodlanie stáť si za svojím názorom, keď som
vnútorne presvedčený, že som urobil správne rozhodnutie,
správny krok, a to aj s vedomím toho, že sa nestretne s pochopením
u iných.

• V období svojho pôsobenia na univerzite ste istotne

mali záujem vybudovať prestížnu univerzitu so silným

zázemím fakúlt...

Je to tak. Napriek tomu, že sa po prĳatí vysokoškolského
zákona v roku 2002 zásadne zmenilo postavenie univerzity, nemal
som ambíciu v praxi za každú cenu presadzovať jednoznačné u-
prednostňovanie postavenia univerzity na úkor postavenia fakúlt.
Povedal by som, že to v tom čase ani nebolo veľmi možné,
vzhľadom na dovtedajší vývoj v právnej oblasti a „rozloženie síl“
v Akademickom senáte UPJŠ. Tí, ktorí boli v tom čase vo vedení
univerzity i jednotlivých fakúlt, zväčša vedia, na čo narážam.
Vkaždom prípade ostávam aj naďalej zástancommyšlienky, že silná
univerzita je výsledkom pôsobenia silných fakúlt.

• V poslednom období sa pomerne často diskutuje o kva-

lite vysokých škôl. Čo pre vás osobne znamená kvalita

univerzity?

Kvalita univerzity je podľa môjho názoru množinou viacerých
faktorov. V tomto zmysle je spätá najmä s nasledovnými aspektmi:
kvalitným pedagogicko-vedeckým zázemím; kvalitnými vedec-
kými projektmi, ktoré nebudú samoúčelné, ale budú prinášať
nové vedecké poznatky spojené s ich využiteľnosťou v jednotlivých
oblastiach spoločenskej praxe; prenosom vedeckých poznatkov
do výučbového procesu; úspešnosťou uplatnenia absolventov
v spoločenskej praxi a kvalitným administratívnym aparátom.

• Na záver by som vás poprosila o osobné vyznanie. Ak by

ste mali možnosť vrátiť sa o desiatky rokov späť, ktoré

rozhodnutie vás ako rektora univerzity by ste zopakovali?

Čo by ste popriali univerzite do jej ďalších rokov?

Určite by som opätovne predložil návrh na zriadenie
filozofickej fakulty. Tento počin som pred dvanástimi rokmi chápal
ako záväzok voči vtedy 350-ročnej minulosti vysokoškolského
vzdelávania na území mesta Košice. Stálo to mňa osobne, ale i po-
verených prorektorov, predovšetkým doc. RNDr. Jána Saba,

CSc., mim. prof. z lekárskej fakulty, mnoho úsilia, odriekania, ale
i presviedčania; presviedčania mnohých tých, ktorí nevedeli alebo
nechceli pochopiť, že pre ďalší rozvoj univerzity a pre jej celkový
rozmer je existencia takejto fakulty priam nevyhnutná. História
sa síce z času na čas a pod vplyvom rôznych subjektívnych záujmov
občas prepisuje, avšak to, že uvedená fakulta vznikla na základe viac
ako ročnej prípravy tých, ktorí sa o ňu skutočne zaslúžili, sa nedá
len tak ľahko vymazať z historických análov. Nedá sa ani prekrútiť,
preto tento fakt opätovne pripomínam. Samotný proces jej
kreovania, vrátane organizačných a priestorových podmienok, ako
aj istých personálnych garancií by som však čiastočne modifikoval.
Univerzite želám predovšetkým výborných študentov, ktorí budú
prejavovať snahu o získanie vedomostí a nie iba o dosiahnu-
tie vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom odbore. Želám jej
aj viac zásadových pedagógov, ktorí budú brať svoje pôsobenie

na univerzite ako svoje poslanie a ktorí budú vnímať toto poslanie
v prvom rade ako službu verejnosti a nie ako naplnenie svojich
osobných a často aj vypočítavých záujmov.

Prajem všetkým zamestnancom, študentom a priateľom
univerzity v roku jej 60. výročia krásne slnečné dni, a to nielen tie,
ktoré nám poskytuje Slnko ako symbol života na Zemi, ale aj tie,
ktoré formujú a ovplyvňujú myslenie, konanie a správanie sa
každého z nás.

prof. RNDr. Lev

Bukovský, DrSc.,

profesor emeritus

Po nežnej revolúcii bola prĳatá
zásada, že sa volili noví rektori
univerzít na jeden rok. Na UPJŠ bol
zvolený prof.MUDr. Rudolf Korec,

DrSc. Bol silnou osobnosťou Lekár-
skej fakulty UPJŠ a ukázal, že život
univerzity môže ísť aj opačným sme-
rom ako za komunizmu. Jeho naj-

výraznejším rozhodnutím bolo nechať sa inaugurovať košickým
biskupom v Dóme sv. Alžbety. Ukázal, že „ideologické kyvadlo“
sa dá presunúť aj na opačnú stranu. Jeho rozhodnutie som si vyso-
ko vážil. Ale videl som, že kyvadlo je potrebné ustáliť, je potrebné
konať pragmatickejšie a univerzitu viesť určitým smerom v súlade
s vývojom v spoločnosti. Preto som kandidoval v ďalších voľbách
na funkciu rektora UPJŠ a do tejto funkcie som bol zvolený. Pokla-
dal som to za veľké vyznamenanie, ale aj za veľkú zodpovednosť.
Moja namáhavá práca bola odmenená veľkým duševným oboha-
tením. Dostával som sa do kontaktu s učiteľmi iného ako prí-
rodovedného zamerania. Nesmierne som si cenil stretnutia a spolu-
prácu s literátmi, jazykovedcami, historikmi, filozofmi, teológmi,
právnikmi, ale aj s lekármi a inými odborníkmi. Poznával som iný
štýl myslenia a iný prístup k riešeniu problémov.

Snahy môjho predchodcu by som sformuloval ako „morálnu
obrodu a kvalitu“. Myslím si, že on s tým súhlasil, a ja som si to klá-
dol za ďalší cieľ v mojej práci. Čo sa chápe pod uvedenými slovami?
Všeobecne bolo potrebné vymeniť komunistické spôsoby konania
za demokratické. Okrem iného bolo potrebné prĳímacie konanie
zbaviť nepriaznivých vplyvov, urobiť ho maximálne objektívnym.
Bolo potrebné spriehľadniť tok financií na UPJŠ a podriadiť ho
potrebám univerzity. V súlade s platnou legislatívou bolo potrebné
nechať fakulty rozhodovať o ich životoch a z pozície vedenia
univerzity ich len usmerňovať. Netvrdím, že dovtedy bola kvalita
UPJŠ vo vzdelávaní a výskume nízka. Bolo potrebné zaviesť me-
chanizmy na kontrolu jej kvality a stimuly na podporu, ktoré by
viedli k ďalšiemu skvalitneniu vzdelávania a výskumu. Fakulty
univerzity boli samostatné útvary a ich kontakty boli slabé. Po-
kladal som za potrebné vytvoriť jednotnú univerzitu, a teda
zintenzívniť aspoň kontakty, ak nie spoluprácu fakúlt. Bolo
potrebné urobiť podstatné zmeny v zahraničných stykoch, vypra-
covať zásady pre habilitácie a inaugurácie. V poslednom urobil
veľký kus roboty prorektor prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc.

Zdanlivo zanedbateľný problém určitých ceremónií na univerzite
– udeľovanie Dr. h. c. alebo menovanie docentov a uvedenie
menovaných profesorov – si vyžiadal taktiež určitú prácu a ná-
mahu.

Na jednom medzinárodnom stretnutí rektorov predniesol
rektor univerzity v Łodži definíciu univerzity: univerzálna,
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schopná „sebareproduckie“ a nezávislá. Mňa najviac zaujala
požiadavka, že univerzita musí byť schopná „sebareprodukcie“.
Hlavným apektom tejto požiadavky je potreba vychovávať nových
odborníkov, docentov a profesorov. To je možné len kvalitným
vedeckým bádaním. Ale vytváranie stimulov pre skvalitnenie
vedeckého bádania je úloha fakúlt, rektorát môže len usmerňovať.
V tomto smere si vysoko vážim prácu dekanov prírodovedeckej
a lekárskej fakulty v nasledovnom funkčnom období, prof. RNDr.

Alexandra Fehéra, DrSc., aprof. MUDr. LadislavaMirossaya,

DrSc., ktorí vytvorili na svojich fakultách silné konkurenčné
prostredie a podstatne tak posilnili kvalitu vedeckého výskumu.

Počas môjho funkčného obdobia sa prešovské fakulty odtrhli
a vznikla Prešovská univerzita. Nemal som právo brániť niekomu
v tomto odchode. Mám však dodnes zlý pocit z nekultúrneho
konania. Na UPJŠ v Košiciach odvtedy vznikli dve nové fakulty
a univerzita je dnes znovu plnohodnotná.

Šesťdesiat rokov v živote inštitúcie nie je mnoho, ale je to dosť
na to, aby sa dalo bilancovať a hodnotiť. To si ja netrúfam, aj keď sa
na súčasný stav UPJŠ dívam optimisticky. Prajem Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika, aby v budúcnosti bola v svojej práci aspoň taká
úspešná, akou bola a je dodnes.

prof. Ing. Dušan

Podhradský, DrSc.

Počas štiepenia UPJŠ pred Via-
nocami 1997 nebola nálada na uni-
verzite nejako radostná. Nikto zKošíc
s tým nepočítal, hoci nejaké od-
stredivé tendencie tu vždy boli.
Analýza vtedajších pomerov nech je
predmetom historikov, ale môj názor
na rozdelenie aj s odstupom času je
rovnaký – bola to vývojová nutnosť.

Takže vianočná kapustnica bola na rozlúčku...
Ako končiaci dekan prírodovedeckej fakulty som bol poverený

funkciou štatutára novej UPJŠ, neskôr ma akademický senát
dvakrát zvolil za rektora. Zadania boli pomerne jednoduché – vy-
sporiadať majetkovo-právne vzťahy s prešovskou univerzitou
a renovovať štruktúru UPJŠ. Rokovania o majetku boli zložité,
lebo druhá strana chcela deliť prakticky všetko, čo bolo vKošiciach.
Prelomil som to návrhom na spoluprácu medzi obidvoma uni-
verzitami, ktorá bola v Prešove akceptovaná a ktorá sa osvedčuje
dodnes.

V Košiciach zostali tri dobré fakulty: lekárska, prírodovedecká
a právnická. Na to, aby UPJŠ bola štandardnou univerzitou kla-
sického typu, bol potrebný vznik nových fakúlt. Preto som navrhol
založenie fakulty verejnej správy, filozofickej fakulty a teologickej
fakulty. Pri nápade s fakultou verejnej správy nás inšpirovala
nemecká skúsenosť, že dobrý štát musí mať dobrú verejnú správu,
ako aj to, že Slovenskej republike chýbali odborníci v tejto sfére.
Navyše, takáto fakulta na Slovensku a ani v Českej republike
dovtedy nebola. Začalo sa „na zelenej lúke“, bez skúseností, učiteľov
a materiálnych podmienok a často s prekážkami zo strany schva-
ľovacích orgánov. Koncepčne, ale aj priamo nám pri činnosti
fakulty pomohla univerzita v Bayreuthe, my sme zabezpečili bu-
dovu pre fakultu a internát. Oceňujem činnosť učiteľov košických
fakúlt, ktorí prišli túto fakultu tvoriť. Tá je dnes plne funkčná,
so všetkými akreditovanými stupňami štúdia, a preto jej založenie
považujem za úspešný počin.

Filozofická fakulta nemohla v tomto období vzniknúť pre

nedostatok materiálnych a ľudských zdrojov. Vznikla neskôr, keď
som už nebol rektorom. Ukázalo sa, že je to dobrá fakulta, potreb-
ná pre UPJŠ. Predstavitelia teologickej fakulty rímskokatolíckej
cirkvi v Košiciach prejavili po rozdelení záujem o pripojenie
k UPJŠ. Fakulta bola v tom čase súčasťou UK v Bratislave. Ukázali
v tom veľkú iniciatívu a my ústretovosť. Napriek tomu to nevyšlo,
lebo potrebný súhlas dala Svätá stolica Ružomberku.

Dá sa predpokladať, že v súčasnom, na Slovensku univerzitami
presýtenom prostredí bude vývoj UPJŠ smerovať skôr ku kvalite
ako ku kvantite, a Košice predsa chcú mať dobrú univerzitu.

prof. MUDr.

LadislavMirossay,

DrSc.

Každý rok existencie univerzity
je v jej živote zaujímavý a dôležitý.
Pre každého, kto stojí v čele takejto
inštitúcie a myslí to so svojou snahou
o jej rozvoj vážne, je to aj mimoriadne
vyčerpávajúce. Nejde len o každo-
dennú rutinnú prácu manažéra,
ale hlavne o kontinuálny tlak zo všet-

kých strán, ktoré sú dotyčným riadené alebo mu nadriadené.
Napriek relatívne veľkej voľnosti v rozhodovaní, ktorá vyplýva
znadobudnutých akademických slobôd univerzity, je veľmi ťažké až
nemožné byť úplne nezávislým. Nakoniec to nie je možné ani
vosobnom živote, pretože žiadny jednotlivec nežĳe v izolácii a jeho
názory, ale aj rozhodovanie sa formuje v prostredí vzájom-
nej interakcie s okolím. Naviac, keď človek nerozhoduje len sám
za seba, ale má na zreteli aj dopad na osud ním riadenej komunity,
je nútený výraznejšie pristupovať ku kompromisom, ako by to ro-
bil v osobnom živote. Dilemou sa potom stáva, či rozhodnutie,
s ktorým nie je celkom stotožnený, bude v budúcnosti profitom
pre celok, alebo len blamážou preňho samého. Pretože stále platí,
že úspech je náš a zlyhanie je tvoje.

Úspech univerzity závisí od postojov každého člena akade-
mickej obce. Jediným receptom na zvyšovanie kvality každej
inštitúcie je poctivá a svedomitá práca každého jednotlivca. A je
to jedno, aká je to práca. Aj človek s významným profesionálnym
uznaním v odbornej komunite robí zlé meno a znižuje kvalitu
univerzity, ak sa nevhodne a neférovo chová k študentom či svo-
jim spolupracovníkom. Ideálne by asi bolo, ak by jeho vysoká
odbornosť bola vyvážená vysokou úrovňou vzťahov, čo je najlep-
šia kombinácia k vzniku prirodzenej autority. Niet nad dobre
vyváženú prísnosť a veľkorysosť, nadhľad a súčasnú láskavosť,
ktorá nerobí aféry z malicherných pochybení, ale ani netoleruje
nedostatky zásadného charakteru. A hlavne nerobiť rozdiely a hrať
fér podľa vopred určených a zaužívaných pravidiel. Verím, že je to
cesta k adekvátnemu rešpektu a súčasnej obľúbenosti.

Univerzite prajem do ďalších rokov prevahu takých zamest-
nancov, a nemyslím tým len členov akademickej obce, ale úplne
všetkých. Prajem jej študentov, ktorí takéto postoje budú chápať
a vedieť ich oceniť. Prajem jej dlhodobé priaznivé spoločenské
prostredie a prajnú a tvorivú klímu.

Ďakujem za rozhovory i spomienky.

PhDr. Daniela Džuganová,

šéfredaktorka Universitas Šafarikiana
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SPOLOČNE V EÚ: SLOVENSKO-HOLANDSKÁ
PERSPEKTÍVA

Pri príležitosti 25. výročia existencie bilaterálnych vzťahov
medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ako aj
nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu sa uskutočnil
vo štvrtok 14. marca 2019 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach seminár pod názvom Spoločne v EÚ: slovensko-holandská

perspektíva.
Hlavnými hosťami a rečníkmi boli Jaap de Zwaan, profesor

európskeho práva na Erasmus Univerzite v Rotterdame a bývalý
riaditeľ Holandského inštitútu Clingendael; Duco Hellema,
profesor histórie na Univerzite v Utrechte; Vladimír Bilčík,
riaditeľ EÚ programu v SFPA a kandidát na poslanca Európskeho
parlamentu, a Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka Národ-
nej banky Slovenska. Seminár a diskusiu moderoval doc. JUDr.

Radomír Jakab, PhD., z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Cieľom iniciatívy, ktorej úlohou bolo nahliadnuť nielen do mi-

nulosti, ale aj do budúcna, bolo zvýšenie povedomia o Európskej
únii, jej úlohách a vplyve na každodenný život bežného občana
členského štátu. Okrem bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou
republikou a Holandským kráľovstvom tak bol kladený dôraz
predovšetkým na postavenie oboch krajín v EÚ, dôsledky členstva
v únii či možnosti prehĺbenia spolupráce.

NOVOVYMENOVANÍ PROFESORI UPJŠ
Prezident SRAndrej Kiska vymenoval v stredu 27. marca 2019

v Prezidentskom paláci 25 nových vysokoškolských profesoriek
a profesorov. Svoje zastúpenie mala aj Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Menovacie dekréty si z rúk prezidenta
prevzali: doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., v odbore epi-
demiológia; doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., v odbore mate-
matika; doc. PhDr.MargitaMesárošová, CSc., v odbore sociálna
psychológia a psychológia práce a doc. JUDr. Ladislav Orosz,

CSc., v odbore ústavné právo.

Novovymenovaným profesorkám a profesorom srdečne gratu-
lujeme!

UPJŠ V KOŠICIACH SI PRIPOMENULA
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN A DIEVČAT
VO VEDE

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede si každoročne pri-
pomíname 11. februára. Na tento významný deň, ktorý bol prĳatý
Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov s cie-
ľom podporiť plný a rovnaký prístup žien a dievčat k vede a ich
účasť vo vede, upriamuje svoju pozornosť čoraz viac svetových
a európskych organizácií. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach nebola výnimkou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa

žien a dievčat vo vede sa v pondelok 11. februára 2019 uskutočnilo
neformálne stretnutie rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr.

Pavla Sováka, CSc., s profesorkami pôsobiacimi na univerzite.
„Úprimne sa teším tomuto stretnutiu. Na univerzite máme medzi

študentkami úžasné vedecké talenty, naše dámy pracujúce v pozí-

ciách vysokoškolských pedagogičiek i vedeckých pracovníčok odvá-

dzajú úctyhodný výkon, ktorý si zasluhuje rešpekt a obdiv. Teším sa,

že viaceré ukázali, že vedia na seba zobrať zodpovednosť za vedenie

pracovísk či vedeckých tímov,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Oslavy Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede organizuje
každoročne UNESCO v spolupráci s partnermi a inštitúciami,
ktoré podporujú prístup a účasť žien a dievčat na vedeckej činnosti.
Napriek mnohým významným prínosom, ktoré ženy dosiahli
v oblasti vzdelávania a vedy v posledných desaťročiach, je ich
zastúpenie vo svete značne nerovnomerné. Podľa aktuálnych
informácií štatistického úradu UNESCO Institute of Statistics majú
ženy menej ako 30 % zastúpenie medzi svetovými výskumníkmi.
Na Slovensku sa venuje vede viac žien, ako je celosvetový priemer,
a to 42 %, čo je najviac z krajín V4. V porovnaní so svetovým
a slovenským meradlom, na UPJŠ v Košiciach pôsobí vo vede viac
žien ako mužov, a to 51 %.

„Cítim sa mimoriadne poctená pozvaním pána rektora, pro-

fesora Pavla Sováka, na stretnutie pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa žien a dievčat vo vede. Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika a zvlášť pán rektor vždy nezištne podporovali iniciatívy

v budovaní kariérnych perspektív a postupov nadaných vedeckých

pracovníčok v akademickej i výskumnej sfére na UPJŠ v Koši-

ciach. Dnes sú ženy skvelé matematičky, biologičky, chemičky,

vedkyne aj vo funkciách s rozhodovacími právomocami. Medzi-

národný deň žien a dievčat vo vede má motivovať a netreba

váhať. Ak chceme, treba sa vydať na túto cestu. Všetkým im držím

palce,” uviedla prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., ktorá
prĳala pozvanie na neformálne stretnutie v budove Minerva.

ZO ŽIVOTA
UNIVERZITY
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UPJŠ V KOŠICIACH PODPÍSALA
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
SO SPOLOČNOSŤOU NOVITECH

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pokračuje v nad-
väzovaní spoluprác s inštitúciami v oblasti výskumu a experi-
mentálneho vývoja. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol

Sovák, CSc., podpísal v pondelok 25. marca 2019 Memorandum
o spolupráci so spoločnosťou NOVITECH. Stalo sa tak na pôde
Rektorátu UPJŠ v Košiciach za účasti predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa NOVITECH, a. s., Ing. Atillu Tótha,

PhD., riaditeľa pre stratégiu rozvojových projektov Martina

Mojžiša a dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Cieľom memoranda je vytvoriť platformu pre obojstranne
prospešnú spoluprácu UPJŠ a NOVITECH v oblasti základného
a priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti
digitálneho podniku. Zmluvné strany memoranda sa dohodli
na spolupráci pri prezentácii a propagácii výsledkov vedecko-
výskumnej činnosti oboch zúčastnených strán, pri organizácii
vedeckých konferencií a seminárov, študentských súťaží, popu-
larizácii štúdia technických a prírodovedeckých odborov, pri
podávaní projektov v rámci jednotlivých výziev, ako aj na spo-
lupráci pri formulovaní tém diplomových a doktorandských prác.

NA SLÁVNOSTNOM PODUJATÍ
V BRUSELI NECHÝBALA ANI UPJŠ
V KOŠICIACH

V priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ
v Bruseli sa 7. marca 2019 konalo slávnostné podujatie pri
príležitosti piateho výročia Styčnej kancelárie SR pre výskum
a vývoj v Bruseli (SLORD). V rámci programu odzneli prezentácie
úspešných zástupcov z prostredia výskumno-inovačnej komunity
na Slovensku. Ich cieľom bolo oboznámiť medzinárodné publi-
kum o významných osobnostiach a projektoch v oblasti výskumu
a inovácií v Slovenskej republike. Na podujatí nechýbala ani
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, o ktorej vo svojich prezentáciách
hovorili rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
a riaditeľ TIP – UPJŠ prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Rektor UPJŠ v Košiciach predstavil úspešné projekty centier
excelentnosti, univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskum-
ného centra Slovenskej akadémie vied. Vo svojej prezentácii
zároveň hovoril o prioritných úlohách UPJŠ, ku ktorým patrí aj
optimalizácia plnenia zámerov v oblasti inovácií, transferu a IPR
prostredníctvom nového Technologického a inovačného parku
UPJŠ. V neposlednom rade vystúpil so svojou prezentáciou riaditeľ
TIP – UPJŠ v Košiciach. V rámci svojho vystúpenia predstavil
jedinečný projekt spoločnosti Saftra Photonics s názvom PickMol.

