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Vážené kolegyne a kolegovia,
milé študentky a študenti, 

je znovu zaèiatok decembra a zima nastúpila s plným nasadením. 
Biela krajina a silný mráz o to viac navodzujú našu predstavu 
Vianoc, na ktoré sa všetci už tradiène tešíme. Je treba si však 

uvedomiś, že tá predstava bielych Vianoc je typická len 
pre naše teplotné pásmo. ¼udia žijúci viac na juh alebo dokonca 

na južnej pologuli, bežne prežívajú Vianoce bez snehu alebo za let- 
ných horúèav. Takže ich predstava o typických Vianociach je 

asociovaná s úplne inými klimatickými podmienkami ako tá naša. 
Myslíte si, že ich prežívajú horšie alebo sa na ne tešia menej ako my? 

Ja som presvedèený, že nie. Pretože Vianoce nie sú o poèasí. 
V kresśanskom svete sú o oslave narodenia èloveka. Narodenia Pána, 

ktorého pobyt na Zemi mal priniesś vieru v život veèný, ale najmä 
pokoj medzi ¾uïmi, vzájomné odpúšśanie a toleranciu. Je to pre život 
¾udského spoloèenstva mimoriadne dôležité posolstvo. Pretože aj tí, 

ktorí neuverili v život veèný si na Vianoce medzi sebou, 
ale aj s tými, ktorí uverili, prajú pokojné a nièím nerušené sviatky. 

Už tradiène bývame na seba milší a sme k sebe oh¾aduplnejší.
Buïme aj chápavejší a tolerantnejší, pretože nikto nemôže za to, 

v akom teplotnom pásme sa narodil a žije a aké má predstavy 
o typickom poèasí na Vianoce. Prajem nám všetkým, aby nám táto 

láskavosś a slušnosś vydržala po celý nasledujúci rok 
a nevyprchala už v èase medzi Vianocami 

a Novým rokom. Pretože slušnosś nie je slabosś.

Milí priatelia, dovo¾te mi popriaś Vám všetkým príjemné a nièím 
nerušené èaro Vianoc. Ve¾a pokoja 

a pohody v kruhu Vašich rodín. Aby to bolo naozaj a nie len ilúzia, 
ako v Andersenovej rozprávke „Dievèatko 

so zápalkami“. Aby sme sa po jej skonèení náhle neocitli v mrazivom 
ráne citového prázdna. Prajem Vám, aby ste sa tak ako cez sviatky 

mali vždy o koho oprieś. O rodinu, èloveka, priate¾a, ktorý Vás podrží 
v tých najśažších chví¾ach života.

A už úplne na koniec mi dovo¾te poïakovaś Vám všetkým
za Vašu snahu. Za prácu, ktorú ste odviedli 

v prospech Vašich pracovísk a fakúlt, a tým v prospech celej 
univerzity. Pre prospech a úspech kolektívu nie je treba niè zvláštne. 
„Len“ robiś èo najlepšie svoju prácu na svojom poste. Študenti majú 

usilovne študovaś, uèitelia a vedci dobre uèiś a bádaś, vedúci uvážlivo 
a spravodlivo rozhodovaś a riadiś, manažéri 

a úradníci hospodárne a prezieravo gazdovaś a hlavne sa všetci 
k sebe slušne a ¾udsky správaś. Rok 2010 bol urèite úspešný, aj 

keï sme neboli ešte vo všetkých vymenovaných èinnostiach úplne 
dokonalí. Ale to je naša rezerva. O to sa môžeme v budúcich rokoch 
postupne snažiś a zlepšovaś. A ja nám to všetkým zo srdca prajem. 

Šśastné a veselé Vianoce Vám želá Váš

Ladislav Mirossay
rektor UPJŠ v Košiciach

Sviatoèné „naj“
rektora UPJŠ

Najlahodnejší vianoèný múènik: 
Boba¾ky s makom.

Najtypickejšie vianoèné menu: 
Oplátky s medom, prípadne aj so zúbkom cesnaku (v závislosti 

od zvyku), kapustnica so sušenými hubami, dobre ochutená, v rúre 

peèená ryba s cibu¾ou, zemiakový šalát, boba¾ky, mandarinky, ïatle 

a sušené figy. 

Najèarovnejšia rozprávka:
... keï si to tak spätne premietam, tak asi Mrázik.

Najpohodovejšie strávený Silvester: 
S priate¾mi na silvestrovskej zábave.

Najtúžobnejší vianoèný darèek z detstva: 
... asi kôò. A nako¾ko som ho nikdy nedostal, tak bol najtúžobnejší.

Najkrajší vianoèný zvyk:
V detstve spievanie kolied so sestrou, sesternicami a bratranca- 

mi, v dospelosti rozdávanie darèekov pri vianoènom stromèeku 

a vydarené prekvapenie pre najbližších èlenov rodiny. 

Najneob¾úbenejšia èinnosś pri predvianoènom upratovaní:
Vysávanie.

Najob¾úbenejšia vianoèná hudba: 
Klasické vianoèné koledy.

Najväèší relax poèas vianoèných sviatkov: 
K¾ud a pohoda v kruhu rodiny a všetky èinnosti s tým spojené.
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Prejav profesora Meisela
na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ dòa 12. 11. 2010

Dear Honorable Rector, Spectabiles, Honorabiles, Distinguished 
Guests, Fellow Faculty Members and Colleagues, Friends and 
Family.

It is an absolute honor for me to receive this special recognition. 
I am surprised and stunned, even now, having known about this day 
for many months. When I was young, my mother and father taught me 
to speak, and two sets of words were deemed the most important, 
“please” and “thank you”. Some years later, when I started my 
international travels, my mother confided in me that she was worried 
when I was out of the country. I explained that she would not have to 
worry, because I would learn “please” and “thank you” in the language 
of every country that I visited. I did not tell her that I would also learn 
the word “beer”. So please, “prosím”, accept my heartfelt thank you, 
“ïakujem”.

When my colleagues in Florida and elsewhere learn of this honor 
that I have received, I am often asked, “How did that happen?” I hope 
they do not think that I am not capable or worthy! Instead, they are 
expressing their wonder from the viewpoint that few people, including 
scientists, know of the wonderful spirit and resources, human and 
physical, that are present in Košice. Today, it is easy to find the words 
“internationalization” and “globalization” used regularly in newspapers 
and news magazines. So, I thought I might take a few moments 
to address the question, of “how did it happen” by providing word 
“snapshots” about my collaboration with my colleagues in Košice.

In fact, I should say that my wife has a digital camera that I do not 
know how to operate. So, when I handle it, instead of a single picture, 

I often have the switch set to capture a mini-movie. In this spirit, my 
snapshots will actually encompass several frames.

The Introduction. In about 1992, my first graduate student, 
Philippe Signore, and I were independently visiting France. (I do not 
recall the exact reason for my visit but Philippe was there to visit his 
family.) Since I had an interest to expand my research to include low 
dimensional molecule-based magnets, especially systems known as 
Haldane gap materials that Steve Nagler had brought to my attention, 
Philippe and I made arrangements to meet with Michel Verdaguer in 
Orsay. Near the end of this meeting, Michel asked about our abilities 
to measure the magnetic properties to 50 mK and he mentioned that 
he knew about a group in Košice that had an intriguing Ni-based 
linear chain material. After returning to Gainesville, the connection 
was made and the collaboration was initiated. In fact, while drafting 
our first manuscript [1] for submission, Michel, Martin Orendáè, and I 
were able to meet in Warsaw, where the International Conference on 
Magnetism was being held in August 1994. I remember this trip vividly, 
as it was my first trip outside the US after the birth of my son, Erik. I 
should also mention, and credit, the science and cultural division of 
NATO, who sponsored my postdoctoral fellowship in Orsay for one 
year, in the group of Maurice Chapellier, and the CNRS and CEA 
agencies in France that supported me for a second year, as my work 
bridged into the groups of Olivier Avenel and Eric Varoquaux. Without 
any doubt, this experience empowered me with the confidence to 
contact Michel Verdaguer and to propose a visit to his lab.

My first visit, August 1996. I was preparing for my first visit to 
Košice, as the low temperature group was hosting the Ultralow 

Prof. Mark William Meisel sa narodil v roku 1958 v mes-
te Portsmouth, štát Virginia, USA. Vysokoškolské štúdium 
absolvoval na Northwesternskej univerzite v Evanstone, štát 
Illinois. Jeho pracovná kariéra sa spája s Floridskou univerzitou 
v Gainesville, štát Florida, kde pôsobí od roku 1998 ako profesor 
fyziky. V roku 2008 získal pozíciu Colonel Allan R. and Margaret 
G. Crow Term Professor na College of Liberal Arts and Sciences 
na Floridskej Univerzite. Profesor Meisel patrí k významným 
odborníkom v oblasti fyziky ve¾mi nízkych teplôt, kvantových 
kvapalín a kryštálov a kvantového nízkorozmerného magnetizmu. 
Je vynikajúcim vysokoškolským pedagógom a experimentálnym 
fyzikom so širokým výskumným záberom od fyziky supratekutého 
3He cez kvantový magnetizmus a chémiu nízkorozmerných 
magnetických systémov, biofyziku, až po v súèasnosti tak aktuálnu 
nanofyziku. V roku 2009 získal profesor Meisel cenu Americkej 
fyzikálnej spoloènosti za významný príspevok v oblasti výskumu 
magnetických a magnetooptických vlastností nízkorozmerných 
materiálov a nanoštruktúr. O význame jeho prác svedèí aj to, 
že jeho práce boli viac ako 1670 krát citované. Prof. Mark W. 
Meisel v súèasnosti pôsobí okrem Univerzity v Gainesville aj v Ná- 
rodnom laboratóriu silných magnetických polí v Tallahassee 
(Florida), kde je èlenom výberovej komisie pre NHMFL Dirac 
Fellowship. Bol èlenom resp. predsedom organizaèných výborov 
nieko¾kých svetových konferencií, workshopov a seminárov. V ro- 
koch 1990 až 1992 a 1996 až 1998 zastával funkciu riadite¾a 
Centra fyziky ve¾mi nízkych teplôt na Floridskej univerzite 
v Gainesville. Èasto pôsobí ako posudzovate¾ rukopisov 
zaslaných do významných èasopisov, ako sú Physical Review 
Letters, Physical Review a ïalších. Zásadnou mierou prispieva 
k organizovaniu spolupráce medzi americkými výskumnými 
centrami a pracoviskami na Slovensku. Prof. Mark W. Meisel 
zaèal prednášaś na Northwesternskej Univerzite v Evanstone 
a v súèasnosti je profesorom na Floridskej univerzite v Gainesville. 
Okrem toho pôsobil na univerzitách v Leidene a v Paríži. Je 
garantom doktorandského štúdia odboru Fyzika na Univerzite 
v Gainesville. Výrazne sa angažuje aj v oblasti didaktiky fyziky 

na stredných a vysokých školách. Je pravidelným prednášate¾om 
na letných školách a postgraduálnych kurzoch, organizovaných 
pre uèite¾ov fyziky stredných škôl. Nieko¾kokrát prednášal aj 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študentov magisterského 
a doktorandského štúdia. Spolupracoval pri výchove doktorandov 
na študijnom programe Fyzika kondenzovaných látok na našej 
univerzite. Dvaja doktorandi profesora Meisela boli na pracovnom 
pobyte v Centre fyziky nízkych teplôt UPJŠ v Košiciach. Profesor 
Meisel je vynikajúcim vysokoškolským pedagógom s ve¾kým 
citom pre propagáciu a popularizáciu fyziky. Prof. Mark W. 
Meisel výrazne prispel k budovaniu Centra fyziky nízkych teplôt 
– Centra excelentnosti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Neocenite¾né sú jeho ra- 
dy a postrehy z oblasti pedagogickej práce a jeho podpora mobi-
lity študentov medzi americkými a slovenskými univerzitami.

Udelenie èestného titulu 
Doctor honoris causa

Vzh¾adom na to, že prof. Mark W. Meisel je uznávaným 
svetovým vedcom a pedagógom v oblasti fyziky 
kondenzovaných sústav a svojou èinnosśou výrazne prispel 
k budovaniu Centra fyziky nízkych teplôt v Košiciach, mu 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelila èestný 
titul „doctor honoris causa“ na slávnostnom zasadnutí 
Vedeckej rady UPJŠ dòa 12. novembra 2010.
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Temperature Meeting, a satellite to the large Low Temperature Physics 
Conference that was held in Prague, when I realized that I did not have 
the funds to make the trip. Fortunately, I was able to secure a small 
travel grant from the US National Academy of Sciences [2]. Great! So 
I arrive at the airport to travel, having dropped myself there with the 
idea that my wife would fetch the car later, and the agent tells me, “You 
were supposed to fly yesterday.” Wow, even now when I tell people 
this story, they think it is fiction. I am known to keep a tight schedule, 
on most occasions. Now you have to realize that these were the pre-
cellphone and pre-ubiquitous wireless days. I used a payphone to call 
Anna-Lisa, and I asked her to email Šano Feher to let him know that I 
would be 24 hrs behind schedule. Now on this trip, I had the idea to 
fly to Budapest and take the train to Košice. When I arrived in Košice, 
Juraj Èernák and his wife Malvina, met me at the train station and took 
me to my hotel. The next morning, I realized that I was missing my 
toothbrush, so I went downstairs to ask where I might purchase one. 
The woman at the desk did not speak English, and my “prosím” and 
“ïakujem” brought a smile to her face, although they did not get me 
much further. So, when in doubt, I always try French. Bingo! She was 
fluent in French. She answered my questions and gave me directions. 
But now I had to ask, “How is it that you know French but not English?” 
Well, as you might guess the response, history had a role to play, 
as English was not an alternative for her when she was in school. 
After Slovak and Russian, she chose French to be different, since 
most of her friends were choosing German. If I had to paraphrase 
this snapshot of my first of many visits to Košice, I would say it is like 
the board game, “Don’t Get Frustrated!”, which Šano Feher, his wife 
Danka, Martin Orendáè, and Betka Orendáèová gifted to my family 
during one of their visits to Gainesville. And check the dates on your 
tickets!

I was visiting Košice for a week long visit, and I had just returned to 
my desk after a nice, Tuesday lunch with Martin Orendáè. My custom 
was to read my email after lunch and to see if there was any news 
from Gainesville. I vividly recall reading an email from a staff member 
of the UF Physics front office, “Plane crashes into tower in NY. TV in 
staff lounge tuned to live coverage.” My initial reaction was that I could 
not believe there could be such a fuss over a small plane accidently 
crashing into a skyscraper. Obviously I had plenty to learn in the next 
few hours. I was stunned. Even now, recalling the event makes me 
rather emotional. But I will never forget what happened later that day 
and during the next days, as my close collaborators, and even people 
I do not know but who worked in the building, came to ask me if I was 
alright and to express their disgust for such a despicable act. These 
visits made me feel comfortably calm. I do not know if I could be so 
reassuring if the situation was reversed. My return flight, scheduled 
for Saturday, was cancelled, as too were the flights for Sunday, but 
there was an opportunity for me to leave on Monday. I remember 
walking the botanical gardens on Saturday, as pretty plants, and the 
nature around them, have such a quiet, calming influence. On Sunday, 
Šano invited me to lunch on the special occasion of the birthday of his 
father. It was a big family event, as you can imagine, and I felt at ease 
and at home. It is a message that I always shared with my wife, Anna-
Lisa, when I travel. “Do not worry about me, as I will be in great hands! 
Everyone will look out for me if anything happens.” These thoughts 
echoed in my mind when I flew into JFK airport and from the window, 
I could see the plume from ground-zero. In short, our work survives 
and thrives.

This is the first trip for my wife, Anna-Lisa Paul, and the second visit 
for our son, Erik Paul Meisel, who needed no extra encouragement to 
come again after the wonderful visit that he enjoyed in 2007. I am 
very pleased to be here. In addition to great science, Košice is the 
location of my first attendance of an opera in Europe (thank you to 
Mary Mlýnek for escorting me and to Radomír Mlýnek for yielding his 
ticket for me), and my “Nth” (N is a large number) ice hockey game 
[3]. In Slovakia, I have enjoyed the high and low Tatras, the Slovak 
Paradise, the spectacular grottoes, the botanical gardens, an opal 
mine, numerous castle trips, a tour of small wooden churches, les 
caves of exotic wine, and a visit to the library of the Bishop in Rožòava 
[4]. Wow! I have enjoyed a great deal, and I know there is more to 
experience. This snapshot is a collage of events past, present, and 
future.

My wife and son are very fond of geology, and as a result, I 
have peered into many beautiful crystals. However, with all of these 
viewings, I cannot see the future! Instead, I learn from the past, and 
I can predict aspects of the future. All of our fields of research will 

evolve and diversify, energized by both hypothesis and curiosity driven 
science. With open minds and free spirits, we will have fun, especially, 
with respect to educating everyone at all levels about our discoveries 
and their implications.

Reflecting on these snapshots, I recall a passage from a book 
[5] that I was recently reading, and I will paraphrase a part about the 
birth of American jazz and blues, which evolved and thrives in towns 
along the Mississippi River, “when and where cultures meet, creativity 
thrives.” Indeed, “Sweet Home Chicago”, thank you Robert Leroy 
Johnson, and thank you for performing this music today. For me, no 
matter how much fun it is to travel, to collaborate with colleagues, and 
to experience new cultures, there is no place like home [6], where we 
take our new life lessons and let them improve, enrich, and diversify 
our communities.

To summarize and briefly stated, my experiences in Slovakia and 
with my collaborators has been one wild ride. It embraces the idea 
of how we learn from each other in the “globalized” world in which 
we live. And for me, there is no substitute for solutions: open-minded 
education is the key.

On such a special occasion such as this one, I would like to 
acknowledge and thank many people: my parents, sister, and mother-
in-law have passed away, but their memories live in me and in the 
stories that I tell; John and Marjorie Waterman; William (Bill) and 
Eileen Halperin; Raymond Akers and his family; Tom, Mary, Scott 
Ronczy (who live in Chicago); Rado and Mary Mlýnek; Giorgio and 
Yassu Frossati; Rob, MaryB, and Evan Ferl; the wide range of people 
(many are friends) who embrace their missions in the university setting 
to make my life so much easier and fun, ranging from instrument, 
cryogenic, electronic shops to program staff, both here in Košice 
and in Gainesville; my colleagues at UF: Dan Talham, Gary Ihas, Neil 
Sullivan, Yasu Takano, Yoon Lee, Chris Stanton, Steve Hagen, and 
Henri van Rinsvelt, and at FSU: Jim Brooks, who is always ready to 
wrestle, and Steve Hill; the international and national collaborators that 
I have already mentioned, and please excuse me if I have forgotten to 
mention an important name.

