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Titul:  Teória a didaktika 
športového tréningu I.

Vedeckí redaktori: doc. Mgr. 
Rastislav Feč, PhD., Mgr. Ivan 
Matúš, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu 
UPJŠ v Košiciach, 1. vyd., 2015, 64 
s., cena: 9,34 €

Učebné texty sú určené pre štu-
dentov Ústavu telesnej výchovy 

a športu študujúcich odbor šport a rekreácia. Rozoberajú 
teóriu športového tréningu. Publikácia nerozoberá rozvoj po-
hybových schopností, na tie sa zameriava druhá časť učeb-
ných textov.

Titul:  Dejiny procesného práva 
do roku 1848

Autor: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. 
vyd., 2015, brož., 108 s., cena: 10,78 €

Predkladaný vysokoškolský učebný 
text je predovšetkým učebnou po-
môckou pre študentov právnických fa-
kúlt pri výučbe študijného predmetu 

„Dejiny súdnej moci do roku 1848“. Má však ambíciu pomôcť 
aj laickej verejnosti - záujemcom o historický vývoj súdnictva 
v Európe a na našom území.

Titul:  Cytológia - pracovný zošit 
na praktické cvičenia

Autori: RNDr. Ján Kleban,  
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., 
RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Koši- 
ciach, 2. vyd., 2015, brož., 76 s., 
cena: 8,45 €

Predkladaný pracovný zošit na prak-
tické cvičenia z cytológie slúži ako návod, ktorý má študentom 
uľahčiť prácu a umožniť rýchlejšiu orientáciu v zadanej úlohe. 
Úprava pracovného zošita do formy protokolov umožňuje za-
kresliť vlastné pozorovanie a tým stimuluje k presnejšiemu a tr-
valejšiemu zapamätaniu si precvičovanej úlohy a zároveň umož-
ňuje spätnú kontrolu pedagógom.

Titul:  Školský systém na 
Slovensku v medzivojnovej 
Československej republike 
(1918-1938)

Autorka: doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, 
CSc.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
2. dopl. vyd. , 2015, brož., 80 
s., cena: nepredajná, (e-publikácia 
na stiahnutie - http://unibook.upjs.sk/
predaj-vydanych-titulov/filozoficka-fakulta)

Cieľom dlhodobej koncepcie školskej politiky maďarských vlád 
bolo na školách prostredníctvom vzdelávania a výchovy v ma-
ďarskom jazyku upevňovať jednorečový uhorský národ a viesť 
žiakov k uhorskému patriotizmu. Výsledkom procesu bola ab-
sencia škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Výnimku pred-
stavovalo niekoľko ľudových škôl cirkevných, kde sa časť pred-
metov učila po slovensky. Vyučovanie na všetkých ostatných 
školách prebiehalo v jazyku maďarskom. Primárnou úlohou 
štátnych orgánov Československej republiky po roku 1918 
bolo preto zavedenie slovenčiny ako vyučovacieho jazyka 
do vzdelávacieho procesu. V praktickej rovine došlo k zatvára-
niu maďarských škôl a k ich nahradeniu školami s vyučovacím 
jazykom slovenským. 

Unibook UPJŠ

Titul:  Príručka receptúrnej 
propedeutiky pre lekárske 
odbory

Autori: MUDr. Martina 
Čižmáriková, PhD. a kol.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
1. vyd., 2015, brož., 188 s., cena: 
14,03 €

Vysokoškolská učebnica „Príručka 
receptúrnej propedeutiky pre le-

kárske odbory“ ponúka systematicky a ucelene spracované 
informácie z oblasti preskripcie farmaceutických produktov, 
ktorá predstavuje veľmi dôležitú súčasť výučby predmetu far-
makológia na lekárskych a farmaceutických fakultách. Okrem 
preskripcie hromadne vyrábaných liekov sa venuje predpi-
sovaniu dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. 
Značná časť textu je zameraná aj na predpisovanie individu-
álne pripravovaných liekov, ktoré majú i dnes nezastupiteľné 
miesto vo viacerých medicínskych odboroch ako sú pediatria, 
či dermatológia, kde umožňujú využitie tzv. personalizovanej 
farmakoterapie.

Titul:  Anatómia trupu a končatín

Autori: prof. MUDr. Darina Kluchová, 
PhD. a kol.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. 
vyd., 2015, brož., 410 s., 
cena: 21,32 €

V súčasnosti je k dispozícii dostatočné 
množstvo anatomických učebníc pre 
študentov všeobecného lekárstva, ale 

zároveň je nedostatok anatomických kníh pre študentov zub-
ného lekárstva. Predložená učebnica bola vytvorená ako zák-
lad pre štúdium trupu a končatín študentom zubného lekár-
stva, ktorí potrebujú získať prehľad o anatomických pomeroch 
uvedených častí ľudského tela, ale nevyžaduje sa od nich jeho 
podrobná znalosť. Rozsah textu tejto učebnice bol predme-
tom viacerých diskusií s kolegami z klinických pracovísk a s od- 
borníkmi z anatómie nielen na domácej pôde, ale aj v zahra-
ničí. Pri rozhodovaní významnou mierou prispeli aj špecialis-
ti zo zubného lekárstva. Výsledné informácie v tejto učebnici 
autorka považuje za kľúčové z hľadiska požiadaviek na vedo-
mosti budúcich zubných lekárov.
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Veda	a	vzdelávanie
vo	víre	digitalizácie

M ožno nič tak výrazne v posledných rokoch neovplyvnilo rozvoj 
 ľudskej spoločnosti ako digitálne technológie (DT). Ešte pred 
 30 rokmi bola výpočtová technika ukrytá za bránami výpoč-

tových stredísk a prístupná len zopár vyvoleným. Históriu informačných 
technológií na UPJŠ nám nedávno priblížila aj výstava Extrapolácie 
2015. Dnes sú výdobytky informatiky a DT naším každodenným spoloční-
kom. Spôsobili to najmä dva fenomény súčasnej doby: internet a mobilné 
zariadenia.
Internet vznikol ako pomerne nevinný laboratórny projekt. Spôsobil však 
informačnú revolúciu, ktorá svojím rozsahom a významom dávno pred-
čila svoju predchodkyňu iniciovanú J. Gutenbergom a jeho vynálezom 
kníhtlače. 
Mobilné zariadenia zase preniesli DT a informatické produkty takpovediac 
do ruky. Stali sa tak prístupné masám a tie ich prijímajú oveľa prirodzenej-
šie, ako to bolo v prípade klasických počítačov. 
Vďaka DT dnes dokážeme efektívne komunikovať, orientovať sa v nezná-
mom teréne, plánujeme si svoje cesty. DT zásadným spôsobom menia kva-
litu života našich zdravotne znevýhodnených spoluobčanov. Písanie rukou 
sme nahradili používaním textového editora a klasickú tabuľu dátovými 
projektormi a interaktívnymi tabuľami. Popri klasickej gramotnosti sa 
dnes pomaly už nevyhnutne vyžaduje aj informačná gramotnosť. 
Možno menej si uvedomujeme, že informatika a DT, samozrejme, ruka 
v ruke s ďalšími relevantnými disciplínami, ako sú napr. fyzika, matema-
tika, chémia, robotika, zvyšujú kvalitu nášho života aj oveľa rafinovanej-
ším spôsobom. Moderné diagnostické prístroje, roboty zvládajúce kompli-
kované medicínske operácie, automatickí piloti lietadiel, palubné počíta-
če automobilov, nákupy cez internet a platby elektronickými peniazmi sú 
už každodennou realitou. Míľovými krokmi sa tak približujeme k jednému 
z vedeckých snov – umelej inteligencii. To, samozrejme, prináša aj obavy 
z toho, či si takýmto spôsobom ľudstvo nevytvára konkurenciu, ktorá ho 
nakoniec ovládne a zničí. Táto téma je zaujímavá nielen pre autorov ve-
decko-fantastickej literatúry, zaujíma a rozdeľuje aj vedcov a technológov.
Doteraz sme sa venovali predovšetkým dynamickej a viac viditeľnej strán-
ke informatiky. Z dlhodobého hľadiska sú možno ešte významnejšie dáta, 
informácie a znalosti, ktoré sa nám darí vďaka informatike a DT objavo-
vať, zhromažďovať a triediť v oveľa väčšom rozsahu, ako to bolo kedykoľ-
vek v minulosti. Kto by nepoznal Akademický informačný systém AiS2, 
SOFIU a internetové vyhľadávače, ktoré nám v priebehu milisekúnd po-
núkajú kvalifikované odpovede na všemožné otázky? Vďaka zozbieraným 
informáciám nám obchodné spoločnosti a ich softvéry ponúkajú ďalšie pro-
dukty a informácie. Prispieva to k nášmu komfortu, ale súčasne strácame 
aj veľkú časť svojho súkromia. Význam informácií pre zvýšenie kvality živo-
ta si uvedomuje aj OSN v nedávno vydanom dokumente „The Millennium 
Development Goals Report“. 
Rozvoj informatiky a DT prirodzenie zasiahol aj vzdelávanie. Inovácia 
vzdelávania využitím DT sa stala módnou vlnou. DT zmenili lineárne or-
ganizované štúdium na hypertextové, prispeli k nahradeniu memorovania 
faktov prácou s informáciami. Do nášho slovníka pribudol výraz e-vzde-
lávanie. To sa mnohokrát obmedzilo na používanie prezentačného softvé-
ru a zopár ďalších produktov. Málokto si uvedomuje, že DT nemenia zák-
ladnú podstatu vzdelávania. Ako hovoril fiktívny profesor Hammerstein 
v podaní profesora Bohdana Zelinku, ide o zobrazenie obsahu mozgu pred-
nášajúceho do obsahu mozgu študentov. A DT iba dávajú šancu obom stra-
nám robiť to príťažlivejšie, názornejšie a možno aj efektívnejšie. To si vyža-
duje zmenu v myslení učiteľa. Je to výzva, ktorú musíme nevyhnutne zvlád-
nuť, ak chceme ponúknuť atraktívne a plnohodnotné vzdelanie dnešnej 
mladej generácii.
Dostupnosť výdobytkov informatiky a DT dáva mnohým sebadôveru, aby 
sami seba nazývali informatikmi. Podporujú ich v tom vysoké školy, ktoré 
majú na svedomí infláciu informatických študijných programov rôznorodej 
kvality, ale aj renomované IT spoločnosti, ktoré sľubujú rekvalifikáciu na 
informatika za pár mesiacov. Informatik sa však pozná podľa toho, že si 
uvedomuje dôsledky vyplývajúce z problému zastavenia Turingovho stroja, 
cíti výzvu vo vzťahu P ≠ NP a s netrpezlivosťou sleduje vývoj v oblasti kvan-
tových počítačov. 
Informatika a DT ešte určite nepovedali svoje posledné slovo. Som presved-
čený, že to pre nás ešte dlho bude znamenať nové produkty a novú kva-
litu pre náš život. Samozrejme, každý evolučný proces má aj svoje slepé 
vetvy. Dúfajme, že budeme dosť múdri, aby sme ich včas identifikovali 
a eliminovali.
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Ing. Jozefom Jantošovičom
Po skončení FEI Technickej univerzity Košice začal v roku 1994 

pracovať ako programátor – analytik vo firme Novitech, a. s. 
Po dvoch rokoch pokračoval na tej istej pozícii vo firme DELTA E. S. 
Košice, s. r. o., kde neskôr pôsobil aj ako vedúci oddelenia vývoja IS 
až do jej akvizície firmou NESS KDC, s. r. o. Tu začínal ako Delivery 
Manager, neskôr ako Managing Director. V roku 2010 nastúpil 
na UPJŠ v Košiciach ako riaditeľ Centra informačných a komunikač-
ných technológií UPJŠ, kde pôsobí doteraz.

 Naše pracovisko sa delí na tri úseky. Úsek počítačových 
sietí má na starosti, ako už názov napovedá, hlavne pre-
vádzku WAN sietí, ktoré patria do pôsobnosti našej univer-
zity, či už sú to prepojenia medzi jednotlivými budovami uni-
verzity s inými subjektmi, s ktorými spolupracujeme, alebo 
pripojenie univerzity na internet. Takisto majú na starosti aj 
prevádzku serverov a ďalšieho hardvérového HW vybave-
nia, ktoré sa využíva na celouniverzitnej úrovni. No a v ne-
poslednom rade aj prevádzku mailov, telefónov a ďalších 
komunikačných systémov. 
 Úsek informačných systémov, opäť vychádzajúc z názvu, sa 
zameriava najmä na správu a podporu informačných systé-
mov, a to hlavne tých, ktoré sú využívané na celej univerzite. 
Spomeniem napríklad akademický informačný systém AIS 
alebo ekonomický systém SOFIA. Do tohto úseku je začle-
nená aj administrácia automatickej identifikácie osôb (AIO), 
ktorá vydáva a spravuje personálne identifikačné karty (PIK) 
a digitálne certifikáty. 
 Posledný, najmladší úsek je úsek lokálnej podpory, vznikol 
pred dvoma rokmi, a to hlavne z toho dôvodu, že sa neustá-
le zvyšovali nároky na podporu užívateľov rektorátu a pre-
vádzky spoločných zasadacích a prednáškových miestností 
v lokalite Šrobárova a okolie. Okrem toho úsek podporuje 
proces verejného obstarávania formou garancie obstaráva-
ní z oblasti IKT. 

=�Môžete nám predstaviť pracovisko 
a odborníkov, ktorí v centre pracujú? 

V závere roka 2014 sa uskutočnila na pôde našej univerzity medziná-
rodná konferencia UNINFOS 2014, ktorú každoročne organizuje združe-
nie EUNIS na Slovensku. Poslaním tohto združenia je vytvárať pre vyso-
ké školy platformu podporujúcu ich spoluprácu pri vývoji informačných 
systémov a riešení problémov v oblasti informačných a komunikačných 
technológií (ďalej IKT), pričom kľúčovými partnermi spolupráce sú za-
mestnanci centier. Centrá IKT sú na univerzitách nezastupiteľnými pra-
coviskami, bez ktorých nie je možné v súčasnosti zabezpečiť dôležité 
procesy na univerzite. 

Čo charakterizuje dnešné centrum IKT na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach? Redakcia Universitas Šafarikiana oslovila riadi-
teľa Centra informačných a komunikačných technológií Ing. Jozefa 
Jantošoviča a položila mu niekoľko otázok.

 Je ťažké vybrať jednu, všetky aktivity sú navzájom prepoje-
né, jedna závisí od druhej. Informačné systémy nefungujú 
bez HW a siete a to všetko nemá význam, ak nie je na konci 
niekto, kto to všetko používa.

=�Pracovisko, ktoré manažujete ako riaditeľ 
už 5 rokov, zastrešuje aktivity informačno-
komunikačných technológií vnútri UPJŠ, 
ale aj navonok vo väzbe na svoje okolie. 
Ktoré konkrétne aktivity a väzby sú 
podľa Vášho názoru najdôležitejšie? 

 SANET je kľúčová na pripojenie univerzity na internet ako 
celok, pretože je to nezávislá, nekomerčná inštitúcia, pod-
porujúca aktivity univerzít v tejto oblasti.

=�Integrálnou súčasťou Vášho pracoviska je 
budovanie, údržba a rozvoj univerzitného 
a súčasne regionálneho uzla siete SANET 
(Slovak Academic Network). Ako vnímate jej 
budúcnosť? Je a bude pre univerzitu dôležitá?

 Za najväčší problém považujem nedostatok financií na 
údržbu a prevádzku. S tým sa stále boríme. Rozvojové pro-
jekty priniesli v tejto oblasti mnoho nového, ale aj to časom 
zastará (alebo už zastaralo).

=�V rámci univerzity riešite problémy rozvoja 
informačných technológií a komunikačných 
systémov. Mohli by ste bližšie popísať 
najzávažnejšie problémy? V akom 
časovom horizonte vidíte ich riešenie? 

 Je to viac ako rok, čo sme zaviedli na univerzite Office 365. 
Prvotne to bolo hlavne kvôli mailom. Zároveň s tým sme pri-
niesli dátové úložisko v cloude. Tento rok sme sprístupnili 
ďalšiu službu, Skype for Business, ktorá je jeho súčasťou. 
Office 365 však ešte nepovedal posledné slovo. 
 Pokračujeme vo využívaní virtualizácie serverových služieb, 
ktoré plánujeme do budúcna ešte viac rozšíriť. 

=�Prepojením počítačov – prípadne pomocou 
príslušenstva – tak, že dokážu navzájom 
komunikovať bezdrôtovým spôsobom alebo 
prostredníctvom fyzického prepojenia 
(kabeláže), vznikne počítačová sieť. Vytvorenie 
počítačovej siete má svoje výhody, napr. 
zdieľanie prostriedkov (hardvéru), zdieľanie 
dát (softvéru), komunikácia medzi užívateľmi, 
zdieľanie výkonu a i. Aké najnovšie trendy 
poskytuje Vaše pracovisko univerzite? 

Na slovíčko s ...riaditeľom Centra informačnýcha komunikačných technológií
UPJŠ v Košiciach 
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 Samozrejme. 
Naša spolupráca 
je veľmi intenzív-
na. Všetky na-
še systémy ma-
jú celouniverzit-
nú pôsobnosť, 
takže správco-
via sú v určitých 

=�Spolupracujete 
s fakultnými 
správcami IKT 
pri riešení ich 
problémov 
v oblasti 
informačných 
technológií 
a komunikač- 
ných systémov? 
Čím sa môžete 
pochváliť? 
Podarilo sa Vám 
vyriešiť niečo 
zaujímavé?

 Myslím si, že sieťovú integráciu služieb už máme z veľkej 
časti za sebou. Všetky hlavné informačné systémy sú pre-
vádzkované nejakým spôsobom cez sieť. To, čo teraz letí, 
je cloud a aj tam sme už urobili prvé kroky. Z nich najvýraz-
nejší je práve Office 365.

=�V poslednom období sa pomerne často spomína 
integrácia sieťových služieb na univerzite. 
Máte jasnú predstavu, ako sa chcete popasovať 
s touto výzvou? Máte už aj konkrétne 
výsledky?

 Áno a nie je to ďaleko od IKT. Rád fotím, ak je príležitosť. 
Tú si vytváram pri túrach do prírody alebo pri splavovaní riek 
s rodinou a priateľmi.

=�Pán riaditeľ, poznáme Vás ako odborníka 
na svojom mieste. O informatikoch sa vo 
všeobecnosti hovorí ako o ľuďoch, ktorí 
poznajú len čísla, počítače a internet. Ako 
žijete mimo práce? Máte záľuby?

 Našťastie pracujem v odbore, ktorý som si vybral a baví ma, ale ak 
by to malo byť niečo iné, určite by to bola práca s ľuďmi.

Ďakujem pekne za rozhovor.

Pýtala sa: PhDr. Daniela Džuganová
šéfredaktorka Universitas Šafarikiana

casopis@upjs.sk

=�A ešte posledná otázka. Ak by ste 
nepracovali v oblasti informačných 
technológií, čo by ste robili? 

Centrum informačných
a komunikačných technológií 
UPJŠ, Šrobárova 2 – uzol siete SANET

UPJŠ v Košiciach patrí medzi zakladajúcich členov občian-
skeho združenia SANET, ktoré v roku 1991 navrhlo realizo-
vať projekt Slovenskej akademickej dátovej počítačovej siete 
SANET.