Podujatie podnietilo vysoký záujem. Celkovo sa ho zúčastnilo
105 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia členských štátov
EÚ a asociovaných krajín, zástupcovia rôznych generálnych ria-
diteľstiev Európskej komisie, Európskeho parlamentu; Rady EÚ,
akadémie, priemyslu, vrátane malých a stredných podnikov a od-
borných združení a asociácií v Bruseli.

88. ZASADNUTIE SRK
SA USKUTOČNILO NA UPJŠ V KOŠICIACH

Rektorky a rektori slovenských univerzít a vysokých škôl sa
stretli v dňoch 25. a 26. apríla 2019 na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Rokovali o aktuálnych témach vysokého
školstva a legislatívnych zmenách týkajúcich sa riadenia kvality,
sústavy študĳných odborov a posilnenia kapacít v oblasti výskumu
a vzdelávania. Osobitne boli prerokované dve oblasti: občianska
zodpovednosť študentov v eurovoľbách a otvorená veda a otvorený
prístup.

Súčasťou zasadnutia SRK bolo aj kolokvium o otvorenej
vede/vede 2.0 a otvorenom prístupe, ktoré sa uskutočnilo v prvý
deň rokovaní v aule na Kostlivého ulici. Cieľom kolokvia bolo
informovať vedenia vysokých škôl o politikách otvorenej vedy a
otvoreného prístupu a diskutovať o súčasných možnostiach
vysokých škôl a potrebných zmenách. Účastníci mali možnosť
diskutovať so zodpovednými odborníkmi z Centra vedecko-
technických informácií SR a zástupcom SRK v pracovnej komisii
Európskej asociácie univerzít pre otvorenú vedu/vedu 2.0.

KÓREJSKÝ VEĽVYSLANEC NAVŠTÍVIL UPJŠ
V KOŠICIACH

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
prĳal vo štvrtok 14. marca 2019 veľvyslanca Kórejskej republiky
Byunghwa Chunga. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Rektorátu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Témami rozhovoru
boli možnosti spolupráce UPJŠ s veľvyslanectvom Kórejskej
republiky.

ZO ŽIVOTA
UNIVERZITY
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ZO ŽIVOTA
UNIVERZITY

DIGITÁLNA JEDNOTKA ROKA 2018
Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície

pre digitálne zručnosti a povolania SR sa 14. februára 2019 stretli
na výročnom zasadnutí na pôde Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. Hlavnými bodmi
programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície,
prezentácia pristupujúcich členov a odovzdanie ocenení Digitálna
jednotka 2018. Laureátom tejto špeciálnej ceny sa stala aj Uni-
verzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Digitálna koalícia má k dnešnému dňu 67 členov, ktorí spolu
deklarovali celkovo 208 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konku-
rencieschopnosti Slovenska. V uplynulom roku sa aktivity jej
členov výrazne podpísali pod úspešné napredovanie Slovenska
k digitálnej transformácii.

Výročného zasadnutia sa zúčastnili predseda vlády SR a čestný
predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády
SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digi-
tálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie
Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário

Lelovský a zástupcovia členských subjektov. Hostiteľom podu-
jatia bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Miroslav Lajčák. Za UPJŠ v Košiciach sa výročného zasadnutia
zúčastnil poradca rektora pre oblasť ďalšieho vzdelávania,
e-vzdelávania a AiS2 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

DO CELOSVETOVEJ KAMPANE
LIGHT IT UP BLUE SA OPÄŤ ZAPOJILA
AJ UPJŠ V KOŠICIACH

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 kam-
pane opäť zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Z iniciatívy Spolku medikov mesta Košice zorganizovala podujatie
pod spoločným názvom Rozsvieť modrú pod záštitou rektora UPJŠ
v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Po minuloročnom
úspechu rovnomenného podujatia pripravili študenti druhý ročník
tejto akcie, ktorá sa uskutočnila 2. apríla 2019 v areáli UPJŠ
v Košiciach.

„Hlavným cieľom akcie Rozsvieť modrú bolo vyjadrenie podpory

a spolupatričnosti autistom a ich rodinám. Zároveň sme chceli zvýšiť

povedomie verejnosti o autizme, ale aj iných mentálnych poruchách,

ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti, a prispieť tak k odstráneniu

ich takzvanej stigmatizácie. My, študenti a reprezentanti našej

alma mater, sme sa rozhodli bojovať so stigmatizáciou ľudí s di-

agnózou autizmus, pretože autisti rozhodne nepatria do ‚autu‘,”

uviedla organizátorka Eva Baranová zo Spolku medikov mesta
Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vďaka podujatiu Rozsvieť modrú vyjadrili študenti a zamest-
nanci univerzity podporu autistom a ich rodinám prostredníctvom
modrého oblečenia a modrej nálepky s heslom „Light It Up Blue“.
Univerzitné podujatie sa konalo aj v budove Minerva, kde sa
uskutočnil popoludňajší program venovaný prezentáciám, videám
a aktivitám súvisiacim s problematikou autizmu.

Vo večerných hodinách sa 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 mestomKošice spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi
autizmom.

Zároveň mali záujemcovia možnosť zapojiť sa do Light It Up

Blue Photography Challenge 2019, ktorá prebiehala vo facebookovej
udalosti s rovnakým názvom do 9. apríla 2019. Študenti a za-
mestnanci UPJŠ, ktorí zverejnili svoju fotografiu s hashtagmi
#lightitupblue, #SMMK, #UPJS, mohli vyhrať zaujímavé ceny
s logom univerzity.

UPJŠ V KOŠICIACH NAVŠTÍVILI VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI INTEGRAČNÉHO PROCESU
SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga

Orosová, CSc., prĳali vo štvrtok 25. apríla 2019 premiéra SR
za obdobie rokov 1998 – 2006, prezidenta Inštitútu pre politiku
a reformy a Centra pre európske štúdiá Wilfrieda Martensa
v Bruseli Mikuláša Dzurindu a hlavného vyjednávača vstupu SR
do EÚ, prvého slovenského eurokomisára a v súčasnosti osobit-
ného vyslanca Európskej únie pre podporu slobody náboženstva
alebo viery vo svete Jána Figeľa. Stretnutie sa uskutočnilo
na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Po prĳatí v kancelárii rektora sa uskutočnila diskusia so štu-
dentmi pod názvom 15 rokov v EÚ pri príležitosti výročia vstu-

Strany 8 – 10 pripravili Mgr. Linda Babušík Adamčíková a Mgr. Adriana Sabolová

Rektorát UPJŠ v Košiciach

pu Slovenska do Európskej únie. Podujatie sa uskutočnilo v prie-
storoch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach a zorga-
nizovala ho Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach. Cieľom
podujatia bolo zvýšenie povedomia o Európskej únii a jej inšti-
túciách pred blížiacimi sa eurovoľbami. Pred piatimi rokmi sa totiž
Slovensko zaradilo na „chvost“ rebríčka štátov Európskej únie
v rámci účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu – v roku
2014 sa eurovolieb v SR zúčastnilo totiž len 13,05 % oprávne-
ných voličov.
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NA DŇOCH OTVORENÝCH DVERÍ
NA UNIVERZITE VÍTALI ZÁUJEMCOV
PEDAGÓGOVIA I ŠTUDENTI (2)

Sme vďační a tešíme sa z hojnej účasti a prejaveného záujmu
zo strany študentov zvažujúcich štúdium na našej fakulte a tešíme
sa na budúcu spoluprácu, ako aj na budúci ročník Dňa otvorených

dverí.

Zaujímavý program na fakulte

verejnej správy bol ukončený diskusiou

„Vy sa pýtate, my odpovedáme“

Jednou z fundamentálnych činností Fakulty verejnej správy UPJŠ
v Košiciach je orientácia na budúcich študentov. Uskutočňuje sa
predovšetkým propagáciou fakulty a štúdia, osobitne zameranou
na cieľovú skupinu stredoškolákov, ale aj na verejnosť ako takú.
Tradičným každoročným podujatím, na príprave a realizácii
ktorého participuje vedenie fakulty, všetky katedry a študenti, je
Deň otvorených dverí.

V tomto roku sa Deň otvorených dverí konal 1. marca. Pre
návštevníkov bol pripravený zaujímavý program, ktorý sa začal
príhovorom prof. JUDr. Igora Palúša, CSc., o verejnej správe,
o jej organizácii, cieľoch, úlohách a význame. Pre návštevníkov
boli zaujímavé informácie o profile absolventov študĳných pro-
gramov verejná správa a európska verejná správa a o možnostiach
ich uplatnenia v orgánoch štátnej správy a samosprávy a vo ve-
rejnoprávnych korporáciách na Slovensku a v inštitúciách
Európskej únie. O vplyve fakulty na profesionálnu kariéru a osob-
nostný rozvoj rozprávali dvaja absolventi. Jedným z nich bol Mgr.

Martin Hamráček, vedúci Odboru živnostenského podnikania
Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, a druhým bol Mgr. Peter

Berinšter, ktorý je zástupcom starostu mestskej časti Košice
– Západ. Obaja absolventi pútavo rozprávali o svojom štúdiu,
študentskom živote a o uplatnení sa vo verejnej správe. Štúdium
a profil absolventa dotvorili prezentácie zástupcov jednotlivých
katedier o predmetovej ponuke. Návštevníci podujatia boli taktiež
informovaní o prĳímacom konaní, štúdiu a možnostiach štúdia
v zahraničí. Oficiálny program bol ukončený diskusiou nazvanou
Vy sa pýtate, my odpovedáme. Na otázky uchádzačov o štúdium, ich
rodičov a kariérnych poradcov napr. aj o zapojení expertov z praxe
do vyučovacieho procesu, o odbornej praxi a zahraničných
mobilitách odpovedala prodekanka pre vzdelávaciu činnosť.

V druhom bloku podujatia diskutovali návštevníci so zástup-
cami študentskej časti Akademického senátu FVS UPJŠ a Študent-
ského parlamentu, mimo iného o mimoškolských aktivitách,
prezreli si priestory pobočky Univerzitnej knižnice UPJŠ na fakulte
amohli sa takisto zúčastniť výučby.

Na Deň otvorených dverí zavítalo takmer 100 návštevníkov
predovšetkým z Košického a Prešovského kraja a my veríme,
že mnohí z nich budú dobrými študentmi a úspešnými absol-
ventmi našej fakulty.

Autori príspevkov:
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach
Doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.

Fakulta verejnej správy UPJŠ vKošiciach

Ako bolo avizované v príspevku v čísle 1/2019 Universitas
Šafarikiana, záujemcovia o štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ sa
tešili z DOD dňa 27. 2. 2019 a záujemcovia o štúdium na Fakulte
verejnej správy UPJŠ dňa 1. 3. 2019.

„Dvere dokorán“ otvorili

pre budúcich právnikov

Na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
vKošiciach sa pre záujemcov o štúdium vodbore právo už tradične
otvorili „dvere dokorán“. Právnická fakulta im tak ponúkla
možnosť oboznámiť sa s procesom výučby, podmienkami a vý-
hodami štúdia na košickej fakulte práva. Aj vďaka blízkemu sídlu
Ústavného súdu Slovenskej republiky, s ktorým fakulta spolupra-
cuje v rámci rôznych vedeckých či odborných podujatí a stáží,
predstavuje vhodný objekt výberu pre ďalšie štúdium.

Záujemcovia o štúdium sa dňa 27. februára 2019 mali možnosť
osobne oboznámiť s podmienkami prĳímacieho konania, ove-
riť si prípadné nejasnosti a v neposlednom rade sa zoznámiť
s priestormi, v ktorých prebieha výučbový proces. Program dňa
otvorených dverí sa začal predstavením fakulty, študĳných
programov, foriem štúdia, možností zapojenia sa do programu
ERASMUS+ a mimoškolských aktivít, ktoré sú žiadaným
aefektívnym doplnkom právnického vzdelávania. Príkladommôžu
byť študentské sympóziá, napr. z medzinárodného a európskeho
práva, pracovného či feudálneho práva, ako aj účasť študentov
na medzinárodných moot courtoch – simulovaných súdnych
sporoch, napr. z medzinárodného azylového práva, práva ozbro-
jených konfliktov a humanitárneho či európskeho práva. Spome-
nutá bola aj spolupráca s právnou praxou, sociálna podpora
študentov amožnosti uplatnenia absolventov. To všetko predstavil
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., vtedajší prodekan pre
vzdelávanie, v súčasnosti dekan Právnickej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach.

Program pokračoval workshopom venovaným ochrane úda-
jov podľa GDPR simuláciou úniku údajov, ako aj predstavením
inovatívnych foriem právneho vzdelávania – právnych kliník
– predstavená bola Klinika Street Law a Klinika občianskeho
práva. Prezentácia tak bola venovaná formám, v rámci ktorých
majú študenti možnosť nadobudnúť či zlepšiť praktické skúsenosti
a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri vykonávaní rôznych
právnických profesií.
Záujem účastníkov Dňa otvorených dverí sa následne presunul
na účasť na reálnej výučbe predmetov medzinárodné právo ve-
rejné, obchodné právo, trestné právo a civilné právo, v rámci
ktorých si mohli vyskúšať fungovanie na reálnych seminároch
spoločne s aktuálnymi študentmi fakulty a zažiť formu výučby,
na ktorej budú, potenciálne, účastní v budúcnosti.

ZO ŽIVOTA
UNIVERZITY
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ZO ŽIVOTA
LEKÁRSKEJ FAKULTY

Pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej
infraštruktúry, ktorá je súčasťou európskej výskumnej infra-
štruktúry ECRIN-ERIC, sa 22. marca 2019 v košickom Hoteli
DoubleTree by Hilton uskutočnilo 1. národné stretnutie
SLOVACRIN. Podujatie, ktorého sa zúčastnil aj generálny riaditeľ
ECRIN profesor Jacques Demotes z Francúzska, zorganizovala
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, ktorá je národným vedeckým
partnerom tejto paneurópskej organizácie zameranej na rôzne
formy akademického klinického výskumu a medzinárodné
biomedicínske vedecké projekty. LF UPJŠ bude koordinátorom
všetkých aktivít tejto výskumnej infraštruktúry realizovaných
vSlovenskej republike pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

„ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network)

je neziskovým združením, ktoré spája vedeckých partnerov a siete

v celej Európe. Slovenská republika sa stala súčasťou tejto pan-

európskej organizácie zameranej na všetky formy klinického

výskumu v minulom roku, pričom základy pre vznik Slovak Clinical

Research Infrastructure Network – SLOVACRIN boli starostlivo

pripravované už od roku 2017. Po náročných rokovaniach bolo

Slovensko v máji 2018 na ECRIN Assembly of Members v Buda-

pešti predstavené ako kandidátska krajina a následne prĳaté ako

krajina so štatútom pozorovateľa. Národné základy budúcej siete

boli položené na stretnutí konanom na Ministerstve zdravotníctva

SR 11. septembra 2018,“ vysvetľuje genézu vzniku dekan Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý
sa najviac pričinil o etablovanie ECRIN na Slovensku a pôsobí
vo funkcii generálneho riaditeľa infraštruktúry SLOVACRIN.

Ako konštatuje rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
vKošiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., „vznik SLOVACRINu

predstavuje významný krok vpred nielen pre Slovenskú republiku,

ale aj pre našu univerzitu. Vnímam ho ako príležitosť na po-

silnenie kontaktov a zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce

našich odborníkov v oblasti výskumu a klinických štúdií.”

UPJŠ sa v krátkom čase plnohodnotne

zapojila do európskeho výskumného

priestoru

Veľkou výhodou spolupráce Slovenska s touto európskou
výskumnou infraštruktúrou je možnosť zapojenia sa slovenských
lekárov a výskumníkov do predklinického a klinického výskumu
a kooperácia s podobne zameranými európskymi pracoviskami,
ktoré predstavujú absolútnu špičku v danej oblasti.

„ECRIN má v súčasnosti v portfóliu 50 klinických štúdií

zameraných na široké spektrum ochorení z rôznych medicínskych

odborov s priemerom 6 klinických skúšaní na jedného člena

a celkovým počtom obyvateľov nad 300 miliónov, čo z neho robí veľmi

atraktívny priestor na akademický klinický výskum,“ poznamenáva
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého je v súčasnosti
Slovenská republika prostredníctvom združenia SLOVACRIN
zapojená už do dvoch medzinárodných projektov ECRIN.

„V krátkom čase sme sa plnohodnotne zapojili do medzinárod-

ného výskumného priestoru v Európe, čo je dôkazom efektívnosti

a zmysluplnosti nášho členstva v ECRIN-ERIC, a pevne verím,

že budúcnosť nám prinesie možnosť byť nie len participujúcou

krajinou, ale aj koordinátorom – lídrom pre veľké medzinárod-

né projekty, a Slovensko sa stane plnohodnotným partnerom pre

LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ ZORGANIZOVALA
1. NÁRODNÉ STRETNUTIE SLOVACRIN

Dekan LF UPJŠ a generálny riaditeľ
SLOVACRIN prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD., pri slávnostnom otvorení

Zľava: európska korešpondentka SLOVACRIN MVDr. Simona SONDERLICHOVÁ; vedúca Oddelenia klinického skúšania ŠUKL Mgr. Katarína
KOVÁČOVÁ; prorektor UPJŠ v Košiciach pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.; generálny riaditeľ ECRIN
prof. Jacques DEMOTES, MD, PhD., z Francúzska; dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a generálny riaditeľ SLOVACRIN prof. MUDr. Daniel PELLA,
PhD.; medicínska riaditeľka SLOVACRIN MUDr. Beáta ČEČETKOVÁ, PhD., a manažérka farmakovigilancie v infraštruktúre SLOVACRIN
MUDr. Radka Troničková
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veľké krajiny v priestore Európy,“ hovorí generálny riaditeľ
SLOVACRIN prof. Daniel Pella.

Členmi ECRIN sú aktuálne Francúzsko, Nemecko, Maďarsko,
Taliansko, Nórsko, Írsko, Portugalsko, Španielsko a Česká
republika. Slovenská republika, podobne ako Švajčiarsko, má zatiaľ
štatút pozorovateľa, čo znamená, že pri hlasovaniach má iba
poradný hlas, no získala kompletný prístup k celej škále služieb
ECRIN. Stav pozorovateľa nám taktiež umožňuje plný prístup
k podpore ECRIN a umožňuje naše plnohodnotné zapojenie sa
do medzinárodného priestoru akademických klinických skúšaní.

Zásluhou spolupráce s európskymi

partnermi sa stávame zaujímavými

pre riešenie veľkých špecifických štúdií

Vo svojej prednáške zameranej na význam nadnárodných
multicentrických štúdií a dôležitosť zapojenia viacerých krajín
do ich realizácie konštatoval organizátor podujatia prof. MUDr.
Daniel Pella, PhD.: „Medzinárodné klinické štúdie pomáhajú predísť

duplicite výskumu, zrýchľujú publikovanie výsledkov a predo-

všetkým umožňujú zapojiť a sledovať podstatne väčšiu vzorku

pacientov, pretože sa od stoviek či tisícok pozorovaných pacientov

dostávame už k päťmiestnym číslam, ktoré majú oveľa väčšiu

relevanciu a umožnia nám vďaka partnerstvám konkurovať takým

krajinám, ako je USA alebo Čína. Zásluhou spolupráce s európ-

skymi partnermi sa stávame rovnako zaujímavými pre riešenie

veľkých špecifických štúdií, ktorých praktickým prínosom môže

byť podstatne skorší prístup k inovatívnym metódam liečby pre

slovenských pacientov a finančná úspora pre naše zdravotné

poisťovne.“

Vznikom SLOVACRINu sa vytvorila možnosť intenzívnej-
šieho zapojenia sa do medzinárodných biomedicínskych vedeckých
projektov aj pre ďalšie pracoviská. SLOVACRIN pôsobí ako
národný uzol a ponúka možnosti realizovania akademických
klinických skúšaní pre celé Slovensko od nemocníc cez výskumné
inštitúcie po univerzity a jednotlivé fakulty.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach

ŠTUDENTI LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ
ZORGANIZOVALI ŠTVRTÝ BEH MEDIKOV
S REKORDNOU ÚČASŤOU

Tohto roku sa uskutočnil už štvrtý ročník Behu medikov

mesta Košice v réžii študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach,
pri ktorom sa snúbil zdravý pohyb na čerstvom vzduchu s be-
nefíciou pre detských pacientov.

Podujatia, ktoré sa uskutočnilo v utorok 9. apríla 2019,
sa zúčastnilo celkovo 110 mužov a 103 žien, pričom medzi štar-
tujúcimi bol veľký počet zahraničných študentov LF UPJŠ a via-

cero účastníkov z iných fakúlt a stredných škôl. Bežalo sa spred
lekárskej fakulty smerom ku Kuzmányho ulici, ďalej cez Vojenskú
a Ondavskú späť na Triedu SNP 1. Nenáročnú trojkilometrovú
trať, zato v silnom vetre, zvládlo všetkých 213 účastníkov, ktorých
odštartoval prodekan pre štúdium v študĳnom programe
všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku doc. MUDr. Pavol

Kristian, PhD.

Prvým mužom v cieli bol Filip Sklenárik zo Strojníckej
fakulty TUKE s časom 10 minút a 13 sekúnd, na druhom a treťom
mieste boli študenti Lekárskej fakulty UPJŠ z Nemecka Norman

Stark a Vitus Brandl. V kategórii žien bodovali medičky
– prvenstvo obhájila vlaňajšia víťazka štvrtáčka Barbara

Chrenková, ako druhá sa umiestnila druháčka Zuzana Gej-

došová a ako tretia skončila Nórka Anniken Aanesen, ktorá
študuje na LF UPJŠ v 5. ročníku.

