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Skúsenosť cestovania
a múdrosť čítania

V    itajte z letných dovoleniek! Iste ste si všimli, že nepíšem 
„z letných prázdnin“. Zamestnanci univerzít nemajú prázd-

niny, hoci to mnohí ľudia neznalí pomerov takto interpretujú. 
Našťastie dovolenky majú. Zaslúžia si ich – tak ako každý, kto tvr-
do pracuje po celý rok. Je mimoriadne dôležité počas nich zmeniť 
aktivity, stereotypy, ale aj prostredie, v ktorom človek celý čas žije 
a pracuje. Niekto preferuje pasívny oddych, iný aktívne poznáva-
nie nových miest, prírodných krás či historických pamiatok. Je úpl-
ne jedno, či sa človek vydal blízko alebo ďaleko. Hlavne keď cesta, 
ktorú absolvoval, naplnila jeho očakávania. Možno ste našli zaľúbe-
nie v malebných zákutiach Slovenska, ktoré ste doposiaľ nepozna-
li. Možno ste sa vydali po stopách svetových či domácich cestovate-
ľov, aby ste poznali život a prostredie vo vzdialenejších krajinách. 
Niektorí z nich toho stihli toľko alebo navštívili také exotické kraji-
ny, že na to nestačia celé roky, nieto jedna letná dovolenka. Vďaka 
tomu, že o tom písali, sa o ich cestách dozvedáme aj dnes. Po niekto-
rých zážitkoch možno ani veľmi netúžime, ibaže by sme boli výraz-
né „adrenalínové typy“. Spomeniem len českého fyzika Františka 
Běhounka, ktorý strávil s hŕstkou rovnako postihnutých celé týžd-
ne na arktickej ľadovej kryhe po stroskotaní Nobileho vzducholode 
Italia. Alebo nášho grófa Mórica Beňovského, ktorý obehol svet, 
aby nakoniec kraľoval na Madagaskare.
Cestovanie, pobyt v zahraničí, poznávanie nových ľudí, kultúr, 

civilizácií, je mimoriadne dôležité. Ak pre nič iné, tak aspoň pre 
porovnávanie. Čo je kde lepšie, čo horšie, čo ľudia robia, jedia, 
ako žijú. A nenahraditeľným je získavanie vlastných skúseností, 
aby človek spoznával čo najviac a necivel na neznáme veci (pod-
ľa slovenského príslovia) ako „teľa na nové vráta“. Aby získal 
nadhľad a pochopenie, aby rozumel, prečo sa rôzne zvyky v rôz-
nych častiach sveta stali tradíciou. Český spisovateľ, matematik, 
astronóm a cestovateľ 16. storočia Oldřich Prefát z Vlkanova 
vo svojej knihe Cesty do Svaté Země o potrebe cestovania a pozná-
vania píše: „Neb to vídáme, že nad ty, kteří ustavičně doma leží, 
nic nebývá horšího a zhovadilejšího, proto, že ti neokusivše bídy 
a psoty, ničemu naprosto nerozumějí, a k ničemu také potřebné-
mu přimlouvati se neumějí.“
Tak ako to vyplýva už z predošlého textu, výborným doplnkom 

cestovania je čítanie. Pre hľadanie múdrosti to logicky nemusia 
byť len cestopisy. Čítanie, ktoré sa, žiaľ, s vývojom nových tech-
nológií dostáva do úzadia, je nahrádzané rýchlym, ale často ne-
dôsledným zberom informácií. Často ich niekto za nás vyberá, zo-
raďuje do prezentácií a necháva kolovať ako polotovar. Preto je 
dôležitá znalosť ich triedenia, posúdenia ich objektívnosti, viero-
hodnosti a pravdivosti. Preto sú dôležité nielen virtuálne pomôc-
ky na našom stole, ale aj knižnice. Knižnice plné kníh, starých, 
nových, elektronických, ale aj s možnosťou napojenia na elektro-
nické zdroje. Ich úlohy a služby sú nedoceniteľné. Bez knižnice 
niet univerzity. Bez knižnice niet ani civilizácie. Uchováva múd-
rosti, ku ktorým ľudstvo dávno dospelo, ale na mnohé už často 
zabudlo. Hlavne na niektoré z nich nie je treba v dennom živote 
zabúdať. Ako napísal už vyššie citovaný pán Prefát:
„...kdož by chtěl od lidí ctěn a vážen býti, že i on sám má prve 

ctně a šlechetně živ býti, a lidí sobě také uměti vážiti, a na to pa-
matovati, že člověk smrtelným jest, a ne Bohem, aby se nepotřásl 
nad lidmi nevinnými a od kterýchž by se jemu žádnému ublížení 
nestalo.“
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UNIVERSITAS ŠAfARIkIANA

Editoriál

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
rektor UPJŠ 

predseda redakčnej rady

Tohto roku sa univerzitou niesol 14. jún v znamení 
dobrej nálady, folklóru, športového ducha a relaxu. 
Obľúbené univerzitné podujatie JUNIÁLES v lone 
prírody Botanickej záhrady sme pre vás zachytili 
aj naším fotoobjektívom…

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ



Na slovíčko s...Na slovíčko s...

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

...riaditeľkou Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach PhDr. Danielou Džuganovou
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Knižnice majú a budú mať 
nezastupiteľné miesto
Pani riaditeľka, Univerzitná 
knižnica (UK) UPJŠ si v tomto 
roku pripomína 40. výročie svojej 
činnosti, čo nám otvára priestor 
na krátke bilancovanie. Aká je 
súčasná pozícia UK UPJŠ v systéme 
slovenských a európskych 
univerzitných knižníc?

Ďakujem za takto položenú otázku, pán 
šéfredaktor. Význam akademických knižníc 
v prostredí či už slovenských alebo európ-
skych univerzít je kľúčový a ich rozvoj za 
posledné roky to len potvrdzuje. V každej 
rozvinutej krajine majú knižnice nezastupi-
teľné miesto. Knižnice a knižničné systémy 
sa považujú za prirodzené, spoľahlivé, dob-
re fungujúce a v informačnej či znalostnej 
spoločnosti tradične etablované inštitúcie, 
ktoré zohrávajú – najmä v sektore vedy, vý-
skumu, vzdelávania a všeobecnej kultúry – 
rozhodujúcu úlohu.

Knižnice sa zmenili. Stali sa z nich otvore-
né inštitúcie, ktoré sa už nespoliehajú len 
na vlastné knižničné fondy. Museli sa vyrov-
nať s rastom objemu a diverzitou tradičných 
(papierových) i netradičných (najmä elek-
tronických) dokumentov. Musia kooperovať 
a vymieňať si informácie a dokumenty bez 
ohľadu na geografické, politické a kultúrne 
hranice. V čoraz väčšej miere musia zabez-
pečovať služby z externých informačných 
zdrojov, sprostredkúvajú a dodávajú informá-
cie prostredníctvom najnovších technológií, 
ktoré prinášajú digitálny obsah pre globálne 
siete. Verím, že aj naša UK k nim patrí, 
o čom svedčí jej popredné miesto v rebríčku 
slovenských akademických knižníc.

Môžete krátko priblížiť 
históriu UK UPJŠ?

Univerzitná knižnica UPJŠ vznikla v roku 
1973 zlúčením troch fakultných kniž-
níc, a to Ústrednej knižnice Lekárskej 
fakulty v Košiciach, Ústrednej knižnice 
Prírodovedeckej fakulty v Košiciach 
a Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty 
a Pedagogickej fakulty v Prešove. Názov 
novej inštitúcie bol Ústredná knižnica 
a Študijné a informačné stredisko UPJŠ 
v Košiciach s vysunutým pracoviskom 
v Prešove. V roku 1991 bola budova knižni-
ce na Komenského 14 v Košiciach vrátená 
Rímskokatolíckemu biskupstvu, knižnica 
sa presťahovala na Garbiarsku 14. V roku 
1992 inštitúcia zmenila názov na Univerzitná 
knižnica UPJŠ v Košiciach. Po rozdelení 
univerzity v roku 1997 došlo k odčleneniu 
vysunutého pracoviska knižnice v Prešove.

V súčasnosti UK UPJŠ poskytuje služby 

na šiestich pracoviskách – piatim 
fakultám a jednému univerzitnému 
pracovisku. Od roku 1993 je sú-
časťou UK Rakúska knižnica, kto-
rá si v tomto roku pripomína 20. 
výročie vzniku, a od roku 1995 
Európske dokumentačné centrum 
so sídlom v Košiciach. 
A čo je dôležité, od roku 2008 
knižnica zabezpečuje aj vydavateľ-
skú činnosť univerzity.

Naša univerzita sa 
za ostatné dve decéniá 
výrazne zmenila. Ako sa 
na týchto progresívnych 
premenách podieľala UK?

Ak akademická obec vníma 
všetky pozitívne premeny na uni-
verzite, určite vníma pozitívne 
aj premeny, ktorými prispieva UK 
doslova každý deň k najrôznejším 
procesom na univerzite. Keďže 
UK je informačným pracoviskom 
s celouniverzitnou pôsobnosťou, 
jej poslaním je podpora vzdelanosti, výuč-
by a vedeckého bádania prostredníctvom 
zhromažďovania, spracovávania, uchováva-
nia a sprístupňovania dokumentov a infor-
mačných zdrojov a poskytovaním knižnično-
-informačných služieb. Toto poslanie stojí 
v UK na troch základných pilieroch. Prvým 
je systematické budovanie, odborné spra-
covanie, uchovávanie a sprístupňovanie 
knižničného a informačného fondu do-
mácej a zahraničnej literatúry v klasickej 
aj elektronickej forme, to všetko v súlade 
s vedno-odborovou orientáciou univerzi-
ty. Druhý pilier predstavuje poskytovanie 
knižnično-informačných služieb študentom 
všetkých foriem štúdia, pedagógom 
a vedeckovýskumným pracovníkom podie-
ľajúcim sa na poskytovaní vzdelávania 
a tvorivom vedeckom bádaní v rámci univer-
zity, a v obmedzenom rozsahu aj ostatnej 
verejnosti v súlade s platným Knižničným 
poriadkom UK. Tretí pilier slúži na podporu 
predchádzajúcich a predstavuje informač-
né vzdelávanie používateľov formou aktívnej 
propagácie služieb, odbornou referenčnou 
a konzultačnou službou, prednáškovou 
a publikačnou činnosťou a ďalšími formami 
vzdelávania používateľov.

Konkrétne „viditeľné“ premeny sa týkali 
najmä zavedenia IKT do každej knižničnej 
činnosti, či to bolo zavedenie integrované-
ho knižnično-informačného systému Aleph, 
prístup k elektronickým informačným zdro-
jom v sieťovej verzii, budovanie centrálneho 
registra evidencie publikačnej činnosti  
a umeleckej publikačnej činnosti alebo 
centrálneho registra záverečných prác.

Je vôbec možné porovnávať 
knižnicu v časoch jej vzniku, 
keď fungovala na princípe 
lístkových katalógov, so sú-
časnosťou, ktorú naplno ovládli 
informačné technológie?

Ja by som to možno ani neporovnávala. 
Každá knižnica v istom časovom období 
(a dejiny to dokazujú) bola potrebná, zaují-
mavá a hlavne ústretová voči svojim čitate-
ľom alebo používateľom. Duch humanizmu, 
neobmedzeného prístupu ku všetkým in-
formáciám, myšlienkam, zdrojom a dielam 
bez ohľadu na vek, pohlavie, ekonomické 
či pracovné postavenie, gramotnosť, zruč-
nosti, náboženské alebo politické vyzna-
nie, pohlavnú orientáciu a fyzické 
a duševné schopnosti, to sú všetko atribú-
ty, ktoré sú platné vo všetkých typoch 
a druhoch knižníc. Pred desaťročiami vstú-
pili do knižníc informačné technológie 
a knižničné procesy boli zrazu automatizo-
vané. Ale za všetkým treba hľadať človeka, 
odborníka, knihovníka, ktorý musí pomo-
cou technológií ovládať knižnicu, správne 
ju organizovať, viesť, či poskytovať služby. 
To môže len vzdelaný a rozhľadený knihov-
ník, preto som veľmi rada, že v školskom 
systéme na Slovensku vychovávajú takých-
to odborníkov tri univerzity (v Bratislave, 
Žiline a Prešove). Krédo o uspokojovaní 
potrieb čitateľov či používateľov je stále 
rovnaké, len technológie nám to v mnohom 
uľahčujú.

Ponuka služieb UK je vskutku 
široká. O ktorú je zo strany 
registrovaných používateľov 
najväčší záujem a ktorú 
zatiaľ „nedocenili“?

To je naozaj zložitá otázka. Každý náš 
používateľ je iný, a myslím to naozaj vážne. 
Dôležité je, v akej pozícii sa nachádza – či 
je študent, doktorand, učiteľ alebo vý-
skumník. Najväčšou skupinou našich použí-
vateľov sú študenti, je ich okolo osem 
a pol tisíc. Každého študenta charakterizuje 
príslušnosť k danej katedre či fakulte (každá 
má iné nároky a požiadavky). Napokon je to 
i samotný používateľ, jeho schopnosti, zruč-
nosti, gramotnosti a jeho osobný záujem 
o štúdium. Študenti uprednostňujú výpo-
žičné služby a prezenčné služby v študov-
niach, doktorandi informačné a referenčné 
služby, učitelia a výskumníci prístup k elek-
tronickým informačným zdrojom. Osobne si 
myslím, že službou, ktorá je „nedocenená“, 
je informačné vzdelávanie, ktoré knižnica 
ponúka v širokej palete služieb. Mali by sme 
mať na zreteli jej hlavný cieľ, ktorým je zvy-
šovanie informačnej gramotnosti.