Sieť SANET od svojho vzniku prešla niekoľkými vývojovými 
technologickými zmenami. Začínala s rýchlosťou chrbtice sie-
te od 14,4 kB/s k súčasným 10 GB/s. Náš uzol je už pripra-
vený na pripojenie na 100-gigabajtovú chrbticu siete SANET. 

Združenie vytvára účinný priestor nato, aby bola sieť rozvíja-
ná tak, ako ju potrebujú najmä vysoké školy na svoju prácu so 
zabezpečením kompatibility s ostatnými európskymi sieťami, 
ktoré sú určené na vzdelávanie a vedu.

Pripojenie stredných škôl do siete SANET realizuje združe-
nie pomocou projektu SANET do škôl. Projekt je financovaný 
MŠ a jeho cieľom je rozšíriť existujúcu vysokorýchlostnú prí-
stupovú sieť na báze optických vlákien s rýchlosťou 1 GB/s 
do všetkých okresov pre cca 515 gymnázií, stredných odbor-
ných škôl, spojených a združených škôl na Slovensku a napo-
jiť ju na sieť SANET. Aktuálne je pripojených 338 škôl vrátane 
základných škôl. 

Centrum UPJŠ je druhým najväčším uzlom siete SANET po 
CVT STU Bratislava.

Je aj regionálnym uzlom, pretože zabezpečuje pripojenie 
a prevádzku prístupových sietí v mestách Rožňava, Trebišov, 
Michalovce, Humenné a Vranov. Nachádza sa na chrbticovej 
sieti SANET II – prepája uzly siete na TU Košice a TU Zvolen.

Okrem aktivít spojených s prevádzkou siete pripája do inter-
netu aj organizácie mimo rezortu vysokých škôl. Takto sa zre-
alizovalo pripojenie 68 subjektov verejnoprávnych a štátnych 
neziskových organizácií.

RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ v Košiciach

emil.hutňan@upjs.sk

oblastiach závislí od našej práce. A niečo zaujímavé? 
Väčšinu tých hlavných som už spomenul. Naša práca je 
skôr o dennodennom boji s množstvom drobností. Sme 
radšej, ak sa o nás nehovorí, väčšinou to znamená, že 
všetko funguje. 
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Inaugurácia rektora  UPJŠ v Košiciach
Vaša Magnificencia, pán rektor, spektability, panie a páni deka-

ni, honorability, vážení členovia akademických senátov a členo-
via vedeckých rád, panie profesorky a páni profesori, panie do-
centky a páni docenti, ctená akademická obec Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, milí hostia, dámy a páni. Otváram 
slávnostné zhromaždenie pri príležitosti významnej udalosti v ži- 
vote univerzity – inaugurácie rektora Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a následného deklarovania prorektoriek a pro- 
rektorov, dekanov a dekaniek fakúlt našej univerzity...,“ týmito slo-
vami sa prihovoril ceremoniár podujatia, prorektor prof. PhDr. Ján 
Gbúr, CSc., všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie dňa 15. októbra 
2015 do priestorov Domu umenia v Košiciach. V úvode slávnostné-
ho zhromaždenia predstavil najvyšších akademických funkcionárov 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a rektorov, resp. v ich 
zastúpení, prorektorov slovenských a zahraničných vysokých škôl, 
vzácnych hostí a významných predstaviteľov verejnej, súkromnej  
a cirkevnej sféry.

„Vážení hostia, dámy a páni, dovoľujem si Vám oznámiť, že pre-
zident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska akceptoval návrh 
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši- 
ciach a dňa 14. 7. 2015 vymenoval profesora Pavla Sováka za rek-
tora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na štvorročné 
funkčné obdobie s účinnosťou od 22. augusta 2015,“ pokračoval 
predseda Akademického senátu UPJŠ doc. RNDr. Roman Soták, 
PhD., a uviedol ďalej niekoľko základných údajov z curriculum vitae 
pána profesora Pavla Sováka. 

Následne nadišiel okamih vzdania holdu osobnosti, ktorú na čel-
né miesto Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyzdvihla vôľa 
akademickej obce. Rektor, dotýkajúc sa žezla univerzity, predniesol 
slávnostný sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť, že povinnosti 
rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budem 
vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a vy- 
naložím všetky sily v prospech našej univerzity v duchu vše-
ľudských zásad etiky, humanizmu a demokracie. SPONDEO 
AC POLLICEOR.“ Predseda Akademického senátu UPJŠ odovzdal 

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., násled-
ne predniesol svoj inauguračný prejav, v ktorom predstavil svoje vízie 
a priority, zaujímavé a podnetné myšlienky. Pozdravné slová zazneli 
zároveň aj od primátora mesta Košice Richarda Rašiho, podpredse-
du Košického samosprávneho kraja Istvána Zachariaša a zástupcu 
Slovenskej rektorskej konferencie, rektora Akadémie umení v Ban- 
skej Bystrici doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD. Slávnostné chvíle 
inaugurácie rektora, prorektorov a dekanov Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach umocnilo na záver vystúpenie univerzitného 
speváckeho zboru Chorus Universitatis Šafarikianae.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk

vzápätí Jeho Magnificencii, rektorovi UPJŠ, insígnie – rektorskú re-
ťaz a žezlo a pokračoval: „Vaša Magnificencia, dovoľte mi v mene 
svojom i v mene celej akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach vysloviť Vám úprimné a srdečné blahožela-
nie, zaželať Vám mnoho úspechov, inšpirujúcich myšlienok a múd- 
rych rozhodnutí a ubezpečiť Vás, že budeme všetci pracovať tak, 
aby ste sa pri výkone Vašej zodpovednej funkcie mohli opierať 
o aktívnu pomoc a porozumenie všetkých zamestnancov a štu-
dentov našej alma mater.“ 

Súčasťou slávnostného podujatia bolo odovzdanie insígnií pro-
rektorke pre legislatívu prof. h. c. doc. JUDr. Márii Bujňákovej, 
CSc., prorektorke pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Márii 
Marekovej, CSc., prorektorke pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. 
Ing. Silvii Ručinskej, PhD., prorektorovi pre rozvoj a európsku prob-
lematiku prof. MUDr. Pavlovi Jarčuškovi, PhD., prorektorovi pre ve-
deckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petrovi 
Fedoročkovi, CSc., prorektorovi pre rozvoj vzťahov s verejnosťou 
prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc. Jeho Magnificencia pokračujúc 
odovzdala dekanské symboly dekanke právnickej fakulty doc. JUDr. 
Gabriele Dobrovičovej, CSc., dekanke fakulty verejnej správy doc. 
JUDr. Márii Hencovskej, CSc., dekanke filozofickej fakulty prof. 
PhDr. Oľge Orosovej, CSc., dekanovi lekárskej fakulty prof. MUDr. 
Danielovi Pellovi, PhD. a dekanovi prírodovedeckej fakulty doc. 
RNDr. Gabrielovi Semanišinovi, PhD.
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Študenti bývajú
v modernizovaných internátoch 

Internát Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na 
Medickej ulici bol postavený v 60. ro-
koch minulého storočia. Tvoril ho tzv. 
bunkový systém. Každá z buniek ma-
la dve dvojposteľové, dve trojposteľo-
vé izby a spoločnú kúpeľňu s jednou 
sprchou a jedným WC. V súčasnos-
ti sa bunky modernizujú: každá dvoj- 
a trojposteľová izba bude mať vlastné 
WC a kúpeľňu. Na Medickej ul. č. 4 
a č. 6 sú štyri bloky internátov – A, B, 
C a D. Bloky D a B už majú nové soci-
álne zariadenia. Tento rok bol prerobe-
ný aj blok C, počas budúceho leta bude 
takto zrekonštruovaný aj posledný blok 
A. V lete sa uskutočnila aj rekonštrukcia 
80 kúpeľní v jednom bloku. Bola vyme-
nená vzduchotechnika, stúpačky, vy-
murované nové steny, osadené dvere, 

prahy, sanita. Len pre zaujímavosť, kú-
peľne v bloku A ladia do modrej farby. 
Celá investícia stála cca 330 000 eur 
bez DPH.

Okrem rekonštrukcie sociálnych za-
riadení aj v ostatných objektoch študent-
ských domov bolo pred začiatkom aka-
demického roka rušno. Ako každý rok 
aj tento rok prebiehali maliarske práce. 
Tento rok to bol blok D aj vestibul v ŠD 
Popradská 66. Taktiež bola zrekonštru-
ovaná vrátnica na Popradskej ul. č. 76. 
V pláne je ešte rekonštrukcia a zateple-
nie strechy v bloku B.

Ing. Jozef Maligda
riaditeľ ŠDaJ UPJŠ v Košiciach

jozef.maligda@upjs.sk

Kurz prvej pomoci
na UPJŠ v Košiciach 

V dňoch 5. 11. – 6. 11. 2015 sa určení 
zamestnanci fakúlt a univerzitných praco-
vísk UPJŠ zúčastnili kurzu 
v poskytovaní nezdravotníc-
kej prvej pomoci organizo-
vaného úsekom BOZP, PO 
a CO, konaného v pries- 
toroch našej univerzity. 
Lektormi kurzu boli odbor-
ne spôsobilí pracovníci 
Slovenského Červeného 
kríža so sídlom v Košiciach.

Účelom školenia bolo 
získať potrebné informá-
cie o tom, ako:

-  sa správať v prípa-
de vzniku bezprostredného a vážneho 
ohrozenia života a zdravia,

-  zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlast-
ného života a zdravia,

- zistiť príznaky úrazu,
-  privolať lekársku pomoc,

a zároveň aj prakticky precvičiť, ako vlast-
nými silami správne a účelne poskytnúť 
prvú pomoc postihnutým osobám na pra-
covisku pomocou zdravotníckeho materiálu 
z lekárničky.

Úspech či neúspech záchrany raneného 
s ohrozením životne dôležitých funkcií závisí 

od správneho a rýchleho poskytnutia prvej 
pomoci nezdravotníckymi zamestnancami, 
ktorí sa nachádzajú v danú chvíľu najbližšie 
k zranenému. 

K uvedenej problematike bol vydaný in-
terný predpis Smernica č. 2/2010 o po-
stupe zamestnancov UPJŠ a jej súčastí 

Rektor  UPJŠ
v Košiciach súčasťou
prezidentského tímu

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc., sa v dňoch 19. – 22. 
10. 2015 zúčastnil podnikateľskej misie 
v Estónsku a vo Fínsku pod záštitou prezi-
denta Slovenskej republiky Andreja Kisku. 
S cieľom podpory agendy inovatívnej eko-
nomiky, informačných technológií, eGovern-
mentu a ostatných sektorov boli súčasťou 
tímu zástupcovia súkromného sektora, aka-
demického prostredia a výskumných organi-
zácií, pre ktorých môžu byť nové skúsenosti 
a kontakty užitočné.

Rektor  UPJŠ  odovzdal 
prest ížnu cenu
za transfer technológií 
na Slovensku

V piatok 20. novembra 2015 v priestoroch 
Rektorátu UPJŠ v Košiciach rektor prof. 
RNDr. Pavol Sovák, CSc., slávnostne odo-
vzdal MVDr. Ladislavovi Strojnému, PhD., 
a MVDr. Alojzovi Bombovi, DrSc., z Ústavu 
experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty 
UJPŠ v Košiciach Cenu za transfer techno-
lógií na Slovensku 2015 v kategórii Inovácia 
s najväčším potenciálom na uplatnenie 
v praxi.

Ocenenie získala technológia využi-
tia probiotických mikroorganizmov kmeňa 
Lactobacillus Plantarum na úpravu a stabili-
záciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry 
človeka, ktorá zahŕňa najoriginálnejšie, naj-
unikátnejšie a najvyužiteľnejšie výstupy ve-
deckovýskumnej činnosti vedeckej komuni-
ty z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, 
ktoré prešli, alebo prechádzajú procesom 
ochrany duševného vlastníctva a jeho ko-
mercializácie. Konkrétne ide o technológiu 
„Laktobacilový kmeň Lactobacillus planta-
rum LS/07, zbierkové číslo CCM 7766, 
na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej 
črevnej mikroflóry človeka“.

Ing. Mária Lukáčová
Úsek BOZP, PO a CO

Rektorát UPJŠ v Košiciach
maria.lukacova@upjs.sk

Otília Jestrebiová
Úsek BOZP, PO a CO

Rektorát UPJŠ v Košiciach
otilia.jestrebiova@upjs.sk

pre prípad záchranných prác, evakuácie 
a vzniku poškodenia zdravia vrátane po-
skytnutia prvej pomoci, č. j. 1756/2010 
zo dňa 19. 5. 2010, obsahom ktorej je te-
oretická časť, ďalej zásady starostlivosti o 
zranených, postup krokov pri poskytovaní 
prvej pomoci, privolanie záchrannej zdravot-
nej služby, povinnosti a práva zamestnancov 
UPJŠ a iné, ako aj časť na praktické vyko-
nanie prvej pomoci pri niektorých chorob-
ných stavoch, napr. zastavenie dýchania 
a činnosti srdca, rany a krvácanie rôzneho 
typu, popáleniny, cudzie telesá v rane a iné.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ v Košiciach

adriana.sabolova@upjs.sk
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V piatok 16. októbra 2015 sa uskutočnila v Aule Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach „Zlatá promócia“ absolventov doktorského štú-
dia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 1964 a 1965, 
ktorej sa zúčastnilo takmer 80 z pôvodných 232 absolventov. Zlaté 
diplomy pre absolventov, udelené polstoročie od ich slávnostnej 
promócie po skončení štúdia medicíny, sú vyjadrením úcty, vďaky 
a hlavne skutočnosti, že ich alma mater nezabúda na svojich absol-
ventov, že je hrdá na ich prácu a na to, čo počas predchádzajúcich 
50 rokov vytvorili. Z rúk dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., si ich prebrali sedemdesiatnici, 
medzi ktorými sú aj doposiaľ pracovne aktívni zamestnanci LF UPJŠ 
a zdravotnícki pracovníci, ktorí našli uplatnenie v rôznych medicín-
skych odboroch.

„Čas plynie a my si pripomíname už 50 rokov od chvíle, 
keď títo naši zlatí absolventi začali pôsobiť v zdravotníckom 
povolaní. Niektorí sa slávnostnej chvíle Zlatej promócie ne-
dožili, ale práca, ktorú po sebe zanechali, svedčí o tom, že 
svoje povinnosti riadne a zodpovedne vykonávali v duchu 
promočného sľubu spred 50 rokov,“ konštatoval vo svojom 
slávnostnom príhovore dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, 
PhD., ktorý vyzval prítomných aj na prejavenie pocty minútou ticha 
tým, čo sa tejto slávnostnej chvíle nedožili. Vo svojej reči spome-
nul, akými významnými zmenami za uplynulé polstoročie Lekárska 

Absolventi
Lekárskej fakulty UPJŠ si po päťdesiatich rokoch
 pripomenuli svoju promóciu

fakulta UPJŠ prešla a ako sa rozrástli počty jej pracovníkov i študen-
tov, ku ktorým v ostatných rokoch pribudli aj zahraniční študenti z viac 
než štyridsiatich krajín sveta, čo svedčí o vysokej kvalite vzdelávania 
na tejto fakulte. 

S príhovorom za účastníkov Zlatej promócie vystúpil prof. MUDr. 
Juraj Bober, CSc., ktorý v ňom zaspomínal na časy, keď boli všet-
ci mladí, zdraví, nabití knižnými vedomosťami a plní očakávania i ilúzií 
o ďalšom živote. „Zostarli sme, ale aj zmúdreli, zmenili sme svoj 
zovňajšok, zošediveli alebo stratili vlasy, pribudli nám rôzne 
diagnózy, ale ako hovorí múdre príslovie, každý vek má svo-
je čaro. V dnešný deň zabudnime na starosti a trápenia a teš-
me sa z príjemného stretnutia,“ poznamenal dlhoročný pracovník 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., 
ktorý aj v súčasnosti pôsobí na I. chirurgickej klinike.

Zlatým absolventom rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol 
Sovák, CSc., na slávnosti poďakoval za prácu, ktorú roky odvádzali 
v náročnom medicínskom povolaní, a tak dôstojne reprezentovali svoju 
alma mater, pričom zdôraznil, že na nej budú vždy vítaní.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk
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Zo života
lekárskej fakulty

Portálová  plat forma mult imediálnej podpory výučby 
klinických a zdravotníckych odborov

V snahe posilniť vzájomnú spoluprácu lekárskych fakúlt pri rozvoji 
výučby lekárskych a zdravotníckych odborov využitím moderných in-
formačných a komunikačných technológií vznikol jedinečný projekt 
MEFANET (www.mefanet.cz), ktorý si kladie za cieľ zastrešovať sieť 
horizontálne spolupracujúcich výučbových pracovísk. Projekt bol ofi-
ciálne spustený v roku 2007 a dnes sú v ňom zapojené nielen všet-
ky lekárske fakulty ČR a SR, ale aj 12 ďalších zdravotníckych fakúlt 
a akademických pracovísk. 

Projekt sa usiluje o vytvorenie novej generácie multimediálnych 
učebných pomôcok, o budovanie systémov online výučby doktor-
ských, bakalárskych i magisterských odborov a webových archívov 
obrazovej dokumentácie z klinickej praxe. Samotné zapojené uni-
verzity a fakulty pritom garantujú vysokú úroveň spolupráce s kli- 
nickými pracoviskami všetkých lekárskych odborov. Projekt plne reš-
pektuje nezávislosť zapojených fakúlt a nesnaží sa žiadnym spôso-
bom ovplyvňovať riadenie ich výučby či výskumu.

S cieľom podporiť elektronické formy vzdelávania bola vytvorená 
jednotná portálová platforma na zdieľanie multimediálnych edukač-
ných diel; Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach ju ako prvá zo sloven-
ských lekárskych fakúlt prevzala a vytvorila podporu na vznik jej slo-
venskej verzie, ktorá bola následne sprístupnená všetkým zúčastne-
ným fakultám.

Portál multimediálnej podpory výučby klinických a zdravotníckych 
odborov (http://portal.lf.upjs.sk) je prispôsobený požiadavkám fa-
kulty, má vlastné ISSN a je dostupný v dvoch jazykových variantoch, 
avšak edukačné materiály v slovenskom, resp. v anglickom jazyku sú 
naň umiestňované nezávisle od seba. Používatelia sa orientujú pros-
tredníctvom horizontálneho menu tvoriaceho obsahovú časť portálu, 
vertikálneho menu umožňujúceho výber služieb portálu a typu multi-
mediálnych pomôcok, filtra lekárskych disciplín, do ktorých sú zatrie-
dené didaktické materiály, a vyhľadávania.

Portál multimediálnej podpory výučby klinických a zdravotníckych 
odborov UPJŠ LF

Hodnotenie kvality príspevkov exportovaných
na centrálnu bránu MEFANET

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt ČR a SR

Každý výučbový materiál, ktorý je na portáli zverejnený, pozostá-
va z popisného článku a sady príloh. Popisný článok je verejná časť 
a je dostupná komukoľvek. Zoznam príloh je tvorený formou odka-
zov na konci každého popisného článku. Prístup k prílohám môže 
byť autorom obmedzený pre anonymných používateľov, registrova-
ných používateľov, používateľov z univerzity, používateľov z fakulty 
a na osobné vyžiadanie u autora.