„Štartovné bolo 3 eurá a vďaka rekordnej účasti sa nám poda-

rilo vyzbierať pre Detskú fakultnú nemocnicu celkom peknú sumu

peňazí – 654 eur, ktoré budú použité na spríjemnenie prostredia

pre malých pacientov a spestrenie ich voľnočasových aktivít,“ hovorí
organizátorka pretekov, študentka 2. ročníka LF UPJŠ Anna

Jenčová.
Beh medikov zorganizoval Klub verejného zdravia Spolku

medikov mesta Košice, ktorý pripravil počas dvojhodinovej
registrácie aj sprievodné aktivity (meranie krvného tlaku a tuku
v tele a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie na figurínach),
hromadnú rozcvičku pod vedením inštruktoriek z Addiction
Clubu a taktiež občerstvenie pre bežcov v podobe ovocia a pit-
ného režimu. Dvestotrinásť účastníkov predstavuje dosiaľ najvyšší
počet štartujúcich – v prvom ročníku ich bolo 164, v druhom
147 a vlani 182.

Stúpajúci záujem študentov o podujatie veľmi teší dekana
Lekárskej fakulty UPJŠ prof.MUDr.Daniela Pellu, PhD. „Ak chce

niekto odporúčať zdravý pohybový režim svojim pacientom, musí

sám ísť príkladom, a to nielen slovami, ale aj činmi. Preto túto akti-

vitu našich medikov veľmi vítam, som rád, že sa z nej stáva tradícia,

a budem sa tešiť, ak pribudnú časom aj ďalšie podobné podujatia,“

hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Víťazi:

Muži

1. miesto: Filip Sklenárik (10:13)
2. miesto: Norman Stark (10:24)
3. miesto: Vitus Brandl (10:43)

Ženy

1. miesto: Barbara Chrenková (10:48)
2. miesto: Zuzana Gejdošová (11:36)
3. miesto: Anniken Aanesen (13:05)

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Žofia Hnátová a Branislav Puzder

ZO ŽIVOTA
LEKÁRSKEJ FAKULTY
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AKCIA MEDIKOV ZDRAVIE POD KONTROLOU PRIVIEDLA
STOVKY ĽUDÍ K ZAMYSLENIU SA NAD SVOJÍM ZDRAVÍM

ZO ŽIVOTA
LEKÁRSKEJ FAKULTY

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali
v sobotu 6. apríla 2019 v košickom nákupnom centre Aupark
podujatie Zdravie pod kontrolou. Išlo o štvrtý ročník úspešného
projektu Spolku medikov mesta Košice pre širokú verejnosť
zameraný na rôzne oblasti zdravia.

„Podujatie s názvom ‚Zdravie pod kontrolou‘ sa konalo v ôsmich

európskych krajinách – okrem Slovenska aj v Českej republike,

Poľsku, Rumunsko, Bulharsku, Chorvátsku, Čiernej Hore a Mace-

dónsku. V Košiciach sme mali pre návštevníkov obchodného centra

pripravených 9 informačných stánkov, ktoré navštívilo niekoľko

stoviek ľudí,“ hovorí študentka 3. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach Romana Bodnárová, vedúca Klubu verejného zdra-
via Spolku medikov mesta Košice.

Na projekte sa podieľalo celkovo 42 študentov všeobec-

ného a 5 študentov zubného lekárstva, ktorí v spolupráci
s Nadáciou Kvapka nádeje, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
a Svetom zdravia pripravili pre záujemcov aktivity nazvané
Zdravie v číslach, Antitobacco, Mužské a ženské záležitosti,
MOLE, Zdravý úsmev, Dobrák od kosti, Prvá pomoc, Nemocnica
u medvedíka a Hygiena rúk. Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., aktivitu štu-
dentov, ktorou si už počas svojho štúdia trénujú komunikačné
zručnosti a kontakt s pacientom, víta a teší ho jej priaznivý
ohlas u verejnosti.

„Najväčší záujem zo strany verejnosti bol o stánok Zdravie

v číslach, kde si nechalo zmerať svoju glykémiu 390 ľudí. Okrem

koncentrácie cukru v krvi sme ľuďom merali aj hodnoty krvného

tlaku, cholesterolu a celkového zloženia tela zahŕňajúce množstvo

tuku, svalstva a vody v organizme,“ vysvetľuje Romana Bodnárová.
Veľký záujem bol o stanovište s prvou pomocou, kde bola

možnosť trénovať kardiopulmonálnu resuscitáciu na figurínach
imitujúcich telo dospelých, detí a bábätiek a taktiež možnosť vy-
skúšať si ošetrenie otvorených zlomenín a masívneho krvácania,
čo využilo 187 ľudí. Len o čosi menej ľudí navštívilo stánok
Antitobacco, kde študenti merali množstvo oxidu uhoľnatého
vo vydychovanom vzduchu, a fajčiari si svoje hodnoty mohli
porovnať s hodnotami nefajčiarov, pričom dostali aj informácie
o rizikách fajčenia a informačné letáčiky o spôsobe, ako sa
zbaviť tohto zlozvyku. Pri tomto stánku sa pristavilo celkovo
180 ľudí, ktorí mohli symbolicky vymeniť cigaretu za zdravé

jablko. Stosedemdesiatšesť ľudí prejavilo záujem o stánok Zdravý
úsmev, v ktorom mohli trénovať správnu techniku čistenia
zubov, a rovnaký počet mal záujem o novinku tohoročného
podujatia – stanovište Hygiena rúk, kde si mohli pomocou UV
lampy overiť správnu techniku umývania rúk.

„V ďalších stánkoch sme informovali o prevencii rakoviny re-

produkčného systému a kože, predvádzali techniku správneho samo-

vyšetrenia prsníkov a semenníkov na ich silikónových modeloch,

informovali sme o možnosti darovať krvotvorné bunky a zapísať sa

do národného registra darcov kostnej drene a pre najmenších sme si

pripravili stanovište s Nemocnicou u medvedíka. Hravou formou

sme sa snažili viac ako stovku detí zbaviť syndrómu bieleho plášťa,

naučiť ich základy anatómie ľudského tela, zoznámiť ich so základný-

mi medicínskymi inštrumentmi a priblížiť im prácu lekára,“ pozna-
menáva vedúca Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta
Košice, podľa ktorej mala akcia u ľudí veľmi dobrý ohlas. So štu-
dentmi okoloidúci živo diskutovali a kládli im množstvo otázok.

„Hlavným cieľom tohto podujatia bolo, aby si naše rady vzali

ľudia k srdcu a viac dbali na svoje zdravie a prevenciu. Veríme, že sa

nám to podarilo a že sme ľuďom poskytli užitočné rady a nasmero-

vali ich správnym smerom,“ dodáva Romana Bodnárová.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Romana Bodnárová
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HISTORICKÁ AULA OŽILA SPOMIENKAMI
ABSOLVENTOV ROČNÍKA 1969

Už po tretíkrát sa Historická aula UPJŠ v Košiciach zaplnila
bývalými absolventmi magisterského štúdia, ktorí ukončili štú-
dium pred 50 rokmi. Prišli, aby v aule svojej alma mater, v ktorej
kedysi vyslovili slávnostné „Spondeo ac polliceor“, prevzali z rúk
dekana PF UPJŠ prof. RNDr. Gabriela Semanišina, CSc.,
diplom, potvrdzujúci absolutórium v príslušnom, nimi absolvo-
vanom študĳnom odbore. Prevzatím diplomu opätovne potvrdili,
že ich profesĳný, ale aj osobný život je nerozlučne spätý s prí-
rodnými vedami, matematikou a informatikou a sú na to patrič-
ne 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 vlast-
nej profesĳnej sebarealizácii. Tieto vzácne momenty odvtedy
zažívali a zažívajú mnohé ďalšie generácie absolventov Prírodo-
vedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika.

Po skončení slávnostného ceremoniálu sa absolventi zvítali
nielen so svojimi bývalými kolegami, pričom s mnohými sa nevi-
deli celé polstoročie, ale i so svojimi bývalými učiteľmi. Atmosféra
v sále bola plná radosti i spomienok. Akoby sa na chvíľu zastavil
čas a z absolventov ročníka 1969 sa opäť stali tí poznania chtiví,
sebavedomí, ambiciózni mladí študenti.

To, že Zlatá promócia sa stáva hodnotnou tradíciou fakulty,
potvrdzujú slová docenta Vojtecha Bálinta, ktoré odzneli
na slávnostnom ceremoniáli v príhovore za všetkých jeho bý-
valých kolegov, absolventov ročníka 1969:

„V mene mojich spolužiakov a spolužiačok chcem vyjadriť ú-

primné poďakovanie vedeniu prírodovedeckej fakulty za tento

dnešný krásny darček. Všetci sme sa snažili dodržať promočný sľub

a pol storočia sme šírili dobré meno našej alma mater v najrôz-

nejších kútoch sveta. Mimoriadna vďaka vám patrí za to, že ste

si spomenuli na nás, ‚starých absolventov‘, a dali ste nám možnosť

na naše malé nepríjemnosti patriace k nášmu veku aspoň na chví-

ľu zabudnúť. Hoci sa mnohí z nášho ročníka pravidelne stretávame,

nič to neuberá na vzácnosti a jedinečnosti tohto dňa, lebo s nejed-

ným spolužiakom sa práve dnes stretneme prvý raz po 50 rokoch.

A dovoľte mi v tejto chvíli pripomenúť aj spolužiakov, ktorých už

nikdy nestretneme...

Odkedy bolo zavedené financovanie škôl ‚za kus‘, teda podľa počtu

študentov, neuveriteľne sa rozmnožil počet škôl, lebo veď ‚učiť vie

každý‘. Takže každá škola musí bojovať o prežitie. A čím lepšia škola,

tým tvrdšie musí bojovať! Za takých okolností sa kvalita udržuje

len veľmi ťažko. Som ale rád, že naša alma mater vcelku úspešne

prekonáva tieto ťažké časy. A keď vidím vedenie prírodovedeckej

fakulty, som presvedčený, že by prekonala aj oveľa horšie veci. Všetci

jej z celého srdca úprimne prajeme veľa síl a ďakujeme za všetko,

čo nám táto škola dala.“

PhDr. Svetlana Libová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ
NÁBOJ

Praha, Budapešť, Varšava, Pasov, Zürich, Cambridge, Edin-
burgh či Novosibirsk. Nielen v týchto, ale v celkovo 17 európskych
mestách sa v piatok 22. marca 2019 uskutočnila medziná-
rodná matematická súťaž NÁBOJ. V rámci Slovenskej republiky
si matematici zmerali svoje sily v Bratislave a v Košiciach.
V metropole východného Slovenska organizujú už osem rokov
túto súťaž študenti a doktorandi Ústavu matematických vied
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach v spolupráci s dobrovoľníkmi z Občianskeho združenia
STROM. Košická časť súťaže NÁBOJ sa konala na Gymnáziu
Alejová 1 vKošiciach.

„Matematický Náboj má aj svoju fyzikálnu verziu, ktorú

posledné dva roky spoluorganizuje na Slovensku aj naša fakulta,

a koná sa zvyčajne v novembri. Okrem ‚Nábojov‘ a predmetových

olympiád organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

v spolupráci s partnermi viacero súťaží v prírodných vedách, ma-

tematike a informatike, ako pre žiakov základných, tak aj stred-

ných škôl. Aj takýmito aktivitami sa snažíme podporovať rozvoj

žiackych odborných vedomostí, zručností a veríme, že aj kladný

vzťah k vede a prírodovednému vzdelávaniu,“ uviedol dekan Príro-
dovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Gabriel

Semanišin, PhD.

V košickej časti medzinárodnej matematickej súťaže NÁBOJ

sa stretlo 50 tímov a takmer 250 súťažiacich. Jednotlivé tímy
súťažili v dvoch kategóriách – Juniori a Seniori. Náročnosť úloh
bola nastavená tak, že sa súťaže mohli zúčastniť aj študenti, ktorí
s matematickými súťažami nemali veľa skúseností, a pritom
si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád.

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Rektorát UPJŠ v Košiciach
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SVETOVÍ NIELEN NA 24 HODÍN
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Posledný marcový víkend patrili Kasárne/Kulturpark 160
hackerom. Hack Košice, udalosť, ktorá vnašich zemepisných šírkach
nemá obdobu, si získala rešpekt a uznanie účastníkov z celého
sveta, hoci bola prvou svojho druhu na Slovensku. Prírodoved-
ecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa ako
generálny partner vo výraznej miere podieľala na úspechu
hackathonu najmä skúsenosťami svojich zamestnancov, ktorí
zabezpečovali technickú podporu, stravu či materiálnu základňu.
Jednou z osôb, bez ktorých by sa táto udalosť neuskutočnila, bol
aj doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Z pozície prodekana pre
vonkajšie vzťahy nadviazal kontakt s partnermi a dohodol zmluv-
né podmienky.

Patronát nad prvým hackathonom prebral prezident Andrej

Kiska a prezentácií sa zúčastnilo až 27 sponzorov a partnerov
lokálneho, celoslovenského i svetového charakteru. Niektorí z nich
boli aj zadávateľmi úloh a porotcami.

Univerzitu smemali po boku...

„Na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, ale najmä na jej príro-

dovedeckú fakultu sme sa obrátili ako na inštitúciu, o ktorej sme

vedeli, že zastrešuje mnohé súťaže, ktorých sme sa zúčastňovali

ako stredoškoláci. Fakulta nám pomáhala najmä s priestormi

a technickým zabezpečením celej akcie. Technický tím PF UPJŠ,

ktorý zabezpečoval pripojenie, sa vyznamenal a zožal pochvalu

aj od hackerov, ktorí brázdia hackathony po celej Európe. Sme

veľmi radi, že sme našu fakultu a univerzitu mali pri organizo-

vaní po boku,“ uviedol za organizačný tím Jakub Žoldák, študent
PF UPJŠ.

Skvelú spoluprácu potvrdzujú aj ďalšie plány organizátorov,
ktorí sa už teraz pripravujú na ďalší ročník. Podľa Jakuba Žoldáka
bude nasledujúci Hack Košice ešte lepší, väčší a pestrejší, ako bol
terajší. Svoju vynaliezavosť a vynachádzavosť si organizačný tím
tento rok testoval, pričom jeho členovia zistili, čo všetko akcia
takéhoto rozsahu zahŕňa. „Miestami to bolo ťažké, keďže všetci

organizátori sú študenti, a boli chvíle, keď bolo potrebné zvládať skúš-

ky v škole zároveň s organizovaním, lebo ani jedno z toho nemohlo

počkať, ale zvládli sme to. Každý týždeň sme sa stretávali večer

na video hovoroch a riešili všetko od zháňania firiem a financií,

jedla, foto steny či dobrovoľníkov. Organizačný tím sa časom rozši-

roval a zastavil sa na počte 18 členov študujúcich na 7 rozličných

univerzitách.“

Organizačný tím by si nebol neporadil bez ďalších 18 dobro-

voľníkov. Stredoškoláci, študenti VŠ, zamestnanci PF UPJŠ, všetci
boli počas 24 hodín oporou pre mladých hackerov. Okrem
budovania skúseností pre ďalšie ročníky vznikali priateľstvá,
prostredníctvom ktorých boli prekonávané všetky problémy.

Akú silu na Slovenskumáme...

Prečo práve Košice? Táto otázka by napadla nejednému
z nezainteresovaných. Organizačný tím chcel predviesť domácim,
ale aj zahraničným účastníkom svetovosť domáceho prostredia
a pripravenosť mladých ľudí. Členovia tímu sa zúčastnili na via-
cerých hackathonoch pod patronátom asociácie Major League
Hacking, pričom domov sa z nich vrátili unesení. „Vedeli sme,

že v Košiciach podobné príležitosti nie sú. Preto sme sa rozhodli pri-

niesť hackathon svetovej úrovne priamo do Košíc. Naším cieľom

bolo zorganizovať hackathon takej úrovne, na akej sme ich zažili

v zahraničí. Chceli sme, aby najlepší hackeri prišli do Košíc a uká-

zali svoje umenie, aby šikovní Slováci mohli zažiť takýto hacka-

thon doma a nemuseli ďaleko cestovať, aby zažili trochu zahraničnej

kultúry. Všetko toto sa nám podarilo, a preto môžeme zhodnotiť na-

šu misiu ako úspešnú,“ zhodnotil výsledok Hack Košice 2019 Jakub,
ktorý dodáva: „Výsledkom sú zážitky, skúsenosti a priateľstvá, ktoré

si účastníci odniesli z prednášok, rozhovorov s mentormi či samot-

nej súťaže. Taktiež prepojenie medzi úspešnými firmami a štu-

dentmi, ktorí mali možnosť nahliadnuť do problémov, ktoré sa dnes

riešia, a spojenia firiem s týmito študentmi, ktorí sa ukázali

recruiterom z firiem. Taktiež Slováci videli, ako sa robia najlepšie

projekty, a svetu sme ukázali, akú silu na Slovensku máme.“

Výsledkom je, že sa vrátili...

Podľa prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., je najväčším
prínosom snaha o zdieľanie skúseností práve takýmto spôsobom.
Moderná forma, svetový formát, nádych mladosti a inovácií.
Úspechom je podľa dekana PF UPJŠ návrat skúsených mla-
dých ľudí, ktorí túžia nielen po vlastnom progrese, ale delia sa
o skúsenosti a vracajú sa na miesta, kde začínali, a chcú Košice
auniverzitu zviditeľniť medzi mladými a potenciálnymi investormi.
„Vrátili sa ľudia, ktorí boli spätí s prírodovedeckou fakultou a teraz

študujú na prestížnych zahraničných univerzitách. Usporiadali

akciu, ktorá prispela nielen k propagácii Košíc a regiónu, no pred-

stavila aj fakultu a našich študentov,“ vyjadril sa dekan Gabriel
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Semanišin. Taktiež potvrdil spoluúčasť na organizácii budúceho
ročníka a vytvorenie tradície. „Z pohľadu školy tkvela časť poten-

ciálu Hack Košice v prilákaní zahraničných doktorandov, ktorí

o UPJŠ nikdy nepočuli. Hoci nie je možné akciu takýchto rozmerov

usporadúvať viackrát ročne, čo by bolo pre propagáciu a vytvá-

ranie mediálneho obrazu najlepšie, máme množstvo konferencií

a workshopov, ktorých úlohou je ponuka štúdia primárne sloven-

ským stredoškolákom,“ dodáva profesor Semanišin.
Medzi takéto udalosti patria semifinále IQ olympiády (7. 5.),

Deň vysokoškoláka (20. 5.), ale aj celoslovenské kolá študentských
vedeckých konferencií či spolupráca so Zastúpením Európskej
komisie na Slovensku a Národným ústavom certifikovaných me-
raní vzdelávania na uskutočnení vedomostnej súťaže Mladý

digitálny Európan (12. – 13. 6.). Aktivity zamerané na stredo-
školákov sa ukazujú v posledných rokoch ako kľúčové nielen pre
UPJŠ, ale najmä pre samotných študentov.

„S právnickou fakultou spolupracujeme na letnej škole kyber-

kriminality, kde sa študentom snažíme sprostredkovať praktickú

ukážku najnovších trendov počítačovej bezpečnosti a slovenskej

legislatívy. Zameriavame sa na to, aby si študenti osvojili základnú

terminológiu a prax z informatiky i z práva. Ďalšími výzvami

budú Škola biofotoniky 2019 (27. 5. – 3. 6.), Cognitive neuroscience

of auditory and cross-modal perception (3. - 5. 6.), Workshop

on Quantum magnetism: Theoretical Challenges and Future Per-

spectives (7. – 8. 6.) alebo Quantum Programming Workshop

(26. – 28. 6.), na ktorých je očakávaná účasť zahraničných výs-

kumníkov z väčšiny kontinentov.“

Hack Košice 2019 trval „iba“ 24 hodín a zúčastnilo sa ho
160 hackerov z 32 krajín. Jeho ozvena sa však bude aj vďaka
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach šíriť naprieč svetom
a budúci rok si cestu do Košíc nájde viac „hacku chtivých“ mla-
dých ľudí, ktorí predvedú najnovšie trendy v technologickom
vývoji.

Svetovosť nie je ukrytá v teatrálnosti, priestoroch či v jedle, ale
v prístupe ľudí, ktorý spôsobí, že človeka 24 hodín osloví aj na celý
život.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: autor, Karolína Libičová, FF UPJŠ

Na letný semester sa tešia študenti a zamestnanci Príro-
dovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach možno o čosi viac ako
na zimný. Obdobie jari sa totiž spája s najväčším a najočaká-
vanejším podujatím, s Prírodovedeckými dňami. Ide o dvojdňovú
akciu s bohatým programom. Prvý deň sa začína oficiálnou časťou,
Študentskou vedeckou konferenciou. Fakultné kolo súťaže o najlep-
šiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku
2018/2019 sa uskutočnilo 24. apríla 2019 v 20 sekciách, do kto-
rých bolo zapojených celkom 124 študentov bakalárskeho a ma-

gisterského štúdia. So svojimi prácami ako hostia vystúpili aj de-
siati študenti stredných škôl. V posledných rokoch sa počet sekcií
rozšíril o sekciu Programátorská súťaž a sekciu IHRA. Tohto roku
pribudla nová sekcia HLAVOLAMY, vktorej súťažilo 72 študentov
stredných škôl. Do programátorskej súťaže sa zapojilo 23 študen-
tov a do súťaže IHRA 15 tímov zo základných škôl a 16 tímov
zo stredných škôl. Aj v tomto ročníku IT spoločnosti udelili ceny
z oblasti informatiky prezentované v rámci ŠVK 2019, a to Cenu
za najoriginálnejšiu prácu a Cenu za prácu s najväčším potenci-
álom aplikovateľnosti v praxi. Celé podujatie sa nesie vo veľmi
príjemnej a priateľskej atmosfére. Študenti majú jedinečnú mož-
nosť získať užitočné rady, ktoré môžu využiť pri obhajobe
svojich záverečných prác, ktorá ich onedlho čaká.

Perlou prvého dňa je však jednoznačne ŠTRK, čiže Študentská

recesistická konferencia. Na tejto „konferencii“ máme možnosť
vypočuť si, ako sa dá prezentovať vybraný problém „vedecky
o nevedeckom“ alebo „nevedecky o vedeckom“. Prvá verzia je u nás
poslucháčov hádam najobľúbenejšia. Nikde inde totiž nemáte
možnosť vypočuť si napríklad rozprávku o Červenej čiapočke
prostredníctvom vzorcov...