Archív univerzitnej knižnice 
ukrýva niekoľko cenných 
„pokladov“. Historický 
deponát UK UPJŠ obsahuje až 
661 knižničných jednotiek. 
Má bežný používateľ 
možnosť sa k nim dostať?

Historický deponát UK je skutočne ulo-
žený a neprístupný pre našich používateľov. 
Z oblasti medicíny evidujeme 479 knižnič-
ných jednotiek. Najstarším vydaním je kniha 
z roku 1704 od Nicolausa Henelia pod ná-
zvom Silesiographia Renovata. Z prírod-
ných vied máme v zbierke 62 knižničných 
jednotiek, najstaršou je kniha Cosmologia 
Generalis od Christiana Wolffa z roku 1737. 

Nuž a 120 knižničných jednotiek je z ob-
lasti práva – najstaršia kniha je z roku 1754 
(Andreas Jaszlinszky: Institutiones Logicae 
in Usum Discipulorum Concinnatae). Naša 
predstava do budúcnosti je uloženie tejto 
zbierky v reprezentačných priestoroch uni-
verzity „pod sklom“, ale v prípade záujmu ju 
radi sprístupníme aj prezenčne.

Ste členkou Výboru pre kultúrne 
dedičstvo Rady vlády SR pre 
kultúru. Verejnosť o činnosti 
tohto orgánu nie je veľmi in- 
formovaná. Čo znamená členstvo 
v rade pre vás osobne a čo 
pre inštitúciu, ktorú riadite? 

Členkou výboru som sa stala v roku 
2012 a musím konštatovať, že svoju nomi-
náciu považujem za česť. Výbor má 
15 členov a sú v ňom zastúpené význam-
né kultúrne inštitúcie. Moja nominácia 
vyplývala z titulu predsedníčky Slovenskej 
asociácie knižníc, ktorá zastupuje stovku 
najvýznamnejších knižníc na Slovensku. 
A keďže najlepšie viem, že na rebríčku 
spoločenského povedomia sa povolanie 
knihovníka nachádza veľmi nízko, uvedo-
mujem si veľkú zodpovednosť za lobovanie 

v prospech knihovníckej komunity aj pro-
stredníctvom svojej práce v tomto výbore. 
Moje meno a účasť v tomto orgáne sa priro-
dzene spája s Univerzitnou knižnicou a uni-
verzitou, s Košicami, čo vyvoláva úsmevnú 
reakciu mnohých z Bratislavy.

Aké úlohy čakajú univerzitnú 
knižnicu v budúcnosti?

Akademické knižnice vo všeobecnosti 
majú veľký potenciál vo výučbe informač-
nej gramotnosti. Táto pedagogická úloha sa 
presadzuje ako jedna z najťažších úloh sú-
časnej akademickej knižnice, takže tu vidím 
možný potenciál aj našej knižnice. A týmto 
smerom by som sa pozrela aj do budúcnos-
ti. Prognostický vývoj univerzitnej knižnice 
vidím v niekoľkých rovinách: v jej nových 
úlohách, v centrách učenia a učiacich (sa) 
knihovníkoch. Nové úlohy smerujú ku kom-
binovaniu tradičných knižničných služieb 
so službami digitálnych knižníc, k učeniu 
používateľov knižníc novým schopnostiam 
a zručnostiam. Knižnica musí byť súčasťou 
globálnej informačnej siete a musí umožňo-
vať prístup k rôznym druhom informácií, kde 
je dôraz kladený na obsah informácie, 
nie na jej nosič.

V súvislosti s ďalším rozvojom UK je vhod-
né a nevyhnutné definovať základné požia-
davky na dnešné vysokoškolské vzdeláva-
nie. Vychádzam z predpokladu, že kvalita 
vzdelávania v informačnom veku je mera-
teľná podľa toho, ako efektívne sú študenti 
schopní informácie nájsť (lokalizovať) 
a hlavne ich použiť. Internet radikálne zmenil 
globálnu dostupnosť vedeckých publikácií 
a prístup k licencovaným elektronickým 
zdrojom prostredníctvom akademických 
knižníc sa už stal bežnou súčasťou jej slu-
žieb. V praxi zisťujeme, že študenti sa často 
sťažujú na zložitosť použitia týchto zdrojov, 
nerozumejú výsledkom vyhľadávania, a pre-
to často uprednostňujú internetové vyhľadá-
vače. Tí, ktorým sa dostalo od knihovníkov 
systematického informačného vzdelávania 
vo vyhľadávaní informácií, elektronické zdro-
je uprednostňujú s tým, že ich informačno-
študijné potreby sú uspokojené.

Pýtal sa: Marián Gladiš
Foto: archív UŠ
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Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej akadémie vied 
sa uskutočnilo 18. júna 2013 v Bratislave slávnostné oceňovanie 
osobností spoločenského a univerzitného života. Na podujatí sa 
zúčastnili najvyšší štátni predstavitelia, zástupcovia univerzít 
a ostatní hostia. Medzi ocenenými bola aj Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika. Medailu SAV v zastúpení rektora UPJŠ prevzala prorek-
torka pre rozvoj prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

SAV ocenila UPJŠ

Univerzita P. J. Šafárika, zastúpená rektorom prof. MUDr. 
Ladislavom Mirossayom, DrSc., a Univerzita Bar-Ilan v Izraeli, 
zastúpená rektorom prof. Haimom Taitelbaumom, uzavreli Zmluvu 
o vzájomnej spolupráci. Dňa 29. mája 2013 prijal rektor UPJŠ 
dekana Lekárskej fakulty Univerzity Bar-Ilan prof. Rana Tur-Caspu. 
Na stretnutí boli prítomní aj prorektorka UPJŠ pre zahraničné vzťa-
hy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., dekan Lekárskej fakulty 
UPJŠ Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., a prodekan 
LF UPJŠ pre zahraničné vzťahy a štúdium v anglickom jazyku prof. 
MUDr. Daniel Pella, PhD. Lekárske fakulty oboch zmluvných strán 
budú rozvíjať spoluprácu v oblasti medicínskeho výskumu i ďalšie-
ho vzdelávania a podporovať študentské stáže.

Zmluva s izraelskou
Univerzitou Bar-Ilan

Infoservis UPJŠ

Zriadenie Úseku pre transfer výsledkov
výskumu a know-how do praxe

Stranu pripravila: Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prijal štu-
dentky UPJŠ, ktoré v dňoch 28. a 29. mája 2013 úspešne repre-
zentovali našu univerzitu na Majstrovstvách Slovenska univerzít 
v basketbale žien. Na stretnutí, ktoré sa konalo 19. júna 2013 
vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére, pán rektor zablahože-
lal tímu basketbalistiek, ktoré sa pod vedením doc. PhDr. Ivana 
Šulca, CSc., a Ing. Ladislava Šostáka zaslúžili o titul „Majster 
Slovenska univerzít“ pre rok 2013.

Rektor prijal 
majsterky v basketbale

Po schválení Akademickým senátom UPJŠ bol 
15. júla 2013 založený na Rektoráte UPJŠ Úsek 
pre transfer výsledkov výskumu a know-how do 
praxe (ÚpT). Povereným vedením úseku je RNDr. 
Peter Stefányi, PhD., referentom pre právne as-
pekty transferu JUDr. Renáta Bačárová, PhD., 
LL.M., referentom pre transfer v biomedicíne 

Vedenie UPJŠ oceňuje najúspešnejších študentov Výročnou 
cenou rektora – udeľuje sa poslucháčom, ktorí dosahovali vyni-
kajúce študijné výsledky, ako aj výsledky v študentskej vedeckej 
činnosti počas celej dĺžky štúdia na UPJŠ. Pri tejto príležitosti sa 
9. júla 2013 uskutočnilo stretnutie prorektora pre vysokoškolské 
vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavla Sováka, 
CSc., s ocenenými študentmi, ktorým aj touto cestou srdečne 
blahoželáme.

Ocenili úspešných študentov

RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD., a re-
ferentom pre transfer v technológiách RNDr. Jozef 
Gajdoš, PhD.

Motiváciou na vytvorenie ÚpT je skutočnosť, že 
aplikácie poznatkov vo forme inovácií patria medzi 
základné faktory podporujúce spoločenský a eko-
nomický rozvoj. Preto je úloha transferu výsledkov 

výskumu, technológií a dušev-
ného vlastníctva 
do praxe zakotvená ako 
v iniciatíve Európskej únie 
na roky 2010 až 2020, tak aj 
v kľúčových rozvojových mate-
riáloch vlády SR. Vo ve- 
domostnej spoločnosti sa 
poznatky získané výskumom 
stávajú rozhodujúcim faktorom 
a zároveň najefektívnejším 
hnacím motorom ekonomické-
ho rozvoja.

Ciele ÚpT:
- podpora komercializácie 

časti akademického výskumu,
- manažment práv dušev-

ného vlastníctva (napr. patenty 
atď.),

- rozvoj spolupráce medzi 
UPJŠ a výrobným, resp. ko-
merčným sektorom,

- podpora vzdelávacích 
aktivít orientovaných na trans- 
fer výsledkov výskumu 
a know-how do praxe,

- popularizácia inovatív-
nych stratégií vo vede, výsku-
me a vzdelávaní.

Základné kompetencie 
ÚpT:

- realizácia internej komu-
nikácie s pôvodcami duševné-
ho vlastníctva,

- budovanie katalógu 
duševného vlastníctva a jeho 
prvotné posúdenie,

- realizovanie právnej 
ochrany vybraného duševné-
ho vlastníctva UPJŠ,

- vyhľadávanie investorov 
a získavanie fondov EÚ pre 
duševné vlastníctvo UPJŠ,

- návrh vhodnej formy in-
dustrializácie duševného vlast-
níctva a jeho realizácia.

Veríme, že spolupráca pra-
covníkov ÚpT s tvorivými pra-
covníkmi UPJŠ bude efektívna 
a produktívna, čím významne 
podporí zintenzívnenie aktivít 
v oblasti transferu na UPJŠ, 
a tým tiež prispeje k úspešnej 
implementácii projektov budo-
vania Medicínskeho uni- 
verzitného vedeckého parku 
v Košiciach (MediPark Koši-
ce), univerzitného vedecké- 
ho parku TECHNICOM a ve- 
deckovýskumného centra 
PROMATECH.

prof. MUDr.  
Ružena Tkáčová, DrSc.

prorektorka UPJŠ pre rozvoj

Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe

RNDr. Peter Stefányi, PhD.
poverený vedením úseku

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
referent pre právne aspekty transferu

RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD.
referent pre transfer v biomedicíne

RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.
referent pre transfer v technológiách



Profesor Mark W. Meisel:

Zo života
Prírodovedeckej fakulty
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Od vašej prvej návštevy Košíc 
v roku 1996 ste našu univerzitu 
navštívili viac ráz, tento šesťmesačný 
pobyt bol však oveľa dlhší než 
predošlé návštevy. Čo vám umožnilo 
pôsobiť na UPJŠ pol roka?

Vďaka mojej dlhoročnej spolupráci s kolega-
mi na Ústave fyzikálnych vied som sa úspeš-
ne uchádzal o poskytnutie štipendia v rámci 
Fulbrightovho programu. Toto štipendium, ktoré 
mi udelila slovenská Fulbrightova komisia, krylo 
moje cestovné výdavky, náklady na živobytie 
a zdravotné poistenie. Cieľom pobytu bolo na-
štartovať novú spoluprácu v oblasti nanovied 
a magnetov na molekulovej báze i pokračovanie 
niektorých spoločných výskumných projektov 
v oblasti kvantovo-spinových magnetov pri níz-
kych teplotách a vo vysokých magnetických 
poliach. Kľúčovým prvkom návrhu na pobyt bolo 
aj využívanie špičkových vedeckovýskumných 
zariadení na Ústave fyzikálnych vied a spoluprá-
ca s pracoviskami Ústavu experimentálnej fyziky 
SAV.

„Vaša pohostinnosť a priateľskosť
sú inšpirujúce“

Ak odhliadneme od vedeckých 
aktivít, ako sa vám páči 
život v Košiciach?

Vychutnával som si všetky aspekty môjho 
pobytu, vrátane mrazivých februárových dní, 
keď skoro každý deň snežilo. Môj život tu je 
výrazne odlišný od života v Gainesville a táto 
zmena človeku umožňuje oceniť rozdielnosti. 
Pokiaľ ide o kultúru, bol som na niekoľkých 
operných predstaveniach v divadle i na iných 
hudobných podujatiach – takéto možnosti 
v Gainesville nemám. A keďže môj byt je 
na Hlavnej ulici oproti divadlu, mohol som 
aj v zime ísť na predstavenia bez zimníka.

Mali ste príležitosť aj na 
zážitky mimo mesta?

Áno, kúpil som si horský bicykel. Na Floride 
jazdím po rovine, tu som sa rozhodol pre 
cyklistické túry do kopcov. Hoci väčšinou 
som jazdil v okolí Bankova, Alpinky či Lajošky, 
zašiel som aj ďalej, dokonca aj do maďarskej 
Hollóházy a Pálházy. Moja manželka má nór-
sko-americký pôvod, a preto som bol prekva-
pený, keď som pri Ružíne natrafil 
na pamätník Nóra Björnstjerne M. Björnsona. 
Zúčastnil som sa aj na 1. Košickom Škoda 
Bike maratóne na Jahodnej. Bol som pozvaný 
aj do Nízkych a Vysokých Tatier a v kostolíku 
v jednej dedinke som sa zúčastnil na sobáš-
nom obrade.

