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TÉMY:
Otvorenie akademického roka 2015/2016
Predstavujeme vedenie UPJŠ v Košiciach 
220. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika 

•	 Rozhovor	s	novým	rektorom	univerzity			
•	 65.	výročie	založenia	Botanickej	záhrady	
•	 Pavol	Jozef	Šafárik
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NA	PRAHU	NOVÉHO
AKADEMICKÉHO	ROKA...

O  tvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite Pavla  
  Jozefa Šafárika je v znamení troch významných skutočností. 
		Prvá	z	nich	sa	viaže	na	fakt	spojený	s	výsledkami	komplexnej	

akreditácie	slovenských	vysokých	škôl.	A	tie	museli	potešiť	celú	akade-
mickú	obec	UPJŠ,	pretože	univerzita	sa	vklinila	medzi	štyri	najlepšie	vy-
soké	školy	univerzitného	typu	na	Slovensku.	Tento	výsledok	je	sumárom	
kvalitnej	práce	vedeckých-pedagogických	tímov	na	všetkých	fakultách	
počas	uplynulých	šiestich	rokov.	Zdôraznil	to	napokon	aj	pán	rektor	vo	
svojom	príhovore	na	otvorení	akademického	roka,	pričom	podčiarkol,	že	
na	uvedenom	akreditačnom	výsledku	mali	podiel	najmä	kvalitné	vedec-
ké	výstupy,	grantová	úspešnosť	a	výborné	výsledky	vo	vzdelávacej	čin-
nosti.	Osobitne	by	som	chcel	pripomenúť,	že	na	UPJŠ	sa	v	priebehu	času	
sformovalo	niekoľko	špičkových	vedeckých	tímov,	na	výsledky	ktorých	
pozitívne	reaguje	zahraničná	odborná	komunita.	Nateraz	titul	špičkové-
ho	vedeckého	tímu	obhájili	pred	Akreditačnou	komisiou	tri	tímy	z	príro-
dovedeckej	a	lekárskej	fakulty,	pričom	je	predpoklad,	že	v	nasledujúcom	
súťažnom	kole	sa	nimi	môžu	stať	ďalšie	pracovné	kolektívy,	a	to	nielen	
z	uvedených	fakúlt.	Úsilie	stať	sa	členom	špičkového	vedeckého	tímu	by	
malo	byť	prirodzenou	pohnútkou	najmä	pre	tých	vysokoškolských	peda-
gógov,	ktorí	majú	ambíciu	kooperatívnym	spôsobom	využiť	svoj	kreatív-
ny	odborný	potenciál	v	tomto	univerzitnom	prostredí.	Toto	nasmerova-
nie	na	kvalitu	výskumu	má	predpoklad	stimulovať	aj	kvalitu	vedeckej	
prípravy	doktorandov	a	celého	vzdelávacieho	procesu	na	našej	univerzi-
te.	Som	presvedčený,	že	študenti,	ktorí	sa	rozhodli	svoje	štúdium	realizo-
vať	na	UPJŠ,	ocenia	efekty	náročnosti	vzdelávacieho	procesu	nielen	pri	
príprave	svojich	záverečných,	diplomových	a	doktorandských	prác,	ale	
aj	v	realite	svojho	profesionálneho	života.
Druhá	významná	skutočnosť	spojená	s	otvorením	školského	roka	súvisí	
so	zmenou	vo	vedení	univerzitnému	tímu.	Nové	vedenie	UPJŠ,	ktoré	sa	
sformovalo	po	voľbách	rektora,	má	nemalé	ambície.	Je	v	nich	premiet-
nutá	nielen	vízia	pána	rektora,	ktorú	prezentoval	vo	svojou	volebnom	
programe,	ale	aj	séria	dobrých	nápadov	funkcionárov	a	ostatných	čle-
nov	akademickej	obce.	Za	seba	môžem	povedať,	že	mám	dosť	energie
a	reálnych	predstáv	o	tom,	ako	rozvinúť	úsek	rozvoja	vzťahov	s	verejnos-
ťou,	ktorý	doteraz	na	univerzite	nebol.	Mám	možnosť	počúvať	svoje	ko-
legyne	a	svojich	kolegov	z	vedenia	UPJŠ	a	premýšľať	o	ich	riešeniach,	
ktorými	chcú	skvalitniť	činnosť	na	svojich	úsekoch.	Som	presvedčený,	
že	ak	k	dobrým	riešeniam	primiešame	do	našej	tímovej	práce	aj	prajnú	
ľudskú	atmosféru,	podarí	sa	nám	prekonať	všetky	nástrahy,	ktoré	bude	
akademický,	ale	aj	ten	verejný	život	v	nasledujúcich	rokoch	prinášať.	
Tretiu	skutočnosť,	ktorá	úzko	súvisí	s	otvorením	akademického	roka	
2015/1016,	vypĺňa	meno	humanitného	vedca,	uznávaného	slavistu
a	básnika	Pavla	Jozefa	Šafárika,	ktorého	meno	si	naša	alma	mater	po-
žičala	do	svojho	názvu.	V	tomto	roku	si	pripomíname	220.	výročie	jeho	
narodenia.	Nedá	mi,	aby	som	túto	skutočnosť	nezdôraznil	a	nedal	ju 
do	pozornosti	celej	našej	akademickej	obci.	Pravda,	toto	symbolické	pri-
pomenutie	nebude	stačiť.	Myslím	si,	že	je	našou	povinnosťou	Šafárikovo	
meno	a	jeho	dielo	nielen	v	tomto,	ale	aj	v	nasledujúcich	rokoch	patrič-
ným	spôsobom	prezentovať.	Koncom	tohto	roka	chystáme	o	jeho	diele	ve-
decký	seminár	a	v	nasledujúcich	rokoch	si	ho	pripomenieme	ďalšími	za-
ujímavými	aktivitami	vrátane	knižnej	publikácie	Poézia	a	poetika 
P.	J.	Šafárika,	ktorá	bude	novým	zväzkom	prekladov	jeho	dvoch	diel	
–	básnickej	zbierky	Tatranská	múza	s	lýrou	slovanskou	a	teoretickej	
rozpravy	o	časomernej	prozódii	Počátkové	českého	básnictví	obzvláště	
prozódie,	ktorú	napísal	spolu	s	českým	historikom	a	spisovateľom	
Františkom	Palackým.	Kým	poetická	časť	publikácie	vypovie	o	jeho	
umeleckom	talente,	druhá	časť	publikácie	bude	svedectvom 
o	Šafárikových	verzologických	ambíciách.	Najmä	však	o	riešení	dobovej	
otázky,	ktorý	z	dvoch	prozodických	systémov	–	časomerný	alebo	prízvuč-
ný – viac vyhovoval aktuálnym tendenciám v českej a čiastočne aj v slo-
venskej	a	slovanskej	poézii,	ale	aj	v	prekladoch	antickej	poézie.

3

Editoriál

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
prorektor	pre	rozvoj	vzťahov	s	verejnosťou
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Titul:  THAISZIA - JOURNAL 
OF BOTANY, VOL25, 
NO.1*2015

Vedecký redaktor: doc. RNDr. 
Sergej Mochnacký, CSc.

Botanická záhrada UPJŠ v Koši- 
ciach, vol. 25, No. 1, 2015, 100 s., 
cena: 10,07 €

Botanická záhrada Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

vydáva od roku 1991 vedecký časopis THAISZIA – Journal of 
botany. Prostredníctvom neho informuje botanickú, ale aj 
ďalšiu odbornú verejnosť verejnosť o svojej činnosti, o ve-
deckých disciplínach, ktoré profilujú vo vedeckých aktivitách 
Botanickej záhrady UPJŠ, zhromažďuje vedecké informácie, 
a to aj formou výmeny časopisu za iné vedecké periodiká 
a knižné publikácie.

Titul:  Biológia a genetika 
– pracovný zošit na praktic-
ké cvičenia pre bakalárske 
študijné programy

Autori: RNDr. Terézia Hudáková, 
RNDr. Jozef Židzik, PhD.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2015, brož., 92 s., cena: 9,89 €

Pomocné učebné texty Biológia a ge- 
netika – pracovný zošit pre bakalárske študijné programy 
na praktické cvičenia z lekárskej biológie a genetiky je určený 
predovšetkým pre študentov 1. ročníka bakalárskych odborov 
na UPJŠ LF v Košiciach (ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verej-
né zdravotníctvo). Je zameraný tak, aby vybranými praktickými 
úlohami a modelovými príkladmi vhodne dopĺňal, prehlboval 
a ilustroval látku, ktorú si študent vypočuje na prednáškach, 
alebo prečíta v učebnici. Dve základne oblasti pokryté v tex-
toch sú cytológia a genetika.

Titul:  Elementárna teória čísel, 
2. časť

Autor: doc. RNDr. Matúš Harminc, 
CSc.,

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v 
Košiciach, 1. vyd., 2015, brož., 82 s., 
cena: 10,40 €

Učebný text je určený poslucháčom 
medziodborového štúdia v kombiná- 

ciách s matematikou, jednoodborového štúdia matematiky 
ako aj rozširujúceho štúdia matematiky. Je zameraný na kvad-
ratické kongruencie a niektoré diofantovské rovnice.

Titul:  Základy teórie verejnej 
správy

Autorka: PhDr. Jana Knežová, PhD. 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Koši- 
ciach, 1. vyd., 2015, brož., 86 s., 
cena: 9,32 €

Cieľom študijného materiálu je jed-
noduchou a zrozumiteľnou, no záro-
veň prislúchajúcou odbornou formou 

predstaviť širokosprektrálnosť skúmania verejnej správy. Táto 
línia je následne precizovaná v nadväzujúcich špecializovaných 
predmetoch právnych, ekonomických, sociálnych a politolo-
gických disciplín. Hlavným zámerom je oboznámiť študentov 
so základným terminologickým aparátom tak, aby s ním boli 
spôsobilí ďalej pracovať, adekvátne ho prehlbovať a rozvíjať.

Unibook UPJŠ

Titul:  Počítačová fyzika I.

Autor: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Koši- 
ciach, 1. vyd., 2015, brož., 86 s., 

cena: nepredajná (e-publikácia na 
stiahnutie - http://unibook.upjs.sk/
predaj-vydanych-titulov/prirodove-
decka-fakulta )

Učebný text Počítačová fyzika I ob-
sahovo pokrýva problematiku prednášanú v rovnomennom 
kurze na bakalárskom stupni študijného programu Fyzika 
a v kurze Aplikácia numerických metód na bakalárskom stupni 
študijného programu Aplikovaná informatika. Text nadväzuje 
na základný kurz numerických metód so zameraním na výklad 
základných princípov počítačového riešenia niektorých typic-
kých fyzikálnych úloh. Zahŕňa jednak oblasť deterministických 
metód riešenia problémov modelovaných obyčajnými a par- 
ciálnymi diferenciálnymi rovnicami ako aj oblasť stochastic-
kých Monte Carlo simulácií.

Titul:  SURGERY for medical 
students

Autori: prof. MUDr. Mária Frankovi- 
čová, PhD. a kol.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2015, brož., 410 s., 
cena: 29,05 €

Vysokoškolská učebnica Surgery 
for Medical Students autorov M. 

Frankovičová a kol. je určená zahraničným študentom vše-
obecného lekárstva. Predstavuje kompaktný zdroj informácií 
nevyhnutných pre úspešné zvládnutie štúdia predmetu chirur-
gia. Obsahuje kapitoly z chirurgickej propedeutiky, chirurgie 
krku, hrudníka a brucha, ako aj špecializačných chirurgických 
odborov, vrátane traumatológie, neurochirurgie, ortopédie, 
urológie, cievnej, plastickej a detskej chirurgie. Cieľom vyda-
nej vysokoškolskej učebnice bolo vybrať z rozsiahleho množ-
stva poznatkov z oblasti chirurgie pre študentov podstatné in-
formácie, uviesť nové údaje z jednotlivých odborov chirurgie 
a ponúknuť ich v jednom ucelenom diele.
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K novej výzve pristupujem s pokorou a s vôľou urobiť 
maximum pre rozvoj univerzity...

Akt vymenovania, na ktorý mi zostáva príjemná spomien-
ka, naozaj patrí k vzácnym chvíľam. Boli sme štyria kandi-
dáti, všetci sa vzájomne poznáme, najmä my východniari. 
Atmosféra pred vymenovaním bola vďaka prístupu ľudí od 
protokolu pána prezidenta veľmi príjemná. Bez akéhokoľvek 
stresu či trémy sme sa dostali do centra diania. Akt sprevá-
dzal primeraný záujem médií, zástupcov reprezentácie VŠ 
i parlamentu. Samotný scenár je jednoduchý, no dôstojný. 
Pán prezident vo svojom príhovore bol adresný, nebolo 
pochýb, že je zorientovaný v kvalite slovenských VŠ. 
V neformálnej diskusii pri čaši vína nám východniarom 
tlmočil svoje očakávania v podpore inovatívnych študent-
ských projektov v spolupráci s IT Valley. Milú spomienku 
na ceremoniál umocňuje aj fakt, že bola na ňom prítomná 
aj moja manželka.

Na slovíčko s...novým rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. 

Pán rektor, 14. júla 2015 Vás prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska vymenoval za rektora Uni- 
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po pred- 
chádzajúcej funkcii prorektora pre vysokoškol- 
ské vzdelávanie a informačné technológie 
ste obsadili najvyšší post a od 22. 8. 2015 
sa ujímate funkcie rektora. Čo Vám utkvelo 
v pamäti z tejto vzácnej chvíle?

Profesor RNDr. Pavol Sovák, CSc. v období 2007 - 2015 
pôsobil vo funkcii prorektora pre vysokoškolské vzdeláva-
nie a informačné technológie na UPJŠ v Košiciach. V ro-
koch 2003 - 2011 zastával funkciu dekana Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ v Košiciach. Od čias vysokoškolských štúdií 
v odbore fyzika tuhých látok je jeho profesionálna pedago-
gická i vedecká činnosť spojená s Prírodovedeckou fakul-
tou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde za-
čal pracovať na Katedre experimentálnej fyziky ako asis-
tent (1983 - 1986), odborný asistent (1986 - 1996) a do-
cent (1996 - 2002). Od roku 2002 až dodnes pôsobí na 
Katedre fyziky kondenzovaných látok – najskôr ako docent 
(2002 - 2008), od roku 2009 ako profesor. 

Rozhodnutie kandidovať na post rektora sa nezrodilo zo 
dňa na deň, bol to dlhý proces, ktorý v sebe zahŕňa množ-
stvo rozhovorov s osobnosťami našej univerzity. Najprv to boli 
úplne nezáväzné náznaky z ich strany, ktoré nebolo potreb-
né riešiť. Ako som už informoval v rozhovore pre študentský 
časopis, vážne podnety prišli zo strany členov akademickej 
obce univerzity zhruba pol roka pred voľbami. Musel som to 
v sebe všetko spracovať, pretože mám dostatok skúsenos-
tí s riadením procesov na fakultnej či univerzitnej úrovni, aby 
som kandidatúru prijal bez toho, aby som nevedel, do čoho 
idem. Myšlienkou prijať túto náročnú výzvu som sa začal vnú-
torne zapodievať až pred Vianocami 2014, keď ma postupne 
oslovili zástupcovia PrávF, FF, LF a univerzitných pracovísk. 
Zlomovým však bolo moje stretnutie s vedením a riaditeľ-
mi ústavov Prírodovedeckej fakulty, na ktorom sme vo veľmi 
otvorenom dialógu dospeli k záveru, že by som po zohľad-
není ich kritických postrehov mohol byť vhodnou alternatívou 
pre ďalšie smerovanie univerzity. Počas vianočných sviatkov 
som pripravil svoj návrh priorít, ktorý potom môj tím zložený 
zo všetkých subjektov univerzity pripomienkoval a dopĺňal. 
Štvormesačná intenzívna výmena názorov s osobnosťami uni-
verzity mi dala veľmi veľa, postupne som syntetizoval, ktoré 
problémy sú globálne pre všetky subjekty a ktoré lokálne. 
Domnievam sa, že voľby kandidáta na rektora preverili moju 
pripravenosť. K novej výzve pristupujem s pokorou a s vôľou 
urobiť maximum pre rozvoj univerzity.

Vráťme sa, prosím, o pár mesiacov dozadu. 
Čo Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať na 
funkciu rektora univerzity? Uvažovali ste o tejto 
osobnej a profesionálnej výzve už dlhšie?

Ústredným mottom môjho volebného programu bola myš-
lienka „neustále hľadať a rozvíjať potenciál UPJŠ, aby sa stala 
modernou a medzinárodne etablovanou inštitúciou“. Toto 
motto chcem naplniť na základe bohatých osobných skúse-
ností v oblasti vedeckého výskumu a vysokoškolského vzde-
lávania doma i v zahraničí, vlastných skúsenosti z funkcie 
dekana a prorektora a najmä na základe námetov získaných 
z mnohých výmen názorov s členmi manažmentov jednotli-
vých fakúlt či univerzitných pracovísk, členmi i nečlenmi AO 
UPJŠ. Spolu s významnými osobnosťami našej univerzity sa 
postupne vytvárali tézy, ktoré som si osvojil. V silne skrátenej 
verzii, na základe rozsahu určeného volebnou komisiou, som 
ich odprezentoval písomne a neskôr aj ústne na predvoleb-
nom zhromaždení. Kompletné tézy som po voľbách pred-
stavil potenciálnym členom vedenia. Všetci si ich bez výhrad 

Študenti a zamestnanci univerzity si na 
stretnutí akademickej obce univerzity v máji 
2015 pozorne vypočuli tézy Vášho volebného 
programu. Môžete ich v krátkosti zhrnúť? Ktoré 
sa Vám javia ako najdôležitejšie priority? 

osvojili, a tak vlastne máme celý rad užitočných podnetov 
pre našu prácu. Prioritné úlohy sme orientovali do týchto 
oblastí: akademická kultúra a samospráva, veda a výskum, 
vzdelávanie, rozvoj vzťahov s verejnosťou, rozvoj fakúlt a uni-
verzitných pracovísk a, samozrejme, riadenie univerzity. V 
každej oblasti je viacero krátkodobých i dlhodobých cieľov. 
Vypichnúť tie najdôležitejšie nie je triviálna úloha. Zverejnený 
harmonogram zasadnutí vedenia, kolégia rektora a rozšíre-
ného kolégia rektora a ich obsahové zameranie sa odvíjajú 
od operatívnych úloh v týchto oblastiach až po strategické 
úlohy. Spolu s prorektormi sme si dali úlohu spracovať aktua-
lizáciu Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach do roku 2019 
do marcovej vedeckej rady, okamžite po nástupe do funkcie 
som prijal opatrenia na zdynamizovanie riadenia univerzity a 
komunikujem s osobnosťami univerzity o strategických té-
mach: univerzitné parky, podpora špičkových tímov, otvore-
nie sa univerzity vo vzdelávaní a pod.

Fyzika je neskutočný fenomén. Náročné štúdium sa vie od-
vďačiť netriviálnym a pragmatickým pohľadom na zákonitosti 
sveta okolo nás. Dáva dostatočný priestor na kariéru vo svete 
náročného teoretického prístupu k riešeniu závažných tém 
v živej i neživej prírode. Ja som skôr inklinoval k skupine ex-
perimentálnych fyzikov, ktorých krédom je vývoj alebo zvlád-
nutie náročných experimentálnych metodík pri štúdiu hmoty. 
Mojou doménou je elektrónová mikroskopia a rtg. difrakto-
grafia pre skúmanie štruktúry kovov. V posledných 10 rokoch 
som sa vďaka projektu XFEL mal možnosť dostať k vývoju 
metodiky v tzv. „frontier research“. Je to úžasná skúsenosť 
byť v spoločnosti ľudí, ktorí majú vo vede len tie najvyššie 
ambície. Ten, kto sa upíše fyzike, asi nemôže povedať, že 
ho práca nenapĺňa. Za najdôležitejšie aspekty svojej kariéry 
považujem pedagogické pôsobenie na všetkých pozíciách. 
Začínal som ako odborný asistent s úväzkom 16 – 18 hodín 
vo fyzikálnych praktikách, postupne po skončení vedeckej 
prípravy som sa profiloval ako odborník v odbore a začal 
som prednášať, viesť doktorandov a tvoriť si svoju školu. 
Habilitáciu či inauguráciu som vnímal ako prirodzený postup, 
ktorý mi otvára nové povinnosti voči katedre, fakulte a najmä 
voči študentom. V tejto misii chcem pokračovať ďalej.

Ste úspešný fyzik. Vaša profesionálna kariéra 
je spätá s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ 
v Košiciach od študentských čias až po 
úspešnú inauguráciu v roku 2009. Napĺňa Vás 
tento odbor? Máte komu odovzdávať svoje 
dlhoročné skúsenosti pedagóga a vedca? 

S týmto výrokom môžem len súhlasiť. Ak by som mal pome-
novať najväčší problém sídliskových bytov, tak je to nedosta-
tok priestoru na knihy intelektuálnych nájomníkov. Čiže naša 
knižnica je taká veľká, že jednoducho som ju musel rozdeliť 
na beletristickú časť – tú doma – a odbornú časť – najmä v 
práci. Ako fyzik mám peknú pracovňu, ktorá obsahuje mno-
ho vzácnych odborných titulov. Kniha je fascinujúci produkt. 
Napriek pokroku elektronických čítačiek uprednostňujem 

Keďže je celý Váš profesijný život spätý s 
vysokoškolským prostredím, so študentmi 
a výučbou, aký je Váš vzťah ku knihám? 
V tejto súvislosti ma napadol citát Erazma 
Rotterdamského „Doma je tam, kde mám 
knižnicu.“ Aká veľká je tá Vaša knižnica? 

fyzický kontakt s knihou či učebnicou. Už som spomínal 
v niektorom z rozhovorov, že manažérska a vedecká práca 
ma obmedzuje v čítaní beletrie, čo mi je ľúto.