Po vyhodnotení výsledkov ŠVK a ŠTRKu nás čaká príjemná
atmosféra vo vonkajšom areáli rektorátu. Hudba, kvíz o zná-
mych filmových soundtrackoch či názvoch ľudových piesní, no
hlavne prítomnosť našich spolužiakov, kamarátov a učiteľov
je rozhodne predstavou ideálne stráveného večera. Po tomto
mimoriadne aktívnom dni nás čaká druhý, nemenej zaujímavý
deň, keď sa absolvuje celodenný výlet študentov a zamest-

nancov do prírody.
Ráno sa všetci „odhodlaní“ stretávajú pred internátmi na Me-

dickej ulici, aby spoločne podnikli presun do areálu Alpinka.
Už počas cesty majú skupinky možnosť zasúťažiť si v rozličných
vedomostných súťažiach na vybraných stanovištiach, ale bohatý
program ich čaká aj na samotnej Alpinke. Po náročnej ceste je
to nielen chutný guláš a vychladené pivo či kofola, ale aj rôzne
športové súťaže a kvízy. Areálom sa rozlieha hudba, vrava, smiech
a z každej strany je cítiť spolupatričnosť nás, prírodovedcov.

Jednou z vecí, ktorá sa mi na našej fakulte veľmi páči,
je jednoznačne úprimný a bezprostredný vzťah medzi študentmi,
vyučujúcimi a inými zamestnancami fakulty. Prírodovedecké dni
sú dokonalou príležitosťou na vznik a upevnenie týchto cenných
priateľstiev. A poznanie, že sme skutočne srdcom prírodovedci,

vo mne iba umocňuje presvedčenie, že táto dlhoročná tradícia
určite zostane zachovaná aj po ďalšie roky.

Sofia Hunčárová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ vKošiciach

SRDCOM PRÍRODOVEDEC...
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AKADEMICKÁ OBEC FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ
SA ZIŠLA NA SLÁVNOSTNOM ZHROMAŽDENÍ
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Členky a členovia Akademickej obce Filozofickej fakulty

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa opäť po roku
– v stredu 20. marca 2019 – zišli v Historickej aule Rektorátu
UPJŠ na už tradičnom slávnostnom zhromaždení. Zamestnancov
a študentov fakulty a hostí prítomných v sále na úvod privítala
predsedníčka Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Vzápätí predniesla správu o čin-
nosti AS FF UPJŠ za obdobie od 1. apríla 2018 do 19. marca 2019,
v ktorom ukončil činnosť senát pracujúci v treťom volebnom
období a začal pôsobiť senát, ktorý vzišiel z volieb dňa 12. de-
cembra 2018 (štvrté volebné obdobie AS FF UPJŠ, 2019 – 2023).

Nové študĳné programy

Správu o stave a perspektívach rozvoja Filozofickej fakulty
UPJŠ predostreli členovia vedenia fakulty – dekanka FF UPJŠ prof.

PhDr. Oľga Orosová, CSc., prodekan pre pedagogickú činnosť
a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prodekan
pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof.

PhDr. Marián Andričík, PhD., prodekanka pre medzinárodné
vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., a tajomníčka fakulty
RNDr. Dagmar Hvozdovičová. Ak vlani avizovali, že sa zvyšuje
vedeckovýskumný potenciál FF UPJŠ a vďaka kvalifikačnému
rastu jej zamestnancov sa otvára priestor na akreditáciu nových
študĳných programov, tento rok to konkretizovali informáciou,
že k doterajším 80 študĳným programom na prvých dvoch stup-
ňoch štúdia pribudnú dva nové bakalárske programy (politológia
– masmediálne štúdiá, medzinárodné vzťahy) a dva nové študĳné
programy pribudnú aj k siedmim súčasným študĳným progra-
mom na doktorandskom stupni štúdia (všeobecná jazykoveda

a translatológia).

Atraktívne dvojité diplomy

V aktuálnom akademickom roku na Filozofickej fakulte UPJŠ
študuje 1 154 študentov (z nich 35 zo susednej Ukrajiny) a pra-
cuje 121 vysokoškolských učiteľov. Pýchou fakulty je atraktívny
program študĳných pobytov na zahraničných univerzitách
– v rámci programu Erasmus+má FF UPJŠ podpísaných 144 zmlúv
s 95 univerzitami v 22 krajinách. Pozornosť záujemcov o štúdium
priťahujú aj atraktívne programy dvojitých diplomov magi-
sterského stupňa štúdia (v študĳných programoch britské a ame-
rické štúdiá, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske

inštitúcie a ekonomiku) a taktiež programy dvojitých diplomov
doktorandského stupňa štúdia (v študĳných programoch britské
a americké štúdiá a slovenské dejiny), kde má fakulta zmluvy
s univerzitami v ČR, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Nemecku,
Španielsku, Švédsku a na Ukrajine.

Ceny dekanky FF UPJŠ

Po vlaňajšej premiére prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., po druhý
raz slávnostne odovzdala Ceny dekanky Filozofickej fakulty

UPJŠ v Košiciach za rok 2018. Za zamestnaneckú časť boli oce-
není Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., za aktivity
znamenajúce prínos k rozvoju fakulty, odboru politológie, doc.

PhDr. František Šimon, CSc., za odbornú, vedeckovýskumnú
a umeleckú činnosť, a PhDr. Marián Gladiš, PhD., za aktivity
znamenajúce prínos k rozvoju fakulty. Za doktorandov oce-
nenie získali: za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
Mgr. Jana Bajusová a za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju
fakulty Mgr. Tomáš Dvorský, Mgr. Zuzana Eperješiová,
Mgr. Lukáš Katriňák a Mgr. Dominika Petáková.

Slávnostnému zhromaždeniu Akademickej obce Filozofickej
fakulty UPJŠ sa vzápätí prihovoril rektor UPJŠ v Košiciach prof.

RNDr. Pavol Sovák, CSc. Ocenil výsledky fakulty v pedagogickej
i vedeckovýskumnej oblasti a vyzdvihol skutočnosť, že UPJŠ je
jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá má rozpočet. K univer-
zite sa v tomto ohľade pridala aj jej filozofická fakulta – Akade-
mický senát FF UPJŠ na svojom 3. riadnom zasadnutí, ktoré
sa uskutočnilo po skončení zhromaždenia akademickej obce,
schválil návrh rozpočtu FF UPJŠ na rok 2019.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Ing. Marek Sekerák a Ing. Tomáš Polák
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AKADEMICKÝ SENÁT FF UPJŠ ZVOLIL KANDIDÁTKU
NA DEKANKU FILOZOFICKEJ FAKULTY

Akademická obec Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa zišla
8. apríla 2019 na slávnostnom zasadnutí v Historickej aule Rekto-
rátu UPJŠ pri príležitosti voľby kandidáta na funkciu dekana
Filozofickej fakulty UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023.
Predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ prof. PhDr. Eva

Žiaková, CSc., na úvod privítala vedenie fakulty na čele s de-
kankou prof. PhDr. Oľgou Orosovou, CSc., a prítomné členky
a členov akademického senátu a akademickej obce FF UPJŠ.

Slávnostný charakter podujatia umocnilo vystúpenie slá-
čikového kvarteta študentov košického Konzervatória Jozefa
Adamoviča.

„Sila FF UPJŠ – sila podielu každého

odboru – sila podielu každého z nás“

Hlavným bodom zhromaždenia bola predvolebná prezentácia
zaregistrovanej kandidátky na funkciu dekanky FF UPJŠ na funk-
čné obdobie rokov 2019 – 2023 a zároveň aktuálnej dekanky prof.
PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., ktorá predstavila priority rozvoja
Filozofickej fakulty UPJŠ na nasledujúce štyri roky.

„Predstupujem pred vás so žiadosťou o mandát viesť fakultu

aj v nasledujúcom volebnom období,“ uviedla svoj program smottom
Sila FF UPJŠ – sila podielu každého odboru – sila podielu každého

z nás, pozostávajúci zo 14 priorít v pedagogických a vedecko-
výskumných činnostiach, zahraničných vzťahoch, ale aj v oblasti
technickej podpory vzdelávania a vedeckého výskumu, vrátane
obnovy a modernizácie zastarávajúceho technického a prístrojo-
vého vybavenia učební a laboratórií fakulty.

Poďakovanie vedeniu univerzity

za spoluprácu

Na záver svojho vystúpenia prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.,
poďakovala rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi

Sovákovi, CSc., a celému vedeniu univerzity za spoluprácu vuply-
nulom období, svojmu predchodcovi – prvému dekanovi FF UPJŠ
(v rokoch 2007 – 2015) prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc.,
a všetkým členkám a členom akademickej obce FF UPJŠ za napre-

dovanie fakulty a za možnosť prispieť k tomuto napredovaniu
z pozície dekanky filozofickej fakulty.

V následnej diskusii sa o slovo prihlásili vedúca Katedry
politológie FF UPJŠ Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová,

CSc., ktorá akcentovala dôležitosť všetkých študĳných odborov
na fakulte a vyzvala na vnútornú jednotu, a vedúci Katedry histórie
FF UPJŠ prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ktorý sa zaujímal
o stratégiu podpory medzinárodných projektov a medzinárod-
ných výskumných aktivít v nasledujúcom období.

Mandát viesť fakultu ďalšie štyri roky

Po skončení slávnostného stretnutia akademickej obce sa
na 4. riadnom zasadnutí zišli členky a členovia Akademického se-
nátu Filozofickej fakulty UPJŠ s jediným bodom programu, ktorým
bola voľba kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ
vKošiciach.

Zaregistrovaná kandidátka – súčasná dekanka FF UPJŠ prof.
PhDr. Oľga Orosová, CSc. – získala v tajnej voľbe 21 z celko-
vého počtu 23 odovzdaných hlasovacích lístkov, vďaka čomu sa už
v 1. kole stala zvolenou kandidátkou na funkciu dekanky

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: Ing. Marek Sekerák
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Jarné popoludnie vo štvrtok 7. 3. 2019 – v priestoroch FF UPJŠ
v Košiciach, v budove Minerva na Moyzesovej ulici – bolo veno-
vané literatúre a umeniu. O štrnástej hodine sa tu uskutočnila
vernisáž s názvom Literatúra cez objektív, kde sa v rámci vedecko-
umeleckého sympózia Veda a umenie bez bariér (realizovaného
v dňoch 6. – 8. marca 2019 na KSSFaK FF UPJŠ) stretlo desať
nádejných umelcov zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach:
Alžbeta Hazugová, Dávid Marcin, Marcela Velčková, Eva

Vresilovičová (3. ročník) a Petra Karamanová, Viktória

Mastišová, Diana Richnavská, Dagmar Vendráková, Tobiáš

Páral a Peter Polanský (4. ročník). Žiaci v prítomnosti členov
vedenia školy – pána riaditeľa Mgr. art. Zsolta Lukácsa a zástupcu
riaditeľa Mgr. ak. sochára Štefana Michalka, pod vedením
svojich vyučujúcich Mgr. Jany Valicovej (slovenský jazyk a lite-
ratúra) a Mgr. Renáty Novotnej Markovičovej (fotografický
dizajn) prišli všetkým záujemcom predstaviť svoje dizajnové práce,
do ktorých pretavili nielen život spisovateliek a spisovateľov slo-
venského literárneho realizmu, ale aj inšpirácie z interpretácií
vybraných literárnych diel.

Žiaci vložili do jednotlivých ilustrácií a obrazov svoje vlastné
predstavy a nápady, a tak sa pri pohľade na každú prácu vynáral
prístup percipienta, jeho individualizmus, jedinečnosť v zobra-
zení literárnej skutočnosti cez objektív fotoaparátu. Návštevníci
mali možnosť bližšie nazrieť do stvárnenia literárneho diela a ži-
vota Hany Gregorovej, Ľudmily Groeblovej, Eleny Maróthy-
Šoltésovej, Ľudmily Podjavorinskej, Boženy Slančíkovej-Timravy,
Terézie Vansovej či Martina Kukučína a Jozefa Gregora Tajov-
ského. Mladí umelci postupne predstúpili pred návštevníkov
aodprezentovali svoje práce. Spomenuli dôvody, prečo si vybrali tú-
ktorú autorku či autora, porozprávali o zaujímavom procese prá-
ce fotografa, ale aj o prípadných ťažkostiach, s ktorými sa pri tvorbe
stretli. Niektorí dokonca priniesli portfólio svojich návrhov,
z ktorých vybrali finálnu podobu umeleckého diela a tá až potom
dostala priestor na plátne a uzrela svetlo sveta ako súčasť vernisáže.

Mladí umelci boli po predstavení svojich prác ocenení. Ocene-
nie si prevzali z rúk organizátorky vernisáže doc. PaedDr. Ivice

Hajdučekovej, PhD., ktorá zároveň celé podujatie moderá-
torsky sprevádzala. Pani docentka otvorila podujatie príhovorom,
v ktorom spomenula prvotnú myšlienku vzniku vernisáže, ktorá
siaha až do roku 2016, keď sa pripravoval projekt KEGA
č. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie

literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ; vedúci: prof.
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PhDr. Ján Gbúr, CSc.). Ústredným zámerom bolo prepojiť naj-
novšie výsledky literárnovedného výskumu (učebnicou I. Haj-
dučekovej: Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20.

storočia (Interpretačné etudy), 2015) s dizajnovým umením a vstúpiť
tak na pôdu sekundárneho vzdelávania so zámerom otvárať žia-
kom nové čitateľské obzory. Počas niekoľkých mesiacov sa myš-
lienka postupne transformovala, nadobúdala reálne kontúry,
ktorých výsledkom sa stala vernisáž Literatúra cez objektív.
Na začiatku sa návštevníkom prihovorili vyučujúce ŠUV, ktoré
počas celej prípravy usmerňovali prácu svojich žiakov.

Na priebehu realizácie vernisáže sa podieľali aj členky a člen
projektového tímu (v zložení: Bc. Alexandra Čobejová, Bc.

Gabriela Eibenová, Bc. Adriána Naďová, Bc. Martina

Vangorová, Bc. Mária Židová, Bc. Martin Šmelko), ktorí
sa postarali o príjemnú atmosféru aj o hudobnú kulisu. V závere
vernisáže prebehli neformálne rozhovory s autormi obrazov
aj s účastníkmi sympózia. Jednotlivé umelecké diela mali medzi
obecenstvom priaznivý ohlas, vyslúžili si uznanie a v nejednom
prípade bolo vidieť, že návštevníci sa výtvormi žiakov ŠUV
nadchli.

Cesta umeleckých prác sa však vernisážou ani zďaleka neskončí.
Ich potenciál a výnimočnosť zostane na očiach, a to v priestoroch
FF UPJŠ, v kaviarni budovy Minerva, kde budú ozdobou malé-
ho „literárneho“ salónika. Študenti a pedagógovia Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tak budú môcť
dennodenne obdivovať talent mladých umelcov, keďže im budú
spríjemňovať posedenie pri káve či čaji.

Umenie je vraj kvetom života celej spoločnosti (myšlienka L. N.
Tolstého), a tak nech sú aj tieto výnimočné dielka mladých ľudí
kvetmi – ozdobami, ktoré vo svojej podstate skrývajú oveľa viac,
ako sa na prvý pohľad môže zdať. Stačí sa len nechať unášať ich
literárno-fotografickým príbehom...

Bc. Martina Vangorová

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach
Foto: autorka
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NÁVŠTEVA Z JOMO KENYATTA UNIVERSITY
Katedru politológie FF UPJŠ v Košiciach navštívili začiatkom

apríla 2019 BSc. David Ogiga aGladys Rotich Chepkirui, PhD.,
z Univerzity poľnohospodárstva a technológií Jomo Kenyatta
v Nairobi, Keňa. Návšteva bola organizovaná ako súčasť projektu
Global learning Nadácie Pontis. Cieľom tohto projektu je predo-
všetkým výmena skúseností, zlepšovanie vzájomného porozu-
menia a transfer vedomostí medzi slovenskými univerzitami (UPJŠ
v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Poľnohospodárska
univerzita v Nitre) a kenskou univerzitou. V stredu 3. apríla
si študenti politológie a masmediálnych štúdií mali možnosť
vypočuť prednášky našich hostí na témy: Spoločný vyšehradský

projekt v Keni pre podporu spravodlivého obchodu s kešu a sezamom

a Politická ekonómia Kene. V rámci týchto tém naši hostia študen-
tom priblížili spôsob fungovania kenskej ekonomiky, jej špecifiká
a formy podnikania v poľnohospodárskej sfére. Na druhý deň
mali študenti prvého ročníka Katedry politológie FF UPJŠ mož-
nosť zistiť viac o sociálnych a technologických inováciách v Keni.
Druhá prednáška sa venovala dlhodobému plánu rozvoja krajiny
s názvom Vízie Kene 2030, ktorého cieľom je vytvoriť najmä
globálne konkurencieschopnú a prosperujúcu krajinu s vysokou
kvalitou života. Študenti sa počas vystúpenia okrem prezento-
vaných tém po odbornej stránke mali možnosť dozvedieť viac
o kultúre, ale aj ďalších príznačných charakteristikách tohto
afrického štátu.

Mgr. Benita Feketeová

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

PREPÁJANIE TEÓRIE A PRAXE NA KATEDRE
POLITOLÓGIE

Jedným zo základných princípov fungovania Katedry polito-
lógie FF UPJŠ v Košiciach je vzdelávať študentov aj prostredníc-
tvom nadobúdania praktických skúseností. Jedinečná príležitosť
sa študentom katedry naskytla 28. februára 2019, keď sa mohli
zúčastniť diskusie, ktorú pripravila organizácia GLOBSEC v spo-
lupráci s NATO. Hlavnými hosťami a rečníkmi na tejto akcii
boli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a minister za-
hraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

V úvodných rečiach mali naši študenti možnosť dozvedieť
sa o dôležitosti NATO a postavenia Slovenska v tomto zoskupe-
ní. Následná diskusia otvorila mnohé zaujímavé témy zo sveto-
vej politiky, napríklad názory prezidenta USA Donalda Trumpa
na existenciu NATO či situáciu v Sýrii. Diskusia sa zamerala aj
na otázky, či demokracia a sloboda sú univerzálne alebo či pro-
paganda a dezinformácie môžu narušiť vzťahy členských štátov
NATO. Študenti katedry politológie si mohli vypočuť názory hostí
aj na aktuálne otázky týkajúce sa našich bezprostredných susedov,
napríklad to, ako vníma NATO otázku vojny na Ukrajine. Hostia
taktiež odpovedali na otázky, ktoré sa týkali Slovenskej republiky,
napríklad o bezpečnosti našich vojsk v pobaltských štátoch či ako
môžeme byť konkurencieschopní v oblasti umelej inteligencie.

Príležitosť stretnutia s významnými politickými osobnosťami
ocenili aj najmladší študenti: „Páčilo sa mi to, že v rámci stretnutia
bolo objasnené, prečo je potrebné podieľať sa na celkovej bezpečnosti

štátov, prečo by Slovensko malo byť v NATO a prečo je to pre Sloven-

sko najlepšia možná alternatíva,“ uviedol Juraj Horňák. Zároveň
vyzdvihol, že vďaka Katedre politológie FF UPJŠ sa mohol zúčast-
niť diskusie, na ktorú by sa pravdepodobne, ako bežný divák,
nedostal. Sergej Sinicyn si pochvaľoval organizáciu samotného
podujatia interaktívnou formou a poukázal na dôležitosť akcií,
ktoré katedra organizuje a pomáha organizovať, pretože sú pre
neho prínosom: „Môžem si rozšíriť obzory a taktiež sú tu možnos-

ti stretnúť zaujímavé osobnosti,“ povedal.
Na základe dlhodobej spolupráce pri organizovaní GLOBSEC City

Talks bola katedra oslovená vo veci spolupráce pri organizácii
diskusie. O bezproblémový chod akcie sa vďaka tomu postarali aj
Mgr. Mária Petriková, Bc. Michaela Ružičková, Mgr. Tomáš

Dvorský a Bc. Peter Dubóczi z našej katedry. „Náplň našej práce
spočívala najmä v usmerňovaní hostí po ich registrácii a osobnej

prehliadke a zabezpečovaní poriadku a organizovanosti pri sa-

motnej diskusii – výber otázok z publika a podobne,“ upresňuje Bc.
Michaela Ružičková. Prepojenie teórie apraxe si pochvaľuje aj Mgr.
Mária Petriková: „Skúsenosti sú najlepšou školou. Spolupracovať

s tímom GLOBSECu a môcť sa zúčastniť diskusie s generálnym ta-

jomníkom NATO v Košiciach je, ako sa hovorí, na nezaplatenie.“

Diskusia s Jensom Stoltenbergom a Miroslavom Lajčákom
sa mohla uskutočniť vďaka stretnutiu Bukureštskej deviatky, re-
gionálnej formácie, ktorá združuje štáty Pobaltia, V4, Rumunsko
a Bulharsko. Stretnutie hláv štátov sa odohralo v Košiciach,
a keďže išlo o významných hostí, zaujímali sa o ňu aj médiá. Prie-
stor dostali aj vyučujúci katedry politológie, Mgr. Gabriel Eštok,

PhD., ktorý bol oslovený Televíziou Markíza a Rádiom Košice,
a v mimoriadnych správach RTVS dostal priestor Mgr. Alexan-

der Onufrák, PhD.

Mgr. Katarína Duffeková

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach

ZO ŽIVOTA
FILOZOFICKEJ FAKULTY



UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA22

ZO ŽIVOTA
FILOZOFICKEJ FAKULTY

Aplikácia teoretických poznatkov v praxi, ako aj využívanie
najnovších technických možností sú dnes neoddeliteľnou súčas-
ťou vzdelávacieho procesu (nielen) na vysokých školách. Medzi
takéto možnosti patrí aj používanie databáz Slovenského ná-
rodného korpusu na výskumné a vzdelávacie ciele. Na Katedre slo-
vakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v rámci projektu
KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne in-

špirácie súčasnej literárnej vedy ajazykovedy vedukačnej praxi na VŠ)

uskutočnila interaktívna prednáška a seminár v dvoch cykloch.
Aktivitu organizačne zabezpečila PhDr. Lucia Jasinská, PhD.,
v spolupráci spracovníčkami Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
SAV v Bratislave – PhDr. Máriou Šimkovou, PhD., a Mgr.