Čo z toho, čo ste u nás zažili, 
považujete za najvýznamnejšie?

Okrem nádherného mesta a krásnej okolitej 
prírody sú to určite ľudia. Každý, od kolegov 
cez priateľov až po cudzích, je vždy ochotný 
pomôcť a zdieľať so mnou rôzne aspekty slo-
venskej kultúry a životného štýlu. Táto pohos-
tinnosť a priateľskosť sú inšpirujúce. Z tohto 
pohľadu sa domnievam, že ma to ako človeka 
obohatilo a s týmito skúsenosťami a zážitkami 
sa môžem podeliť so študentmi a kolegami 
na našej univerzite.

Mienite ešte niekedy navštíviť 
Košice a čo vás čaká doma?

Samozrejme, ak sa naskytne príležitosť, 
rád sa sem opäť vrátim, pretože som tu ešte 
neurobil a nezažil všetko, čo som si napláno-
val. Napríklad by som rád urobil túry na Sivec 
a Kremenec. Pokiaľ ide o môj návrat domov, 
mojou štandardnou odpoveďou je, že na do-
volenku pôjdem na Floridu! Ako si isto viete 
predstaviť, po návrate domov ma čakajú vý-
učbové, výskumné i byrokratické povinnosti. 
No a navyše – moja rodina sa už teší na môj 
návrat...

Zhováral sa: R. Mlýnek
Foto: R. Mlýnek

Koncom júla ukončil svoj polročný pobyt na Ústave fyzikálnych vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prof. Mark William Meisel z Katedry fyziky Floridskej 
univerzity (University of Florida) v Gainesville. Profesorovi Meiselovi, ktorému 
Univerzita P. J. Šafárika udelila v roku 2010 čestný titul „doctor honoris causa“, 
sme pred návratom do vlasti položili niekoľko otázok.

Zo života
Prírodovedeckej fakulty
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Pracovníkom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach sa podaril unikátny nález. V spolupráci 
so Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši objavili 
v jaskyniach na Slovensku tri nové druhy jaskynných živočíchov.

Ide o drobných zástupcov bezkrídleho hmyzu zo skupiny chvostosko-
kov, ktorých vedecké názvy sú Megalothorax hipmani, Megalothorax 
carpaticus a Megalothorax tatricus.

„Ich zber v jaskyniach si vyžaduje veľa pozornosti z dôvodu miniatúr-
nej veľkosti ich tela – merajú len približne pol milimetra. Následne sa 
podrobne študujú v laboratóriu pomocou mikroskopu. Tvar tela týchto 
nových druhov bezstavovcov jednoznačne naznačuje, že ide o adap-
tované jaskynné formy, ktorých evolúcia v podzemí trvala niekoľko 
desiatok miliónov rokov. Majú zreteľne predĺžené končatiny a povrch 
ich tela je pokrytý množstvom zmyslových chĺpkov, ktoré nahrádzajú 
zrak. Kráčavé nohy sú navyše vybavené predĺženými pazúrikmi, ktoré 
im umožňujú ľahší pohyb po klzkom povrchu a po hladine vody. Tieto 
živočíchy poskytujú jeden z ďalších dôkazov, že aj v našich jaskyniach, 
podobne ako v južnej Európe, prebiehal vývoj špecializovanej jaskyn-
nej fauny. Sú prispôsobené výhradne na tento typ prostredia, mimo 
jaskýň neprežívajú,“ hovorí vedúci Katedry zoológie Ústavu biologických 
a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. 
RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., podľa ktorého sa novoobjavené druhy 
chvostoskokov živia jaskynnými mikroorganizmami, prevažne mikrosko-
pickými hubami, a ako konzumenty sú súčasťou potravnej siete, ktorá 
zabezpečuje rozklad prítomných humusových látok, naplaveného lístia 
a dreva či guána netopierov na jednoduchšie formy v kolobehu látok.

Jaskyne predstavujú veľmi špecifický typ prostredia s vyrovnanou tep-
lotou a vysokou vlhkosťou vzduchu a relatívne obmedzenými potravnými 
zdrojmi, čomu sa musia živočíchy náležite prispôsobiť. Teplota vzduchu 
sa v našich jaskyniach pohybuje najčastejšie v rozmedzí od 5 do 10 
stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu býva často až stopercentná.

„V jaskyniach pútajú pozornosť predovšetkým väčšie formy živočíchov, 
a to netopiere, salamandry, chrobáky, motýle či pavúky. Obýva ich však 
oveľa pestrejšie spektrum rôznych foriem organizmov, ako by sa 
na prvý pohľad mohlo zdať. Ide najmä o rôzne formy baktérií, húb a rias. 
Z bezstavovcov vytvárajú v jaskyniach veľmi pestré spoločenstvá člán-
konožce, z nich najmä pavúkovce, kôrovce a hmyz. Množstvo týchto 
organizmov žije aj na povrchu v pôde či povrchovej vode, niektoré z nich 
sa v jaskyniach vyskytujú iba príležitostne. Iba obmedzený počet druhov 
je však prispôsobený trvalo a výhradne na život v podzemí,“ vysvetľuje 
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., a poznamenáva, že súčasný biospe-
leologický výskum na Slovensku prináša postupne viacero objavov no-
vých jaskynných druhov aj v iných skupinách bezstavovcov.

Objavili 
nové druhy 
jaskynných 
živočíchov

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ

Autori fotografií:
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. 
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Univerzitnej knižnice
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Novodobá história edičnej a vydavateľskej 
činnosti UPJŠ sa začala písať 31. januá-
ra 2007, keď došlo k zrušeniu klasického 
vydavateľstva a univerzitnej predajne skrípt 
sídliacich na Mánesovej ulici. Pokračujúce 
a naliehavé edičné aktivity univerzity a jej fa-
kúlt viedli k rozhodnutiu kreovať Útvar edič-
nej činnosti (ÚEČ) organizačne pričlenený 
k univerzitnej knižnici. Súčasne bola kreova-
ná Edičná rada UPJŠ, ktorá centrálne zastu-
puje všetky fakulty a univerzitné pracoviská. 
Na začiatku bolo prioritou útvaru vybudovať 
systém vydávania publikácií a ich predaja 
v ekonomicky únosných mantineloch, a tým 
funkčne nahradiť predchádzajúce vydavateľ-
stvo a predajňu. Touto úlohou bola po- 
verená riaditeľka knižnice PhDr. D. Džuga- 
nová a novoprijatá zamestnankyňa 
PhDr. E. Medviďová.

V marci 2008 univerzita podpísala zmluvu 
s Ing. J. Hoľukom, ktorý začal zabezpečovať 
predaj vydavateľskej produkcie Právnickej 
fakulty (priamo v jej priestoroch), a s pá-
nom J. Hanzluvkom na predaj vydavateľskej 
produkcie ostatných fakúlt (v priestoroch 
Lekárskej fakulty). Polygrafickú výrobu, gra-
fické a tlačiarenské služby začala zabezpe-
čovať spoločnosť Equilibria. Zároveň bola 
vypracovaná smernica o edičnej činnos-
ti, ktorá zadefinovala ciele a mechanizmy 
vydávania edičných titulov. Týmito dôležitý-
mi krokmi sa univerzitnej knižnici podarilo 

zabezpečiť plynulé vydávanie a predaj no-
vých titulov UPJŠ.

V rokoch 2009 a 2010 sa ÚEČ sústre-
dil na skvalitnenie edičnej práce. V praxi to 
prinieslo napr. novelizáciu smernice o edič-
nej činnosti, prípravu príručky používateľov 
ISBN a typológiu dokumentov, bol vypraco-
vaný a prijatý Štatút Zlatej edície UPJŠ, kto-
rý umožňuje vydávať a podporovať monogra-
fické publikácie mimoriadneho vedeckého 
významu atď.

Kľúčovým momentom na prelome rokov 
2011/2012 bolo ukončenie zmluvného 
vzťahu s Ing. J. Hoľukom a podpis nájomnej 
zmluvy a otvorenie novej predajne spoloč-
nosti Eurokódex v priestoroch Právnickej 
fakulty. Súčasťou zmluvy bolo aj zabezpeče-
nie predaja prostredníctvom e-shopu.

V súvislosti s neustále sa zvyšujúcim ob-
jemom vydávaných titulov a požiadaviek na 
prípravu titulov do tlače a novými úlohami 
súvisiacimi s elektronickým publikovaním, 

bolo k 1. máju 2013 vytvorené v rámci ÚEČ 
ďalšie pracovné miesto, na ktoré bola prijatá 
Mgr. Z. Sadloňová. Venuje sa komplexne 
problematike elektronického publikovania, 
od prípravy novej smernice cez tvorbu 
a administráciu nového univerzitného 
e-shopu (podrobnejšie v článku Nový uni-
verzitný e-shop) až po digitalizáciu titulov vy-
dávaných v minulosti iba v tlačenej podobe.

V prvom polroku 2013 sa realizovalo nové 
verejné obstarávanie na dodávateľa grafic-
kých, tlačiarenských a knihárskych služieb, 
v ktorom opäť uspela spoločnosť Equilibria. 
K 31. júlu 2013 univerzita ukončila zmluvy 
s predajcom J. Hanzluvkom. Rozhodnutie 
zriadiť univerzitnú predajňu kníh (v priesto-
roch bývalej predajne Hanzluvka na Tr. SNP 
1) považujeme za strategické rozhodnutie, 
pričom očakávame pokrok vo vydavateľ-
ských aktivitách fakúlt i samotnej univerzity. 
Začiatok zimného semestra 2013/2014 
bude teda spojený s otvorením novej univer-
zitnej predajne kníh.

PhDr. Eva Medviďová
Univerzitná knižnica UPJŠ

Útvar edičnej činnosti 
bilancuje

Útvar edičnej činnosti je jedným z dô-
ležitých a stabilných prvkov pri vydávaní 
publikácií. Zabezpečuje dôležité pracovné 
úkony, ako je podpora tvorby dokumentu, 
pokyny pre autorov pre klasické a elektro-
nické publikovanie, uzatváranie licenčných 
zmlúv medzi autorom a vydavateľom (UPJŠ), 
vyžiadanie ISBN a ISSN atď. Najnovšie mu 
pribudla dôležitá úloha – tvorba nového 
e-shopu, ktorý bude umožňovať nákup vyda-
vateľskej produkcie UPJŠ priamo z pohodlia 
domu, internátu či školy.

V pripravovanom univerzitnom e-shope, 
budú dostupné všetky publikácie vydávané 
v elektronickej aj tlačenej podobe. 
Používateľ si bude môcť cez e-shop objed-
nať a zakúpiť publikáciu a tá mu bude do-
ručená na ním uvedenú adresu, alebo si ju 
bude môcť vyzdvihnúť v novej predajni UPJŠ 
v priestoroch LF na Triede SNP 1 (v priesto-
roch bývalej predajne Knihy Hanzluvka). 
Publikácie dostupné v e-shope UPJŠ budú 
pochádzať zo všetkých fakúlt univerzity a jej 
pracovísk. Zborníky, monografie, výročné 
správy, časopisy a iné publikácie, ktoré nie 
sú určené na predaj, budú dostupné na 

nahliadnutie v obmedzenom roz-
sahu. Informácie 
o vydaných publikáciách budú 
členené podľa príslušnosti k fakulte, resp. 
univerzitnému pracovisku, a roku vydania. 
Používatelia budú mať k dispozícii pri kaž-
dej publikácii obsah a niekoľko ukážkových 
strán.

Na stránke nového e-shopu si každý 
záujemca bude môcť knihy nielen zakúpiť, 
ale ich aj ohodnotiť, pridať recenziu 
a „zdieľať“ jednotlivé položky  prostred- 

Nový
univerzitný
e-shop

níctvom sociálnych 
sietí. Pred zakúpením 
knihy či stiahnutím 
elektronickej publiká-
cie sa musí používateľ 
zaregistrovať. Po regis-
trácii si môže zvoliť, či 
chce dostávať e-maily 
o novinkách, ak- 
ciách a výpredajoch. 
Registráciou získa 
možnosť rýchlejšieho 
nákupu, bude neustále 
informovaný o stave 
aktuálnej objednávky 
a bude mať prehľad 
aj o predošlých 
objednávkach.

Zo života
Univerzitnej knižnice

Tlačená kniha – odnepamäti považova-
ná za symbol vzdelania a múdrosti – dnes 
začína zvádzať boj o priazeň so svojimi 
elektronickými verziami. Keď v 15. storočí 
Johann Gutenberg vynašiel tlačiarenský 
lis, nikto ani len netušil, že je to začia-
tok úžasnej éry kraľovania tlačenej knihy. 
Gutenberg prišiel s prevratnou myšlienkou 
zostaviť stranu z jednotlivých písmen, ktoré 
sa dali opakovane preskupovať a znova 
použiť na tlač novej strany. Jeho vynález 
umožnil tlačiť obrovské množstvá kníh 
a spôsobil tak v Európe informačnú expló-
ziu. Knihy začali byť postupne dostupnej-
šie aj pre menej vzdelané vrstvy obyvateľ-
stva. Nasledujúce storočia priniesli v roz- 
voji kníhtlače nevídaný pokrok. V minulosti 
bolo vydanie knihy pre jeho autora náklad-
ným projektom. Vyžadovalo si vysoké po-
čiatočné investície a pokiaľ mala byť kniha 
aj zisková, musela sa tlačiť vo vysokých 
nákladoch. Moderná doba priniesla ofse-
tovú, neskôr digitálnu tlač a v súčasnosti 
aj tzv. tlač knihy na požiadanie. Dnešné 
technológie umožňujú tlačiť už od jedného 
kusa knihy, čo vzhľadom na pomerne nízke 
náklady prispieva k rastúcemu množstvu 
vytlačených titulov kníh.