Príspevky na portáli je taktiež možné priradiť ku konkrétnym pred-
metom, ktoré sa na fakulte v rámci jednotlivých študijných progra-
mov vyučujú. Portál umožňuje pedagógom zverejňovať ich elektro-
nické diela alebo aj odkazy na externé servery, kde sú takéto diela 
sprístupnené. Študentom takýto centrálny systém uľahčuje prácu pri 
vyhľadávaní a získavaní výučbových materiálov. Na kvalitu zverejňo-
vaných elektronických pedagogických diel vznikajúcich na jednotli-
vých pracoviskách fakulty dohliada garant, resp. edičná rada portálu. 
V závislosti od rozsahu zverejneného diela je možné realizovať 4-stup-
ňové hodnotenie kvality obsahu, v ktorom sú zahrnuté recenzie po-
sudzovateľov, úroveň náročnosti, typ diela a vhodnosť na samostatné 
štúdium. Ucelené recenzované materiály pokrývajúce problematiku 
výučby minimálne jedného semestra sú uznávané autorom v rámci 
publikačnej činnosti. Portál tak okrem iného predstavuje aj ideálnu 
platformu na sprístupňovanie výstupov rôznych edukačných grantov.

Informácie o elektronických pedagogických dielach vznikajúcich 
na jednotlivých fakultách sú odosielané na centrálnu bránu (http://
portal.mefanet.cz/), kde študenti získavajú jedinečný prístup k vý-
učbovým materiálom nielen zo svojej fakulty. Cieľ šírenia poznatkov 
a výučbových materiálov je tak úspešne napĺňaný, a to pri zachovaní 
informačných prostredí jednotlivých fakúlt.

Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Ústav lekárskej informatiky

Lekárska fakulta UPJŚ v Košiciach
jaroslav.majernik@upjs.sk

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Ústav lekárskej fyziológie

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
viliam.donic@upjs.sk
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Týždeň vedy a techniky 2015
na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Aj v roku 2015 pokračovala Fakulta verejnej správy UPJŠ v tradí-
cii zapájania sa do Týždňa vedy a techniky, a to rôznymi aktivitami 
na všetkých svojich katedrách. Workshopy študentov a učiteľov, ve-
decký seminár alebo medzinárodná vedecká konferencia boli rôz-
nymi formami, ako členovia katedier a študenti fakulty aktívne parti-
cipovali na vedeckej a vzdelávacej činnosti fakulty verejnej správy. 

Do Týždňa vedy a techniky 2015 sa dňa 9. 11. 2015 zapojila aj 
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS UPJŠ, a to 
usporiadaním workshopu na tému „Nové trendy a perspektívy ve-
rejnej politiky a verejnej správy“. Workshopu sa zúčastnili členo-
via katedry, doktorandi, študenti magisterského štúdia v študijnom 
programe verejná správa, študenti spoločného študijného progra-
mu verejná politika a verejná správa v strednej Európe a zahranič-
né Erasmus+ študentky z Grécka. Skladba účastníkov workshopu 
predstavovala kreatívne a podnetné prostredie, v ktorom študenti 
predniesli svoje príspevky na nimi vybraté aktuálne témy verejnej 
politiky a verejnej správy doma a v zahraničí. Kompetencie staros-
tov, fluktuácia zamestnancov verejnej správy, fiškálna decentralizá-
cia, charakter a špecifiká verejnej správy v Grécku, volebná účasť, 
modernizácia a elektronizácia výkonu verejnej správy boli niektoré 
z tém, o ktorých účastníci viedli zaujímavé diskusie. Účasť Erasmus+ 
študentiek podnietila prezentáciu príspevkov a následnú diskusii 
aj v anglickom jazyku. Anglicko-slovenský charakter workshopu bol 
prínosný pre učiteľov a študentov fakulty verejnej správy, pretože 
tým mali možnosť formulovať a konfrontovať svoje názory aj so zahra-
ničnými študentmi. Zapojenie zahraničných študentov do aktivít na 
katedre – aj nad rámec bežnej výučby – bolo príjemným a želaným 
obohatením práce členov katedry a študentov fakulty. 

Katedra sociálnych štúdií Fakulty verejnej správy UPJŠ v Koši- 
ciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 zorgani-
zovala dňa 9. novembra 2015 workshop s názvom „Ako vytvoriť 
dobrý dotazník“. Workshop sa uskutočnil pod vedením Mgr. Ivety 
Jeleňovej, PhD. Cieľom trojhodinového workshopu bolo oboznámiť 
účastníkov so scenárom optimálneho postupu pri konštrukcii dotaz-
níka a s častými chybami pri tvorbe položiek dotazníka. Účastníci 
workshopu si vyskúšali tvorbu myšlienkových máp ako pomôcky na 
zachytenie ukazovateľov problematiky, ktorú sa snažia pomocou 
dotazníka zmapovať. Po oboznámení sa s často používanými typmi 
odpoveďových škál nasledovali tipy na čo najjasnejšie formulovanie 
položiek dotazníka. V poslednej časti workshopu účastníci v jednom 
dotazníku sami identifikovali, ktoré položky sú nesprávne, a navrhli, 
ako by bolo možné ich opraviť.

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Koši- 
ciach zorganizovala dňa 13. novembra 2015 piaty ročník me-
dzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické aspek-
ty územnej samosprávy“. Cieľom konferencie bolo vytvoriť 
priestor na prezentáciu najnovších vedeckých poznatkov z oblasti 

ekonomiky riadenia v samospráve, súčasných trendov v manažmen-
te, marketingu a vo financovaní územnej samosprávy. Konferencie 
sa zúčastnilo 48 účastníkov, z toho 21 zo zahraničia. Na konfe-
rencii sa zúčastnili aj pracovníci verejnej správy. Účastníci kon-
ferencie prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 
v dvoch sekciách: „Ekonomika územnej samosprávy“ a „Manažment 
a marketing v územnej samospráve“. Vymenili si svoje poznatky a do-
siahnuté výsledky výskumu, hľadali možnosti na prípravu a riešenie 
spoločných výskumných projektov a na inovácie a rozvoj študijných 
programov. Účastníci workshopu „Nové trendy a perspektívy verejnej politiky a verejnej 

správy“.

Účastníci workshopu „Ako vytvoriť dobrý dotazník“.

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické aspekty 
územnej samosprávy“.
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Zo života
fakulty verejnej správy

Účastníci workshopu „Nové trendy a perspektívy
verejnej politiky a verejnej správy“.

Fakulta verejnej správy má prvých 

„philosophiae doctor“ 
Dňa 30. októbra 2015 sa na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usku-
točnila slávnostná promócia absolven-
tov doktorandského štúdia. Akademický 

ceremoniál sa uskutočnil za účasti promoč-
ného kolégia, dekaniek, dekanov fakúlt a 
hostí. Vysokoškolský diplom „philosophiae 
doctor“ si spomedzi všetkých absolventov 

doktorandského štúdia prevzali aj 
štyria absolventi z Fakulty verejnej 
správy UPJŠ. 

Pre fakultu verejnej správy to bol 
mimoriadne výnimočný okamih, 
pretože išlo o historicky prvých ab-
solventov doktorandského štúdia, 
čím sa fakulta naplno zaradila me-
dzi ostatné fakulty UPJŠ, napĺňa-
júc výskumný charakter univerzity. 
Doktorandské štúdium, ktoré fakul-
ta poskytuje po získaní akreditácie 
od akademického roku 2012/13, 
absolvovali študenti v študijnom od-
bore 3.1.7. verejná politika a verej-
ná správa. Prvých študentov den-
ného doktorandského štúdia fakulta 
verejnej správy privítala v septem-
bri 2012 a tí svoje štúdium ukonči-
li úspešnou obhajobou dizertačnej 
práce v auguste 2015.

PhDr. Lukáš Olexa, PhD.
Katedra verejnoprávnych disciplín

Fakulta verejnej správy
UPJŠ v Košiciach
lukas.olexa@upjs.sk

Absolventi (zľava):PhDr. Mgr. Rastislav Král, PhD.,
PhDr. Darina Koreňová, PhD., PhDr. Lukáš Olexa, PhD.,
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. 

Na výučbe 
participovali 
odborníci z praxe 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
spolupracuje pri výučbe s viacerými odborníkmi 
z praxe. V letnom semestri akademického ro-
ka 2014/2015 navštevovali Katedru sociálnych 
štúdií FVS kvôli participácii na výučbe predmetu 
psychológia kultúrnej a etnickej diverzity, vyučo-
vaného v prvom ročníku magisterského štúdia 
študijného programu verejná spáva. 

Po predmete interkultúrna komunikácia 
v zimnom semestri sa študenti mali podrob-
nejšie oboznámiť s problematikou diverzity, 
a to najmä vzhľadom na aktuálne dianie vo 
svete, tak často monitorované médiami. 
V spolupráci s vedúcou katedry doc. Mgr. 
Gabrielou Kravčákovou, PhD., sa vyučujúca 
predmetu PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, 
PhD. et PhD., dohodla na oslovení mana-
žérov a vedeckovýskumných pracovníkov 
z rôznych oblastí spoločenského života, aby 
prezentovali reálne problémy spoločností 
a organizácií v súvislosti s kultúrnou diverzitou 
a ich riešenia. 

Mgr. Peter Dolobáč objasnil študentom 
témy, ako stereotypy a predsudky, kultúr-
na, etnická a národná identita z pohľadu 
psychológie a personálnej práce, na zák-
lade vlastných skúseností zo spolupráce 
s nadnárodnými spoločnosťami a vzdeláva-
cími inštitúciami na Slovensku. Peter Šoltés 
sa venoval manažmentu diverzity na praco-
viskách v medzinárodnom prostredí, keďže 
sám študoval v USA, vo Veľkej Británii, v Ho- 
landsku, vo Francúzsku a v Nemec- 
ku a následne ako manažér pôsobil v Čes- 
kej republike, v Maďarsku, v Slovinsku 
i na Slovensku. Mgr. Zlatica Sáposová, 
PhD., predniesla svoje poznatky o maďar-
sko-slovenských vzťahoch na území náš-
ho štátu v historických súvislostiach z po-
hľadu vedeckovýskumného pracovníka 
Spoločenskovedného ústavu SAV v Ko- 
šiciach. Pravicový extrémizmus a viaceré ex-
trémistické skupiny vo svete i u nás študen-
tom predstavil pplk. PhDr. Peter Húska, bý-
valý dlhoročný člen Policajného zboru SR. 
Rómskej problematike sa venovala Mgr. 
Lucia Kažimírová, ktorá aktuálne pôsobí 
ako učiteľka v rómskej osade v rámci pro-
jektu Teach for Slovakia pod záštitou pre-
zidenta Slovenskej republiky, v partnerstve 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a subjektmi podnikateľskej sféry.

U študentov sa táto forma výučby stretla 
s veľkým záujmom a ocenením. V diskusii po 
ukončení predmetu deklarovali komplexnejší 
pohľad na prezentované odborné aj spolo-
čenské otázky, spokojnosť so zatraktívnením 
predmetu a podrobnejší prehľad o proble-
matike diverzity na Slovensku aj v zahraničí. 
Na Katedre sociálnych štúdií FVS UPJŠ bu-
de realizácia podobných aktivít pokračovať 
aj do budúcna. 

PhDr. PaedDr. Martina
Ferencová, PhD. et PhD.

Katedra sociálnych štúdií
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

martina.ferencova@upjs.sk

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Katedra verejnej politiky
a teórie verejnej správy
Fakulta verejnej správy 

UPJŠ v Košiciach
miroslav.fecko@upjs.sk

Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
Katedra sociálnych štúdií

Fakulta verejnej správy 
UPJŠ v Košiciach

iveta.jelenova@upjs.sk

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Katedra ekonomiky

a riadenia verejnej správy
Fakulta verejnej správy 

UPJŠ v Košiciach
viktoria.bobakova@upjs.sk



Zo života
prírodovedeckej fakulty

Niektoré spoločenské predpovede zo 70. rokov odhadovali, že 
v 21. storočí takmer všetci ľudia budú tvorivo pracovať a väčšina 
z nich vo vede. Sľúbené storočie je tu a niet pochýb, že ‚proroctvo‘ 
sa vypĺňa. Jednoduchým príkladom trendu sú aj medzinárodné kon-
ferencie na akúkoľvek tému. Dnes už nie je nezvyčajné byť na kon-
ferencii spolu s ďalšími tisíckami vedcov. Početnosť vedcov v súčas-
nosti je ohromujúca. V priebehu posledných dvadsiatich rokov ich 
počet vzrástol takmer trojnásobne v disciplínach, ako je bioenerge-
tika alebo biofyzika.

Prečo veda získava také dominantné postavenie, je pochopiteľné 
z jej bezprostrednej užitočnosti. Prechod od čistého bádania k rie-
šeniu praktických úloh je dnes taký viditeľný, že je banálne poukazo-
vať na jeho prítomnosť. Počet blahodarných praktických výskumných 
úloh, napríklad ako cielene zasiahnuť rakovinové bunky, sa zvyšuje. 
Explicitný úžitok takéhoto výskumu je aj hybnou silou nárastu apliko-
vaných vedeckých cieľov v praxi. 

Aj keď posun od čistého bádania k aplikácii je silný, každému 
z nás je zrejmé, že kontinuita pokroku sa udržuje aj odhaľovaním 
nepoznaného. Obe tváre výskumu, poznávacia aj praktická, sú sú-
časťou nášho univerzitného života. Pre univerzitu má však výskum 
aj ďalší dôležitý význam, výchovný. Kvalita učiteľa a jeho vplyv na mla-
dých ľudí sa podstatne zosilňujú, keď učiteľ patrí medzi ľudí, ktorí 
sami aktívne poznávajú a publikujú. Vedecké články totiž zvyčajne 
neopisujú, ako autori urobili nejaký objav. Takéto vysvetlenia sa skôr 
nachádzajú v životopisoch vedcov. Dobrá univerzita by však mala učiť 
nielen metódu myslenia, ale aj ukázať, ako sa získava nové poznanie. 
Odovzdávať a šíriť čaro a vzrušenie, ktoré prináša práca vo výskume, 
či už je čisto poznávací, alebo čisto aplikačný.

Z hľadiska vlastností potrebných pre univerzitu sa človek neubrá-
ni obdivu toho, akú úroveň dosahujú niektoré univerzity v USA. 
Obe stránky, vedecká aj pedagogická, dosahujú pozoruhodnú úro-
veň. Verím, že každý z nás si úprimne želá mať aj u nás „Ameriku“. 
Na našej Katedre biofyziky a v Centre interdisciplinárnych biovied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sme sa zišli dokonca až piati, ktorí pra-
covali roky na rôznych univerzitách v USA. Keď porovnáme našu uni-
verzitu so školami v „zasľúbenej zemi“, musíme urobiť veľmi prostý 
záver: „sami seba spomaľujeme“. U nás totiž existuje pozoruhodný 
rozdiel medzi všeobecným ľudským pochopením toho, čo je potreb-
né pre výskum, a realitou. 

Je veľkým potešením vidieť, aké množstvo nadaných a pracovitých 
ľudí má naša univerzita. Myslím, že náš talent nezaostáva za nikým. 
Znesieme porovnanie so silnými školami vo svete. S takými ľudmi 
a súčasnou metodickou vybavenosťou by nám nič nemalo brániť, aby 
sme boli len a len skvelí.

Amerika, Amerika
– zasľúbená zem vedcov 
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Napriek vynikajúcim ľudom a výbornému metodickému zabez-
pečeniu si nemyslíme, že „americká“ rýchlosť výskumu je na na-
šej univerzite dosiahnuteľná. Proti nám pracuje totiž brzdiaci a vša-
de prítomný detail získavania materiálu pre náš výskum. Nemyslíme 
na situáciu, keď ste bez finančnej podpory. Máte peniaze, ale pred 
vami je šokojúca bariéra nákupu drobných, no nevyhnutných vecí. 
Zdĺhavosť je zarážajúca a znehybňujúca. Nie je zriedkavosťou ča-
kať na získanie niečoho bežného dlhé mesiace v porovnaní s dňami 
v USA. Keď nie ste jasnovidcom a dostali ste sa počas výskumu do 
bežnej situácie, že nemáte materiál na celú prácu od začiatku do 
publikácie, tak sa pripravte na oddych. Trpký oddych. Hlavne vtedy, 
keď si uvedomíte, že podobný problém riešia aj iné laboratóriá bez 
takejto umelej bariéry. Výsledkom brzdiaceho nákupného znevýhod-
nenia je zákonité vedecké zaostávanie.

Zdá sa však, že naša univerzita má navyše aj svoje vlastné brzdiace 
prvky. Dôkazom toho sú kolegovia zo SAV, ktorí dokážu objednáva-
nie a získanie materiálu zvládnuť rýchlejšie ako my. Ale aj keby sme 
nevedeli o rýchlejšom susedovi, všetci musíme pocitovať ťažkopád-
nosť a nepružnosť. Máte takmer dojem, že či máte, alebo nemáte pe-
niaze, v princípe ste na tom rovnako – nakupovať nemôžete.

Ak nám teda záleží na tom, aby naša univerzita mala popredné 
miesto vo vede, tak by sme mali zjednodušovať a urýchľovať admi-
nistratívne postupy, ktoré by zvyšovali efektívnosť práce. Obidve čas-
ti, administratívna a pedagogicko-vedecká, sa navzájom potrebujú. 
Musíme však dosiahnuť taký stav, aby tak ako vedecká časť, ktorá 
postupuje tvorivo, postupovala aj administratívna. Trvalou stránkou 
administratívy by mala byť snaha zjednodušiť a zefektívniť zabezpeče-
nie materiálov a služieb, a nie nárast zaťažujúcej a brzdiacej činnosti 
pre vedeckých pracovníkov. 

Veríme, že aj pri daných požiadavkách zákona máme vnútor-
né možnosti, ako zjednodušiť procesy spojené s verejným obsta-
rávaním. V prípade, keby sme aj dosiahli zlepšenie (ako napríklad 
v SAV), ale táto vyššia rýchlosť by nebola dostačujúca na výskum, 
potom nutným nasledujúcim krokom je dosiahnuť zmenu zákona. 
To by mal byť náš príspevok v spätnej väzbe medzi konkrétnymi skú-
senosťami a všeobecnými pravidlami. Bez tejto zmeny budeme len 
dosahovať kategóriu kvalitných vedeckých inštitúcií, ale nebudeme 
do nej patriť.

RNDr. Marián Fabian, CSc.
Centrum interdisciplinárnych biovied 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
marian.fabian@upjs.sk

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. 
Centrum interdisciplinárnych biovied 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
erik.sedlak@upjs.sk

RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.
 Katedra biofyziky Ústav fyzikálnych vied 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
katarina.stroffekova@upjs.sk

NFA – medzinárodná vedecká konferencia
o nanomateriáloch a nanotechnológiách

V dňoch 26. 
– 28. októbra 
2015 sa na pôde 
Prírodovedeckej fa-
kulty UPJŠ usku-
točnil 2. ročník 
medzinárodnej ve-
deckej konferencie 
o nanomateriáloch 
a nanotechnológi-
ách pod názvom 
„Nanomaterials: 

Fundamentals and Applications“ NFA 2015, ktorého organizátormi 
boli Katedra fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ a Slovenská chemic-
ká spoločnosť. Konferencie sa zúčastnilo takmer 70 vedcov z kra-
jín ako Japonsko, Južná Kórea, Nemecko, Mexiko, Irán, Ukrajina, 
Rusko, India, Čína, Španielsko či Veľká Británia. Nechýbali však ani 

odborníci z Českej Republiky, Poľska a Maďarska. Vedecký program 
bol zameraný na aktuálne pokroky v oblasti výskumu, vývoja a využitia 
nanomateriálov a nanotechnológií. Cieľom konferencie bolo vytvo-
riť fórum pre medzinárodné stretnutie vedcov, pedagógov a zamest-
nancov z priemyslu, ktorí sa zaoberajú problematikou nanomateriálov 
a umožniť im vzájomnú výmenu poznatkov či rozšíriť si medzinárodnú 
spoluprácu. Ako pozvaní prednášajúci vystúpili prof. Pedro Gomez-
Romero (CIN2, Barcelona), prof. Ladislav Kavan (Heyrovského inšti-
tút, AV ČR) a prof. Thomas Groth (Martin Luther Universität, Halle). 