Nerád by som sa staval do pozície experta, ktorý vie zod-
povedať na túto otázku. Myslím si, že voľby kandidáta na 
rektora boli tým správnym priestorom na túto otázku u „povo-
laných, resp. vyvolených“ členov našej alma mater – členov 
AS UPJŠ. Senátorom i celej AO ponúkam svoje skúsenosti 
z riadiacej práce v oblasti vzdelávania i vedy. Za každým 
z nás stoja konkrétne výsledky, ktoré by sa mali dať identifiko-
vať. Okrem už spomínaných skúseností považujem za dôle-
žité zapojiť do riadiacich procesov šikovných ľudí, primerane 
distribuovať zodpovednosť a napokon dokázať motivovať.

V uplynulých rokoch ste pracovali v rôznych 
akademických i odborných funkciách. Od 
funkcie dekana prírodovedeckej fakulty až po 
zástupcu SR v rade European XFEL GmbH či 
zástupcu SR v European Strategy Forum for 
Research Infrastructures. Nie ste nováčikom v 
manažérskych funkciách. Čo Vy osobne považujete 
za najdôležitejšie momenty pri riadení univerzity? 

Áno, zúčastnil som sa prerokovania našej záverečnej hod-
notiacej správy, ktorá je naozaj dôstojná mena našej uni-
verzity. Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k zdarnému priebehu komplexnej akreditácie. Z textu 
našej hodnotiacej správy za zmienku stojí fakt, že AK vníma 
našu univerzitu ako subjekt, ktorý výsledkami v hlavných hod-
notiacich kritériách, systémom monitorovania kvality vzdelá-
vania a realizovaného výskumu, úrovňou servisných služieb 
pre študentov či materiálnym vybavením patrí k absolútnej 
slovenskej špičke. Podľa môjho názoru AK pomerne presne 
identifikovala naše silné i slabé stránky. Z tých silných spo-
meniem aspoň:

•  poskytovanie vzdelávania na základe medzinárodne 
uznávaného vedeckého výskumu,

•  systematická práca s talentmi na stredných školách 
aj s projektovou podporou,

• zodpovedajúca kvalifikačná štruktúra učiteľov,
•  flexibilita a variabilita študijných programov a ich štu-

dijných plánov, umožňujúca študentovi vyvárať vlastný 
profil,

•  stabilná ponuka študijných programov umožňuje veno-
vať pozornosť kvalite, kvantita nie je prioritná,

•  administrácia štúdia prostredníctvom AiS2, ktorý univerzi-
ta vyvíja pre 18 vysokých škôl, umožňuje flexibilne 
reagovať na požiadavky prostredia AO vo vývoji systému,

•  naštartovanie procesu otvorenia sa univerzity a vytvo-
renie certifikovaných kurzov umožňuje vyprofilovanie 

V roku 2015 sa uskutočnila komplexná 
akreditácia vysokých škôl na Slovensku. 
Médiá zverejnili výsledky MŠVVaŠ SR, ktoré 
prezentoval 27. 8. 2015 minister školstva Juraj 
Draxler a predseda Akreditačnej komisie Ľubor 
Fišera. V zozname sa umiestnila naša univerzita 
na poprednom 3. mieste. Môžete nám, prosím, 
povedať k tejto téme viac? Iste ste boli prizvaný 
k prerokovaniu akreditačného spisu.

Na slovíčko s...
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absolventov pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce, 
•  vysoká grantová úspešnosť univerzity v domácich i za-

hraničných agentúrach podporená kvalitnou publikač-
nou činnosťou,

•  široká zmluvná i grantová medzinárodná spolupráca 
s renomovanými zahraničnými univerzitami i vedeckými 
ústavmi,

•  nadštandardná spolupráca univerzity s košickými ústav-
mi SAV,

•  vysoká úspešnosť v získavaní prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov na budovanie vedeckej infraštruktúry 
v rámci OP Veda a výskum, univerzita je prijímateľom 
podpory na budovanie univerzitného parku MediPark, 
je partnerom v ďalších dvoch parkoch Technikom 
a Promatech,

•  profil vedných odborov vytvára jedinečné podmienky 
na interdisciplinaritu vo vede i vzdelávaní,

•  vedecká výchova doktorandov, existencia vnútorné-
ho grantového systému, vysoká publikačná aktivita 
doktorandov,

• podpora interdisciplinarity doktorandského štúdia,
•  efektívne organizačné opatrenia na úspešný transfer 

výsledkov vedy do praxe, ktoré viedli k podaniu prvých 
patentov a k vzniku prvých „start up“ firiem na pôde 
univerzity,

•  aktívna participácia učiteľov a vedeckých pracovníkov 
v medzinárodných vedeckých centrách, v medzinárod-
ných vedeckých radách a odborných komisiách,

•  služby univerzitnej knižnice a jej pracovísk na fakultách 
vytvárajú dostatočnú platformu na získavanie zdrojov 
informácií potrebných na štúdium a prácu vedeckých 
tímov.

Naopak, k našim slabším stránkam patrí najmä:
•  nedostatočná marketingová prezentácia výsledkov uni-

verzity v oblasti vedy a vzdelávania,
•  chýbajúca systémová podpora personálneho rastu 

v hodnotenom období, významné rozdiely na fakultách,
• chýbajúce kariérne poradenstvo pre študentov,
• nesystematická spätná väzba od absolventov školy, 
•  chýbajúce opatrenia na efektívne využívanie vedeckej 

infraštruktúry, 
•  nerovnomerné využívanie nástrojov e-vzdelávania 

na fakultách,
• rôznorodá výkonnosť vedeckých tímov na fakultách,
•  rôznorodá publikačná činnosť doktorandov na 

fakultách,
• rôznorodá grantová úspešnosť na fakultách.

Nasledujúce odporúčania akreditačnej komisie smerujú 
k eliminovaniu uvedených slabých stránok, resp. naopak, 
máme sa sústrediť na dobré trendy, ktoré na univerzite rozví-
jame. Je radosť čítať odporúčania vo vede, ktoré smerujú 
k zužitkovaniu excelentnej infraštruktúry k integrácii vedec-
kých smerov.

K hodnotiacej správe sme dostali prílohy s výrokmi o spô-
sobilosti uskutočňovať študijné programy, resp. habilitačné 
a inauguračné konania. K nim sme pripravili naše stanovisko. 
Viaceré hodnotiace správy sme pripomienkovali. 
Na zasadnutí akreditačnej komisie však už nebol priestor na 
ich akceptáciu. Na to budeme mať čas v nadchádzajúcom 
akademickom roku. Treba však zdôrazniť, že máme minimum 
študijných programov, kde to budeme musieť urobiť. Sú to 
zväčša riešiteľné úlohy pre fakulty.

Svoje súkromie si, samozrejme, strážim. Môžem prezradiť, 
že moja rodina a prísne selektívna skupina spolupracovníkov 
a priateľov je to najvzácnejšie, čo mám, to je môj prístav, 
v ktorom sú známe moje radosti i starosti, pomáhajú mi získa-
vať spätnú väzbu. Mimo univerzity sa snažím byť bezprostred-
ný človek, bez celebritných manierov. Myslím si, že mám 
zmysel pre humor, milujem turistiku v našich horách, príro-
da  ma dokáže nadchnúť. Aj vo vede a technike, vo vesmíre 
nachádzam množstvo podnetov na nadchnutie sa. Voľný čas 
trávime s manželkou na chate v Slovenskom raji, kde máme 
výborné podmienky na nám blízke formy aktívneho relaxu. 
Rodina, šport, motorizmus, literatúra sú moje hobby. Ak raz 
budem na dôchodku, tak určite budem mať opäť psíka.

Ďakujem za rozhovor.

Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová 
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana 

casopis@upjs.sk

Váš stručný životopis nájdeme na webových 
stránkach, no napriek tomu mohli by ste 
nám povedať niečo o sebe? Aký ste mimo 
univerzity? Čo Vás zaujíma? Je niečo v 
živote, čo Vás ohromuje a fascinuje?

Zo života univerzity

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila nový akademický rok 

2015/2016 dňa 21. septembra 2015 v aule Lekárskej fakulty za účasti štu-
dentov, zamestnancov a ostatných hostí. Po úvodnom zaznení hymny v podaní 
univerzitného zboru Chorus Universitatis Šafarikianae privítal prorektor prof. 
PhDr. Ján Gbúr, CSc., ceremoniár podujatia, magnificenciu - rektora univer-
zity, spectabiles, honorabiles, členov vedeckých rád, akademických senátov, 
správnej rady, zástupcov mestských a krajských inštitúcií, riaditeľov zdravotníc-
kych zariadení, riaditeľov košických ústavov Slovenskej akadémie vied, ako aj 
bývalých rektorov našej alma mater. 

Úprimné slová vďaky rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., ktoré zazneli 
v úvode jeho slávnostného príhovoru boli venované všetkým kolegyniam a kole-
gom, ktorí kvalitnými vedeckými výstupmi, grantovou úspešnosťou a výbornými 
výsledkami vo vzdelávacej činnosti prispeli k vysokému hodnoteniu našej uni-
verzity v rámci komplexnej akreditácie. Predstavu o napĺňaní cieľov v symbióze 
tradícií a nových výziev na prahu funkčného obdobia nového vedenia univerzity 
Vám prinášame v samostatne uvedenom článku.

Priebeh podujatia pokračoval vymenovaním a predstavovaním nových profe-
sorov, doktorov vied, docentov 
a nositeľov vedeckého kvalifi-
kačného stupňa IIa. Už tradične 
rektor univerzity v rámci otvorenia 
akademického roka oceňuje 
zamestnancov a vedeckých pra-
covníkov UPJŠ v oblasti vedy a 
výskumu. Cenu rektora si prevza-
li tri osobnosti.

Záverečné slávnostného chvíle 
umocnilo pôsobivé vystúpenie 
univerzitného zboru pod dirigent-
skou taktovkou Jany Havrilovej, 
klavírneho sprievodu Kristíny 
Verčimákovej a speváckeho só-
la Márie Hudákovej a Gabriela 
Lukáča. 

Prajeme všetkým, aby nový 
akademický rok bol pre Vás, 
učiteľov, študentov a ostatných 
zamestnancov univerzity úspeš-
ný a aby sa nám naďalej darilo 
dosahovať kvalitné výsledky vo 
vzdelávaní a výskume.

Noví profesori: 
 1. prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. 
 2. prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
 3. prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
 4. prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. 

Noví nositelia vedeckej hodnosti doktora vied:
 1. prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc. 
 2. prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. 
 3. doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
 4. RNDr. Ivo Juránek, DrSc.
 5. prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. 
 6. prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
 7. MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
 8. RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Noví docenti:
 1. doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. 
 2. doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
 3. doc. RNDr. Ladislav Guller, CSc.
 4. doc. Ing. Radovan Herchel, PhD. 
 5. doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph. D.
 6. doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD. 
 7. doc. dr Robert Kiełtyka 
 8. doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. 
 9. doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.
 10. doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
 11. doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.
 12. doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
 13. doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD.
 14. doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr. iur.
 15. doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD.
 16. doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
 17. doc. RNDr. Peter Weismann, PhD.

Stranu pripravila:
Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk

Nositelia Ceny rektora za významný prínos
učiteľov a vedeckých pracovníkov

UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
 za významný vedecký prínos v oblasti teórie štátu a práva 

na Slovensku, za významnú vedeckú, prekladateľskú
a zostavovateľskú publikačnú činnosť a za sprístupnenie 

diel významných svetových právnych filozofov
slovenskej odbornej právnej komunite.

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. 
za mimoriadny vedecký prínos k rozvoju

ekonomickej a finančnej matematiky
a za významnú publikačnú činnosť.

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
za vedecký prínos v oblasti výskumu

prírodných anti-kancerogénnych látok
a za významnú publikačnú činnosť.

Noví nositelia VKS IIa:
 1. RNDr. Lucia Klimčáková, PhD.
 2. RNDr. Danica Sabolová, PhD. 
 3. Ing. Denisa Harvanová, PhD.
 4. RNDr. Zuzana Naďová, PhD.
 5. RNDr. Ivan Talian, PhD.
 6. RNDr. Peter Gál, PhD.
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Spectabiles, honorabiles, členovia 
vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a vedeckých rád 
fakúlt, členovia akademického senátu 
univerzity a akademických senátov fakúlt, 
členovia správnej rady, vážení hostia, milí 
študenti, dámy a páni.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom 
otvorení akademického roka 2015/2016 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Ko- 
šiciach. Vstupujeme do akademického 
roka, na prahu ktorého sú známe výsledky 
komplexnej akreditácie. Je to najnároč-
nejšia forma evaluácie kvality slovenských 
vysokých škôl podľa našej legislatívnej 
úpravy. S pocitom hrdosti Vám môžem 
oznámiť, že naša univerzita potvrdila svoje 
postavenie a obhájila status „univerzita“, 
pričom podľa percentuálneho vyjadrenia 
splniteľnosti požiadaviek Akreditačnej ko-
misie MŠVVaŠ SR pre naše vedné odbory 
v jednotlivých kritériách patríme spolu 
s Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Slovenskou technickou univerzitou v Bra- 
tislave a Technickou univerzitou v Koši- 
ciach k absolútnej slovenskej špičke. 
Buďme teda hrdí na svoju alma mater, pre-
tože toto hodnotenie v sebe odráža pocti-
vú a systematickú prácu našich predchod-
cov i súčasnej generácie zamestnancov 
a študentov UPJŠ. Preto mi dovoľte hneď 
na úvod môjho príhovoru vysloviť úprim-
né slová poďakovania všetkým Vám, milé 
kollegyne a kolegovia, ktorí ste kvalitnými 
vedeckými výstupmi, grantovou úspešnos-
ťou a výbornými výsledkami vo vzdelá-
vacej činnosti počas uplynulých 6 rokov 
prispeli k tomuto dôležitému výsledku. 

Hodnotiaca správa akreditačnej komi-
sie konštatuje okrem mnohých pozitív 
vyjadrených v silných stránkach aj viacero 
rezerv v našej činnosti. Niektoré vedné 
odbory musia zvýšiť dôraz na kvalitu vý-
stupov svojej vedeckej produkcie, aby sa 
v budúcnosti vyhli problémom pri prizna-
ní práv uskutočňovať študijné programy 
či realizovať habilitačné a inauguračné 
konanie.

Máme za sebou náročné obdobie, ktoré 
si vyžadovalo trpezlivosť i náročnú organi-
zátorskú prácu najmä na multiodborových 
fakultách. Určite budete so mnou súhlasiť, 
ak očakávame, že akreditácia sa odrazí 
v metodike financovania vysokých škôl. 
Ďalším mojím návrhom pánovi ministrovi 
bude, aby najkvalitnejšie univerzity mali 
možnosť získať rozvojové zdroje z roz- 
počtu ministerstva financií na riešenie in-
vestičných zámerov, ktoré inak nemáme 

Príhovor rektora
Univerzity	Pavla	Jozefa	Šafárika	v	Košiciach

prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.
pri	príležitosti	otvorenia	nového	akademického	roka	2015/2016

šancu riešiť z rozpočtových prostriedkov 
rezortu. Podporu kvalitných univerzít som 
otvoril aj na piatkovom rokovaní s pánom 
prezidentom Kiskom, ktorý našu požiadav-
ku podporuje. Témou dňa je aj otázka, či 
do roka SR bude mať opäť len univerzitné 
vysoké školy. Rok je dosť dlhá doba, aby 
vysoká škola dokázala odstrániť nedostat-
ky pri realizácii študijného programu. Ale 
kritériá na zaradenie vysokej školy by mali 
v sebe niesť také prvky náročnosti, aby 
šanca na opravu bola až v ďalšom hodno-
tiacom období.

Kolegyne, kolegovia,

stojíme na prahu funkčného obdobia 
nového vedenia univerzity, ktoré je od-
hodlané napĺňať misiu UPJŠ v symbióze 
tradície a nových výziev. Som presvedče-
ný, že evolučná, nie revolučná zmena v 
riadení univerzity je tou správnou alternatí-
vou. Výmena rektorov a členov vedenia sa 
udiala kontinuálne, v kolegiálnej atmo-
sfére, so snahou zabezpečiť kontinuitu 
rozbehnutých procesov a záväzkov. Verím, 
že či už na základe môjho predchádza-
júceho pôsobenia ako prorektora, na 
základe našich početných diskusií počas 
predvolebného obdobia, alebo na základe 
mojich okamžitých opatrení v personálnej 
oblasti je zrejmé, že som maximálne stavil 
na kolektívny charakter riadenia univerzity 
opierajúci sa o názory osobností našej al-
ma mater a o moje vízie rozvoja univerzity, 
ktoré sa opierajú aj o naše spoločné skú- 
senosti v európskom vzdelávacom 
priestore EHEA (European Higher 
Education Area) a európskom výskumnom 
priestore ERA (European Research Area). 
Je potrebné čo najskôr uskutočniť objek-
tívnu analýzu stavu univerzity so zreteľom 
na mieru implementácie odporúčaní me-
dzinárodnej evaluačnej komisie.

Budem vyžadovať od svojich spolu-
pracovníkov a centrálnej administrácie 
Rektorátu UPJŠ profesionalitu pri riešení 
úloh, aby v každej situácii sme nachádzali 
ústretové riešenia a vedeli sme metodicky 
usmerniť. Už tento týždeň predkladám ná-
vrh Akademickému senátu UPJŠ na novú 
organizačnú štruktúru Rektorátu UPJŠ 
s novým kompetenčným zámerom prorek-
torov, kvestora a vedúcich úsekov. Cieľom 
návrhu je zracionalizovať a zdynamizovať 
riadenie univerzity. Sme v pozíciách noví, 
a teda považujeme za nevyhnutné vyko-
nať audit procesov s cieľom ich optimali-
zácie. Chceme motivovať fakulty a univer-
zitné pracoviská ku kvalitným výkonom 

a zintenzívniť komunikáciu s dekan-
mi a riaditeľmi univerzitných pracovísk. 
Spoločne sme začali proces tvorby eko-
nomického prostredia, ktoré bude pôsobiť 
motivačne na všetky súčasti univerzity, na 
všetkých jej zamestnancov a študentov.

Už dnes v popoludňajších hodinách sa 
chceme stretnúť s profesormi univerzity, 
aby sme začali dialóg o spôsobe podpory 
špičkových vedeckých tímov. Máme úmy-
sel hľadať nové mechanizmy na stimulá-
ciu zaradenia sa medzi absolútnu špičku 
v rámci ERA. Pokiaľ ide o podporu vedy, 
nachádzame sa v zložitom období na pre-
lome dvoch programovacích období zo 
zdrojov európskych štrukturálnych fondov. 
Sme v záverečnej fáze implementácie uni-
verzitných parkov, čo je sprevádzané tým, 
že síce napĺňame naše vízie o špičko-
vej vedeckej infraštruktúre, ale na druhej 
strane čelíme mnohým organizačným i 
finančným problémom. Jednak sme pod 
časovým tlakom k úspešnej implementá-
cii projektov, navyše sa od nás očakáva 
predfinancovanie záverečnej etapy 
z vlastných zdrojov. Momentálne nie sú k 
dispozícii finančné zdroje z nového ope-
račného obdobia v Operačnom programe 
VZDELÁVANIE i Operačnom programe 
VÝSKUM A VÝVOJ, čo napr. ohrozuje sta-
bilitu existencie zamestnancov, ktorých 
mzdy sme financovali z projektov, pričom 
ich práca je esenciálna pri úspešnom rie-
šení aktivít projektov teraz i v budúcnosti. 
To je len partikulárny fragment problémov, 
ktoré musíme riešiť a ktoré určite zvlád-
neme proaktívnym prístupom všetkých 
Vás, ktorí máte záujem byť súčasťou mo-
dernej vzdelávacej a výskumnej inštitú-
cie. Našou ambíciou je byť výskumnou 
univerzitou, na ktorej sa snúbi kvalitný 
základný i aplikovaný výskum. Začíname 
dialóg o opatreniach na zefektívnenie pro-
jektovej podpory v súlade s existujúcimi 
a prichádzajúcimi výzvami, v koherencii 
s potenciálom a skúsenosťami najmä na 
Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakul-
te UPJŠ. 

Od 16. septembra sme začali výučbu 
v zimnom semestri akademického roka 
2015/2016 vo viac než 200 študijných 
programoch. K dnešnému dňu má univer-
zita 7 500 študentov, do prvého ročníka 
na bakalárskom, magisterskom a spoje-
nom stupni štúdia nastúpilo takmer 2 300 
prvákov. Teraz je tá chvíľa, keď sa chcem 
prihovoriť našim študentom. 

Milí študenti prvého ročníka,

vitajte na jednej z najlepších univerzít 
v SR. Našou ambíciou je, aby sme Vám 
poskytli kvalitné, vedecky podložené a pl- 
nohodnotné vzdelanie, pričom dôraz 
chceme položiť na využitie vedeckého 
potenciálu pracovísk fakúlt a univerzit-
ných pracovísk s cieľom výučby predme-
tov na vysokej odbornej úrovni. Verím, že 
aklimatizáciu na vysokoškolské štúdium 
zvládnete, využite na to skúsenosti Vašich 
pedagogických poradcov a možno aj 
poradcov-špecialistov v Univerzitnom 
poradentskom centre (UNIPOC), ktoré 
získalo v novozrekonštruovanom objekte 
Minerva na Moyzesovej 9 priestor na pora-
denskú činnosť. Našou ambíciou je Vám 
ponúknuť nielen kvalitné vzdelanie, ale 
aj možnosti na zmysluplné voľnočasové 
aktivity: v oblasti kultúry, športu a umenia, 
aby ste na štúdium mali len tie najkrajšie 
spomienky.