I want to acknowledge direct and indirect support from the 
University of Florida, Pavol Josef Šafárik University, the national 
funding agencies of both countries, and US Steel-Košice. Erik 
Èižmár, thank you for coming to Gainesville as a NATO postdoctoral 
fellow, and I hope your experiences in Gainesville will have served 
you in the way that I enjoyed by stay in Orsay. Juraj Èernák, thank 
you for spending so much time explaining the magnetic exchanges of 
chemical bonds to me. Betka Orendáèová, thank you for sharing your 
research results with me and tolerating my comments and questions 
so that our combined results provided a more definitive picture. 
Martin Orendáè, thank you sharing your insightful perspective into the 
microscopic picture of magnetism, as I have been enriched by these 
points. Šano Feher, thank you for your boundless energy to make our 
collaborations successful; while I was learning a lot of science, I had 
a bird’s eye view of new ways to mentor and encourage the careers 
of junior researchers and to engage in outreach activities to increase 
diversity in education.

I admire the richness of life that my father-in-law, Fritz Otto Paul, 
has lived, continues to live, and shares with my family. Anna-Lisa Paul 
and Erik Paul Meisel, thank you for sharing all aspects of life with me.

Ladies and Gentlemen, “prosím”, “pivo”, “ïakujem”!
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POH¼AD NA SLOVENSKÉ VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY 
Z H¼ADISKA PUBLIKAÈNEJ VÝKONNOSTI V KARENTOVANÝCH ÈASOPISOCH

V ostatnom èase sa v dennej tlaèi diskutovalo umiestnenie, resp. skôr neumiestnenie slovenských vysokých škôl v rebríèku najlepších 
univerzít sveta publikovaných Univerzitou v Šanghaji. Zverejnený rebríèek za rok 2009 obsahuje 500 najlepších univerzít z celého sveta, 
ale medzi nimi nie je ani jedna slovenská univerzita [1]. Na druhej strane sa v zozname najprestížnejších univerzít nachádzajú niektoré 
univerzity z okolitých krajín V4, napríklad Univerzita Karlova v Prahe. Metodika Univerzity v Šanghaji využíva viacero kritérií na zaradenie 
univerzity do prestížneho rebríèka, ako sú nositelia Nobelovej ceny alebo inej prestížnej ceny z odboru pôsobiaci na danej univerzite, 
publikácie v najprestížnejších èasopisoch Nature a Science a ïalšie, z ktorých jedným je signifikantný poèet publikácií evidovaných 
v databázach SCIE (Science Citation Index-Expanded) a SSCI (Social Science Citation Index). Podotýkam, že všetky používané kritériá 
reflektujú priamo alebo nepriamo kvalitu výskumu na danej univerzite. V príspevku uvediem nieko¾ko diskusných poznámok o poslednom 
z uvedených kritérií vo vzśahu k našim verejným vysokým školám (VVŠ).

V Slovenskej republike sa na klasifikáciu publikácií používa Smernica è. 13/2008-R [2], ktorá delí èasopisecké publikácie na tzv. 
karentované, t. j. publikácie v èasopisoch evidovaných v databáze Current Contents Connect [3] a ostatné, ktoré zaraïuje medzi tzv. 
nekarentované. Práve karentované publikácie predstavujú śažiskovú èasś publikácií v databázach SCIE a SSCI. Karentovaným vedeckým 
publikáciám sú pod¾a už citovanej smernice priradené kódy ADC a ADD. Navyše táto smernica pozná ešte aj odborné publikácie v ka-
rentovaných èasopisoch, ktoré sú zaradené pod kódmi BDC a BDD, a umelecké práce a preklady, resp. reprodukované výtvarné diela 
v karentovaných èasopisoch, ktorým sú priradené kódy CDC a CDD (poznámka: takýto výstup VVŠ v SR v roku 2009 nebol evidovaný). 
Údaje o poète týchto publikácií sú verejne dostupné v materiáli Rozpis dotácií zo štátneho rozpoètu verejným vysokým školám na rok 2010 
(Tabu¾ka 20a) [4]. Z tohto h¾adiska je preukazné porovnaś publikaènú výkonnosś VVŠ v SR a získané výsledky porovnaś s klasifikáciou 
VVŠ pod¾a metodiky Akreditaènej komisie MŠVVaŠ SR, resp. metodiky ARRA. 

Keïže poèet karentovaných publikácií by priamo neodzrkad¾oval výkonnosś danej VVŠ vzh¾adom na ich rozdielnu ve¾kosś (rozdielny 
poèet vysokoškolských uèite¾ov a výskumných pracovníkov), tento poèet je vhodné deliś výskumno-vývojovou kapacitou danej VVŠ, 
èo je takisto verejne dostupný údaj rovnakého materiálu [4] (tabu¾ka 14). Výskumno-vývojová kapacita VVŠ je pod¾a materiálu MŠ SR 
[5] definovaná ako súèet priemerného prepoèítaného poètu vysokoškolských uèite¾ov a výskumných pracovníkov. Pre úèely tohto 
diskusného príspevku sa bude kvôli jednoduchosti uvažovaś, že výskumno-vývojová kapacita jedného tvorivého pracovníka na VVŠ je 
v súlade s metodikou MŠVVaŠ SR 1000 hodín. Výsledky tohto porovnania ukazuje tabu¾ka 1.

Tabu¾ka 1 Poèet publikácií v karentovaných èasopisoch na 1000 hodín výskumno-vývojovej kapacity pre verejné vysoké školy v SR za rok 2009. 
Vstupné údaje boli prevzaté z Rozpisu dotácií zo štátneho rozpoètu verejným vysokým školám na rok 2010 [2].

Inštitúcia

Publikácie
v karentovaných

èasopisoch (ADC +
ADD + BDC + BDD

+ CDC + CDD)

Výskumno-vývojová 
kapacita

(v tis. hod.)

Poèet karentovaných 
publikácií na 1000 hodín 

výskumno-vývojovej 
kapacity

UPJŠ Košice

UVL Košice

UK Bratislava

STU Bratislava

TUAD Trenèín

UKF Nitra

TU Košice

SPU Nitra

UCM Trnava

TU Zvolen

PU Prešov

UMB Banská Bystrica

UJS Komárno

TVU Trnava

ŽU Žilina

KU Ružomberok

EU Bratislava

VŠMU Bratislava

VŠVU Bratislava

AU Banská Bystrica

237

55

597

368

22

52

81

45

20

24

34

34

4

13

27

13

19

0

0

0

620

183

2165

1332

227

566

885

510

240

318

527

628

81

272

722

379

588

176

106

89

0,382

0,300

0,276

0,276

0,097

0,092

0,092

0,088

0,083

0,075

0,065

0,054

0,049

0,048

0,037

0,034

0,032

0

0

0



UNIVERSITAS Šafarikiana

Zo života univerzity

7

Ako vidieś z tabu¾ky 1, spomedzi VVŠ v SR sa odèleòuje z h¾adiska publikaènej výkonnosti v karentovaných èasopisoch skupina štyroch 
VVŠ, ktoré dosahujú výkonnosś približne 0,3 karentovanej publikácie na 1000 hodín výskumno-vývojovej kapacity, alebo inak povedané, 
na vyprodukovanie jednej karentovanej publikácie potrebujú približne 3000 hodín vedeckej práce. Na druhej strane všetky ostatné VVŠ 
na vyprodukovanie jednej karentovanej publikácie potrebujú 10 000 a viac hodín vedeckej práce, to je v priemere trojnásobok a viac, 
samozrejme, ak by sme nebrali do úvahy iné formy prezentácie dosiahnutých vedeckých výsledkov. 

Je zaujímavé uviesś, že v skupine týchto štyroch VVŠ sú dve klasické univerzity (UK a UPJŠ) tvorené fakultami prírodovedného, 
medicínskeho, humanitného aj spoloèenskovedného zamerania, jedna VVŠ vyslovene technického zamerania (STU) ako aj jedna 
špecializovaná VVŠ poskytujúca vzdelanie vo viac-menej jednej oblasti výskumu (UVL). Súèasne táto skupina VVŠ patrí medzi najstaršie 
slovenské vysoké školy. Za prekvapujúci výsledok tohto porovnania možno považovaś vysoký odstup týchto štyroch VVŠ oproti ostatným 
VVŠ. Na druhej strane pochopite¾ná je pozícia VVŠ umeleckého zamerania, pre ktoré je typická úplne iná forma prezentácie výsledkov 
umeleckej práce.

Ako interpretovaś pozorované poradie VVŠ v tabu¾ke 1? Jedným z možných vysvetlení je fakt, že na týchto štyroch VVŠ sa realizuje 
kvalitný medzinárodne akceptovate¾ný základný výskum, prièom sa kladie zvýšený dôraz na prezentáciu dosiahnutých výsledkov vo ve-
deckej oblasti v karentovaných èasopisoch. Práve karentované publikácie sú zárukou medzinárodnej akceptácie výskumu, pretože každý 
publikovaný výstup, zvyèajne v anglickom jazyku, prechádza prísnou anonymnou medzinárodnou oponentúrou a je verejne overite¾ný 
v celosvetovo dostupných databázach. Na tomto mieste je možno vhodné uviesś, že — okrem nieko¾kých výnimiek — karentované èasopisy 
existujú pre všetky oblasti výskumu. Korelácia kvalitného výskumu a kvalitnej pedagogickej èinnosti na druhom a najmä na treśom stupni 
vzdelávania je, ako sa nazdávam, všeobecne akceptovaná.

Ako vhodné sa ukazuje porovnanie takto definovanej publikaènej aktivity VVŠ v SR s publikaènou aktivitou SAV a s už uvedenou 
Univerzitou Karlovou v Prahe, ktorá sa dostala do skupiny najlepších 500 univerzít pod¾a rebríèka Šanghajskej univerzity. Toto porovnanie 
zachytáva tabu¾ka 2. Ako vidieś z údajov tejto tabu¾ky, Univerzita Karlova dosahuje výrazne vyššiu hodnotu publikaènej aktivity v ka-
rentovaných èasopisoch ako najlepšie umiestnené VVŠ v SR, takže naše VVŠ majú èo zlepšovaś (tu by sa však žiadalo porovnaś aj 
ma-teriálno-technické podmienky výskumu na VVŠ v SR a na Karlovej univerzite v Prahe). Na druhej strane tvoriví zamestnanci SAV 
po zapoèítaní dvojnásobnej výskumno-vývojovej kapacity (2000 hodín) v porovnaní s VVŠ (nemajú žiadne pedagogické povinnosti) 
dosahujú publikaènú aktivitu porovnate¾nú s najlepšími VVŠ v SR. 

Záverom možno konštatovaś, že uvedený rebríèek VVŠ sa nedá absolutizovaś, pretože poskytuje iba jeden parciálny poh¾ad na publi-
kaènú aktivitu tvorivých zamestnancov VVŠ. Na druhej strane tento rebríèek dobre koreluje s výsledkami dosiahnutými v rámci Komplexnej 
akreditácie, keï VVŠ s najvyššou publikaènou výkonnosśou z h¾adiska karentovaných publikácií patria do skupiny tých VVŠ, ktoré získali 
hodnotenie „vysoká škola univerzitného typu“ priamo bez nutnosti plnenia dodatoèných kritérií (pozri www.akredkom.sk). Súèasne tieto 
VVŠ dosiahli priaznivé hodnotenia aj agentúrou ARRA [8]. 

Tabu¾ka 2 Porovnanie poètu publikácií v karentovaných èasopisoch na 1000 hodín výskumno-vývojovej kapacity pre vybrané VVŠ v SR, SAV a Uni-
verzitu Karlovu v Prahe. Vstupné údaje boli prevzaté z citovaných dokumentov a databáz [3,4,6,7].

Inštitúcia

Publikácie
v karentovaných

èasopisoch (ADC +
ADD + BDC + BDD+

CDC + CDD)

Výskumno-vývojová 
kapacita

(v tis. hod.)

Poèet karentovaných 
publikácií na 1000 hodín 

výskumno-vývojovej 
kapacity

Univerzita Karlova v Prahe*

SAV

UPJŠ Košice

UVL Košice

UK Bratislava

STU Bratislava

2021

1270

237

55

597

368

4013

3616

620

183

2165

1332

0,504

0,351

0,382

0,300

0,276

0,276

* údaje dostupné za kalendárny rok 2008

Použitá literatúra:
1. http://www.arwu.org/
2. Smernica è. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikaènej èinnosti, umeleckej èinnosti
a ohlasov.
3. Databáza Current Contents Connect
(http://apps.isiknowledge.com/CCC_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=CCC&product=CCC&last_prod=CCC&search_mode=
GeneralSearch&SID=Y22IAhk86EkhfFi4P@A).
4. Rozpis dotácií zo štátneho rozpoètu verejným vysokým školám na rok 2010 (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5528).
5. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpoètu verejným vysokým školám na rok 2010
(http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/FVVS/Dotacie/2010/metodika_2010_web.pdf).
6. Výroèní zpráva o èinnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2008 (http://www.cuni.cz/UK-139-version1-VZC2008.pdf).
7. Výroèná správa SAV (http://www.sav.sk/php/download_doc.php?doc_no=1157).
8. ARRA newsletter, 4(1) (2010) 2 (www.arra.sk)

Poïakovanie.
Tento príspevok, ktorý bol prijatý redakciou ARRA newsletter na publikovanie, zverejòujem v univerzitnom spravodaji so súhlasom 
redakcie. Za uvede-ný súhlas, ako aj za cenné pripomienky k horeuvedenému textu, redakcii ïakujem.

prof. RNDr. Juraj Èernák, CSc.
prorektor pre vedu a výskum UPJŠ v Košiciach
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Jednou z hlavných priorít v Dlhodobom zámere 
Prírodovedeckej fakulty je modernizácia a vybudovanie jej 
vedeckej infraštruktúry tak, aby vedecké laboratóriá ústavov 
boli konkurencieschopné a stali sa atraktívne aj pre ve- 
decké tímy pôsobiace mimo prostredia fakulty, univerzity 
èi SR. Vzh¾adom na trvalé podfinancovanie slovenskej 
vedy je to úloha nároèná a vyžaduje si celý rad opatrení 
k podpore riešite¾ov uchádzaś sa o grantové schémy. Sme 
ve¾mi radi, že po vyše roènom období riešenia projektov 
v Operaènom programe veda a výskum, môžeme konštatovaś 
prvé významné úspechy. 

Prvou takouto udalosśou v akademickom roku 
2010/11 bolo otvorenie Laboratória nukleárnej 
magnetickej rezonancie na Ústave chemických vied 
(ÚCHV). Dòa 25. októbra 2010 vedenie fakulty, za prí-
tomnosti riadite¾a ÚCHV prof. RNDr. Jozefa Gondu, DrSc., 
vedúceho laboratória doc. RNDr. Jána Imricha, CSc. 

NMR laboratórium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ - slávnostné pre-
strihávanie pásky

NMR spektrometrom Varian VNMRS 600 MHz 

a za úèasti èlenov Rady ÚCHV slávnostne otvorilo nové 
pracovisko vybavené moderným NMR spektrometrom 
Varian VNMRS 600 MHz (USA). 

NMR laboratórium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ bolo 
založené v roku 1969. Špièkový prístroj v cene cca 0,8 mil. 
EUR, v poradí už piaty, bol zakúpený zo zdrojov štátneho 
programu NMR v rámci Národného centra NMR, ktorého 

je naša univerzita súèasśou. Bude slúžiś na rozmanité 
pokroèilé aplikácie pri analýze štruktúry, vlastností a reakcií 
zložitých organických a anorganických látok a materiálov. 
Špeciálna pozornosś sa bude venovaś rozvoju bioNMR, teda 
štúdiu interakcií biomolekúl v rámci bioorganickej chémie, 
biochémie a štruktúrnej biológie. Okrem meraní v roztokoch 
bude prístroj meraś aj vzorky v tuhej fáze rozmanitého 

Slávnostné otvorenie vedeckých laboratórií 
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Slávnostné uvedenie do prevádzky nových laboratórií

pôvodu. Ako jediný NMR spektrometer tejto triedy na východ 
od Bratislavy bude 600 MHz NMR spektrometer slúžiś nielen 
potrebám vedcov, doktorandov a študentov z UPJŠ, ale aj 
ostatným vedeckovýskumným a aplikaèným pracoviskám 
v širšom regióne.

Druhou významnou udalosśou bolo slávnostné 
otvorenie vedeckých laboratórií, budovaných v spolupráci 
s ústavmi Slovenskej akadémie vied a s finanènou podporou 
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ dòa 24. novembra 2010. 
Pri tejto príležitosti, na tlaèovej konferencii, bol priestor 
prezentovaś to, že košická prírodovedecká fakulta je nielen 
druhým najstarším vysokoškolským vzdelávacím centrom 
v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky v SR, ale 
že má vybudovaný ve¾mi dobrý vedeckovýskumný potenciál 
s kvalifikaènou štruktúrou zamestnancov a udržiava si 
popredné postavenie v SR tak v poète vedeckých výstupov 
na jedného tvorivého zamestnanca ako i v úspešnosti 
získavania grantových vedeckých projektov.

DSC
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Cie¾om podujatia bolo slávnostne uviesś do prevádzky 
nové laboratóriá v areáli na Park Angelinum 9 a zároveò 
predstaviś verejnosti i samotnej Akademickej obci UPJŠ 
najdôležitejšie výsledky získané pri budovaní nasledovných 
centier excelentnosti (zvýraznené sú inštitúcie, ktoré sú 
žiadate¾mi o nenávratný finanèný príspevok):

1. CKV - Centrum kozmických výskumov: vplyv 
kozmického poèasia (AÚ SAV, ÚEF SAV, UPJŠ), odborný 
garant za PF – doc. RNDr. Štefan Parimucha, PhD. 

2. CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied 
a znalostných systémov (UPJŠ, UMB, ŽU), odborný garant 
za PF – doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

3. SEPO - Sieś excelentných pracovísk pre onkológiu 
(LF UPJŠ + PF UPJŠ), odborný garant za PF – prof. RNDr. 
Peter Fedoroèko, CSc. 

4. Extrem – Centrum pokroèilých fyzikálnych štúdií 
materiálov v extrémnych podmienkach (UPJŠ, ÚEF SAV), 
odborný garant za PF – prof. RNDr. Alexander Feher, 
DrSc.

5. nanoCEXmat - Centrum excelentnosti progresívnych 
materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (ÚMV SAV, 
ÚEF SAV, ÚGT SAV, UPJŠ), odborný garant za PF – prof. 
RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Za jednu z hlavných príèin úspešnosti fakulty vo vedecko-
výskumnej èinnosti považujeme aj ve¾mi dobrú, priam 
nadštandardnú spoluprácu s ústavmi SAV v Košiciach. 
Najmä v oblasti fyzikálneho výskumu, materiálového 
výskumu, biochémie, matematiky ale aj v ïalších vedných 
disciplínach je prejavom tejto spolupráce budovanie 
spoloèných pracovísk, riešenie spoloèných vedeckých 
grantov a participácia na výchove študentov. V spolupráci 
s partnerskými pracoviskami na UPJŠ i na ïalších sloven- 
ských vysokých školách, ako aj s pracoviskami ústavov 
SAV, fakulta v súèasnosti participuje na budovaní ve- 
deckovýskumných centier, v ktorých sa realizujú vedec-
kovýskumné projekty na špièkovej úrovni garantovanej 
špièkovými odborníkmi. Prvá etapa riešenia týchto projektov 
bude vrcholiś v roku 2011, druhá potrvá do r. 2013. Celkovo 
na podporu pracovísk v priestoroch fakulty je doposia¾ 
zmluvne viazaných 2.8 mil. € v 1. etape a 4, 2 mil. € v 2. 
etape. Je potešite¾né, že èerpanie pre prvú etapu (máj 2009 
– apríl 2011) už prekroèilo 75% plánovaných prostriedkov.