Papierová forma však aj napriek vše-
obecnej obľube začína postupne narážať 

na nezáujem zo strany zväčšujúceho sa 
množstva zástancov a prívržencov jej 
elektronických verzií. Sme obklopení mo-
dernými technológiami, ktoré nám ponú-
kajú aj nové spôsoby, ako vnímať písané 
texty a knihy – nie také, aké poznáme 
celé stáročia, ale nové, ukryté v malých 
prístrojoch. Zväčša nová, mladá generá-
cia je omnoho prístupnejšia a otvorenejšia 
týmto technológiám. Stačí jej iba čítať text 
– nepotrebuje pociťovať aj ostatné vnemy, 
ktoré ponúka klasická kniha. Argumentuje 
šetrením miesta v byte (police na knihy sú 
zbytočné), rýchlym prístupom k elektronic-
kej knihe, nutnosťou šetrenia prírodných 
zdrojov či možnosťou nosiť si stále so se-
bou v malom čítacom zariadení aj niekoľ-
ko stoviek kníh.

Nepoznám nikoho, kto by potreboval 
mať pri sebe v každom okamihu množstvá 
kníh, alebo by ich niekoľko desiatok naraz 
čítal. Nanajvýš si tak jednu, dve berieme 
so sebou na dovolenku. Ani argument 
o ochrane lesov veľmi neobstojí. Pravdou 
je, že spotreba papiera na tlač kníh netvorí 
ani percento v porovnaní s lesmi, ktoré sa 
vyrubujú pre získavanie trávnatých plôch 
na pastvu dobytka, získavanie stavebného 
materiálu či dreveného uhlia. Nuž a zane-
dbateľné nie sú ani spotreba elektrickej 

energie či elektromagnetický smog z číta-
cích zariadení.

Klasický čitateľ považuje čítanie tlače-
nej knihy za malú oslavu. Kniha musí mať 
pre mnohých svoju zvláštnu papierovú 
vôňu premiešanú s vôňou tlačiarenskej 
farby. Musí mať svoju váhu, ale zároveň 
nesmie byť priťažká. Obálka knihy spolu 
s prebalom dodávajú knihe vlastnú identi-
tu a charakter. Len tlačenú knihu neohrozí 
výpadok elektrického prúdu a počas dl-
hých zimných večerov si pri nej vystačíme 
s teplou dekou a sviečkou. Ku knihe si vy-
tvárame citové puto, vzťah niekedy 
aj na celý život. Učí nás úcte a pokore. 
Kniha nás hreje, hladí po tvári, prihovára 
sa, inšpiruje aj uspáva. Mnohí z nás po-
važujú e-knihu iba za dočasnú náhradu 
toho, čo môže ponúknuť pravá tlačená 
kniha.

Či už patríte k zástancom elektronic-
kých kníh, alebo uprednostňujete papie-
rovú „klasiku“, máme pre vás jediné od-
porúčanie: neprestávajte čítať, aby sa na 
knihu a hodnotu, ktorú so sebou prináša, 
nezabudlo pod tlakom iných médií, ktoré 
nás často dotieravo pohlcujú.

PhDr. Eva Medviďová
Univerzitná knižnica UPJŠ

E-shop UPJŠ bude kompa-
tibilný a optimalizovaný 
pre každý rozmer mobilného 
zariadenia, ako sú napr. 
iPady, tablety a smartfóny. 
V súčasnosti je projekt 

v prípravnej fáze, prebieha napĺňanie da-
tabázy jednotlivými publikáciami od roku 
2004 po súčasnosť.

Útvar edičnej činnosti plánuje vytvoriť 
nový koncept pre vydávanie elektronických 
publikácii – jeho súčasťou bude smernica 
upravujúca vydávanie e-publikácií a licenčná 
zmluva upravujúca práva 
a povinnosti autora a vydavateľa.

Mgr. Zuzana Sadloňová
Univerzitná knižnica UPJŠ
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Jednotlivé etapy evidencie publikačnej 
činnosti (EPČ) obsahujú náročné odborné 
procesy, v ktorých je zahrnuté spracovanie 
dodaných podkladov a ich následné sprí-
stupnenie. Údaje sa v Univerzitnej knižnici 
UPJŠ spracovávajú v knižnično-informač-
nom systéme ALEPH vo formáte MARC 
21 po tom, ako autor vyplní elektronický 
formulár a dodá publikácie na zaevidova-
nie. Na základe fyzicky dodaných materiá-
lov pracovníčka knižnice odborne spracuje 
všetky potrebné, ale najmä povinné údaje 
tak, aby boli splnené požiadavky zo strany 
Centrálneho registra EPČ (CREPČ). 
V súčasnosti spracovanie EPČ usmerňuje 
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR č. 456/2012, ktorá vstúpila 
do platnosti v januári 2013.

Oproti predchádzajúcim smerniciam do-
šlo v novej vyhláške k podstatným zmenám. 
Vznikli napr. nové kategórie (ADM, ADN, 
AEM, AEN, BDM, BDN), ktoré zohľadňujú 
kategorizovanie prác publikovaných v časo-
pisoch registrovaných v databázach Scopus 

Evidencia
publikačnej
činnosti
a nová
legislatíva

a Web of Science. Niektoré kategórie, na- 
opak, zanikli: neevidujú sa preprinty prác 
v kategórii AFI a AFJ, zrušili sa kategórie 
AEE, AEF, BEC, BED (platia len pre práce 
vydané do roku 2012 vrátane). Dôležitým 
bodom je povinnosť recenzovania vedec-
kých publikácií. Ide nielen o monografie 
a učebnice, táto povinnosť sa vzťahuje aj 
na recenzovanie nekonferenčných a konfe-
renčných zborníkov najmenej dvoma recen-
zentmi, ktorých mená sú uvedené 
v publikácii. Zborníky musia mať zároveň 
príslušné vydavateľské údaje a ISBN. V prí-
pade absencie týchto údajov nemôže byť 

práca v zborníku zaradená ako vedecká. 
Dôležité je uvedenie pracoviska autora 
vo všetkých jeho prácach z dôvodu vykazo-
vania EPČ v CREPČ pre danú vysokú školu.

V záznamoch publikácií s rokom vydania 
2013 sa uvádza percentuálny podiel 
pri všetkých kategóriách v zmysle vyhlášky. 
Ten predstavuje 100 % na jednu publikáciu. 
Pri prácach, ktoré majú viac ako 25 autorov, 
sa percentuálny podiel autorov na práci ne-
uvádza. Bude rovnomerne rozrátaný systé-
mom CREPČ.

V CREPČ musí byť tá istá publikácia vyka-
zovaná rôznymi vysokými školami zaradená 
jednotne (rovnaká kategória, percentuálny 
podiel autorstva).

K prácam, ktoré sú evidované v kategóri-
ách AAA, AAB, ABA, ABB, ABC a ABD, 
je žiaduce dodať do knižnice jeden exem-
plár výtlačku monografie, kapitolu alebo štú-
diu pre následnú kontrolu, a zároveň 
pre oskenovanie podkladov, ktoré knižnica 
pripája k záznamom v CREPČ. Ide o líce 
a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/
doslov, obsah, tiráž a zoznam bibliografic-
kých odkazov.

Dôležité je pripomenúť, že Univerzitná 
knižnica sa pri spracovaní EPČ riadi platný-
mi medzinárodnými knihovníckymi štandard-
mi, normami, pravidlami, smernicami 
a odporúčaniami, akými sú MARC 21, 
ISBD, AACR2, ISO 690, ISO 690-2 a pod.

Rok 2013 bude pre EPČ veľmi náročný. 
Spracovanie publikácií vydaných do roku 
2012 sa bude realizovať podľa Smernice 
č. 13/2008-R, avšak evidencia publiká-
cií vydaných v roku 2013 sa už bude riadiť 
novými pravidlami. Sprísňuje sa proces kon-
troly zo strany Centra vedecko-technických 
informácií SR ako správcu i garanta tejto 
oblasti vedy a výskumu na Slovensku.

PhDr. Klára Marcinová
Bc. Romana Brutovská

Bc. Alena Grešková
Univerzitná knižnica UPJŠ

Infoservis
Univerzitnej knižnice

Zo života
Univerzitnej knižnice

Rešeršovanie
– čaro objavovania

Rešeršovanie – pod týmto slovom si kaž-
dý predstaví niečo iné. Pre študentov, ktorí 
sa s ním stretnú prvýkrát, znamená niečo 
neznáme. Pre vedeckých pracovníkov je to 
spôsob na získanie relevantných informá-
cií v čo najkratšom čase. Pre informačného 
pracovníka je to vyhľadanie relevantných do-
kumentov, informácií o nich a plných textov 
na určitú tému pre používateľa.

V minulosti bolo rešeršovanie profesio-
nálnou činnosťou. Používateľ nemal mož-
nosť dostať sa k informáciám priamo, len 
prostredníctvom knihovníčok. No ani pre 

prepísať na písacom stroji, neskôr do texto-
vého editora v počítači. Pri rešeršovaní  
zo zahraničných dokumentov bola situácia 
ešte komplikovanejšia – bibliografické infor-
mácie prichádzali s časovým oneskorením 
a následné získavanie plných textov bolo 
časovo zdĺhavé.

Rozšírením počítačov a spracovávaním 
informácií do elektronickej podoby sa aj re-
šeršovanie stávalo jednoduchším, aspoň 
z hľadiska prístupu k informáciám. Prácu 
sťažovali hlavne obmedzenia techniky, 
či už to bola nedostatočná prenosová 

k predplateným databázam, ktoré zaručujú 
dôveryhodnosť zdroja. UK pre svojich použí-
vateľov zabezpečuje školenia o rešeršovaní 
– už samotný vstupný formulár s množstvom 
možností totiž vzbudzuje rešpekt. Pri pod-
robnejšom rozoberaní jednotlivých procesov 
vyhľadávania, zadávaní nových podmienok 
a limitov používatelia objavujú možnosti, kto-
ré im ponúkajú jednotlivé databázy. Zvlášť 
pri komplikovaných témach je získavanie 
relevantných záznamov ako objavovanie 
skrytých pokladov. Pri prezeraní výsledkov 
rešeršovania používatelia ocenia možnosť 
prečítať si abstrakty a následne sa rozhod-
núť, či dokument obsahuje informácie, ktoré 
hľadali. Používatelia oceňujú možnosť získať 
plné texty zaslaním na mailovú adresu alebo 
uložením na USB kľúč. UK poskytuje službu 
spracovania rešerše informačných pracovní-
kom. Používateľ dostane výstup 
vo forme bibliografického zoznamu literatúry 
s abstraktmi a bezplatne prístupnými plnými 
textami.

Databázy spracovávajú stále väčšie množ-
stvo informácií nielen o textových dokumen-
toch, ale aj o obrázkoch či umeleckých 
predmetoch. Narastá teda potreba efek-
tívneho vyhľadávania informácií. UK UPJŠ 
chce preto aj naďalej pomáhať používateľom 
pri orientácii v tomto mori poznatkov.

Mgr. Zuzana Čontofalská
Univerzitná knižnica UPJŠ

ne to nebol jednoduchý proces. Informácie 
sa neuchovávali elektronicky, ale v tlačenej 
forme. Údaje o dokumentoch (autor, názov, 
kľúčové slová) sa nachádzali v registroch, 
napr. Slovenskej národnej bibliografie, ale-
bo v registroch vytvorených po ukončení 
ročníka časopisu – keď používateľ hľadal 
článok z roku, ktorý ešte nemal spracova-
ný register, musela knihovníčka prelisto-
vať všetky čísla časopisu daného roční-
ka. Následne musela získané informácie 

rýchlosť, veľkosť kapacity pamäťových médií 
alebo formáty súborov. Aj v súčasnosti exis-
tujú určité obmedzenia – ešte stále nie sú 
napr. všetky dokumenty z 20. storočia 
v elektronickej podobe, len základné biblio-
grafické informácie o nich. Problémom je 
aj enormné množstvo dostupných informá-
cií, a preto je niekedy náročné vybrať tie 
najrelevantnejšie.

Dnešní používatelia majú v rámci 
Univerzitnej knižnice (UK) UPJŠ prístup 
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Diskusia po plenárnom príspevku

prof. MUDr. Milan Praslička, DrSc.
(* 6. 2. 1923 Košice
– † 4. 4. 1985 Bratislava)

Biológ, lekár, významná osobnosť slo-
venskej vedy, vynikajúci pedagóg

 od r. 1963: veľkou mierou sa priči-
nil o založenie Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach, kde vybudoval študij-
ný odbor biológie a Katedru všeobecnej 
biológie spoločnú pre Prírodovedeckú 
a Lekársku fakultu. Zároveň budoval 
Rádio-biologické centrum na Katedre 
všeobecnej biológie, ktoré bolo zamera-
né na štúdium dlhodobého vonkajšieho 
gama ožarovania.

Galéria osobností PF UPJŠ – seriál (3)

  Zlatá medaila ČSAV za rozvoj biologic-
kých vied (1983)

  Zlatá medaila Slovenskej lekárskej 
spoločnosti za rozvoj lekárskych vied 
(1983)

  Zlatá medaila ČSAV za zásluhy o roz-
voj kozmického výskumu v programe 
Interkozmos – in memoriam (1987)

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti pub-
likoval v spolupráci so svojimi spolupracov-
níkmi vo viac ako 270 vedeckých prácach 
a predniesol na početných konferenciách 
a iných vedeckých fórach doma i v zahra- 
ničí.