Milí študenti vyšších ročníkov,

chcem Vás vyzvať na realizáciu projektu 
„otvorenia sa dovnútra“ univerzity. V pred-
chádzajúcom období sme naštartovali 
tento trend vytvárania jednotného legis-
latívneho prostredia, výučby interdiscipli-
nárnych certifikovaných kurzov. Chceme 
nadviazať na opatrenia vedúce k zlep- 
šeniu Vášho uplatnenia na trhu práce. 
Uvedomujeme si, že je potrebné dynamic-
ky reagovať na meniace sa požiadavky 
trhu práce a vytvárať užitočné partnerstvá 
so zamestnávateľmi a tretím sektorom, 
aby sa zvýšili reálne Vaše možnosti uplat-
nenia v praxi; využite doterajší poten- 
ciál certifikovaných interdisciplinárnych 
blokov.

Chceme Vás vyzvať na aktívnu účasť 
na tvorbe inovatívnych študentských pro-
jektov využitím príležitostí, ktoré vznikajú 
v univerzitných parkoch. Nebojte sa mať 
ambície smerujúce k zriaďovanie komerč-
ných subjektov na univerzite (start-up, 
spin-off, inkubátor...). Aj toto bola téma 
rokovania košických IT firiem a vysokých 
škôl s pánom prezidentom Kiskom minulý 
piatok. Všetci sme sa zhodli na tom, že 
by bolo užitočné systémovo riešiť činnosť 
poradcov, aby tento proces nezačínal 
študent alebo zamestnanec od nuly, bez 
metodickej pomoci.

Medzi naše ďalšie priority v oblas-
ti vzdelávania patrí aj rozvoj kariérneho 
poradenstva, e-vzdelávania, podpora 

excelentných študentov a ich zapoje- 
nie do menších projektov, napríklad for-
mou zriadenia vedeckých pomocných 
síl a pod. 

Srdečne vítam na našej univerzite všet-
kých zahraničných študentov, ktorých 
prítomnosť je pre univerzitné prostredie 
veľmi dôležitá, dotvára internacionálny 
charakter štúdia. V priestoroch našej uni-
verzity znie dialóg v zmesi slovenčiny, slo-
vanských i neslovanských jazykov. Na zá-
klade skúseností Lekárskej fakulty UPJŠ 
budeme budovať profesionálny servis pre 
štúdium zahraničných študentov i prijíma-
nie zahraničných hostí.

Milé kolegyne a kolegovia,

náš úmysel rozvíjať vzťahy s verejnos-
ťou nemyslím len deklaratívne. AS UPJŠ 
súhlasil s mojím návrhom na zriadenie 
postu prorektora pre rozvoj vzťahov s ve-
rejnosťou. Uvedomujeme si potrebu zvý-
šenia vplyvu UPJŠ na procesy v regióne 
i v meste, chceme rozvíjať väzbu univerzi-
ty s košickými kultúrnymi inštitúciami. 

Máme premyslené kroky, aby sme 
upevnili pozíciu UPJŠ ako inštitúcie po-
skytujúcej kvalitné celoživotné vzdeláva-
nie, expertné služby a ďalšie vzdelávacie 
služby verejnosti. Máme sa o čo oprieť, 
sú tu cenné skúsenosti pôsobenia Centra 
celoživotného vzdelávania na PF ako hlav-
ného reprezentanta UPJŠ v poskytovaní 
vzdelávacích služieb verejnosti. Pozíciou 
poradcu rektora pre oblasť celoživotného 
vzdelávania chcem aj organizačne zabez-
pečiť progres v tejto aktivite.

Taktiež chcem ubezpečiť predstavite-
ľov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 
a všetkých partnerských zdravotníckych 
zariadení, ktoré sa podieľajú na výchove 
študentov lekárskej fakulty, že dialóg, kto-
rý sme práve začali, budem rozvíjať 
v konštruktívnom duchu. Želám si, aby sa 
naše vzťahy opierali o spoločné projek-
tové ciele a vízie. Na základe nich určite 
zvládneme aj riešenie kompetenčných 
otázok zamestnancov oboch rezortov. 
Známa múdrosť vraví, že tam, kde je vôľa, 
tam je cesta. Z mojej strany o dobrej vôli 
niet pochýb.

Vážení predstavitelia ústavov Slovenskej 
akadémie vied, vážení predstavitelia 
Košického samosprávneho kraja a nášho 
mesta,

chcem sa vám aj touto cestou poďako-
vať za spoluprácu na poli vedy 
a vzdelávania. Snažme sa ďalej rozvíjať 
dielo a vízie zakladateľov košických ústa-
vov SAV a univerzít. Sme zodpovední za 
udržanie úrovne a ďalší rozvoj korektných 
partnerských vzťahov. Projekty univer-
zitného vedeckého parku MEDIPARK, 
TECHNIKOM a Výskumného centra prog-
resívnych materiálov a technológií pre 
súčasné a budúce aplikácie PROMATECH 
sú pre nás spoločnou výzvou. Predkladám 

ponuku ústavom Slovenskej akadémie 
vied a košickým univerzitám, predstavite-
ľom mesta a Košickému samosprávnemu 
kraju prijať kroky na etablovanie sa Košíc 
ako Košice Science City. Takto spoločne 
dokážeme vytvoriť synergiu vedúcu 
k eliminácii migrácie talentov mimo nášho 
regiónu.

V závere svojho príhovoru sa prihová-
ram k všetkým osobnostiam našej alma 
mater, k Vám, profesorom, docentom, ve-
deckým pracovníkom, pre ktorých je UPJŠ 
miesto na splnenie celoživotnej kariéry 
a misie vysokoškolského pedagóga, resp. 
vedca.

Univerzita potrebuje prostredie na kre-
atívnu prácu vo všetkých svojich rozmani-
tých činnostiach. Pomôžte vedeniu univer-
zity k tomu, aby bola jednotná vo svojom 
smerovaní, vnútorne myšlienkovo otvore-
ná vo vede i vzdelávaní. Nech je naša uni-
verzita prostredím, ktoré si váži každého 
zamestnanca, ktorý jej odovzdáva svoj 
plný potenciál, pre ktorého pôsobenie 
na univerzite je poslaním a nie dôvodom 
na ďalší ekonomický príjem.

Chcem Vás prizvať k angažovaniu sa 
v poradných orgánoch rektora a prorek-
torov univerzity, aby ste svojou autoritou 
a skúsenosťami aktívne prispievali k for-
movaniu zámerov a cieľov univerzity, dali 
váhu rozhodovacej právomoci samospráv-
nych orgánov a boli autoritatívnou oporou 
manažmentu univerzity a fakúlt.

Naším spoločným cieľom musí byť vy-
tvoriť korektné a etické prostredie na plne-
nie hlavného poslania univerzity, v ktorom 
budú garantované akademické slobody 
prejavu, vedeckého bádania a vzdeláva-
nia. Budem presadzovať riešenie problé-
mov na pôde univerzity a nie prostredníc-
tvom súdov a médií.

Prioritné témy vo vede a výskume pri 
rozhodovaní o „veľkých“ investíciách sú 
síce determinované naším zapojením sa 
do univerzitných parkov a výskumných 
centier (biomedicína a biovedy, materiály, 
informačné technológie), ale UPJŠ vďaka 
potenciálu spoločenských, humanitných, 
historických, pedagogických a právnych 
vied má všetky predpoklady nielen na for-
movanie korektného a etického prostredia 
príznačného pre akademickú pôdu, ale aj 
na rozvinutie medziodborových foriem ve-
deckého výskumu a vzdelávania.

Milé dámy a páni, členovia akademickej 
obce UPJŠ, 

v novom akademickom roku Vám želám 
pevné zdravie, mnoho invencie vo vedec-
kej práci i v pedagogickej činnosti. Týmto 
ja rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
zo svojej právomoci otváram akademický 
rok 2015/2016 na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach.

Zo života univerzity
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V bezprostrednom období je 
nevyhnutné dobudovať infraštruk-
túru výskumných parkov Medipark 
a Technicom. Po vybudovaní in-
fraštruktúry bude potrebné za-
čať s realizáciou výkumnej čin-
nosti nielen v Mediparku a Tech- 
nicome ale i o výskumnom cen-
tre Promatech. K tomu bude ne-
vyhnutné budovať užšiu spolu-
prácu košického akademicko-vý-
skumného priestoru – košických 
vysokých škôl a ústavov akadé-
mie. Pojem „Košice – Science ci-
ty“ možno pre niektorých znie ako 
utópia, pri správnej organizácie 
vzájomnej spolupráce však o utó-
piu ísť nemusí. 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., 
prorektor pre rozvoj a európsku problematiku

V období rokov 2015 – 2019 sa musíme aktívnejšie zapojiť do me-
dzinárodných projektov, predovšetkým do rámcového výskumného 
programu Európskej únie Horizont 2020. UPJŠ musí efektívnejšie ako 
doposiaľ identifikovať výskumné projekty a partnerov, s ktorými sa akti-
vít programu Horizont 2020 môžeme zúčastniť. Logistická podpora zo 
strany vedenia univerzity je preto nevyhnutnosťou a logickou požiadav-
kou výskumných tímov. 

Uvedomujem si množstvo hodnôt a duševného vlastníctva, ktoré sa 
vytvárajú na našej univerzite. UPJŠ si musí tieto hodnoty chrániť, no 
súčasne musí umožniť výskumníkom, aby patenty, ktoré by vinuli vedeli 
reálne preniesť do praxe tak, aby z toho profitovali výskumné tímy rov-
nako ako UPJŠ. Výskumným tímom musíme umožniť prenos výsledkov 
výskumu do praxe, čo sa dá predošetkým v spoločných firmách, kto-
ré založí UPJŠ s výskumníkmi, pričom takéto firmy budú v niektorých 
činnostiach flexibilnejšie a efektívnejšie. Práve podpora „start-upov“ 
a „spin-offov“ na princípe „win-win“ umožnila mnohým univerzitám 
a výskumným laboratóriám v EU výrazným spôsobom zvýšiť efektivitu 
ich práce. Podpora ochrany duševného vlastníctva a transferu poznat-
kov a technológií bude v nasledujúcich štyroch rokov patriť medzi prio-
rity vedenia UPJŠ v Košiciach.

V oblasti vzdelávania je po-
trebné nadviazať na dosiahnuté 
úspechy (univerzita si zachovala 
svoje už tradične výborné posta-
venie medzi slovenskými univer-
zitami v rámci poslednej akredi-
tácie, ale aj v rámci hodnotenia 
ARRA), takže medzi priority bu-
de patriť určite udržanie si tejto 
významnej pozície. Chceme na-
ďalej poskytovať študentom kva-
litné, vedecky podložené a plno- 
hodnotné vzdelanie s dôrazom 
využiť vedecký potenciál praco-
vísk fakúlt na výučbu predme-
tov na najvyššej možnej úrov-
ni na našej fakulte a na iných 

prof. Ing. Mária Mareková, CSc., 
prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie

fakultách UPJŠ, najmä vo všeobecných disciplínach, a v tomto 
trende podporovať aj rozvoj pracovísk.

Je potrebné pokračovať v trende otvorenia sa univerzity, viac 
zdôrazňovať a aj „vžiť“ do povedomia tak študentov, ako aj zamest-
nancov univerzitný rozmer štúdia, k čomu by mohlo prispieť aj vy-
tvorenie jednotného legislatívneho prostredia a propagácia využí-
vania potenciálu certifikovaných interdisciplinárnych blokov. V sa-
motnom pedagogickom procese chceme pokračovať vo využívaní 
inovatívnych foriem vzdelávania, vrátane e-learningu, v spolupráci 
s Centrom pre inovatívne vzdelávanie. 

V neposlednom rade plánujeme zvýšenou podporou mimoku-
rikulárnych aktivít (napr. reprezentácia vo vede – ŠVOČ, športe, 

V oblasti zahraničných vzťahov 
by som mala viacero zámerov 
a priorít, pre ktoré by som použila 
spoločný názov – podpora a roz- 
voj internacionalizácie univerzi-
ty. Ak vychádzam z toho, že naša 
univerzita plní dve základné úlohy 
– vzdelávanie a výskum – a tre- 
tiu úlohu spoločenskej angažo-
vanosti, tak zmyslom rezortu za-
hraničných vzťahov je napomá-
hať pri internacionalizácii týchto 
úloh. Medzinárodné prostredie 
predstavuje nádherný zdroj pod-
netov, nastavuje nám zrkadlo, 
dáva nám viac možností na reali-
záciu, a preto si myslím, že všet-
ky aktivity UPJŠ by mali mať aj 

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

medzinárodný rozmer. Konkrétne by sme sa mali v najbližšej dobe za-
merať najmä na tieto priority:

• podporiť čo najviac mobilít, nielen u študentov, ale aj u učiteľov, 
vedcov a administratívnych zamestnancov,

• v oblasti mobilít sa zamerať aj na iné mobilitné programy ako 
Erasmus+,

• iniciovať a podporiť nové platformy medzinárodnej spolupráce, 
napr. dvojité diplomy (double degree), spoločné študijné programy (jo-
int degree) na rôznych stupňoch štúdia a partnerstvá, ktoré zapoja do 
medzinárodnej aktivity spoločne učiteľov a študentov,

• vytvoriť profesionálny servis pre zahraničných odborníkov, vedcov 
a študentov prichádzajúcich na UPJŠ, napr. v podobe malého „jednot-
ného kontaktného miesta“, 

• zintenzívniť networking v oblasti zahraničnej spolupráce medzi fa-
kultami, ústavmi a pracoviskami UPJŠ s cieľom podporiť interdiscipli-
naritu a tiež s cieľom vzájomného informovania sa o dianí v oblasti za-
hraničných vzťahov.

 Na naplnenie týchto priorít je, samozrejme, nevyhnutné prepojenie 
nás všetkých – tých, ktorí vzdelávajú, ktorí sa vzdelávajú, ktorí skúma-
jú, ktorí propagujú UPJŠ, ktorí pracujú s verejnosťou. Medzinárodné 
vzťahy sa nedajú rozvíjať bez networkingu a komunikácie doma, a 
preto sa teším na našu vzájomnú spoluprácu na UPJŠ, ktorá prispeje 
k ďalšiemu rozvoju našej univerzity.

Medzi moje základné priority 
na najbližšie obdobie bude urči-
te patriť dôsledná analýza stavu 
jednotlivých procesov a ich ná-
sledná optimalizácia. Tak v rámci 
vzťahov medzi jednotlivými útvar-
mi rektorátu, ako aj vzťahov rek-
torátu, fakúlt a samostatných pra-
covísk. Budem vyžadovať, aby 
kolegovia z jednotlivých úsekov 
a pracovísk vnímali svoje pracov-
né úlohy predovšetkým ako našu 
službu pre fakulty a študentov. 
Cieľom nášho snaženia a práce 
musí byť vytvorenie takých pod-
mienok, či už materiálnych, ale-
bo procesných, aby sme dosiahli 

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.,
poverený výkonom funkcie kvestora

kultúre) a realizáciou inovatívnych študentských projektov a vedec-
kovýskumných zámerov prispieť k skvalitneniu prípravy našich ab-
solventov do praxe. K lepšiemu uplatneniu našich absolventov na 
trhu práce by malo prispieť jednak pokračovanie v nastúpenom 
trende vytvárania užitočných partnerstiev s potenciálnymi zamest-
návateľmi a tretím sektorom, ale aj pripravovaný rozvoj kariérneho 
poradenstva pre našich študentov.

Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil návrh rektora UPJŠ v Košiciach, 
prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. na vymenovanie prorektorov UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie od 1. 9. 2015 do 21. 8. 2019. Redakcia Universitas Šafarikiana 
ich oslovila s otázkou, ktorá sa týka priorít na obdobie 4 rokov

Hlavnými aktivitami bude i na-
ďalej, tak ako v predchádzajú-
com funkčnom období: 

• príprava podkladov pre uza-
tváranie zmluvných vzťahov,

•  podieľanie sa na príprave 
legislatívnych návrhov smerujú-
cich k zjednoteniu normotvornej 
činnosti na UPJŠ v Košiciach, 

• konzultačná činnosť pri rie-
šení právnych otázok spojených 
s aplikáciou zákonov,

• zjednotenie jednotlivých pri-
jatých smerníc a výstupov z úrov-
ne rektora a prorektorov,

• koordinácia právneho útva-
ru pre jednotlivé činnosti UPJŠ 
v Košiciach.

prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.,
prorektorka pre legislatívu UPJŠ v Košiciach

UPJŠ v Košiciach patrí k vý-
znamným a uznávaným vzdelá-
vacím, ako aj vedeckým usta-
novizniam, čo bolo naposledy 
potvrdené Akreditačnou komi-
siou, a je známa tým, že cieľa-
vedome podporuje zvyšovanie 
kvality vedeckého výskumu pra-
covníkov univerzity. Z tohto po-
hľadu považujem za najdôleži-
tejšie naštartovať a zrealizovať 
v najbližších mesiacoch prechod 
od projektovej fázy realizácie 
univerzitného vedeckého parku 
MediPark do uznávanej a reš-
pektovanej vedeckej ustanoviz-
ne nielen v slovenskom kontex-
te. Rovnaké požiadavky a úlohy 

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.,
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium

sa budú vzťahovať aj na vedecký park Technicom a výskumné cen-
trum Promatech, v ktorých sú aktívne ďalšie špičkové vedecké tímy 
pôsobiace na pôde univerzity. Charakter týchto inštitúcií považu-
jem za vhodné prostredie na realizáciu pilotného projektu tzv. „Core 
Facilities“ v podmienkach UPJŠ. Ďalšou prioritou bude striktná „vnút-
rouniverzitná“ koordinácia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ 
v oblasti výskumu a vývoja zameraná na prioritné smery v súlade so 
stratégiou RIS3. 

Na univerzitnej úrovni považujem za potrebné zadefinovať priorit-
né výskumné smery v spoločenských, humanitných a právnych ve-
dách. Vypracovanie mechanizmu systémovej podpory excelentných 
výskumných tímov pôsobiacich na univerzitnej pôde má byť stimu-
lom na zvyšovanie kvality ich vedeckého výskumu, má pôsobiť stabi-
lizačne na tieto kolektívy a inšpiratívne na ostatných. Inováciou šta-
tútu VVGS chcem posilniť aspekt interdisciplinarity výskumu v tejto 
schéme podpory. Za nemenej dôležitú pokladám takisto zmenu do-
terajšieho spôsobu evidencie bibliografických záznamov knižnicou, 
bez zbytočnej záťaže práve najvýkonnejších zamestnancov našej 
univerzity.

UPJŠ patrí dlhodobo me-
dzi najkvalitnejšie univerzity na 
Slovensku, čo potvrdila aj hodno-
tiaca správa komplexnej akreditá-
cie v roku 2015. Správa však upo-
zornila aj na slabé stránky činnosti 
UPJŠ, pričom na prvé miesto za-
radila „nedostatočnú marketingo-
vú prezentáciu výsledkov univer-
zity v oblasti vedy i vzdelávania“. 
V časti odporúčania Akreditačnej 
komisie sa tento fakt zdôraznil 
osobitne. Vychádzajúc aj z tohto 
faktu, je celkom prirodzené, že 
v nasledujúcom štvorročnom ob-
dobí bude potrebné zamerať sa 
na výrazné zlepšenie uvedenej 
činnosti. 

 Vzhľadom na to, že ide o dote- 

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.,
prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou

raz nevyprofilovanú prorektorskú pozíciu, ktorá na UPJŠ neexistova-
la, je mojou základnou prioritou vytvoriť tento úrad. Privítal som preto 
iniciatívu pána rektora rekonštruovať organizačnú štruktúru Rektorátu, 
v ktorej sa vytvoril priestor na dôležité pracovné pozície súvisiace 
s plnením úloh v úseku rozvoja vzťahov UPJŠ s verejnosťou. Chcem 
v priebehu krátkeho času zriadiť výkonný pracovný tím, ktorý bude plniť 
prioritné a ďalšie úlohy v spomínanom úseku. Niektoré z nich by som 
rád osobitne vyzdvihol:

• zabezpečiť kvalitné marketingové, propagačné a informačné služ-
by pre UPJŠ v rámci výstav a veľtrhov vzdelávania a ďalších univerzit-
ných podujatí (otvorenie školského roka, doktor honoris causa...),

• sfunkčniť činnosť Univerzitného poradenského centra UPJŠ 
(UNIPOK), 

•  skvalitniť spravovanie kamenných predajní a e-shopov,
•  prostredníctvom webového administrátora zastrešiť propagáciu 

aktivít UPJŠ na webovej stránke univerzity zadávaním a aktualizáciou 
monitoringu univerzitných podujatí,

• zabezpečiť stabilizáciu redakčnej činnosti časopisov vydávaných 
na UPJŠ (Universitas Šafarikiana, Univerzál), vrátane vytvorenia mo-
derného elektronického informačného portálu, 

• zabezpečiť využitie budovy MINERVA najmä na kultúrno-umelec-
ké aktivity,

• koordinácia činností študentského podujatia ARS ŠAFARIKIANA, 
miešaného speváckeho zboru Chorus Universitatis Šafarikianae 
(CHUŠ), folklórneho súboru HORNÁD UPJŠ, divadelného súboru na 
Katedre germanistiky FF UPJŠ a pod., 

• využiť moderné televízne štúdio na FF UPJŠ a kreatívny potenciál 
študentov a učiteľov masmediálnych štúdií na tvorbu viacerých mediál-
nych produktov, 

•  v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu viac ako dote-
raz rozvinúť športovú činnosť na UPJŠ. Príležitosť na to bude už budúci 
rok, a to v rámci projektu Košice – Európske mesto športu 2016, 

• rozvinúť partnerskú spoluprácu UPJŠ s inštitúciami mesta Košice, 
Košického samosprávneho kraja a inštitúciami akademického, kultúr-
no-umeleckého a mediálneho charakteru v rámci Slovenskej republiky 
(Štátne divadlo Košice, Bábkové divadlo Košice, Technické múzeum 
Košice, K 13, Štátny archív Košice, RTVS – štúdio Košice, Tlačová 
agentúra Slovenskej republiky – TASR, VÚC Košický kraj...), 

• propagovať osobnosť a dielo P. J. Šafárika, 
• v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UPJŠ skvalitniť edičnú čin-

nosť na UPJŠ,
• zriadiť poradné orgány rektora – radu pre marketing a propagá-

ciu, radu pre umenie a kultúru, radu pre športové aktivity a radu pre 
edičnú činnosť. 