Katarínou Gajdošovou, PhD.
Prvý cyklus s názvom Slovenský národný korpus – vyhľadávanie

v písaných korpusoch prebiehal v dňoch 27. 11. – 28. 11. 2018. Jeho
cieľom bolo oboznámiť účastníkov podujatia so základnými té-
zami projektu Slovenského národného korpusu, ako aj spôsobmi

vyhľadávania s využitím základných vyhľadávacích nástrojov v pí-
saných verziách korpusu. Túto príležitosť aktívne využilo 68 ú-
častníkov, medzi ktorými boli študenti odborov slovenský jazyk
a literatúra v kombináciách a odboru masmediálne štúdiá.

Druhý cyklus, s názvom JazykoVeda bez bariér – vyhľadávacie

nástroje v SNK (pre pokročilých), sa konal vpiatok 8. 3. 2019. Vrámci
neho prednášajúce účastníkom ukázali náročnejšie vyhľadávacie
nástroje a diferencované možnosti využívania korpusových
databáz pri overovaní a výklade jednotlivých jazykových javov.
Na interaktívnom seminári sa zúčastnili študenti slovakistiky,
ktorí absolvovali aj prvý blok workshopu.

V priebehu dvoch cyklov sa zároveň naplnil zámer jednej
z plánovaných projektových aktivít. Ukazuje sa, že transformácia
teoretických poznatkov do aplikačnej zóny je nevyhnutnou vý-
bavou každého absolventa vysokej školy. Za organizačný tím
vyjadrujeme potešenie z podnetného odborného stretnutia a ve-
ríme, že sa aj v budúcnosti podarí organizovať aktivity tohto typu.

PhDr. Lucia Jasinská, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KORPUS
VO VÝUČBE SLOVENSKÉHO JAZYKA

POLITOLOGICKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV A MLADÝCH VEDECKÝCH
PRACOVNÍKOV

ka, CSc., dekanky FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy

Orosovej, CSc., a dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity
svätých Cyrila a Metoda v Trnave doc. PhDr. Jaroslava Mi-

hálika, PhD.

Študenti aj mladí vedeckí pracovníci sa vo svojich príspevkoch
zamerali na dôležité otázky nielen z odboru politológia, ale aj
z práva, histórie, sociológie, verejnej správy či medzinárodných
vzťahov.

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciach

Na dôležité politologické otázky nielen v slovenskom, ale aj eu-
rópskom a svetovom kontexte sa zamerala medzinárodná ve-
decká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov.
Podujatie pod názvom Slovensko – Európa – Svet prebehlo 16.
mája 2019 v rámci VIII. ročníka Košických politologických dialó-

gov, ktorých hlavnými organizátormi sú Katedra politológie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach, Občianske združenie Res Publica a Fakulta sociálnych vied
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia sa konala
pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sová-
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Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof.

RNDr. Pavol Sovák, CSc., inicioval v piatok 1. marca 2019 stret-
nutie s vedením Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za účelom
vymenovania doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD., do funkcie
dekana na funkčné obdobie 2019 – 2023. Slávnostného podujatia
sa zúčastnili členovia Akademického senátu PrávF UPJŠ, členovia
kolégia dekana a členovia Vedeckej rady PrávF UPJŠ.

V úvode rektor UPJŠ privítal všetkých prítomných a poďakoval
predchádzajúcemu vedeniu PrávF za odvedenú prácu. „Dovoľte mi,
aby som Vám pri príležitosti ukončenia Vášho pôsobenia vo funk-

cii vyjadril úprimné poďakovanie za doterajšiu prácu v prospech

fakulty i univerzity, korektné pracovné vzťahy a inšpiratívne

stretnutia. Pracovné výsledky, ktoré ste počas svojho náročného

funkčného obdobia dosiahli, zaznamenali vysoké renomé nielen

v košickom regióne, ale i v národnom či medzinárodnom kontexte,“

uviedol vo svojom poďakovaní prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Zároveň odovzdal doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, CSc.,
doc. JUDr. Milene Barinkovej, CSc., a doc. JUDr. Regine

Hučkovej, PhD., kytice a ďakovné listy.
Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., poďakovala vo svojom

príhovore rektorovi a všetkým zamestnancom, s ktorými vedenie
fakulty v priebehu predošlých rokov spolupracovalo. Vyjadrila
nielen vďaku, ale aj uznanie za oddanosť, profesionalitu a tvrdú
prácu. V závere svojho príhovoru popriala svojmu nástupcovi veľa
úspechov a vyjadrila presvedčenie, že v nasledujúcom období bude
fakulta v najlepších rukách.

Po slávnostnom akte nasledoval príhovor novozvoleného
dekana. „Ďakujem Vám, ktorí ste mi prejavili dôveru tým, že ste ma

navrhli za kandidáta na funkciu dekana. Ďakujem členom akade-

mického senátu, ktorí ma zvolili za kandidáta na funkciu dekana.

Ďakujem aj jeho Magnificencii, pánovi rektorovi, ktorý ma dnes

vymenoval do funkcie dekana. Sľubujem Vám, že moje povinnosti de-

kana budem vykonávať podľa môjho najlepšieho vedomia a svedo-

mia tak, aby ste sa vo mne a vo výsledkoch mojej práce nesklamali.

O funkciu dekana fakulty som sa však neuchádzal len s dôverou

vo vlastné schopnosti, ale taktiež s dôverou v rozvahu, skúsenosti,

múdrosť, energiu a odvahu Vás, členov akademickej obce. Verím,

že v úzkej spolupráci s prodekanmi, akademickým senátom, ve-

deckou radou a ďalšími orgánmi fakulty a univerzity, ktorá bude

založená na konštruktívnej, slobodnej a vecnej diskusii, dokážeme

ďalej rozvíjať našu fakultu,“ uviedol novozvolený dekan PrávF
UPJŠ doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Pri tejto príležitosti redakcia Universitas Šafarikiana oslovila
nového dekana Právnickej fakulty UPJŠ a položila mu niekoľko
otázok.

• Pán dekan, pred nástupom do funkcie dekana ste boli

prodekanom pre vzdelávanie. Ste teda dobre zorientovaný

v celej problematike štúdia, čo je určite veľká výhoda. Ak

to môžete zhodnotiť za krátke obdobie 2 mesiacov, v čom

je funkcia dekana iná?

Áno, prodekanom pre pedagogickú činnosť na našej fakulte
som bol osem rokov, čo bolo nesporne výhodou nielen pri
kandidovaní na funkciu dekana, ale taktiež pri adaptácii vo vr-
cholnej akademickej funkcii na fakulte. Dôležitým faktorom však
neboli len skúsenosti získané z pôsobenia v študĳnej oblasti,
akreditáciách či z permanentnej komunikácie so študentmi a ko-
legami učiteľmi. Rovnako významným faktorom bola znalosť
rozhodovacích a riadiacich procesov na úrovni vedenia, kolégia,
akademického senátu a vedeckej rady. Napriek uvedenému však
musím nielen konštatovať, že funkcia dekana je zásadne odlišná,
ale týmto – aj keď zatiaľ po krátkom pôsobení vo funkcii – vzdať
úctu doterajším dekankám a dekanom našej fakulty. Tým sa
dostávam aj k odpovedi na vašu otázku. Je to najmä vrcholná
a konečná zodpovednosť za fakultu, kvalitu vzdelávania a vedy,

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO DEKANA
PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH
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rozvoj a zodpovedajúce pracovné prostredie, ktorá odlišuje funk-
ciu dekana od funkcie prodekana. Verím však, že v súčinnosti
s prodekanmi, akademickými orgánmi a členmi akademickej obce
zvládneme náročné výzvy, ktoré nás čakajú.

• Iste ako najvyšší predstaviteľ fakulty máte jasné vízie

a smerovania, a to už aj z toho dôvodu, že právnických fa-

kúlt je na Slovensku niekoľko a navzájom si konkurujú.

Aké sú vaše priority?

Aktuálny stav v počte vysokých škôl a ich fakúlt (nielen práv-
nických) je dôsledkom množstva faktorov a rozhodnutí, ktoré,
žiaľ, úzko zohľadňovali len pomery vtedajších ,,dobrých“ rokov
a nepozerali do blízkej budúcnosti, ktorá je dnes prítomnosťou.
Pokiaľ ide o právnické fakulty, dnes máme na Slovensku šesť
právnických fakúlt (štyri verejné, dve súkromné). V Českej
republike, ktorá predstavuje z hľadiska uplatnenia absolventov
minimálne dvojnásobný trh práce, sú dnes štyri právnické fakulty
na verejných vysokých školách. Našou prioritnou ambíciou je
zotrvať na úrovni kvality poskytovaného vzdelávania, keďže kvalita
je základným predpokladom nielen pre úspešné uplatnenie sa na-
šich absolventov, ale aj pre rešpekt a úctu v spoločnosti, ktorú
si naša fakulta zaslúži. Verím, že vzdelávanie postavené na poctivej
teórii, ale súčasne reflektujúce požiadavky praxe našim budúcim
absolventom uľahčí úspešné uplatnenie sa v rôznych právnych
profesiách po skončení ich univerzitného štúdia. To má byť cieľom
nášho pedagogického pôsobenia, a práve v tomto smere nás čaká
revízia vnútornej štruktúry a obsahu vzdelávania a dôsledné na-
pĺňanie cieľov dlhodobého zámeru fakulty. Rovnako proces akre-
ditácie v novom právnom režime, reakcia na zatiaľ neznáme,
ale predvídateľné štandardy akreditačnej agentúry a požiadavka
na tvorbu a implementáciu vnútorného systému kvality sú zásad-
nými výzvami pre univerzitu a fakultu. V týchto súvislostiach
najmä v posledných mesiacoch intenzívne komunikujeme napr.
s najväčšou profesĳnou komorou (Slovenská advokátska komora),
ale aj s ďalšími komorami a inštitúciami v oblasti práva, keďže
kvalitný absolvent, a teda úspešný uchádzač o pôsobenie v rozma-
nitých právnických profesiách je naším spoločným záujmom.

• Čo považujete za najpálčivejšie riešiť na fakulte, ktorú

povediete?

Vedenie fakulty som prebral v čase, keď má stabilné a neza-
stupiteľné miesto medzi vzdelávacími a vedeckovýskumnými inšti-
túciami v oblasti práva tak na Slovensku, ako aj v stredoeurópskom
priestore. Za to patrí vďaka našim predchodcom vo funkciách,
ale tiež všetkým tvorivým zamestnancom, ktorí sa o to pričinili.
Kľúčových a náročných úloh, ktoré nás čakajú, je viac. Spomeniem
len niektoré z nich, ktoré vo vzájomných súvislostiach považujem
v krátkodobom, resp. strednodobom horizonte za zásadné: prípra-
vu na úspešné zvládnutie akreditácie v novom právnom režime;
formovanie novej generácie lídrov, ktorá postupne prevezme
bremeno zodpovednosti za rozvoj fakulty od mimoriadne silnej
a stále osobitne výraznej generácie profesorov a docentov, kto-
rých mená sú spojené s našou fakultou od sedemdesiatych rokov;
väčší dôraz na šírenie významných výsledkov našej publikačnej
a vedeckovýskumnej činnosti vmedzinárodnom rozmere.

• Pán dekan, prezradíte nám aj niečo zo svojho mimopra-

covného života? Čo je vašou srdcovou záležitosťou, keď

zatvoríte bránu fakulty?

Rodina a šport, úplne ideálne v jednom čase ana jednommieste.
Ako bývalý aktívny športovec sa snažím aj deti viesť k aktívnemu
tráveniu voľného času pri akejkoľvek športovej aktivite, čo v dneš-

nej digitálnej a ,,pretabletovanej“ dobe považujem za obzvlášť pod-
statné. Ideálne strávený víkend či jarné prázdniny sú preto pre mňa
spojené s lyžovačkou na Liptove, Orave či vDolomitoch. V letných
mesiacoch je to však aj horská cyklistika, ktorá dokáže výborne
„vyvetrať hlavu“.

Ďakujem za rozhovor.

Pýtala sa:
PhDr. Daniela Džuganová,

šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

Európska asociácia právnických fakúlt (European Law Faculties
Association – ELFA) bola založená pomerne nedávno, v roku 1995,
iniciáciou 80 právnických fakúlt v európskom priestore. V súčas-
nosti prekračuje hranice Európy a združuje už viac než 250 práv-
nických fakúlt po celom svete. Nosným cieľom asociácie ELFA je
poskytnúť akademický priestor na diskusiu spojenú s právnickým
vzdelávaním a jeho poslaním a súčasne vytvoriť predpoklady pre
rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými právnickými
fakultami a vzdelávacími inštitúciami v Európe. Zvlášť intenzívne
spolupracuje s jednotlivými profesĳnými združeniami a súdnymi
orgánmi Európskej únie.

Výročné zasadnutie Európskej asociácie právnických fakúlt
ELFA sa konalo v Turíne od 10. do 12. apríla 2019 a jeho nosnou
témou bola integrácia a diverzita v európskom právnickom vzdelá-
vaní. Kľúčové prednášky boli pod gesciou nosnej témy zamerané
na aplikáciu komparatívneho práva najvyššími a ústavnými súd-
nymi orgánmi európskych krajín. Okrem iných boli prednášateľmi
prof. Renaud Dehousse (prezident Európskeho univerzitného
inštitútu vo Florencii), dr. Celestina Iannone (predsedníčka se-
nátu Súdneho dvora Európskej únie), prof. Andreas Paulus

(Ústavný súd Spolkovej republiky Nemecko). Následné sekcie boli
zamerané na praktické otázky, ktoré si kladie akademická právna
obec už dlhšiu dobu, s akcentom na možnosti publikovania vo ve-
deckých časopisoch evidovaných v databázach WoS a Scopus. Sú-
časťou zasadnutia bola aj voľba nového predsedníctva asociácie,
pričom novým predsedom sa stal prof. Marek Grzybowski

z Právnickej fakulty Varšavskej univerzity.
Vedenie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v zastúpení dekana

VÝROČNÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEJ
ASOCIÁCIE PRÁVNICKÝCH FAKÚLT (ELFA)



doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD., a prodekana pre rozvoj
a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD., bolo
na tohtoročnom zasadnutí v pozícii pozorovateľov (hostí), avšak
už od budúceho akademického roku sa právnická fakulta v poradí
ako druhá na Slovensku stane plnohodnotným členom asociácie.
Členstvo v asociácii ELFA nepovažujeme za konečný cieľ, ale
za prostriedok užšej akademickej spolupráce s partnerskými fakul-
tami a inštitúciami. ELFA poskytuje výnimočnú platformu pre
vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vedeckých a odborných
konferencií, grantových výziev, plánovaných i prebiehajúcich
výskumných úloh. Nový priestor sa vytvára aj pre študentov,
predovšetkým v treťom stupni štúdia, keďže ELFA podporuje
vzdelávanie, okrem iného, aj organizovaním súťaže o najlepšiu di-
zertačnú prácu, za ktorú udeľuje prestížne ocenenie ELFA Award.

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach

Moderná doba prináša moderné problémy. Na pracovný trh,
zamestnancov a zamestnávateľov sú kladené nároky a čelia vý-
zvam, ktoré prináša nová technologická spoločnosť. Informa-
tizácia, robotizácia, automatizácia sú často skloňovanými pojmami
súčasnosti. Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na vytváranie či
redukciu pracovných príležitostí, rozširovanie atypických foriem
zamestnania, otázky odmeňovania či skracovania pracovného
času, harmonizovania alebo naopak narušenia súladu pracovného
a rodinného života, a to všetko aj vo svetle vplyvu digitalizácie
na fyzické i duševné zdravie pracujúcich sú akútnymi problémami
pracovného práva.

Ako digitálny svet ovplyvňuje trh práce? Aké sú jeho dôsledky
pre zamestnancov a ich ochranu? Existujú konkrétne riešenia pra-

covnoprávnych problémov týkajúcich sa garancie sociálnych práv
zamestnancov?

Práve z dôvodu spopularizovania tejto problematiky uspo-
riadali členovia Katedry pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach sympózium z pracovného práva na tému Ochrana

zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0. Týmto sa už
po štvrtýkrát vytvoril študentom druhého až piateho ročníka
priestor na hľadanie odpovedí na otázky a problémy, ktoré mo-
derná doba otvára pracovnému právu.

Aktuálny ročník sympózia z pracovného práva sa konal
v Učebno-výcvikovom zariadení v Danišovciach 5. – 6. apríla
2019. Študenti právnickej fakulty si pod vedením členov katedry
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia pripravili
svoje odborné príspevky a následne ich v priateľskej atmosfére
odprezentovali pred všetkými zúčastnenými. Hovorilo sa o témach
dotýkajúcich sa zdieľanej ekonomiky a jej vplyvu na zamestnancov,
zamestnávateľov a pracovný trh, negatívach a pozitívach zavede-
nia univerzálneho základného príjmu na trh práce a možnostiach
jeho zakotvenia, telepráci a zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri jej výkone, nastupujúcej, novej ére (ne)zamestnanosti
pod tlakom robotizácie 4.0, problematike dynamického biome-
trického podpisu a i.

Na konci prezentovania príspevkov prebehla podnetná a živá
diskusia, ktorá priniesla zaujímavé myšlienky hodné ich ďalšieho
výskumu. Možno usúdiť, že takéto platformy pre realizáciu
mimoškolských aktivít poskytujúce priestor na tvorivý rozvoj
študentov počas ich bežného študentského života napomáhajú
zlepšiť soft skills študenta (napr. prostredníctvom povinnosti
prípravy prezentácie, výberu vhodnej formy prezentácie, vystu-
povania, dress-code), ako i pripraviť študenta na prípadné budúce
vedecké publikácie. Pripravené príspevky boli kvalitné a zaují-
mavé, pričom pri ich príprave museli autori siahnuť po odbornej
literatúre, ktorú pri svojom štúdiu až tak často nevyužívajú.

Záverom organizátori zhodnotili podujatie a poďakovali sa štu-
dentom za ich úsilie. Aj touto cestou patrí poďakovanie všetkým
zúčastneným, či už z učiteľského, alebo študentského kolektívu.
Študentské sympózium bolo možné zorganizovať v rámci riešenia
výskumnej grantovej úlohy APVV-16-0002 Duševné zdravie

na pracovisku aposudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.

JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

OCHRANA ZAMESTNANCA PERSPEKTÍVOU
PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE 4.0

ZO ŽIVOTA
PRÁVNICKEJ FAKULTY
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Na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod ná-
zvom Vplyv moderných technológií na právo, ktorá nadväzuje
na dlhoročnú tradíciu konferencií doktorandov a mladých vedec-
kých pracovníkov organizovaných tunajšou fakultou. Konferencia
sa uskutočnila v dňoch 11. – 12. apríla 2019 a predstavuje čiastko-
vý výstup z riešenia grantovej úlohy projektu APVV-17-0561
Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti a ktorá
vytvorila priestor pre doktorandov a mladých vedeckých pracov-
níkov na diskusiu a výmenu názorov na uvedenú problematiku.
Záštitu nad týmto podujatím tento rok prevzala Katedra ústavného
práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, ktorá pripravila pre pozvaných hostí zároveň
sprievodný program.

Prvý deň konferencie prebiehal na pôde právnickej fakulty,
kde podujatie otvoril prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie Právnickej fakulty
UPJŠ doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. Prezentácie a diskusie
účastníkov prebiehali v dvoch sekciách a kľúčovými témami sa stali
otázky kyberkriminality, problematika digitalizácie v daňovom
práve, téma zdieľanej ekonomiky a v neposlednom rade problémy
elektronickej komunikácie a elektronického doručovania. Pozvanie
na podujatie prĳali a svojimi príspevkami nás obohatili kolegovia
z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zahra-
niční kolegovia z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
a Západočeskej univerzity v Plzni. Ambíciou tohto stretnutia bolo
vytvoriť priestor na vedeckú platformu doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov, diskusiu a výmenu názorov vzťahujú-
cich sa na problematiku moderných technológií a ich dopadu
v súčasnosti na pomerne konzervatívnu oblasť spoločenského
života, oblasť práva. Zámerom konferencie bolo v teoretickej
rovine identifikovať oblasti práva, ktoré sú ovplyvnené moder-
nými technológiami, a za súčasného rešpektovania ľudských práv
a slobôd v rovine aplikačnej poukázať na prípadné riziká, resp.
problémy spojené s ich využívaním. V rámci popoludňajšieho
bloku sme mali tú česť privítať na fakulte Mgr. Martina Petra,
riaditeľa odboru bankovníctva na Ministerstve financií Slovenskej
republiky a zároveň riaditeľa Centra pre finančné inovácie, ktorý
účastníkov konferencie oboznámil s jeho aktivitami a pôsobením.
Druhý deň konferencie pokračoval v externom prostredí, pre-
hliadkou historického centra Košíc.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich prínos a veríme,
že sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
vKošiciach uvidíme opäť o rok.

JUDr. Michaela Sangretová

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach

VPLYV MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ
NA PRÁVO

V priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa konalo
finále X. ročníka študentskej súťaže Simulovaný súdny spor podľa

uhorského feudálneho práva a tripartita už tradične organizovanej
Katedrou dejín štátu a práva v spolupráci s Ústavom teórie práva
Gustava Radbrucha tunajšej fakulty. Súťaž prebiehala 16. apríla, a to
v dvoch štádiách, pričom v tzv. predkole sa zúčastnené družstvá
zamerali na písomné vypracovanie zadanej kauzy, a po ich vyhod-
notení organizátormi postúpili dve najlepšie družstvá do finále,
ktoré má podobu simulovaného súdneho pojednávania.

Podujatie otvoril v mene fakulty prodekan doc. JUDr.

Radomír Jakab, PhD., ktorý všetkým členom družstiev zú-
častnených v predkole, ako aj finalistom odovzdal certifikáty
o účasti v súťaži podpísané dekanom fakulty. Finále sa zúčastnili
dve trojčlenné družstvá zložené zo študentiek prvého ročníka
bakalárskeho štúdia, ktoré si zmerali sily v procesnom postave-
ní obžaloby a obhajoby pred simulovaným senátom abovského
župného súdu. Senát tvoril jeho predseda doc. JUDr. Erik

Štenpien, PhD., docent katedry dejín štátu apráva, a ďalší členovia

senátu – JUDr. Miroslav Fico, PhD., odborný asistent pôsobiaci
na spomínanej katedre, JUDr. Marta Breichová Lapčáková,

PhD., odborná asistentka pôsobiaca na Ústave teórie práva Gusta-
va Radbrucha, ako aj JUDr. Jozef Kirst, bývalý riaditeľ Archívu
Mesta Košice, a napokon viceprimátor mesta Prešov JUDr.