Z h¾adiska budovania excelentnej vedeckej infraštruktúry 
fakulty musíme poukázaś i na vybudovanie Laboratória 
analytickej cytometrie na Ústave biologických a eko- 
logických vied, ktoré je vybavené konfokálnym 
mikroskopom TCS SP5 X na trojrozmernú mikroskopickú 
analýzu a sledovanie dynamických zmien v bunkách a tka-
nivách s možnosśou fluorescenènej spektrálnej analýzy. 

Okrem toho prístroj umožòuje aj kolokalizaèné štúdie 
na subcelulárnej úrovni. Špièková mikroskopická technika 
v celkovej hodnote viac ako 658 203 € bola zakúpená 
aj z prostriedkov projektu APVV VVCE-0001-07 – „Centrum 
pre výskum signalómu“. Rekonštrukcia a prestavba na la- 
boratórne priestory bola financovaná z prostriedkov uve-
dených projektov v celkovej hodnote viac ako 97 000 €. 
Ïalším unikátnym prístrojom je prietokový cytometer 
so sortrom BD FACSAria v celkovej hodnote skoro 
700 000 €. Zariadenie umožòujúce multiparametrickú 
analýzu fluorescencie rôznych èastíc, najèastejšie buniek, 
pripravených v suspenzii a ich následné delenie na sa-
mostatné populácie na základe ¾ubovo¾nej kombinácie 
analyzovaných parametrov.   

Naplnením cie¾ov centra „EXTREM“ sa vytvorí 
unikátna vedecko-výskumná infraštruktúra pre výskum 
fyzikálnych vlastností materiálov s európskymi parametrami, 
prostredníctvom ktorej bude možné realizovaś cyklický 
proces od návrhu štruktúry materiálu, následnej prípravy 
a štruktúrnej charakterizácie, štúdia fyzikálnych vlastností, 
ich teoretickej analýzy a opätovnej modifikácie štruktúry 
smerujúci k racionálnemu dizajnu nových materiálov. 
Jednou z k¾úèových úloh projektu je zavedenie nových 
technológií prípravy a skúmania nekonvenèných materiálov 
s redukovanou dimenziou na nano-úrovni, t.j. na úrovni  
0-9 metra. Preto bolo v Centre vybudované nové 
Laboratórium nanotechnológií s èistými priestormi, èím 
bol daný základ pre rozvoj nového výskumného smeru 
v oblasti nanofyziky.

K najatraktívnejším infraštruktúrnym celkom novozria-
deného Laboratóriá nanotechnológií patria:

Atómový silový mikroskop (AFM) 

 (mini)Refrigerátor 3He - 4He (MINIDIL)

Konfokálny mikroskop TCS SP5 X
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Experimentálna zostava tvorená kompletným 4He kryomagnetickým 
systémom 

Aparatúra na prípravu tenkých vrstiev magnetrónovým naprašovaním. 

1. Atómový silový mikroskop (AFM) firmy VEECO, 
umiestnený v Laboratóriu Nanotechnológií. AFM slúži 
na štúdium povrchov materiálov, s ”vidite¾nosśou“ až na ató- 
my. Tiež dokáže vytváraś tzv. nanoštruktúry, metódou 
„ukladania“ atómov a molekúl.

2. (mini)Refrigerátor 3He - 4He (MINIDIL), firmy 
Air Liquide FR, pre štúdium magnetických, tepelných 
a vodivostných vlastností tuhých látok, v teplotnom intervale 
až do ve¾mi nízkych teplôt (30 milikelvinov) a vo vyšších 
magnetických poliach (do 7 Tesla).

3. Experimentálna zostava tvorená kompletným 4He 
kryomagnetickým systémom OXFORD INSTRUMENTS 
s 8-Teslovým supravodivým horizontálnym magnetom, 
univerzálnym 3He refrigerátorom pracujúcim do 250 
milikelvinov. 

4. Aparatúra na prípravu tenkých vrstiev magne-
trónovým naprašovaním. Zariadenie bude slúžiś na prí-
pravu tenkých vrstiev kovových aj nekovových materiálov 
s hrúbkou v rozsahu od nanometra do nieko¾kých 
mikrometrov. Tenké filmy budú využívané ako prekurzor 
pre prípravu mezoskopických a nanoskopických štruktúr 
ako aj na prípravu materiálov s presne definovaným zložením 
a fyzikálno-chemickými vlastnosśami.

Centrum EXTREM sa venuje, ako to už naznaèuje 
jeho názov, výskumu nových nekonvenèných materiálov 
v extrémnych fyzikálnych podmienkach, predovšetkým 
pri ve¾mi nízkych teplotách, (len 30 milikelvinov, èiže 30 ti-
sícin stupòa nad absolútnou nulou), v silných magnetických 
poliach a vysokých tlakoch.

Ïalším dôležitým centrom z h¾adiska budovania 
experimentálnej infraštruktúry je nanoCEXmat, ktorého 
cie¾om je výrazne posilniś vedecko-výskumné snahy v ob-

Metalografické laboratórium - Metalografická brúsièka a leštièka s ma-
nuálnym a automatickým režimom.

Programovate¾ný zalievací automat slúžiaci na zalievanie 
metalografických preparátov do rôznych hmôt. V¾avo je ultrazvuková 
èistièka a stojanová lupa s vlastným osvetlením.

Laboratórium feromagnetizmu I. - Hysterezigraf na zaznamenávanie 
hysteréznych sluèiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických 
poliach od 50 Hz do 1 kHz uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca, 
plechov v Epsteinovom ráme), alebo vzoriek, ktoré sú súèasśou mag-
netického obvodu.

lasti nanomateriálov a nanotechnológií na Slovensku. 
Z doteraz dosiahnutých výsledkov riešenia projektu na PF 
UPJŠ najviac rezonuje kompletná stavebná rekonštrukcia 
a prístrojové vybavenie 3 laboratórií: 

1. Metalografické laboratórium,
2. Laboratórium feromagnetizmu I,
3. Laboratórium feromagnetizmu II.
Tieto laboratóriá sú vybavené modernou prístrojovou 

technikou, ktorá umožòuje metalografickú úpravu povrchov 
skúmaných materiálov i diagnostiku ich magnetických 
vlastností. Umožòujú realizáciu nielen základného výskumu, 
ale vytvárajú podmienky na rozvinutie spolupráce s pra-
xou. V názve centra nanoCEXmat je zakódované, že sa 
bude zaoberaś najmä štúdiom tzv. nanomateriálov, èiže 
materiálov, ktorých štruktúrne jednotky majú rozmery 
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Laboratórium feromagnetizmu II. - Aparatúra na meranie hysteréznych 
sluèiek pod mechanickým zaśažením

Tlaèová beseda k slávnostnému otvoreniu Centier excelentnosti na PF 
UPJŠ v Košiciach

Úèastníci laèovej besedy k slávnostnému otvoreniu Centier excelent-
nosti na PF UPJŠ v Košiciach

nanometrov (jeden nanometer je milióntina milimetra). 
Najväèšou investíciou tohto centra bude nákup špièkového 
transmisného elektrónového mikroskopu (júl 2011), ktorý 
umožní pozorovanie detailov štruktúry nanomateriálov 
na atomárnej úrovni i analýzu chemického zloženia vzoriek.

Po tlaèovej besede si zástupcovia médií a prítomní 
èlenovia Akademickej obce UPJŠ prezreli laboratóriá centier 
EXTREM a nanoCEXmat, ktoré svojím prístrojovým a ïalším 
vybavením znesú porovnanie so špièkovými laboratóriami 
vyspelých krajín EÚ. Infraštruktúra týchto centier by sa 
mala staś súèasśou košického Kompetenèného centra 
pre progresívne materiály a technológie, ktorého projekt 
bol podaný konzorciom košických ústavov SAV a vysokých 
škôl pod vedením Ústavu materiálového výskumu SAV. 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
dekan PF UPJŠ 

TÝŽDEÒ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
CENTRUM EXCELENTNOSTI 

PRE VÝSKUM ATEROSKLERÓZY

Prof. MUDr. Ružena Tkáèová, DrSc., prednostka Kliniky 
pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
predstavila dòa 25. 11. 2010 akademickej obci našej univerzity, 
ako aj širokej verejnosti Centrum excelentnosti pre výskum 
aterosklerózy (CEVA). Vznik tohto centra patrí medzi k¾úèové 
momenty v súèasnom rozvíjaní výskumných i pedagogických 
aktivít v odbore vnútorné choroby, s významným dopadom pre kli- 
nickú prax a rozvoj regiónu. Projekt CEVA je podporovaný 
zo štrukturálnych fondov EÚ sumou takmer 3,5 milióna EUR.

KLUB PROFESOROV 
Historická aula rektorátu našej univerzity 9. 12. 

2010 opäś raz ožila poèas verejného zasadnutia 
Klubu profesorov. Jeho Excelencia ve¾vyslanec 
Spolkovej republiky Nemecko pán Dr. Axel Hartmann 
prijal pozvanie a predniesol zaujímavú prednášku 
o zmenách v strednej a východnej Európe v roku 
1989.
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Popularizácia vedy a prírodovedného vzdelávania 
prostredníctvom APVV projektu SCIENCENET

V posledných dvoch desaśroèiach záujem žiakov o štúdium 
prírodných vied a matematiky klesá, rapídne klesajú poèty 
maturantov z týchto predmetov, èi poèty prihlášok na vysoké školy 
prírodovedného a technického zamerania. Vzśah k vede a jej vnímanie 
väèšinou mladých ¾udí a ich rodièov, napriek obrovskému významu 
vedy pre našu civilizáciu, je stále strnulé, s tendenciou podceòovania, 
zatracovania, s neadekvátnou predstavou možností uplatnenia sa a 
finanèného ohodnotenia. Príèin je viacero: spoloèensky nízky status 
vedca, uèite¾a a vzdelania v našej spoloènosti; slabá vybavenosś škôl; 
èastokrát nekvalitný uèite¾; žiaci sa uèia vedu cez zastaralý obsah 
nemodernými spôsobmi; nevidia zmysel vedy; nerozumejú tomu, èo to 
znamená vedecky poznávaś svet; preèo je vedecká metóda poznávania 
pre ¾udskú civilizáciu taká dôležitá a pre tých, ktorí vede rozumejú, 
fascinujúca. Ako zmeniś túto situáciu a pomôcś školám a uèite¾om, aby 
šírili úspešnejšie vedeckú gramotnosś, vedecké myslenie a motiváciu 
študovaś a pracovaś vo vede?

Základné myšlienky projektu SCIENCENET
Ako jeden z lídrov vedeckého výskumu a vzdelávania v rámci 

Slovenska, PF UPJŠ organizovala a organizuje na svojej pôde pre žia-
kov a uèite¾ov ZŠ a SŠ množstvo aktivít ako sú dni otvorených dverí, 
týždne vedy, metodické dni, kluby uèite¾ov, prednášky pre verejnosś, 
ïalej podujatia ako MasterClasses, èi týždòové výjazdy do CERNU. 
Napriek enormnému úsiliu sa darí osloviś len nieko¾ko jednotlivcov, 
ale nie širšiu vzorku žiakov.

Jednou z odpovedí na vyššie položenú otázku a túto situáciu je 
práve bežiaci projekt SCIENCENET.

Na základe kritérií (geografická poloha, pokrytie výcho-
doslovenského regiónu, dopravná infraštruktúra, doterajšia spo-
lupráca a kontakty, výsledky v školskej aj mimoškolskej èinnosti 
aktívnosś vedení a uèite¾ov v oblasti prírodovedného vzdelávania) 
bolo vybratých 6 špièkových gymnázií (2 v Košiciach) rovnomerne 
pokrývajúcich región, ktoré spolu s PF UPJŠ vytvorili partnerstvo 
SCIENCENET.

Vïaka vytvoreniu partnerstva SCIENCENET sa v práve ukonèenej 
iniciaènej fáze podarilo vybaviś našich 6 partnerov modernými 
uèebnými pomôckami ako sú interfejsy a sondy pre PC experimenty, 
slovenské lokalizácie simulácií a softvérov pre video analýzu a mo-
delovanie, e-hlasovacie systémy s okamžitou spätnou väzbou, èi 
bezdrôtové tablety a to v celkovej hodnote 25 000 Euro. 

Poslanie, ciele a cie¾ové skupiny
Prostredníctvom partnerstva SCIENCENET sa hlavným poslaním 

stalo zlepšenie vnímania vedy, zvýšenie atraktivity vzdelávania a uplat-
nenia sa vo vede, prièom poèas trvania APVV projektu by sa mali 
naplniś nasledovné ciele:

1. Vytvoriś aktívnu spoluprácu a výmenu informácií medzi centrom 
a partnermi siete SCIENCENET 

2. Zabezpeèiś partnerské stredné školy modernými prostriedkami 
pre nové formy vzdelávania a popularizácie; zaškoliś v nich uèite¾ov 

3. Zrealizovaś na pôde partnerov interaktívne prednášky pre žia- 
kov a rodièov, s možnosśou pozvania žiakov a uèite¾ov blízkych 
regionálnych stredných škôl

4. Vytvoriś akreditovaný kurz vzdelávania a popularizácie na Prí-
rodovedeckej fakulte UPJŠ z výsledkov projektu a výsledky projektu 

publikovaś elektronicky alebo knižne.
Riešite¾ský kolektív zložený z 2 

hlavných skupín, didaktickej (doc. 
Degro, Dr. Hanè, Dr. Ješková, 
Dr. Kireš, Dr. Onderová) a vedeckej (prof. Feher, prof. Sovák, 
doc. Jancura, doc. Jašèur, doc. Parimucha, doc. Streèka, doc. Ulièný, 
dr. Dirner) by mal v nasledujúcich dvoch rokov v rámci popularizaè-
ných a informaèných aktivít partnerstva SCIENCENET priamo osloviś 
viac ako 1500 žiakov, cca 2000 rodièov týchto žiakov. Ïalej sa aktivít 
zúèastnia uèitelia prírodovedných predmetov a matematiky (cca 100), 
vedenie, výchovní poradcovia partnerských pracovísk (cca 30). Naše 
partnerské školy oslovia a pozvú žiakov a uèite¾ov ïalších blízkych 
škôl na vlastné exkurzie a akcie vychádzajúce z èinností a myšlienok 
projektu. Každá osoba východného Slovenska so záujmom o vedu 
a informácie pritom nemusí cestovaś viac ako 50 km . 

Moderné IKT v popularizácii a vzdelávaní 
Keïže poèet študentov v odboroch ako biológia, ekológia, èi 

geografia na rozdiel od fyziky, matematiky rastie, pri hlavných aktivitách 
projektu, ako sú prednášky a školenia, sme zvolili interdisciplinárny 
prístup s „posilòujúcim“ dizajnom, kde hlavným predmetom je síce 
fyzika, ale je prepojená s vyššie uvedenými predmetmi s cie¾om posilniś 
atraktivitu vedy a jej prepojenia s reálnym svetom a bežným životom. 
Nové digitálne technológie spomenuté predtým a nové vyuèovacie 
metódy (Mazurova metóda uèíme sa navzájom, Thorthonova metóda 
interaktívnych demonštrácií, èi Hestenesova metóda vedeckého mo-
delovania) nám dovo¾ujú predstaviś vedu pútavým a zmysluplným 
spôsobom zvedavému publiku aj so slabými matematickými 
znalosśami. Preto v interaktívnych prednáškach a workshopoch okrem 
fascinujúcich tém ako je LHC, XFEL, astronómia, èi nanotechnológie 
môžu žiaci ako vedci skúmaś a nájsś pomocou moderných pomôcok 
odpovede na zaujímavé problémy ako napr. aké silné sú naše kosti, 
preèo sú netopiere škaredé, mohol Spiderman naozaj zastaviś metro, 
aké sily pôsobia pri autohavárii, ko¾ko odpadu vyprodukujú jadrové 
elektrárne.

Príklad interaktívnej popularizaènej prednášky: Preèo sú 
netopiere také škaredé?

Neatraktívny vzh¾ad, spôsob lovu, èi života netopierov známy 
z biológie možno vysvetliś na základe fyziky a vedeckej metódy 
poznania. Vypoèutím úvodu o zaujímavej histórii objavenia poznatku, 
že netopiere sa v noci orientujú pomocou zvuku, resp. ultrazvuku, 
si žiaci interaktívne s pomocou e-hlasovania jednoducho vyskúšajú 
kroky vedeckej metódy poznávania spolu s tréningom argumentácie. 
Potom pomocou PC simulácie (obrázok) odhalia jednoduchý model 
šírenia zvuku v prítomnosti prekážok: ak je vlnová dåžka zvuku menšia 
ako rozmery prekážky, zvuk sa na prekážke odráža, v opaènom 
prípade prekážku „obíde“ (ohyb zvuku). Aplikáciou tohto poznatku 
potom žiaci elementárnou matematikou ukážu, že netopier, ktorý sa 
nemôže spoliehaś v noci na zrak, musí produkovaś ultrazvuk, aby sa 
tento od komára pri jeho love odrazil. Potreba vytvoriś ultrazvuk má 
za následok, že nosovo-hltanový systém netopiera musí byś bohato 
štruktúrovaný. Nám ¾uïom sa kvôli odlišnosti od tvorov, s ktorými 
sa èasto stretávame, zdá ako nepekný. Pomocou daného modelu 
šírenia zvuku žiaci dokážu odpovedaś aj na ïalšie otázky (napr. 
akú frekvenciu zvuku musí maś lodný sonar, medicínsky ultrazvuk, 
èi rybársky echolot, aby fungovali; preèo má tuleò 2 páry uší). Na 
základe reálnych zvukových nahrávok (netopiera, kosatky, sonaru) a 
softvéru na spracovaniu zvuku si svoje porozumenie posilnia a svoje 
odpovede nakoniec ako vedci potvrdia alebo vyvrátia.

Poïakovanie: Vedecko-popularizaèný projekt SCIENCENET je 
finanène podporovaný grantom LPP-0134-09 Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja (APVV) v programe podpora ¾udského potenciálu 
v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy (LPP).