 Nazdávam sa, že naznačené priority v úseku rozvoja vzťahov s verej-
nosťou môžu výrazným spôsobom prispieť k úsiliu vedenia UPJŠ kvali-
tatívne rozvinúť jej dominantnú vedeckú a vzdelávaciu činnosť.

Zo života univerzity
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Harmonogram akademického roka 2015/2016
Harmonogram výučby pre AR 2015/2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 21. 09. 2015 o 10.00 hod.
 Rektorské voľno 9.00 – 12.00 hod.
Začiatok výučby v zimnom semestri 16. 09. 2015
Výučba v zimnom semestri 16. 09. 2015 – 22. 12. 2015
Zimné prázdniny 23. 12. 2015 – 03. 01. 2016
Skúškové obdobie ZS 04. 01. 2016 – 12. 02. 2016
Výučba v letnom semestri 15. 02. 2016 – 20. 05. 2016
Skúškové obdobie LS 23. 05. 2016 – 01. 07. 2016
Hlavné prázdniny 04. 07. 2016 – 31. 08. 2016
Centrálna zmena v rozvrhu výučby Nie je potrebná.

Harmonogram podujatí celouniverzitného významu pre AR 2015/2016

Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na LF (výučba v SJ) 17. 08. 2015, Aula LF
Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na LF (výučba v AJ) 07. 09. 2015, P1 LF
Pedagogické dni na FVS september 2015
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FF 02. 09. – 04. 09. 2015
Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na PF 03. 09. – 04. 09. 2015
Pedagogické dni na PrávF 16. 09. 2015
Slávnostné otvorenie akademického roka 21. 09. 2015, 10.00 hod.
Promócia absolventov Bc. štúdia FVS september 2015
Promócia absolventov Bc. štúdia na FF 26. 09. 2015
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FF október 2015
Promócia absolventov Bc. a Mgr. štúdia na PF 02. 10. 2015
Deň otvorených dverí – UPJŠ 09. 10. 2015
Pedagogický deň na FF podľa zverejneného oznamu
Zlatá promócia na LF 16. 10. 2015
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PrávF 23. 10. 2015
Promócia „PhD.” na UPJŠ 30. 10. 2015
Dekanské voľno na všetkých fakultách 02. 11. 2015
Zasadnutie vedeckej rady UPJŠ 6. 11. 2015
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF 13. 11. 2015
Imatrikulácia 1. ročníkov Bc. štúdia na FVS Podľa zverejneného oznamu
Imatrikulácia 1. ročníka na LF 20. 11. 2015
Imatrikulácia na ÚTVŠ 13. 11. 2015
Prijatie študentov UPJŠ rektorom 18. 11. 2015
Univerzitné dni športu – jesenná časť 23. 11. – 26. 11. 2015
Promócia absolventov „PhDr.” FVS január 2016
Reprezentačný ples UPJŠ 22. 01. 2016
Deň otvorených dverí FF 12. 02. 2016
Deň otvorených dverí PF 05. 02. 2016
Výročné stretnutie akademickej obce PF marec 2016
Zasadnutie vedeckej rady UPJŠ 06. 03. 2016
Rektorské voľno 29. 03. 2016
Promócia doktorov práv na PrávF apríl 2016
Študentská vedecká konferencia LF apríl 2016
- študentská vedecká konferencia PF
(dekanské voľno dekana PF) 20. 04. 2016
Univerzitné dni športu – jarná časť 20. 04. 2016
- športové dni PF (dekanské voľno dekana PF) 21. 04. 2016
Zasadnutie vedeckej rady UPJŠ 27. 05. 2016
Prijímacie konanie na Bc., Mgr., a PhD. štúdiá na FF jún 2016
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na LF jún 2016
Zverejnenie výsledkov PK na Bc. štúdium na PF 10. 06. 2016
Prijímacie konanie Bc. denného štúdia na PrávF 11. 06. 2016
Prijímacie konanie Bc. denného štúdia v ÚTVŠ 13. 06. – 16. 06. 2016
Prijímacie konanie Bc. externého štúdia v ÚTVŠ 13. 06. 2016
Prijímacie konanie Bc. denného a externého štúdia na FVS Podľa schválených podmienok PK.
Prijímacie konanie na Bc., Mgr., MUDr. a MDDr. štúdium na LF 13. 06. – 17. 06. 2016, 21. 06. 2016 (NT)
Prijímacie konanie Bc. externého štúdia na PrávF 17. 06. 2016
Promócia absolventov Bc. štúdia v ÚTVŠ 23. 06. 2016
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PrávF 27. 06. 2016 – 07. 07. 2016
Promócia absolventov Mgr. štúdia na PF 27. 06. 2016
Promócia absolventov Mgr. štúdia na FVS 28. 06. 2016
Promócia absolventov Mgr. štúdia na PrávF 29. 06. 2016
Promócia absolventov LF 30. 06. a 01. 07. 2016
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF 04. 07. – 08. 07. 2016
Promócia absolventov Mgr. štúdia na FF 02. 07. 2016
Promócia absolventov Bc. štúdia na PrávF 12. 07. 2016
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na PrávF august 2016
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FVS august 2016
Zverejnenie výsledkov o PK na Mgr. štúdium na PF do 31. 08. 2016

Harmonogram akademického roka 2015/2016maximálnu spokojnosť všetkých, s ktorými a pre ktorých naše útvary 
spolupracujú. S tým úzko súvisí aj komplexná pasportizácia a analýza 
stavu nehnuteľností a následné stanovenie priorít ich rekonštrukcie.

Naša univerzita disponuje krásnymi historickými budovami. Mnohé 
z nich, včítane hlavnej budovy, si budú vyžadovať nemalé finančné 
prostriedky na rekonštrukciu. V období najbližších mesiacov bude-
me intenzívne pracovať na významných projektoch – Medipark a re-
konštrukcia budovy Platón. Dôležitou prioritou sú pre mňa aj jedálne 
a výdajne stravy pre zamestnancov a študentov. Rovnako aj podpo-
ra rozvojových investičných zámerov a predstáv Botanickej záhrady 
UPJŠ, Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, ŠDaJ, ako aj priesto-
rov a podmienok garáží a údržby. Pevne verím, že pri vzájomnej ko-
munikácii a spoločnej snahe všetkých zainteresovaných sa nám bu-
de dariť napĺňať ciele tak, aby sme svojou prácou prispeli k rozvoju 
a šíreniu dobrého mena našej univerzity.

UPJŠ má perspektívu posilňo-
vať svoje postavenie ako inštitú-
cia, ktorá okrem pregraduálneho 
vzdelávania poskytuje aj kvalitné 
ďalšie vzdelávanie pre vlastných 
absolventov a širokú odbornú ve-
rejnosť. V tomto smere je potreb-
né nadviazať na viac ako 10-roč-
né aktivity Centra celoživotného 
vzdelávania (CCV) na prírodove-
deckej fakulte a na aktivity jednot-
livých fakúlt. Priestor vidím v roz- 
širovaní vzdelávacích aktivít (po-
radenstvo, expertné služby, ciele-
ná jazyková príprava, vzdelávanie 
seniorov...) a v skvalitňovaní tých-
to aktivít (transformácia CCV na 
univerzitné pracovisko, zapoje- 
nie viacerých odborníkov z fakúlt 

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., 
poradca rektora pre oblasť ďalšieho vzdelávania,
e – vzdelávania a AIS

do prípravy a realizácie vzdelávacích programov a kurzov s vysokou 
pridanou hodnotou).

Pri kreovaní moderného edukačného prostredia na UPJŠ, v nad-
väznosti na univerzitný vzdelávací projekt IRES, je nevyhnutné rozši-
rovať rôzne formy e-vzdelávania. V tomto smere predpokladám po-
silňovanie profesionálnej podpory pre učiteľov univerzity pri tvorbe 
a implementovaní efektívnych e-nástrojov do vzdelávania. Zároveň sa 
pokúsime formulovať štandardy pre vzdelávanie s podporou digitál-
nych technológií nielen z technologického a metodického hľadiska, 
ale aj z pohľadu digitálnych kompetencií subjektov vzdelávania.

AiS2 je implementovaný na 18 verejných a súkromných vysokých 
školách. Ambíciou je udržať jeho postavanie vo vysokoškolskom 
vzdelávacom prostredí v rámci SR. Rozvoj AiS2 bude zameraný na 
skvalitňovanie a úpravu funkcionality jednotlivých služieb podľa po-
žiadaviek partnerov, zjednodušovanie používateľského rozhrania pre 
študentov a učiteľov, rozširovanie integrácie s rezortným IS a väzieb 
na e-government.

Ďakujem za rozhovor.
Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová 
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana 

casopis@upjs.sk

Univerzitná 
knižnica UPJŠ 
v rámci svojich 
aktivít spustila 
v minulých 
mesiacoch 
prieskum spo-
kojnosti so svo-
jimi službami. 
Prieskum prebie-
hal na siedmich 
pracoviskách 
UK elektronic-
kou i klasic-
kou tlačenou 
formou. Prvá 
časť prieskumu 
bola zameraná 
na všeobecný 
profil respondentov, záver patril  ich návrhom a pripomienkam.  209 
respondentov odpovedalo na 23 otázok týkajúcich sa využívania 
rôznych typov služieb UK, práce s katalógom knižnice, výpožičnej 
doby a pod. Z hľadiska zastúpenia kategórie používateľov najväčšiu 
vzorku respondentov predstavovali študenti – 95 %, 3 % tvorili pe-
dagógovia a 2 % ostatná verejnosť. 

Akademické knižnice zabezpečujú prostredníctvom národného 
projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývo-
ja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom 
(NISPEZ), konzorcií alebo individuálnych nákupov pre vysoké školy 
elektronické informačné zdroje (EIZ). Vďaka ponukám vydavateľ-
stiev zaisťujú aj skúšobné prístupy ku kvalitným odborným zdro-
jom. Analyzujú, vyhodnocujú, sledujú vývin, využitie a prácu s EIZ, 
a to súbežne so stupňom  informačnej gramotnosti študentov. 
Vzhľadom na túto skutočnosť bola časť otázok prieskumu UK za-
meraná na vyhľadávanie odborných informácií, na znalosť a prácu 
s  EIZ. „Využívate internet na vyhľadávanie odborných informácií?“, 
tak znela prvá otázka zo série k EIZ. Súhlasne odpovedalo 76 % 
respondentov. 20 % využíva internet zriedka a 4 % nevyužívajú inter-
net vôbec. Nasledujúca otázka smerovala na najčastejšie využíva-
né informačné zdroje na internete. Najväčšia skupina responden-
tov (57 %) využíva voľne dostupné zdroje; 30 % vyhľadáva v online 
katalógoch knižníc a iba 13 % respondentov v odborných databá-
zach. Hlavne študenti uprednostňujú pred odbornými informačnými 
zdrojmi prehliadače typu Google, čo sa potvrdilo v odpovediach na  
otázku „Poznáte a pracujete s EIZ, ktoré UK sprístupňuje (EBSCO, 
Proquest, Science Direct, Scopus, Web of Science...)?“. Vysoký 
počet respondentov (74 %) nepracuje alebo nepozná odborné EIZ 
zabezpečované UK. Iba štvrtina (26 %) ich pozná, prípadne využíva. 
Zo vzorky respondentov, ktorí pracujú s EIZ, viac ako polovica ich 
využíva pri písaní seminárnych prác a tretina pri príprave záverečnej 
práce. 

Na mieste je otázka, prečo také nízke percento študentov využíva 
EIZ? Môže za to všemocnosť googlu, úroveň informačného vzdelá-
vania, požiadavky na prácu s odbornou literatúrou? Na jednej strane 
je snaha knižnice zabezpečiť kvalitné odborné zdroje na podpo-
ru štúdia, vedy a výskumu na univerzite, na druhej strane v prípa-
de študentov je zrejmé, že ich využívajú minimálne. Výsledky časti 
prieskumu venovanej EIZ neprekvapili. Zhodujú sa s výsledkami už 
v minulosti realizovaných prieskumov a opätovne poukazujú na po-
trebu zlepšiť informačnú gramotnosť študentov. 

Ing. Eva Matušovičová 
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.sk

Využívanie elektronických 
informačných zdrojov na UPJŠ 
alebo Čo ukázal dotazníkový 
prieskum UK UPJŠ v Košiciach
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Zo života univerzity 

Univerzita
bez hraníc 2015

Jubilejný piaty ročník podujatia Univerzita bez 
hraníc, ktoré UPJŠ v Košiciach organizuje ako 
prázdninovú aktivitu pre žiakov 5. a 6. ročníkov základných škôl, sa tento rok konal v ter-
míne od 6. do 10. júla 2015.

Počas piatich dní absolvovali účastníci bohatý dopoludňajší zábavno-vzdelávací 
program na každej z piatich fakúlt UPJŠ, kde im kvalifikovaní pedagógovia priblížili „se-
riózny a vážny“ akademický svet hravou formou a pokúsili sa tak vzbudiť ich záujem o no-
vé poznatky z rôznych vedných odborov. Popoludňajší program jednotlivých dní bol napl-
nený pestrými športovo-animačnými aktivitami organizovanými Ústavom telesnej výchovy 
a športu UPJŠ v Košiciach. Jedno popoludnie spestrila exkurzia v spoločnosti T-Systems 
Slovensko.

Okrem multidisciplinarity spočíva jedinečnosť podujatia Univerzita bez hraníc aj v kaž-
doročnej snahe umožniť účasť na tomto podujatí aj deťom pochádzajúcim zo sociálne 
vylúčených vrstiev spoločnosti, ktoré nemajú dostatok príležitostí na kontakt s akademickým 
svetom. V tomto roku tak absolvovalo bohatý program UBH desať detí z viacerých detských 
domovov z Košíc, Košickej Novej Vsi, Veľkých Kapušian a Dobšinej. Poďakovanie patrí aj 
partnerom, s prispením ktorých sme mohli pripraviť bohatý a zaujímavý program. Veríme, že si 
školáci z tohtoročnej Univerzity bez hraníc odniesli nielen množstvo nových poznatkov a zážit-
kov, ale aj priateľstiev s rovesníkmi.

Mgr. Jana Oleničová
koordinátorka podujatia Univerzita bez hraníc

jana.olenicova@upjs.sk 

Zrekonštruovaná budova MINERVA začala slúžiť
na voľnočasové aktivity študentov UPJŠ

Spolu so začatím akademického roka 
2015/2016 otvorila svoje brány aj čerstvo 
zrekonštruovaná budova v areáli UPJŠ na 
Moyzesovej ulici č. 9, určená na voľno-
časové aktivity študentov Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. V univerzitnom 
kampuse tak ku Gutenbergovi, Aristotelovi a 
Sokratovi pribudol ďalší objekt – MINERVA, 
pomenovaná na počesť rímskej bohyne 
múdrosti a remesiel. Rekonštrukcia pre-
biehala od novembra 2013 do marca 2015 
a na jej financovanie bolo použitých 256 
759,13 € z dotácie Ministerstva školstva, ve-
dy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Zvyšnú časť vo výške 317 668,44 € financo-
vala UPJŠ z vlastných zdrojov.

Návštevníci z radov študentov, ale aj za-
mestnancov a hostí univerzity môžu využí-
vať služby útulnej kaviarne Minerva s letnou 
terasou na prízemí. Kapacita kaviarne je 
60 osôb. Dominantou prvého poschodia 
je architektonicky zaujímavá multifunkčná 
spoločenská sála s vyvýšeným javiskom a 
kapacitou hľadiska 50 osôb, ktorá je voľne 
prepojená s podkrovím, kde sa nachádza 
otvorená galéria s výhľadom na spoločenskú 
sálu. Sála je predurčená na literárne, recitač-
né a hudobné podujatia, diskusie a výstavy. 
Svoj priestor tu môžu nájsť aj rôzne worksho-
py, tvorivé dielne a iné študentské univerzitné 
aktivity. Nácviky tu uskutočňuje aj univerzitný 
zbor Chorus Universitatis Šafarikianae. 

V podkroví sídli Univerzitné poradenské 
centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC), ktoré 
ponúka poradenské služby pre všetkých 
študentov UPJŠ, vrátane študentov so špe-
ciálnymi edukačnými potrebami. Svoje ak-
tivity tu bude rozvíjať aj pastoračné centrum 
Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorého 
ambíciou je pomáhať študentom univerzity 
pri ich duchovno-kultúrnom rozvoji formou 
organizovania rozličných podujatí.

V MINERVE majú študenti možnosť využí-
vať univerzitnú internetovú sieť WiFi a svoje 
notebooky a iné podobné zariadenia si mô-
žu pripojiť aj do elektrickej siete.

Správkyňou budovy je Mgr. Jana 
Havrilová (tel.: 055/234 1266, jana.havrilo-
va@upjs.sk), ktorá zabezpečuje koordináciu 
služieb prevádzkovaných v budove a vedie 
evidenciu podujatí, ktoré sa v MINERVE 
konajú.

Mgr. Jana Oleničová
Rektorát UPJŠ v Košiciach

jana.olenicova@upjs.sk

V akademickom roku 2014/2015 mohli 
študenti všetkých fakúlt po prvý raz využiť 
unikátnu ponuku certifikovaných inter-
disciplinárnych blokov (CIB). Tie prispievajú 
ku skvalitneniu trojstupňového vzdeláva-
nia, zahŕňajúceho bakalársky, magisterský 
a doktorandský stupeň štúdia na UPJŠ, 
úzkym prepojením obsahu s potrebami eko-
nomiky a trhu práce. Prispievajú k lepšej 
pripravenosti budúcich absolventov na reál-
ne uplatnenie v praxi aj v oblasti kompetenč-
ných zručností, najmä pokiaľ ide o rozvoj 
ich jazykových, komunikačných a manažér-
skych zručností a schopností podporujúcich 
podnikateľské aktivity.

Dňa 30. júna 2015 získalo historic-
ky prvých 106 študentov UPJŠ Certifikát 
UPJŠ v Košiciach za úspešné absolvovanie 
predmetov vybraných interdisciplinárnych 
blokov. 

V uplynulom prvom roku fungovania cer-
tifikovaných interdisciplinárnych blokov si 
656 študentov UPJŠ zapísalo z ponuky dva-
nástich interdisciplinárnych blokov dovedna 
3 614 predmetov. Stošesť študentov zvládlo 
absolvovanie všetkých predpísaných pred-
metov už v rámci jedného akademického 
roka. Viacerí z nich získali okrem certifikátu 
univerzity aj niektorý z medzinárodne uzná-
vaných certifikátov, ktoré sú súčasťou CIB, 
ako napr. TOEFL iBT, ECo-C, ECDL alebo 
certifikát na prácu s technológiou SAP – 
CERTIFICATE SAP academy. Pri medziná-
rodných certifikátoch TOEFL iBT, ECo-C, 
ECDL mali v tomto akademickom roku štu-
denti možnosť získať niektorý z 200 kusov 
každého z certifikátov bezplatne. 

Vznik certifikovaných interdisciplinárnych 
blokov (CIB) bol jednou z aktivít realizova-
ných v rámci projektu „Rozvoj inovatívnych 
foriem vzdelávania a podpora interdiscipli-
narity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (RIFIV)“. Strategickým 
cieľom projektu RIFIV bolo od jeho vzniku 
rozvíjať inovatívne formy vzdelávania a vy-
tvoriť funkčný aparát na umožnenie inter-
disciplinárneho charakteru štúdia na všet-
kých stupňoch a vo všetkých subjektoch 
UPJŠ v Košiciach. Impulzom pre projekt 
RIFIV bola prirodzená potreba inovácie štu-
dijných programov na všetkých troch stup-
ňoch štúdia, nutnosť prispôsobenia metodík 
súčasným potrebám a snaha dosiahnuť 
vysoký stupeň interdisciplinarity vo vzdeláva-
com procese.

UPJŠ má prvých absolventov
certifikovaných 
interdisciplinárnych blokov

„Na zá-
klade kon-
krétnych 
požiadaviek 
potenciál- 
nych za-
mestnáva- 
teľov a vý-
sledkov vý-
skumu rea-
lizovaného 
v rámci 
projektu 
RIFIV bolo 
iniciované 
vytvorenie 
dvanástich 
úplne no-
vých certi-
fikovaných 

interdisciplinárnych blokov určených pre 
študentov všetkých fakúlt. Tie sú zamerané 
tak, aby študenti získali okrem vzdelania vo 
svojom odbore aj ďalšie užitočné kompe-
tencie a zvýšili si tak šancu uplatnenia sa na 
trhu práce. Som nesmierne rád, že už prví 
absolventi, ktorí absolvovali štúdium 
v interdisciplinárnych blokoch, vnímali túto 
ponuku ako jedinečnú možnosť prepojiť 
a rozšíriť svoje štúdium o vzdelanie sa v ďal- 
ších, zdanlivo priamo nesúvisiacich odbo-
roch, ktoré však rozšíria ich kompetencie 
a zvýšia ich hodnotu na reálnom trhu práce. 
V akademickom roku 2015/2016 budeme 
v realizácii programu interdisciplinárnych 
blokov pokračovať a v snahe vychádzať 
našim študentom v ústrety ponúkne UPJŠ 
získanie medzinárodného certifikátu TOEFL 
iBT vybraným 10 študentom zadarmo. 
Rovnako vďaka projektu RIFIV získa bez-
platne 125 študentov UPJŠ 
medzinárodný certifikát ECo-C 
a 40 študentov medzinárod-
ný certifikát ECDL,“ zdôraz-
nil prof. RNDr. Pavol Sovák, 
CSc., rektor UPJŠ v Košiciach.