Viacerí účastníci potvrdili, že podujatie splnilo ich očakávania 
z hľadiska odbornosti, aj z hľadiska vytvoreného priestoru na networ-
king a diskusné fórum v danej problematike. Na úspešnom priebe-
hu konferencie sa podieľali aj sponzori: Diakol Strážske, Metrohm 
Slovensko a GreenWay Bratislava.
Viac informácií na stránke: http://nfa2015.science.upjs.sk/

RNDr. Andrea Fedorková – Straková, PhD.
Katedra fyzikálnej chémie Ústav chemických vied

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
andrea.fedorkova@upjs.sk
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Andrej Jaslinský
– fyzik, prírodovedec, 
filozof, teológ a pedagóg

Tohto roku uplynulo 300 rokov od naro-
denia nášho slávneho rodáka, svetoznáme-
ho slovenského fyzika, filozofa, pedagóga 
a teológa 18. storočia Andreja Jaslinského 
(* 1.septembra 1715 Svinica - 20 km východ-
ne od Košíc, † 1. januára 1784 Rožňava). 
Na východnom Slovensku sa narodil, prežil 
svoju mladosť, získal základné a časť svojho 
univerzitného vzdelania, pôsobil ako kanonik 
a prežil aj jeseň svojho života. 

V októbri roku 1733 ako 18-ročný vstúpil 
do jezuitského rádu. Humanitné vedy štu-
doval na univerzitách v Košiciach, v Trnave 
a vo Viedni. Na Trnavskej univerzite absolvo-
val v rokoch 1736 – 39 trojročný kurz filo-
zofie, metafyziky a fyziky. Po jeho ukončení 
učil v Skalici a v meste Eger. Potom sa na 
štyri roky vrátil na Trnavskú univerzitu, aby 
absolvoval teologickú fakultu. Po dokonče-
ní štúdia jeden rok učil v Banskej Bystrici. 
Vo Varaždíne pôsobil ako kazateľ. Po krátkej 
okľuke sa vrátil na univerzitu v Trnave, kde od 
r. 1748/49 dva roky učil na filozofickej fakul-
te na katedre etiky. Na univerzite vo Viedni 
rok učil logiku a neskôr sa stal profesorom 
filozofie. Vo viedenskom Pázmáneu bol pre-
fektom seminára. 

Odtiaľ sa vrátil do Trnavy, kde učil logiku, 
fyziku a matematiku. V tej dobe Trnavská uni-
verzita bola jednou z hlavných jezuitských 
univerzít vo východnej Európe. V roku 1757 
bol na teologickej fakulte zvolený za profeso-
ra cirkevnej histórie. Na Trnavskej univerzite 
vyučoval aj etiku, svetskú históriu, teológiu, 
metafyziku a filozofiu. Z uvedeného si môže-
me urobiť jasnú predstavu o všestrannosti, 
produktivite a kvalitách A. Jaslinského ako 
vysokoškolského pedagóga a vedca.

V rokoch 1771 - 1773 sa stal posledným rektorom 
Trnavskej univerzity pred jej presťahovaním sa z Trnavy do Bu- 
dína. Po zrušení Spoločnosti Ježišovej pôsobil ako kanonik 
v Rožňave, kde 1. januára 1784 zomrel. 

Andrej Jaslinský bol publikačne veľmi plodný. Patril me-
dzi profesorov Trnavskej univerzity, ktorí po reforme vy-
sokoškolského štúdia nariadenej výnosom Márie Terézie 
z roku 1753 namiesto diktovania poznámok z prednášok 
napísali nové moderné učebnice a prednášali namiesto 
Aristotelovej Newtonovu fyziku. Jaslinského najviac preslá-
vila jeho dvojzväzková vysokoškolská učebnica základov fy-
ziky Institutiones physicae (Trnava, 1756, 812 s.), ktorá re-
prezentuje relatívne moderné názory 18. storočia. Túto kni-
hu spolu s Institutiones logicae (Trnava, 1754, 164 s.) 
a Institutiones metaphysicae (Trnava, 1755, 288 s.) môže-
me právom označiť za perly historického fondu Univerzitnej 
knižnice UPJŠ. Elektronickú kópiu knihy Institutiones phy-
sicae prezentuje Google Books a knižnica Univerzity 
v Michigane (USA) ako vzácnu „svetovú literatúru“. 

Kniha pozostáva z dvoch častí: Physica generalis (471 s.) 
a Physica particularis (341 s.). Je bohato ilustrovaná, keďže 
každý zväzok obsahuje osem strán kvalitných obrázkov (spo-
lu 165 obr.) a popisy rôznych dobových fyzikálnych zariade-
ní, tlakomerov (statika tekutín), šošoviek/hranolov (refrakč-
ná optika) a rôznych jednoduchých strojov. Pokrytie elektri-
ny je pomerne slabé, no nachádza sa tu mnoho ďalších rôz-
norodých tém vrátane mechaniky, magnetizmu, nebeskej 
mechaniky, toku tekutín, mineralógie a ľudskej anatómie. 
V knihe sú uvedené aj rozsiahle bibliografické odkazy. 

Jaslinského učebnica fyziky neobsahuje žiadne vzorce. 
Z tohto hľadiska je skôr akousi „filozofiou prírody“, ktorá si za-
sluhuje pozornosť najmä našich metodikov vyučovania fyziky. 
Vo svojej učebnici Jaslinský odsudzuje scholastiku ako neve-
deckú. Odmieta peripatetickú Aristotelovu fyziku a Ptolemaiov 
systém. Propaguje princípy newtonovskej fyziky, hoci sa tie-
to myšlienky v jeho diele prelínajú s myšlienkami Reného 
Descarta. Vyzdvihuje Kopernikov systém. Keďže Trnava mala 
už v tom čase (1755 – 1773) astronomické observatórium, 
Jaslinský a miestni jezuitskí profesori mohli osobne pozoro-
vať javy, ktoré ich presvedčili o správnosti Kopernikovho he-
liocentrického systému. Jaslinský bol zástancom atomizmu 
francúzskeho filozofa Gassendiho, ale namiesto termínu atóm 
používal pomenovanie korpuskula. Podľa neho sú atómy veľmi 
malé, jednoduché a nedeliteľné telieska, ktoré nemožno zničiť 
a z ktorých sa skladajú väčšie telesá. Uznával poznateľnosť sveta 
a za zdroj poznania pokladal zmyslovú skúsenosť. Ako jezuita sa 
usiloval dať nové vedecké poznatky do súladu s autoritou cirkvi 
a Svätých Otcov. Atómy sú podľa neho nezničiteľné preto, 
lebo sú výsledkom stvorenia a zničiť ich môže len ich tvor-
ca – Boh. Poučná je jeho myšlienka, že zákony pohybu 
a prírodné zákony sú normy, ktoré dal Stvoriteľ svetu, aby sa 
podľa nich riadil. 

Jaslinský bol autorom mnohých ďalších diel vydaných v Tr- 
nave, ako napr. Oratio de Virginis Deiparae… (1744), Artis 
aucupandi liber unicus (1753), Geographica Globi Terraquei 
synopsis (1761), resp. Tractatus Theologicus de Angelis, 
Beatitudine et Actibus Humanis (1762). Jeho latinsky písa-
né knihy čakajú na preklad do slovenčiny, aby sme mali lep-
šiu predstavu o Jaslinského vedeckom poznaní v 18. storočí 
a o jeho odkaze pre súčasnosť. 

Na záver dodajme, že spôsob, akým si často (ne)pripo-
míname našich významných dejateľov, právom vyvoláva isté 
rozpaky. Svetom uznávaná osobnosť prof. A. Jaslinského si 
aspoň v čase jeho významného výročia - 300. narodenín - 
zasluhuje náležitú pozornosť slovenskej verejnosti, školských 
a vedeckých inštitúcií, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti, 
Matice slovenskej, ale najmä fyzikov, pracovníkov a študentov 
našej univerzity.

prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc., prof. emerit. 
Katedra fyziky kondenzovaných látok Ústav fyzikálnych vied 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
pavol.vojtaník@upjs.sk
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Digitálne technológie v príprave budúcich učiteľov
na prírodovedeckej fakult e

Špecifické potreby prípravy mládeže na 
uplatnenie v informačnej spoločnosti vý-
raznou mierou vplývajú nielen na samotný 
vzdelávací proces, ale aj na prípravu budú-
cich učiteľov, ktorých považujeme za kľúčo-
vých pri jeho nevyhnutnej inovácii. Digitálne 
technológie (DT), naplno využívané takmer 
v každej oblasti ľudskej činnosti, prirodze-
ne našli svoje zmysluplné využitie aj v škol-
skom vzdelávacom prostredí. Tablety, mobily 
a osobné počítače sa stávajú komunikačným 
a školským meracím prostriedkom. Rýchlosť 
spracovania informácií a ich dostupnosť, 
presnosť získaných údajov, možnosť ich 
analýzy, okamžitá spätná väzba, sledovanie 

meraných údajov počas merania, spravidla 
mnohonásobné opakovanie meraní a ná-
zorná prezentácia výsledkov, matematické 
modelovanie procesov, simulácie a video-
analýza dejov prinášajú do tried prepojenie 
teoretických poznatkov s praktickými skú-
senosťami, väčšiu názornosť a interaktivitu. 
DT výraznou mierou prispievajú k aktívnemu 
poznávaniu, bádateľsky orientovanej výučbe 
a podporujú rozvíjanie vedeckej gramotnosti 
študentov.

Do vysokoškolskej prípravy budúcich uči-
teľov prírodovedných predmetov, matematiky 
a informatiky sme preto zaradili viacero pred-
metov podporujúcich ich zvládnutie a zmys-

luplné využívanie na podporu 
kvalitného vyučovania.

V rámci bakalárskeho 
predmetu digitálna gramot-
nosť študenta majú študen-
ti možnosť získať prehľad 
o využití súčasných mobil-
ných DT na rozvoj vlastných 
zručností a kompetencií, 
akými sú napr. schopnosť 
kvalitne sa učiť, efektívne si 
riadiť vlastný život, aktívne 
spolupracovať a komuniko-
vať. Mobil (tablet) sa stáva 
vedeckým senzorom, mera-
cím prístrojom, diktafónom, 
kamerou, fotoaparátom aj 
inteligentným skenerom, 
a samozrejmosťou je jeho 
využívanie na prácu s digi-
tálnym obsahom (poznámky, 
videá, študijné texty, simu-
lácie). Mobil (tablet) je sú-
časne bránou ku cloudovým 
službám, resp. sociálnym 
médiám, akými sú YouTube 
alebo Google disk.

V predmete moderná di-
daktická technika získava-
jú študenti zručnosti pri prá-
ci s interaktívnym datapro-
jektorom, resp. tabuľou, vi-
zualizérom, TAP systémom, 
rôznymi meracími panelmi 
a senzormi, programovateľ-
nými stavebnicami, digitál-
nym mikroskopom a vide-
okonferenčným systémom 
SeeVogh umožňujúcim vy-
sielať audio aj video vo vyso-
kom rozlíšení súčasne z via- 
cerých kamier. Študenti 
môžu sledovať online pred-
nášky, alebo si ich neskôr 
zobraziť z videoarchívu.

Na viacerých predmetoch 
medziodborového a učiteľ-
ského štúdia (základy ma-
tematiky pre fyzikov, úvod 
do analýzy dát) využíva-
me tzv. klikery ako nástroj 
spätnej väzby, formatívneho 

hodnotenia a interaktívnej výučby. Študenti 
využívajú e-hlasovanie ako súčasť metódy 
Peer Instruction. Priebežná a okamžitá spät-
ná väzba dovoľuje učiteľovi rešpektovať štu-
dentove okamžité potreby, dať dodatočný 
čas na rozmyslenie, odstraňovať objavené 
nedostatky v porozumení.

Počítačom podporované prírodoved-
né laboratórium je predmetom ťažiskovo 
zameraným na meranie a spracovávanie dát 
počítačom, modelovanie a videomeranie pri 
využívaní zásad bádateľsky orientovanej vý-
učby. Okrem práce v školskom laboratóriu 
sa ponúka možnosť merania prenosnými za-
riadeniami v teréne.

Prirodzenou súčasťou vyučovaných pred-
metov je e-learningová podpora v prostredí 
LMS Moodle. Študenti získavajú vedomosti 
a spôsobilosti pri tvorbe vlastných kolabora-
tívnych pojmových máp, online didaktických 
testov a dotazníkov, inštruktážnych videí 
(edukačný softvér, využitie multimédií vo 
vzdelávaní), pri programovaní edukačných 
mobilných aplikácií (školské programova-
cie prostredia 2), pri programovaní robo-
tických stavebníc (programovanie robo-
tických stavebníc), pri vytváraní vlastných 
e-learningových kurzov (využitie internetu 
vo vzdelávaní), pri tvorbe metodických ma-
teriálov, pracovných listov a výučbových ap-
pletov pre vybrané oblasti školskej výučby 
(didaktiky predmetov).

Uvedené predmety majú obrovskú dy-
namiku svojho obsahu, avšak DT stále vní-
mame ako prostriedok, nie ako cieľ nášho 
vzdelávania.

Kolektív autorov Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Ústav fyzikálnych vied 

marian.kires@upjs.sk

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Ústav fyzikálnych vied 
zuzana.jeskova@upjs.sk

doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. 
Ústav fyzikálnych vied 

jozef.hanc@upjs.sk

RNDr. Martina Hančová, PhD. 
Ústav matematických vied

martina.hancova@upjs.sk
 

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Ústav informatiky 

lubomir.snajder@upjs.sk

PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Ústav informatiky
jan.gunis@upjs.sk

RNDr. Rastislav Adámek, PhD. 
Centrum celoživotného vzdelávania

rastislav.adamek@upjs.sk
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Ústav geografie
opäť zorganizoval úspešné 
medzinárodné kolokvium

Ústav geografie Prírodovedeckej fakul-
ty UPJŠ v Košiciach už od svojho vzni-
ku organizuje v priestoroch učebno-výcvi-
kového zariadenia UPJŠ v Danišovciach 
Medzinárodné geografické kolokvium. 
Podujatie sa koná každé dva až tri roky 
a v dňoch 21. – 23. 10. 2015 sa kolok-
vium uskutočnilo už po siedmykrát. Takmer 
70 účastníkov z geografických pracovísk 
z Bratislavy, Košíc, Ružomberka, Nitry, Brna, 
Olomouca či Ostravy ocenilo tradične vyso-
kú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň po- 
dujatia. Celkovo 45 konferenčných príspev-
kov bolo prednesených v troch sekciách – 
humánna a regionálna geografia, fyzická  
geografia a didaktika geografie.

Počas prvého dňa konferencie sa usku-
točnilo aj výročné zasadnutie Výkonného 
výboru Slovenskej geografickej spoločnos-
ti, ktoré viedol jej prezident prof. Tolmáči 
a zúčastnili sa ho členovia vedenia SGS, ako 
aj predsedovia jednotlivých regionálnych 
pobočiek. 

V posledný deň sa uskutočnila exkurzia, 
v rámci ktorej bola účastníkom predstavená 

Prof. Ira, riaditeľ Geografického ústavu SAV
v Bratislave, vo svojej plenárnej prednáške 
analyzoval a zhodnotil publikačnú činnosť 
slovenských geografických pracovísk.

V rámci konferenčnej exkurzie účastníci navští-
vili aj obec Rudňany. Starosta obce Miroslav 
Blišťan (za vrchstolom) a predseda Baníckeho 
cechu Rudňany Ing. Cyril Kacvinský (uprostred) 
informovali účastníkov exkurzie o histórii
a o geografických aspektoch baníctva v obci 
Rudňany a zároveň o problematike rómskeho 
obyvateľstva v obci.

história a pamätihodnosti obce Markušovce, 
transformácia a úpadok baníctva a spracova-
nia rúd, ako aj rómska problematika v obci 
Rudňany, špecifická štruktúra obyvateľstva 
a rozvoj cestovného ruchu v obci Poráč. 
Po krátkej prehliadke centra mesta Spišská 
Nová Ves bolo celé podujatie ukončené spo-
ločným obedom.

Aj siedmy ročník tohto kolokvia potvr-
dil, že ide o významné a vzhľadom na po-
čet účastníkov, širokú škálu prezentova-
ných príspevkov a možnosť osobnej interak-
cie medzi geografmi z mnohých pracovísk 
v Slovenskej i Českej republike jedinečné 
tradičné podujatie, ktorého rozmer presahu-
je hranice Slovenskej republiky. 

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
Ústav geografie 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
ladislav.novotny@upjs.sk

 Mgr. Marián Kulla, PhD.
Ústav geografie 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
marian.kulla@upjs.sk

Novinky z dielne AiS2 
pre študentov a učit eľov

Úpravou webového rozhrania systému AiS2 využitím moderných technológií 
a responzívneho dizajnu sme zareagovali na súčasný trend spôsobený masívnym 
nárastom vo využívaní mobilných zariadení. Prvý krok týmto smerom predstavuje 
študentské zobrazenie portálu AiS2, ktoré sprístupňuje aktuálne dôležité infor-
mácie a funkcie pre študenta na jednom mieste bez nutnosti otvárania viacerých 
aplikácií. Naším ďalším zámerom je v prvej polovici roku 2016 preniesť AiS2 
aj na mobilné zariadenia učiteľov v obdobnej forme, ale zohľadňujúc špecifické 
požiadavky vysokoškolských pedagógov. Na uvedené zmeny v portáli AiS2 chce-
me následne nadviazať postupnou úpravou najvýznamnejších aplikácií do formy 
dostupnej pre mobily a tablety. Navyše v rámci prijímacieho konania na akade-
mický rok 2016/2017 plánujeme nahradiť súčasnú elektronickú prihlášku novým 
portálom ePrihlas, taktiež v novej technológii a v responzívnom dizajne.

Úpravami prešli aj naše mobilné aplikácie pre systém Android, konkrétne apli-
kácia slúžiaca na prihlasovanie sa na skúšky AiS2 – Termíny skúšok a aplikácia 
na sledovanie výsledkov prijímacieho konania a odosielanie návratiek UniMAP. 
Hlavnou zmenou je to, že obe aplikácie sú spustiteľné nielen cez aplikáciu 
UniApps, ale aj samostatne. 

Na záver ešte spomeniem jednu novinku, zaujímavú pre študentov a učiteľov, 
a to možnosť vyexportovať si rozvrh do formy súboru iCalendar. Ten sa dá násled-
ne importovať napríklad aj do Google kalendára, prípadne do nejakej z mnohých 
podporovaných kalendárových aplikácií. 