Vladimír Feľbaba.
Súd prerokovával obvinenie zvláštne pôsobiaceho nového

obyvateľa obce Malá Ida z upírstva v spojení s úmrtiami obyvate-
ľov, ktoré sa mu kládli za vinu. Malo ísť o pomstu obvineného
za jeho dávne potupenie bývalými členmi Mestskej rady. Súd pri-
niesol množstvo zaujímavých dôkazov, a to výsluchmi svedkov, ale
aj listinami upravenými potrebám doby, v ktorej sa simulovaný
spor odohrával, vrátane maľby podobizne obvineného či dokonca
ampuliek s údajnou krvou. Napriek náročnému postaveniu,
v ktorom sa súd po vykonaní dokazovania ocitol, napokon zvíťa-
zila presvedčivá obhajoba údajného upíra.

Vďaka účasti na simulovanom pojednávaní mali študenti
možnosť vyskúšať si postavenie strany sporu, právne argumentovať
a preukazovať svoje tvrdenia, ako aj zdokonaliť svoje rétorické
schopnosti či schopnosť pohotovo reagovať na prednesené
argumenty protistrany. Členky oboch finálových družstiev boli
navyše odmenené stážou v renomovaných košických advokátskych
kanceláriách. Historický kontext prejednávaného prípadu napokon
dotvoril jedinečný charakter tohto podujatia.

JUDr. Dávid Pandy

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach

UPÍR NA PRÁVNICKEJ FAKULTE

ZO ŽIVOTA
PRÁVNICKEJ FAKULTY



02/2019 27

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO DEKANA FAKULTY
VEREJNEJ SPRÁVY UPJŠ V KOŠICIACH

ZO ŽIVOTA
FAKULTY VEREJNEJ SPRÁVY

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof.

RNDr. Pavol Sovák, CSc., vymenoval v pondelok 1. apríla 2019
doc. JUDr. Mgr. Michala Jesenka, PhD., do funkcie dekana
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie
od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2023.

V úvode rektor UPJŠ za účasti členov akademického senátu
fakulty poďakoval bývalému vedeniu FVS UPJŠ – doc. JUDr.

Márii Hencovskej, CSc., doc. Mgr. Gabriele Kravčákovej,

PhD., prof. JUDr. Igorovi Palúšovi, CSc., a PhDr.Miroslavovi

Fečkovi, PhD., za odvedenú prácu. Prítomným členom bývalého
vedenia FVS zároveň odovzdal ďakovné listy.

Rektor UPJŠ odovzdal novozvolenému dekanovi po zložení
slávnostného sľubu menovací dekrét a insígniu – dekanskú reťaz
Fakulty verejnej správy UPJŠ a srdečne mu zaželal veľa úspechov
a entuziazmu v náročnej a zodpovednej práci. Po akte vymeno-
vania nasledoval príhovor dekana, v ktorom zdôraznil, že sa bude
usilovať budovať FVS UPJŠ ako pevnú súčasť univerzity,
slovenského a európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru,
ako fakultu otvorenú spolupráci s ďalšími fakultami UPJŠ, ako
aj s fakultami, univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami
v SR a zahraničí.

„Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi ešte raz poďakovať sa

za prejavenú dôveru, ktorú si vysoko vážim. Svoje povinnosti dekana

fakulty verejnej správy budem vykonávať podľa svojho najlepšie-

ho vedomia a svedomia v prospech fakulty. Som presvedčený, že

pričinením každého zamestnanca fakulty a v úzkej spolupráci s pro-

dekanmi, akademickým senátom, vedeckou radou fakulty, ako aj

s podporou vedenia univerzity a jej orgánov dokážeme spoločne

zabezpečiť ďalší rozvoj našej fakulty,“ dodal novozvolený dekan
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Pri tejto príležitosti redakcia Universitas Šafarikiana oslovila
nového dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ a položila mu nie-
koľko otázok.

• Pán dekan, pred nástupom do funkcie dekana ste boli

predsedom Akademického senátu Fakulty verejnej správy

UPJŠ a podpredsedom Akademického senátu UPJŠ. Ako

člen vedenia fakulty ste boli zainteresovaný na jej úspe-

choch, aktivitách, ale i problémoch. Aké sú vaše prvé pocity

vo funkcii dekana?

Vďaka uvedeným funkciám som mal možnosť získať dostatok
informácií a vytvoriť si veľmi dobrý obraz nielen o fungovaní
fakulty, ale aj univerzity, ktoré určite využĳem vo svojej novej
funkcii. Funkcia dekana si vyžaduje, podľa môjho názoru,
predovšetkým zodpovednosť, rozhodnosť, ale aj rozvážnosť.
A práve pocit zodpovednosti za fakultu, jej študentov, ale aj
zamestnancov a budúcnosť fakulty ako celku patrí medzi prvé,
ktoré som vo funkcii dekana pociťoval, pociťujem a som
presvedčený, že aj budem pociťovať počas celého výkonu funkcie.

• Predstavenie vízií a smerovaní patrí ku každej novej

funkcii. Aké sú vaše priority?

Vo funkcii dekana sa budem snažiť nadviazať na všetky
pozitívne prvky budovania a rozvíjania fakulty v jej doterajšom
vývoji. Mojou prioritou je budovanie fakulty ako pevnej súčasti
UPJŠ a súčasne ako fakulty otvorenej spolupráci na národnej
a medzinárodnej úrovni. Mojím prioritným cieľom v oblasti
vzdelávania je snaha realizovať vysokoškolské štúdium tak, aby
absolventi boli uplatniteľní a konkurencieschopní v slovenskom,
ako aj európskom meradle, pričom budem hľadať možnosti
ďalšieho skvalitnenia a zatraktívnenia štúdia, zvyšovania miery
internacionalizácie vzdelávania, posilňovania univerzitného cha-
rakteru štúdia a vo vzdelávacom procese podporovať prepojenosť
teoretických poznatkov s praxou. V oblasti vedeckovýskumnej
činnosti sa budem usilovať presadzovať namiesto kvantitatívnych
parametrov kvalitatívne kritériá, podporovať spoluprácu, inter-
disciplinaritu a internacionalizáciu výskumu, podporovať rozší-
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renie okruhu grantových agentúr financovania výskumu na fakul-
te a posilniť prezentáciu výsledkov výskumnej činnosti smerom
k odbornej, ale aj laickej verejnosti.

• Fakultu verejnej správy často porovnávajú s právnic-

kou fakultou. Nekonkurujete si navzájom?

FVS vznikla v roku 1998 ako prvá fakulta svojho druhu
v Slovenskej republike a za vznikom fakulty bola predovšetkým
reálna potreba praxe vpodobe zdatných a fundovaných odborníkov
v oblasti štátnej správy a územnej samosprávy, ktorí dokážu
spravovať veci verejné v prospech Slovenskej republiky a jej
obyvateľov. Na tom sa ani dnes nič nezmenilo. Počas svojho
pôsobenia fakulta preukázala nielen opodstatnenosť svojho vzniku
aexistencie, ale dosiahla viaceré úspechy. Pokiaľ ide oporovnávanie
s právnickou fakultou, práve na základe toho môžeme konštatovať,
že fakulty si nekonkurujú, ale práve naopak – vzájomne sa
dopĺňajú. Na rozdiel od právnickej fakulty, ktorej úspešné
absolvovanie je nevyhnutným predpokladom výkonu viacerých
právnických povolaní, absolventi fakulty verejnej správy svoje
uplatnenie nachádzajú voblasti verejnej správy, ktorá popri svojom
normatívnom (právnom) rozmere zahŕňa aj ekonomické a so-
ciálne aspekty. Verejná správa ako správa vecí verejných je
multidimenzionálna a interdisciplinárna, pričom znalosť všetkých
aspektov verejnej správy je predpokladom dobrého výkonu správy
vecí verejných a dobre spravovanej spoločnosti a štátu.

• Pre každú fakultu sú dôležití študenti a učitelia. Akí sú

tí vaši? Sú nároční?

Na fakulte pôsobím od roku 2002 a počas tohto obdobia som
na fakulte spoznal mnoho dobrých, zaujímavých a vzdelaných
kolegýň a kolegov, ktorých si nesmierne vážim a ktorí sa stali
aj mojimi priateľmi. Priateľsky sa snažím pristupovať aj k študen-
tom, ktorých sa snažím vnímať predovšetkým ako partnerov,
kolegov pripravujúcich sa na svoje budúce povolanie. Pokiaľ ide
o náročnosť učiteľov a študentov, tá súvisí s náročnosťou štúdia.
Áno, podľa môjho názoru sú učitelia fakulty nároční, pokiaľ ide
o požiadavky kladené na študentov z hľadiska úspešného absol-
vovania predmetov, ktoré zabezpečujú. To považujem za dobré
a vôbec si nemyslím, že náročnosť, resp. prísnosť pedagógov a ich
priateľský prístup k študentom sa vylučujú. Práve naopak. Pokiaľ
ide o študentov, aj tu musím potvrdiť, že sú čoraz náročnejší ako tí,
ktorí študovali v čase, keď som na fakulte začínal ako asistent, čo ma
nesmierne teší. S aktívnym, pýtajúcim sa a diskutujúcim študen-
tom, ktorý sa zaujíma nielen o to, ako čo najľahším spôsobom
spraviť skúšku, ale o vec samotnú, sa každému učiteľovi dobre
pracuje. Z tohto pohľadu nároční pedagógovia a nároční študenti
sú tým, čo posúva fakultu smerom dopredu a našej pedagogickej
práci dáva zmysel.

Na záver, ak dovolíte, by som rada pootvorila dvere do váš-

ho súkromia. Aké koníčky vypĺňajú Vaše voľné chvíle?

Predovšetkým musím povedať, že voľného času je čoraz menej,
aoddeliť pracovný čas od toho voľného je čoraz ťažšie. Ale vždy, keď
sa mi to podarí, veľmi rád siahnem po dobrej knihe alebo hudbe.
Mladší zo synov hrá hokej a vždy, keď je to možné, rád si pozriem
zápas. Relaxom je pre mňa aj práca v záhrade pri dome.

Ďakujem za rozhovor.

Pýtala sa:
PhDr. Daniela Džuganová,

šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

ZO ŽIVOTA
FAKULTY VEREJNEJ SPRÁVY

Na UPJŠ v Košiciach sa realizuje užitočný projekt In-

ternacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského

vzdelávania na UPJŠ, v rámci ktorého je jednou z aktivít

aj „jobshadowing“ spočívajúci aj v návšteve zahraničných

univerzít či iných pracovísk. Keďže som odborným

asistentom na Fakulte verejnej správy UPJŠ, ponúknutú

projektovú príležitosť som využil na návštevu americkej

univerzity Syracuse University v štáte New York.

Konkrétne šlo o Maxwell School of Citizenship and Public

Affairs.

Ide o výnimočnú univerzitu, ktorá sa v celonárodných
hodnoteniach kvality univerzít v USA pohybuje na popredných
priečkach. Ide o univerzitu, ktorá sa sama označuje ako univerzita
zameraná na výskum. Založená bola v roku 1870, funguje
s hodnotou majetku približne 1,3 mld. dolárov. Ak sa ešte stále
zamýšľate nad názvom tohto článku, oranžová farba je neodde-
liteľnou súčasťou univerzitnej identity a kultúry. Ak na sebe
nemáte aspoň oranžový odznak, kravatu, čiapku alebo tričko,
„nie ste Orange“.

Po polročných prípravách sa môj týždňový pobyt zrealizoval
v polovici februára tohto roka. Bola to moja prvá cesta do USA.
Nevedel som, čo môžem očakávať od univerzitného prostredia,
ale aj od bežného štýlu amerického života, ktorý som doposiaľ
poznal len z televíznej obrazovky a z internetu.

Syracuse University alebo „Orange“ („pomarančoví“), ako sa
zvykne familiárne označovať, už na prvý pohľad pôsobí ako
do detailu prepracovaný systém služieb, informácií, ľudských zdro-
jov, budov, športových či ďalších služieb pre študentov, učiteľov
alebo návštevníkov. Komplexný campus je vkusnou kombináciou
pôvodných budov zo začiatku 20. storočia, ako aj neskorších
pavilónov reagujúcich na potrebu postupného rozrastania sa uni-

„GO ORANGE“ ALEBO TÝŽDEŇ UČITEĽA
UPJŠ NA AMERICKEJ UNIVERZITE
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verzity. Neprehliadnuteľnou dominantou je krytá multifunkčná
športová hala pre 54 000 divákov s názvom Carrier Dome.

Ale čo je najdôležitejšie, univerzitný campus žĳe na-

plno. Internacionálny rozmer cítiť na každom kroku.

Študenti z Číny, Indie, Japonska, z Európy a mnohých ďal-

ších svetových strán tu spoločne s domácimi študentmi

a učiteľmi hľadajú najlepšiu cestu k dosiahnutiu vzdelania,

ktoré im významne pootvorí dvere k lepšej budúcnosti.

Pravidelnú výučbu na 13 fakultách (schools and colleges) tu denne
dopĺňajú workshopy, prednášky, sympóziá, študentské aktivity,
koncerty a pod. Amnohé z týchto aktivít sú plne v réžii študentov.
Napríklad aj plnohodnotné 16-stranové tlačené univerzitné noviny
vychádzajú trikrát do týždňa. Samozrejme, doplnené on-line
verziou fungujúcou v režime 24/7.

Cieľom mojej cesty bolo aspoň čiastočne spoznať americký
výučbový systém, prácu učiteľa so študentmi, nároky na študentov,
metódy výuky a podobne. V rámci hospitácií na prednáškach ma
zaujala najviac ochota študentov zapájať sa a diskutovať. Pýtať sa
a pochybovať. Protirečiť i súhlasiť s názormi iných či s názormi
učiteľa. Prinášať kultivovaným spôsobom vlastný pohľad na vec.
A nebolo to len o niekoľkých aktívnych jednotlivcoch v skupine;
tí aktívni mali v skupinách majoritné zastúpenie.

Schopnosť a ochota prejaviť svoj názor bola markantná.

Zároveň treba ale povedať, že učitelia priamo či nepria-

mo viedli a motivovali študentov k prezentovaniu svojho

názoru. A snažili sa ich viesť ku kritickému uvažovaniu

(otázkami, zadaniami, prípadovými štúdiami, krátkym

filmom a pod.).

Predpríprava študentov na konkrétnu hodinu bola evidentná.
Z mojej osobnej skúsenosti často iba zbožné prianie slovenského
učiteľa. Diskusie tak mali spád a tempo. Odporúčanou literatúrou
neboli len vedecké monografie či výskumy, ale aj podnetné články
z renomovaných novín či časopisov (napr. New York Times), ktoré
obsahovali myšlienky viažuce sa na tému hodiny.

Učitelia mi pri spoločných debatách opakovane prízvukovali
nutnosť interaktivity vpráci so študentom aprispôsobovanie výuky
súčasným trendom života mladej generácie. Mnohí si poviete (aj ja
si to hovorievam) – veď o to sa snažíme aj my. A aj to na Slovensku
robíme. Myslím, že nie sme na Slovensku v snahách zavádzať tieto
metódy do výučby nejako zvlášť pozadu. Variabilita a technologická
jednoduchosť využívania týchto nástrojov však v USA na mňa
pôsobila s ľahkosťou a veľmi elegantne. Prednášky vo forme audio
kníh, ktoré študenti počúvajú napr. cestou do školy, interaktívne
tematické on-line kvízy na hodinách prostredníctvom aplikácií
v mobiloch síce nepredstavujú žiaden omračujúci technický boom

a inovácie, no sám som sa pristihol pri myšlienke, že je to niečo,
čo by mohlo byť nápomocné a užitočné aj pre mojich študentov
amožno aj pre mňa ako učiteľa. Určite som získal mnoho skvelých
podnetov na ďalšie uvažovanie.

Počas písania tohto textu sedím v impozantnej „Carnegiho
knižnici“ postavenej v roku 1907, spolu asi so 100 ďalšími ticho
študujúcimi študentmi, v mramorom obkladanej sále s 10 metrov
vysokým preskleným kupolovým stropom. Filantrop Adrew
Carnegie venoval na jej výstavbu pred vyše sto rokmi 150 000
dolárov.

Dary úspešných (nielen) absolventov možno v campuse vidieť
na základe pamätných tabúľ, plagátov, textov pod sochami a pod.
Aspekt prináležania k univerzite je nesmierne silný. V mnohom je
Amerika odlišná od našich pomerov, ale toto je vec, ktorú im azda
možno trocha závidieť. Tú hrdosť na ich univerzitu a vďačnosť ab-
solventov za strávené študentské roky. Možno aj my na Slovensku
máme podobný vzťah k našej univerzite, možno je podobne silný
a úprimný, ale nedávame to dostatočne najavo a možno o tom
nehovoríme tak nahlas, ako by sme mohli. A aj toto je cesta, ako sa
buduje silné meno univerzity – odkazmi a posolstvami úspešných
a verných absolventov. A Američania to veľmi dobre vedia.

Moja cesta naplnila a možno aj prekonala moje očakávania.
Bola to vynikajúca skúsenosť, ktorá mi priniesla možnosť porov-
návať. Porovnávať tie veci, ktoré u nás, vKošiciach, a na Slovensku
fungujú a mohli by fungovať ešte o čosi lepšie, prípadne tie, ktoré
u nás fungujú obmedzene. Je osviežujúce zažiť, že univerzitný

profesor so 7 500 citáciami svojich diel sa otvorene a úpri-

mne baví o svojej akademickej práci s človekom (hádam

z jeho pohľadu s mládežníkom) z ďalekej Európy, ktorého

nikdy predtým nevidel. Ochota amerických učiteľov zdieľať

poznatky a skúsenosti s „neznámym“ bola tiež momentom,

o ktorom som na začiatku svojej cesty nebol úplne presved-

čený – avšak predsudky hneď prvý deň na univerzite padli.

A to je motivujúce a inšpirujúce.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať mojej fakulte a uni-
verzite za možnosť absolvovať krátky pobyt na Syracuse
Univerzity. Veľmi si to cením. A súčasne by som chcel posmeliť
všetky kolegyne a kolegov, prípadne študentov, ktorí majú šancu
navštíviť inú univerzitu alebo pracovisko v zahraničí, bez ohľadu
na to, či to bude v USA, alebo v inej krajine na svete, aby neváhali.
Nemajte obavy z inej kultúry, cestovania, prípadne z jazykovej
bariéry. Akademické prostredie je to, kde je tolerancia a ochota
spolupracovať a zdieľať skúsenosti podľa môjho názoru veľmi silná,
a niekedy podstatne väčšia, ako je to v iných spoločenských sférach.
Zažil som to aj na svojej ceste, ktorú som sa vám snažil aspoň
v skratke predstaviť.

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Fakulta verejnej správy UPJŠ vKošiciach
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Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach, tak ako po minulé roky, aj tento rok orga-
nizoval študentské sympózium z medzinárodného a európskeho
práva, ktoré ponúka priestor na diskusiu študentov a vyjadrenie
názorov na aktuálne otázky týkajúce sa medzinárodného a eu-
rópskeho práva. Zároveň im umožňuje obhájiť v diskusii závery
a obohatiť tak ich klasické vzdelávanie v týchto oblastiach.
Organizátori sympózia sa usilujú pre každý ročník zvoliť novú, zau-
jímavú tému a ponúknuť ju na spracovanie študentom bakalárske-
ho amagisterského stupňa štúdia.

V poradí už XII. ročník študentského sympózia z medzi-
národného a európskeho práva sa konalo 29. marca 2019 na pôde
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Tohtoročnou témou bolo
Medzinárodné a európske právo v kinematografii. Ako vyplýva už
z názvu, pozornosť sa sústredila na svetoznáme filmy/seriály,
v ktorých sú prítomné inštitúty medzinárodného a európskeho
práva. Právnu tematiku nenachádzame totiž iba v zákonoch, mo-
nografiách či v odborných článkoch, ale aj vo filmoch a seriáloch.
Študenti predniesli príspevky, ktoré rozoberali prepojenosť medzi
vybranými filmami a inštitútmi medzinárodného a európskeho
práva, ktoré boli v nich rozoberané. V rámci sympózia boli pred-
metom analýzy filmy Argo; Nebezpečný útek; Barry Seal; Nebeský

gauner; Bez dcéry neodídem; Dáma v zlatom; Hotel Rwanda a seriál
M*A*S*H. Prevažná časť filmov je založená na skutočných udalos-
tiach, akými sú napríklad zajatie zamestnancov americkej ambasády
v Teheráne, Rwandská genocída či spor medzi dedičkou obrazu
„Dáma v zlatom“ aRakúskom.

Študentské sympózium sa opätovne stalo priestorom na bo-
hatú diskusiu prítomných účastníkov sympózia, ktorá nepochybne
prispieva k obohateniu znalostí a povedomia o medzinárodnom
a európskom práve. Garant sympózia prof. JUDr. Ján Klučka,

CSc., vyjadril mimoriadne poďakovanie študentom za účasť na sym-
póziu a vyzdvihol odbornú stránku ich prednesených príspevkov.
O tohtoročné študentské sympózium nemali záujem iba študenti
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ale aj študenti Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, čo organizátorov nes-
mierne teší. Veria, že študentské sympózium z medzinárodného
a európskeho práva sa bude aj naďalej stretávať so záujmom štu-
dentov bakalárskeho a magisterského štúdia, a to ako Právnickej
fakulty UPJŠ, tak aj ďalších slovenských fakúlt.

Mgr. Lucia Bódišová

Právnická fakulta UPJŠ vKošiciach

MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE PRÁVO
V KINEMATOGRAFII

Na Krajskom súde v Košiciach si 4. apríla 2019 pod gesciou
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vyše 35 košických gymnazistov
zmeralo svoje argumentačné schopnosti a právne znalosti v simu-
lovanom súdnom spore pred reálnymi sudkyňami z praxe. V dvoch
pojednávacích miestnostiach sa proti sebe postavili tímy z Pre-
monštrátskeho gymnázia, Gymnázia Park mládeže, Gymnázia
Milana Rastislava Štefánika a Gymnázia Trebišovská. Stredoškoláci
sa museli popasovať s problematikou ochrany osobnosti, ktorá bola
kľúčovou témou procesu. „Predmetom sporu bolo vyvažovanie

ochrany súkromia poslanca ako verejne činnej osoby a slobody pre-

javu v súvislosti s novinovým článkom, ktorý obsahoval informácie

o jeho rodinnom a súkromnom živote,“ priblížila JUDr. Daniela

Lamačková z Pracoviska právnych kliník Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach, ktoré simulované pojednávanie každoročne
organizuje.