So svojimi spolupracovníkmi vybudoval 
dva zdroje ionizujúceho žiarenia – röntge-
novú ožarovňu a gama žiarič na otvorenom 
experimentálnom gama poli. Významný bol 
najmä gama žiarič, ktorý umožňoval kontinu-
álne ožarovanie pokusných zvierat a rastlín 
rôznymi dávkami a dávkovými príkonmi. Toto 
zariadenie bolo jediné svojho druhu nielen 
v Československu, ale i v Európe a malo 
veľký význam pre rádiobiologický a neskôr 
aj kozmický výskum. Akademik Praslička bol 
aktívne činný aj za hranicami štátu, najmä 
jeho zapojením sa v programe Interkozmos. 
V r. 1969 bol pre potreby rádiobiologické-
ho výskumu vybudovaný Rádiobiologický 
pavilón, o ktorého výstavbu sa významnou 
mierou zaslúžil. V r. 1972 sa stal členom vý-
boru Európskej rádiobiologickej spoločnosti 
a v r. 1974 vedúcim čs. časti pre kozmickú 
biológiu a medicínu programu Interkozmos. 
V rokoch 1978 – 1979 pôsobil ako predse-
da Stálej pracovnej skupiny socialistických 
krajín programu Interkozmos pre kozmickú 
biológiu a medicínu. Od r. 1980 pôsobil ako 
člen korešpondent Medzinárodnej astro-
nautickej akadémie (Paríž), ktorej riadnym 
členom bol menovaný „in memoriam“ 
v r. 1985.

  Zlatá plaketa SAV za rozvoj biológie 
na Slovensku (1978)

  Národná cena SSR za originálne vý-
sledky vo výskume účinkov ionizujúce-
ho žiarenia na živé organizmy (1978)

  Strieborná medaila SAV za zásluhy 
o rozvoj vedy (1983)

Medzi najvýznamnejšie výsledky patria 
tie, ktoré boli publikované v časopisoch 
Kosm. biol. i aviakosm. medicina (ZSSR), 
The Physiologist (USA), Adv. Space Res. 
(V. Británia), Radiobiology-Radiotherapy 
(NDR), Int. J. Radiat. Biology (V. Británia).

„Nerád som žil v prostredí, kde nikto nič 
nechcel budovať, iba ak vlastné posta-
venie, aj to ešte lacným a bezprácnym 
spôsobom. Rád spomínam na ľudí, ktorí 
prispeli k mojej zmene.“

(M. Praslička)

  Čestné uznanie v rámci ocenení 
Vedec roka SR 2006

Spoluautor monografie Biologische 
Wiksamkeit synthetischer isotiocyansäure-
ester a autor viacerých učebných textov 
a skrípt pre výučbu organickej chémie. 
Významná je monografia The Chemistry of 
NCS group, ktorú publikoval so spoluautor-
mi vo vydavateľstve J. Wiley & Sons s vyso-
kou citovanosťou. Jeho publikačná činnosť 
je zhrnutá vo viac ako 200 vedeckých prá-
cach s vyše 500 citáciami v SCI.

„Šťastie má ten, kto je naňho priprave-
ný. Každý chce byť šťastný, ja tiež, 

Excelentný výskum v oblasti organic-
kej syntézy, štruktúry a biologickej účin-
nosti nových zlúčenín ako potenciálnych 
cytostatík, anti-Alzheimerových chemote-
rapeutík a fluorescenčných markerov bio-
molekúl. Venoval sa aj štúdiu prírodných 
a syntetických zlúčenín so zameraním na 
ich antimikrobiálnu a fungicidnú účinnosť 
a vyvinul s kolektívom liečivo proti kožným 
plesniam pod názvom Trichophytocid. Ako 
vedúci vedeckovýskumných projektov riešil 
problematiku izotiokyanátov, v tejto oblasti 
sa stal medzinárodne uznávaným odborní-
kom. Dlhodobo pracoval v rámci Humbol-
tovho štipendia na univerzitách v Mníchove 
a Bayreute, kratšiu dobu pôsobil v Bologni. 
Zúčastnil sa študijných a prednáškových 
pobytov na 27 univerzitách v Európe, USA 
a Afrike. Spoluorganizoval mnohé domáce 
a medzinárodné vedecké podujatia, na kto-
rých predniesol 150 odborných príspevkov. 
Je spoluautorom 12 zahraničných a 26 do-
mácich patentov. Člen viacerých odborných 
komisií, vedeckých rád na Slovensku 
a v Čechách a nomenklatúrnej komisie 
IUPAC (Oxford).

  Zlatá medaila UPJŠ Košice (1998)

  Zlatá plaketa Dionýza Štúra, SAV 
Bratislava (1990)

a preto som sa na šťastie pripravoval. 
Ako? Každodennou prácou, úsilím dosiah-
nuť čo najviac, robiť veci čo najlepšie 
a byť čo najužitočnejší celej spoločnosti. 
A šťastie mi nebolo odrieknuté.“

(P. Kristian)

prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc.
(* 13. 1. 1930 Košice)

Chemik, významná osobnosť 
v odbore organická chémia 
na Slovensku, predstaviteľ 
vedeckej školy medzinárodného 
významu

 1966 – 1989: založil Katedru 
organickej chémie a bol jej prvým 
vedúcim
 1967 – 1969: prodekan pre vedecký 
výskum Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Ako súčasť paralelného programu konferencie bol realizovaný 
Slovakia Day – jednodňové stretnutie slovenských učiteľov prírodo-
vedných predmetov. Vyučujúci mali možnosť vypočuť si prednášky 
pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu, didaktikov prírodoved-
ných predmetov, autorov učebníc, popularizátorov vedy, ako aj pre-
zentovať výsledky vlastnej práce so žiakmi. Slovakia Day bol zároveň 
priestorom na prezentáciu riešených projektov 7. RP EÚ ESTABLISH 
a SAILS, zameraných na bádateľské metódy v prírodovednom vzdelá-
vaní a nástroje hodnotenia žiackych zručností.

Účastníci konferencie HSCI 2013 mali v rámci sprievodného 
programu možnosť prehliadnuť si vedecké laboratóriá ústavov PF 
UPJŠ v Košiciach a navštíviť Botanickú záhradu UPJŠ. Počas pre-
hliadky historickej časti mesta Košice a návštevy Tokajskej oblasti 
zasa spoznali krásy východoslovenského regiónu.

Nabitý päťdňový program vytvoril priestor pre výmenu skúseností, 
diskusiu a vzájomné inšpirovanie sa do ďalšej práce v oblasti skvalit-
ňovania a propagácie prírodovedného vzdelávania.

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

V dňoch 1. – 5. júla 2013 sa na Prírodovedeckej fakulte (PF) 
UPJŠ konal jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie Hands 
on Science (HSCI) 2013. Podujatie je venované príprave budú-
cich učiteľov a kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov prírodovedných 
predmetov, bádateľským metódam v prírodovednom vzdelávaní, 
digitálnym technológiám pre aktívne poznávanie, popularizácii príro-
dovedného vzdelávania a rozvoju kreativity.

Konferencie HSCI organizuje raz ročne medzinárodné neziskové 
združenie Hands on Science Network pod záštitou významných in-
štitúcií dlhodobo participujúcich na vzdelávacích a popularizačných 
aktivitách. V roku 2010 sa HSCI konala na Kréte, v roku 2011 
v slovinskej Ľubľane, vlani v tureckej Antalyi a organizáciou jubilej-
ného 10. ročníka boli poctení pracovníci didaktických pracovísk 
PF UPJŠ v Košiciach. Popri výsledkoch práce a vedeckých kon-
taktoch boli ako argumenty použité aj skutočnosti, že v roku 2013 
sú Košice európskym hlavným mestom kultúry a že konferencia je 
súčasťou podujatí k 50. výročiu vzniku PF UPJŠ.

Silným lákadlom pre účastníkov boli prednášky významných 
osobností: prof. Edwina F. Taylora, nositeľa Oerstedovej medaily 
z Massachusetts Institute of Technology v USA, prof. Manuela 
Filipe de Costu z University of Minho v Portugalsku (prezident 
HSCI), a prof. Tona Ellermeijera, CMA Amsterdam, Holandsko (pre-
zident GIREP – Groupe International de Recherche sur l‘Enseigne-
ment de la Physique).

Na konferencii sa zúčastnilo vyše sto účastníkov z 19 krajín sve-
ta, ktorí vystúpili v rámci 14 plenárnych prednášok a 41 vystúpení 
v tematicky orientovaných paralelných sekciách, resp. prezentovali 
svoje výsledky 33 postermi. Lákavým formátom boli Science Fair – 
demonštračné stánky, kde účastníci predvádzali netradičné školské 
experimenty a diskutovali o ich využívaní a vplyve na zvyšovanie 
záujmu o prírodovedné vzdelávanie. V rámci desiatich vzdelávacích 
workshopov si mohli účastníci konferencie rozšíriť svoje praktické 
zručnosti a získať osobné skúsenosti s prípravou a realizáciou ne-
tradičných foriem vzdelávania.

Zo života
Prírodovedeckej fakulty

Jubilejná
konferencia
Hands on Science

Experimenty v stánku – Science Fair
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Res Publica – vec verejná

Študentské stránky

Záujem mladých ľudí na Slovensku o veci 
verejné – a teda aj o politické dianie – je 
podľa viacerých výskumov pomerne nízky. 
Pritom to, čo sa deje na hradnom vrchu 
v Bratislave či na obecnom úrade v Hornej 
Dolnej, sa netýka len senzáciechtivých mé-
dií. Bytostne totiž ovplyvňuje životy všetkých 
občanov tejto krajiny, mládež nevynímajúc.

Zlepšiť politický rozhľad na našej univerzi-
te sa v rámci verejných stretnutí s osob-
nosťami politického života snaží občian-
ske združenie Res Publica, fungujúce pri 
Katedre politológie na Filozofickej fakulte. 
„Občianske združenie Res Publica vzniklo 
na podnet študentov politológie 1. januára 
2011. Jeho hlavným poslaním je aktivizovať 
študentov, organizovať pre nich rôzne akcie 
– besedy, workshopy či premietania filmov, 
a tiež informovať širokú verejnosť o politic-
kých a spoločenských otázkach,“ pred-
stavuje združenie jeho predsedníčka Mgr. 
Renáta Bzdilová.

Vďaka aktivitám členov OZ Res Publica 
navštívili našu alma mater viaceré osob-
nosti slovenskej politickej scény. Za všetky 
spomenieme aspoň stretnutia s europoslan-
com Eduardom Kukanom, jeho kolegom 
v Európskom parlamente a exministrom 
financií SR Sergejom Kozlíkom, bývalou mi-
nisterkou financií Brigitou Schmögnerovou, 
exministrom spravodlivosti Danielom 
Lipšicom, podpredsedom NR SR Jánom 
Figeľom, poslancami Martinom Poliačikom 
či Radoslavom Procházkom, ale aj s noviná-
rom Tomom Nicholsonom, známym v súvis-
losti s kauzou Gorila.

Aktivity OZ Res Publica sa však netýka-
jú len organizácie diskusií s predstaviteľmi 
politickej moci. „Podarilo sa nám zapojiť 
do medzinárodného festivalu dokumentár-
nych filmov Jeden svet, na čo sme patrične 
hrdí. Položili sme totiž základy novej tradí-
cie, v ktorej sa bude, veríme, v budúcnosti 
pokračovať,“ nádeja sa predsedníčka OZ 
Res Publica. „Navyše, vždy na začiatku se-
mestra organizujeme Politologické ražniči 
– neformálne stretnutie pri opekačke, a po-
čas akademického roka bowlingový turnaj 
Katedry politológie.“

Na začiatku nového akademického roka 
nemožno vynechať informáciu o chystaných 
akciách, ktorých by podľa Mgr. Bzdilovej 
malo byť opäť viac než dosť. „Ešte síce nie 
je hotové kalendárium na zimný semes-
ter – zvykneme ho zostavovať až koncom 
septembra, už teraz však môžem spomenúť 
meno Fedora Flašíka, ktorý nám prisľúbil 
návštevu na október, november. Na túto be-
sedu sa veľmi tešíme, pretože cez jeho skú-
senosti môžeme spoznať zákulisie príprav 
politickej kampane.“

OZ Res Publica chce nadviazať na uply- 

nulý rok aj v organizácii ďalšieho ročníka 
festivalu Jeden svet. O aktivitách združenia 
sa môže široká verejnosť informovať aj 
na webe (www.respublica.szm.com) 
či na facebookovej stránke združenia.

Keď študent priloží ruku k dielu

Na organizácii podujatí OZ Res Publica 
sa aktívne podieľajú aj študenti našej univer-
zity. Jedným z nich je poslucháč politológie 
Dominik Babušík. Prezrádza, že združenie 
si na diskusie so študentmi vyberá politikov, 
ktorí sú zaujímaví z hľadiska celospoločen-
ského diania. Študenti tak majú výnimočnú 
možnosť nahliadnuť do „kuchyne“ i do záku-
lisia slovenskej politiky a dozvedieť sa 
aj rôzne zaujímavosti.

V rámci výstavy o laureátoch ceny Andreja 
Sacharova, ktorá sa realizovala na pôde 
Fakulty verejnej správy (FVS) UPJŠ, do-
stali študenti možnosť zapojiť sa do kvízu. 
Hlavnou cenou bola účasť na informačnom 
seminári pre novinárov, ktorý sa konal 18. – 
20. júna v Bruseli. Trojica študentov FVS – 
Mgr. Matej Hrnčiar, Bc. Peter Berinšter 
a Sabína Bodáková, víťazi kvízu, túto mož-
nosť naplno využili.