Jozef Hanè
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Úspechy našich 
matematikov

Autorský kolektív prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. 
(Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty) a RNDr. 
Jozef Pócs, PhD. (MÚ SAV Košice) získal Prémiu literarného 
fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009 v kategórii 
prírodné a technické vedy. Toto ocenenie je prejavom 
verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho vedeckého alebo 
odborného knižného diela. Prémia bola udelená za ich mo-
nografiu Monounary Algebras.

Slovenská matematická spoloènosś udelila prvú cenu v sú- 
śaži akademika Štefana Schwartza (ide o súśaž mladých 
matematikov do 30 rokov) RNDr. Ing. Františkovi Kardošovi, 
PhD za súbor publikovaných vedeckých prác z teórie grafov.

Blahoželáme!

Na základe pozvania Inštitútu regiónov Európy (Institute 
of the Regions of Europe, IRE) som sa 21. septembra 2010 
zúèastnil  na vedeckom IRE-sympóziu s názvom „Význam univerzít 
v regiónoch“. Sympózium sa konalo v sídle Priemyselnej komory 
v Salzburgu pod záštitou rakúskej federálnej ministerky pre vedu 
a výskum profesorky Beatrix Karl a samotného sympózia sa 
zúèastnil riadite¾ odboru výskumnej politiky a univerzít uvedeného 
ministerstva profesor G. Burkert-Dottolo. Konanie sympózia 
podporili aj zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku, rakúske 
Ministerstvo európskych a medzinárodných vecí a Priemyselná 
komora v Salzburgu.

Organizátori sympózia pozvali ako prednášate¾ov rektorov, 
prorektorov a ïalšie významné osobnosti z univerzít, ktoré sú 
umiestnené mimo hlavných miest, teda v regiónoch, a to z Èeska 
(Èeské Budìjovice), Po¾ska (Wroclaw), Maïarska (Sopron), 
Chorvátska (Osijek), Srbska (Novi Sad a Kragujevac), Slovenska 
(Košice), Nemecka (Passau) a domáceho Rakúska (Linz). 
Jednotliví prednášatelia poèas svojich prednášok predstavili 
svoje univerzity v kontexte ich postavenia v rámci regiónov.
V rámci následnej diskusii sa poukázalo na podobnosti, ale aj 
rozdielne postavenie univerzít v jednotlivých krajinách, prièom 
sa diskutovala aj otázka, ako samotné mestá, resp. regióny, 
v ktorých dané univerzity sídlia, podporujú vlastné vysokoškolské 
vzdelávacie inštitúcie. Predmetom záujmu boli aj formy štúdia 
na vysokých školách, otázka bezplatnosti štúdia, resp. poplatkov 
za štúdium, spôsob financovania vysokých škôl (vládne, regio-
nálne, súkromné a iné zdroje), spôsob uplatnenia absolventov 
a niektoré ïalšie otázky. 

Seminára sa zúèastnilo asi 50 úèastníkov z horeuvedených 
krajín, prièom asi tretinu úèastníkov tvorili doktorandi. Na záver 
sympózia vystúpil prof. F. Schausberger, predseda nadácie IRE, 
ktorý na základe prednesených prednášok a následnej diskusie 
výstižne zhrnul výsledok sympózia slovami: „...ukazuje sa, že je 
potrebné posilniś úlohu univerzít v regiónoch a že tieto univerzity 
sú silnými piliermi miest, v ktorých sídlia, a to nielen z ekonomického 
h¾adiska”. Profesor Schausberger pozval všetkých úèastníkov 
na Sympózium, ktoré sa bude konaś o rok.

prof. RNDr. Juraj Èernák, CSc.

Sympózium
o význame univerzít

v regiónoch

Rakúska knižnica a jej aktivity
Otvorením nového akademického roka Rakúska knižnica 

ožila. Nezanedbate¾ný knižný fond, jeho nové prírastky a príjemné 
priestory knižnice naplno zaèali využívaś nielen stáli èitatelia, ale 
aj študenti UPJŠ èi žiaci stredných škôl. Že knižnica môže na èas 
nahradiś aj školu sa presvedèili študenti germanistiky Filozofickej 
fakulty UPJŠ poèas dvojdòového seminára z lexikológie, 
ktorý viedol Dr. Peter Hanamann z Univerzity z nemeckého 
Regensburgu. Exkurzia do knižnice zase spestrila vyuèovanie 
maturantom stredných škôl. Predposledný októbrový týždeò 
sme sa pripojili k ve¾kému literárnemu festivalu Österreich liest. 
Treffpunkt Bibliothek (Rakúsko èíta. Miesto stretnutia - knižnica.), 
ktorým Rakúsko každoroène podporuje èítanie a návštevu knižníc 
nielen doma, ale aj v zahranièí. Podujatie Rakúskej knižnice 
v Košiciach sa zameralo na prezentáciu rakúskej literatúry 
pre deti a mládež. Pri tejto príležitosti vymenili žiaci gymnázia 
Trebišovská na chví¾u lavice za knižnicu, aby sa tu zábavnou 
formou dozvedeli nieèo viac o knihách a spisovate¾och a tiež prišli 
na to, že ani v knižnici nemusí byś nuda. V novembri sme zaèali 
úspešne konverzovaś. Samozrejme v nemèine, každú stredu 
a vo štvrtok popoludní, nielen s maturantmi. Známky a školský  

tres vystrieda pohoda a „Spaß“ a 45 minút ubehne neuverite¾ne 
rýchlo. Od Mikuláša až do Vianoc sa aj v knižnici naladíme advent-
ne a vianoène. Potešíme Vaše oèi a uši a veselo i múdro Vám 
povieme o predvianoèných a vianoèných rakúskych zvykoch. 
V novom roku budeme s aktivitami pokraèovaś. Nevynecháme 
pravidelné Konverzaèné hodiny a tešiś sa môžete aj na nové 
akcie. Priestory knižnice spestrí Výstava knižných ilustrácií 
a Výstava fotografií o Rakúsku. Do posledne spomínanej sa 
môže zapojiś každý záujemca. Staèí priniesś zaujímavé fotografie 
z pobytu v Rakúsku. Návštevu Rakúskej knižnice nevynechajte 
poèas ob¾úbených Autorských èítaní. Pre maturantov, ale nie 
len pre nich, bude urèený predve¾konoèný èas na podrobnejšie 
„preskúmanie“ geografie Rakúska. Máj sa zase bude niesś 
v znamení hudby a slova, keï si pripomenieme 100. výroèie 
úmrtia významného rakúskeho hudobníka a skladate¾a 
Gustava Mahlera. Už teraz sa tešíme na stretnutia a spoluprácu 
v Rakúskej knižnici. A aby Vám niè dôležité neuniklo, dávame 
Vám do pozornosti aj našu webovú stránku:

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/rakuska-kniznica/
PaedDr. Jana Ilucová

Študentská kvapka krvi
Dòa 16. 11. 2010 sa na Fakulte verejnej správy UPJŠ 

v Košiciach v spolupráci so Slovenským èerveným krížom 
uskutoènila „Študentská kvapka krvi 2010“. Krv darovalo 47 
študentov, vyuèujúcich a ostatných zamestnancov fakulty priamo 
v zasadaèke fakulty, kde sa za bežných okolností konajú rôzne 
oficiálne a slávnostné zasadnutia. Ako sa viacerí darcovia krvi 
vyjadrili, možnosś darovaś krv priamo na fakulte napr. poèas 
vo¾ných hodín alebo v prestávkach medzi vyuèovacími hodinami 
ich podnietilo k tomu staś sa darcami. Akcia na Fakulte verejnej 
správy prebehla v súvislosti s Dòom študentstva ako znak pocty 
zmene, ktorú 17. november nastolil. 
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Restructuring research:
Medical Faculty opens Graduate School KISH

On May 7th Prof. Siegfried, the Dean of the Medical Faculty, opened the Graduate School KISH. The Kosice Institute for 
Society and Health (KISH) has been in existence since 2004 and in May 2010 it was transformed into a Graduate School. 
In a Western type of Graduate School some research programmes and an educational programme are concentrated into 
one organisation.

Reasons for a Graduate School
Graduate Schools are established to increase the number 

of high-ranking papers. Universities as a whole are compared in 
terms of their quality in all types of reports created by governments, 
research foundations and other institutions. In the coming 
years these international university comparisons will become 
increasingly important; this is an unavoidable development for 
all universities. The subsequent rankings will have an important 
impact on the possibilities for successful applications for grants, 
and we already know that a group’s track record matters in all 
kinds of applications. Furthermore, the quantity of a university’s 
research output will certainly become an indicator for the 
purpose of allocating money from the government model, or from 
government-related institutions. 

Is it possible to achieve such a position with more and higher-
ranked outputs through policy measures? Four related issues 
might contribute to qualitatively higher production. The first step 
is focusing on certain research topics, no matter what field one 
is working in. It is very important to collaborate with colleagues 
on one or two issues. Second, findings should be published 
internationally, and the term ‘international‘ means publishing in 
(Social) Science Citation Journals. Only such output counts and 
can be traced by search engines. Output in national languages 
will remain unnoticed by the rest of the world and will not help your 
university or group get a higher position in the rankings. Next, what 
will also improve a Faculty’s ranking is having all of the Faculty’s 
researchers publishing internationally. At the end of the day this 
has an important consequence for the current organisation of the 
PhD thesis. If their output is made up of (Social) Science Citation 
Journals publications and not from monographs, their work will 
contribute to the Faculty getting a higher position in the rankings.

Finally, PhD students and Medical Doctors doing their PhD 
should be educated in the research skills needed for international 
publications. Such a ‘Graduate School’ offers an educational 
programme, mostly competence-based, of the research skills 
needed by PhD students, and this is usually compulsory, at 
least in part. Perhaps this was once not as necessary, when 
the professor–PhD student relationship closely resembled the 
master-pupil relationship. But in the competitive scientific world 
UPJS is now living in, it should support our researchers with the 
knowledge and skills necessary for success on this battlefield. It 
is impossible for them to succeed without proper education in, 
for example, the research techniques necessary for their study. 
Between brackets, it should be highlighted that PhD students and 
MD researchers are the most precious material and human capital 
the university has. At the Medical Faculty in Groningen it is they 
who are responsible for more than 70% of the Faculty’s output. 
They need good support and a very good education in the skills 
required to do their job.

Aim and research policy of GS KISH and its performance 
With a clear view on the long term perspective, an aim is 

therefore essential. GS KISH’s aim is that it wants to be the best in 
Central Europe and to be significant in Europe with its research. 
Furthermore, it is vital to have a rather sharp focus: to study just a 
few areas intensively. This is the path to international success. For 
the GS KISH these areas lie in the study of vulnerable groups in 
society, more specifically Youth & Health and Chronic Disease.

A short overview of KISH’s performance in the years 2008 
and 2009 is necessary. The current situation is now showing an 
increase in the most important indicators. The GS KISH now has 
27 PhD students active in two research fields. In 2008 two of them 
defended, and one did so in 2009. The GS KISH’s output went 
from 17 to 14 (S)SCI papers, but its (S)SCI citations increased 
over the last two years from 48 to 72. The number of the (S)SCI 
citations per paper within a five-year window (2004-2008; 2005-
2009) increased from 3.39 to 4.17, and the H-index for all KISH 
researchers together increased from 7 to 8. The amount of grant 
money on average over the last two years was 216,000 � per 
year. 

Youth & Health Research programme
The Youth & Health research programme group is focused on 

the social determinants of health, a very broad and important field 
in public health. The target group is adolescents. The reasons for 
this choice are that during adolescence, the potential for health 
is still present, and adolescence is the period when important 
social determinants of health—such as health-related behaviour, 
inclusion in social networks, development of coping styles and 
formation of future socioeconomic position through success or 
failure in the educational system—take place. The conceptual 
framework of the WHO Commission on the Social Determinants of 
Health is used. This framework aims to describe pathways through 
which social determinants contribute to the distribution of health 
and well-being in the population. 

In 2008, the Y&H team took responsibility for the coordination 
of the international project “Health Behaviour of School-
aged Children” (HBSC), and in 2009, the group was already 
participating in the preparation of the national report from HBSC 
survey performed in 2005/2006, which was distributed to policy 
makers and to all elementary schools in Slovakia. Furthermore, 
the group participated in several international and national projects 
(2x DG SANCO, 1x APVV, 1x VEGA). Since 2010, the Youth & 
Health RP has been involved in CEMIO - a Centre of excellence 
under the call of the Slovak Ministry of Education Agency for EU 
Structural Funds. The group has collaborated with the University 
of Groningen, but also with the Jessenius Medical Faculty in 
Martin and the Faculty of Art at Palacky University in Olomouc, and 
there has been an intensive collaboration with the WHO Regional 
Office in Venice for investment in health development. The people 
who participate in the Youth & Health research programme are 
also members of several international boards, such as the WHO 
Scientific Research Group on Equity Analysis and Research, the 
editorial board of the International Journal of Public Health, the 
European Health Psychology Society and the Regional Roma 
Health Intelligence Centre in Budapest. Moreover, the Y&H group 
took part in organising the Public Health section of the International 
Student Medical Congress in Kosice (ISMCK 2009- 2010) and 
the October Multicountry Event in Kosice (OMEK 2009). Within 
this framework, a research-capacity building programme was 
organized for OMEK, and a delegation from the Public Health 
Authorities and Ministry of Health from Lithuania was hosted. 
Furthermore, a workshop for policy makers in Slovakia on Health 
Impact Assessment (HIA) was held in Bratislava; the Y&H group 
also participated in a workshop on HBSC within the Slovak Public 
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Health Association (SAVEZ) conference and in the Scientific 
Board of the International Conference on Roma Health, which 
took place in Kosice. One member of team successfully finished 
the habilitation process in Social Psychology and two defenses 
of PhD theses are expected in December 2010. Since 2010, 
the group plans to contribute to the educational offer of Medical 
Faculty with two elective subjects: (1) Developmental Psychology 
and (2) Health Psychology.

In the future, the Youth & Health research programme will 
keep its focus on the social determinants of health among 
adolescents as well as on marginalised groups of the population. 
To realize its aims, the Y&H group will continue its collaboration 
with international partners like the HBSC study, will continue to 
participate in EU studies, and will aim for a position as a WHO 
Collaborative Center.

Table 1 Output of the Youth & Health Research Programme over 2008, 2009 (full) and 2010 (six months)

2008 2009 2010

9

(2)

9+

(5)

15

9

11

1

1

8

38

8

5

1

11

37

Number of PhD students

PhD studies defended

Research papers published in SSCI journals

Monographs, chapters in monograph

Lecture books, chapters in lecture books

Abstracts published SSCI journals

Scopus Citations, excl. self-citations

Chronic Disease Research programme
The overall aim of the Chronic Disease research programme, 

which involves researchers from relevant fields of medicine and 
social sciences, is to provide better insight into the management 
of chronic disease. The objective is to examine the biomedical, 
psychological and social determinants of poor functional status and 
quality of life. The researchers try to identify personal resources 
mediating the effect of a chronic condition on a patient’s quality 
of life, such as self-management activities, coping, self-efficacy 
or self-esteem. Also, the role of socioeconomic resources, such 
as socioeconomic status, ethnic background, social support and 
social participation, is studied, since it has been found to determine 
significantly the development and further progression of a chronic 
disease. These research topics are of high importance due to the 
increasing burden of chronic disease worldwide on the one hand, 
and the lack of adequate models for chronic disease care on the 
other hand, since prevailing healthcare systems are built largely 
on acute, episodic models of care that are ill equipped to meet the 
long-term and fluctuating needs of persons with chronic illness. 

The KISH RP Chronic Disease currently lists 16 PhD students, 
out of which 9 are medical doctors and 7 are behavioural 
scientists. These students come from 6 different institutions, 
namely: the UPJS Faculty of Medicine (7), the UPJS Faculty of 
Arts (1), University Hospital in Kosice (2), the Fresenius Medical 
Centre Kosice (1), the East Slovakian Institute for Cardiac and 
Vascular Diseases (3) and the University of Presov (1).

Over the past 2 years the CD programme has been involved in 
several research projects: 3 national (1x ASFEU/CEMIO, 1x APVV, 
1x VEGA) and 6 international (1x DG SANCO, 5 in cooperation 

with SAVEZ: 2x FP7, 3x DG SANCO). The national projects dealt 
with a multilevel integrative approach to chronic disease. The 
international projects focused on indicators for monitoring chronic 
disease (IMCA II), urban health indicators (URHIS and URHIS II), 
strengthening of public health research (SPHERE), public health 
innovation and research in Europe (PHIRE) and health promotion 
activities among the elderly (HP-elderly). 

The most significant international partner for the Chronic 
Disease RP is the European Public Health Association (EUPHA). 
One member of KISH is the president of the EUPHA section on 
Chronic Diseases (ESCD), another is a member of the EUPHA 
Governing Council. The greatest contribution of KISH researchers 
to EUPHA is their help in co-organizing 2-3 thematic workshops 
during the annual EUPHA conference held under the EUPHA 
section on Chronic Diseases. 

 The most important national partner is the Slovak Public Health 
Association (SAVEZ). In the past KISH was one of the 3 funders 
of SAVEZ. Present activities mainly involve cooperation on EU 
projects. In addition, the Chronic Disease RP is regularly involved 
in the biennial SAVEZ conference, where it organises workshops 
on up-to-date chronic disease topics as well as methodology 
courses on scientific writing and publishing.

 With regard to teaching activities, in the forthcoming academic 
year the Chronic Disease RP would like to transfer the scientific 
knowledge gained in its research to students of the Faculty of 
Medicine within one compulsory subject (Social Medicine) and 
three elective subjects: Methodology of Biomedical Research 
and Statistics, Science Communication Skills and Behavioural 
Epidemiology of Chronic Disease.