RNDr. Radovan Engel, PhD.
vedúci vývojového tímu AiS2

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
radovan.engel@upjs.sk

Ukážka responzívneho dizajnu študentského zobrazenia portálu
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Slávnostné zahájenie konferencie čestným predsedom organizač-
ného výboru konferencie - prof. Babčákom a prezidentom Centra 
informacji i organizacji badań finansów publicznych i prawa 
podatkowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej so sídlom 
na Wydziale prawa Uniwersytetu v Białymstoku - prof. Ruťkowskim 

V dňoch 14. – 16. septembra 2015 sa 
uskutočnila XIV. medzinárodná vedecká 
konferencia z daňového práva pod názvom 
„Daňové úniky a daňové podvody a právne 
možnosti ich predchádzania“ vo Vysokých 
Tatrách na Štrbskom Plese. Konferenciu 
organizovala Katedra finančného práva 
a daňového práva Právnickej fakul-
ty UPJŠ v Košiciach v spolupráci 
s Centrom informacji i organizacji badań 
finansów publicznych i prawa podatkowe-
go krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
so sídlom na Wydziale prawa Uniwersytetu 
v Białymstoku. 

Ústrednou témou štrnásteho ročníka tej-
to konferencie sa stali „Daňové úniky a da-
ňové podvody a právne možnosti ich pred-
chádzania“ („Tax Law and its Possibilities 
of Prevention of Tax Evasions and Tax 
Frauds“) a je vhodné hneď v úvode pozna-
menať, že samotná téma bola organizátor-
mi, ako aj účastníkmi hodnotená ako mi-
moriadne aktuálna. Poskytla totižto široký 
priestor na výmenu skúseností a poznat-
kov v oblasti právnych možností, nástro-
jov a inštitútov v boji proti daňovým únikom 
a daňovým podvodom nielen v rámci regió-
nu strednej a východnej Európy (Česka, 
Poľska, Ruska, Ukrajiny, Maďarska a Slo- 
venska), ale aj na skúmanie právnych mož-
ností ich predchádzania na nadnárodnej 
(medzinárodnej i úniovej) úrovni. 

Konferencia bola z časového hľadiska 
rozdelená do štyroch tematicky nadväzujú-
cich blokov prebiehajúcich v rámci dvoch 

dní. Konferenciu slávnostne 
otvoril 15. septembra 2015 
vedúci Katedry finančného 
práva a daňového práva – 
čestný predseda organizač-
ného výboru – prof. Vladimír 
Babčák, ktorý spolu s doc. 
Máriou Bujňákovou – pred-
sedníčkou organizačného 
výboru – privítal hostí a vy-
jadril presvedčenie o príno-
se konferencie a o výmene 
poznatkov v boji proti da-
ňovým únikom v rámci regiónu. Na vystú-
penie prof. Babčáka nadviazal tiež prezi-
dent Centra informacji i organizacji badań 
finansów publicznych i prawa podatkowe-
go krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
prof. Eugeniusz Ruťkowski 
z Univerzity v Białystoku, 
ktorý tiež privítal účastní-
kov konferencie a pozitív-
ne ocenil tradíciu každo-
ročnej organizácie medzi-
národnej konferencie v re-
gióne strednej a východnej 
Európy. 

Po štyroch blokoch ro-
kovaní, v rámci ktorých vý-
znamní predstavitelia vedy 
o daňovom práve, ako aj 
odborníci z praxe načrt-
li rozmanité spektrum da-
ňovo-právnych inštitútov 
v boji proti daňovým únikom, 
sa konferencia priblížila 
k svojmu záveru. Záverečné 
slovo na konci konferencie patrilo čest-
nému predsedovi organizačného výboru 

Privítanie účastníkov konferencie predsedníč-
kou organizačného výboru konferencie - 
prof. h. c. doc. JUDr. Máriou Bujňákovou, CSc,

Privítanie účastníkov konferencie dekankou 
Právnickej fakulty UPJŠ - doc. JUDr. Gabrielou 
Dobrovičovou, CSc.

konferencie prof. V. Babčákovi, ktorý spolu 
s prezidentom centra prof. E. Ruťkowskim 
poďakoval účastníkom konferencie za 
účasť, vyzdvihol medzinárodný a vedecký 
charakter konferencie, ako aj niekoľkoroč-

nú tradíciu jej usporadúvania. Konferencia 
nemôže byť hodnotená inak ako veľmi po-
zitívne. Predstavovala totiž aktuálnu medzi-
národnú platformu na výmenu poznatkov 
a skúseností v predchádzaní daňovým úni-
kom a daňovým podvodom v rámci regió-
nu strednej a východnej Európy a zároveň 
poskytla priestor na utuženie a nadviazanie 
medzinárodnej vedeckej spolupráce do 
budúcna. Ako uviedol v záverečnom pre-
jave prof. Ruťkowski, význam konferencie 
umocnil aj vznik „dohody“ ohľadne tema-
tického zamerania už v poradí jubilejnej – 
XV. – medzinárodnej vedeckej konferen-
cie z finančného a daňového práva, ktorá 
sa bude konať v obdobnom čase budúci 
rok a bude venovaná procesným aspek-
tom daňového práva, najmä daňovým po-
riadkom jednotlivých štátov – účastníkov 
konferencie.

Mgr. František Bonk
Katedra finančného práva a daňového práva

Právnická fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

frantisek.bonk@upjs.sk

Účastníci rokovania 

Medzinárodná vedecká konferencia
Daňové úniky a daňové podvody
a právne možnosti ich predchádzania
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Medzinárodné sympózium
Právo – obchod – ekonomika

V príjemnom vysokohorskom prostre-
dí hotela Patria na Štrbskom Plese vo 
Vysokých Tatrách sa v dňoch 21. až 23. 
októbra 2015 konal šiesty ročník medziná-
rodného vedeckého sympózia so zamera-
ním na vzájomné interakcie v rovine právo 
– obchod – ekonomika. Podujatie bolo or-
ganizované pod záštitou Právnickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach (ďalej len „PrávF UPJŠ“), 
jej katedry obchodného práva a hospodár-
skeho práva, v spolupráci s Ústavem státu 
a práva Akademie věd České republiky, 
v. v. i., v Prahe (ďalej len „ÚSaP AV ČR“) 
a Ústavom štátu a práva Slovenskej akadé-
mie vied v Bratislave (ďalej len „ÚŠaP SAV“). 

Prestížne akademické podujatie otvoril 
odborný garant a zároveň člen vedecké-
ho výboru medzinárodného sympózia prof. 
JUDr. Ján Husár, CSc., vedúci Katedry 
obchodného práva a hospodárskeho prá-
va PrF UPJŠ. Oboznámil prítomných hostí 
s obsahovým zameraním sympózia a odo-
vzdal slovo dekanke PrávF UPJŠ a zároveň 
členke vedeckého výboru medzinárodného 
sympózia doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, 
CSc. Vo svojom príhovore poďakovala or-
ganizátorom za udržiavanie dlhoročnej tra-
dície, vyzdvihla význam a ohlas doteraj-
ších sympózií, ktoré napomáhajú rozvoj 
právnej vedy a nachádzajú svoje miesto 
vo sfére aplikačnej praxe. Poďakovala sa 
tiež sponzorom, najmä z Advokátskej kan-
celárie Pavela, Slovenskej sporiteľne, 
a. s., a Vydavateľstva Wolters Kluwer, 
s. r. o. Rovnako slová vďaky vyslovil člen ve-
deckého výboru medzinárodného sympózia 
JUDr. Ján Matejka, Ph. D., riaditeľ ÚSaP AV 
ČR. 

Účastníci sympózia dostali zborník vedec-
kých prác vydaný v rámci riešenia granto-
vej úlohy APVV č. 14-0598 „Elektronizácia 
v podnikaní s akcentom na právne a tech-
nické aspekty“. Medzinárodné sympózium 
bolo zamerané na tematické okruhy vedec-
kých a legislatívnych problémov: korporá-
cie – kontrakty – kodifikácie – kontexty. 

V prvý deň vystúpila predovšetkým člen-
ka vedeckého výboru medzinárodné-
ho sympózia prof. JUDr. Oľga Ovečková, 
DrSc., predsedníčka vedeckej rady ÚŠaP 
SAV, prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedú-
ci Katedry občianskeho práva PrávF UPJŠ, 
advokát prof., prof. zw., Dr. iur., Mgr., Ing. 
(oec). Alexander J. Bělohlávek, prof. hon., 
Dr. h. c., akademický pracovník Katedry 
práva Ekonomickej fakulty Technickej uni-
verzity v Ostrave, ako aj doc. JUDr. Anton 
Dulák, PhD., predseda rekodifikačnej ko-
misie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky pre prípravu nového Občianskeho 
zákonníka. Pokiaľ ide o prezentáciu prí-
spevku predsedu vedeckého výboru me-
dzinárodného sympózia prof. JUDr. Jozefa 
Suchožu, DrSc., profesora Katedry 

obchodného práva a hospodárskeho práva 
PrávF UPJŠ (Novelizačné a rekodifikačné 
pohyby a impulzy v slovenskom obchodnom 
práve – úvahy), na základe jeho poverenia 
hlavné myšlienky pripravenej prednášky, 
so zreteľom na práceneschopnosť autora, 
predstavil prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 

Druhý deň sympózia sa predstavili najmä 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc., doc. JUDr. 
Jan Pauly, CSc., dekan Fakulty právnickej 
Západočeskej univerzity v Plzni, prof. JUDr. 
Pavol Kubíček, CSc., vedúci Ústavu súk-
romného práva Fakulty práva Paneurópskej 
vysokej školy v Bratislave a zároveň pred-
seda Rozhodcovského súdu Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory v Bratislave, 

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., vedúci 
Katedry obchodného práva FP ZČU v Plz- 
ni, JUDr. Ľubomír Džačár zo Slovenskej 
sporiteľne, a. s., doc. JUDr. Jozef Sotolář, 
PhD., docent Katedry ústavného práva 
a správneho práva PrávF UPJŠ, a vzácny 
hosť z Ruskej federácie – prof. Dr. Sergey 
Kirsanov, prezident Inštitútu humanitárne-
ho vzdelávania a rozvoja verejnej správy 
v Petrohrade. 

Počas tretieho rokovacieho dňa sa pre-
zentovali Mgr. Petr Agha, Ph. D., LL. 
M., vedúci oddelenia teórie práva ÚSaP 
AV ČR, JUDr. Juraj Schwarcz, PhD., 
sudca Všeobecného súdu Európskej 
únie v Luxemburgu, JUDr. Ing. Radka 
Zahradníková, Ph. D., LL. M., odborná asis-
tentka Katedry občianskeho práva FP ZČU 

v Plzni, a Dr. Monika Szaraniec, odbor-
ná asistentka Katedry občianskeho práva 
a obchodného práva Ekonomickej univerzi-
ty v Krakove. 

Medzinárodné vedecké sympózium uzav-
rel prof. JUDr. Ján Husár, CSc. Vo svojom 
záverečnom vystúpení poďakoval všetkým 
účastníkom, najmä zahraničným, za aktívnu 
účasť, vytváranie a udržiavanie akademic-
kej atmosféry, ktorá vládla počas celého 
rokovania. Slová vďaky patrili organizačné-
mu tímu, hlavne jeho predsedníčke JUDr. 
Regine Hučkovej, PhD., odbornej asistent-
ke Katedry obchodného práva a hospodár-
skeho práva PrávF UPJŠ a prodekanke tejto 
fakulty pre zahraničné vzťahy a informačné 
technológie, všetkým členom vedeckého 
výboru medzinárodného sympózia, osobit-
ne jeho predsedovi – prof. JUDr. Jozefovi 
Suchožovi, DrSc., prof. h. c. doc. JUDr. 
Márii Bujňákovej, CSc., docentke Katedry 
finančného práva a daňového práva PrávF 
UPJŠ a zároveň prorektorke pre legislatívu 

UPJŠ, doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc., 
riaditeľovi ÚŠaP SAV, a JUDr. Janovi 
Bártovi, CSc., vedeckému pracovníko-
vi oddelenia verejného práva ÚSaP AV ČR 
a doterajšiemu riaditeľovi tohto ústavu. 

Účastníkov medzinárodného vedeckého 
sympózia srdečne pozval na budúcoroč-
né sympózium, ktoré sa uskutoční v dňoch 
26. až 28. októbra 2016 v hoteli Patria na 
Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. 

JUDr. Lukáš Cisko
Katedra obchodného práva

a hospodárskeho práva
Právnická fakulta

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
lukas.cisko@upjs.sk
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Vo svojej prednáške s ná-
zvom Hlas pravdy v časoch 
globálneho utajovania sa 
venoval dôležitosti novinár-
skej práce z pohľadu práva 
verejnosti na pravdivé infor-
mácie a najmä z pohľadu no-
vinára, ktorého poslaním je 
pravdivé informácie odhaľo-
vať a prinášať verejnosti.

„Veci, o ktorých predpo-
kladáme, že sú tajné, alebo 
sa tak tvária, v skutočnos-
ti často vôbec nie sú tajom-
stvami. Môžeme ich nájsť vo 
verejne prístupných zdro-
joch, len je potrebné zistiť, 
kde ich treba hľadať. A prá-
ve to je podstatou investiga-
tívnej žurnalistiky – mať čas  
a najmä trpezlivosť hľadať 
potrebné informácie, lebo 
jeden dokument je spravidla 
len súčasťou veľkej mozaiky 
zloženej z množstva doku-
mentov, ktoré hľadané infor-
mácie obsahujú,“ radila ná-
dejným adeptom novinárstva 
žijúca ikona investigatívnej 
žurnalistiky.

James B. Steele patrí 
k najuznávanejším americ-
kým novinárom. Časopis 
American Journalism Re- 
view ho spolu s kole- 
gom Donaldom L. Barlettom, 

Významný americký novinár
prednášal študentom médií

Dvojnásobný držiteľ prestížnej Pulitzerovej ceny, vplyvný americký investiga-
tívny žurnalista James B. Steele navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, aby 
sa stretol s budúcimi novinármi a pracovníkmi médií študujúcimi na Filozofickej 
fakulte UPJŠ.

s ktorým získali všetky vý-
znamné americké ocenenia 
vrátane dvoch Pulitzerových 
cien, nazval „s najväčšou 
pravdepodobnosťou najlep-
ším tímom v dejinách investi-
gatívnej žurnalistiky“. Vo svo-
jich článkoch sa venovali té-
mam súvisiacim s americkým 
zdravotníctvom, zahraničnou 
pomocou, energetickou krí-
zou či zneužívaním vplyvu 
vo Washingtone. Jim Steele 
dnes svoje bohaté profesij-
né skúsenosti odovzdáva 
študentom na Princetonskej 
univerzite.

Do Košíc prišiel na po-
zvanie vedenia Filozofickej 
fakulty UPJŠ. Vzácneho 
hosťa privítali a prijali pro-
rektor UPJŠ pre rozvoj vzťa-
hov s verejnosťou a garant 
študijného odboru masme-
diálne štúdiá prof. PhDr. 
Ján Gbúr, CSc., prode-
kan FF UPJŠ pre vedecko-
výskumnú činnosť a dok- 
torandské štúdium doc. 
PhDr. Marián Andričík, PhD., 
a prodekanka FF UPJŠ pre 
medzinárodné vzťahy Mgr. 
Renáta Panocová, PhD.

Prednáška Jamesa Steelea 
(5. novembra 2015) pri-
lákala do Historickej auly 

Rektorátu UPJŠ takmer dve stovky poslu-
cháčov. Išlo o tretie podujatie z cyklu 
Osobnosti osobne, v rámci ktorého v uply-
nulých dvoch rokoch v Košiciach vystúpili 
laureáti Pulitzerovej ceny Abigail Goldman 
(18. novembra 2013) a Walt Bogdanich 
(22. októbra 2014). Súčasťou podujatia 
bol – už tradične – aj workshop pre vy-
braných študentov masmediálnych štúdií 
v priestoroch Televízneho a filmového štú-
dia FF UPJŠ v budove Aristoteles.

„Čo ma motivuje robiť túto prácu, aj keď 
mi klamú, zatajujú pravdu a hrozia súdny-
mi spormi? Vášeň pre spravodlivosť a túžba 
poskytnúť hlas tým, ktorým ubližujú a ktorí 
nemajú možnosť dovolať sa pravdy. Ako ľu-
dia môžu vedieť, že novinárovi môžu dôve-
rovať? Všetky svoje tvrdenia musí podložiť 
serióznymi dôkazmi. To je vec osobnej re-
putácie,“ reagoval James Steele na otázky 
z pléna.

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

marian.gladis@upjs.sk

Foto: Marek Eštočin
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Tretí a v poradí už posledný blok pred-
náškového cyklu Rodový aspekt v inter-
disciplinárnom diskurze, ktorý bol realizo-
vaný v rámci grantového projektu KEGA 
020UPJŠ-4/2013 Rodový aspekt v sloven-
skej literatúre na prelome 19. a 20. storočia 
v slovenskej literatúre (vedúci: prof. PhDr. 
J. Gbúr, CSc.), sa uskutočnil 9. októbra 
2015 – súbežne s Dňom otvorených dverí 
UPJŠ – v priestoroch Historickej auly UPJŠ. 
V dôstojnej univerzitnej atmosfére prebehlo 
7 prednášok, ktoré potvrdili príťažlivosť inter-
disciplinarity ako aktuálnej výzvy v súčasnom 
vedeckom výskume. Hojná účasť posluchá-
čov z kolegiálnych a najmä študentských ra-
dov tvorila prednášajúcim hostkám a hosťom 
príjemne motivujúcu atmosféru.

V dopoludňajšom bloku – orientovanom 
historicky a literárne s presahom do inoná-
rodného kultúrneho kontextu – vystúpili: 
PhDr. Marie Bahenská, PhD. (Masarykův 
ústav a Archiv Akademie věd ČR v Prahe; 
FF Univerzity Hradec Králové) s témou Pan 
učitel a slečna učitelka. Genderové aspek-
ty učitelské profese v českých zemích v 19. 
století. V poslucháčsky pútavej prednáške 
M. Bahenská poodkryla z genderového hľa-
diska spoločenské úskalia profesie učiteľa/
učiteľky, ktorá nebola vždy výsadou žien. 
Prednáška PhDr. Marcely Mikulovej, CSc. 
(Ústav slovenskej literatúry Slovenskej aka-
démie vied v Bratislave) Eros ako nástroj ná-
rodnej persuázie (Prózy Terézie Vansovej) 
ponúkla originálny pohľad na osobnosť 

Interdisciplinarita
v lit erárnovednom diskurze

a tvorbu známej slovenskej spisovateľky, 
ktorá sa svojou redakčnou aj umeleckolite-
rárnou činnosťou zapísala do dejín sloven-
skej literatúry a kultúry. M. Mikulová prezra-
dila, že jej pútavé príbehy majú „dvojité kó-
dovanie“. Ponúkajú intertextuálne odkazy, 
ktoré vedú k preštruktúrovaniu zaužívaných 
patriarchálnych schém. S presahom na osi 
času, v socialistickom realizme, sme mohli 
vďaka téme prof. PhDr. Valéra Mikulu, CSc. 
(Katedra slovenskej literatúry a literárnej ve-
dy FF UK v Bratislave) Obraz ženy a muža 
v poézii socialistického realizmu (a jeho pre-
dobrazy) spoznávať diela známych básnikov 
cez prizmu rodovosti a s prekvapením „vi-
dieť“ v ich textoch model pohlavných rol, kto-
ré aj diskurzívnemu čitateľovi zväčša unika-
jú. Posledná dopoludňajšia prednáška (Ne)
tradičné rodiny vo vvbraných dielach bratov 
Singerovcov), ktorá osviežila tematický zá-
ber o rodovom aspekte, bola od Mgr. Zuzany 
Burákovej, PhD. (Katedra anglistiky a ame-
rikanistiky FF UPJŠ v Košiciach). Nahliadli 
sme v nej do inonárodného literárneho kon-
textu, kde téma netradičnej rodiny rezonova-
la už v 19. storočí v literárnych dielach, kto-
ré však ani dnes nemajú slovenskú verziu 
prekladu. 