Trh práce dnes od študentov – absol-
ventov očakáva nielen znalosti v obore, ale 
aj prax a pracovné skúsenosti. Ako to má 
denný študent, ktorý má svojich študijných 
povinností vyše hlavy, všetko stíhať? Máme 
pre vás tip. Staňte sa dobrovoľníkom!

Dobrovoľník je osoba staršia ako 15 ro-
kov, ktorá dobrovoľne, na základe slobod-
nej vôle, bez nároku na finančnú odmenu 
venuje svoj čas, schopnosti, vedomosti, 
energiu v prospech iných ľudí alebo spo-
ločnosti, pričom nejde o osoby blízke ani  
o ich zamestnávateľa.

V minulosti boli dobrovoľníci využívaní 
podobne ako praktikanti v rámci školskej 
odbornej praxe – ako tí, ktorí vykonávajú 
podradné úlohy, ktoré nechcú robiť za-
mestnanci organizácie. Výsledkom takého-
to riešenia bol zvýšený nezáujem o prácu 
dobrovoľníka. V súčasnosti sa dobrovoľník 
chápe v zmysle spolupracovník.

Dobrovoľnícka práca má veľa spoločné-
ho s klasickou prácou. Pri výbere sa robia 

vstupné pohovory, kde sa hľadá najlepší 
kandidát. (Posudzuje sa jeho motivácia 
a záujmy a ideálne je, keď sú čo najme-
nej odlišné od cieľov organizácie.) Po vý-
bere nastupuje dobrovoľník (ale nie je to 
pravidlo) na trojmesačnú skúšobnú dobu, 
počas ktorej sa učí fungovať v organizácii, 
vykonáva pridelenú prácu a zoznamuje sa 
s kolegami (či už riadne zamestnanými ale-
bo s inými dobrovoľníkmi).

Veľkým krokom v prospech podpory 
dobrovoľníctva je Zákon o dobrovoľníctve 
č. 406/2011 Z. z., ktorý zachytáva právne 
postavenie dobrovoľníka, jeho práva a po-
vinnosti. V rámci výkonu práce má nárok 
na určité benefity ako voľné parkovacie 
miesto v mieste výkonu práce, preplácanie 
výdavkov spojených s prácou a cestovného 
v prípade pracovnej cesty, školenie v ob- 
lasti poskytovaných služieb či bezplatné 
stravovanie v deň služby. Rozdiely v porov-
naní s platenými zamestnancami sú v počte 
odpracovaných hodín (je ich menej) 

a nároku na výplatu mzdy za vykonanú prá-
cu (tú, samozrejme, nedostáva). Ak si dob-
rovoľník neplní svoje záväzky, alebo prácu 
nevykonáva na požadovanej úrovni, môže 
byť prepustený.

Pre študenta, ktorý má obmedzený 
a často nepravidelný režim, je dobrovoľníc-
ka činnosť jedným zo spôsobov, ako nado-
budnúť prvé pracovné skúsenosti. Ak sa 
dobrovoľník „zamestná“ v oblasti, ktorej sa 
chce venovať po ukončení štúdií, môže mu 
táto aktivita čiastočne nahradiť prax 
v odbore, alebo na základe dobrej reputá-
cie získať výhodu oproti iným uchádzačom 
o pracovné miesto.

Či už ste filantrop, ktorý chce nezištne 
pomáhať iným, hľadáte vyplnenie voľného 
času, alebo chcete získať pracovné 
a profesionálne skúsenosti pre rozvoj svo-
jej osobnosti, ste to práve vy, kto musí uro-
biť prvý krok. Ujasnite si, v akej oblasti a čo 
by ste chceli robiť, vyberte si organizáciu 
a pošlite jej svoju prihlášku. Držíme palce!

Bc. Renáta Kmecziková
študentka FVS UPJŠ

Dobrovoľne dobrovoľník?

O ich program sa starali pracovníci 
Informačnej kancelárie Európskeho parla-
mentu (EP) Robert Hajšel, Soňa Miháliková 
Mellak a Jana Bolgáčová, ktorí ich spre-
vádzali počas celého trojdňového seminá-
ra. Pobyt študentov v Bruseli vyplnili najmä 
stretnutia s významnými osobnosťami, ktoré 
hája záujmy SR v rámci EÚ. Dostali sa aj 
tam, kde sa bežní návštevníci tak ľahko 
nedostanú. V priestoroch budovy Stáleho 
zastúpenia SR pri EÚ diskutovali s Ivanom 
Korčokom, veľvyslancom SR pri EÚ, o záuj-
moch Slovenska a ich presadzovaní. Počas 

Študenti Fakulty verejnej správy
v Bruseli

Študentské stránky

prvého večera sa stretli a neformálne disku-
tovali s Petrom Stanom, hovorcom euroko-
misára pre rozšírenie a politiku susedstva 
Štefana Füleho.

Študenti sa zúčastnili aj na prednáške 
o hospodárskej kríze a EÚ, ktorú viedol 
spravodajca Českého rozhlasu Ondřej 
Houska. Súčasťou ich programu bolo aj 
stretnutie so slovenskými europoslancami, 
s ktorými diskutovali o plánovanom rozpočte 
na obdobie rokov 2014 až 2020. Debatovali 
aj o zahraničnej politike EÚ a Európskom 
roku občana a s tým súvisiacou témou 
„Európsky parlament pre ľudí“. Nenechali si 
ujsť prehliadku audiovizuálneho oddelenia, 
kde mali možnosti vidieť, čo všetko zabez-
pečuje EP pre médiá. Na pôde Európskej 
komisie (EK) mohli diskutovať s podpredse-
dom EK Marošom Šefčovičom o rastúcich 
právomociach Bruselu. Posledný deň ich 
čakala beseda s novinármi pôsobiacimi 
v Bruseli, návšteva Parlamentária (návštev-
níckeho centra EP) a obed s hosťami 
z Výboru regiónov.

Informácie, ktoré študenti získali v Bru- 
seli, majú pre nich – ako sami tvrdia – prida-
nú hodnotu. „Osveta je v tomto smere viac 
než potrebná, zvlášť pre nás ako krajinu 
s jedným z najnižších počtov voličov do EP. 
Je potrebné, aby ľudia vedeli, že aj malá 
krajina ako SR má v Európe svoje slovo, 
a preto netreba podceňovať výber tých, ktorí 
ho za nás vyslovujú,“ myslí si P. Berinšter.

Bc. Renáta Kmecziková
Bc. Peter Berinšter

študenti FVS UPJŠ

Dominik robil niektorým politikom dokon-
ca „garde“, a to nielen v rámci univerzitnej 
pôdy. Pre študenta celkom dobrá skúse-
nosť, aj s ohľadom na jeho budúcu karié-
ru... „Niektorých politikov som sprevádzal 
aj v rámci diskusií, ktoré mali naplánované 
po košických stredných školách. Čo sa týka 
besied na pôde UPJŠ, na starosti mám fo-
tografovanie a spracovanie obrazového vý-
stupu, ktorý si potom široká verejnosť môže 
pozrieť na internete,“ upresňuje D. Babušík, 
ktorý sa teší na ďalšie zaujímavé aktivity 
aj v tomto akademickom roku.

Bc. Viktor Wurm
študent FF UPJŠ

Foto: Dominik Babušík



...UPJŠ v Košiciach
od roku 1993 ocenila

čestným titulom
„doctor honoris causa“

37 významných osobností
z desiatich krajín sveta?

Najviac ocenených pochádza
z USA a Slovenska

(po sedem nositeľov),
Nemecka (šesť),

Českej republiky (päť)
a Talianska (štyria nositelia). 

Najčastejšie oceňovanými
sú vedecké osobnosti

z oblastí lekárstva (šestnásť)
a práva (sedem nositeľov
čestného titulu Dr. h. c.).

...podľa hodnotenia univerzít 
URAP 2012

(University Ranking
by Academic Performance)

sa UPJŠ na základe výkonov
vo vede umiestnila

na 3. mieste na Slovensku 
(po bratislavských UK a STU)

a na 1 210. mieste na svete
spomedzi dvetisíc univerzít?

...v rámci študentského
výmenného programu

Erasmus našu univerzitu
navštevuje najviac študentov

zo susedného Poľska?

...v Botanickej záhrade
(BZ) UPJŠ je zaznamenaný

najsevernejší výskyt
magnólie veľkokvetej

(voľne rastúca subtropická
drevina) v Európe?

...najväčšie a najťažšie
vypestované súplodie

banánovníka obyčajného
v BZ UPJŠ malo

hmotnosť až 75 kg?

Hosťka či hostka?

Informácie 
 nielen do vreckaAko ich (možno) nepoznáme
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Kalendárium
Staré známe úslovie Hosť do domu, Boh do 

domu netreba nikomu bližšie vysvetľovať. Či 
je to muž alebo žena, starý či mladý, profesor 
či študent, každý by mal byť vítaný. Žiadneho 
hosťa či (v poslednom čase aj) hostku nemož-
no neprijať, odmietnuť.

A možno prijať či odmietnuť slovo hostka? 
O tom sa dnes pokúsim spolu s vami uvažovať.

Ide o pomenovanie, ktoré sa v súčasnom 
jazyku začína čoraz viac používať, ale veľmi 
pomaly sa udomácňuje. Je vôbec táto prechý-
lená podoba potrebná? Ak áno – ktorý z výra-
zov hostka/hosťka je korektný a prečo?

Prechýlené názvy, tzv. feminatíva, tvoria 
významnú paradigmu jednotiek, ktoré pred-
stavujú ženské podoby pomenovaní (riaditeľ-
-ka, pedagog-ička, sudk-yňa, ujč-iná...). Všetky 
odvodené slová tejto kategórie majú rovnaký 
slovotvorný význam a v rámci jednotlivých ty-
pov sa líšia len slovotvornými príponami. Pri 
tvorení prechýlených názvov od podstatných 
mien mužského rodu je frekvenčne najvyu-
žívanejším zakončením sufix -ka: čitateľ-ka, 
študent-ka, diváč-ka, farmaceut-ka, teda aj 
host-ka (či hosť-ka).

Pri výbere adekvátnej podoby prechýlené-
ho názvu hostka/hosťka je potrebné pripo-
menúť, že v slovenčine sa pri odvodzovaní 
nových lexikálnych jednotiek veľmi často rea-
lizujú zvukové zmeny, tzv. alternácie, ktoré si 
vynucuje významové okolie: hlava " hlávka, 
skriňa " skrinka, kosť " kôstka, hrsť " 
hŕstka, teda analogicky aj hosť " hostka.

Je ale táto ženská podoba hostka taká 
nevyhnutná? V slovenčine existujú pomenova-
nia, ktoré po formálnej stránke patria k jed- 
nému z troch gramatických rodov, ale po 
stránke významovej, z hľadiska prirodzeného 
rodu sú nediferencované, označujú rovnako 
mužov, ako aj ženy a deti. K uvedenej skupine 
patria generické pomenovania ako človek, 
rodič, jedinec, hosť, talent, idol... K niektorým 
z nich, v dôsledku silnejúcej tendencie tvoriť 
feminatíva, vznikli ojedinelé podoby, medzi 
nimi aj hostka. Je pravdou, že v prípade slova 
hosť je možné príslušnosť k prirodzenému 
rodu vyriešiť aj iným, v rečovej praxi zaužíva-
nejším spôsobom: priradením vlastného mena 
(Privítajme nášho hosťa, Janu Popolavú). 
Prechyľovanie vlastných mien v slovenčine 
má (okrem niekoľkých výnimiek) svoje záko-
nitosti. Ženské podoby priezvisk (na rozdiel 
od ženských podôb v jazykoch neflektívneho 
typu) sú signalizované výrazným formálnym 
prostriedkom, príponou -ová.

V rečovej praxi je teda možné, no nie ne-
vyhnutné prechyľovanie uvedenej lexikálnej 
jednotky, lebo, ako sme uviedli, jej príslušnosť 
k rodu sa dá špecifikovať aj inak. Ak už takáto 
potreba vznikne (v súčasnosti najmä 
v mediálnej oblasti), potom správnou podo-
bou je prechýlený názov hostka.

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
FF UPJŠ v Košiciach

Aby slovenčina 
neplakala...

Podujatia organizované 
pri príležitosti

40. výročia založenia
Právnickej fakulty UPJŠ

25. 9.
II. Ústavné dni

– medzinárodná vedecká konferencia 
(Právnická fakulta)

26. 9.
Slávnostné zasadnutie Vedeckej 

rady Právnickej fakulty UPJŠ
(Právnická fakulta)

27. 9.
Pôsobenie práva v 21. storočí
– medzinárodná vedecká konferencia

(Právnická fakulta)

24. 9. – 26. 9. 
SOMED 2013 – International 

Congress of the Society for 
Microbial Ecology and Disease 

 – medzinárodný kongres
(Lekárska fakulta)

 

6. 9. – 3. 10.
Jesenné plody – výstava

(Botanická záhrada)

4. 10.
Deň otvorených dverí na UPJŠ

(celouniverzitné podujatie)

18. 10.
Zlatá promócia absolventov 

(Lekárska fakulta)

23. 10. – 24. 10.
Súmrak médií

– medzinárodná vedecká konferencia
(Filozofická fakulta)

6. 9. – 3. 10.
Jesenné plody – výstava

(Botanická záhrada)

25. 10. – 10. 11.
Včelárstvo – výstava 
(Botanická záhrada)

28. 10.
Stretnutie akademickej obce 

Fakulty verejnej správy
pri príležitosti

15. výročia založenia FVS 
(Fakulta verejnej správy)

18. 11. – 22. 11.
Univerzitné dni športu

24. 1. 2014
Reprezentačný bál UPJŠ

Vedeli ste, že...Kvestor UPJŠ Ing. Karol László

Ako ste sa dostali k takému 
netradičnému nástroju ako dobro?