„Blok Používanie, adminis-
trácia a vývoj v systéme SAP 
je zostavený tak, aby študenti 
získali základné znalosti a zruč-
nosti využiteľné v nasledovných 
pozíciách: SAP užívateľ, SAP 
administrátor, SAP programá-
tor a SAP konzultant. Systém 
SAP patrí v súčasnosti medzi 
najrozšírenejšie softvérové 
systémy a využíva sa nielen v 
komerčnej sfére, ale aj v štát-
nej a verejnej správe. Preto 
znalosti práce s aplikáciami 
na báze systému SAP výrazne 
rozšíria kompetencie nielen 
študentov informatických štu-
dijných programov, ale zlepšia 
možnosti uplatnenia na trhu 
práce aj študentov ďalších 
študijných programov,“ uvie-
dol garant bloku IB12, dekan 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, doc. RNDr. 
Gabriel Semanišin, PhD.

„Výberom a kombináciou jednotlivých 
certifikovaných interdisciplinárnych blokov a 
ich úspešným absolvovaním si študent zvýšil 
šancu byť pripravený, konkurencieschopný 
a kompetentný na trhu práce. Nám dokto-
random však absolvovanie týchto predme-
tov prinieslo aj rozšírenie takých vedomostí, 
ktoré vieme využiť pri výučbe svojich štu-
dentov. Pre mňa ako doktorandku denného 
štúdia na fakulte verejnej správy bolo Menu 
akademického roka jedinečnou príležitos-
ťou nadobudnúť vedomosti potrebné na 
vlastný rozvoj a na zvýšenie mojej kvalifiká-
cie. Absolventi, bývalí kolegovia a spolužiaci 
nás kontaktujú, ako veľmi ich mrzí, že tento 
projekt ich nezastihol v čase ich štúdia,“ 
uviedla PhDr. Eliška Župová, študentka 3. 
ročníka denného doktorandského štúdia na 
Katedre sociálnych štúdií Fakulty verejnej 
správy UPJŠ v Košiciach, ktorá sa stala dr-
žiteľkou medzinárodných certifikátov TOEFL 
iBT, ECo-C, ECDL a certifikátu IB12 – 
Používanie, administrácia 
a vývoj v systéme SAP – používateľ.

Mgr. Jana Oleničová
Rektorát UPJŠ v Košiciach

jana.olenicova@upjs.sk

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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Zo života
lekárskej fakulty

Pracovníci Lekárskej 
fakulty UPJŠ
sa podieľali
na medzinárodnej 
štúdii HBSC a oslovili 
takmer desaťtisíc 
slovenských žiakov
Výsledky prieskumu prezentovali 
na tlačovej konferencii v Bratislave 

Výsledky medzinárodnej štúdie „Health 
Behaviour in School Aged Children“ (HBSC) 
realizovanej v školskom roku 2013/14 
na reprezentatívnom súbore slovenských 
školákov boli prezentované na tlačovej 
konferencii, ktorú v spolupráci s kancelá-
riou Svetovej zdravotníckej organizácie v 
Bratislave a Ministerstvom zdravotníctva SR 
organizovali pracovníci Ústavu psychológie 
zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ podieľajúci 
sa na tejto štúdii. 

„V rámci výskumu bolo oslovených 
takmer desaťtisíc žiakov zo 130 škôl 
a zistené údaje boli v štúdii doplnené 
o výpovede riaditeľov a zástupcov škôl. 
Zistené poznatky boli spracované vo 
forme národnej správy HBSC, ktorá je 
voľne dostupná na webovej stránke 
www.coherent.sk, a popularizované 
i formou krátkeho videa „HBSC štúdia 
Slovensko: Skutočne vieme, ako žijú 
naši školáci?“ (https://www.youtu-
be.com/watch?v=TXN7Tmm02_g). 
Národná správa poskytuje komplexné 
informácie o zdraví a so zdravím súvi-
siacom správaní školákov v ich soci-
álnom kontexte, ktoré je možné využiť 
pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík 
zameraných na podporu zdravého vývi-
nu školákov. Je zdrojom informácií pre 
odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov 

i širokú verejnosť a pevne veríme, že 
naše zistenia upozornia aj tvorcov zá-
konov a širokú verejnosť na mnohé 
závažné problémy v otázkach zdravia 
dospievajúcich,“ hovorí hlavná riešiteľka 
slovenského HBSC tímu pôsobiaceho 
v Ústave psychológie zdravia Lekárskej 
fakulty UPJŠ prof. Andrea Madarasová 
Gecková, PhD., podľa ktorej na ich štúdiu 
nadväzoval ďalší projekt ‚Chceme počuť ich 
hlas‘, ktorého cieľom bolo zapojiť školákov 
do interpretácie aktuálnych zistení štúdie 
HBSC, formulovania odporúčaní a tiež do 
diseminácie týchto zistení medzi rovesníkmi 
a v širšej odbornej i laickej verejnosti.

Informácie o HBSC štúdii
Health Behaviour in School Aged 

Children“ (HBSC) je jedna z prvých medzi- 

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. (v strede) so svojimi kolegami, členmi slovenského 
HBSC tímu pôsobiaceho na Ústave psychológie zdravia UPJŠ LF
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I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
LF UPJŠ v Košiciach patrí medzi lídrov
v oblasti ďalšieho vzdelávania anestéziológov
a intenzivistov na Slovensku

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Lekárskej fa-
kulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice zorganizovala v závere júna po-
zoruhodný Medzinárodný airway workshop pre anestéziológov a inten-
zivistov spojený s výučbou a nácvikom zvládania sťaženej intubácie. 
Zúčastnilo sa ho 54 lekárov z celého Slovenska, ktorých školilo 12 
skúsených lektorov z Difficult Airway Society vo Veľkej Británii pod ve-
dením jej predsedu Dr. Jairaja Rangasamiho z Wexham Park Hospital. 
Táto spoločnosť sa venuje zvládaniu pacientov, u ktorých sú sťažené 
podmienky zabezpečenia ich dýchacích ciest v kritických situáciách. 
Jej členovia pripravili v spolupráci s pracovníkmi I. KAIM štyri pred-
nášky venované danej téme a 8 praktických stanovíšť s rôznymi špeci-
álnymi pomôckami, na ktorých slovenskí lekári trénovali pod vedením 
lektorov rôzne postupy intubácie s využitím výučbových modelov. 

„Zorganizovaný kurz bol z viacerých hľadísk jedinečným pod-
ujatím – jednak vysokým počtom uznávaných lektorov a tiež 

množstvom špeciálnych pomôcok, ktoré sa používajú na za-
bezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, a slovenskí lekári si 
mohli vyskúšať ich použitie. Boli to napríklad rôzne laryngosko-
py slúžiace na kontrolu zavádzania rúrky medzi hlasivky a fibro-
skopy, ktorými sa dá nazrieť až do pľúc a ktoré umožňujú napo-
jiť dýchacie cesty na dýchací prístroj. Nechýbali ani tréningové 
modely, ktorými sa účastníci kurzu učili zasúvať dýchacie ha-
dičky na potrebné miesta. Niektoré pomôcky poskytla Lekárska 
fakulta UPJŠ, iné zo sebou priniesli buď zahraniční lektori, ale-
bo ich na podujatie zapožičali distribučné firmy,“ hovorí prednos-
ta I. KAIM Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP doc. MUDr. Jozef Firment, 
PhD., podľa ktorého tréning s týmito pomôckami poskytol účastníkom 
workshopu neoceniteľné praktické zručnosti, pretože v praxi „neexis-
tuje pacient, ktorému sa nedajú zabezpečiť dýchacie cesty – 
existuje len veľa spôsobov, ako sa to dá urobiť...“

Aj keď u prevažnej väčšiny pacientov pri intubácii nenastanú žiadne 
problémy, päť až desať pacientov zo sto je rizikových alebo niečím 
komplikovaných. Ich intubácia je sťažená napríklad pre obezitu či ana-
tomické pomery, ako sú veľký jazyk, menšia ohybnosť spánkovo-sán-
kového kĺbu alebo predchádzajúce poranenie v oblasti ústnej dutiny, 
a lekári preto potrebujú poznať alternatívne možnosti na spriechodne-
nie dýchacích ciest a využívať rôzne alternatívne pomôcky, s ktorými 

sa mali možnosť zoznámiť práve na jedinečnom košickom airway 
workshope, ktorý bol prvým svojho druhu na Slovensku. 

„Reakcie účastníkov boli veľmi pozitívne a vyžiadali si realizá-
ciu aj ďalších takýchto podujatí v budúcnosti, preto bude mať 
toto podujatie podľa všetkého aj ďalšie pokračovanie. Účastníci 
kurzu by pritom mali vedieť získané vedomosti nielen bežne vy-
užívať vo svojej praxi, ale aj odovzdať získané skúsenosti svojim 
kolegom,“ konštatuje doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Podobných podujatí pre profesionálov organizuje I. KAIM Lekárskej 
fakulty UPJŠ a UNLP viacero. Okrem výučby medikov a špecializač-
ného štúdia lekárov totiž organizuje viaceré špecializované workshopy 
pre anestéziológov zamerané na intenzívny tréning niektorej z oblastí 
anestéziológie a intenzívnej medicíny. Venované sú napríklad regio-
nálnej anestézii, periférnym nervovým blokom, spinálnej a epidurálnej 
anestézii, ďalej inhalačnej anestézii (teda narkóze) za pomoci prcha-
vých látok či nácvikom prvej pomoci v rámci oživovania zlyhaného 
krvného obehu a dýchania kardiopulmonálnou resuscitáciou. Vďaka 
takýmto aktivitám patrí I. KAIM Lekárskej fakulty UPJŠ k lídrom v ob-
lasti ďalšieho vzdelávania lekárov – anestéziológov a intenzivistov na 
Slovensku, ktorých školí v špičkových moderných postupoch.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk
Zábery z praktických stanovíšť počas airway workshopu
v Košiciach

Spomienka
na  profesora MUDr. Branislava Bohuša, CSc.
(*1. októbra 1935, † 11. júna 2015)

Profesor MUDr. Branislav Bohuš, CSc., sa na-
rodil 1. októbra 1935 v Košiciach a 11. júna 2015 
vo veku nedožitých 80 rokov nás navždy opustil. 
V rokoch 1953 – 1960 študoval na Lekárskej fa-
kulte UPJŠ a po ukončení pôsobil v Ústave 
normálnej a topografickej anatómie. V rokoch 
1964 – 1969 pokračoval v štúdiu na Fakulte te-
lesnej výchovy Univerzity Komenského v Bra- 
tislave. Po úspešnom ukončení štúdia sa stal 
odborným asistentom na Katedre telesnej vý-
chovy, neskôr na I. katedre vnútorného lekárstva 
Lekárskej fakulty UPJŠ, pod ktorú patrila 
aj Klinika telovýchovného lekárstva. Od roku 
1986 do roku 2006 zastával funkciu prednos-
tu Kliniky telovýchovného lekárstva LF UPJŠ. 
Dekrétom prezidenta Slovenskej republiky bol 
v roku 1999 vymenovaný za profesora vnútorné-
ho lekárstva. Profesor Bohuš bol autorom viac 
ako 200 publikácií v domácich a zahraničných 
časopisoch. V rokoch 1986 – 1991 bol krajským 
odborníkom pre telovýchovné lekárstvo.

 Nespočetné úspechy a funkcie profesora 
Bohuša v oblasti telovýchovy a športu nebudem 
spomínať, mojím cieľom je opísať našu dlhoročnú 
spoluprácu. 

S profesorom MUDr. B. Bohušom, CSc., 
som sa zoznámil na Katedre vnútorného lekár-
stva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorú 
viedol profesor MUDr. František Pór a neskôr 
profesor MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc. Obidvaja 
sme boli v tom čase odborní asistenti, profesor 
Bohuš v Ústave telovýchovného lekárstva a ja na 
I. a neskôr IV. internej klinike FN. Na začiatku 
nášho priateľstva sme hľadali výskumnú úlohu, 
ktorú by sme mohli riešiť na našich pracoviskách. 
Nakoniec z toho vznikla spolupráca, ktorá trvala 
mnoho rokov a zakladala sa na funkčnom vyšetre-
ní obličiek počas dlhotrvajúcich behov. V do- 
siahnuteľnej literatúre boli v tej dobe ojedinelé 
kontroverzné údaje o funkčnom renálnom náleze 
po maratónskom behu a po iných dlhotrvajúcich 
behoch. V priebehu viacerých rokov sme usku-
točnili funkčné vyšetrenie obličiek opakovane 
u bežcov po maratónskom behu (42,195 km), 
po 100-kilometrovom cestnom behu a po 24-ho-
dinovom dlhotrvajúcom behu, ktorý sa konal na 
štadióne Lokomotíva v Košiciach. Každý bežec 
bol vyšetrený pred behom, tesne po absolvova-
ní pretekov a 6 – 21 dní po jednotlivých behoch. 
Snažili sme sa vylúčiť bežcov s hypertenziou 
a anamnestickými údajmi o poškodení obličiek. 
S vyšetrením bežcov boli spojené rôzne ťažkosti, 
ktoré musel profesor Bohuš so svojimi spolupra-
covníkmi organizačne zvládnuť, čo bolo pre neho 
často veľmi náročné. Biochemické vyšetrenia boli 
v rámci funkčného renálneho nálezu uskutočňo-
vané v Nefrologickom laboratóriu I., resp. IV. in-
ternej kliniky na čele s Ing. Katarínou Derzsiovou 
a čiastočne na oddelení klinickej biochémie 
FN L. Pasteura. Významné funkčné zmeny pri 
vyšetrení obličiek po vyššie spomenutých nároč-
ných behoch boli reverzibilné a boli spôsobe-
né: dehydratáciou, proteínovým katabolizmom, 
zníženým vylučovaním osmoticky aktívnych látok, 
rabdomyolýzou, aktiváciou renín-angiotenzín-
-aldosterónového systému a inými činiteľmi. 
Najzávažnejšie reverzibilné zmeny vo funkčnom 

renálnom náleze boli po 100-kilometrovom cest-
nom behu a najmenej výrazné po 24-hodinovom 
dlhotrvajúcom behu v dôsledku toho, že tento 
beh bol najpomalší a bežci boli najmenej dehyd-
ratovaní. Funkčné renálne abnormality neboli prí-
tomné 6 – 21 dní po maratónskom behu, 100-ki-
lometrovom cestnom behu a 24-hodinovom dl-
hotrvajúcom behu. O niekoľko rokov neskôr sme 
s profesorom Bohušom uskutočnili vyšetrenie 
funkčného renálneho nálezu po 16-kilometrovom 
behu v Blažiciach, s výraznou podporou starostov 
obce Blažice a obce Ruskov, okr. Košice-okolie. 
Reverzibilné poškodenie obličiek po tomto behu 
bolo menej výrazné v porovnaní s maratónskym 
behom. 

 V tejto súvislosti chcem poukázať na to, že 
spolu s profesorom Bohušom sme vyhodnotili vý-
sledky získané počas všetkých štyroch pretekov, 
ktoré boli prezentované v prednáškach doma 
a v zahraničí. Z nich za najdôležitejšiu prezentáciu 
považujem našu prednášku na vývesnom paneli 
na Svetovom nefrologickom kongrese 25. mája 
2009 v Miláne (Taliansko). Okrem toho naše vý-
sledky boli uverejnené v rôznych časopisoch 
a zborníkoch na Slovensku, v Čechách, Taliansku 
a v Poľsku.

 Dňa 12. októbra 2009 sa konala vedecká 
pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach 
v Dome kultúry v Ruskove na tému „Novinky 
v telovýchovnom lekárstve“. Program vypracoval 
profesor Bohuš so svojimi spolupracovníkmi 
a predniesol prednášku „B. Bohuš, M. Mydlík, 
K. Derzsiová. O niektorých somatofunkčných 
a biochemických zmenách po najdlhších be-
hoch“. Táto odborná akcia mala veľmi pozitívny 
ohlas u všeobecných a praktických lekárov 
z okresu Košice-okolie.  

 Veľavážený pán profesor MUDr. Branislav 
Bohuš, CSc., milý spolupracovník a dlhodobý 
priateľ Braňo, lúčim sa s Tebou a chcem sa Ti 
aj touto cestou poďakovať za úsilie a mnohoroč-
nú spoluprácu, ktorú si venoval na objasnenie 
reverzibilných zmien vo funkčnom renálnom ná-
leze u bežcov po veľmi náročných dlhotrvajúcich 
behoch. Výsledky získané touto cestou obohatili 
klinickú nefrológiu nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Za to Ti patrí moja vďaka a stála spo-
mienka na Teba.

Česť Tvojej pamiatke!

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
IV. interná klinika UNLP v Košiciach 

miroslav.mydlik@unlp.sk

národných prierezových štúdií, ktorá začala 
ako iniciatíva troch krajín v roku 1983 (UK, 
Fínsko a Nórsko). Postupne sa pridávali 
ďalšie krajiny a štúdia bola prijatá Svetovou 
zdravotníckou organizáciou WHO (1983). 
V súčasnosti na nej spolupracuje 44 krajín 
Európy a Severnej Ameriky. 

Slovensko participovalo doteraz na pia-
tich zberoch údajov. Posledný sa uskutočnil 
v školskom roku 2013/14. Zúčastnilo sa 
ho 9 836 žiakov zo 130 základných škôl na 
celom Slovensku. Viac o štúdii sa môžete 
dozvedieť na medzinárodnej stránke HBSC 
štúdie www.hbsc.org a na webovej stránke 
www.coherent.sk.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk
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Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 
v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN), 
Ústavom fyzikálnych vied SAV a Katedrou kybernetiky a umelej inte-
ligencie FEI TUKE zorganizoval dňa 28. mája 2015 sériu popula-
rizačných prednášok pre študentov stredných škôl s názvom Okná 
CERN-u dokorán. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Auly 
prof. M. Prasličku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 11 
v Košiciach. Cieľom prednášok expertov z CERN-u a vedcov spo-
lupracujúcich s CERN-om bolo predstaviť stredoškolákom najväč-
šie laboratórium časticovej fyziky na svete a oboznámiť ich s jeho 
činnosťou.

Podujatia sa v sprievode svojich učiteľov zúčastnilo viac ako 240 
vybratých žiakov stredných škôl Košického a Prešovského samo-
správneho kraja so záujmom o fyziku, techniku a informatiku. 

„Ako je uvedené v samotnom názve podujatia, stredoško-
láci, ktorí sa na podujatí zúčastnili, mali jedinečnú príležitosť 
nazrieť do sveta výskumu samotnej podstaty vzniku vesmíru. 
Dozvedeli sa zaujímavé informácie o najväčšom laboratóriu 
časticovej fyziky na svete, ktoré predstavuje absolútnu špič-
ku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. Veríme, 
že ich toto stretnutie bude inšpirovať k ďalšiemu prehlbova-
niu záujmu o fascinujúci svet vedy a poznania,“ uviedol de-
kan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel 
Semanišin, PhD.

„Som rád, že sa tohto podujatia zúčastnili práve stredo-
školáci, ktorí majú potenciálny záujem o štúdium prírodo-
vedných a technických smerov. Popularizácia vedy je veľmi 
dôležitá, pretože je to jeden z nástrojov, ako opätovne zvýšiť 
záujem o štúdium prírodovedných smerov. Úbytok kvalitných 
absolventov by mohol byť v budúcnosti veľkým problémom. 
Nie každý musí byť v budúcnosti zákonite fyzikom. Aj u nás 
v CERN-e vidno, že uplatnenie v praxi môže byť veľmi širo-
ké,“ poznamenal RNDr. Karel Šafařík, CSc., vedúci oddelenia fyzi-
ky a computingu experimentu Alice v CERN-e.

O záujme stredoškolákov a ich vyučujúcich o popularizačné pred-
nášky organizované Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach 
svedčí aj vyjadrenie jednej z účastníčok podujatia, učiteľky Jany 
Legartovej z Gymnázia v Krompachoch: „Chcela by som sa po-
ďakovať za zorganizovanie úžasnej akcie nielen za seba, ale 
aj za našich žiakov. Niektorí boli v excitovanom stave ešte 

pár dní po prednáškach. Informácie sprostredkované 
z druhej ruky, cez učiteľa, sú hodnotné, ale priamy kontakt 
s ľuďmi, ktorí vedu robia, a plná aula rovesníkov s rovnakým 
záujmom sú pre našich žiakov oveľa väčším zážitkom.“ 

Mgr. Jana Oleničová
Rektorát UPJŠ v Košiciach

jana.olenicova@upjs.sk

Zo života
prírodovedeckej fakulty

Mladý človek má vždy chuť na zmenu, 
na niečo nové a niekedy aj dovtedy úpl-
ne neznáme. Tentokrát tou novinkou 
je šachová hra v rôznych možnostiach 
svojej realizácie. Navyše je to príťažlivé aj 
preto, že na našej alma mater už vyše 
40 rokov úspešne funguje šacho-
vý oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice. So 
svojimi súťažiacimi družstvami pokrý-
va ligové súťaže od Extraligy SR až 
po mestskú košickú ligu. Študenti na-
šej univerzity majú tak ideálnu možnosť 
aktívne sa zapojiť do šachových ligových 
súťaží v drese UPJŠ. 

Neváhajte a zapíšte si niektorý 

Staňte sa šachovými 
virtuózmi z ponúkaných predmetov. To Vám ga-

rantuje výkonnostné zlepšenie v šacho-
vej hre, nových priateľov a nakoniec 
aj možnosť sebarealizácie! 

V akademickom roku 2015/16 sa 
ÚTVŠ v spolupráci s PF UPJŠ rozhodol 
prvýkrát ponúknuť študentom Univerzity 
P. J. Šafárika možnosť zapísať si a ab-
solvovať v rámci predmetu ŠPORTOVÉ 
AKTIVITY tri šachové predmety, ktoré bu-
de zabezpečovať prof. RNDr. S. Vokál, 
DrSc., z Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ 
v Košiciach:

A. Základy šachu
B. Praktický šach
C. Kompozičný šach

Šach rozvíja kombinačné myslenie 
a trpezlivosť. Pri šachu treba pozorne 
sledovať dianie na šachovnici. Je to nie-
čo úplne iné ako počítačové hry. Šach 
pomáha udržať pozornosť a mládeži mô-
že iba pomôcť. 