Popoludňajší blok sa ako pomyselná bod-
ka venoval rodovej problematike, ktorá sa 
stala zdrojom námetov aj pre literárnoved-
ný výskum. S prednáškou O čom sú rodo-
vé štúdiá (Gender Studies)? vystúpila doc. 
PhDr. Zuzana Kiczková, Ph. D. (Centrum 

rodových štúdií FF UK v Bratislave), ktorá 
predstavila výskum Centra rodových štúdií 
a jeho výsledky, poukazujúce na rodovú (ne)
rovnosť v univerzitnom prostredí. Rovnako 
zaujímavý pohľad na rod, predstavujúc vý-
znam feministických epistemologických 
koncepcií, ponúkla aj doc. PhDr. Marianna 
Szapuová, PhD. (Centrum rodových štúdií 
FF UK v Bratislave) v téme Epistemologické 
východiská rodového výskumu: ženy vo sve-
te informačných a komunikačných tech-
nológií. Prezradila, že ženy ako iniciátorky 
v IT sfére boli napriek stereotypným rodovým 
predstavám v realite faktom.

Zavŕšením popoludňajšieho bloku, a ce-
lého cyklu prednášok zároveň, bola lingvis-
ticky orientovaná téma Dr. h. c. prof. PhDr. 
Jána Sabola, DrSc. (Katedra slovakistiky, 
slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ 
v Košiciach) Poznámky k problematike rodu 
v jazyku, v ktorej autor nadviazal na otázky ro-
dovej korektnosti v jazyku. Na pozadí teórie 
binárnych opozícií v nej rozvinul semioticko-
-lingvistický pohľad na kategóriu rodu v jazy-
ku ako odrazovú a klasifikačnú kategóriu.

Jednotlivé prednášky z celého cyklu (pre-
biehajúceho v apríli, v máji a v októbri 2015) 
budú súčasťou pripravovaného kompendia 
Rodový aspekt v interdisciplinárnom dis-
kurze, ktoré bude dostupné aj v elektronic-
kej verzii na stránke univerzity. Záujemcovia 
sa tak budú môcť začítať do prednášok aj 
s odstupom času a nanovo z nich načerpať 
inšpirujúce podnety.

PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Katedra slovakistiky, 

slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

ivica.hajducekova@upjs.sk

Biblioteka Główna
Uniwersystetu 
Pedagogicznego w Krakowie

Rýchly rozvoj nových technológií a s nimi 
spojených rôznych foriem komunikácie vý-
razne ovplyvňuje organizáciu, činnosť mo-
derných akademických knižníc rôznych uni-
verzít Európskej únie a ich vzájomnú spolu-
prácu. Tá sa okrem iného realizuje aj výmen-
nými pobytmi v rámci programu Erasmus.

Získavanie a odovzdávanie poznatkov 
v rámci vzdelávacieho programu medziná-
rodnej mobility Erasmus+ bolo to, čo sme 
zažili na týždennom pobyte v Hlavnej knižni-
ci Pedagogickej univerzity v Krakove. Je to 
jedna z akademických knižníc, ktorá svojou 
špecializáciou a odbornosťou spĺňa všetky 
požiadavky pracovníkov a študentov uni-
verzity. Aktívne podporuje vedecký výskum 
a vzdelávanie. Knižnica poskytuje svoje služ- 
by cca 6 450 používateľom – študentom 
a zamestnancom siedmich fakúlt univerzi-
ty (pedagogická, humanistická, filologická, 
geo-biologická, matematická, fakulta ume-
nia a fakulta jazykov).

Pobyt sme absolvovali spoločne s dvo-
ma kolegami – knihovníkmi z Portugalska 
a Španielska. Prvý deň nás prijal riaditeľ 
knižnice, ktorý stručne predstavil knižnicu, 

jej štruktúru a činnosť. Pracovný program 
nás počas piatich dní zamestnával rôzny-
mi aktivitami, ktoré sa týkali odborných čin-
ností realizovaných v spomínanej inštitúcii. 
Zaujímavým a pre nás obohacujúcim od-
borným výkladom zo strany kompetentných 
pracovníkov knižnice sme prešli celým sys-
témom ich oddelení. Oboznámili nás s akvi-
zičnou politikou, katalogizačnými procesmi 
v knižnično-informačnom systéme Virtua, 
so spracovaním rôznych typov dokumen-
tov vo formáte MARC21, ako aj názornými 
ukážkami vypracovania nového bibliografic-
kého záznamu, záznamu autority a vecnej 
katalogizácie. Ďalší deň sa niesol v podobe 
odborného výkladu a názorných ukážok na 
oddelení cirkulácie (služieb), kde nám bol 
predstavený výpožičný modul, typy používa-
teľov, priestory hlavnej študovne, ako aj špe- 
cializovaných študovní. Na oddelení period-
ík nás čakalo milé privítanie dvoch kolegov, 
ktorí nám predstavili spôsoby realizácie ná-
kupu, výmeny a darovania periodík, ich ka-
talogizáciu. Zaujímavým prostredím bolo 
stredisko vedeckých informácií a oddele-
nie informačných technológií a digitalizácie. 
V „stredisku“ sme si pozreli všetky dostup-
né online databázy a na oddelení IT nás za-
svätili do implementovaných modulov kniž-
ničného systému VIRTUA. Spoluprácu s ve-
deckou obcou na Pedagogickej univerzite 
a so všetkými jej partnermi je možné 
prehľadne vidieť v ich systéme PDL – 
Pedagogical Digital Library. 

Na spoločnom stretnutí so zamestnan-
cami knižnice sme v krátkej prezentácii aj 
my oboznámili poľských kolegov so štruk-
túrou a odbornými činnosťami UK UPJŠ 
s cieľom vzájomnej výmeny poznatkov a skú- 
seností. So záujmom sme si vypoču-
li aj prezentácie kolegov zo Španielska 
a Portugalska, ktoré boli obohatením pre 
všetkých zúčastnených. 

Spestrením pracovného programu bola 
návšteva Jagelovskej knižnice v Krakove, 
ktorá je jednou z najväčších knižníc v Poľ- 
sku a zároveň je hlavnou knižnicou 
Jagelovskej univerzity. Zaujala nás svojou 
históriou, priestormi a pútavým výkladom 
pracovníčky, ktorá nás priestormi knižnice 
sprevádzala.

Hlavným cieľom nášho pobytu bolo zís-
kanie nových vedomostí z oblasti odbor-
ných činností vykonávaných v Hlavnej kniž-
nici Pedagogickej univerzity v Krakove a ich 
prenos do prostredia našej akademickej 
knižnice. Päťdňový pracovný pobyt v rám-
ci programu Erasmus+ hodnotíme pozitív-
ne, bol pre nás obohatením a inšpiráciou 
do ďalšej práce. 

PhDr. Klára Marcinová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

klara.marcinova@upjs.sk

PhDr. Silvia Turkiňáková
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

silvia.turkinakova@upjs.sK

Erasmus mobilita u našich 
poľských kolegov v knižnici
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Modernizácia  v Univerzitnej knižnici UPJŠ
v Košiciach prostredníctvom RFID technológie

V máji 2015 schválilo Ministerstvo kultúry 
SR projekt, ktorý podala Univerzitná knižnica 
v rámci dotačného programu Kultúrne akti-
vity v pamäťových inštitúciách, v podprogra-
me Knižnice a knižničná činnosť. Zámerom 
projektu „Modernizácia a skvalitnenie ochra-
ny knižničného fondu Lekárskej knižnice 
prostredníctvom RFID (Radio Frequency 
Identification) ochrany“ bolo dosiahnuť kva-
litatívne vyšší stupeň ochrany knižničné-
ho fondu umožňujúci bezkontaktné rozpo-
znávanie dokumentov na najvyťaženejšom 
pracovisku UK UPJŠ – v Lekárskej knižni-
ci. Dôvodov na voľbu konkrétneho praco-
viska bolo hneď niekoľko. Lekárska kniž-
nica v súčasnosti uchováva fond v rozsa-
hu 92 346 knižničných jednotiek, z toho 
5 600 knižničných jednotiek je prezenčne 
dostupných v študovni. Na Lekárskej fakul-
te UPJŠ dochádza každoročne k navýše-
niu počtu slovenských aj zahraničných štu-
dentov. Z hľadiska percentuálneho zastú-
penia má Lekárska knižnica najvyšší podiel 
v počte používateľov, a to 41 %. Takisto 2/3 
výpožičiek sa realizujú práve na tomto pra-
covisku. V podanom projekte knižnica po-
žadovala nasledujúce technické vybavenie: 
1 bezpečnostnú RFID bránu na zabez- 

pečenie knižničného fondu, 1 stanicu ob-
sluhy na deaktiváciu a reaktiváciu doku-
mentu, príslušný softvér na konverziu dát 
z čiarového kódu do RFID a na komunikáciu 
bezpečnostnej brány s pracovnou stanicou, 
RFID etikety. 

Univerzitná knižnica v priebehu prvých 
dvoch novembrových týždňov 2015 vďaka 
tomuto úspešnému projektu zmodernizova-
la časť knihovníckych procesov v Lekárskej 
knižnici.

Modernizácia zahŕňala vlepenie etikiet 
RFID do dokumentov a pomocou nainštalo-
vanej pracovnej stanice na konverziu údajov 
z čiarového kódu do RFID realizáciu potreb-
ných zmeny v knižničnom systéme Aleph. 
Zároveň sa uskutočnilo školenie personálu 
na samotnú konverziu, ako aj praktický tré-
ning na riešenie bežných i menej bežných 
situácií. RFID etikety plnohodnotne nahradili 
čiarový kód aj elektromagnetické ochranné 
pásky v dokumentoch. Navrhovaný ochran-
ný systém má navyše možnosť deaktivá-
cie aj reaktivácie ochranných etikiet a zá-
pisu aj iných popisných informácií o knihe 
do RFID etikety. Keďže nie je potrebné vi-
diteľné spojenie medzi čítačkou kódov a sa-
motným kódom, v praxi to umožnilo načítať 

pri výpožičke niekoľko dokumentov naraz. 
Zjednodušenie načítania informácií o vypo-
žičanom dokumente, a teda zjednodušenie 
samotného výpožičného procesu, je veľkým 
prínosom RFID technológie pre knižnicu. 
Z pohľadu servisu a skrátenia doby prípad-
ných opráv na minimum sa ako veľké pozi-
tívum ukazuje možnosť správy a diagnostiky 
bezpečnostnej brány na diaľku.

Zavedením sofistikovanej technológie 
RFID Lekárska knižnica, ako prvé pracovis-
ko Univerzitnej knižnice, zlepšila samotný 
výpožičný proces dokumentov zo študovní. 
Zároveň zapojením bezpečnostných brán 
zvýšila úroveň ochrany knižničného fondu 
študovne.

Táto technológia poskytuje Univerzitnej 
knižnici do budúcna ďalšie možnosti skvalit-
nenia úrovne poskytovaných knižnično-infor-
mačných služieb – napr. samoobslužné po-
žičiavanie a vrátenie dokumentov (selfchec-
ky), ako aj samotný komfort pre pracovníkov 
knižnice – zefektívnenie a zrýchlenie kontro-
ly radenia a revízie knižničného fondu pomo-
cou inventarizačného nástroja a pod. 

Cieľom Univerzitnej knižnice je postupný 
prechod na RFID technológiu na všetkých 
jej pracoviskách.

Ing. Eva Matušovičová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.matušovicova@upjs.sk

Informačné technológie
v Univerzit nej knižnici

Oddelenie informačných technológií Univerzitnej knižnice UPJŠ 
v Košiciach (ďalej UK) zabezpečuje prevádzku informačných sys-
témov UK, prevádzku a údržbu výpočtovej a komunikačnej techni-
ky, participuje pri riešení projektov UK a pri vzdelávacích aktivitách 
v oblasti informačných technológií.

Informačné technológie sprevádzajú UK od 90. rokov minulého 
storočia. Postupne na 7 pracoviskách pribúdali pracovné počítače, 
periférne zariadenia, rôzne informačné systémy (CDS ISIS, Rapid 
Library, Aleph od roku 1998, VuFind), ako aj počítače pre našich 
používateľov.

Aktuálne spravujeme 2 servre, 118 počítačov (z toho 66 pre pou-
žívateľov UK), 25 tlačiarní (z toho 7 multifunkčných a 13 sieťových), 
4 dataprojektory, 5 skenerov (z toho 2 samoobslužné skenery), 
6 kopírovacích samoobslužných zariadení (prevádzkovaných v spo-
lupráci s firmou FaxCopy), interaktívnu tabuľu, snímače čiarových 
kódov, snímače PIK, elektronické registračné pokladnice, webovú 
stránku UK, facebookovú stránku UK.

Samoobslužné kopírovanie dokumentov z knižničného fondu UK 
je možné na 4 pracoviskách UK po nabití personálnej identifikačnej 
karty UPJŠ určitým peňažným kreditom. Možnosť samoobslužného 
skenovania sme koncom roka 2014 rozšírili nainštalovaním nového 
knižného skenera Bookeye 4 na pracovisku Lekárska knižnica, ktorá 
je z hľadiska nárokov a požiadaviek používateľov stále najvyťaženej-
šie pracovisko. 

Novou službou bolo sprístupnenie vyhľadávacieho rozhrania ty-
pu „discovery system“ alebo „knižničný google“ Summon nad elek-
tronickými informačnými zdrojmi dostupnými pre UPJŠ aj s ponu-
kou zoznamu periodík pre UPJŠ tzv. A-Z list. Počet titulov periodík 
nie je nízky, mnohí si to ani neuvedomujú, je ich už vyše 56 000. 
Portál je pre slovenské vysoké školy dostupný v rámci národného 
projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 
na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II 
(NISPEZ II), ktorý nadviazal na viacročný národný projekt NISPEZ. 

UPJŠ má vďaka nemu do konca roka 2015 prístup k 15 odborným 
databázam.

Vývoj knižnično-informačného systému Aleph prešiel za svo-
jich 17 rokov mnohými verziami, dnes je to verzia 500.21. Od júla 
2008 evidujeme v rámci systému Aleph aj publikačnú činnosť za-
mestnancov UPJŠ v Košiciach. Koncom roka 2011 sme naimporto-
vali prvé záznamy záverečných prác s linkovaním na úložisko UPJŠ, 
neskôr na úložisko v Centrálnom registri záverečných prác (CRZP). 
Vývoj knižnično-informačného systému však smeruje ku cloudové-
mu riešeniu a ku nového produktu Alma. Nasadenie nového pro-
duktu je náročné hlavne na finančné zabezpečenie, preto sme sa 
rozhodli riešiť inováciu webového rozhrania on-line katalógu open 
sourcovou aplikáciou VuFind. Zatiaľ čo väčšina KIS bežne používa 
na vyhľadávanie katalogizačné záznamy, VuFind dokáže pracovať aj 
s ďalšími informačnými zdrojmi, ako je napr. bibliografia, časopisec-
ké dokumenty, digitálne knižničné a inštitucionálne repozitáre. Ako 
prvým na Slovensku sa nám podarilo v rámci VuFind implementovať 
aj vyhľadávanie nad elektronickými informačnými zdrojmi (dostupný-
mi pre UPJŠ v rámci projektu NISPEZ II) v integrácii s discovery sys-
témom Summon. 

Napriek mnohým úspešným implementáciám máme v oblasti IKT 
pred sebou aj ďalšie vízie, ktoré sme zapracovali aj do Strategického 
plánu Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko- 
šiciach na roky 2012-2017, napr.:

•  implementácia jednotnej autentifikácie a autorizácie pre jednot-
ný prístup zamestnancov a študentov UPJŠ k rôznym informač-
ným systémom a informačným zdrojom na UPJŠ,

•  centralizácia sieťových tlačových, kopírovacích, skenovacích 
služieb s príp. prepojením na virtuálnu peňaženku,

•  budovanie inštitucionálneho repozitára digitálnych.

Vieme, že dané ciele sú realizovateľné len v spolupráci s inými 
informačnými pracoviskami na UPJŠ, s podporou vedenia UPJŠ 
a vhodným začlenením daných tém do príp. nových univerzitných 
projektov.

Ing. Iveta Krjaková
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

iveta.krjakova@upjs.sk
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Zo života
ústavu telesnej výchovy a športu

Naši najúspešnejší športovci
v bojových umeniach 

Medzi najúspešnejších študentov v odbore šport a rekreácia 
v rámci bojových umení v Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ 
v Košiciach patrí nepochybne študent 3. ročníka Boris Lieskovský.

Boris sa venuje bojovým umeniam taekwondo WTF a chanbara. 
Taekwondo trénuje v klube v Ilyo-taekwondo ŠKP Košice pod vede-
ním Pavla Ižarika. V tomto klube je zároveň aj trénerom. Tomuto špor-
tu sa venuje od svojich šiestich rokov. Je držiteľom 4. danu taekwon-

do WTF Kukkiwon. 
Aktuálne sa Boris zú-

častnil Univerzitných 
majstrovstiev Európy 
(UME) v Chorvátsku 
(Opatija), na ktorých 
sa zúčastnilo 90 uni-
verzitných športovcov 
zo 16 krajín Európy. 
UME je špecifická 
udalosť, ktorá nie je 
masovým podujatím, 
ale skôr podujatím 
o priateľstve, o propa-

gácii športu a olympijských myšlienok, o šírení posolstva fair play, 
o spoznávaní ľudí, krajín, kultúr a o zábave. Aj UME sa niesli v tomto 
duchu, ale boli aj akousi predprípravou na budúcoročné veľkolepé 
Európske univerzitné hry (Záhreb – Rijeka 2016).

Zo Slovenska sa na UME zúčastnili iba 3 športovci, z toho 1 bol 
Boris, ktorý štartoval pod taktovkou trénera Mária Šveca (TJ Slávia UPJŠ 
Košice).

Súťaž bola rozdelená do dvoch dní; v prvý deň štartovali všetky 
kategórie vo vyraďovacích zápasoch a na druhý deň sa pokračovalo 
v semifinálových a finálových dueloch.

Boris vo svojom prvom zápase s prehľadom zdolal reprezentanta 
zo Španielska 20 : 1, v druhom zápase vyhral na tzv. Golden point 
3 : 2 s Cyperčanom a nakoniec predčasne zdolal aj reprezentanta 
Nemecka s 13-bodovým rozdielom 17 : 4, a tak postúpil do ďalších 
bojov o medaily. Nakoniec, po veľmi vyrovnanom semifinále prehral 
na Golden point s Portugalcom 11 : 10 a obsadil konečnú bronzovú 
priečku. V súčasnosti sa pripravuje na európsku kvalifikáciu (január 
2016) na Olympijské hry v Riu 2016. 