Hudbe som sa venoval odmala. Najprv to 
bola klasika – klavír, od ktorého som veľmi 
skoro „zdupkal“. Neskôr prišiel skutočný 
záujem o hudbu. Keďže sme muzikantská 
rodina, nástroje boli stále poruke, hlavne 
gitara. K dobru som sa ale dostal skutočne 
náhodou. Kamarát môjho otca odchádzal 
do USA a u nás doma nechal svoje staré 
dobro. Bola to taká rachotina s hrozným 
zvukom, ale nedalo mi, aby som si to neskú-
sil. Po krátkom čase prišli kapely a koncer-
tovania. To už som ale mal lepší nástroj.

Čím je dobro iné ako gitara?

Dobro na prvý pohľad veľmi pripomína gi-
taru, technika hry je však úplne iná. Tón sa 

tvorí priložením kovového bežca na struny. 
Tie sa nedotýkajú pražcov, ako je to pri 
hraní na gitare. Patrí medzi tzv. rezofonické 
nástroje. Telo nástroja je drevené, ale jeho 
vnútro tvoria kovové prvky, ktoré dávajú dob-
ru jeho charakteristický zvuk. Aj ladenie je 
iné. Oproti gitarovému EADGHE má dobro 
ladenie do akordu Gdur – GHDGHD.

Hráte aktívne v nejakej 
hudobnej skupine?

Áno, dá sa to tak povedať. Až na malú 
prestávku po vysokej škole som stále s nie-
kým hrával. Teraz je to, samozrejme, už len 
hobby, relax. Je to ale stále niečo, čo ma 
ohromne baví, otvára priestor pre zapojenie 
tvorivej hemisféry. Chalani, s ktorými teraz 
hrávam, boli tiež celý život muzikanti. Kapela 
sa volá Nakama, je to japonský výraz pre 
kruh priateľov. To slovo nás celkom vystihu-
je, už by som asi nevedel s niekým hrať len 
pre hudbu, musí to byť aj o tom, že si ľudsky 

rozumieme. Aj keď si na živobytie zarábame 
iným spôsobom, stále tvoríme a sem-tam 
koncertujeme. Hráme inštrumentálnu hud-
bu, ktorá sa žánrovo pohybuje niekde 
v džezových vodách.

Vo vašej osobe sa skĺbila 
ekonómia, láska k hudbe 
a dobročinnosť. Ovplyvňujú 
sa navzájom?

Som si istý, že áno. Ekonómia, ma-
nažment sa na veci pozerajú cez čísla, 
fakty. V tomto smere sa snažím byť čo naj-
viac racionálny, hľadať čo najlepšie rieše-
nia. Dobročinnosť, cirkev, kresťanstvo ma 
ovplyvňujú v tej najhlbšej, najintímnejšej ro-
vine. A hudba je niekde medzi tým. Má svo-
ju matematiku, ale aj svoju dušu. Sú to od-
lišné veci, ale človek je komplexná bytosť. 
Snažím sa to mať aspoň trošku vyvážené.

Ako ste sa dostali k práci 
s deťmi z krízových rodín?

Hľadal som, 
ako by som 

S dobrom sa žije dobre

mohol byť 
užitočný ako 
laik v cirkvi. 
Cirkevný 
zbor, v kto-
rom som 
vyrastal, 
mal stá-
le veľmi 
dobre fun-
gujúcu 
prácu 
s do-
rastom, 
mláde-
žou. Asi 
pred 
šiesti-
mi 
rokmi 
sme 

urobili tábor pre deti 
zo znevýhodneného prostredia. Nemalo to 

však pokračovanie, koncept. O pár mesia-
cov sa podarilo dať dokopy tím ľudí, ktorí sa 
tomu chceli venovať viac. Začali pravidel-
né kluby a tábory. Po piatich rokoch som 
odovzdal vedenie tímu ďalej – nemal som 
dostatok času, bolo to už v čase môjho 
„kvestorovania“.

Práca kvestora je časovo nároč- 
ná. Ostáva vám čas na rodi-
nu, záľuby a charitu?

To je každodenný oriešok. Okrem práce 
som čo možno najviac so svojou rodinou. 
Manželka a dcérka sú jednoznačnou 
prioritou. Hudba a práca s deťmi z krízových 
centier sa momentálne delia len o zvyšky 
môjho času.

Pýtala sa: Beáta Jurečková
Foto: archív K. L.



Návraty
na zaprášené stránky

Zo života
Filozofickej fakulty

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

U
n

iv
e

rs
it

a
s

 Š
a

fa
ri

k
ia

n
a

20 21

Edičný plán rátal
s vydaním štyroch 

čísel, ktoré uzreli 
svetlo akademické-
ho sveta v januári, 
apríli, júni a novembri 
roku 1971. Kým prvý 
ročník sa niesol v zna-
mení storočnice naro-
denia vodcu boľševic-
kej revolúcie v Rusku 
Vladimíra Iľjiča Lenina 
(1870 – 1970), vstup 
do druhého ročníka 
patril rozpomienke 
na 150. výročie naro-
denia spoluzakladate-
ľa marxizmu Fridricha 
Engelsa (1820 – 
1970) a oslavám 
polstoročia existencie 
Komunistickej stra-
ny Československa 
(1921 – 1971).

Mesiac priateľstva
Významné miesto v kalendáriu sviat-

kov v časoch socializmu mal každoroč-
ne aj Mesiac československo-soviet-
skeho priateľstva. Začínal sa 7. novem-
bra oslavami výročia boľševickej revolú-
cie (VOSR) z roku 1917 a končil sa 12. 
decembra na počesť podpisu Zmluvy 
o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci 
medzi ČSR a ZSSR z roku 1943.

Pamätáte si ešte, že tradičnou súčasťou Mesiaca 
ČSSP bolo posedenie pri samovare? Okrem toho – ako 
sa dozvedáme z archívneho vydania nášho časopisu (č. 
1/1971, s. 3 a 4) – aj mnoho iných vskutku interesant-
ných podujatí: Prírodovedecká fakulta UPJŠ zorganizo-
vala premietanie sovietskych filmov v kine Partizán (dnes 
Malá scéna ŠD na Hlavnej 76), Filozofická fakulta uspo-
riadala výstavu sovietskej spoločenskovednej a filozofic-
kej literatúry, na Pedagogickej fakulte pre zmenu zaujalo 
pásmo sovietskej poézie, prózy a hudby... „Oslavy Mesiaca priateľ-
stva sa skončili neoficiálnym a príjemným spoločenským pose-
dením spojeným s tanečnou zábavou,“ konštatujú autori článku 
z januára 1971.

Poďakovanie prof. Kňazovickému
V aprílovom vydaní redakcia uverejnila ďakovný list rektora UPJŠ 

prof. RNDr. Vladimíra Hajka z 25. februára 1971 adresovaný prof. 
MUDr. Jánovi Kňazovickému pri príležitosti jeho odchodu do dô-
chodku. „S vďačnosťou spomíname i oceňujeme Vaše významné 
zásluhy pri založení lekárskej fakulty v Košiciach, Vašu cieľave-
domú a obetavú prácu ako prvého dekana tejto fakulty. S hlbo-
kou úctou sa pozeráme na Vaše mimoriadne zásluhy 
o rozvoj zdravotníctva a osobitne chirurgie na Slovensku a zvlášť 
na východnom Slovensku, kde ste založili a dlhé roky viedli 
aj chirurgickú kliniku lekárskej fakulty našej univerzity,“ zdôraznil 
rektor Hajko vo svojom liste (č. 2/1971, s. 2).

O čom sme písali
v roku 1971

Po vcelku úspešnom premiérovom 
ročníku 1970, v rámci ktorého vyšli prvé 
tri čísla časopisu „Spravodaj Univerzity 
P. J. Šafárika“ – predchodcu časopisu 
Universitas Šafarikiana, pokračovalo 
v roku 1971 vydávanie celouniverzitného 
periodika druhým ročníkom.

Vyšehradskí historici
sa stretli v Krakove

Katedra histórie Filozofickej fakul-
ty UPJŠ a Jagelovská univerzita uspo-
riadali v Krakove v dňoch 20. a 21. júna 
2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu 
pod názvom Transformation of Central 
European Cities in Historical Development 
(Transformácia stredoeurópskych miest 
v historickom vývoji). Hlavným cieľom podu-
jatia, ktoré bolo pokračovaním konferencie 
organizovanej vlani v Košiciach, bol výskum 
miest Košice, Miškovec, Opava a Krakov 
v 19. a 20. storočí.

Z tematického hľadiska bolo stretnutie 
vyšehradských historikov rozdelené do blo-
kov venovaných demografickému vývoju, 
architektúre, organizácii kultúrnych inštitúcií 
a najmä vývoju spomínaných miest v 19. 
a 20. storočí. Konferenčným jazykom bola 
angličtina.

Začiatok novej tradície? Katedra slo-
vakistiky, slovanských filológií a komu-
nikácie FF UPJŠ pripravila pre svojich 
študentov netradičné kultúrno-literár-
ne podujatie v podobe prvého ročníka 
Literárnej exkurzie. Uskutočnila sa v za- 
riadení UPJŠ v Danišovciach a popri 
domácich sa na nej zúčastnili aj štu-
denti slovakistiky zo Slovinska, ktorých 
sprevádzali lektor slovenského jazyka 
v Ľubľane Marián Milčák, jazykove-
dec Jozef Pallay a slovinský slovakista 
Andrej Rozman.

O zdarný priebeh podujatia sa staral 
pedagogický tím pod vedením šéfa ka-
tedry Mariána Andričíka a organizačne 
ho zabezpečovali Marianna Sedláková, 
Markéta Andričíková a Daniela Lešová. 
Na prvý deň naplánovali prehliadku 
Spišskej Kapituly a Levoče. Okrem 
iného sme sa dozvedeli aj o osudoch 
prvých slovenských učiteľov, ktorí tam 
študovali. Pri soche Ľudovíta Štúra sme 
si – podľa jeho príkladu (Velislav) – vy-
mysleli vlastné slovanské mená. 
V rámci literárnej časti – venovanej fe-
noménu lásky – nám obľúbený profesor 
Ján Sabol predstavil svoju zbierku básní 
Láska na modro. O láske detí 
k rodičom hovorila švédska psychoana-
lytička Gunilla Ekman, stredovekej lás-
ke a Kódexu Jána Fanchaliho sa veno-
vala literárna vedkyňa Timotea Vráblová. 
O nevšedný hudobný večer sa postaral 
folklorista Michal Smetanka. Oboznámil 
nás s pastierskou ľudovou kultúrou 
a hudobnými nástrojmi karpatského 
územia, ktoré vlastnoručne vyrobil.

Druhý deň nás svojou prítomnosťou 
tešil básnik a prozaik Miroslav Brück. 
V rámci súťaže Literárny milionár sme 
mali možnosť získať lepšie hodnotenie 
z predmetov prítomných vyučujúcich. 
Po večeri nasledovala beseda 
s Valerijom Kupkom o modernej ruskej 
literatúre a jeho najnovšej tvorbe. 
Do neskorých hodín nás zabávala cim-
balová muzika Levočan.

V záverečný tretí deň nám predne-
som svojej duchovne ladenej tvorby pri-
pravil neopakovateľný zážitok básnik 
a kazateľ Daniel Pastirčák. Úspešný 
prvý ročník Literárnej exkurzie sme 
zakončili prehliadkou kežmarskej 
knižnice – bývalého lýcea a dreveného 
evanjelického kostola.

Terézia Kulíková
študentka FF UPJŠ

Literárna 
exkurzia 2013

S príspevkami vystúpilo 25 účastníkov, 
medzi nimi aj viacerí historici z Košíc: Nikola 
Regináčová (The population development 
of Košice in the 19th century), Štefan 
Šutaj (Ethnic changes of Košice after 
the second world war), Peter Fedorčák 
(University education in Košice in the 19th 
century), Mária Ďurkovská (State Industrial 
School in Košice in the interwar period), 
Zlatica Sáposová (Associations and their 
activities in Košice in the interwar period), 
Henrich Hrehor (Cinemas in Košice in the 
interwar period) a Martin Pekár (The case 
of László Csatáry). Výstupom z konferencie 
bude recenzovaný vedecký zborník.

Mgr. Nikola Regináčová
doktorandka

Katedra histórie FF UPJŠ

Na Filozofickej fakulte UPJŠ vzniká nová 
tradícia. V prvý júlový týždeň sa v priesto-
roch budovy Aristoteles – pod záštitou de-
kana FF prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. – 
uskutočnili tvorivé dielne Ars Šafarikiana. 
Deväť vybraných vysokoškolákov – mladých 
autorov prozaických či básnických textov 
– malo možnosť zažiť nultý ročník súťaže, 
v ktorej výhrou boli dni naplnené rozbormi 
vlastných textov, aktivitami rozvíjajúcimi tvori-
vosť aj besedami a diskusiami so spisovateľ-
mi. Podmienkou účasti bola skúsenosť 
s písaním a ochota kreatívne uvažovať pod 
vedením tria lektoriek – literárnej kritičky 
a vysokoškolskej pedagogičky na Pre- 
šovskej univerzite (PU) prof. PhDr. Marty 
Součkovej, PhD., Mgr. Lenky Šafranovej 
– doktorandky na PU, ktorá priniesla skú-
senosti z porotcovania súťaží vo vlastnej 

tvorbe, a postdoktorandky Mgr. Daniely 
Lešovej, PhD., pôsobiacej na domácej 
univerzite.