Table 2 Output of the Chronic Disease Research Programme over 2008, 2009 (full) and 2010 (six months)

2008 2009 2010

17

(1)

4+

(7)

24+

18

1

5

1

9

31

14

2

8

1

10

22

Number of PhD students

PhD studies defended

Research papers published in SSCI journals

Monographs, chapters in monograph

Lecture books, chapters in lecture books

Abstracts published SSCI journals

Scopus Citations, excl. self-citations
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Educational Programme
It is commonly noted: Slovak universities are not as competitive 
in publishing in SSCI journals or in attracting EU grants as 
they should be. In part the lack of research competencies or 
methodological and epidemiological skills can be blamed for this. 
However, the world of publications and grants has dramatically 
changed during the last 10 to 15 years. From this perspective, the 
Graduate School KISH is strongly convinced that PhD students 
and Medical Doctors doing their PhD should be educated in the 
research skills they need for international publications – these 

skills do not come ‘naturally’. In the competitive scientific world 
UPJS is now living in, it should support its researchers with the 
knowledge and skills necessary for success on the battlefield that 
contemporary science is today. It is impossible for researchers to 
succeed without proper education in, for example, the research 
techniques necessary for doing their research.
During the last few years KISH has tried to educate its own 
researchers and also broadened its scope to include other 
researchers. Table 3 provides an overview of such educational 
activities:

Table 3 Educational activities of KISH over 2008, 2009 (full) and 2010 (six months)

Date  Topic & Teacher

Feb 2008

Mar 2008

May 2008

Feb 2009

Feb 2009

Apr 2009

May 2009

May 2009

June 2009

June 2009

June 2009

Oct-Dec 2009

Mar 2010

April 2010

May 2010

June 2010

June 2010

June 2010

June 2010

Design and analysis of public health interventions - accounting for clustered effects
Prof. S.A. Reijneveld MD PhD, U Groningen

Introduction to STROBE
P. Kolarcik, MSc., UPJS

Management of your PhD project
Prof. J.W. Groothoff PhD, U Groningen

(1) How to write an introduction, (2) Life style of adolescents
Prof. S.A. Reijneveld MD PhD, U Groningen

How to write an abstract for a scientific conference
Assoc. prof. J.P. van Dijk MD PhD, U Groningen / UPJS

Linear regression in biomedical research
Assoc. prof. I. Zezula, PhD, UPJS

How to create a poster? 
Assoc. prof. J.P. van Dijk MD PhD, U Groningen / UPJS

Management of your PhD project
Prof. J.W. Groothoff PhD, U Groningen

Inequality in Health
Assoc. prof. A. Madarasova Geckova PhD, UPJS 

Quality of life and chronic disease 
J. Rosenberger MD PhD, UPJS

How to write a scientific paper
J. Rosenberger MD PhD, Assoc. prof. A. Madarasova Geckova

Methodology and Biostatistics in Internal Medicine 
Garant: prof. MUDr. I. Tkac, PhD, UPJS
J. Rosenberger MD PhD, Assoc. prof. A. Madarasova Geckova, Dr. D. Klein, UPJS
Mediation, moderation, interaction, and confounding in statistical models used in biomedical 
research 
Prof. S.A. Reijneveld MD PhD, U Groningen

Statistical mediation and moderation 
Dr I. Rajnicova Nagyova, UPJS

Linear regression 
Mgr. B. Silarova, UPJS

Ordinal regression 
R. Sufliarska, UPJS

Introduction to research 
Garant: Assoc. prof. R. Beòaèka, PhD
J. Rosenberger MD PhD, Assoc. prof. A. Madarasova Geckova PhD

How to publish a scientific paper 
J. Rosenberger MD PhD, Assoc. prof. A. Madarasova Geckova PhD

Migration and health
Assoc. prof. A. Madarasova Geckova PhD

Lecture/ 
workshop

1 IL

1 L

1 day W

2 IL

1 IL

1 IL

1 IL

1 day W

1 W

1 W

1 W

10 L

1 IL

1 L

1 L

1 L

3 L

1 W

1 L

Audience

UPJS

KISH

KISH

Pre-conference of ISMCK 
2009

Pre-conference of ISMCK 
2009

UPJS

Pre-conference of ISMCK 
2009

KISH

ISMCK 2009

ISMCK 2009

ISMCK 2009

PhD students - Internal Medi-
cine/ Public Health/ KISH

UPJS FM

UPJS FM IPH

UPJS FM IPH

UPJS FM IPH

PhD students at MF

ISMCK 2010

ISMCK 2010

L = Lecture; IL = Invited Lecture; W = Workshop

With the aim of increasing the quantity and quality of the 
Faculty’s research output, KISH will develop a competence-
based curriculum for PhD students and researchers. KISH’s main 
idea is that educating people in the research skills they need will 
contribute to the quantity and quality of the faculty’s output, and 
thus to the University’s position as a whole.
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Conclusion 
The research infrastructure of a university or faculty should 

more or less naturally produce a sufficient number of high 
quality papers. Organising research in Graduate Schools might 
contribute to this aim. In a Graduate School all organisational 
changes necessary for teaching higher quality output more or 
less go together: a focus on certain research topics, a drive to 
publish internationally, a PhD thesis based on articles instead of a 
monograph, and the systematic education of young researchers. 
The magic words in western societies are ‘focus and mass’ to 
increase ‘quantity, quality, and consequently competitiveness’. 
This can only be achieved by a certain new organisational 
infrastructure of the research process inside the UPJS. A Graduate 
Schools is an organisational instrument for increasing the quality 
of a research organisation!

On May 7th a permanent and structural solution was found 
for KISH’s organisational needs: a Graduate School, in which it 
can carry out both of its research programmes and develop its 
educational programme. In such a Graduate School the elements 
for success are more or less organised: interdisciplinary input, 
the focus on a limited number of domains and education for the 
researcher—these all are necessary to achieve scientific success 
in terms of a sufficient number of high quality papers, which will 
contribute to the position of the UPJS.

Jitse P van Dijk is Scientific Director of the Graduate School 
KISH and appointed at the Dept of Social Medicine, University 
Medical Center Groningen, University of Groningen, The 
Netherlands; Andrea Madarasova Geckova is Vice-Director for 

the Youth & Health Research Programme and appointed at the 
Dept of Health Psychology – Institute of Public Health, Medical 
Faculty UPJS; Iveta Rajnicova Nagyova is Vice-Director for the 
Chronic Disease Research Programme and appointed at the Dept 
of Social Medicine – Institute of Public Health, Medical Faculty 
UPJS; Jaroslav Rosenberger is Vice-Director of the Educational 
Programme of the GS KISH and appointed at the Fresenius 
Dialysis Centre; during the opening session Zuzana Katreniakova 
gave a speech on his behalf.

Assoc. Prof. Jitse P. van Dijk MD PhD
Assoc. Prof. Andrea Madarasova Geckova PhD

Iveta Rajnicova Nagyova PhD
Jaroslav Rosenberger MD PhD
Zuzana Katreniakova MD PhD

Ekonomické aspekty 
v územnej samospráve

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy na Fakulte 
verejnej správy UPJŠ v Košiciach usporiadala v októbri 2010 
korešpondenènú konferenciu „Ekonomické aspekty v územnej 
samospráve“. Konferencia bola realizovaná v rámci riešenia 
projektu VEGA è. 1/0288/10 Progresívne trendy posudzovania 
finanènej situácie a merania výkonnosti v územnej samospráve.

Cie¾om korešpondenènej konferencie bola prezentácia práce 
a vedecko-výskumnej èinnosti z oblasti ekonómie a manažmentu 
v teórii a praxi so zámerom vytvoriś priestor pre zmapovanie stavu 
a perspektív pri posudzovaní finanènej situácie a v procese merania 
a riadenia výkonnosti v organizáciách verejnej správy. V rámci 
konferencie bolo vytvorených 5 tematických okruhov: Ekonomika 
verejnej správy, Riadenie procesov vo verejnej správe, Finanèné 
toky v samospráve, Inovácie – základ prosperity, Uspokojovanie 
potrieb zákazníkov – obèanov.

Bolo prijatých 26 príspevkov a podie¾ali sa na nich okrem 

zástupcov FVS UPJŠ v Košiciach, aj prispievatelia z iných 
slovenských univerzít: Ekonomickej univerzity v Bratislave - 
Národohospodárskej fakulty, Fakulty hospodárskej informatiky, 
Prešovskej univerzity v Prešove – Fakulty manažmentu, Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici – Ekonomickej fakulty, Technickej 
univerzity v Košiciach – Fakulty BERG, zahranièných univerzít: 
Univerzity Pardubice – Fakulty ekonomicko-správni, Rzeszow 
University of Technology – Poland, The St.-Petersburg Institute 
of Humanitarian Education – Russia, ale aj iných organizácii: 
Mestského úradu – Snina, Dubnického technologického inštitútu 
– v Dubnici nad Váhom.

V rámci korešpondenènej konferencie bol vytvorený priestor 
na vyjadrenie stanovísk prispievate¾ov, t j. ich podnetov, pri- 
pomienok, názorov k zatia¾ prijatým, nerecenzovaným príspevkom. 
Sumarizácia stanovísk a závery z korešpondenènej konferencie 
budú prezentované na besede ku konferencii, ktorá sa bude konaś 
2. 12. 2010 na Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy, 
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Ing. Eva Mihaliková, PhD.
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Prof. MUDr. Pavol Pafko, DrSc.
Doctor honoris causa našej univerzity 

„sedemdesiatroèný“
Prof. MUDr. Pavol Pafko sa narodil 3. júla 1940 v Bratislave. 

Tu získal základné a stredoškolské vzdelanie i maturitu. Štúdium 
medicíny absolvoval na Fakulte všeobecného lekárstva Univerzity 
Karlovej v Prahe, kde promoval v r. 1963.

Po promócii nastúpil svoju pedagogickú kariéru na Ana-
tomickom ústave Fakulty všeobecného lekárstva Univerzity 
Karlovej v Prahe ako asistent, kde už poèas štúdia pracoval ako 
demonštrátor. Poèas pôsobenia na Anatomickom ústave externe 
pracoval aj na chirurgickom oddelení Nemocnice na Františku, 
kde zaèal formovaś svoje celoživotné zameranie. V roku 1966 
bol na základe konkurzu prijatý na III. chirurgickú kliniku FVL 
UK Praha v Londýnskej ulici ako sekundárny lekár. V roku 1967 
urobil atestáciu z chirurgie I. stupòa a v roku 1972 atestáciu 
z chirurgie II. stupòa. V roku 1974 sa stal odborným asistentom. 

V roku 1981 obhájil kandidátsku dizertaènú prácu na tému 
„Rezorbce léku po resekci žaludku v klinice a experimentu.“ 
Za docenta chirurgie bol habilitovaný v roku 1986. V roku 1989 
doktorskou dizertaènou prácou „Karcinom jícnu“ získal vedecký 
titul doktor lekárskych vied. V roku 1990 po inauguraènej 
prednáške „Etika v chirurgii“ bol menovaný profesorom chirurgie 
UK Praha. Od r. 1992 doteraz je prednostom III. chirurgickej 
kliniky 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe vo Fakultnej nemocnici 
v Motole. Za svojich najvýznamnejších uèite¾ov považuje doc. 
Vaneèkovú, as. Vrbku, prof. Rìháka a doc. Šmata.

Absolvoval dlhodobý študijný pobyt v SRN a krátkodobé 
zahranièné pobyty v New Yorku, Pittsburgu, Toronte, Viedni, 
Moskve, Lipsku a Upsale.

Aktivity a odborný záber a skúsenosti prof. Pafka sú ve¾mi 
široké. Od poèiatku sa venoval celej šírke všeobecnej chirurgie, 
no postupne sa stále viac prejavoval v torakálnej chirurgii. Ak v se-
demdesiatych rokoch jeho hlavnou náplòou bola traumatológia, 
už zakrátko pútal v prednáškach a publikáciách pozoruhodnými 
prístupmi a postupmi v chirurgii pažeráka a zostával na tomto poli 
špièkou èeskej chirurgie. Ostatné desaśroèie sa zrete¾ne stála 
jeho dominantnou p¾úcna chirurgia. Celé svoje úsilie zameral 
na zavedenie programu p¾úcnych transplantácií, èo sa mu aj 
úspešne vydarilo. 22.12.1997 ako prvý v postsocialistickom 
tábore urobil p¾úcnu transplantáciu. Odvtedy úspešne vytvoril 
súbor viac ako 150 pacientov s transplantovanými p¾úcami, 
ktorý vzbudzuje pozornosś a úctu ako kvantitou, tak i kvalitou 
aj v zahranièí. Èeská republika je i v súèasnosti jediným štátom 
z bývalého postsocialistického bloku, ktorá uskutoèòuje 
transplantáciu p¾úc. 

Prof. Pafko je výraznou osobnosśou nielen v chirurgii, ale 
aj v práci na 1. Lekárskej fakulte UK v Prahe, kde vykonáva 
celú radu spoloèenských a pracovných povinností. Je èlenom 
komisie pre ude¾ovanie titulov doktorandského štúdia PhD., 
predsedom komisie pre ude¾ovanie titulu doktor vied v chirurgii 
a alternujúcim èlenom rovnakej komisie pre morfologické odbory. 
Je èlenom výboru Èeskej chirurgickej spoloènosti a predsedom 
jej torakochirurgickej sekcie, èlenom redakènej rady èasopisu 
Èeskej chirurgickej spoloènosti Rozhledy v chirurgii a èasopisu 
Slovenskej chirurgickej spoloènosti Slovenská chirurgia. 
Zastupuje Èeskú a Slovenskú republiku v Európskej asociácii 
hrudníkovej chirurgie Executive council ESTS. Je èestným 
èlenom Slovenskej chirurgickej spoloènosti.

Ve¾mi bohatá a chirurgickej obci je dobre známa jeho 
publikaèná a prednášková èinnosś. Vydal uèebné texty z trau- 
matológie a významné monografické diela: Praktická 
laparoskopická a torakoskopická chirurgie, Praktická chirurgie 
trachey, Causae mortis v chirurgii II., Základy speciálni 
chirurgie, Náhle pøíhody bøišní a pripravuje publikáciu Plicní 

chirurgie. Je autorom kapitoly Etika v chirurgii a spoluautorom 
kapitoly Transplantácie Princípy chirurgie I. a autorom kapitoly 
Transplantace plic Principy chirurgieII. V ÈR je dobre známa 
zaujímavá a pútava publikácia Medicinmani a tí druzi.

Prof. Pafko má trvalo ve¾mi dobrý a aj pragmaticky pozitívny 
vzśah ku Slovensku a k svojim rodákom. Na druhej strane medzi 
slovenskými kolegami požíva ob¾ubu a ve¾kú úctu. Je príjemným 
jeho až romantický vzśah k východnému Slovensku, zvlášś 
k Solivaru pri Prešove, kde trávieval krásne detské prázdniny 
u milovanej babky.

Množstvo slovenských chirurgov rado h¾adalo a h¾adá na jeho 
klinike – medicínsky ve¾mi modernej, ve¾mi dobre organizovanej 
a vedenej – miesto pouèenia, školenia, a obohatenia rozh¾adu. 
On sám prichádza zas èasto k nám aj osobne, aby pôsobil 
ako oponent, èi èlen komisie pri doktorandských a habilitaèných 
prácach, a inauguraèných konaniach. Pravidelne sa stáva hos-
tite¾om kolegov zo Slovenska na ním organizovaných dobre 
známych pražských torakochirurgických „vorkšopoch“, kde majú 
možnosś stretávaś sa osobne a bezprostredne s prednášajúcimi 
autoritami svetovej torakálnej chirurgie. Prof. Pafko sa pravidelne 
zúèastòuje na vedecko-odborných podujatiach usporadúvaných 
Slovenskou chirurgickou spoloènosśou. Jeho prednášky a dis-
kusia vždy obohacujú tieto podujatia.

Prof. Pafko a spolupracovníci jeho kliniky sa pravidelne 
zúèastòujú na Dies Jessenii, ktoré sú striedavo organizované 
I.a II. chirurgickou klinikou našej LF, ale i iných vedecko-odbor-
ných podujatí. Jeho prednáška o transplantáciách p¾úc obohatila 
vedecko-odborným program osláv 50. výroèia založenia LF 
v Košiciach. Významná je možnosś zúèastniś sa krátkodobých 
i dlhodobých školiacich pobytov chirurgov našej LF na klinike, 
ktorú prof. Pafko vedie a naopak opakované návštevy prof. Pafka 
na chirurgických klinikách našej LF.

 Vzh¾adom k dlhoroènej spolupráci chirurgických pracovísk 
našej LF s prof. Pafkom a ním vedenou III. chirurgickou klinikou 
1. LF UK v Prahe bol v roku 2002 prof. Pafkovi udelený èestný 
titul Doctor honoris causa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Ve¾mi rád sa zúèastnil Slávnostného podujatia 
pri príležitosti osláv 50. výroèia založenia našej univerzity.

Prof. Pavol Pafko je mimoriadnou chirurgickou autoritou doma 
i v zahranièí, je popredným európskym torakálnym chirurgom. 
Svoju úžasnú medicínsku invenciu, spojenú so zanovitou 
pracovitosśou, ešte stále dopåòa štúdiom. Vïaka známej ra-
cionálnej životospráve, obohatenej relatívne intenzívnym špor-
tovaním, možno oèakávaś ešte aj po sedemdesiatke ve¾a jeho 
skutoène aktívnych rokov.

Vážený pán profesor, pri príležitosti Vašich sedemdesiatych 
narodenín Vám želáme dobré zdravie, životný komfort, spokojnosś 
a radosś v rodine, ešte ve¾a príjemných stretnutí s priate¾mi 
z chirurgickej obce èeskej aj slovenskej a dobré pocity pri reali-
zácii Vašich osobných záujmov.

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
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O JEDNEJ
LETNEJ ŠKOLE

IT PRÁVA

Ak vás zaujíma „technologické prá-
vo“, cez leto sa vám obvykle naskytá 
nieko¾ko možností ako ho stráviś takzvane 
„vo fachu“. Môžete napríklad stážovaś 
v rôznych inštitúciách, èi už v USA alebo 
Európe, no môžete sa aj upísaś na pár 
týždòov niektorej letnej škole. Hoci 
v mnohých spojenie letná škola vyvoláva 
predstavy nudných knihožrútov, èi ne-
ustáleho trávenia èasu v knižnici, rád by 
som èitate¾om ukázal skutoèný obsah 
jednej takejto letnej školy, ktorej som sa 
prednedávnom zúèastnil.

„Ja som FVS“
Dòa 9. 11. 2010 zorganizoval absolvent Fakulty verejnej správy 

Mgr. Tomáš Gáll v spolupráci s ïalšími absolventmi, študentmi 
a nadšencami FVS už po tretíkrát neoficiálnu oslavu narodenín 
fakulty v košickom Ibiza clube. Akcia je známa pod názvom „Ja 
som FVS“ a rok od roku je úèasś na nej bohatšia. Organizátori 
nesklamali ani tento rok a pre všetkých, ktorí sa tejto neoficiálnej 
oslavy zúèastnili, pripravili rad prekvapení - poènúc darèekmi 
pri vstupe, cez program a konèiac èoraz výnimoènejšími hosśami. 
Tentokrát pozvanie prijal pán rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc., opäś pán dekan a panie prodekanky FVS, 
poslanci NR SR, ale aj mnoho uèite¾ov aj neuèite¾ov z fakulty 
a pán dekan Fakulty veøejných politik Slezskej univerzity v Opa-
ve doc. Dušan Janák, Ph.D., s ktorou FVS spolupracuje na výz-
namnom projekte spoloèného vzdelávania.

Akcia sa niesla v duchu rodinnej oslavy, èo potvrdili aj ta-
bule s nápisom „FVS FAMILY“ s ktorou sa odfotilo nieko¾ko 
desiatok úèastníkov akcie. Tak, ako sa na narodeninovú oslavu 
patrí, sfukovali sa aj svieèky na narodeninovej torte, ktorá bola 
vyskladaná z 350 malých modrých koláèikov.