Medzi najvýznamnejšie Borisove umiestnenia patria:
•  15x majster SR a 6x majster ČR
•  2010 – 5. miesto Majstrovstvá Európy juniorov Trellborg 

(Švédsko)
•  2010 – 9. miesto Majstrovstvá Európy seniorov St. Petersburg 

(Rusko)
• 2010 – 1. miesto Dutch open G-class
• 2011 – 17. miesto MS seniorov Korea (Rusko)
• 2011 – 1. miesto British open G-class
• 2012 – 2. miesto Galeb open G-class
•  2013 – 9. miesto Majstrovstvá Európy do 21 rokov (Moldavsko)
• 2014 – 2. miesto Wordl Hallelujah Championchip
• 2015 – 17. miesto svetová letná univerziáda
• 2015 – 3. miesto Univerzitné ME (Chorvátsko)
Ďalším bojovým umením, ktorému sa Boris Lieskovský venuje, 

je chanbara. Patrí medzi jej zakladateľov na Slovensku a v Českej 
republike. Zároveň je aj zakladateľom Slovenskej asociácie chan-
bara. Popri trénovaní taekwonda sa venuje aj trénovaniu chanbary 
vo svojom vlastnom košickom klube Samurai klub – Chanbara 
Košice. Je držiteľom 1. danu Kodachi (krátky meč) a 1. danu Choken 
(dlhý meč). Momentálne sa pripravuje na majstrovstvá Slovenska (aj 
ako organizátor, december 2015) a majstrovstvá Európy v chanbare 
(Paríž, máj 2016). Napriek tomu, že sa danému športu Boris neve-
nuje dlho, za krátky čas stihol „získať“ 11 medailí na otvorených maj-
strovstvách Európy v chanbare za slovenský tím. 

Mgr. Ivan Matúš, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach 

ivan.matus@upjs.sk

Razantný štart    športových aktivít
Netradične skoro sa v novom akademic-

kom roku na našej univerzite začali športové 
akcie, ktoré boli zároveň prepojené s praktic-
ky všetkými väčšími športovými podujatiami v 
meste Košice. Ako je známe, Košice od nové-
ho roku 2016 budú Európskym mestom špor-
tu, čo v konečnom dôsledku zvýši počet, ale 
aj kvalitu športových podujatí v našom meste. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši- 
ciach, reprezentovaná Ústavom telesnej vý-
chovy a športu (ÚTVŠ), ale aj TJ Slávia UPJŠ 
sa v priebehu roka 2015 aktívne zúčastňu-
jú na spoluorganizovaní, aktívnom zapojení 
a na príprave známych mestských športových 
akcií. 

V mesiaci septembri sa uskutočnili vý-
znamné masové športové podujatia, ktorých 
organizátormi bola aj UPJŠ. Naši študen-
ti organizačne pomáhali pri večernom be-
hu Night Run, ktorého sa zúčastnilo okolo 
1 800 bežcov. Nezvyčajne skoro, v porovnaní 
s inými rokmi, sa začal oficiálny týždeň pohy-
bu MOVE Week, kde sa naši študenti taktiež 
aktívne zapojili nielen do organizačnej, ale aj 
športovej časti. 

MOVE Week FlashMOVE Košice 2015 
zorganizovala ZŠ Hroncova 23 v spolupráci 
s Medzinárodnou asociáciou športu a kul- 
túry, Asociáciou športu pre všetkých a Ústa- 
vom telesnej výchovy a športu Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach na podporu MOVE 
Weeku 2015. 

Študenti UPJŠ pomáhali aj pri organizácii 
a realizácii najstaršieho maratónu v Európe, 

Medzinárodného maratónu mieru (MMM). 
Viacerí sa zároveň aj aktívne zapojili ako pre-
tekári v rôznych dĺžkach tratí a tým sa zaradili 
do vyše 11-tisícového davu bežcov, vozičká-
rov a korčuliarov. Garantom všetkých vyššie 
spomínaných aktivít z ÚTVŠ bol Mgr. Peter 
Bakalár, PhD. 

Možno málokto vie, ale MMM má svoju 
sesterskú akciu, ktorú usporadúvajú košickí 
vodáci. Tradične v sobotu, deň pred štartom 
MMM, sa koná Košický vodácky maratón, 
ktorého trať vedie po rieke Hornád z Malej 
Lodiny do Ťahanoviec. Jedným z hlavných 
organizátorov je aj vodácky oddiel TJ Slávia 
UPJŠ Košice, ktorého členovia sa organizo-
vaním tohto podujatia zaoberajú už mnoho 
rokov. 

Hektický mesiac bol uzavretý 15. októbra 
2015, keď sa naši študenti podieľali na or-
ganizovaní 24-hodinovej Plaveckej štafety 
mesta Košice a Triatlonu mesta Košice, kto-
rý sa konal v ten istý deň vo večerných ho-
dinách v mestskom parku, na Hlavnej ulici 
a na krytej plavárni.

V najbližších mesiacoch ÚTVŠ pripravuje 
pre študentov aj zamestnancov a ich rodiny 
niekoľko zaujímavých športových akcií. Hneď 
na začiatku roku 2016 pripravujeme lyžovač-
ku v malebnej rakúskej dedinke Lackenhof, 
ktorá sa nachádza na úpätí Álp (vedúci 
PaedDr. Imrich Staško). S týmto strediskom 
máme výborné 6-ročné skúsenosti týkajúce 
sa lyžiarskych, ako aj ubytovacích a stravova-
cích podmienok.

Mesiac január sa bude niesť v duchu via-
cerých kurzov prežitia – survival, ktorý si me-
dzi študentmi získava veľkú obľubu. Kurzy sa 
konajú v zimnej prírode s ubytovaním v dreve-
ných stavbách bez elektriny, vody a hygienic-
kých zariadení.

Okrem lyžovačky v Rakúsku ÚTVŠ v po-
lovici februára 2016 organizuje lyžovačku aj 
v mekke lyžiarskeho športu na Slovensku, na 
Chopku – južná strana – hotel Kosodrevina 
(vedúci Mgr. Marek Valanský).

Rok 2016 bude rokom najväčších špor-
tových súťaží akademikov na Slovensku, 
a to zimnej a letnej univerziády. Tie sa konajú 
každé 4 roky a medzi vysokoškolákmi sa po-
važujú za „olympiádu“ akademických repre-
zentantov jednotlivých univerzít. Zimnú univer-
ziádu organizuje TU v Košiciach a uskutoční 
sa v dňoch 15. – 18. februára 2016 v tých-
to športoch: zjazdové a bežecké lyžovanie, 
biatlon, stolný tenis, bedminton, karate, flor-
bal a futsal. Letnú univerziádu organizuje STU 
v Bratislave 5. – 9. 9. 2016.

Veríme, že športovci, ktorí budú reprezen-
tovať našu univerzitu, sa pripravia čo najlepšie 
a získajú pre seba, ale aj pre UPJŠ viacero me-
dailových a ďalších vynikajúcich umiestnení.

Všetky informácie o pripravovaných kur-
zoch a športových podujatiach pripravova-
ných ÚTVŠ UPJŠ nájdete na adrese: 

http://www.upjs.sk/pracoviska/
ustav-telesnej-vychovy/akcie-na-utvs/.

PaedDr. Imrich Staško
Ústav telesnej výchovy a športu 

UPJŠ v Košiciach
imrich.staško@upjs.sk
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Na výstavách živých exotických motýľo-
vv Botanickej záhrade UPJŠ bolo doteraz 
prezentovaných okolo 200 rôznych druhov 
z celého sveta. Je prirodzené, že mnohých 
návštevníkov zaujíma, akého druhu je mo-
týľ poletujúci okolo, aby si následne mohli 
druhový názov spojiť s ďalšími informáciami 
o pôvode a spôsobe života, prípadne s iný-
mi zaujímavosťami. Jednotlivé druhy si však 
sfarbením krídel môžu byť veľmi podobné. 
V rámci blízko príbuzných druhov by to bolo 
pochopiteľné. Niekedy je to však, paradox-
ne, naopak, teda aj morfologicky, anatomic-
ky a geneticky veľmi odlišné druhy môžu mať 
na spoločnom území kresbu na krídlach do 
detailov podobnú, kým zástupcovia toho isté-
ho druhu z rôznych lokalít sa môžu na pohľad 
výrazne líšiť.

V živej prírode nájdeme mnoho príkladov 
tzv. mimetických javov, keď organizmy svo-
jím vzhľadom pripomínajú niečo iné, ako 
v skutočnosti sú. Väčšinou je za tým zníženie 
rizika stať sa korisťou predátorov. Pri motý-
ľoch sa takéto napodobňovanie týka dospe-
lých štádií, ale aj húseníc či kukiel. 

Môže ísť o maskovacie sfarbenie, ktorého 
cieľom je nevzbudiť pozornosť a pre predá-
tora vyzerať ako niečo nezaujímavé. Kukly či 
húsenice pripomínajú napr. konáriky, zelené 
či suché zvinuté listy. Niektoré dospelé mo-
týle vyzerajú so zloženými krídlami ako suchý 
či hnijúci list. 

Inokedy, naopak, sfarbenie púta pozor-
nosť, opäť však s cieľom zvýšiť šance na 
prežitie jeho nositeľa. Napr. škvrny pripomí-
najúce oči na okrajoch krídel môžu predáto-
ra buď odstrašiť, alebo, naopak, nasmerovať 
na túto postrádateľnú časť tela, čo motýľovi 
umožní únik. Podobných nešpecifických va-
rovných či rozptyľujúcich signálov môže byť 
celý rad. 

Ako pravé mimikry sa označujú stavy, keď 
jeden druh napodobňuje svojím vzhľadom 
detaily iného konkrétneho druhu. Takéto 
prípady sú rozšírené práve pri motýľoch 
v trópoch.

Určité druhy motýľov obsa-
hujú jedovaté látky, často v sú-
vilosti s toxínmi, ktoré prijali zo 
živnej rastliny ešte v štádiu hú-
senice. Pre vizuálne sa orien-
tujúce predátory to dávajú naj-
avo výstražnými kombináciami 
farieb (často čierna s bielou, 
žltou či červenou). Niektoré 
predátory majú na takéto sfar-
benie vrodené vyhýbavé reak-
cie, iné sa im začnú vyhýbať až 
keď po napadnutí motýľa zažijú 
nepríjemnú chuť, prípadne ne-
voľnosť či dávenie.

Pravdepodobne kvôli inteli-
gentnejším predátorom (napr. 
vtáky) rozoznávajúcim detaily 
a schopným učiť sa zo skúse-
ností zdieľajú podobné vzoro-
vanie krídel niekedy aj neprí-
buzné motýle. Tu rozlišujeme 
dva základné typy mimetických 
vzťahov: 

Batesovo mimikry je jav, 
keď je mimetik (napodobňujú-
ci druh) jedlý, ale osvojuje si 
sfarbenie napodobňovaného 
nejedlého druhu. Mimetik tak ťaží zo „zlej po-
vesti“ jedovatého druhu medzi predátormi, 
ktoré sa po nepríjemnej skúsenosti vyhýbajú 
aj tým jedlým s rovnakým sfarbením.

Müllerovo mimikry predstavuje vzťah, v kto-
rom sú oba druhy nejedlé. Kým sa predátory 
na danom území naučia, že sa majú vyhýbať 
určitým sfarbeniam, máva to osudné dôsledky 
aj pre niektoré napadnuté jedince jedovatých 
motýľov. Ak sa však rovnaké vzory krídel vy-
skytujú pri viacerých toxických druhoch, také-
to riziko sa rozptyľuje medzi ne. 

Reálne situácie bývajú veľmi rozmanité. 
Napríklad mimetické sfarbenie si môže osvo-
jiť v rámci druhu iba samica. Prípadne samec 
svojím vzhľadom napodobňuje iný druh ne-
jedlého motýľa ako samica. Samice v rám-
ci jedného druhu často vytvárajú rozdielne 

Kto je kto alebo Pozoruhodné mimikry
                          mot ýľov v botanickej záhrade

Pri druhu Hypolimnas misippus (samec vľavo, 
samica v strede) je mimetikom (napodobňo-
vateľom) iba samica, ktorá takmer do detailov 
kopíruje vzhľad jedovatého druhu Danaus 
chrysippus (vpravo) z oboch 
strán krídel.

V ľavom stĺpci sú formy druhu Heliconius erato, v pravom formy 
druhu Heliconius melpomene zo zodpovedajúceho územia. 
Ukážka sa týka iba 3 párov foriem vyliahnutých z kukiel v bota-
nickej záhrade, v prírode Strednej a Južnej Ameriky je však pre 
oba tieto toxické druhy známych najmenej 29 poddruhov, ktoré 
majú spoločnú „módu“ sfarbenia krídel.“ 

Pár juhoamerických motýľov, kde neškodný 
druh (Siproeta stelenes, vľavo) „napodobňuje“ 
druh obsahujúci v tele toxické zlúčeniny (Phi-
laethria dido, vpravo).

Motýle „napodobňujúce“
iné motýle

Mimetické javy

Príbuzní sú podobnejší
cudzím ako sebe navzájom

farebné formy, z ktorých každá zodpovedá 
vzhľadu iného nejedlého napodobňovaného 
druhu na rovnakom území výskytu v prírode. 
Existujú prípady dvojíc druhov, ktoré vytvára-
jú páry zodpovedajúcich farebných foriem na 
rôznych územiach. Zhoda vzorovania krídel 
sa nemusí týkať len dvoch druhov, často vzni-
kajú celé zväzy v rámci tzv. mimetických okru-
hov (oranžový, tigrí, s priesvitnými krídlami 
a iné), kde sa populácie viacerých druhov na 
spoločnom území farebne formujú do približ-
ne rovnakého vzhľadu.

Podobnosť sfarbenia popísaná vyššie sa 

Stále je čo vysvetľovať
síce obvykle vysvetľuje ako vývoj v dôsled-
ku tlaku predátorov, ale môže mať aj iné prí-
činy. Napr. druhy z rôznych častí sveta mô-
žu mať podobné sfarbenie, hoci nebývajú 
v kontakte; význam môže mať prostredie, 
vnútrodruhová komunikácia a podobne. 
Ani všetky záhady podobností druhov, ktoré 
ohromili už prvých výskumníkov v pralesoch 
Južnej Ameriky, Ázie a Afriky, stále nie sú úpl-
ne vyriešené. 

V prostredí tropického skleníka botanickej 
záhrady s poletujúcimi motýľmi sa návštevní-
ci môžu zamyslieť aj nad týmito súvislosťami. 
A v snahe určiť motýľa by sa mu mali prizrieť 
pozornejšie, či to náhodou nie je niekto úpl-
ne iný.

Ing. Martin Suvák, PhD. 
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

martin.suvak@upjs.sk
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Medici 
informovali
o prevencii 
ochorení 

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Ko- 
šiciach zorganizovali v sobotu 17. októbra 
2015 akciu Ružový október ako súčasť 
projektu „Zdravie na dotyk“, zameraného 
na prevenciu rakovinových ochorení, ktoré 
možno odhaliť aj samovyšetrením. Podujatie 
malo za cieľ šíriť medzi ženami informova-
nosť o rakovine prsníka a krčka maternice 
prostredníctvom infostánku, ktorý bol prí-
stupný širokej verejnosti v košickom Auparku 
v čase od 10. do 17. hodiny. Zapojilo sa doň 
12 študentov z druhého až piateho ročníka 
Lekárskej fakulty UPJŠ a zaškolili asi 253 
žien, ktoré si mohli na modeloch prsníkov 
vyskúšať efektívne samovyšetrenie, a každá, 
ktorej sa podarilo lokalizovať hrčku v modeli, 
získala za odmenu ružovú stužku ako sym-
bol osvety medzi ženami o tomto závažnom 
ochorení. V popoludňajších hodinách ma-
li návštevníčky nákupného centra možnosť 
hovoriť okrem študentov aj s odborníkom, 
gynekológom MUDr. Jánom Vargom, odbor-
ným asistentom Gynekologicko-pôrodníckej 
kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP. 

O mesiac neskôr, 21. novembra 2015, 
zorganizovali študenti Lekárskej fakulty 
UPJŠ v košickom obchodnom centre Galéria 

podobné podujatie zamerané na mužské 
zdravie. Cieľom „Fúzatého novembra“ bolo 
poskytnúť mužom základné informácie o hroz- 
be rakoviny prostaty a o iných závažných 
zdravotných problémoch týkajúcich sa výluč-
ne silnejšieho pohlavia. Do akcie sa zapojilo 
11 medikov, ktorým sa podarilo osloviť a in-
formovať 255 mužov, a tiež odborný asistent 
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., pracovník 
urologickej kliniky, ktorý okoloidúcim posky-
tol odborné poradenstvo.

„Snažili sme sa mužom vysvetliť dô-
ležitosť starania sa o svoje zdravie, na-
vštevovania preventívnych prehliadok 
i samovyšetrenia semenníkov ako pri-
márnej prevencie rakoviny semenní-
kov. V prvom rade nám išlo o odbúra-
nie zábran a ostychu, keďže ide o in-
tímne mužské zdravie,“ hovorí koordiná-
torka podujatia Radka Hrešková, študentka 
4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ, podľa 
ktorej sa pri medikoch pristavovali predo-
všetkým muži v strednom a vyššom veku. 
O informácie sa však zaujímali aj mladí mu-
ži – predovšetkým o prevenciu rakoviny se-
menníkov, keďže tá postihuje skôr nižšie 
vekové ročníky. Nálepku fúzikov dostali od 
medikov za odmenu všetci, ktorým sa úspeš-
ne podarilo lokalizovať hrčku v anatomickom 
modeli.

Čo je
„Fúzatý november“?

Podujatie študentov Lekárskej fa-
kulty UPJŠ bolo súčasťou celoslo-
venskej aktivity medikov zameranej 
na šírenie osvety o mužských onkolo-
gických ochoreniach, ktorá sa kona-
la okrem Košíc aj v Bratislave, v Ban- 
skej Bystrici a v Trnave za finanč-
nej podpory Nadačného fondu PwC 
Nadácie Pontis. Študenti lekárskych 
fakúlt sa tým pripojili do celosvetovej 
novembrovej kampane zameranej na 
mužov a ich zdravie. Názov podujatia 
MOVEMBER totiž vznikol z kombinácie 
anglického slova ‚moustache‘, čo sú 
fúzy, a z názvu kalendárneho mesiaca. 
Akciu „November bez holenia“ spusti-
la v roku 2004 Movember Foundation 
charity v Austrálii a na Novom Zélande 
a postupne sa rozšírila aj do ďalších 
krajín, kde dobrovoľníci v novembri 
vyzývajú mužov, aby odložili holia-
ce strojčeky a žiletky a nechali sa za-
rásť, keďže fúzy sú symbolom tohto 
podujatia.

Záber z podujatia „Fúzatý november“ v OC Galéria

„Myšlienku kampane sa niektorí roz-
hodli podporiť a šíriť svojou fotkou so 
symbolickými fúzmi urobenou v našom 
fotokútiku. Táto aktivita prilákala aj via-
ceré páry a deti, ktoré sa chceli nielen 
vyfotiť s fúzikmi, ale mysleli aj na svojich 
ocinov, ktorých buď pritiahli k nášmu 
stánku, alebo si pre nich vzali informač-
né letáky,“ hovorí Radka Hrešková a dodá-
va, že študentov veľmi potešila podpora ve-
denia lekárskej fakulty, ktorého mužská časť 
sa pred podujatím nechala nafotiť s pravými 
alebo improvizovanými fúzmi. K aktivite štu-
dentov sa na diaľku pridal aj primátor Richard 
Raši, ktorý im takisto poslal svoju fotografiu 
s fúzmi z Bruselu...

„Boli sme veľmi milo prekvapení, koľ-
kí muži boli otvorení hovoriť na danú té-
mu. Veríme preto, že naša aktivita po-
mohla svojou troškou k šíreniu osvety, 
a teda i zníženiu počtu novodiagnos-
tikovaných prípadov týchto ochorení 
v budúcnosti, keďže rakovina prostaty 
je v Európskej únii najčastejšie sa vy-
skytujúci zhubný nádor u mužov,“ po-
znamenáva Radka Hrešková, pôsobiaca 
v Klube verejného zdravia Spolku medikov 
mesta Košice.