Podporu výučby šachu na školách 
odporučil členským krajinám EÚ aj 
Európsky parlament. Sú krajiny, kde sa 
šach vyučuje na všetkých školách (napr. 
v Arménsku), prípadne iba na vybraných 
školách (napr. v USA, vo Veľkej Británii, 
v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, 
Taliansku a teraz už aj v Česku).

Šach môže byť aj symbol cesty 
k úspechu a dôležitá súčasť každoden-
ného života. Šach je univerzálny liek – 
pravidelné namáhanie mozgu pomáha.

Šach môže pomôcť aj v bežnom živote 
– učí efektivite a trénuje mozog nato, 
aby správne a rýchlo rozmýšľal. Šach 
učí uvažovať dopredu – predvídať, nedá 
sa však hrať nasilu.

Počítače a internet poznačili šach. 
Databázy šachových partií umožňujú veľ-
mi detailnú prípravu na súboj so známym 
šachistom.

Prvý ponúkaný predmet základy 
šachu je určený pre začiatočníkov. 
Záujemca sa tu zoznámi s pravidlami ša-
chu a so základmi šachovej hry. Každý 
vysokoškolsky vzdelaný mladý človek by 
mal ovládať aspoň základy šachovej hry. 
Preto neváhajte zapísať si tento predmet, 
ak je pre Vás šach neznámou hrou! 

Druhý ponúkaný predmet praktic-
ký šach je určený pre tých študen-
tov, ktorí už poznajú základy šacho-
vej hry. V praktickom šachu stoja proti 
sebe dvaja súperi a jeden ide po krku 
druhému. Nehrá sa na krásu, prioritou 
je soka zničiť. O víťazovi často rozho-
duje chyba súpera. V tomto predmete 
študent rozvinie svoje logické myslenie 
a oboznámi sa so základmi otvorenia 
šachovej hry a koncovkami, prvkami 
šachovej stratégie a taktiky. Hraný šach 
je predmet, ktorý záujemcovi poskytne 

základné znalosti pre jeho ďalšie úspeš-
né pôsobenie v niektorom z družstiev TJ 
Slávie UPJŠ Košice.

Tretí ponúkaný predmet kompo-
zičný šach je o kráse šachovej hry. 
Obrazne povedané, praktický šach je 
ako hokej, kompozičný šach ako kraso-
korčuľovanie. Ako vlastne súťažia kom-
poziční šachisti? Sú dva druhy súťaží 
– skladateľská a riešiteľská. V skladateľ-
skej súťaži musíte podľa zadania a v ur-
čenom čase vymyslieť originálnu šacho-
vú situáciu, postavenie figúr a pešiakov. 
Voláme to šachová skladba. V riešiteľ-
skej súťaži sa takéto úlohy riešia. Ide 
o známe čierno-biele obrázky z novín, 
najčastejšie so zadaním „mat 2. ťahom“. 

Po absolvovaní týchto predmetov (ale-
bo aspoň niektorého z nich) isto poviete 
„Milujem túto hru.“ Hraný šach má v se-
be navyše aj istú dávku adrenalínu. 
V praktickej šachovej partii môžete pre-
žívať extrémne situácie, náročne partie 
však nie sú každý deň.

Niektorí z Vás sa isto spýtajú – „Je vô-
bec šach šport?“. Šach je rovná a fé- 

rová hra. Na začiatku súboja majú sú-
peri identické možnosti, tie isté zbrane 
– rovnocenné kamene. Šach môže hrať 
dieťa so seniorom, univerzitný profe-
sor s robotníkom. Šach však vyžaduje 
dlhodobú a silnú fyzickú a psychic-
kú záťaž. Náročné majstrovské partie 
nezriedka trvajú aj vyše päť hodín. Pri ša-
chu je dôležitá fyzická kondícia. Mnohí 
známi šachisti sa v rámci tréningu venujú 
aj telesnej príprave.

Šach je medzinárodne zrozumiteľ-
ný. Vďaka nemu máte priateľov a zná- 
mych po celom svete. Neváhajte 
a zapíšte si niektorý z týchto pred- 
metov!

prof. RNDr. S. Vokál, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
stanislav.vokal@upjs.sk
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Stretnutie katedier
obchodného práva 
Slovenskej republiky
a Českej republiky v Košiciach

Už tradične sa každoročne uskutočňuje spoločné stretnutie 
katedier obchodného práva právnických fakúlt slovenských a čes-
kých univerzít. Tentoraz sme v dňoch 11. – 12. júna 2015 mali tú 
česť privítať vzácnych pozvaných hostí na pôde UPJŠ v Košiciach. 
Toto prestížne akademické podujatie bolo pripravené pod gesciou 
organizačného tímu Katedry obchodného práva a hospodárskeho 
práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, predovšetkým vďaka jej 
vedúcemu, prof. JUDr. Jánovi Husárovi, CSc., osobitne prof. JUDr. 
Jozefovi Suchožovi, DrSc., JUDr. Regine Hučkovej, PhD., JUDr. 
Jozefovi Čorbovi, PhD., doc. JUDr. Kristiánovi Csachovi, PhD., LL. 
M., JUDr. Janke Vykročovej, CSc., ako aj ďalším členom tejto ka-
tedry, ktorí sa spolupodieľali na jeho úspešnom priebehu. 

Prvý deň spoločného (pracovného) stretnutia sa pozornosť zá-
stupcov jednotlivých katedier upínala na tvorivú výmenu skúse-
ností a pohľadov na obsah a rozsah výučby obchodného práva 
a nadväzných disciplín v obidvoch republikách. Svojou účasťou 
nás poctili vedecky erudovaní hostia z Katedry obchodného prá-
va Fakulty právnickej ZČU v Plzni – prof. JUDr. Přemysl Raban, 
CSc. (vedúci katedry), doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph. D. (tajom-
ník katedry); z Katedry obchodného práva PrF KU v Prahe – JUDr. 
Kateřina Eichlerová, Ph. D., JUDr. Lucie Josková, Ph. D., LL. M., 
JUDr. Vít Horáček, Ph. D., JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D., Mgr. 
Klára Hurychová; z Katedry obchodného práva PrF MU v Brne 
– prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (vedúci katedry), JUDr. Dana 
Ondrejová, Ph. D., JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph. D., Mgr. Monika 
Tichá; z Katedry súkromného práva a civilného procesu PrF UP 
v Olomouci – Mgr. Michal Černý, Ph. D.; z Katedry obchodného 

práva a hospodárskeho práva PrF UK v Bratislave – prof. JUDr. 
Pavol Kubíček, CSc.; z Katedry občianskeho a obchodného práva 
PrF TU v Trnave – JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Zuzana 
Nevolná, PhD., Mgr. Marek Maslák; z Katedry obchodného, hos-
podárskeho a finančného práva PrF UMB v Banskej Bystrici – doc. 
JUDr. Milan Ďurica, PhD. (vedúci katedry), JUDr. Martin Kubinec, 
PhD., JUDr. Monika Némethová, PhD., Mgr. Andrea Peleščáková, 
Mgr. Denisa Maková a tiež vzácny zahraničný hosť z oddelenia súk-
romného práva Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, 
v. v. i., v Prahe – doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. 

Vo večerných hodinách sa s odborným výkladom sprievodcu ko-
nala interesantná prehliadka mesta, zameraná na súčasné, ale aj 
minulé právnické (akademické) inštitúcie Košíc. 

V druhý deň, t. j. 12. júna 2015, sa stretnutie katedier obchod-
ného práva rozšírilo na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod ná-
zvom „Slovenské a české obchodné právo v roku 2015“, prebieha-
júcu v priestoroch Historickej auly UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 
ulici č. 2. Prednášajúci vo svojich vystúpeniach skúmali nanajvýš 
aktuálne a (nielen) na strane odbornej verejnosti rezonujúce otázky 
obchodnoprávnej teórie s presahom do aplikačnej praxe. Svoju po-
zornosť sústredili na nové, resp. novelizované rozhodcovské (spot-
rebiteľské) konanie, konkurz a reštrukturalizáciu, právo obchodných 
spoločností a (obchodné) záväzkové vzťahy s akcentom na rekodifi-
káciu súkromného práva v obidvoch republikách. 

Prichodí konštatovať, že spoločné stretnutie slovenských a čes-
kých katedier obchodného práva, ako aj medzinárodná vedecká 
konferencia naplnili programom predpokladaný cieľ. Patrí sa po-
ďakovať organizátorom a všetkým zúčastneným za ich trpezlivosť, 
konzistentné vystúpenia prednášajúcich a príspevky v plodnej (pod-
netnej) diskusii. Záverom im chcem zaželať veľa pozitívnej energie 
do ďalšej akademickej (pedagogickej) činnosti, nech aj nasledujúce 
stretnutia prebiehajú v rovnako priateľskom duchu a akademickej 
atmosfére. 

JUDr. Lukáš Cisko
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
lukas.cisko@upjs.sk

Prírodovedci otvorili stredoškolákom
okná CERN-u dokorán
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Zo života
filozofickej fakulty

Pavol  Jozef  ŠA FÁ R I K.
Pavol Jozef Šafárik sa v kultúrnom pove-

domí vníma ako priekopník modernej slavis-
tiky. Túto charakteristiku nadobudol vďaka 
svojím celoživotným vedeckým aktivitám 
spojeným s trpezlivým a dôkladným skúma-
ním otázok slovanskej filológie, histórie 
a etnológie. 

Treba zdôrazniť, že Šafárik sa vyprofiloval 
na vedca a slavistu európskeho formátu 
z nekonvenčného meditatívneho básni-
ka a teoretika poézie. Toto predvedecké 
obdobie sa u Šafárika viaže predovšetkým 
na jeho kežmarský študijný pobyt v rokoch 
1810 až 1814. Do Kežmarku na tamojšie 
evanjelické lýceum prišiel z rodného gemer-
ského prostredia, v ktorom dostal základnú 
výchovu a vzdelanie od otca, evanjelického 
kazateľa a učiteľa v Kobeliarove, a potom 
od učiteľov na gymnáziách v Dobšinej 
a v Rožňave. 

Školské roky strávené na kežmarskom lý-
ceu znamenajú pre mladého etnicky, posto-
jovo a literárno-esteticky nevyprofilovaného 
mládenca veľmi veľa. Jeho túžbu po umení 
a poznaní mu sprostredkovala nielen škola, 
ale aj liberálne budovaná lyceálna knižnica, 
v ktorej našiel mnoho titulov na profilovanie 
svojich odborných a umeleckých záujmov. 
V škole objavil latinských autorov, nemeckú 
poéziu a postavy českého národnoobrode-
neckého hnutia, osobitne práce českého 
buditeľa a jazykovedca Jozefa Jungmanna. 
Tu sa zdokonalil v cudzích jazykoch, dokon-
ca tak, že začal prekladať niektoré časti 
z diel Aristofana, Schillera, Miltona a iných 
známych autorov. Z profesorov školy si spo-
mínal najmä na Johanna Genersicha, ktorý 
mu priblížil podstatu Herderovej filozofie 
a inšpiroval ho pri hľadaní odpovedí na otáz-
ky kultúrno-nacionálneho charakteru. Aj 
vďaka Genersichovi sa dostal k literatúre, 
ktorá ho zorientovala v otázkach etnogenézy 
nemeckého národa a jeho kultúry, ale sú-
časne ho inšpirovala hľadať odpovede 
na otázky súvisiace s miestom a úlohou slo-
vanských národov a ich kultúr v európskom 
priestore. 

Kežmarské obdobie Šafárikovho života 
sa zavŕšilo vydaním jeho básnickej zbier-
ky Tatranská múza s lýrou slovanskou, 
ktorá vyšla roku 1814 u kníhtlačiara Jozefa 
Meyera. Šafárik ju venoval spišskému šľach-
ticovi a uhorskému vzdelancovi Georgovi 
Berzewiczymu, ktorý finančne podporil jej 
vydanie. Poézia mladého Šafárika je osobitá 
v tom, že precizuje romantické poetologické 
tendencie v čase kulminácie klasicistické-
ho estetického kánonu v slovensko-českom 
literárnom kontexte. Šafárik vo svojich bás-
ňach ozvláštňuje pravidlá a normy klasicis-
tickej estetiky tým, že do nich vnáša poetic-
ký a meditatívny jazyk a exponuje 
v nich subjektívnosť pohľadu na vesmír, 
Boha a človeka, na prírodný priestor, ale na-
príklad aj na tému zložitého vyrovnávania sa 
básnika s ilúziami sveta mladosti. Za týmito 
subjektívne poňatými filozoficko-duchovnými 

sugesciami nemožno nevidieť Šafárikovu 
inšpiráciu Miltonovým dielom Stratený raj, 
ale aj duchovnými princípmi básnickej tvor-
by, ktoré sa v čase jeho mladosti postupne 
vytrácali z dovtedy populárnej ornamentál-
nej rokokovej poézie. Šafárikova básnická 
zbierka bola dlhý čas na periférii čitateľské-
ho záujmu i bádateľskej pozornosti. Bolo 
to spôsobené nielen tým, že v kontexte 
Šafárikovej dominantnej vedeckej aktivity 
sa vnímala ako okrajová činnosť, ale najmä 
preto, že ju napísal v slovakizovanej češtine, 
ktorá sa v Čechách nestretla s pochopením 
a v slovenskom prostredí sa vnímala ako 
knižná čeština. Vďaka výbornému prekladu 
Šafárikovej zbierky básnikom a preklada-
teľom Ľubomírom Feldekom do súčasnej 
slovenčiny sa utvoril pre ňu nový recepč-
ný priestor, do ktorého má možnosť vstúpiť 
nielen školská literárna prax, ale aj čitateľ 
hľadajúci inšpirácie v slovenskej klasicistic-
kej poézii otvorenej inovatívnym spôsobom 
básnického zmocňovania sa sveta.

Z Kežmarku viedla Šafárikova cesta za 
ďalším vzdelaním do Jeny. V tomto význam-
nom centre nemeckých nacionálnych po-
hybov a kultúrnych úsilí pokračuje vo svojej 
básnickej činnosti, ale treba zdôrazniť, že 
tá už má viac-menej príležitostný charakter. 
Popri nej Šafárik venuje značnú pozornosť 
štúdiu viacerých odborov: pedagogiky, filo-
zofie, teológie, jazykovedy, filológie, mate-
matiky a astronómie. Popri štúdiu pozorne 
sleduje búrlivý verejný život vo vtedajšom 
Nemecku, avšak aktívne sa doň nezapája. 
Dáva prednosť návštevám knižníc a univer-
zitným posluchárňam. Osobitnú pozor-
nosť venuje teoreticko-estetickým otázkam 
literárneho umenia, najmä vzťahu medzi 
antickým ideálom krásna a harmónie a kon-
cepciou národnej kultúry. Na tomto zdanlivo 
odlišnom teoretickom základe vytvoril po 
štúdiách v Jene v spolupráci s Františkom 
Palackým teoretickú prácu Počátkové 
českého básnictví obzvláště prozodie 
(Bratislava 1818), ktorá sa v literárnoved-
nom prostredí hodnotí ako pokus o verzolo-
gickú reformu antickej literárnej tradície 
v Čechách.

V roku 1819 Šafárik odchádza do Nového 
Sadu, kde žil a pracoval takmer 15 rokov na 
tamojšom pravoslávnom srbskom gymná-
ziu ako riaditeľ a neskôr ako jeden z jeho 
profesorov. V tomto prostredí sa začala jeho 
rozsiahla slavisticky zameraná vedecká prá-
ca. Tu dokončil prvý veľký vedecký projekt, 
ktorý začal koncipovať už v Jene, a to učeb-
nicu o slovanských jazykoch a literatúrach, 
ktorá vyšla po nemecky v budínskej uni-
verzitnej tlačiarni v roku 1826 pod názvom 
Geschichte der slawischen Sprache und 
Literatur nach allen Mundarten. Toto dielo, 
ktoré uzavrelo Šafárikovo rané poeticko-ro-
mantické obdobie, je v odborných kruhoch 
považované za základné vedecké dielo sla-
vistiky s vypracovanou metódou komplexné-
ho spracovania rozsiahlej literárno-jazykovej 

látky. Snahou o prirodzenú systematizáciu 
jazykov a literatúr, globálnym pohľadom na 
slovanstvo a jeho jazykové členenie, zarade-
ním slovenčiny medzi samostatné „náre-
čia“ na úroveň s češtinou, ale aj redefino-
vaním pojmov slovanský národ, slovanský 
jazyk, slovanská literatúra a literárna kultúra 
Šafárik otvoril cestu k ďalšej vedeckej dis-
kusii nielen o literárnovednej porovnávacej 
metodológii a metodike, ale aj o možnos-
tiach syntetického skúmania literatúry a ja-
zyka v slavistickom priestore.

V spolupráci s Jánom Kollárom a J. B. 
Benediktim vydal v roku 1823 prvý a v roku 
1827 druhý zväzok zbierky slovenských 
ľudových piesní pod názvom Písně světské 
lidu slovenského v Uhřích, čím sa naplni-
la zmysluplnosť ich dlhoročnej vzájomnej 
spolupráce v oblasti výskumu ľudovej slo-
vesnosti. Treba zdôrazniť, že Šafárik touto 
prácou potvrdil svoj záujem o ľudovú sloves-
nosť, ktorá u neho pretrvala po celý život. 

Počas pobytu v Novom Sade intenzívne 
začal pracovať na svojom najväčšom vedec-
kom projekte – Slovanských starožitnos-
tiach, ktoré dokončil a vydal v Prahe v roku 
1837. Do Prahy sa presťahoval v roku 1833 
na podnet českých vlastencov a vzdelancov, 
ktorí mu vytvorili nielen lepšie podmienky na 
vedeckú prácu, ale založením špeciálneho 
fondu sa postarali aj o lepšie finančné ohod-
notenie jeho práce. Šafárik skoncipoval 
svoje najvýznamnejšie dielo ako encyklope-
dické kompendium o starých dejinách a kul-
túre Slovanov: Dokázal, že Slovania, vrátane 
Slovákov, sú autochtónnym etnicko-kultúr-
nym celkom a zároveň neoddeliteľnou sú-
časťou európskych dejín a kultúry. Napriek 
komplikovanému jazyku (je napísané archa-
izovanou odbornou češtinou prvej polovice 
19. storočia, navyše ovplyvnené zložitou 
nemeckou a latinskou syntaxou) 
a niektorým dobovo ohraničeným poznat-
kom, záverom a hypotézam bolo toto dielo 
väčšinou pozitívne prijaté slavistickou, ale 
nielen slavistickou odbornou komunitou. 
Šafárik v ňom totiž nereagoval, ako niektorí 
slovanskí intelektuáli, na výzvy dobových 
politických koncepcií európskeho kultúr-
neho a duchovného dualizmu, ale pokúsil 
sa v ňom načrtnúť – na vedeckom zákla-
de – problematiku etnogenézy Slovanov. 

V tomto kontexte treba 
pripomenúť aj jeho ve-
decké krédo, ktoré má 
aj dnes trvalú platnosť: 
„... len úprimná práca 
vynaložená na ceste 
za pravdou dáva cenu 
človeka“.

Pražské tvorivé ob-
dobie Šafárik zavŕšil 
tretím veľkým vedeckým 
projektom, Slovanským 
národopisom (1842), 
na ktorom začal praco-
vať už v Novom Sade. 
Toto encyklopedicky po-
ňaté dielo je zavŕšením 
Šafárikovho záujmu 
o národopisnú proble-
matiku slovanských ná-
rodov. Nazhromaždil 
v ňom a spracoval ob-
rovské množstvo grafic-
kého, folkloristického, 
zemepisného, archeolo-
gického, jazykového, li-
terárneho, etnografické-
ho a štatistického mate-
riálu s cieľom podrobne 
poukázať predovšetkým 
na charakteristické zna-
ky jazykov jednotlivých 
slovanských národov. 
Ako vzory týchto jazykov 
uvádzal ľudovú slovesnú tvorbu, ktorú pova-
žoval za prirodzený zdroj pestovania 
a rozvíjania jazyka. Jeho vedecký prístup 
bol inšpiratívny aj pre štúrovskú kodifikačnú 
jazykovednú prax.

Pavol Jozef Šafárik svojím intímnym bás-
nickým dielom, ale najmä mnohostranným 
vedeckým dielom o Slovanoch, o poznávaní 
ich dávnych osudov v európskom priestore 
sa stal príkladom človeka, ktorý sa usiloval 
skĺbiť túžbu po prirodzenej umeleckej kráse 
s túžbou po prirodzenej systematizácii ja-
zykov a literatúr. Z originálneho básnika sa 
vyprofiloval na vedca a slavistu európskeho 
formátu, ktorý svojím dielom prekvapil 
a oslovil širokú odbornú komunitu. 

Pre uvedené kvality oslovil aj zakladateľov 
univerzity, ktorí si jeho meno „požičali“ do jej 

názvu. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa 
od svojho založenia v roku 1959 usiluje nie-
len napĺňať vedecký odkaz kobeliarovského 
rodáka, ale intenzívne pracuje na sprístup-
není jeho diela pre čitateľskú verejnosť. 
Z uvedeného dôvodu v roku 1991 vedecká 
rada UPJŠ schválila vydanie sedemzväz-
kových Spisov P. J. Šafárika v slovenčine. 
Doterajšie štyri vydané zväzky svedčia 
o tom, že sa jeho dielo prirodzene včlenilo 
do slovenského recepčného priestoru 
a zaujalo svojou výpovednou hodnotou 
nielen vedeckú, ale aj laickú komunitu.

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Katedra slovakistiky, 

slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

jan.gbur@upjs.sk

UMELEC,
SLAVISTA
A PREDCHODCA
MODERNEJ 
FILOLÓGIE

Už tretí rok sa na pôde Katedry slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie stretli mladí vysokoškoláci – začínajúci autori, aby 
počas piatich dní v termíne od 14. do 18. septembra absolvovali 
týždeň tvorivého písania.