Simulovaný súdny proces stredoškolákov je výsledkom dlho-
ročnej spolupráce PrávF UPJŠ v Košiciach s košickými gymnáziami
prostredníctvom výberového predmetu právna klinika pre vybrané
komunity/Street Law. Samotnému pojednávaniu predchádzala
dvojsemestrálna príprava stredoškolákov v rámci právnických
krúžkov Právo každý deň, ktoré na stredných školách vedú štu-
dentky a študenti PrávF UPJŠ. V zimnom semestri sa príprava
sústreďovala na poskytnutie základných právnych vedomostí,
potrebných v každodennom živote. V letnom semestri je krúžok
viac špecializovaný. „V letnom semestri sme sa venovali príprave

na súdny proces. Príprava ako taká spočívala v študovaní potreb-

ných zákonných podkladov, od toho, ako majú žiaci vystupovať, až

po jednotlivé ustanovenia a súdne rozhodnutia, ktoré by im moh-

li pri procese pomôcť,“ zhrnul študent práva Eduard Frederik Fejo,
ktorý pôsobil na Gymnáziu Park Mládeže. Krúžok má vo všeo-
becnosti u stredoškolákov veľmi priaznivé ohlasy: „Právnický krú-
žok mi ukázal, ako sa riešia bežné problémy a situácie z právneho

hľadiska; mal som možnosť vyskúšať si, ako prebieha súdne pojedná-

vanie, zistiť, kto má aké úlohy, a taktiež si na vlastnej koži vyskúšať

rolu svedka,“ hodnotí študent Šimon zGymnázia Trebišovská.
Právne kliniky ako výberové predmety na PrávF UPJŠ v Koši-

ciach majú za cieľ naučiť študentov pozerať sa na právo z jeho
praktickej stránky. Právna klinika pre vybrané komunity/Street
Law má okrem tohto cieľa ešte ďalší pridaný rozmer – pro-
stredníctvom zdieľania právnych vedomostí v komunitách má
pomôcť zvyšovať právne povedomie. Vzdelávaním o práve sa klini-
ka snaží prispievať aj k rozvoju občianskej spoločnosti, pretože
právo nemá byť iba pre právnikov. To, že sa tieto ciele darí napĺňať,
potvrdzuje aj študentka PrávF UPJŠ Diana Repiščáková:
„Zo všetkého si najviac cením pozitívnu odozvu od našich stre-

doškolákov, že sme podľa nich odviedli dobrú prácu a zmenili ich

názor na právo – že to nemusí byť iba o ‚bifľovaní sa‘ paragrafov.“

Mgr. Adrián Lukáčik

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

ŠTUDENTI PRÁVNICKEJ FAKULTY
PRIPRAVOVALI STREDOŠKOLÁKOV
NA SIMULOVANÝ SÚDNY PROCES

ŠTUDENTSKÉ
STRÁNKY
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Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa dňa 26. 4.
2019 zúčastnili Česko-slovenského azylového moot courtu konaného
na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Sily si zmerali
tímy študentov právnických fakúlt zo Slovenska aj Čiech. Práv-
nická fakulta UPJŠ v Košiciach bola zastúpená až 2 tímami, ktoré
figurovali v zložení Bc. Rastislav Fiťma a Bc. Oliver Göndör

pod vedením Mgr. Bódišovej a Bc. Martin Rusnák a Bc. Michal

Sokol pod vedením Mgr. Lazorčákovej.
Témou tohtoročného simulovaného súdneho procesu bol

prípad Číňanky, ktorá sa cítila prenasledovaná v dôsledku svojej
kresťanskej viery, a preto vo fiktívnom štáte žiadala o udelenie me-
dzinárodnej ochrany. Tímymali za úlohu pred konaním ústnych kôl
v Prahe vypracovať písomné podania, v ktorých vystupovali ako
zástupcovia tak žiadateľky o azyl, ako aj štátu. V rámci ústnej časti
súťaže každý tím absolvoval 2 základné kolá. Po sčítaní bodov
za písomné podania a samotné ústne kolá sa tím tvorený
Bc. Rastislavom Fiťmom a Bc. Oliverom Göndörom dostal do fi-
nále, kde sa stretol s tímom z Univerzity Komenského v Bratislave.
Výborná právna argumentácia a pohotová reakcia na otázky
sudcov priniesla tímu Právnickej fakulty UPJŠ celkové víťazstvo
v tohtoročnom Česko-slovenskom azylovom moot courte. Vý-
borný výsledok dosiahol aj tím v zložení Bc. Martin Rusnák
a Bc. Michal Sokol, ktorému iba tesne unikla účasť vo finále
a v konečnom poradí obsadil 3. miesto.

Simulované súdne spory predstavujú dôležitý prostriedok
na rozvoj dosiahnutých teoretických vedomostí, ako aj praktic-
kých skúseností študentov, keďže často kopírujú skutočné situácie,
s ktorými sa môžu stretnúť aj v právnickej praxi. Tímom blaho-
želáme kdosiahnutým úspechom averíme, že to povzbudí aj ďalších
študentov k reprezentovaniu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
na ďalších medzinárodných súťažiach.

Mgr. Lucia Bódišová

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

ÚSPEŠNÉ ŤAŽENIE ŠTUDENTOV
PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ
NA ČESKO-SLOVENSKOM AZYLOVOM
MOOT COURTE

Na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach za posledný
rok absolvovali viacerí študenti stáže v rôznych inštitúciách, či už
na Slovensku, alebo v zahraničí. Svoje skúsenosti prezentujú ako
veľmi pozitívne.

Tomáš Droždiak, študent druhého ročníka bakalárskeho
stupňa, svoje skúsenosti z Veľvyslanectva Slovenskej republiky
v Kyjeve opisuje takto: „Som rád, že som mal možnosť zúčastniť sa

tejto stáže, pretože mám lepší prehľad o tom, ako funguje diploma-

cia na Slovensku a vo svete. Získal som praktické skúsenosti, ktoré

môžem zúročiť ako pri štúdiu, tak aj v budúcom zamestnaní. Zlepšil

som si jazykové znalosti a spoznal novú kultúru, ľudí a miesta.“ Svoje
rozhodnutie vycestovať do zahraničia vníma ako skvelú príležitosť.

„Teší ma, že som mal možnosť zoznámiť sa s prácou diplomata. Uká-

zalo mi to moje silné aj slabé stránky a hlavne som si ujasnil, čomu

by som sa chcel venovať.“

Počas štúdia na druhom stupni využila možnosť stáže aj štu-
dentka prvého ročníka magisterského štúdia Kristína Turanská.
Svoje praktické skúsenosti mala možnosť rozvinúť na Ministerstve
zahraničných vecí a európskych záležitostí, a to konkrétne na Dru-
hom teritoriálnom európskom odbore. Bližšie svoju prax špecifi-
kuje takto: „Keďže momentálne prebieha slovenské predsedníctvo

vo V4, konalo sa množstvo podujatí, ktorých som sa osobne zúčast-

ňovala. Pomáhala som pri vypracovávaní podkladov k podujatiam

a komunikovala s rôznymi osobnosťami politiky. Momentálne sa

nachádzam v Rumunsku na Veľvyslanectve Slovenskej republiky.“

Na treťom stupni štúdia využili možnosť stáže aj doktorandi.
Mgr. L. Laczkó získala nové skúsenosti, kontakty a využila svoje
doposiaľ nadobudnuté poznatky. „Na odbore diplomatickej prípravy
som vo veľkej miere vypomáhala s administratívou. Zapojila som

sa do organizácie interných a externých školení či workshopov.

Okrem praktických skúseností som si vďaka stretnutiam s odborníkmi

na konkrétnu tému rozšírila vedomosti v oblasti izraelskej diploma-

cie a politiky, čo mi pomohlo v spracovávaní mojej dizertačnej práce.“

Mgr. B. Feketeová aMgr. T. Dvorský svoje teoretické vedo-
mosti zúročovali v Sekcii pre predsedníctvo SR v OBSE. „V období

pred prevzatím predsedníctva SR v OBSE som mala príležitosť za-

pojiť sa do príprav tejto významnej udalosti. Okrem zdokonalenia

sa v cudzích jazykoch a vypracovávania podkladov pre rokovania

diplomatov som využila aj konzultácie na iných odboroch mini-

sterstva, čím som si rozšírila obzory a obohatila vedomosti o rezorte

diplomacie,“ konštatuje Mgr. Feketeová. Mgr. Dvorský si svoju stáž
na rovnakom odbore obohatil aj praktickou skúsenosťou. „V rámci

stáže som mal okrem iného príležitosť navštíviť zasadnutie Stálej

rady OBSE vo Viedni. Byť osobne prítomný a zažiť atmosféru ta-

kýchto rokovaní diplomatickej ‚prvej ligy‘, na ktorých sú formované

pravidlá medzinárodnej politiky, bolo veľkým zážitkom.“ Po ukon-
čení stáže sa Mgr. Feketeová rozhodla vycestovať na Veľvyslanectvo
SR v Bukurešti. „Keďže Rumunsko aktuálne predsedá Rade EÚ, po-
čas stáže som zažila atmosféru predsedníctva na európskej úrovni

a stretnutí diplomatov, ale aj spoznala inú kultúru.“ Mgr. Dvorský
svoje praktické skúsenosti obohacoval v pražskom think-tanku,
Institutu pro politiku a společnost. „V inštitúte som mal možnosť

pracovať na odborných podkladoch, policy paperoch a článkoch. Orga-

nizovali sme viaceré podujatia s účasťou osobností z Európskej

komisie, veľvyslancov a členov vlády. Táto stáž bola pre mňa veľkým

prínosom pre profesionálny rozvoj.“

Veríme, že skúsenosti našich študentov sa stanú odrazovým
mostíkom pre tých, ktorí uvažujú nad využitím príležitosti rozšíriť
si nielen teoretické, ale primárne praktické skúsenosti v odbore.

Mgr. Benita Feketeová

Filozofická fakulta UPJŠ vKošiciachSTÁŽE ŠTUDENTOV KATEDRY POLITOLÓGIE

ŠTUDENTSKÉ
STRÁNKY
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V tomto akademickom roku sa študentky a študenti našej
univerzity začali znova stretávať v Debatnom klube UPJŠ
v Košiciach. Klub vznikol už v roku 2010 na Právnickej fakulte
UPJŠ, kde sídli dodnes. Po odmlke v jeho pôsobení sa teraz
na univerzite opäť obnovil priestor pre všetkých, ktorí majú záujem
o trénovanie rečníckych, argumentačných a analytických schop-
ností. Klub sa stretáva raz týždenne a vždy prebehne jedna debata.
Debata je organizovaná diskusia s presne určenými pravidlami,
každá má vybranú tému, ku ktorej debatérky a debatéri po krátkej
príprave prezentujú argumenty, ktorými sa snažia presvedčiť
rozhodcov a rozhodkyne. Debatuje sa vo formáte tzv. „British
Parliamentary“. Počas takejto debaty sa postupne predstaví so svo-
jou argumentáciou 8 osôb rozdelených do 4 dvojčlenných tímov.
Dva tímy zastávajú súhlasné stanovisko s témou a dva tímy,
naopak, nesúhlasné. Cieľom debaty je prinútiť účastníkov pozerať
sa na problém z viacerých strán, naučiť ich pohotovému mysleniu,
argumentácii a tímovej práci.

Klub je určený najmä pre študentky a študentov UPJŠ, ale
v našom jedinom vysokoškolskom debatnom klube na východnom
Slovensku majú dvere otvorené aj absolventi a priatelia z iných
vysokých škôl. Klub je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie, ktorá
sa ako jediná organizácia na Slovensku venuje rozvoju debatných
aktivít a metodiky.

ODebatnom klube UPJŠ sa môžu záujemcovia dozvedieť
viac na: www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/debatny-klub/
a www.facebook.com/debatnyklubUPJS

Mgr. Adrián Lukáčik

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

DEBATNÝ KLUB UPJŠ JE SPÄŤ!

V budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave
sa 22. a 23. marca 2019 uskutočnil piaty Konvent akademických

senátov – konferencia určená pre zástupcov študentských častí
akademických senátov univerzít a vysokých škôl pôsobiacich
na Slovensku. Hlavnou témou bolo tento rok postavenie študen-
tov v novom systéme zabezpečovania kvality. Za Akademický senát
Filozofickej fakulty UPJŠ sa na podujatí zúčastnili Mgr. Lenka

Abrinková (KPS) aEva Lörincová (KPS) a za Akademický senát
UPJŠMgr. Františka Petriková (KSP) aMgr. Andrea Vašková

(KSP).

Dva dni plné vzdelávania

V prvý deň konferencie sa študentské senátorky a senátori
stretli s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr.

Mgr. Martinou Lubyovou, PhD. Po jej príhovore, v ktorom vy-
jadrila podporu angažovaniu sa študentov v procesoch hodnotenia
kvality, bol priestor na otázky a podnety. Nasledovali panelové
diskusie so zaujímavými hosťami. Počas druhého dňa sa konali
workshopy, ktoré mali senátorky a senátorov obohatiť o zručnosti
a vedomosti, prebiehali diskusie a študenti si navzájom odovzdávali
skúsenosti, ktoré sú potrebné na zlepšovanie študentských činností
na vysokých školách a univerzitách.

Čo to pre našu fakultu znamená?

Jednoznačne zmenu k lepšiemu! Senátorky a senátori študent-
skej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ boli s no-
vými postupmi oboznámení; ide predovšetkým o kroky, ktoré
ešte väčšmi utužia spoluprácu študentov a vyučujúcich, zlepšia
spôsoby hodnotenia kvality vzdelania aj výučby na našej fakulte
a poskytnú pomoc novým študentom s adaptáciou na univerzitný
život. Senátorov čakajú hodiny aktívnej práce – niektoré z noviniek
majú v pláne zrealizovať už budúci akademický rok.

Eva Lörincová

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

KONVENT AKADEMICKÝCH SENÁTOV 2019

Spolok medikov mesta Košice zorganizoval hromadný bez-
platný odber krvi na medických internátoch. Vstredu 3. marca 2019
prišlo darovať krv 57 potenciálnych darcov, z ktorých mohli
pracovníci Národnej transfúznej služby uskutočniť odber reálne
štyridsiatim študentom.

RNDr. Jaroslava Oravcová

Lekárska fakulta UPJŠ vKošiciach

USKUTOČNILA SA MEDICKÁ KVAPKA KRVI

ŠTUDENTSKÉ
STRÁNKY
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Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v spolupráci
s AKADEMIA ZDROWIA SOMATIC organizoval v dňoch 5.
– 6. 4. 2019 odborný Kurz Therapy Trigger Points. Viedla ho Dr.

Halina Romualda Zięba – skúsená fyzioterapeutka a odborná
asistentka PPWSZ Nowy Targ a zúčastnili sa na ňom študenti
a absolventi Lekárskej fakulty UPJŠ, odborní asistenti ÚTVŠ UPJŠ
a absolventky zdravotníckej fakulty Prešovskej univerzity v Pre-
šove. Účastníci získali certifikát platný v Európskej únii.

V preklade ide o terapiu spúšťacích bodov, nazývanú aj myo-
fasciálna terapia. Myofasciálne spúšťacie body (MTrP ) sú bolestivé,
napäté oblasti (body), nachádzajúce sa vo svalových vláknach, ktoré
spôsobujú kontrakcie a chronické skrátenie. Je to zvyčajne spô-
sobené preťažením alebo nesprávnym zaťažením svalov. Terapia
spúšťacích bodov je technika, ktorá využíva rôzne formy tlaku
a pohybov v rôznych smeroch v citlivých oblastiach svalového
tkaniva. Cieľom terapie je oslobodiť sval od bolesti a zlepšiť naru-
šené motorické vzory. Certifikovaný terapeut Trigger Point môže
uvoľniť tieto bolestivé a napäté miesta v svalovej a väzivovej oblasti
a pomôcť pri dosiahnutí dlhodobého vyliečenia bolestivého miesta.

Prednášky, cvičenia a diskusie priniesli najnovšie poznatky
a informácie o možnosti prevencie pri niektorých svalových
preťaženiach. Kurz bol prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorí
sa naučili správnu techniku terapie, jej indikácie a kontraindikácie.
V budúcnosti plánujeme organizovať podobné kurzy spojené
s pohybovým aparátom.

Mgr. Agata Horbacz, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ vKošiciach

KURZ THERAPY TRIGGER POINTS

V tomto letnom semestri si študenti športu a rekreácie vyskúša-
li vpraxi cvičenie psychomotoriky so žiakmi zo Špeciálnej základnej
školy na Vojenskej ulici vKošiciach.

Povedzme si, čo je to psychomotorika ako druh cvičenia a z čoho
vychádza. Psychomotorika je ucelený pohybový program posta-
vený na tesnom spojení medzi percepciou, pohybom a zážitkom.
V užšom zmysle predstavuje psychomotorika súhrn pohybových
aktivít človeka, ktoré sú prejavom jeho psychických funkcií a jeho
psychického stavu. Je to teda integrovaná súčinnosť psychiky
a motoriky. Stavia na vzájomnom prepojení oblasti poznávania, e-

mócií a pohybu a ich vplyvu na rozvoj človeka v psychosociálnom
kontexte (European Forum of Psychomotricity, 2016).

Prvé náznaky zámerného psychomotorického pôsobenia
na klientov môžeme datovať do obdobia rokov 1780 – 1789 vo
Francúzsku, a to v koncepcii Abbe 'de l'EPPE. Táto koncepcia bola
následne rozvinutá francúzskym lekárom Jeane Mare Itardom
(1818 – 1880). Korene psychomotoriky ako zábavnej výchovy po-
hybom spadajú do obdobia 20. rokov minulého storočia. Vtedy
sa vo Francúzsku formovala telesná výchova pre mentálne posti-
hnutých. Cieľom liečebnej telesnej výchovy nebol výkon, ale práve
zážitok z pohybu, na základe ktorého sa zlepšovali niektoré psy-
chické funkcie chorých a aj osôb s postihnutím.

Psychomotorické cvičenia sa dajú využiť vo všetkých vekových
kategóriách. Veľké uplatnenie však majú najmä u ľudí zdravotne
oslabených a menej pohybovo nadaných.
Špecifické ciele psychomotorického programu možno sústrediť
do troch základných kompetencií: kompetencie interakcie s pro-
stredným, kompetencie sociálnej interakcie a osobné kompetencie.

Pri psychomotorických cvičeniach a hrách sa využívajú ne-
tradičné pomôcky a náčinie, väčšinou však jednoduché a bežne
dostupné, ktoré si môže cvičiteľ zhotoviť aj sám. Základnými po-
môckami sú napr. uterák, padák, molitanové lopty, deky, noviny,
balančné pomôcky, pivné tácky alebo vrchnáky z PET fliaš, pierka
a podobne.

Študenti si mohli vyskúšať v rámci predmetu psychomotorika
2 tieto princípy cvičenia: motivácia prostredníctvom zmysly sti-
mulujúceho náradia a náčinia, rešpektovanie individuality, vzá-
jomná spolupráca, originalita a jednoduchosť aktivít, zapojenie
cvičiteľa do hry, priestor pre tvorivosť, samostatnosť a zábavu.
Okrem ďalších princípov ide o výrazne nesúťažný charakter
cvičenia.

Nadviazali sme na podujatia podobného charakteru, ktoré sa
realizovali na našom pracovisku vďaka kolegyni Mgr. Zuzane

Küchelovej, PhD., a psychomotorické semináre na ústave telesnej
výchovy športu vedené doc. PaedDr. Mariou Blahutkovou,

Ph.D., z Vysokého učenia technického vBrne, ktorá tu bola v rámci
programu Erasmus+.

Psychomotorické hry spojili vysokoškolákov v cvičebných sku-
pinách so žiakmi smentálnym postihnutím a skupinou s autizmom.
Učitelia špeciálnej základnej školy, ktorí sa cvičenia zúčastnili ako
pozorovatelia, ocenili inšpiráciu a možnosť rozšírenia obsahového
repertoáru nielen na hodinách telesnej výchovy.

doc. Mgr. Klaudia Zusková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ vKošiciach

PSYCHOMOTORIKA – CVIČENIE, KTORÉ
ROZVÍJA A SPÁJA ZÁROVEŇ

ZO ŽIVOTA ÚSTAVU
TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
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ŠTUDENT TROCHA INAK (ROZHOVOR S RÓBERTOM VOLOŠINOM)
menších zbierok od zberateľov, ktorí s tým skončili. Následne ich

vytriedim a rozhodnem sa, ktoré si nechám.“

Prečo práve zapaľovače? „Na zapaľovačoch ma fascinuje rôzno-
rodosť ich tvarov. Čím ‚divnejšie‘ zapaľovač vyzerá, tým viac upúta

moju pozornosť. Môže mať dnes už naozaj podobu takmer všetkého:

telefónu, auta, zbrane, hudobného nástroja alebo zvierat. Niekedy

by ste ani nezistili, že sa pozeráte na zapaľovač.“

Koľko kusov obsahuje zbierka? „V zbierke mám aktuálne pri-

bližne 500 – 600 kusov. Zbierka obsahuje staré aj nové zapaľovače

rôznych tvarov, ktorých stále pribúda,“ skromne dodáva Robo.
Aj takýto unikátny koníček rozvíja nášho študenta – ak máte

nejaký zaujímavý kúsok, môžete ním tohto vášnivého zberateľa
potešiť.

doc. Mgr. Klaudia Zusková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ vKošiciach

Študenta 3. ročníka odboru šport a rekreácia z ústavu teles-
nej výchovy a športu našej univerzity Róberta Vološina sme
mali možnosť sledovať v relácii Inkognito na TV JOJ. Je členom
Európskej zberateľskej spoločnosti, ktorá združuje zberateľov
rôznych druhov predmetov. „Zbieraniu zapaľovačov sa venujem

zhruba 7 rokov. Táto záľuba vznikla celkom kurióznym spôsobom,

keď som v skorých ranných hodinách prišiel domov z párty a našiel

som na stole otcov zapaľovač. Upútal moju pozornosť svojím vzhľa-

dom. Samozrejme, vzal som mu ho a pustil sa do hľadania ďalších,“

hovorí Robo.
Ako sa ďalej odvíjal zberateľský príbeh Roba? „Nasledovalo

zozbieranie zapaľovačov od rodiny, neskôr od známych a kamará-

tov. Keď som niekam cestoval, vždy som si odtiaľ nejaký priniesol.