So študentmi z košickej, prešovskej, 
ružomberskej, bratislavskej a brnianskej 
univerzity sa o svoje skúsenosti podelili už 
etablovaní spisovatelia Ján Gavura, Peter 
Karpinský a Valentín Šefčík i debutant Joe 
Palaščák, ktorí zaručili rôznorodosť pohľa-
dov na literatúru – zastúpená bola poézia, 
próza, rozprávky aj básne pre deti (medzi 
menovanými sú pedagógovia, ale aj režisér 
či šéfredaktor). Výsledkom tvorivej práce 
mladých autorov je zbierka textov, ktorá 
bola uvedená do života počas slávnostné-
ho otvorenia nového akademického roka 
2013/2014 v areáli FF UPJŠ na Moyze- 
sovej ulici – spolu so sochárskymi objekt-
mi od Ladislava Staňa st. a Daniela Tatarku, 
ktoré vznikli v rámci letného sochárskeho 
plenéru Ars Šafarikiana.

Mgr. Daniela Lešová, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ

Nultý ročník
Ars Šafarikiana

Medaila pre vicepremiéra
Začiatkom marca 1971 navštívil UPJŠ podpredseda federálnej 

vlády ČSSR a bývalý minister školstva SSR Matej Lúčan. Z rúk rek-
tora prof. RNDr. Vladimíra Hajka prevzal najvyššie vyznamenanie 
našej alma mater – Zlatú medailu Univerzity P. J. Šafárika, ktorú mu 
udelila Vedecká rada UPJŠ za rozvoj školstva na Slovensku. 
V ďakovnej reči M. Lúčan uviedol aj jeden pozoruhodný fakt: 
„V meste [Košice] je viac vysokoškolských učiteľov, ako bolo 

pred štvrťstoročím [v r. 1945] na celom Slovensku!“ 
(č. 2/1971, s. 2).

Súdruh podpredseda vlády navštívil aj rádiobiolo-
gický ústav LF, výpočtové stredisko v nízkotepelnom 
laboratóriu PF a stanovisko novej fakultnej nemocnice 
a Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP.

Internátny kanárik
Spevácke súťaže sa vždy tešili popularite, a to 

nielen v mediálnom prostredí, ale aj v tom akademic-
kom. Dôkaz nachádzame v archíve 
„Spravodaja UPJŠ“, ktorý 
v č. 2/1971 na s. 7 prináša infor-
máciu o IV. ročníku amatérskej 
speváckej súťaže pop-music pod 
názvom Internátny kanárik. O zlaté-
ho, strieborného a bronzového ka-
nárika zápolilo na Jozefa roku 1971 
desať finalistov – študentov UPJŠ. 
Na treťom mieste sa umiestnila Eva 

Lacková, na druhom 
Marián Mirko a ví-
ťazstvo si vyspieva-
la Anna Vrbjarová, 
všetci traja poslu-
cháči LF. Cenu di-
váka za najdlhší, 57 
sekúnd trvajúci po-
tlesk si odniesla Eva 
Kačírová z PF.

Busta P. J. 
Šafárika

Súčasťou slávnost-
ného otvorenia akad. 
roka 1971/72 bolo 
aj odhalenie so- 
chárskeho portrétu – 
pamätnej tabule 

 s bustou Pavla Joze- 
fa Šafárika vo vesti- 
bule budovy Rek- 

torátu UPJŠ na Šrobárovej ulici. Na slávnosti sa popri vtedajšom 
vedení univerzity zúčastnil aj autor diela – akad. sochár Arpád 
Račko. Pamätná tabuľa vznikla pri príležitosti 110. výročia úmrtia 
P. J. Šafárika (26. júna 1861 v Prahe), po ktorom je pomenovaná 
naša univerzita.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
šéfredaktor
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V prvých dvoch častiach 
nášho seriálu sme sa venovali 
univerzitným budovám, ktoré 
boli postavené na iné účely 
a školstvo ich získalo až doda-
točne (budova Aristoteles bola 
pôvodne sirotincom a neskôr 
patrila detskej nemocnici, bu-
dovu rektorátu postavili ako 
sídlo tabulárneho súdu). Dnes 
sa pozrieme na objekt, ktorý 
od svojho vzniku slúži na vý-
chovu a vzdelávanie.

Dôležitosť kvalitného odborného vzde-
lávania v oblasti obchodu a podnikania si 
košickí radní uvedomovali už v polovici 19. 
storočia. Aj keď požiadavky na založenie 
vyššej obchodnej školy pravidelne predkla-
dali od roku 1879, kompetentní ministerskí 
úradníci v Budapešti rozhodli o jej zriadení 
až v marci 1897.

Obchodná škola, ktorá sa tešila výraznej 
podpore zo strany regionálnej obchodnej 
a priemyselnej komory, spočiatku pôsobila 
v priestoroch štátnej chlapčenskej meštian-
skej školy (dnes objekt Strednej zdravotníc-
kej školy na Moyzesovej 17). Toto provi-
zórium však trvalo relatívne krátko. V roku 
1902 mesto darovalo štátu nezastavaný po-
zemok (dovtedy na ňom skladovalo drevo) 
na rohu vtedajších Rákóczy körút a Sándor 
utcza (Rákociho okružnej a Alexandrovej 
ulice, dnes nárožie Moyzesovej a Dr. 
Kostlivého) na výstavbu vlastnej účelovej bu-
dovy vyššej obchodnej školy.

Autorom projektu bol významný budapeš-
tiansky architekt a šéf projekčnej kancelárie 
uhorského ministerstva školstva Alexander 
(Sándor) Baumgarten – podľa jeho plánov 
bola v Košiciach postavená aj v úvode spo-
mínaná budova Aristoteles v areáli na Moy- 
zesovej 9 či objekt premonštrátskeho 

gymnázia na Kováčskej 28. Sídlo vyššej 
obchodnej školy naprojektoval v eklekticis-
tickom štýle ako trojpodlažnú dvojkrídlovú 
budovu s pôdorysom v tvare písmena L 
so skoseným nárožím.

Práce na výstavbe školy realizovala zná-
ma košická stavebná spo-
ločnosť bratov Arpáda 
a Gejzu Jakabovcov (firma 
A. & G. Jakab). Stavať za-
čala v marci roku 1903 – 
o čom svedčí aj letopočet 
umiestnený po bočných 
stranách ozdobného mú-
rika (atiky) nad korunnou 
rímsou budovy – a staveb-
né činnosti ukončila v júli 
nasledujúceho roka. 
Do užívania bola novo- 
stavba slávnostne odo-
vzdaná v septembri 1904. 
Oficiálny názov školy znel 
Magyar királyi állami fel-
ső kereskedelmi iskola 
(Uhorská kráľovská štátna vyššia obchod-
ná škola), čo potvrdzuje aj nápis v centrál-
nej časti atiky na archívnej snímke budovy 
(dnes je táto časť ozdobného múrikabez 
označenia).

gických vied a Ústav chemických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

K pôvodne samostatne stojacej budo-
ve – ako je zjavné aj z archívnej snímky – 
postupne pribudli dva objekty: v roku 1942 
telocvičňa (k západnému krídlu, ešte v rámci 

Po zániku Rakúsko-
Uhorska v objekte pôsobila 
Československá štátna ob-
chodná akadémia (1919 – 
1938). Viedenská arbitráž 
a pričlenenie Košíc k Maďarsku 
vrátili pomery pred rok 1918, 
po obnovení ČSR v roku 1945 
tu opäť sídlila obchodná akadé-
mia. V roku 1959 budova pri-
padla novovzniknutej Univerzite 
P. J. Šafárika. Dnes v nej sídlia 
Ústav biologických a ekolo- 

     
     

 Hľadanie múz 

obchodnej školy) a v roku 1963 štvorpod-
lažný objekt PF UPJŠ, ktorý pristavali k juž-
nému traktu historickej budovy.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
šéfredaktor

V ostatných rokoch sme si zvykli, že leto  
v Košiciach prináša bohatý program na voľný 
čas pre deti aj dospelých. V spleti konkurenč-
ných podujatí neleňošila ani Botanická záhra-
da UPJŠ a pripravila už tretí ročník letného 
festivalu tvorivosti a relaxu pod náz- 
vom „Hľadáme múzy v botanickej záhrade“. 
Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej pod-
pore MK SR, v rámci sprievodných podujatí 
k projektu EHMK Košice 2013.

Program festivalu bol rozdelený do troch 
nedieľ – 11., 18. a 25. augusta. Tvorivé 
dielne zaujali nielen deti, ale aj skôr narode-
ných návštevníkov botanickej záhrady. Veľký 
úspech mala aj v tomto roku keramikárska 
dielňa spoločnosti Annogallery a záujemcovia 
museli vyčkať v rade, aby si skúsili prácu 
na hrnčiarskom kruhu. Okrem tradičnej vý-
tvarnej dielne čakala na návštevníkov aj tvorivá 
dielňa na prípravu drobných suvenírov, mag-
netiek či maľovaných kamienkov. V minitaneč-
nom workshope pod vedením DFS Hanička 
si prišli na svoje malí tanečníci a vyparádení 
v krojoch sa priučili základným krokom ľudo-
vých tancov. Zaujímavá bola prezentácia 
scrapbookových techník štúdia Kreacia 007 
pri tvorbe pohľadníc a albumov. A práve ta- 
kouto technikou bude vytvorený aj prezentač-
ný fotoalbum zo všetkých troch ročníkov 
projektu Hľadáme múzy.

Tento rok nás počas podujatia čakala aj 
jedna naozaj netradičná aktivita – otváranie 
1. cumlíkového stromu na Slovensku. 
Cumlíkové stromy vznikli pravdepodobne 
vo Švédsku, kde majú takýto strom sko-
ro v každej dedine. Na Slovensko sa tento 
nápad preniesol vďaka kamarátstvu dvoch 
Sloveniek, z ktorých jedna dlhodobo žije 
vo Švédsku a druhá, Košičanka a iniciátorka 
cumlíkového stromu, aktuálne odúčala svoju 
dcérku od cumlíka. Myšlienka cumlíkového 
stromu spočíva v tom, že každé dieťa, kto-
ré sa rozhodne navždy skoncovať s cumlí-
kom, zavesí ten svoj aj s vizitkou na „zázrač-
ný“ strom, odfotí sa pod ním a ako odme-
nu dostane plyšovú hračku. Ako cumlíkový 
strom bol nakoniec vybraný Acer grosseri 
var. Hersii, javor pôvodom z Číny, ktorý patrí 
vďaka štruktúre a farbe kôry do skupiny tzv. 
pyžamových stromov. A tak sa z pyžamového 
stromu stal aj strom cumlíkový.

Príjemným aj poučným spestrením každej 
nedele boli divadelné predstavenia Detského 
divadla Cililing s rozprávkami na ľudové mo-
tívy ako Zázračné kapsy, Zlatá priadka 
a Kocúr v čižmách. Najmenších čakali nafu-
kovacie hrady, mobilné ihrisko a preliezačky 
spoločnosti Tramtária, vďaka ktorým aspoň 
na chvíľu zrelaxovali aj rodičia zabávajúcich 
sa ratolestí.

Z každého rožka troška sme sa snažili po-
núknuť všetkým, ktorí sa prišli trocha zabaviť, 
trocha zrelaxovať, ale aj trocha tvoriť. Počasie 
nám doprialo veľa slnečných lúčov a aj keď 
„hľadanie múz“ nepatrí k najznámejším a naj-
vyhľadávanejším letným podujatiam 
v Košiciam, dúfame, že všetci z nás si od-
niesli mnoho zážitkov z krásneho prírodného 
prostredia plného inšpirácií a múz. 
Opäť o rok dovidenia!

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Botanická záhrada UPJŠ

pokračuje
Študentov obchodnej školy

   vystriedali            prírodovedci



Projekt letnej detskej univerzity UPJŠ 
pod názvom „Univerzita bez hraníc“ za tri 
roky svojej existencie umožnil zabaviť sa, 
niečo sa naučiť i zašportovať si už 144 žia-
kom základných škôl. O správne zvolenej 
forme prezentácie našej alma mater svedčí 
aj fakt, že elektronické prihlasovanie 
do projektu bolo zastavené už v prvý deň, 
keďže bol naplnený stanovený počet účast-
níkov. Dobrý chýr sa teda rýchlo rozniesol 
aj medzi rodičov  a tí bleskovo využili šancu 
umožniť svojim deťom spoznať univerzitné 
prostredie.

Keď bádanie baví

Partner projektu

Prítomnosť malých zvedavcov prinútila 
prednášajúcich na týždeň zameniť odbornú 
akademickú reč za jednoduché vety 
a, veru, nebola to jednoduchá úloha. 
Počas piatich dní sme deťom priblížili život 
a aktivity na univerzitných pracoviskách 
a našich piatich fakultách. Vďaka podpore 
Nadácie Orange sa nám opäť podarilo  
do projektu zapojiť aj šikovné deti z det-
ských domovov.

Chceme sa poďakovať pracovníkom 
univerzity a fakúlt, že ich myšlienka detskej 
univerzity oslovila a aj tento rok pripravili 
pre zúčastnené deti zaujímavý program, 
ktorý dokonca kvalitou prekonal predošlé 
dva ročníky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projek-
te Univerzita bez hraníc, navštívte stránku 
http://univerzitabezhranic.upjs.sk.

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
koordinátorka projektu UBH