Ars Šafarikiana má podporovať ideu tvorivosti na akademic-
kej pôde, ktorá by nemala byť len miestom rozvíjajúcim intelekt. 
Zameranie na múzickosť reprezentujú aj jednotlivé zložky – popri 
samotných dielňach tvorivého písania, počas ktorých slúžili ako 
inšpirácia literárne texty, vizuálne umenie či predmety určené na 
bežné používanie, boli súčasťou tohto ročníka aj besedy s autor-
kami, odborná prednáška, rozbory vlastnej tvorby aj početné dis-
kusie o literatúre a jej fungovaní. Lektorkami boli prof. PhDr. Marta 
Součková, PhD., Mgr. Lenka Šafranová, PhD., a Mgr. Daniela 
Burdová, PhD., ktoré sa vo svojej pedagogickej činnosti aj v od-
bornej reflexii zaoberajú prevažne súčasnou literatúrou.

Desiati účastníci, ktorí boli vybratí na základe poslaných vlast-
ných textov, študenti domácej univerzity aj univerzít v Brne, 
Bratislave, Prešove a Nitre, sa na besede stretli s debutantkou 
prozaičkou Katkou Vargovou aj etablovanou poetkou Máriou 
Ferenčuhovou. Odbornú prednášku Mystifikace a pseudony-
my v současné české literatuře predniesol prof. PhDr. Lubomír 
Machala, CSc., z Univerzity Palackého v Olomouci a potvrdil tak 
dôležitosť poučenosti autorov pri písaní vlastných textov.

Básnické, prozaické aj dramatické texty, ktoré vznikli počas 
dielní alebo aj mimo nich, budú uverejnené v spoločnom zborníku 
na konci kalendárneho roka.

Mgr. Daniela Burdová, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

lesodani@gmail.com

Ars Šafarikiana 2015
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Slávnostný príhovor
doc. RNDr. Sergeja Mochnackého, CSc.,
riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
(pri príležitosti 65. výročia jej vzniku) 

Vážená pani prorektorka,
vážená pani rektorka a páni rektori,
vážené panie dekanky a páni dekani, 
vážené panie prorektorky, páni prorektori,
panie prodekanky, páni prodekani, 
dámy a páni, ctení hostia,

vítam vás na akademickej pôde Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v botanickej 
záhrade.

V tomto roku si pripomíname 65 rokov exis-
tencie botanickej záhrady, ktorá je súčasťou 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(BZ UPJŠ). Botanická záhrada bola založená 
rozhodnutím Povereníctva školstva zo dňa 
5. mája 1950 pod číslom 103290/50-III/1 
ako Botanický ústav Vysokej školy poľnohos-
podárskeho a lesníckeho inžinierstva v Ko- 
šiciach  v areáli bývalého Komenského ústa-
vu na Komenského ulici, v dnešnom areáli 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach.

Dovoľte mi, aby som niekoľkými slovami 
priblížil históriu vzniku a vývoja našej inštitúcie, 
ako aj jej výsledky a úspechy, na ktoré sme hr-
dí a ktorými naša BZ v Košiciach žije.

Hlavným iniciátorom, organizátorom 
a entuzianistom vzniku botanickej záhrady 
v Košiciach bol doc. Dr. Jozef Rácz, ktorý sa 
stal jej riaditeľom.  BZ vznikla ako súčasť budo-
vania a rozvoja biologických odborov 
v Slovenskej akadémii vied (SAV) v Košiciach. 
V tom čase mala rozlohu 3 ha, ktoré boli nedo-
stačujúce na plánovanú činnosť, a preto sa na 
jej výstavbu vybrala plocha pod Rozáliou 
v mestskej časti Košice-Sever. Napokon sa 
ustálila výmera botanickej záhrady na 48 ha 
a rozšírila sa na územie Červeného brehu po 
baňu na Bankove. Doc. Dr. Rácz pôvodne plá-
noval vybudovanie oddelení taxonómie, ekoló-
gie, genetiky, biochémie, pedológie, cytopato-
lógie, referát dokumentačný, študijný a knižni-
cu. Napriek jeho snahe sa tieto plány neusku-
točnili. Od 1. 7. 1956 viedol prácu Botanickej 
záhrady SAV v Košiciach až do jesene 1958 
Ing. Vít Bojňanský, neskôr až do zániku tohto 

pracoviska SAV Ing. Anton Laffera. V roku 
1958 bol daný do užívania expozičný skleník, 
ktorý bol na vtedajšiu dobu jeden z najväčších 
v strednej Európe.

Poslednou kapitolou prvého desaťročia bo-
tanickej záhrady, ktorej sa v tlači bežne pripi-
sovala perspektíva grandiózneho rozvoja, bola 
31. 12. 1959 delimitácia na novovznikajúcu 
vysokú školu – Pedagogický inštitút 
v Košiciach. Z dovtedajšieho vedeckého a pe-
dagogického pracoviska, zameraného na rie-
šenie vedeckých problémov, sa začala presa-
dzovať potreba pedagogického zamerania pra-
coviska. Od tohto obdobia až do roku 1988 
pod striedavým vedením Ing. Tibora Antoša 
a Ing. Karola Naďa sa činnosť botanickej zá-
hrady prevažne orientovala na pedagogické 
a výchovné aktivity. Existencia Pedagogického 
inštitútu bola časovo limitovaná a v r. 1959 po 
vzniku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa stá-
va botanická záhrada jej súčasťou. 

V roku 1988 bol menovaný za riaditeľa BZ 
UPJŠ doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. 
Po oboznámení sa s dovtedajšou činnosťou 
BZ UPJŠ navrhol koncepciu rozvoja BZ UPJŠ 
do roku 2000, ktorá bola základom kreovania 
BZ UPJŠ a ktorá sa v päťročných intervaloch 
aktualizuje. Koncepcia budovania súčasnej 
BZ UPJŠ, jej dlhodobého rozvoja, vychádza 
zo základného poslania univerzitnej BZ ako 
vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie. 
Rieši organizačné začlenenie BZ v rámci uni-
verzity, personálne otázky, vedecké, pedago-
gické, environmentálne, kultúrne a osvetové 
zameranie činnosti, technické zabezpečenie 
prevádzky a budovanie celkového imidžu. Od 
roku 1990 je BZ  výskumné a pedagogické 
pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach.

BZ UPJŠ počas svojej existencie po organi-
začných, odborných a personálnych zmenách 
dokázala svoju opodstatnenosť ako jedna 
z dôležitých súčastí univerzitného vzdelávania 
a odolala rôznym snahám v minulosti  
a aj v nedávnej dobe, ktoré neboli vždy pre jej 
existenciu a rozvojové aktivity prajné a úprim-
né. Jedným z takýchto období bola politicko-
-spoločenská situácia po roku 1989. Najviac 
negatívne zasiahli BZ UPJŠ reštitúcie, a to 
konkrétne majetkovoprávne usporiadanie 
nehnuteľnosti s výmerou 30 ha, na ktorých je  
BZ umiestnená. Riešenie nárokov jednotlivých 
reštituentov trvalo 24 rokov. Až v roku 2014 sa 
po zložitých a náročných rokovaniach 
podarilo nehnuteľnosti k spokojnos-
ti zainteresovaných strán usporiadať. 
Uvedené časové obdobie nepriaznivo 
vplývalo na činnosť BZ a znemožňova-
lo naplno realizovať rozvojové zámery 
pracoviska. Aj napriek uvedenému BZ 
v rámci možností hľadala spôsoby, ako 
zabezpečovať svoju činnosť a realizovať 
hlavné úlohy univerzitnej BZ. 

Napriek dlhodobému nedostatočné-
mu financovaniu prevádzky BZ 
a značnému opotrebovaniu zariadení, 
pracovných mechanizmov,  častých 
havarijných stavov  a nedostatkov v ma-
teriálnom zabezpečení sa zamestnanci 

BZ snažia  plniť plánované zámery. V roku 
2014 sa vďaka vedeniu UPJŠ podarilo opraviť 
opláštenie tropických a subtropických expo-
zičných skleníkov, ktoré boli čiastočne v hava-
rijnom stave, nebezpečné pre zamestnancov 
a návštevníkov, neekonomické a neefektívne 
pri distribúcii a využívaní tepla. Sme presved-
čení, že po opláštení ďalších častí sústavy 
skleníkov, vybudovaní, vyregulovaní a sfunkč-
není vykurovania sa vytvoria a zabezpečia 
žiaduce podmienky na expozície s flórou tro-
pických a subtropických biotopov. Už teraz sa 
inovujú existujúce a budujú nové hodnotné 
a zaujímavé expozície. 

Mnoho nových zaujímavých a hodnotných 
expozícií a záhradných prvkov vzniklo aj vo 
vonkajšej časti BZ na ekologickej náučnej plo-
che, v arboréte introdukovaných drevín 
a v priľahlých priestoroch. 

Nebudem uvádzať aktivity a ďalšie výsledky, 
ktoré BZ v ostatnom čase dosiahla. Pre záu-
jemcov sú k dispozícii v správach o činnosti BZ 
UPJŠ. Uvedené skutočnosti sú najmarkantnej-
šie aj z pohľadu do budúcnosti. Vytvárajú pre 
BZ UPJŠ priestor a dávajú šancu na zapájanie 
sa do projektov, ktoré môžu veľkou mierou pri-
spieť k zabezpečovaniu jednotlivých rozvojo-
vých aktivít pri budovaní modernej, vedeckej, 
edukačnej, environmentálnej a kultúrno-spolo-
čenskej verejnej inštitúcie.

Dovoľte mi preto, aby som pri tejto príleži-
tosti poďakoval všetkým bývalým a súčasným  
zamestnancom a spolupracovníkom BZ, ve-
deniam UPJŠ a Rektorátu UPJŠ za ich prácu 
a snahu o rozvoj BZ UPJŠ v Košiciach. Najmä 
vďaka Vášmu neutíchajúcemu entuziazmu 
a nekonečnej ochote sa obetovať pre spoloč-
nú vec môžeme dnes hovoriť o našej BZ ako 
o poprednej vzdelávacej inštitúcii v oblasti bo-
taniky a environmentalistiky. O inštitúcii, ktorá 
napriek neľahkým podmienkam neustále na-
preduje, vyvíja sa a odovzdáva poznatky nielen 
študentom univerzity, ale aj žiakom a študen-
tom iných školských a výchovno-vzdelávacích 
inštitúcií, a širokej verejnosti návštevníkov 
z mesta Košíc, ale aj blízkeho a vzdialeného 
okolia a zo zahraničia.

Záverom mi dovoľte vysloviť skromné 
prianie.

Želám si, aby sme na našej spoločnej ceste 
mali aj v budúcnosti stále dostatok invencie 
a vytrvalosti, ale aj mnoho spoločných pria-
teľov ochotných podporiť našu BZ vždy  a za 
každých okolností. Aby naša BZ aj v budúc-
nosti dlhodobo patrila medzi BZ s najvyšším 
hodnotením na domácej pôde a aby si naďalej 
a trvalo udržiavala renomé úspešnej, dynamic-
ky sa rozvíjajúcej inštitúcie a bola prínosom 
aj pre návštevníkov a širokú verejnosť.

Ďakujem za pozornosť !

V októbri 2014 kolektív zamestnancov 
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach zís-
kal cenu Košického samosprávneho kraja, 
ktorú sme využili na odbornú a poznávaciu 
exkurziu do Krakova. Exkurzia sa uskutoč-
nila 7. a 8. júla 2015 a zúčastnila sa na nej 
väčšina zamestnancov botanickej záhrady. 
Počas exkurzie sme navštívili Botanickú zá-
hradu Jagelovskej univerzity 
v Krakove (Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Odborná a poznávacia exkurzia 
zamestnancov botanickej záhrady 

Rok 2015 je rokom, v ktorom si 
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach pripomína 65 rokov 
svojho vzniku. Súčasťou osláv bola medzi-
národná konferencia Edukácia 
v botanických záhradách a arboré-
tach, ktorá sa uskutočnila 10. septembra 
2015. Zúčastnilo sa na nej 32 účastníkov 
okrem Slovenska aj z Poľska, Ukrajiny 
a Českej republiky. Účastníkov konferen-
cie v zastúpení rektora UPJŠ privítala doc. 
Ing. S. Ručinská, PhD., prorektorka pre  
zahraničné vzťahy a mobilitu. Na konferen-
cii bolo prezentovaných 16 zaujímavých 
príspevkov a 3 posterové prezentácie 
o činnostiach a aktivitách botanických 
záhrad a arborét pri realizácii edukačných 
a výchovných podujatí. Odprednášané 
príspevky z konferencie budú publikova-
né v Suppl. 1, 2015, vedeckého časopisu 
Thaiszia. J. – bot., 2015. 

Roky 2014 a 2015 môžeme bez pochýb 
nazvať medzníkom v rozvoji botanickej zá-
hrady. Nielenže sa po niekoľkoročných ro-
kovaniach doriešili majetkové spory s Do- 
minikánskym konventom a všetky pozemky 
z cca 30 ha areálu botanickej záhrady sú 
už vo vlastníctve univerzity, nastal čas aj na 
rozsiahlu opravu opláštenia troch najvyšších 
expozičných skleníkov.  Tie boli sprístupne-
né a slúžili verejnosti nepretržite od októbra 
1958. Po 56 rokoch prevádzky a značnej 
opotrebovanosti skleníkov sa na jar  2014 
začalo s odkrývaním prvých častí a ošetro-
vaním konštrukcie. Tomu však predchádza-
lo vypratávanie záhonov a likvidácia stolov 
po obvode skleníkov s tropickou a sub-
tropickou flórou, vyberanie a presádzanie 
všetkých podrastových rastlín a orezanie 
vzrastlých drevín. Expozičné skleníky sa 
postupne menili na veľké stavenisko s päť-
poschodovým lešením, množstvom rozbité-
ho skla a opadaného tmelu. Len pre lepšiu 
predstavu pár faktov: odstránilo sa 31 600 
kg pôvodného zasklenia a oceľových profi-
lov, použilo sa 2 100 m2 polykarbonátových 
dosiek, takmer 3,5 km nových hliníkových 
profilov a približne 13,4 km tesnenia. Aj na-
priek precíznej práci realizačnej firmy sme 
mali miestami obavy, ako to všetko dopad-
ne. No po ukončení prác, vyčistení plôch 
a s príchodom jari sme videli, že rastliny – 
až na dva juhoafrické sukulenty – neutrpeli 
žiadnu ujmu. Obavy sme mali tiež o evoluč-
ne staré rastliny z druhohôr, cykasy, ktoré 
môžeme nazvať aj živými fosíliami. Týmto 

Čo všetko nás čaká 
po úspešne ukončenej 
oprave opláštenia 
skleníkov...

Po ročnej prestávke, ktorá bola spôsobe-
ná rozsiahlou opravou opláštenia troch naj-
vyšších skleníkov v botanickej záhrade, sa 
mohli opäť stretnúť nadšenci tvorivých dielní 
a kultúrnych aktivít v prírodnom a inšpiru-
júcom prostredí počas troch augustových 
nedieľ. Program festivalu tvorivosti a relaxu 
bol naplnený vystúpením detského divad-
la Cililing, ktoré sa počas dvoch termínov 
predviedlo so svojimi najnovšími rozprávka-
mi, výstavou veľkoformátových fotografií, vo-
zením sa na poníkoch, maľovaním na tvár, či 
ekohrami a súťažami s Ježkom Separkom. 

Jedinečná nedeľa bola realizovaná LARP 
klubom Košice, ktorého členovia predviedli 
svoje zručnosti a umenie na rôznych stano-
vištiach, ale aj počas tvorivej dielne pri práci 
s kožou. 

Po roku opäť hľadanie 
múz v botanickej záhrade

rastlinám vyrastajú nové listy len raz za rok a 
podstatná časť z nich sa v letnom období už 
úspešne preberala k životu. No ukončenie 
prác na opláštení skleníkov je len časťou za-
čatej rekonštrukcie. Preto sme sa pustili do 
úprav záhonov a čaká nás neľahký kus prá-
ce. Je potrebná celková výmena substrátu s 
navezením drenážnej vrstvy, s víziou nových, 
modernejších expozícií a prebudovaním po-
chôdzkových trás pre návštevníkov. Je plá-
nované tematické usporiadanie a vysadenie 
rastlín podľa miesta ich výskytu v prírode 
a v neposlednom rade na nás čaká vyčis-
tenie kolektorov a rekonštrukcia  kúrenia 
(znova pre predstavu: z jedného skleníka sa 
nám podarilo z pôvodne  zasypaných kolek-
torov ručne vyviezť viac ako 78 m3 hrubého 
kameniva, z toho podstatnú časť využijeme 
ako drenáž pri obnove výsadieb). 

   Nechýba nám chuť do práce, dobré ná-
pady ani entuziazmus a veríme, že návštev-
níci sa budú môcť už budúci rok prechádzať 
po nových expozíciách. 

Ing. Peter Fridman
vedúci oddelenia tropickej

a subtropickej flóry
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

peter.fridman@upjs.sk

Sme radi, že účastníci hľadania múz sú 
najmä detskí návštevníci, ktorým môžeme 
ponúknuť aktívne trávenie voľného času 
v príjemnom prostredí a v ktorých môžeme 
aj týmto podujatím už od útleho veku zvy-
šovať záujem o prírodu a povzbudzovať ich 
tvorivosť.

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. 
koordinátorka projektu 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
andrea.fridmanova@upjs.sk

Jagiellońskiego w Krakowie), oboznámi-
li sme sa s jej expozíciami, zbierkovým 
fondom a prácou krakovských kolegov. 
Záhradou nás sprevádzal jej riaditeľ prof. 
dr hab. Józef  Mitka, ktorý nám bližšie pred-
stavil ich aktivity, históriu, ale aj aktuálne 
problémy. Zaujímavá bola možnosť navštíviť 
múzeum botanickej záhrady, ktoré sa na-
chádza 
v areáli botanickej záhrady. Prezentujú 

v ňom, okrem iného, aj exponáty do-
vezené priamo z rôznych expedícií z 
tropických a subtropických oblastí, 
ktoré navštívili zamestnanci záhrady 
a známi krakovskí botanici od 19. 
storočia. 

Návšteva botanickej záhrady 
v Krakove bola pre všetkých zamest-
nancov inšpirujúcou a veríme, že 
sa stane základom na rozvoj ďalšej 
spolupráce medzi našimi botanický-
mi záhradami.

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Botanická záhrada UPJŠ 

v Košiciach
andrea.fridmanova@upjs.sk
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Univerzitná predajňa kníh
rozširuje svoje služby

Smernica o elektronickom 
publikovaní na UPJŠ v Košiciach 

Splav rieky
Tisza 2015

V dňoch 29. 6. – 3. 
7. 2015 zorganizoval 
Ústav telesnej výchovy 
a športu UPJŠ ďalší 
ročník Splavu rieky 
Tisza v Maďarsku. 
Spolu 38 účastníkov 

prepádlovalo 152 rieč-
nych kilometrov v úseku 
Tiszabecs-Dombrád, v rámci 
ktorého tvorí Tisza na dvoch 
úsekoch hranicu Maďarska 
s Ukrajinou a na krátkom 
5-kilometrovom úseku 
aj hranicu Maďarska so 
Slovenskom. Dovolenkový 
a športovo-rekreačný cha-
rakter splavu bol tohto roku 
opäť zvýraznený priaznivým 
počasím. Ubytovanie bolo 
počas splavu zabezpečené 
v kempoch so sociálnymi za-
riadeniami a sprchami, pri-
čom stravu si každý účastník 
zabezpečoval sám.  

Splav rieky Tisza je každo-
ročné podujatie určené nie-
len pre študentov (študenti 
zaň môžu získať 2 kredity) 
a zamestnancov UPJŠ v Ko- 

šiciach, ale aj širokú verejnosť. Už teraz Vás preto pozývame na je-
ho ďalší ročník!

Mgr. Peter Bakalár, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

peter.bakalar@upjs.sk
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Univerzitná knižnica prostredníctvom 
dvoch prevádzok Univerzitnej predajne kníh 
zabezpečuje prístup k študijnej literatúre 
a tým sa aktívne podieľa na plynulom zabez-
pečení výučby aj vedeckovýskumnej činnos-
ti študentov a zamestnancov univerzity.

Predávané portfólio tvorí predovšetkým 
univerzitná študijná a odborná literatúra na-
šich učiteľov podľa zamerania jednotlivých 
odborov vyučovaných na fakultách. Ponuka 
knižných titulov je rozšírená o mnohé odbor-
né publikácie iných vydavateľstiev, s ktorými 
má univerzita uzatvorenú komisionársku 
zmluvu.

Jednou z možností prístupu k študijnej 
literatúre je zakúpenie dostupného titulu 
priamo v niektorej z dvoch predajných pre-
vádzok Univerzitnej predajne kníh. 

Predajná prevádzka nachádzajúca sa 
v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Koši- 
ciach na Tr. SNP č. 1 sa zameriava prioritne 
na študijnú literatúru lekárskej fakulty, príro-
dovedeckej fakulty, filozofickej fakulty 

a fakulty verejnej správy. 
Nová prevádzka 

Univerzitnej predajne 
kníh sa nachádza 
v priestoroch Právnickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach 
na ulici Kováčska č. 26. 
Ponúka univerzitnú lite-
ratúru so zameraním na 
právnickú problematiku 
a rovnako aj publiká-
cie  iných vydavateľstiev 
zaoberajúcich sa právom. 

Webový portál UPJŠ e-shop Unibook  
www.unibook.upjs.sk  umožňuje zakúpiť 
ponúkanú literatúru z pohodlia obývačky. 
Zakúpená kniha sa následne odosiela kupu-
júcemu poštou na dobierku. 