To, že vzśahy medzi uèite¾mi a študentmi (absolventmi, 
prívržencami) FVS sú naozaj neštandardné, dokázal aj koncert 

A nie je to len fráza, pretože absolventi tej- 
to letnej školy by obsah domény „itwasfun.
eu“ mohli skutoène zaplniś zážitkami. Mòa 
osobne najviac zaujalo to, že aj samotní 
prednášajúci sa zapájali do všemožných 
výletov cez exkurzie pivovarov až po spo-
loèný futbal. Ve¾mi vhodné je napríklad 
to, že okrem „medzinárodných študentov“, 
IRI povolilo úèasś aj nieko¾kým nemec-
kým študentom. Spoznávanie Hannoveru 
je tým o to zaujímavejšie a èlovek sa do-
zvie i viac o pomeroch na univerzite ako 
takej.

Inštitút pre právnu informatiku (Institut für Rechtsinformatik 
(IRI)) Právnickej fakulty Leibnizovej Univerzity v Hannoveri patrí, 
rovnako ako jediný „èesko-slovenský“ Ústav práva a technológií 
Masarykovej unvierzity, iba k nemnohým špecializovaným pra-
coviskám tohto druhu v Európe. Výnimoènosś letnej školy IT práva, 
ktorú bude organizovaś už tretí rok, spoèíva v tom, že na jeden 
celý mesiac spojí okolo tridsaś nadšencov a ponúkne im skvelý 
akademický, ale aj neakademický program. 

Výuèba je organizovaná vo forme interaktívnych seminárov 
prebiehajúcich v anglickom jazyku od pondelka do štvrtku. Zaèína 
sa zväèša dvoma seminármi doobeda, nasledované obedom 
v univerzitnej kantíne a ukonèené ïa¾ším seminárom popoludní. 
Problém so skorým ranným vstávaním teda neexistuje, keïže 
na desiatu ráno vstane hádam každý. Koniec seminárov býva 
vždy približne okolo štvrtej poobede. Piatok až nede¾a sú zväèša 
venované spoloèným výletom do iných miest (napr. Berlín, 
Hamburg) alebo v rámci Hannoveru. Prednášajúcimi sú jednak 
osoby pracujúce na Inštitúte, ale aj rôzni externí odborníci, ktorí 
svoju cestu merajú hoci aj z Londýna len kvôli študentom. Musím 
povedaś, že atmosféra poèas seminárov, po nich, ale aj na Inštitúte 
vôbec, je ve¾mi neformálna až priate¾ská. Študentov skutoène 
neberú ako záśaž. Mnohých to môže prekvapiś, ale vyuèujúci 
èasto krát u študentov h¾adajú inšpiráciu, novú krv, èi zaujímavé 
nápady. 

Letná škola samozrejme nie je iba o poèúvaní zaujímavých 
prednášok a ich diskutovaní s odborníkmi, hoci ve¾akrát sa 
diskusie so spolužiakmi prehupnú až k veèernému pivu s brat- 
wurstom (klobáskou). To, že IRI to aj s neakademickým 
programom myslí skutoène vážne, možno vidieś už len v názve 
domény, ktorá propaguje samotnú letnú školu -„itwillbefun.eu“. 

Èo sa týka odborného h¾adiska, najviac zaujalo to, že 
všetci boli skutoène tzv. up-to-date. Kto nachádza svoju zá¾ubu 
v rozhodnutiach, ako je to v mojom prípade, mohol tak nájsś 
¾udí, ktorí holdujú rovnakému „hobby“ a vymeniś si pocity hádam 
aj o tých najobskúrnejších rozhodnutiach. Rovnako to platilo 
o odborných èlánkoch, súèasnom dianí, nevraviac o obohatení, 
ktoré èlovek získal tým, že sa opäś nauèil mnoho nového. 

Aftomsféra medzi spolužiakmi je viac ako bratská a je až ne- 
uverite¾né ako vás dokážu povzdbudiś k nezvyklým výkonom. 
Mne tak bola mimo rámca prednášok ponúknutá možnosś 
odprezentovaś nieèo v rámci bloku duševného vlastníctva. Vybral 
som si známkový problém inzercie na k¾úèové slová a týždeò pred 
svojou prvou prezentáciou v anglickom jazyku tàpol, ako to celé 
dopadne. Spolužiaci však boli nato¾ko zvedaví a tímoví, že som sa 
nakoniec ani necitíl ako ten, èo stojí pred katedrou a prednáša viac 
ako dvadsiatim luïom po celom bloku predošlých prednášok.

Mohých z vás bude isto zaujímaś cena. Letná škola stojí 1400 
Euro. Samozrejme nie je to zanedbate¾ná èiastka, a preto IRI 
dokáže ve¾kému percentu uèastníkov sprostredkovaś štipendium 
DAAD vo forme 750 eurovej ú¾avy z poplatku a navyše aj prís-
pevok na cestovné náklady. Ostáva tak teda zohnaś 650 Euro, 
ktoré samozrejme môžete financovaś z rady rôznych domácich 
štipendií. Poplatok kryje skutoène ve¾ké množstvo výdavkov, teda 
takmer všetko okrem „vreckového“ a èasti stravy. Ako investícia 
do vzdelania sa vám to rozhodne oplatí, keïže okrem nových 
poznatkov a zážitkov, si domov odnesiete aj kontatky na nových 
priate¾ov, ktorí sa venujú vo vo¾nom èase tomu èo vy. Ak teda 
h¾adáte odlišné leto než na aké ste zvyknutí, http://itwillbefun.eu 
je tá správna adresa kde zaèaś.

Martin Husovec

jedného z uèite¾ov fakulty, JUDr. Petra Molitorisa, ktorý na podujatí 
vystúpil s hudobným zoskupením, v ktorom príležitostne pôsobí. 
Viac, ako 500 hostí tejto narodeninovej oslavy si okrem toho 
mohlo vychutnaś vystúpenie kapely Free Voices, ktorí úèinkovali  
v súśaži Èesko Slovensko má talent a obvyklou èerešnièkou 
na torte na tejto oslave bola kapela Team revival z Moravy. 

Oslava bola príjemná a uvo¾nená a znamenala ïalšie utuženie 
vzájomných vzśahov a posilnenie pocitu spolupatriènosti všetkých, 
ktorí fandia FVS.



struène alebo úplne. Možno ich ïalej filtrovaś, radiś príp. 
z nich prepájaś na plné texty kliknutím na ikonku     , získaś 
informáciu o recenzovanosti èlánku pripojenou ikonkou    , 
poslaś e-mailom, uložiś na PC.

Pokroèilé vyh¾adávanie
Ponúka pri vyh¾adávaní viacero ïalších možností ako je 
zápis termínov do viacerých polí s použitím booleovských 
operátorov (AND, OR, NOT).

Expertné vyh¾adávanie
Ponúka vyh¾adávanie v EIZ nielen v predvolených skupinách, 
ale dáva aj možnosś urèiś presnejšie EIZ, v ktorých chcete 
vyh¾adávaś príp. si nadefinovaś vlastné skupiny v èasti Môj 
priestor po jednoduchej bezplatnej registrácii v systéme.
 
Nájsś zdroje
Ponuka umožòuje vyh¾adaś databázu rôznymi spôsobmi 
napr. vyh¾adaś pod¾a názvu, vyh¾adaś urèením kategórie, 
vyh¾adaś pod¾a typu a získaś potom podrobnejšie informácie 
o nej kliknutím na ikonku      .

Nájsś e-èasopis
Umožòuje vyh¾adanie urèitého e-èasopisu rôznymi 

spôsobmi napr. vyh¾adaś pod¾a názvu (v zozname typu A–
Z), pod¾a kategórií/podkategórií, výberom poskytovate¾a. 
Služba Citation Linker umožòuje zadaním èo najpresnejších 
údajov o èlánku, èasopise, knihe vyh¾adaś jeho dostupnosś 
v databázach).

Ing. Iveta Krjaková, UK UPJŠ
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Portál scientia.cvtisr.sk

Prístup k EIZ je kontrolovaný pod¾a IP adries poèítaèov 
siete UPJŠ, príp. na základe nastaveného vzdialeného 
prístupu (viac na http://www.upjs.sk/helpdesk/proxy/). 
Portál využíva produkty spoloènosti ExLibris (spoloènosś je 
dodávate¾om aj knižnièno-informaèného systému na UPJŠ 
– systému Aleph): 

Federatívny vyh¾adávaè MetaLib získané výsledky 
konsoliduje, odstráni duplicity, informácie zoradí pod¾a 
relevancie, zoskupí do tematických skupín, pod¾a typov 
metadát a prezentuje ich používate¾om v unifikovanom 
formáte. Okrem toho používate¾om ponúka aj ïalšie funkcie 
a nástroje. 

Linkovací server SFX prepája z bibliografických 
záznamov získaných vyh¾adávaním v Metalibe priamo do pl- 
notextových dokumentov EIZ, do ktorých má príslušná 
organizácia používate¾a prístup. Okrem uvedeného ponúka 
aj ïalšie dodatkové služby k vyh¾adaným dokumentom. 
Ponuka služieb SFX sa vygeneruje kliknutím na ikon-
ku   . Súèasśou riešenia je aj portál elektronických èa- 
sopisov A-Z (http://sfx.cvtisr.sk/sfxlcl3/az/UPJS_KO-
SICE), ktorého obsah sa vytvára osobitne pre každú 
úèastnícku organizáciu. 

Služba bX pre vyh¾adaný èlánok odporúèa ïalšie 
relevantné e-èlánky, o ktoré sa zaujímali iní používatelia. 
Pre potreby služby sa z jednotlivých implementácií 
linkovacieho servera SFX priebežne zhromažïujú údaje 
o využívaní èlánkov. Ak sú odporúèania na urèitý èlánok 
k dispozícii, zobrazia sa potom v ponuke služby SFX. 

Základné vyh¾adávanie
Je najjednoduchší spôsob vyh¾adávania zadaním 
h¾adaného termínu vo vopred nadefinovaných skupinách. 
Po jednoduchej registrácii v systéme si môže používate¾ 
nadefinovaś a skombinovaś vlastné skupiny EIZ, ktoré 
môže využívaś k vyh¾adávaniu aj v bu-dúcnosti (v èasti Môj 
priestor). Vyh¾adané záznamy možno zobraziś v tabu¾ke, 

Vyh¾adávací portál pre vedu a výskum scientia 
cvtisr.sk je výstupom národného projektu 
NISPEZ (Národný informaèný systém podpory 
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 
k elektronickým informaèným zdrojom (EIZ)) a histo- 
ricky prvým vyh¾adávacím portálom svojho druhu 
ponúkaný používate¾om UPJŠ! Od roku 2005 sa 
akademickým knižniciam a neskôr aj Centru vedecko-
technických informácií SR (CVTI SR) darí nepretržite 
zabezpeèovaś dostupnosś EIZ na slovenských 
univerzitách. Každý EIZ má svoje vyh¾adávacie 
prostredie, rôzne indexy a spôsoby zobrazovania èi 
ukladania záznamov. Táto rôznorodosś viedla k po- 
žiadavke zabezpeèenia jednotného vyh¾adávacieho 
nástroja nad viacerými EIZ, ktorý by samotné 
vyh¾adávanie u¾ahèoval, urých¾oval a poskytoval aj 
prípadné prepojenie na plné texty èlánkov a e-bookov.
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Úspech študentov Ústavu telesnej výchovy a športu
Dòa 25. 11. 2010 sa v Bratislave na pôde Fakulty telesnej 

výchovy a športu Univerzity Komenského konala vedomostná 
súśaž vysokoškolákov o olympizme. Na tomto podujatí sa zúèastnili 
tri družstvá z UPJŠ, ktoré triumfovali a obsadili prvé, druhé 
a siedme miesto z celkového poètu dvanásś. Zvíśazilo èisto ženské 
družstvo Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice (Miroslava 
Jakubíková, Dana Hudáková, Vladimíra Podhorská) pred družstvom 
Lekárskej fakulty UPJŠ Košice (Daniel Bakši, Patrícia Krnáèová, 
Lukáš Roško). Tretí boli študenti z Fakulty stredoeurópskych štúdií 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Súśaž bola rozdelená do dvoch èastí: písomný test a ústne 
odpovede. Už po prvej èasti boli na èele èlenky družstva ÚTVŠ 
UPJŠ Košice. Druhou èasśou boli ústne odpovede, kde dievèatá 
vïaka správnym odpovediam získali šesśbodový náskok. Otázky 
boli zamerané na tri základné témy – História olympijských hier 
a Slovenskí športovci v Londýne v rokoch 1908 a 1948, zimné 
olympijské hry 2010 vo Vancouvri a Londýn (dejisko OH 2012).

Èlenky víśazného družstva ÚTVŠ UPJŠ Košice spoloène s predsedom 
Slovenskej olympijskej akadémie Jánom Jungerom.

Dòa 16. 11. 2010 sa uskutoènil pod záštitou kvestora UPJŠ 
a predsedu TJ Slávia UPJŠ Ing. Stanislava Benèa šachový turnaj. 
Turnaj sa konal na poèesś Medzinárodného dòa študentov a dlho-
roèného predsedu šachového oddielu Ing. Jaroslava Karabu, 
CSc. Turnaja sa zúèastnilo 35 študentov a zamestnancov UPJŠ 
a èlenovia šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ. Úèastníkov privítal, 
za prítomnosti prvého predsedu Šachového oddielu TJ Slávia 
UPJŠ prof. RNDr. Stanislava Vokala, DrSc., predseda šachového 
oddielu doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD.

Na prvom mieste sa umiestnil Tomáš Krak, študent Fakulty 
verejnej správy a èlen extraligového družstva UPJŠ, ktorý sa stal 
majstrom UPJŠ v šachu na rok 2010.

Na druhom mieste sa umiestnil RNDr. Peter Molnár, PhD., 
dokdorand PF a na 3. mieste Marcel Presaloviè, študent PF. 
Ocenení boli aj Vasil Hlinka a Ján Krajòak, ktorí sa umiestnili 
na 4. a 5. mieste. Ceny venoval kvestor UPJŠ a predseda TJ Slávia 
UPJŠ Ing. Stanislav Benèo. 

O celý priebeh turnaja sa staral Mgr. Imrich Jurèišín, ktorý 
riadil turnaj pomocou poèítaèa. Turnaj organizaène pripravil doc. 
RNDr. Blažej Pandula, PhD., predseda šachového oddielu TJ 
Slávia UPJŠ Košice.

Šachový turnaj

Tomáš Krak ( v¾avo ) z FVS, celkový víśaz turnaja.

 
 Prijatie študentov rektorom

Tradièné stretnutie študentov s rektorom univerzity pri 
príležitosti Dòa boja za slobodu a demokraciu sa uskutoènilo 
dòa 18. novembra 2010. Prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. 
odovzdal prítomným študentom dekréty o udelení Výroènej 
ceny rektora za vynikajúce výsledky poèas celej doby štúdia 
na UPJŠ v Košiciach.

Lekárska fakulta: 
 Š. Volovár, J. Helcman, M. Mráz, I. Paranièová, M. Vidová

Prírodovedecká fakulta: 
 Bc. L. Smolko, Bc. T. Nikorovièová, Bc. J. Jerguš, 
 Bc. A. Kukla, Bc. J. Šebej

Právnická fakulta: 
 J. Lenïák, R. Zabojová, J. Hadbavná

Fakulta verejnej správy: 
 Bc. A. Popovièová, Bc. J. Škvareková, 
 Bc. L. Mozo¾ová, Bc. J. Štiffel, Bc. M. Bubanová

Filozofická fakulta: 
 Bc. V. Lichner, Bc. Silvia Bauèeková, V. Dancáková

Ústav telesnej výchovy a športu: 
 D. Beòušková, R. Karabová
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UNIVERZITNÉ DNI ŠPORTU
jesenná èasś

BASKETBAL
Dòa 15. 11. 2010 sa uskutoènil turnaj mužov a žien v basket-

bale. Turnaja sa zúèastnilo 47 poslucháèov z toho 25 mužov 
a 22 žien. Odohralo sa 6 stretnutí.

Výsledky:
U mužov vyhralo družstvo Právnickej fakulty UPJŠ s kapitánom 

Michalom Maškulíkom. Hráèi víśazného družstva získali zlaté 
medaily. Na druhom mieste skonèilo družstvo FF a PF UPJŠ. 
Kapitánom družstva bol Tomáš Feterik. Družstvo získalo strieborné 
medaily. Najlepším strelcom turnaja sa stal Peter Fodur z FF UPJŠ 
(38 bodov) a získal cenu - figúrku basketbalistu. Najužitoènejším 
hráèom turnaja mužov bol vyhodnotený Michal Maškulík z Práv. 
fakulty UPJŠ a získal cenu - figúrku basketbalistu. V kategórii žien 
zvíśazilo družstvo PF a FF UPJŠ s kapitánkou Radkou Toma¾ovou 
a obdržali zlaté medaily. Na druhom mieste skonèilo družstvo 
Práv. fakulty UPJŠ s kapitánkou ¼ubomírou Ka¾avskou a získali 
strieborné medaily. Poèas turnaja najviac bodov zaznamenala 
a stala sa najlepšou strelkyòou turnaja Jana Šavlíková (28 bodov) 
a získala cenu - figúrku basketbalistu.Za najužitoènejšiu hráèku 
turnaja bola vyhodnotená Martina Fedorová a získala cenu – 
figúrku basketbalistu.

 Hlavným rozhodcom stretnutí bol doc.PhDr. Ivan Šulc, CSc., 
ktorý zároveò bol aj hlavným organizátorom turnaja.

Dòa 23. 11. 2010 sa uskutoènili tri športy: 

VOLEJBAL
Ako prvý sa v tento deò uskutoènil volejbalový turnaj 

na ktorom štartovali 3 družstvá. Študentom z Ústavu telesnej vý- 
chovy a športu, odbor „Šport a rekreácia“, sa podarilo vytvoriś 
2 mixované družstvá „HVIEZDY Z ÚSTAVU“ a „REKREANTI“. 
Sklamaním pre zúèastnených bolo, že z ostatných fakúlt našej 
univerzity sa prihlásilo len jedno jediné mix družstvo „GUMKÁÈI“. 
Celkovo sa na volejbalovom turnaji zúèastnilo iba 18 študentov! 
Hralo sa systémom každý s každým na 2 vyhraté sety v telocvièni 
T5. Družstvá z ÚTVS boli vzh¾adom na ich športové zameranie 
miernym favoritom. Po vyžrebovaní zápasov sa hneï tieto 
2 družstvá postavili proti sebe. Bol to napínavý súboj do poslednej 
chvíle. V poslednom sete sa nakoniec tešili z víśazstva „HVIEZDY 
Z ÚSTAVU“. V druhom zápase nastúpili „GUMKÁÈI“ proti družstvu 
„HVIEZDY Z ÚSTAVU“. Po vyrovnanom zaèiatku sa „GUMKÁÈI“ 
dostali do tempa a na ve¾ké prekvapenie prevalcovali súpera 
2:0. V ïalšom zápase nenechali nikoho na pochybách, že si idú 
pre víśazstvo v turnaji. Zvíśazili nad družstvom „REKREANTI“ 2:0 
a bez straty jediného setu sa stali víśazmi turnaja. 