Takisto keď cestoval niekto známy, hneď som ho poprosil, aby mi

odtiaľ doniesol pekný zapaľovač. Exempláre si obstarávam aj kúpou

ZO ŽIVOTA ÚSTAVU
TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Knižničný fond UK UPJŠ v Košiciach sa v akademickom roku
2018/2019 rozrástol o 5 826 knižničných jednotiek, na ktorých sa
viac ako 7 % (426 ex.) podieľali aj knihy zakúpené s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia. V jeho výzve č. 9/2018
v programe 5.1.3 Akvizícia knižníc uspela UK s projektom Do-

plňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

– podpora študĳného, pedagogického avýskumného procesu na univerzite,

na ktorý získala 7 000 eur. Samotná knižnica v rámci svojej
spoluúčasti prispela sumou 326,20 eur. Do fondu UK tak pribudli
neperiodické odborné publikácie z oblastí zodpovedajúcich štu-
dĳnému profilu na UPJŠ, ale aj beletristické a populárno-náučné
diela slovenských autorov, ktoré vyšli s podporou FPU (91 ex.).
Každá takto zakúpená kniha bola zároveň označená logom fondu
s textom Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpené dokumenty na Vás čakajú na pracoviskách Univer-
zitnej knižnice UPJŠ.

PhDr. Zuzana Babicová

Univerzitná knižnica UPJŠ vKošiciach

FOND NA PODPORU UMENIA PODPORIL
PROJEKT UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UPJŠ

Už po dvadsiaty raz sme si na Slovensku pripomenuli Týždeň

slovenských knižníc. Od 4. do 10. marca 2019 čakali priaznivcov
knižníc dni plné čítania, zaujímavých aktivít či lákavých súťaží.
Cieľom 20. ročníka tohto podujatia s ústredným mottom „Knižnice
pre všetkých“ bolo zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzde-
lávacích inštitúcií. Výnimočný týždeň v roku si pripomenula aj Uni-
verzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sériou pútavých podujatí, z ktorých niektoré trvali až do konca
marca.

K aktivitám, ktoré sa uskutočnili počas Týždňa slovenských kniž-

níc v Univerzitnej knižnici UPJŠ, patrili DNI DAROVANIA KNÍH,
výstava obrazových publikácií emeritného prezidenta Rudolfa
Schustera pod názvom ZMOJICHNAJMILŠÍCH, seminár so SAIA,
n. o., zameraný na spoločenské vedy ZLEPŠITE SI NEMČINU
VRAKÚSKU, HAPPY DAY, počas ktorého mali noví používatelia
Univerzitnej knižnice UPJŠ na všetkých pracoviskách zľavu 50 %
na registráciu, a súťaž pod názvom AKO VIDÍM KNIŽNICU.

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Rektorát UPJŠ v Košiciach

DO TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2019
SA ZAPOJILA AJ UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
UPJŠ

Z UNIVERZITNEJ
KNIŽNICE
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Open access /I. časť/

Elektronické publikovanie výsledkov výskumu predstavuje
v súčasnosti jeden z najrozšírenejších spôsobov vedeckej komu-
nikácie. Ešte donedávna bolo jediným možným riešením publi-
kovanie v tlačenej podobe. Rýchly rozmach internetu a digitálnych
technológií umožnil v procese zdieľania informácií a efektívnej
vedeckej komunikácie zásadný posun. Následne boli realizované aj
rozsiahle zmeny vo vydavateľských metódach. V súvislosti s nimi
nepretržite vznikajú rôzne typy elektronických informačných
zdrojov – online katalógy, databázy, internetové portály, re-
pozitáre, digitálne knižnice a ich mnohé varianty. Najväčšími
výhodami elektronického publikovania sú najmä dostupnosť,
vyhľadateľnosť podľa rôznych kritérií, prepojiteľnosť súvisiacich
informačných zdrojov, aktuálnosť a prístupnosť.

Open access je bezplatný, okamžitý, neobmedzený online
prístup k vedeckým informáciám, digitálnym publikáciám, prí-
spevkom, článkom a pod. V žiadnom prípade nie je v rozpore
s bežnou vedeckou praxou a je kompatibilný s autorským právom.
Predstavuje novú formu zviditeľnenia vedeckej práce. Otvorené
zdieľanie a publikovanie vedeckých informácií je hlavným prvkom
rozvoja nových spôsobov vzdelávania. Hlavným rozdielom medzi
OA publikovaním a publikovaním prostredníctvom bežných (non
open access) vydavateľov spočíva v skutočnosti, že náklady na vý-
robu a zverejnenie a ochranu dát nie sú platené čitateľmi, alebo
inými užívateľmi dát, a všetky prekážky prístupu k publiko-
vaným dátam sú odstránené. Open access môže byť aplikovaný
na všetky formy vedeckých výstupov, ako sú príspevky, články,
vedecké práce, zborníky z konferencií, diplomové a dizertačné
práce, monografie amnohé iné.

Podľa UNESCO je filozofia otvoreného prístupu „poskytnúť
zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez poru-

šenia autorských práv. Výskum financovaný daňovými poplatníkmi by

mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne. Výskum je verej-

ným vlastníctvom a mal by byť k dispozícii všetkým, bez ohľadu na ich

finančné možnosti.“
Princípy otvoreného prístupu po prvýkrát definovala 14. Fe-

bruára 2002 Budapeštianska iniciatíva – BOAI (The Budapest
Open Access Iniciative), ktorej účastníkmi bolo 16 signatárov,
lídrov významných inštitúcií ako Open Society Institute, Public
library of Science, Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition (SPARC), University College London a ďalších.

„Otvoreným prístupom k vedeckej literatúre rozumieme jej

bezplatnú dostupnosť pre verejnosť na internete, ktorá umožňuje

všetkým používateľom čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť,

vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty týchto článkov, prehľadá

-vať ich a indexovať, používať ich dáta pre softvér, alebo ich použiť

na akýkoľvek iný zákonný účel, bez finančných, právnych alebo

technických prekážok iných, ako sú tie, ktoré sú neoddeliteľné

od získania prístupu k internetu samotnému. Jediným obmedzením

v oblasti reprodukcie a distribúcie a jedinou úlohou autorských práv

v tejto oblasti by malo byť poskytnúť autorom kontrolu integrity

ich práce a právo aby ich práce boli správne uznané a citované.“

(Iniciatíva otvoreného prístupu vBudapešti)

www.budapestopenaccessinitiative.org

V priebehu nadchádzajúcich rokov sa nutnosť sprístupňovania
overených a odborných vedomostí každému, kto ich môže využiť,
ukazuje ako stále naliehavejšia a dôraznejšia. Odbornosť textov
a informácií publikovaných v mnohých vedeckých open access
periodikách je zabezpečená a dosahuje vysokú úroveň porov-
nateľnú speriodikami fungujúcimi na platených platformách. Open
access periodiká, ktoré sú akreditované inštitúciami COPE

(Comitee on Publication Ethics – výbor pre publikačnú etiku)
a OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association – me-
dzinárodné spoločenstvo zastupujúce open access vydavateľov)
uskutočňujú dôkladné recenzné konanie a pri rozhodovaní
o akceptácii príspevku platia prísne pravidlá. Mnohé open access
periodiká sa vo vedeckej komunite v rôznych vedeckých disci-
plínach stávajú vysoko hodnotenými s vysokou citovanosťou,
čo je aj dôkazom akademickej rigoróznosti.

Medzi najrozšírenejšie režimy open access publikovania patria:

Zlatá cesta – otvorený prístup k informáciám poskytuje vyda-
vateľ, ktorý prostredníctvom recenzovaných vedeckých časopisov
umožňuje čitateľom okamžitý a bezplatný prístup k plným textom
článkov. Toto publikovanie je pre čitateľov bezplatné a náklady
– platbu za publikovanie článku – hradí autor alebo jeho zamest-
návateľ, donor a pod. Napríklad: PLoS (Public Library of Science)
http://www.plos.org/ (autor platí poplatok od 1595 – 3000 USD
za článok).

Zelená cesta – otvorený prístup k informáciám poskytuje
autor, a to prostredníctvom publikovania svojich článkov
v repozitároch, ktoré zhromažďujú, uchovávajú a distribuujú rele-
vantné vedecké informácie (preprinty, postprinty publikovaných
recenzovaných príspevkov, článkov, výskumné správy, vedecké
kvalifikačné práce...). Zoznam open access repozitárov je možné
nájsť vROAR (Registry of Open Access Repositories), OpenDOAR
(The Dire-ctory of Open Access Repositories) alebo re3data
(Registry of Re-search Data Repositories).

Hybridnýmodel – otvorený prístup k informáciám poskytuje
autor, a to úhradou nákladov spojených s publikovaním. Následne
sa obsah stáva dostupným prostredníctvom úhrady predplatného
zo strany vedcov, učiteľov, študentov a ostatných adresátov.

Medzi hlavné benefity publikovania v režime open access pa-
tria: odstránenie prístupových prekážok (najmä finančných);
globálne šírenie informácií; celkové zviditeľnenie autora a jeho
práce; lepšia dostupnosť výsledkov výskumu; vyššia citovanosť;
širšie možnosti spolupráce; vyššia altmetrika; príjem spätnej väz-
by; kvalitný manažment dát; archivácia a prístupnosť v OA re-
pozitároch.

„Stará tradícia a nová technológia sa zblížili, aby umožnili

nebývalé verejné blaho. Stará tradícia je ochota vedcov a učencov

publikovať plody svojho výskumu v vedeckých časopisoch bez ná-

roku na honorár, a to kvôli výskumu a poznaniu. Nová technológia

je internet. Verejné dobro, ktoré umožňujú, je celosvetová elektro-

nická distribúcia recenzovanej literatúry v časopisoch a úplne

slobodný a neobmedzený prístup k nej zo strany všetkých vedcov,

učencov, učiteľov, študentov a ďalších zvedavých myslí.“

(Iniciatíva otvoreného prístupu vBudapešti)

www.budapestopenaccessinitiative.org

Mgr. Andrea Dohovičová

PhDr. EvaMedviďová

Univerzitná knižnica UPJŠ vKošiciach

OTVORENÝ PRÍSTUP K VEDECKÝM
INFORMÁCIÁM

Z UNIVERZITNEJ
KNIŽNICE
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Z BOTANICKEJ
ZÁHRADY

Začiatkom marca 2019 sa v najvyššom expozičnom skleníku
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach uskutočnil deviaty ročník
výstavy Orchidey – skvosty v ríši rastlín. Výstava ponúkla
návštevníkom pohľad na viac ako 1 000 rastlín z 200 druhov,
kutivarov alebo hybridov zo 14 rodov orchideí, ako napr. lišajovec,
dendróbium, vanda, cymbídium alebo črievičkovec. Ak ste sa vý-
stavy nemohli zúčastniť osobne, ponúkame vám aspoň krátku
fotoreportáž.

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Botanická záhrada UPJŠ vKošiciach
Foto: autorka

VÝSTAVA ORCHIDEY – SKVOSTY V RÍŠI
RASTLÍN

Dominantou výstavy bol stredový stĺp s na-
inštalovanými rastlinami rodu lišajovec
(Phalaenopsis).

Orchidey v expozícii boli doplnené inými tro-
pickými rastlinami, ako napr. broméliami.

Na výstave nechýbala ani tohtoroč-
ná novinka holandskej burzy, hybrid
lišajovca, ktorý príjemne vonia a na-
zýva sa Phalaenopsis ‚Aroma‘.

Mnohé tropické orchidey žĳú v prírode epi-
fytickým spôsobom života prichytené na kôre
stromov, tak ako rastliny z rodu Vanda.

Ďalšou novinkou výstavy bola tmavo zafarbená „čierna
vdova“ Phalaenopsis ‚Black Widow‘.

Najmenšími orchideami na výstave boli ra-
stliny z rodu Oncidium. Najznámejší kultivar
je biely a je nazvaný „voňavá fantázia“. Jeho
kvety merajú v priemere len 0,5 cm.

Výstavu dopĺňal aj novo
vytvorený oporný múrik
s vodopádom.
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O BUDÚCNOSTI NA PRACOVNOM TRHU
SA DISKUTOVALO NA DNI KARIÉRY 2019

Z UNIVERZITNÉHO
PORADENSKÉHO CENTRA

Pracovný trh prechádza od počiatku milénia výraznými
zmenami. Vplýva naň globalizácia, technologický pokrok či auto-
matizácia, ktoré majú za následok zánik istých profesií, ale na
druhej strane vznik nových. Ešte pred desiatimi rokmi neexistovali
profesie ako napr. influencer, manažér sociálnych sietí, vývojár
aplikácií, no dnes sú bežnou súčasťou pracovného trhu. Nielen
o týchto profesiách, ale aj o influencer marketingu, digitálnych
zručnostiach či možnostiach zamestnať sa v 21. storočí sa dozve-
deli viac záujemcovia na Dni kariéry 2019. Jeho tretí ročník
zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Uni-
verzitné poradenské centrum (UNIPOC) v stredu 10. apríla 2019
v univerzitnom areáli na Moyzesovej ulici vKošiciach.

Na Dni kariéry 2019 sa prezentovalo spolu 20 zamestnávateľov,
medzi nimi spoločnosti ako AT&T, Zbor väzenskej a justičnej
stráže, LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným, Úrad pre ve-
rejné obstarávanie, AffinityAnalytics, Svet zdravia, FPT, Lidl,
AGEL SK, Nemocnica Košice – Šaca, 1. súkromná nemocnica,
LafargeHolcim EBS, VISTA a mnohí ďalší. Pre študentov predsta-
voval tento veľtrh pracovných príležitostí výbornú možnosť stret-
núť sa a porozprávať sa s potenciálnymi zamestnávateľmi, ako
aj dozvedieť sa viac o aktuálnych požiadavkách na pracovnom trhu.

Nosnou témou Dňa kariéry 2019 bola „práca budúcnosti“. Deň
sa začal pracovnými raňajkami vedenia univerzity a dekanov fakúlt
so zástupcami jednotlivých spoločností, ktorí diskutovali o aktuál-
nych otázkach zamestnávania mladých ľudí a vytváraní stážových
pozícií pre študentov.

Deň kariéry 2019 na UPJŠ v Košiciach priniesol aj niekoľko
noviniek. K nim patril grafický záznam a grafická facilitácia pre-
biehajúcej diskusie na pracovných raňajkách, ako aj súťaž pre
účastníkov o zaujímavé a hodnotné ceny od jednotlivých zamest-
návateľov. Súčasťou podujatia bol aj zaujímavý program plný
inšpiratívnych hostí. Každý z nich reprezentoval „prácu budú-
cnosti“, pracuje u moderného zamestnávateľa, má novodobú
pracovnú pozíciou alebo inovatívnu formu pracovného úväzku,

resp. podnikania. V INSPIRATION ZÓNE hovorili o práci budú-
cnosti Mária Sofia Takáčová z Google Slovensko (iniciatíva
Grow with Google), Jakub Szepesgyorky (Change Your Self),
Gabriela Fábryová (Dessine Moi Mon Idée), Paula Pastir-

čáková zo spoločnosti GymBeam či Tomáš Slebodník zo známej
košickej spoločnosti KERE (tiež Bikere, Babetta a Kroy).

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Rektorát UPJŠ v Košiciach
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ABY SLOVENČINA
NEPLAKALA

Určite ste to už počuli, že motivácia je pekná vec, ale inšpirácia
ešte krajšia. Ja som tú svoju na napísanie aktuálneho jazykového
okienka hľadala tentoraz na internete. Neuveríte, ale neuplynuli
ani dve minúty a námet bol na svete. Prečítala som si totiž vý-
rok Miloslava Nevrlého: Nie je nič horšie, ako kvôli dažďu, únave

či chladu, alebo zo strachu pred chladom a osamelosťou nedôjsť tam,

kam si človek predsavzal. Veta ma oslovila hneď dvakrát, raz zo sé-
mantického, ale hlavne (s ohľadom na môj zámer) z lingvistic-
kého hľadiska. Zaujalo ma slovo kvôli a jeho uplatnenie vo vete,
v ktorej sa hovorovo využilo ako druhotná predložka v príčin-
nom význame. Hovorovo preto, lebo v tomto výroku by spisov-
ne bola namieste predložka pre. Prečo? To sa pokúsim objasniť
v nasledujúcich riadkoch.

Výraz kvôli patrí z funkčného hľadiska k druhotným predlož-
kám, tzn. k takým, ktoré príslušný vzťah medzi slovami nielen vy-
jadrujú, ale sčasti aj pomenúvajú. Vznikli z plnovýznamových
slovných druhov, napr. z prísloviek (pozdĺž učebne, okolo univer-
zity...), veľmi často z podstatných mien (vďaka projektom, vo vzťa-

hu k študentom...) alebo zo slovesných prechodníkov (končiac
semestrom, odhliadnuc od okolností). Konkrétne kvôli vzniklo zme-
ravením spojenia predložky ka substantívneho tvaru vôli. Pri slove
vôľa sú v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvedené viaceré
významy: 1. schopnosť slobodne sa rozhodovať, 2. vedomé úsilie
dosiahnuť niečo, 3. výsledok rozhodovania; 4. možnosť slobodne
sa rozhodovať. Z týchto významov je zrejmé, že takmer všetko,

čo vykonávame silou vôle, sa realizuje cielene, s istým zámerom,
s úmyslom dosiahnuť nejaký osoh alebo v prospech niekoho. Preto
uplatňovanie predložky kvôli v príčinnom význame, keď sa vy-
jadruje zdôvodnenie (často negatívneho) konania alebo nekona-
nia, je v spisovnom jazyku nesprávne (kvôli chorobe – správne pre

chorobu, rozpory kvôli majetku správne – rozpory pre majetok, rov-
nako nie kvôli nedomykavosti srdcovej chlopne, ale správne – pre

nedomykavosť srdcovej chlopne). Druhotná predložka kvôli je viac-
významová, vyjadruje buď účelový význam (kvôli zamestnaniu,
kvôli stabilite), alebo význam prospechový (pricestoval kvôli rodičom,
obetoval sa kvôli synovi, všetko robil kvôli nej). Len vhovorovej po-
dobe slovenčiny, tak ako aj vo výroku M. Nevrlého, sa predložka
kvôli veľmi často nesprávne uplatňuje v príčinnom význame.
Teda ak uvádzame príčinu, v spisovnom jazyku by sme na jej
vyjadrenie mali uplatniť predložku pre: Nie je nič horšie, ako pre

dážď, únavu či chlad, alebo zo strachu pred chladom a osamelosťou

nedôjsť tam, kam si človek predsavzal.

Ako sa hovorí: kde je vôľa, tam je cesta. Preto pri spisovnom
vyjadrovaní sa snažme voliť predložku tak, aby sme jej uplatnením
nenarušili logiku vecí, teda ani logiku vzťahovmedzi slovami, ktoré
druhotná predložka kvôli pomenúva.

PhDr. Iveta Bónová, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

KVÔLI POUŽÍVATEĽOM SPISOVNÉHO JAZYKA¹

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.



KALENDÁRIUM
MOTÝLE EXOTICKÝCH TRÓPOV (VÝSTAVA)

17. 5. – 30. 6. 2019

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919

A FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA

PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS A VERNISÁŽ VÝSTAVY

21. mája 2019

UPJŠ v Košiciach – Východoslovenskémúzeum

vKošiciach – Vojenský historický ústav,

Bratislava, MV SR, Štátny archív v Košiciach –

ŠVK v Košiciach

https://www.upjs.sk/public/media/20919/predn

askovy-cyklus-KH-FF-2019.pdf

ŠKOLA BIOFOTONIKY 2019

27. mája – 3. júna 2019

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

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

fakulta/20813/

VEČER NÁPADOV A STARTUP PRÍLEŽITOSTÍ

29. mája 2019

Kino Úsmev Košice – UPJŠ v Košiciach

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

_napadov.jpg

O ZOSÚLAĎOVANÍ PRACOVNÉHO A RODINNÉHO

ŽIVOTA A O RODOVEJ ROVNOSTI NIELEN

V AKADEMICKOM PROSTREDÍ. DISKUSIA

SO SILVIOU PORUBÄNOVOU

29. mája 2019

BudovaMinerva, areál FF UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/public/media/20987/disku

sia-so-Silviou-Porubanovou.pdf

COGNITIVE NEUROSCIENCE OF AUDITORY

AND CROSS-MODAL PERCEPTION

4. ROČNÍK WORKSHOPU

3. – 5. júna 2019

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

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

fakulta/21013/

JUNIÁLES 2019

14. júna 2019

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/

INTERNATIONAL CLINICAL TRIALS DAY 2019

30. mája 2019

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach – Slovacrin

https://www.upjs.sk/public/media/0455/ICTD%

202019.pdf

UNIVERZITA BEZ HRANÍC

8. – 12. júla 2019

UPJŠ v Košiciach

https://www.upjs.sk/aktuality/UBH-2019/

WORKSHOP IN QUANTUM MAGNETISM:

THEORETICAL CHALLEMGES AND FUTURE

PERSPEKTIVES

7. – 8. júna 2019

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

https://ktfa.science.upjs.sk/conferences/

PRÁVO * OBCHOD* EKONOMIKA.

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM

23. – 25. októbra 2019

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

https://poe.pravo.upjs.sk/

SET-THEORETIC METHODS IN TOPOLOGY AND

REAL FUNCIONS THEORY, DEDICATED TO 80

BIRTHDAY OF LEV BUKOVSKÝ. KONFERENCIA

9. – 13. 9. 2019

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

http://umv.science.upjs.sk/setmath/

III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

POZITÍVNA A NEGATÍVNA STIMULÁCIA ŠTÁTU

V OBLASTI ZDAŇOVANIA. MEDZINÁRODNÁ

VEDECKÁ KONFERENCIA

15. – 17. októbra 2019

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

http://dnidanovehoprava.pravo.upjs.sk/
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Pohľad na expozíciu Orchidey – skvosty vríši rastlín

v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.