Otváracie hodiny Univerzitnej predajne 
kníh prevádzkovanej na Tr. SNP 1 v Ko- 
šiciach sú každý pracovný deň od 9:00 do 
15:30 hod. a prevádzka na ul. Kováčska 26 
v Košiciach je otvorená od pondelka 

do stredy v čase od 9:00 do 15:30 hod. 
Obchodné podmienky, dostupnosť lite-

ratúry i otváracie hodiny prevádzok sú zve-
rejnené na stránke univerzitného e-shopu 
Unibook http://unibook.upjs.sk.

PhDr. Eva Medviďová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.medvidova@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši- 
ciach podporuje vydávanie elektronických 
publikácií, ktoré zabezpečujú študijný pro-
ces a vzdelávanie formou vysokoškolských 
učebných textov a učebníc, a rovnako pod-
poruje vydávanie elektronických publikácií 
prezentujúcich výsledky vedeckej činnosti 
našich zamestnancov vo forme monografií, 
zborníkov a podobne.

Pre UPJŠ ako vydavateľa elektronic-
kých publikácií zabezpečuje všetky činnosti 
Univerzitná knižnica prostredníctvom svojho 
organizačného útvaru – Oddelenia edičnej 
činnosti UK (ďalej len OEČ).

Dňa 20. 04. 2015 nadobudla platnosť 
a účinnosť nová smernica č. 2/2015 o elek- 
tronickom publikovaní na UPJŠ. Týmto 
dňom stratila platnosť a účinnosť pôvodná 
smernica č. 3/2014 o elektronickom publi-
kovaní. Nová smernica v sebe spája niekoľ-
ko aspektov vzájomných práv a povinností 
z pohľadu univerzity ako vydavateľa, z pohľa-
du fakulty ako pracoviska autora 
a z pohľadu samotného autora elektronickej 

publikácie. Povinnosťou vydavateľa je pri-
delenie ISBN, rozposielanie elektronickej 
publikácie knižniciam s právom povinné-
ho výtlačku, spro-stredkovanie uzatvorenia 
licenčnej zmluvy o uverejnení diela s auto-
rom, sprístupnenie elektro-nickej publikácie 
a zabezpečenie ochrany publikácie heslom 
proti kopírovaniu, tlačeniu alebo akémukoľ-
vek  zásahu do textu. Na požiadanie fakulty 
a po dohode s autorom OEČ zabezpečí ja-
zykovú a štylistickú korektúru, grafickú úpra-
vu a súlad vydávaných publikácií s platným 
Dizajn manuálom UPJŠ.

Povinnosťou fakulty je poskytnúť súhlasné 
alebo odmietavé stanovisko pred samotným 
elek-tronickým publikovaním, garantovať od-
bornú úroveň elektronickej publikácie 
a v prípade vzniku nároku na autorskú od-
menu ju aj v zmysle príslušného ustanovenia 
licenčnej zmluvy uhradiť.

Povinnosťou autora je poskytnúť OEČ 
celú potrebnú dokumentáciu zahŕňajúcu ná-
vrhový list, recenzné posudky a stanoviská, 
anotácie a iné podľa uvedenej smernice 

a v prípade nejasností poskytnúť aktívnu 
súčinnosť a vysvetlenie. Povinnosťou autora 
je zároveň vykonať autorskú korektúru ru-
kopisu a rešpektovať odborné odporúčania 
OEČ.

Prílohu smernice tvorí návrhový list na  
vydanie elektronického dokumentu, žiadosť 
o elektronické publikovanie, žiadosť o pride-
lenie čísla ISBN a osem návrhov licenčných 
zmlúv. Nová smernica presne definuje výšku 
autorskej odmeny, ktorú je možné autorovi 
vyplatiť po splnení podmienok definovaných 
licenčnou zmluvou.

Jednotlivé licenčné zmluvy rozdiel-
ne definujú nároky na autorskú odmenu 
a podmienky zve-rejnenia elektronickej 
publikácie. V prípade zborníkov a periodík 
zostavovateľ udelí univerzite iba súhlas so 
zverejnením. Autor učebnice, vysokoškol-
ského učebného textu, monografie alebo 
inej neperiodickej publikácie sa v licenčnej 
zmluve slobodne rozhodne, či vyjadrí súhlas 
s predajom, alebo poskytne elektronickú 
publikáciu na voľné sprístupnenie. Fakulta 
sa zároveň v licenčnej zmluve môže zaviazať 
k povinnosti zaplatiť autorovi honorár alebo 
finančný podiel z predajnej ceny. Na zákla-
de týchto skutočností administrátor univer-
zitného portálu Unibook www.unibook.upjs.
sk  nastaví parametre zverejnenia elektro-
nickej publikácie.

Elektronické publikovanie si pomaly razí 
svoju cestu aj medzi členov akademickej 
obce univerzity. Obrovskou výhodou je mini-
málna finančná náročnosť pre autora, fakul-
tu aj univerzitu a v neposlednom rade aj ne-
odškriepiteľná skutočnosť, že elektronické 
publikácie sú z hľadiska hodnoty publikač-
nej činnosti rovnocenné s tými tlačenými.

PhDr. Eva Medviďová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.medvidova@upjs.sk

Väčšina učiteľov Ústavu TV a športu UPJŠ v Košiciach okrem 
toho, že participuje na stále sa rozvíjajúcom študijnom programe 
šport a rekreácia a podieľa sa na zabezpečovaní rôznych športov 
pre študentov našej univerzity, aktívne sa venuje jednému či via-
cerým športom. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí ešte stále aktívne 
súťažia. 

Jedným z príkladov je určite 
doc. Mgr. Rastislav Feč, PhD., 
ktorý ešte stále aktívne preteká 
v dvoch športoch: v kickboxe 
a vo vzpieraní. A ako kolega trá-
vil leto?

Dňa 30. 6. 2015 sa zúčastnil 
Majstrovstiev Slovenska 
v Kickboxe v Lučenci, kde v ka-
tegórii Full Contact do 75 kg vy-
bojoval striebornú medailu. „Vo 
finálovom zápase som si poranil 
koleno, no aj napriek tomu som 
sa o týždeň neskôr zúčastnil 
súťaže I. ligy vo vzpieraní, kde 
som však pre zranenie kolena 
nepodal svoje obvyklé výkony,“ 
uviedol doc. Feč. Zranenie ko-
lena mu neumožňovalo veno-
vať sa kickboxu ani vzpieraniu. Keďže na „neaktivitu“ kolega nie je 
zvyknutý, vyskúšal beh, avšak aby mal väčšiu motiváciu, rozhodol sa 
pripraviť na maratón. Dňa 29. 8. 2015 sa zúčastnil svojho historic-
ky prvého maratónu pod názvom „Jazerný maratón“ v Košiciach, 
ktorý úspešne zvládol. Beh mu zachutil a plánuje sa zúčastniť aj sve-
toznámeho Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý sa 
uskutoční už tradične prvú októbrovú nedeľu. Okrem týchto dvoch 
športov spolu so svojou manželkou pravidelne vystupujú na rôznych 
plesoch a akciách na Slovensku i v zahraničí 
v spoločenských tancoch.

Druhým kolegom, ktorý leto trávil aktívne, je Mgr. Dávid Kaško, 
asistent  Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ. Okrem toho, že sa 
tiež pripravuje na košický Maratón mieru, pravidelne sa zúčastňuje 
viacerých bežeckých a triatlonových súťaží na Slovensku i v zahrani-
čí. Najzaujímavejšou a najťažšou súťažou tohto leta bola súťaž pod 
názvom Slovakman 226. „Ide o triatlon, pričom číslo 226 symboli-
zuje súčet  absolvovaných vzdialeností v kilometroch,“ uvádza Mgr. 
Kaško. Prvou disciplínou je 3,8 km plávania, po plávaní nasledu-
je cyklistika 180 km a posledným je maratónsky beh 42,195 km. 
Takéto vzdialenosti sú aj v súťaži Ironman. „Slovakman 226 je 
v podstate ‚neznačkový’ Ironman,“ dopĺňa Kaško. 

Mgr. Kaško absolvoval celý triatlon za čas 12:33:29. Vo svo-
jej kategórii skončil na 17. mieste. (Čiastkové časy – plávanie: 
1:22:29, depo1: 0:02:49, cyklistika: 6:27:37, depo2: 0:02:32, 
beh: 4:38:02.)

„Absolvovanie tejto súťaže je pre mňa cennou skúsenosťou. Vďaka 
tréningu na túto súťaž som nazbieral mnoho skúseností, ktoré môžem 
odovzdávať našim študentom,“ hovorí Mgr. Kaško. 

Tretím aktívnym učiteľom z radu ÚTVŠ UPJŠ, ktorý môže ísť štu-
dentom príkladom, je doc. PhDr. I. Šulc, CSc., ktorý sa celý život ve-
nuje basketbalu v každej jeho podobe – ako aktívny hráč, basketba-
lový tréner, učiteľ basketbalu a aktuálne znova ako aktívny hráč, ktorý 
reprezentuje svoju univerzitu a Slovenskú republiku. V dňoch 
1. – 3. mája 2015 sa zúčastnil s výberom zo Slovenska medziná-
rodného turnaja vo Ľvove (jeden z Európskych turnajov kalendára 
ESBA), kde družstvo získalo 1. miesto v kategórii seniori 65+. Títo ak-
tívni páni sú nominovaní na ME v basketbale seniorov v kategórii 70+ 
v marci 2016 v Novom Sade. Okrem toho v priebehu posledných pár 
rokov Dr. I. Šulc získal 5 certifikátov v programe SM systém, ktorý je 
zameraný na odstránenie bolestí a problémov 
s chrbticou.

Mgr. A. Buková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach 

alena.bukova@upjs.sk                                                                                            

Učitelia
Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ,
ako ich nepoznáte
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 nielen do vrecka

KalendáriumSkratky vedecko-pedagogických
a akademických titulov

Po horúcich letných dňoch opäť raz na dvere za-
klopal nový akademický rok. Brány piatich fakúlt na-
šej úspešnej univerzity prekročili desiatky štúdiachti-
vých maturantov, ktorí sa práve zorientúvajú v čase 
a priestore. Zoznamujú sa nielen so študijným 
poriadkom, programom, akademickou etiketou, ob-
sahom prednášok a seminárov, ale aj s množstvom 
nových vyučujúcich s rôznymi titulmi. Neraz sme 
svedkami toho, že práve tie im v začiatkoch často 
spôsobujú nemalé problémy a nám v istých situáciách 
vyludzujú na tvárach úsmev. Prváci teda nevedia, 
koho ako oslovovať a my dlhšie pôsobiaci na univer-
zitnej pôde nie vždy dokážeme skratky akademických 
a vedecko-pedagogických titulov správne písať. 

Tvorenie ustálených slovných jednotiek skracova-
ním (abreviáciou) je prirodzeným jazykovým proce-
som, ktorého výsledkom sú skratky, čiže abreviatúry. 
Delia sa na základe viacerých hľadísk. Predovšetkým 
podľa toho, či sa používajú len v písaných preja-
voch alebo aj v ústne realizovaných komunikátoch. 
Teda ide o grafické (atď., napr.) a graficko-fónické 
skratky (EÚ, UPJŠ). Ku grafickým, ustáleným a tzv. 
lineárnym skratkám patria aj skratky vedecko-pe-
dagogických titulov doc. a prof. Tie sa, na rozdiel 
od akademických titulov RNDr., PharmDr., JUDr., 
PhDr., PaedDr., ThDr., ktoré sa udeľujú po úspeš-
nom absolvovaní rigorózneho pokračovania,  píšu 
s malým začiatočným písmenom. Napr. Naša redak-
torka na medzinárodnej konferencii oslovila prof. 
JUDr. Pavla Chalupu, CSc., a doc. PhDr. Jána Šota, 
PhD. Jedine v prípadoch, keď stoja na začiatku vety, 
napr. Doc. RNDr. Emil Valaš, PhD., je predsedom 
novovymenovanej štátnicovej skúšobnej komisie., 
sa skratky uvedených vedecko-pedagogických titulov 
píšu s veľkou grafémou. Rovnako pri korešpondencii, 
ak titul tvorí začiatok adresy, sa skratka doc. či prof. 
píše s veľkým začiatočným písmenom Prof. MUDr. 
Ján Muk, CSc., Lekárska fakulta Univerzity P. J. 
Šafárika, Trieda SNP 1, 040 11 Košice.

Ako vyplýva z pracovnej náplne profesorov a do- 
centov, okrem vedeckovýskumnej práce pôsobia, 
samozrejme, aj pedagogicky, predovšetkým ako pred-
nášajúci. Ich študenti sú od prvého ročníka adeptmi 
na úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia. Po ab-
solvovaní 1. stupňa na niektorých fakultách získavajú 
akademický titul v skratke Bc., po absolvovaní 
2. stupňa Mgr., Ing., MUDr. alebo MVDr. Teda skrá-
tené podoby titulov Bc. a Mgr. sa píšu vždy s veľkým 
začiatočným písmenom, či už je to vo vete, alebo 
na jej začiatku. Sú vo väčšine prípadov medzinárod-
né a ich písanie je ustanovené v zákone o vysokých 
školách.

Všetkým pedagógom, vedeckým a ostatným pra-
covníkom s titulmi či bez nich, ako aj čakateľom 
na udelenie akademických titulov pôsobiacim 
na našej univerzite prajem šťastné vykročenie 
do nového akademického roka 2015/2016.

Aby	slovenčina	
neplakala...

Európska noc
výskumníkov

25. septembra 2015
https://www.upjs.sk/public/media/2331/

noc-vyskumnikov-2015.jpg

Vojna a mesto
v 20. storočí

25. – 26. septembra 2015
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

– Slovenská historická spoločnosť pri SAV
– Historický ústav SAV 

https://www.upjs.sk/public/media/2025/
KH-konf-program.pdf

Prírodovedecká čajovňa

30. septembra 2015
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

https://www.upjs.sk/public/media/11954/
Pv_cajovna_12_plagat_A4_screen.pdf

Dni otvorených dverí
– jesenná časť

9. októbra 2015
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

www.bz.upjs.sk

Deň otvorených dverí
na UPJŠ v Košiciach 

9. októbra 2015
UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/

Včelárstvo – výstava 

16. októbra – 1. novembra 2015 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

www.bz.upjs.sk

Týždeň vedy a techniky
na Slovensku

9. – 15. novembra 2015 
http://www.tyzdenvedy.sk/

Vedeli	ste,	že...
...20.	9.	2015	uplynulo

5	rokov	od	sprístupnenia
prvej	budovy

v	univerzitnom	areáli
na	Moyzesovej	9?

Ide	o	sídlo
Univerzitnej	knižnice	UPJŠ

a	prednáškovej	auly	Kostlivého.	

...	13.9.2015	uplynulo	10	rokov	
od	slávnostného	otvorenia	

zrekonštruovanej
Právnickej	knižnice	UK

v	budove	Právnickej	fakulty
UPJŠ	v	Košiciach?	

 
...v	roku	2015	uplynulo	65	rokov
od	založenia	Botanickej	záhrady	

UPJŠ	v	Košiciach?		

EKASUS 2015:
Ekonomické aspekty
územnej samosprávy

V. Vedecká konferencia.

13. novembra 2015
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/
fakulta-verejnej-spravy/11926

Tajomné vlčie hory
– výstava fotografií   

20. novembra – 6. decembra 2015 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

www.bz.upjs.sk

Univerzitné dni športu UPJŠ

23. – 26. novembra 2015  
Ústav telesnej výchovy a športu

UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/

Čas strávený štúdiom na univerzite je nenahraditeľným obdobím v živo-
te hádam každého jedného človeka. Jednou z množstva aktivít, ktoré sú 
študentom ponúknuté, je aj zahraničný pobyt v rámci programu Erasmus+. 
Tento rok som aj ja dostala šancu vycestovať do hlavného mesta Slovinska 
Ľubľany.  

Pre niekoho bude Ľubľana vždy iba hlavné mestom Slovinskej republiky. Iní 
ju budú poznať ako „malé Benátky“. Pre mňa je mestom drakov. Pozornejším 
okom si môžete všimnúť draky na mnohých miestach, počnúc známym 
Dračím mostom cez postavičky drakov na lavičkách, oknách na hrade a sym-
boloch na suveníroch, ktoré určite pri odchode z tohto mesta nakúpite. 

O Ľubľane sa hovorí ako o malých Benátkach. Čaro a atmosféra centra 
mesta, kde si môžete dať výbornú kávu a posedieť si s priateľmi pri brehu 
rieky Ljubljanica s výhľad na hrad je magnetom, ktorý každoročne láka tisícky 
turistov. Množstvo kultúrnych  a športových akcií, ktoré sa tu konajú každý 
týždeň, obrovský zelený park Tivoli, úžasný mestský systém požičiavania 
bicyklov, priateľskí ľudia, schopnosť dorozumieť sa na každom kroku (kde aj 
70-ročný pán v autobuse či staršia pani v trafike hovoria plynule po anglicky), 
absolútny pocit bezpečia. To sú veci, pre ktoré musíte toto mesto jednodu-
cho milovať.

Študentské mesto. Aj takýto prívlastok má Ľubľana. Každoročne Univerzita 
v Ľubľane otvára svoje brány pre 48 000 domácich študentov a ďalších 1 800  
zahraničných študentov (pričom celkový počet obyvateľov Ľubľany sa pohy-
buje okolo 275 000). Univerzita bola založená v roku 1919 a pozostáva z 23 
fakúlt a 3 ústavov. Študijný program na právnickej fakulte dával možnosť vybrať 
si z predmetov z rôznych oblastí práva, najmä medzinárodného a európskeho. 
Predmety  boli vedené v anglickom jazyku domácimi, ale aj americkým lekto-
rom. Hneď na prvom uvítacom stretnutí sme dostali potrebné informácie a ma-
teriály od našej koordinátorky, ktorá s nami ochotne odkomunikovala akékoľ-
vek otázky či problémy.  Stretnutie zakončila ich známym študentským heslom 
„study hard, party hard“, ktorého sme si všetci snažili pevne držať.

Začiatky, keď všetci a všetko naokolo vás je nové, 
bývajú ťažké. No po dlhých 5 mesiacoch v tejto krajine 
sa mi koniec, keď som sa musela rozlúčiť a povedať 
„adijo“, zdal oveľa ťažším. Druhý domov. To je môj 
prívlastok pre toto mesto. 

Mgr. Daniela Onofrejová
interná doktorandka na Katedre obchodného práva

a hospodárskeho práva 
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

daniela.onofrejova@upjs.student.sk

Študentka LF UPJŠ získala 1. miesto 
v medzinárodnej súťaži

Lekársku fakultu UPJŠ repre-
zentovali študentky všeobecného 
lekárstva Ivana Matejová a Petra 
Drenčáková na IV. ročníku medzi-
národnej vedeckej konferencie 
Science4Healt, ktorý sa konal 
v dňoch 14. – 18. apríla 2015 
v Moskve. Konferencia pre mla-
dých vedcov, študentov 
a lekárov do 35 rokov sa uskutoč-
nila na pôde Peoples‘ Friendship 
University of Russia.  

Okrem prezentovania rôznych 
vedeckých prác, prednášok a se- 
minárov vedených popredný-
mi vedcami z celého sveta bola 
vyhlásená aj súťaž v manuálnych 
chirurgických, stomatologických 
a intenzivistických zručnostiach. 
Absolventka LF UPJŠ, vtedy eš-
te študentka 6. ročníka, Ivana 
Matejová sa zúčastnila dvojeta-
povej súťaže v kardiopulmonálnej 
resuscitácii pozostávajúcej z ve-
domostného testu a praktických 
zručností a vďaka súčtu dosiahnu-
tých bodov sa jej podarilo vybojo-
vať prvé miesto.

Gratulujeme!

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ 

v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk

Mesto drakov

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

iveta.bonova@upjs.sk



Čo všetko ukrývajú stromy, sme zisťova-
li v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach 
s účastníkmi šiesteho ročníka projektu 
Botanikiáda. Projekt je zameraný na popula-
rizáciu vedy a je určený žiakom piateho roč-
níka a pedagógom prírodopisu základných 
škôl v Prešovskom a Košickom samospráv-
nom kraji. Po absolvovaní školských kôl on-
-line formou na 106 zaregistrovaných ško-
lách a za účasti 2 444 žiakov sa vybraní ta-
lentovaní žiaci aj so svojimi pedagógmi zišli 

v botanickej záhrade počas troch májových 
turnusov. Na 210 žiakov čakali problémo-
vé úlohy, ktoré s nadšením plnili na šiestich 
stanovištiach a overili si tak svoje teoretické 
vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Pre 
ich učiteľov boli pripravené zaujímavé pre-
zentácie, pri ktorých sa dozvedeli napríklad 
viac o rôznych formách života ukrytých 
v korunách stromov alebo o okrasných dre-
vinách v záhradnej tvorbe. S novými poznat-
kami a informáciami si účastníci odniesli aj 
kolekcie rastlín na ďalšie pestovanie v škole. 

Po trojročnej realizácii s finančnou 
podporou APVV bol projekt Botanikiáda 

v ostatných troch rokoch zabezpečovaný 
z vlastných zdrojov a za finančnej pomoci 
partnerov. Aj tento rok vďačíme za podporu 
Nadácii Kosit, spoločnosti Zeocem Bystré, 
Slovenskej botanickej spoločnosti SAV, od-
boru školstva Magistrátu mesta Košice 
a v neposlednom rade Nadácii UPJŠ v Ko- 
šiciach. 

Pozitívne ohlasy účastníkov projektu 
a jeho prínos pre žiakov i pedagógov nám 
nedávajú priestor vydýchnuť si, a preto už 
teraz začíname s prípravou ďalšieho ročníka 
projektu Botanikiáda. Ostáva nám len dúfať, 
že sa všetky naše zámery vydaria a budeme 
môcť aj týmto spôsobom motivovať ďalšiu 
mladú generáciu k štúdiu botaniky. 

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. 
riešiteľka projektu 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
andrea.fridmanova@upjs.sk