Celý turnaj prebehol hladko a bez komplikácií. Negatívom je 
nízka úèasś študentov, èo si zrejme žiada dôraznejšiu propagáciu 
tejto akcie.

1. GUMKÁÈI 
2. HVIEZDY Z ÚSTAVU
3. REKREANTI
Turnaj organizaène zabezpeèil a riadil Mgr. Marek Valanský.

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ O majstra UPJŠ
V popoludòajších hodinách bol za úèasti 10 družstiev s 81 

hráèmi odohral minifutbalový turnaj O majstra UPJŠ. Turnaja sa 

V dòoch 15. - 26. 11. 2010 Ústav telesnej výchovy 
a športu UPJŠ v spolupráci so SAUŠ a TJ Slávia zorganizo-
val športové akcie v rámci UDŠ, ktorých sa zúèastnilo 
spolu 399 študentov UPJŠ.

zúèastnili poslucháèi UPJŠ a družstva ÚTVŠ Šport a rekreácia 
2. roèníka. Po úvodných stretnutiach v 2 skupinách po piatich 
družstvách sa hralo systémom každý s každým. Semifinále hrali 
družstvá systémom „na kríž“, z ktorého víśazi hrali finále a porazení 
stretnutie o 3. miesto. 

Víśazom turnaja a majstrom UPJŠ v minifutbale sa stalo družstvo 
pod názvom Old Boys z LF. Zároveò bol vyhlásený najužitoènejší 
hráè turnaja, ktorým sa stal Lojan Anton z družstva Malmanovci 
(PrF. 4 roè.). Turnaj, na ktorom sa odohralo 24 zápasov, rozhodovali 
2 rozhodcovia.

Závereèné výsledky : 
1. Old Boys ( LF ) 
2. Malmanovci ( PrF )
3. Medici 5 ( LF )
4. Stávky ( FF )
Turnaj organizaène pripravil a riadil PaedDr. I. Staško.

Víśazné družstvo Old Boys Družstvá, ktoré obsadili 1. – 4. miesto

XI. ROÈNÍK MARATÓNU AEROBIKU
Ako posledný sa v tento deò sa uskutoènil v telocvièni Ústavu 

telesnej výchovy a športu na Medickej 6 v Košiciach XI. roèník 
vysokoškolského maratónu aerobiku, ktorý prebiehal v rámci 
Univerzitných dní a bol venovaný oslavám Dòa študentstva.

Tento rok sme úspešne vsadili na dievèatá, ktoré už boli známe 
z minulého roka. V prvých dvoch hodinách sa na pódiu vystriedali 
cvièite¾ky, ktoré výborne rozprúdili správnu atmosféru. V ïalších 
dvoch hodinách dievèatá zotrvali v nasadenom vysokom tempe, 
aby na konci štvrtej hodiny porota vybrala tie 3 naj. v kategórii 
zaèiatoèníèok i pokroèilých. Opätovne môžeme konštatovaś 
vysokú úroveò študentiek, ktoré sa akcie zúèastnili a porota mala 
ve¾kú dilemu pri výbere prvých troch miest. 

O kvalite a ob¾úbenosti akcie, ale i celkovo aerobiku na UPJŠ, 
ako jednej z najob¾úbenejších pohybových aktivít žien, svedèí 
už len samotný fakt, že akcie sa zúèastnilo 120 dievèat a jeden 
chlapec dokonca z príbuznej Technickej univerzity a do konca, 
tzn. 4 hodiny aktívnej driny ich vydržalo okolo 60.

Zastúpenie jednotlivých fakúlt:
Kategória: zaèiatoèníèky pokroèilé
Lekárska fakulta: 17 23
Právnická fakulta: 16 1
Prírodné vedy 22 6
Fakulta verejnej správy 1 2
Filozofická fakulta 24 2
Ústav telesnej výchovy a športu 7 0
Spolu: 87 34
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Výsledky: 
Kategória zaèiatoèníkov:
1. miesto: Lucia Maśašovská  LF, 3
2. miesto Michaela Parkanská  PF, 1
3. miesto: Adriana Beneová  PF, 1

Kategória pokroèilých:
1. miesto:  Radka Koželová  LF, 3
2. miesto: Ivana Krasòanová  FVS, 3
3. miesto: Dominika Potoèná  FF, 3

Organizátorka súśaže Mgr. Alena Buková, PhD.

Úèastníèky maratón aerobiku

STOLNÝ TENIS
Nasledujúci deò, t. j. 24. 11. 2010 sa uskutoènil stolnotenisový 

turnaj na ktorom štartovalo 25 súśažiacich študentov všetkých 
fakúlt UPJŠ, z toho 9 žien. Hralo sa systémom každý s každým 
v troch skupinách systémom na 2 víśazné sety. Ïalej postupovali 
prví dvaja zo skupín, ktorí zohrali ïalšie zápasy vo finálovej skupine. 
Ženy hrali v dvoch skupinách a prvé dve sa stretli v semifinále, 
kde zohrali zápasy na kríž, systémom KO.

 Víśazom turnaja sa stal študent prírodovedeckej fakulty Zoltán 
Poèai. Druhé miesto obsadil taktiež študent prírodovedeckej 
fakulty Tomáš Senaj a na treśom mieste sa umiestnil študent 
lekárskej fakulty Jozef Senaj. Medzi ženami bola najlepšia Linda 
Repišèáková z lekárskej fakulty a na ïalších miestach skonèili 
Bibiana Garajová a Marianna Moska¾ová. Celý turnaj prebehol bez 
komplikácií a mal vysokú športovú úroveò. 

Turnaj organizaène zabezpeèil a riadil PaedDr. Rastislav 
Švický.

BEDMINTON
Dòa 25. 11. 2010 sa uskutoènil bedmintonový turnaj na kto- 

rom štartovalo 28 súśažiacich študentov všetkých fakult UPJŠ, 
z toho 12 žien. Muži hrali systémom každý s každým v štyroch 
skupinách. Ïalej postupovali prví dvaja zo skupín, ktorí zohrali 
ïalšie zápasy K.O. - systémom. Víśazi postúpili do semifinále. Lepší 
zo semifinálových dvojic zohrali finálový zápas a porazení bojovali 
o 3. miesto. Ženy hrali obdobným systémom, ale v dvoch skupinách 
po šesś hráèok. Víśazom turnaja sa stal študent FVS Michal Timko. 
Druhé miesto obsadil študent právnickej fakulty Michal Lichner 
a na treśom mieste sa umiestnil Matej Mikluš. Medzi ženami bola 
najlepšia Tatiana Maková z prírodovedeckej fakulty a na ïalších 
miestach skonèili Katarína Badáková a Lucia Kubicová Celý turnaj 
prebehol bez komplikácií a mal vysokú športovú úroveò. 

Turnaj organizaène zabezpeèil a riadil Mgr. M. Žigala

FLORBAL
Poslednou športovou akciou univerzitných dní športu bol 

florbalový turnaj uskutoènený dòa 26. 11. 2010. Turnaja sa zú- 
èastnili poslucháèi všetkých fakúlt univerzity v poète 80.

Do súśaže sa prihlásilo 7 družstiev, ktoré boli rozdelené 
do 2 skupín. V skupinách sa odohralo 9 zápasov. O 3. miesto si 
merali sily družstvá zo skupín, ktoré skonèili na druhom mieste.

Väšèie šśastie stálo na strane ZUBÁROV, ktorí vo ve¾mi 
vyrovnanom zápase po samostatných nájazdoch skonèili ako tretí. 
Vo finále sa stretli favoriti vysokoškolskej ligy PRVÁCI a KOZMICKÉ 
PUMY, kde tentoraz preukázali viac florbalového umenia PRVÁCI 
a získali titul Majstra UPJŠ vo florbale za akademický rok 2010/
2011.

Na konci turnaja bol vyhlásený aj najlepší strelec podujatia, 
ktorým sa stal Richard Wágner z ÚTVŠ odbor: šport a rekreácia 
s poètom strelených gólov 6. 

Koneèné poradie:
1. PRVÁCI
2. KOZMICKÉ PUMY
3. ZUBÁRI
4. VOZIÈKÁRI
5. OLD BOYS
6. FIGHTERS
7. SHARKS

Turnaj riadila a organizaène viedla PaedDr. Beáta Gajdošová.

Víśazné družstvo vo florbale PRVÁCI 

Pripravované zimné telovýchovné 
sústredenia ÚTVŠ UPJŠ:

Lackenhof (Rakúsko) 4. - 10. 2. 2011
organizátor: PaedDr. Imrich Staško

Donovaly 12. – 18. 2. 2011
organizátor: PaedDr. Rastislav Švický

Èertovica 27. – 4. 3. 2011
organizátor: doc.PhDr. Ivan Šulc, CSc.,

Semmering (Rakúsko) 6. – 11. 3. 2011
organizátorka: PaedDr. Beáta Gajdošová
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 
Katedra filozofie a dejín filozofie v spolupráci s Nakladatelstvím 
Bergman v Prahe a Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach 
zorganizovala prezentáciu knihy doc. PhDr. Márie Mièaninovej, 
CSc. Koruna krá¾ovstva rabi Šlomo ben Gabirola s komentárom. 
Podujatie sa uskutoènilo 21. septembra 2010 v priestoroch 
Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici è. 1 pod záštitou 
prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., rektora Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Doc. PhDr. Mária Mièaninová v súèasnosti pôsobí na Katedre 
filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej vedecko-
výskumnej a pedagogickej èinnosti sa venuje dejinám stredovekej 
filozofie s osobitným zrete¾om na židovskú a islamskú filozofiu. 
Z bohatej publikaènej èinnosti doc. PhDr. Márie Mièaninovej treba 
vyzdvihnúś bilingválne hebrejsko-slovenské vydanie s názvom 
Koruna krá¾ovstva rabína Šlomo ben Gabirola (Prešov 2003), ktoré 
je prvým slovenským prekladom básne Keter Malchut. Práve vznik 
tohto diela, cie¾om ktorého bolo sprostredkovanie filozofického 
myslenia a básnickej tvorby Šlomo ben Jehudu ibn Gabirola 
slovenským èitate¾om, už rysoval ïalšie možnosti tejto iniciatívy, 
ktoré napokon vyústili do vydania prezentovanej monografie. 

Kniha Koruna krá¾ovstva rabi Šlomo ben Gabirola s komentá- 
rom vznikla ako súèasś grantovej úlohy VEGA 1/0125/08 Filozofia 
Šlomo ben Jehudu Ibn Gabirola. Vydanie sa realizovalo s finanènou 
podporou Nadácie EZRA Bratislava. Recenzentmi monografie 
sú PhDr. Bedøich Nosek, CSc., vedúci Ústavu židovských 
štúdií Husitskej teologickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, 
doc. PhDr. Jiøina Šedinová, CSc., vedúca odboru hebraistiky 
na Ústave Blízkeho Východu a Afriky FF Karlovej Univerzity v Prahe 
a doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD., mim. prof., zástupca vedúceho 
Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach, ktorý bol ako 
jediný z recenzentov prítomný na tomto stretnutí. 

Svoje potešenie nad vydaním tejto publikácie vyjadril vo svo-
jom prejave prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. vedúci Katedry 
filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach. Úspešná realizácia 
knižného projektu svedèí o tom, že Katedra filozofie a dejín filozofie 
aj napriek svojej krátkej existencii disponuje vedecko-výskumným 
potenciálom, vïaka ktorému je schopná prispievaś k rozvoju 
filozofického myslenia na Slovensku. 

Doc. PhDr. Mária Mièaninová, CSc. struène oboznámila 
zúèastnených s dejinno-filozofickým kontextom Ibn Gabirolovej 
tvorby, ktorý má nepostrádate¾nú úlohu pri interpretovaní 
teoreticko-filozofických ale aj životných názorov jednotlivých 
myslite¾ov. Vyzdvihovala niektoré momenty zo života Ibn Gabirola, 
ktoré mohli maś vplyv na jeho tvorbu a podèiarkla špecifické èrty 
jeho vyjadrovania. Pán rabín Jossi Steiner predèítal niektoré 
pasáže hebrejského textu, vïaka èomu si prítomní mali možnosś 
všimnúś osobitosti básnenia v hebrejèine. Autorka predstavila 
publiku obsah svojej knihy. V Korune krá¾ovstva Šlomo ben 
Gabirola s komentárom sa môžeme stretnúś s opisom životnej 
dráhy spomínaného stredovekého filozofa a básnika, s recepciou 
historicko-filozofického pozadia, v ktorom pôsobil, ale aj s ana-
lýzou jeho básnického diela. Ťažiskovým bodom je však podrobná 
interpretácia básne Koruna krá¾ovstva s obsiahlym komentárom. 
Doc. Mária Mièaninová, CSc. nemohla nespomenúś radosti 
aj úskalia prekladate¾skej práce, kde ako príklad uviedla hebrejské 
slovo „galgal“, ktorým Ibn Gabirol opisuje dráhy nebeských 
telies. Spomínaný hebrejský výraz sa môže používaś vo viacerých 
významoch, napríklad ako „koleso“, „kruh“ alebo „sféra“. Je 

doc. PhDr. Mária Mièaninová, CSc. 
prezentovala svoju novú knihu

HODNOTA DUŠEVNEJ PRÁCE 
PRE ORGANIZÁCIU A SPOLOÈNOSŤ

V rámci závereènej etapy riešenia projektu VEGA è. 1/0865/
08 „Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce“ bola 
v jeseni 2010 riešite¾mi projektu a Fakultou verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach realizovaná korešpondenèná konferencia „Hodnota 
duševnej práce pre organizáciu a spoloènosś“. Zámerom riešite¾ov 
projektu VEGA a konferencie bolo prispieś k poznatkom o práci. 
Problematika práce v zmysle pracovnej èinnosti, pracovného mies- 
ta a jej nosite¾a je spracovávaná už nieko¾ko storoèí. Napriek tomu 
aj v súèasnosti oslovuje vedeckú obec a jej skúmanie je predmetom 
viacerých vedných disciplín, ako napr. ekonómie, manažmentu, 
sociológie, psychológie. Vedecké skúmanie poskytuje poznatky 
o ¾udských potrebách a ich uspokojovaní prostredníctvom práce, 
o vytváraní a udržiavaní interpersonálnych vzśahov v pracovných 
skupinách, o formovaní vzśahu k práci, ale aj o pracovnej záśaži 
a jej vplyve na zdravie, atï. Vedecké skúmanie sa orientuje 
aj na organizáciu a aspekty determinujúce excelentnosś práce. 
V tomto kontexte je nosite¾ práce vnímaný ako ¾udský kapitál 
tvoriaci podstatnú èasś intelektuálneho kapitálu, ktorý tvorí znaènú 
èasś trhovej hodnoty a konkurenènosti, resp. nekonkurenènosti 
organizácie. Takže identifikovaś význam práce možno jednak 
na strane pracovníka a jednak na strane organizácie. Cie¾om 
konferencie bola prezentácia výsledkov výskumu, teoretických 
poznatkov a skúseností z praxe orientovaných na problematiku 
hodnoty duševnej práce, hodnoty ¾udského kapitálu pre organizá-
ciu a spoloènosś. Úèasś na konferencii deklarovalo 58 prihlásených 
úèastníkov. Vedecké práce posudzovali doc. PhDr. Viliam Kubáni, 
CSc., ktorý sa venuje problematike psychológie práce a doc. 
Ing. Juraj Tej, PhD., ktorý sa profesionálne venuje ekonomike 
a manažmentu. Každá vedecká práca bola posúdená oboma 
recenzentmi, ktorí sa v posudku vyjadrili k obsahu príspevkov 
z h¾adiska vhodnosti k tematickým okruhom a k formálnej stránke 
pod¾a požiadaviek stanovených na spracovanie príspevku. 
Z konferencie bol vydaný zborník „Hodnota duševnej práce 
pre organizáciu a spoloènosś“, ktorého obsah tvorí 54 vedeckých 
prác. Zborník prezentuje výsledky výskumu, teoretické poznatky 
a skúseností z praxe. Vedecké práce sú tematicky zamerané 
na hodnotu práce a rozvoj ¾udského kapitálu, na rolu a úlohu 
aktérov participujúcich na tvorbe ¾udského kapitálu a jeho 
hodnote, na procesy determinujúce hodnotu ¾udského kapitálu, 
na jednotlivca v procese práce, na spoloèenské a organizaèné 
normy a pravidlá determinujúce hodnotu práce a tiež na možnosti 
merania a oceòovania hodnoty práce a ¾udského kapitálu. Zborník 
bol vydaný v elektronickej forme a je zverejnený na internetovej 
stránke knižnice UPJŠ v Košiciach. Dielo vytvorilo širokú platformu 
pre odborníkov pôsobiacich v oblasti spoloèenských a humanitných 
vied. Prienik poznatkov je zaujímavým a užitoèným príspevkom 
do oblasti práce. Ve¾ký záujem slovenských aj zahranièných 
autorov, ktorí svojim podielom prispeli do tohto zborníka nás ve¾mi 
potešil a súèasne svedèí o tom, že problematika práce, tak ako je 
naznaèená v názve zborníka, jej nároènosś, spoloèenská hodnota 
ako aj spôsob oceòovania, èi už zo strany bezprostredného 
zamestnávate¾a alebo zo strany spoloènosti je v súèasnosti ve¾mi 
aktuálna a hodná výskumného zaoberania sa.

Mgr. Gabriela Kravèáková, PhD.

potrebné si uvedomiś, že adekvátny preklad daného výrazu 
závisí nielen od kontextu, v ktorom sa používa, od doby, do kto-
rej pramenný text patrí a od tradície, o ktorú sa autor originálu 
opiera. 

 Na záver doc. PhDr. Mária Mièaninová, CSc. prijala gratulácie 
a nasledovala diskusia pri ochutnávke kóšer vína a kóšer dobrôt. 

Autorke blahoželáme a prajeme jej ve¾a úspechov vo vedecko-
výskumnej aj pedagogickej èinnosti a samozrejme spokojnosś) 
v súkromnom živote, aby sme sa mohli opäś stretnúś na prezentácii 
jej ïalšieho diela sprevádzajúceho všetkých záujemcov priestormi 
židovskej filozofie. 

Tímea Kolberová
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ŠTUDIJNÝ POBYT
V LITOVSKEJ REPUBLIKE

Pobaltie je pre väèšinu Slovákov akýmsi nepreskúmaným a ta-
juplným územím. Tri štáty, kedysi patriace k Sovietskemu zväzu, 
ktoré sa po jeho rozpade osamostatnili, sú malé a majú prístup 
k moru, hlavné mestá Vilnius, Riga, Tallin – asi takto by sa dali 
zhrnúś moje informácie o Pobaltí pred cestou. Teraz už viem, že 
Litva je najväèšou a naj¾udnatejšou krajinou, má úžasné pláže, 
prekrásnu prírodu a pamiatky, žiadne kopce, ve¾kú zimu, daždivé 
poèasie a tiež kopec iných vecí. 

Rozhodnutie študovaś v zahranièí vo mne dozrelo poèas môjho 
ERASMUS pobytu. Rok na gréckej univerzite ma presvedèil 
o výhodách štúdia v inej krajine a tak som sa po návrate snažila 
nájsś ïalšie možnosti ako vycestovaś. Najznámejšou a najväèšou 
sprostredkovate¾skou agentúrou štipendijných pobytov je SAIA 
a preto som si zaèala vyberaś pobyty práve cez òu. Ako študentku 
magisterského štúdia ma pri výbere krajín limitovali jazykové 
požiadavky jednotlivých univerzít. Nájsś anglické študijné programy 
v západnej Európe bol menší problém, ak samozrejme netúžite 
po štúdiu vo Ve¾kej Británii, a preto nakoniec moja vo¾ba padla 
na Litvu. Bola úplnou novinkou v ponuke agentúry, ponúkala 
štipendiá na polroèný alebo roèný študijný pobyt a hlavne ponúkala 
študijné programy v angliètine. Nasledoval výber univerzity, 
predbežná žiadosś o akceptáciu, žiadosś o štipendium, množstvo 
potvrdení a odporúèaní, motivaèné listy a nekoneèné èakanie. 
Môj výber padol na Vilnius university – najväèšiu a najstaršiu 
litovskú univerzitu, ktorá ponúka štúdium na 14 fakultách, 
5 inštitútoch a 4 výskumných centrách. Od medicíny, práva, 
ekonómie, cez medzinárodné vzśahy, žurnalistiku a jazyky až po 
astronómiu, biochémiu a religionistiku. Po troch mesiacoch som 
zistila, že som bola vybraná a odporúèaná slovenskou stranou 
a v prípade, že získam štipendium, nasledujúci rok strávim v Litve. 
Ïalšie dvojmesaèné èakanie 
na rozhodnutie o pridelení štipen- 
dia mi spríjemòovali brožúrky 
zasielané univerzitou s infor- 
máciami o štúdiu, o živote 
vo Vilniuse, o možnos- 

Druhý týždeò sa zaèal výberom predmetov a tvorbou osob- 
ných študijných plánov. Základom bol predbežný študijný plán, 
ktorý bol súèasśou žiadosti o štipendium. V podstate som ale 
nebola viazaná nièím a mohla som si vybraś predmety z ¾ubovo¾nej 
fakulty v ¾ubovo¾nom poète. 

Po absolvovaní úvodných stretnutí na viacerých fakultách 
som si zvolila kombináciu predmetov z dvoch anglických 
magisterských programov na Inštitúte medzinárodných vzśahov 
a politických vied. Program „Stredná a Východná Európa“ sa aspoò 
približne podobal verejnej správe, ktorú študujem na Slovensku. 
Prostredníctvom samostatných predmetov sa zaoberal históriou 
vymedzeného územia, politickými a ekonomickými zmenami 
po rozpade Sovietskeho zväzu, integráciou novovzniknutých štátov 
do európskych štruktúr, ich vzśahom k Ruskej federácii ako aj ich 
postojom k nacionalizmu. Niektoré predmety programu „Vojna 
a mier“ boli jednoducho zaujímavé.

Mala som tiež záujem o štúdium ïalšieho cudzieho jazyka. 
Ponuka bola ve¾mi bohatá, od klasických kurzov angliètiny, 
nemèiny, francúzštiny, ruštiny, cez po¾štinu a škandinávske jazyky 
až po japonèinu, èínštinu a hindèinu. A samozrejme litovský 
jazyk. Zvolila som si švédsky jazyk a ne¾utujem. Všetci lektori 
škandinávskych jazykov boli tzv. „native speakers“ a vyuèovali 
hlavne v materinskom jazyku a angliètine. Kurzy, ktoré som 
navštevovala sa konali podveèer a boli dobrovo¾ným a výberovým 
predmetom pre všetkých zúèastnených a v podobnom duchu 
prebiehala aj výuèba. Neznižovalo to však kvalitu výuèby. Po ne-
celom roku štúdia som sa „pokusne“ uchádzala o trojtýždòový 
štipendijný pobyt vo Švédsku a uspela som, takže som si leto 
spestrila intenzívnym jazykovým kurzom.

Úroveò znalosti angliètiny vyuèujúcich sa na jednotlivých 
fakultách Vilnius University 
líšila, ale Inštitút bol na tom 
pravdepodobne najlepšie. Dôvo-
dom bolo hlavne pôsobenie vy- 
uèujúcich v medzinárodných ale-
bo európskych inštitúciách resp. 

ich skúsenosti z medzinárodnej spolupráce. Námietky z iných fa- 
kúlt smerovali skôr k výslovnosti a tempu prednesu ako k prob-
lémom nedostatoènej slovnej zásoby, alebo vzájomnému 
neporozumeniu sa.

Inšpirujúca bola aj aktivita Inštitútu v organizovaní a predsedaní 
množstvu medzinárodných konferencií, aj keï to asi súvisí 
s lokálnym presvedèením, že Litva je lídrom Pobaltia. Spomeniem 
aspoò dve z tých, na ktorých som sa zúèastnila. V októbri navštívil 
Vilnius generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen a pred-
niesol na pôde univerzity nový strategický koncept NATO a tiež 
hovoril o úlohe NATO v 21. storoèí. V apríli Inštitút zorganizoval 
stretnutie s Egemenom Bagiºom, reprezentantom Turecka pri ro-
kovaniach s EÚ o vstupe Turecka do EÚ. Jeho vystúpenie prebehlo 
vo ve¾mi pozitívnej atmosfére, keïže Litva podporuje Turecko 
v jeho snahách o vstup do Únie. 

Èo sa týka samotných Litovèanov, sú to síce spoèiatku pomerne 
uzavretí ¾udia, po èase sú však ve¾mi priate¾skí. Sú ochotní pomôcś 
aj úplne cudzím ¾uïom v núdzi. Litovèania sú ve¾mi hrdí na svoju 
kultúru a kultúrne dedièstvo a je potrebné rešpektovaś ich silne 
vyvinutý zmysel pre národnú identitu. 

Litovèina spolu s lotyštinou a estónèinou tvorí samostatnú skupinu 
pobaltských jazykov, ale jazykovú bariéru prekonávajú znalosti rušti- 
ny (ako pozostatok minulosti), angliètiny u mladšej generácie a po¾šti- 
ny vo Vilniuse a okolí (pozostatok Po¾sko-litovského spoloèenstva).

Zdanlivá nároènosś a množstvo sprievodnej byrokracie 
odrádza množstvo záujemcov o štúdium v zahranièí, ale výsledok 
sa oplatí. Vedomosti a skúsenosti získané sú unikátne a otvárajú 
ïalšie možnosti do budúcnosti.

Ve¾a šśastia!

tiach ubytovania, o pridelení mentora a jeho nekoneèné 
otázky oh¾adom môjho príchodu. Potvrdenie 
o udelení štipendia prišlo koncom júla a 1. septembra som šśastne 
pristála na letisku vo Vilniuse. 

Vilnius má cca 550 000 obyvate¾ov a charakter skôr malého 
provinèného mesta, ako hlavného mesta najväèšej krajiny Pobaltia. 
Mesto má ve¾a parkov a zelene a je dosś rozśahané, takže pôsobí 
väèšie ako v skutoènosti je. Historické centrum mesta je zapísané 
do zoznamu svetového dedièstva UNESCO a je pomerne roz¾ahlé. 
Zaujímavosśou Vilniusu sú kostoly. Je ich tu až 65! 

Na deò môjho príchodu pripadla oslava zaèiatku akademického 
roka a tak sa všetci študenti sústredili v centre a mòa privítal prázdny 
internát. Univerzita mi zabezpeèila ubytovanie na internáte, medzi 
miestnymi nazývaný „Kamèatka“, vzh¾adom na jeho polohu 
na okraji mesta, kde sa konèila civilizácia a zaèínal les. Ale aspoò 
tam bol pokoj. 

Prvý týždeò v Litve sa niesol v znamení spoznávania miestnych 
podmienok. Univerzita nám zabezpeèila bezplatné prehliadky 
mesta so sprievodcami, návštevy najdôležitejších múzeí, prehliadku 
univerzity ako aj návštevu univerzitnej knižnice. Hlavná budova 
univerzity zo 16. storoèia je skutoèným labyrintom a nestratiś sa 
v nej je ne¾ahkou úlohou aj pre turistického sprievodcu. Prvé dva 
týždne absolvovali všetci výmenní študenti povinný kurz základov 
litovèiny, ktorá nám pomohla vysporiadaś sa s každodennými 
problémami od pýtania sa na cestu, cez veèere v reštaurácii 
až po vysvetlenie revízorovi, že mu síce nerozumiem, ale cestovný 
lístok mám. Program orientaèného týždòa bol zakonèený výletom 
do Trakai, dedinky vzdialenej asi 30 kilometrov od Vilniusu 
s malebným hradom uprostred jazera. 
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Dr. Antal Genersich
významný lekár a patológ XIX. storoèia, 

rodák zo Slovenska
Antal Genersich sa narodil v Trnave (1842), ale jeho 

predkovia žili od XVI. storoèia na Spiši a zastávali rôzne významné 
funkcie: Melchior Genersich bol richtárom, Samuel (1768 - 
1844) mestským lekárom v Levoèi a významným botanikom 
Spiša. Jeden z rodu Genersichov (Johann) bol na Kež- 
marskom lýceu uèite¾om mladého Pavla Jozefa Šafárika.

V roku 1865 získal Antal Genersich na lekárskej fakulte 
v Pešti (dnes Semmelweis University) titul doktora medicíny 
a špecializoval sa na chirurgiu, pôrodníctvo a oèné lekárstvo. 
Nakoniec sa ale venoval predovšetkým patológii, súdnemu 
lekárstvu a hygiene. Už poèas štúdia vynikal ako študent 
a pracoval pri profesorovi Arányi na Ústave patológie. 
Z tejto doby sa zachovali jeho ruène písané a kreslené 
poznámky, napr. o jednom prípade thoracopaga. Po skonèení 
špecializaèných štúdií pokraèoval pomocou štátnej štipendie 
u najvýznamnejších patológov Európy, ako u Recklinghausena 
na univerzite vo Würzburgu, u Rokitanského a Strickera 
vo Viedni, u Rudolfa Virchowa v Berlíne a u Ludwiga Wagnera 
v Lipsku. Poèas študijného pobytu sa vypracoval za vy- 
nikajúceho praktického lekára, patológa a vedca a poèas 
svojho dlhého plodného profesionálneho života sa zaoberal 
mnohými otázkami medicíny. 

• Vo Würzburgu pri pitve chorého s neurofibromatózou 
(Recklingausenova choroba – mnohotné nádory kože a ner- 
vového systému) vyslovil názor, že ide o dedièné ochorenie. 
Sestra zomrelého totiž mala podobné zmeny na koži. Nálezy 
publikoval v renomovanom èasopise založenom Virchowom 
– Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie. Dnes 
vieme, že mal pravdu.

• Poèas svojho 25-roèného pôsobenia v Cluj sa 
zaoberal mnohými oblasśami patológie, ako napr. leukémiou, 
amyloidózou, trichinózou, aktinomykózou a tuberkulózou. Bol 
prvý, ktorý na území Maïarska diagnostikoval aktinomykózu 
(ochorenie vyvolané baktériami podobnými mikroskopickým 
hubám) u hovädzieho dobytka a zakázal konzumáciu mäsa 
infikovaného zvieraśa.

• Bol pravdepodobne prvý, ktorý opísal špeciálny zápal 
èriev u detí – enterocilitis necrotisans. 

• Dostal sa do sporu s Robertom Kochom, ktorý 
predpokladal, že pôvodca ¾udskej a hovädzej tuberkulózy je 
ten istý mikrób. Genersich v roku 1905 tvrdil, že sú to rôzne 
baktérie. Koch neskôr svoj omyl priznal, hoci Genersichov 
objav necitoval.

• Intenzívne sa zaoberal odolnosśou rôznych druhov zvierat 
na trichinózu. Ide o èasté ochorenie divej zvery vyvolané 

parazitom Trichinella spiralis. Pri konzumácii surovej alebo 
nedostatoène spracovanej diviny parazity môžu poškodiś svaly, 
srdce a mozog a p¾úca èloveka. Ochorenie u èloveka môže byś 
smrte¾né.

• Na základe starostlivých pozorovaní opísal alkoholickú 
kardiomyopatiu (poškodenie srdca). Považoval to predovšetkým 
za následok nadmernej konzumácie piva.

V roku 1870 ho menovali za profesora patológie a súd- 
neho lekárstva na lekárskej fakulte univerzity v Cluj (v tom 
období súèasś Rakúsko-Uhorskej Monarchie, Kolozsvár 
po maïarsky, Klausenburg po nemecky, dnes Rumunsko). 
Stal sa prodekanom a neskôr rektorom univerzity a mal 
významný podiel na modernizácii a budovaní univerzity, ale 
podie¾al sa aj na zvýšení úrovne všeobecnej hygieny celého 
mesta. Na Ústave patológie sa každú sobotu konali klinicko-
patologické semináre, na ktorých pomocou uhlíkovej oblúkovej 
lampy premietal mikroskopické rezy pre svojich kolegov 
a poslucháèov. 

V roku 1891 mu cisár Franz Josef udelil š¾achtický titul. 
Od roku 1892 bol èlenom Maïarskej akadémie vied. Po úmrtí  
profesora Scheuthauera na lekárskej fakulte v Budapešti v ro- 
ku 1895 bol vymenovaný za prednostu I. patologického ústa- 
vu lekárskej fakulty budapeštianskej univerzity. V tom istom ob- 
dobí bol hlavným patológom nemocnice Sv. Štefana v Buda- 
pešti, urèitý èas dekanom lekárskej fakulty a aj rektorom 
univerzity v Budapešti. V roku 1913 odišiel do dôchodku a jeho 
študenti mu pri tejto príležitosti venovali pamätnú plaketu. Antal 
Genersich zomrel v roku 1918. Je pochovaný v Cluj v cintoríne 
„Házsongárd“

Pamiatku Antala Genersicha (a ostatných èlenov rodu 
Genersichov) pestuje nadácia vedená jeho pravnukom, prof. 
Attilom Tankóm, špecialistom na choroby moèových ciest. 
V tomto roku v rámci medzinárodného seminára o minulosti 
a súèasnosti regióna Spiš sa v Kežmarku a Levoèi hovorilo 
aj o rodine Genersichovcov. V Kežmarku bola odhalená pa- 
mätná tabu¾a na dome, kde mladý Antal žil urèitý èas u svojich 
starých rodièov. Na evanjelickom cintoríne v Levoèi bol 
slávnostne odhalený obnovený hrob Samuela Genersicha. 
Prvý autor týchto riadkov oboznámil maïarských a po¾ských 
úèastníkov seminára so životopisom P.J. Šafárika, históriou 
našej univerzity a struèným životopisom slávnych košických 
lekárov (F. Pór, J. Kòazovický, R. Korec a Š. Šimko).

Univerzita Ignáca Semmelweisa v Budapešti oslavuje 
svoje výroèie založenia (Máriou Teréziou v roku 1769) každý 
rok 7. novembra. Súèasný rektor, prof. Tivadar Tulassay 
v slávnostnom príhovore vyzdvihol výsledky a perspektívy tejto 
slávnej školy. Pri príležitosti osláv boli promócie lekárov, ktorí 
v danom roku dosiahli titul PhD (bolo ich vyše sto) a boli udelené 
aj rôzne vedecké ocenenia. Cenu Antala Genersicha tento 
rok dostal prvý autor týchto riadkov, ale už pred ním boli touto 
cenou ocenení dvaja významní lekári, urológovia z východného 
Slovenska a absolventi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach – Dr. Ladislav Petrièko a Prof. Ladislav Valanský.



Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a jej prezentácia na výstavách o vzdelávaní

ve¾trh AKADÉMIA 2010
Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Eugena Jurzycu sa uskutoènil v moder-
ných priestoroch Sibamac arény NTC v Bratislave 
v dòoch 5.-7. októbra 2010 v poradí 14. roèník ve¾trhu 
vzdelávania Akadémia a 12. roèník ve¾trhu práce a ces- 
tovania Vapac. Slávnostného otvorenia spojených 
ve¾trhov sa v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR zúèastnil generálny riadite¾ 
sekcie vysokých škôl Peter Plavèan. 

Cie¾ovou skupinou, pre ktorú je akcia urèená, sú 
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí 
h¾adajú informácie o štúdiu, vzdelávaní, práci, kariére 
a cestovaní. Ve¾trh si poèas svojej existencie získal 
medzi študentmi ve¾kú popularitu èoho dôkazom je 
každoroèná návštevnosś viac ako 10 000 študentov 
z celého Slovenska.

Vysokú návštevnosś zaznamenala aj výstavná 
expozícia UPJŠ, ktorá sa na ve¾trhu prezentovala 
po tretíkrát. Konzultácie s výchovnými poradcami 
a informácie o možnostiach štúdia na UPJŠ 
poskytovali referentky pre marketing PhDr. Beá-
ta Jureèková, PhD., a Renata Lišková a èlenky 
Akademického senátu UPJŠ Bc. Erika Makóová 
a Bc. Darina Starnová.

ve¾trh PRO EDUCO 2010
Záver novembra spestrilo aj Fórum 

vzdelávania, kariéry a inovácií PRO EDUCO. 
Konalo sa v zrekonštruovaných výstavných 
priestoroch Domu techniky. Približne 1000 m2 
výstavných kóji a obslužných priestorov využilo 
na svoju prezentáciu 50 spoloèností a inštitúcií. 
Na podujatí sa prezentovalo 17 stredných škôl 
z Košíc, 13 univerzít z celého Slovenska, široké 
spektrum zamestnávate¾ov a iné vzdelávacie 
inštitúcie.

Úèasś verejnosti a študentov, teda celková 
návštevnosś podujatia je parameter, ktorý je 
pre nás jedným z najdôležitejších hodnotiacich 
kritérií úspešnosti podujatia. Pod¾a detailnej 
evidencie organizátorov podujatie navštívilo 
približne 5830 návštevníkov z radov žiakov 
deviatych roèníkov (cca 2380), študentov SŠ 
a VŠ (cca 2720), verejnosti zaujímajúcej sa o nové 
pracovné príležitosti a doplnkové vzdelávanie (cca 
510) a hostí sprievodných konferencií (cca 220). 

UPJŠ v Košiciach sa na ve¾trhu prezentovala 
výstavným stánkom, v ktorom informovali 
o možnostiach štúdia na našej univerzite 
pracovníèky našich študijných oddelení. 

V súèasnej dobe získavania kvalitných 
študentov na našu Alma mater vnímame takéto 
fóra ako nevyhnutnú formu prezentácie našich 
aktivít.
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