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Záber z Ružového októbra v Auparku
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Premiéra projektu 
Mini-Erasmus
v Košiciach

V dňoch 23. – 25. 11. 2015 prebiehal na celom Slovensku po-
merne nový národný projekt občianskeho združenia Budúca gene-
rácia Európy s názvom Mini-Erasmus, vďaka ktorému malo približ-
ne 500 stredoškolákov zo 60 rôznych stredných škôl možnosť zažiť 
na vlastnej koži jednu z 10 slovenských vysokých škôl, ktoré sa do 
projektu zapojili. 

Zmyslom projektu Mini-Erasmus je pomôcť žiakom stredných 
škôl zorientovať sa na komplikovanom trhu vysokých škôl a uľah-
čiť im rozhodovanie pri podávaní prihlášky. Nesprávny výber vyso-
kej školy po maturite má často za následok rozhodnutie zmeniť od-
bor štúdia, čím študent prichádza o čas a vynaložené prostriedky 
na štúdium. Sprostredkovaním štúdia v čo najskutočnejšej podobe, 
a to vrátane prednášok, seminárov a poobedňajších mimoškol-
ských aktivít vo forme prednášok, workshopov či diskusií s význam-
nými osobnosťami a študentskými organizáciami, môžu študenti 
stredných škôl načerpať dostatok informácií o štúdiu na vysokej 
škole.

Na Katedre histórie FF UPJŠ 
v Košiciach vznikol nový študentský 
spolok, ktorý združuje všetkých jed-
noodborových a medziodborových 
študentov histórie. Jeho názov je 
Ecce Historia.

Ecce Historia – nový spolok študentov histórie
a vedúceho Katedry histórie FF UPJŠ doc. 
PaedDr. Martina Pekára, PhD.

Spolok sa člení na jednotlivé sekcie a klu- 
by – diskusný klub, filmový klub, sekciu 
spoločenských akcií a sekciu študentské-
ho časopisu. Študenti sa môžu v jednotli-
vých sekciách angažovať, čím môžu zviditeľ-
niť seba, ukázať svoje schopnosti a zároveň 
tak aj prispieť k rozvoju Ecce Historie a ce-
lej katedry. Spolok sa snaží spolupracovať aj 
s ostatnými katedrami a fakultami, čím pri-
spieva k rozvoju medziodborovej spolupráce 
v rámci univerzity.

Spoluprácu však rozvíja nielen v rám-
ci UPJŠ, ale aj s inými slovenskými a čes-
kými univerzitami. Spomeňme napr. úspeš-
né nadviazanie kontaktov s Univerzitou 
Karlovou v Prahe, konkrétne s jej pedago-
gickou fakultou a katedrou dejepisu, a veľ-
mi dobré vzťahy sa nám podarilo vytvoriť aj 
s ich študentským spolkom Agora.

Ecce Historia vydáva aj rovnomenný časo-
pis, ktorý vychádza počas semestra raz za 
mesiac. V ňom informujeme o svojich akti-
vitách a približujeme dianie a atmosféru na 
katedre. Čo sa týka spoločenských akcií, 

Na čo je takýto spolok dobrý? Jednak 
vytvára – v spolupráci s katedrou a inými 
inštitúciami, napr. Ústavom pamäti náro-
da – aktivity, pri ktorých si študenti môžu 
prehĺbiť svoje študijné vedomosti, a jednak 
organizuje rôzne spoločenské akcie, kde 
sa študenti môžu zabaviť, odreagovať a 
lepšie sa spoznať navzájom medzi sebou, 
ako sú napr. katedrovice, plesy alebo rôz-
ne exkurzie.

Ecce Historia je aktívna od marca 2015, 
keď sa jej zástupcovia prvýkrát zúčastni-
li na stretnutí českých a slovenských štu-
dentských historických spolkov v Ban- 
skej Bystrici. Oficiálne však funguje až od 
14. októbra 2015, keď sa uskutočnilo val-
né zhromaždenie v historickej aule našej 
univerzity, a to za prítomnosti dekanky FF 
UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., 

môžeme spomenúť, že spolok má za sebou 
organizáciu dvoch úspešných katedrovíc 
a aktuálnou prioritou je organizácia plesu 
pre všetkých študentov histórie, ktorý 
sa uskutoční 9. decembra. Filmový klub 
– v spolupráci s Ústavom pamäti národa 
– realizuje raz za mesiac prezentáciu vybra-
ných filmov. Ostatné premietanie sa usku-
točnilo 18. novembra a témou bola – ako 
inak – nežná revolúcia.

Do spolku Ecce Historia môže vstúpiť kaž-
dý študent, ktorý navštevuje našu univerzitu 
a študuje históriu – či už ako jednoodborové 
štúdium, alebo v kombinácii. Ako nový spo-
lok stále hľadáme a potrebujeme šikovných 
a energických študentov, ktorí majú chuť 
realizovať sa v niektorej zo širokých aktivít 
spolku. A preto – ak sme vás zaujali – ne-
váhajte a kontaktujte nás buď mailom na ec-
ce.historia@gmail.com, alebo na FB stránke 
Ecce Historia – Spolok študentov histórie 
UPJŠ. 

Tešíme sa na vás všetkých!
Bc. Bruno Gágyor

Katedra histórie Filozofická fakulta UPJŠ
bruno.gagyor@student.upjs.sk

Vzhľadom na úspešnosť projektu počas predchádzajúcich 
dvoch ročníkov zrealizovaných prevažne na západnom Slovensku 
sa skupinka štyroch košických vysokoškolákov, ktorých myšlien-
ka projektu zaujala, rozhodla rozšíriť Mini-Erasmus aj na východné 
Slovensko. 

Vďaka iniciatíve Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach a Eko- 
nomickej fakulty TUKE sa tak počas uplynulých troch dní zúčast-
nilo na vyučovaní zapojených fakúlt 44 študentov z piatich košic-
kých stredných škôl. Na fakulte verejnej správy mali účastníci nie-
len možnosť zapojiť sa do problematiky riešenej na vybratých semi-
nároch, ale zároveň aj príležitosť zoznámiť sa s dekankou Fakulty 
verejnej správy UPJŠ JUDr. Máriou Hencovskou, CSc., prehliadnuť 
si priestory celej fakulty, spoznať súčasných študentov a informovať 
sa od nich o štúdiu na fakulte. 

Počas prvých dvoch dní popoludňajšieho programu predsta-
vil Ing. Marek Lavčák študentom startupové centrum Eastcubator 
a Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech. 

Streda bola venovaná možnostiam štúdia vysokoškolákov v za-
hraničí prostredníctvom programu Erasmus+ a programu Work & 
Travel USA, prezentovaným agentúrou INJOY AGENCY.

V závere projektu boli účastníci odmenení certifikátmi potvr-
dzujúcimi absolvovanie projektu a vecnými cenami, ktoré venova-
li Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Ekonomická fakulta 
TUKE a INJOY AGENCY, s. r. o.

Napriek namáhavým trojmesačným prípravám môžeme konštato-
vať, že sa projekt v Košiciach úspešne vydaril, o čom svedčí spätná 
väzba účastníkov, v ktorej vyjadrili úprimnú vďačnosť a spokojnosť 
s organizáciou projektu, prístupom organizátorov, tútorov, vyso-
koškolských vyučujúcich a motivačne zameraným popoludňajším 
programom.

A čo by navrhovali pre Mini-Erasmus v Košiciach do budúcna? 
Určite s projektom pokračovať a okruh zapojených fakúlt rozširovať.

Preto by som sa chcela na záver článku poďakovať všetkým, kto-
rí sa akoukoľvek formou podieľali na realizácii projektu, a menovi-
te oceniť pomoc spoluorganizátorov Bc. Tomáša Tótha, Bc. Márie 
Frankovej a Bc. Alexandry Sakáčovej.

Bc. Paulína Michlíková
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

michlikova.paula@gmail.com
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Študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Koši- 
ciach Marián Sedlák sa ako jediný zástup-
ca Slovenskej republiky zúčastnil v dňoch 
1. – 2. septembra 2015 mládežníckeho pra-
covného samitu World Humanitarian Summit 
Global Youth Consultation v Katarskom mes-
te Doha.

„Na samite sa stretlo vyše tristo zá-
stupcov mládežníckych organizácií 
z 80 krajín sveta kvôli diskusii k pro-
cesu prípravy Celosvetového humani-
tárneho summitu. World Humanitarian 
Summit sa bude konať v Istanbule 
v dňoch 23. a 24. mája 2016 z inicia-
tívy generálneho tajomníka OSN Pan 
Ki-muna, kde budú zástupcovia vlád, 
humanitárnych organizácií, ľudí postih-
nutí humanitárnymi krízami a rôzni part-
neri, vrátane súkromného sektoru, hľa- 
dať riešenia najnaliehavejších problé-
mov v humanitárnej oblasti,“ konštatuje 
Marián Sedlák (na snímke).

Ambíciou svetového humanitárneho sami- 

Študent Lekárskej fakult y  UPJŠ v Košiciach
sa ako jediný Slovák zúčastnil svetového 
mládežníckeho samitu v Katarskej Dohe 

tu v Istanbule bude tiež zvýšiť povedomie 
a motiváciu mládeže v humanitárnej oblas-
ti pri rôznych situáciách ako sú živelné po-
hromy, dôsledky klimatických zmien, vo-
jenské konflikty, epidémie či migrácia oby-
vateľstva v dôsledku porušovania ľudských 
práv. Ďalším cieľom pripravovaného sum-
mitu bude podľa Mariána Sedláka nasta-
viť plánovanie a koordináciu globálnych hu-
manitárnych akcií tak, aby sa zvýšila ich 
efektívnosť, s čím súvisí akcieschopnosť 
a spolupráca rôznych účastníkov pôsobia-
cich v daných situáciách.

„Cieľom hromadných konzultácií 
s rôznymi partnermi – podľa ich geogra-
fického, funkčného, sociálneho a pro- 
fesijného začlenenia – budú návrhy 
a pripomienky k priebehu celého pro-
cesu. Na samite v Istanbule sa po-
tom navrhnú dôležité zmeny vedúce 
k zefektívneniu celosvetovej humani-
tárnej činnosti, ktorá je v posledných 
rokoch tvrdo skúšaná nielen rôznymi 
prírodnými katastrofami, ale aj prebie-
hajúcimi vojenskými konfliktami a ich 
následkami,“ dodáva M. Sedlák, ktorý sa 
mládežníckeho samitu v Katare zúčastnil 
ako delegát Medzinárodnej federácie aso- 
ciácií študentov medicíny (IFMSA).

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

jaroslava.oravcova@upjs.sk

Podujatie bolo súčasťou prípravy na budúcoročný
World Humanitarian Summit v Istanbule

Zahraniční študenti
Lekárskej fakulty UPJŠ
zorganizovali finančnú zbierku
pre Lekárov bez hraníc

Charitatívnu akciu zorganizovali na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 
zahraniční študenti medicíny. S podporou študentov Univerzity veteri-
nárneho lekárstva a farmácie vyzberali 1 413 eur, ktoré zaslali na konto 
humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc. Aktivitu vyvinuli piati štu-
denti LF UPJŠ: Julius Muschiol, Sarah Mullarkey, Max Seabrook, Chris 
Cordell a Arunthan Perinpasivam, ktorí ako skupina pracujú nielen na 
vytváraní lepšieho prostredia pre zahraničných študentov v Košiciach, 
ale pomáhajú aj v charitatívnych medzinárodných projektoch.

„Na Lekárskej fakulte UPJŠ sme rozbehli viaceré podporné 
projekty, ako systém tútorov pre zahraničných študentov, dopl-
ňujúce kurzy rôznych medicínskych zručností a aj charitatívne 
akcie,“ hovorí Sarah Mullarkey, jedna z organizátorov akcie. Študenti 
spolu s ročníkovými zástupcami študentov Joaquimom Ribeirom 
Ventosom a Aniou Kittowskou pripravili pre svojich kolegov párty  „Noc 
prvákov“ v klube Tabačka. Večierok predstavoval pre študentov prvého 
ročníka nielen možnosť zoznámiť sa medzi sebou a spoznať starších ko-
legov, ale tiež prispieť na dobrú vec. Výťažok z neho totiž takisto putoval 
na konto Lekárov bez hraníc.

„Celkový postoj zahraničných študentov k tejto akcii na pod-
poru Lekárov bez hraníc v Grécku bol veľmi pozitívny, prevlá-
dala empatia, porozumenie a štedrosť. Študenti boli motivo-
vaní správami a fotkami utopených sýrskych detí na pobreží 
a celkovo migračnou krízou v Európe. Je veľmi ťažké sledovať 
ľudí donútených utekať z vlastného domova, veľa našich kole-
gov sa vie vcítiť do tejto situácie. Vzbudzuje to v nás pocit spo-
lupatričnosti a sme ochotní pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc 
naozaj potrebujú,“ dopĺňa kolegyňu Chris Cordell, podľa ktorého sa 
do charitatívnej akcie zapojilo niekoľko stoviek študentov.

Študenti získané finančné príspevky venovali organizácii Médecins 
Sans Frontičres (MSF) Greece, ktorá poskytuje zdravotnú starostli-
vosť, balíčky prvej pomoci a námorné záchranné operácie v Grécku, 
na Balkáne a v oblastiach Stredozemného mora utečencom, ktorí boli 
nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojen a porušovania ľudských 
práv. Pomoc tejto organizácie je veľmi dôležitá, pretože poskytuje 

nielen medicínsku starostlivosť, ale aj psychologické poradenstvo, kto-
ré títo trpiaci ľudia nesmierne potrebujú. „Je úžasné vidieť tak veľa 
študentov, ktorí sa aktívne snažia pomôcť v tejto smutnej situ-
ácii. Dúfame, že takéto činnosti inšpirujú aj iných, aby v budúc-
nosti vyvinuli podobné aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi,“ 
dodáva Sarah Mullarkey.

Aktivitu zahraničných študentov, tak autorov nápadu, ako aj každé-
ho jednotlivca, ktorý prispel na dobrú vec, ocenil dekan lekárskej fa-
kulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorého teší, že študentov nene-
chávajú ľahostajnými ani závažné celospoločenské témy. „Som veľmi 
rád, že štúdium na lekárskej fakulte nie je len o povinnostiach 
súvisiacich s výučbou a o zábave vo voľnom čase, ale že sa 
naši študenti dokážu zapáliť pre dobrú vec. Zvlášť ma teší, že 
s peknou myšlienkou prišli práve naši zahraniční študenti, ktorí 
sa v posledných rokoch stali neodmysliteľnou súčasťou našej 
fakulty. Aktuálne na našej lekárskej fakulte študujú študenti z 
viac ako 40 krajín sveta. Mnohí absolventi študijného progra-
mu v anglickom jazyku našli svoje uplatnenie v špičkových ne-
mocniciach na celom svete vrátane takých krajín, ako sú USA, 
Nemecko, Švédsko, Nórsko, Veľká Británia či Izrael. Pri svojich 
cestách do zahraničia pociťujem nesmiernu hrdosť na našu 
univerzitu, Lekársku fakultu UPJŠ, mesto Košice i Slovensko, 
keď sa stretávam s našimi partnermi, ktorí hodnotia našich štu-
dentov veľmi pozitívne. Vidieť, že nielen ich odborná úroveň, ale 
aj stupeň humanity, ktoré dokumentovali aj touto akciou, sú na 
veľmi vysokej úrovni,“ konštatoval dekan.

RNDr. Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach
jaroslava.oravcova@upjs.sk

Foto: Žofia Hnátová, LF UPJŠ
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Kalendárium Pretože a nakoľko pri uvádzaní 
vedľajších viet

Akademický rok je v plnom prúde a výsledky nie-
ktorých výskumných projektov s blížiacim sa kon-
com kalendárneho roka nadobúdajú finálnu podobu. 
Riešitelia sumarizujú svoje záverečné zistenia, do tla-
če pripravujú publikačné výstupy. Kým však autormi 
zostavená a napísaná práca uzrie svetlo sveta, musí, 
resp. mala by, prejsť serióznou, nie vždy jednoduchou 
technickou a jazykovou úpravou. A tak technický a jazy- 
kový redaktor je neodmysliteľne súčasťou redakčného 
tímu, ktorý bdie nad tým, aby sa do tlače dostal sko-
rigovaný, jazykovo a typograficky upravený text. Zo 
skúsenosti slovakistky/jazykárky viem, čo sa skrýva 
za touto – nie vždy vďačnou a časovo náročnou – 
prácou. Často nejde len o dopĺňanie a opravu inter-
punkčných znamienok, ale aj o nevyhnutné zmeny 
na gramatickej úrovni zasahujúce do autorovej štylizá-
cie, bez ktorých by bol text miestami nezrozumiteľný 
a čitateľ by sa v ňom mohol stratiť.

Niektoré chyby sa v textoch opakovane vyskytu-
jú. Tvorcovia prác, odborníci na slovo vzatí v iných 
vedných oblastiach, ako je lingvistika, majú zauží-
vané isté jazykovo stvárnené konštrukcie s nespráv-
nymi väzbami a spojkovými výrazmi. Jedným z nich 
je slovo nakoľko. V Krátkom slovníku slovenského 
jazyka (online verzia) je uvedené, že slovo nakoľko 
ako spojkový výraz uvádza v súvetí vedľajšiu príslov-
kovú vetu miery alebo zreteľa: Každý odpovedal, na-
koľko vedel. Nakoľko sa pamätám, nebola našou 
študentkou. Pri písaní štúdií, v ktorých zistené fakty 
a výsledky predovšetkým zdôvodňujeme a vysvetľu-
jeme, sa však slovo nakoľko často chybne používa 
pri uvádzaní vedľajšej vety príčinnej: Výsledky pred-
výskumu neboli relevantné, „nakoľko“ sa expe-
riment realizoval len raz. Výučba sa bude konať 
v náhradnom termíne, „nakoľko“ vyučujúci je 
na služobnej ceste. V týchto a v podobných prípadoch 
slovo nakoľko treba nahradiť spisovným ekvivalentom 
– podraďovacou spojkou pretože, keďže, prípadne 
lebo. Teda: Výsledky predvýskumu neboli relevant-
né, pretože experiment sa realizoval len raz. Výučba 
sa bude konať v náhradnom termíne, lebo vyučujúci 
je na služobnej ceste.

 Keďže si máme pomáhať a navzájom si vychádzať 
v ústrety (korektor autorovi a autor korektorovi), sna-
žila som sa o objasnenie jedného z frekventovaných 
gramatických javov, aby aj jazyková a štylistická úro-
veň odborných prác bola prejavom nášho poznania.

Aby slovenčina 
neplakala...

Tajomné vlčie hory
(výstava fotografií Kamila Soóša)

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

www.bz.upjs.sk 

Start – Up – Space
...iba nápad nestačí

9. decembra 2015
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Areál Moyzesova 9, budova Minerva 
http://www.upjs.sk/public/media/12266/pla-

gat_5.pdf

Profilový program
Folklórneho súboru Hornád

11. decembra 2015
UPJŠ v Košiciach 

https://www.upjs.sk/public/media/3621/fs-
-hornad-okamih-111215.jpg

Vianočný koncert
Chorus Universitatis Šafarikianae

15. decembra 2015
Aula Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/

SURVIVAL CAMP
– zimný kurz prežitia 

Január 2016 
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/

Lyžovačka v Lackenhofe
(Rakúsko) 

2. – 8. januára 2016 
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/

Lyžiarsky kurz pre poslucháčov
univerzity (Chopok)

14. – 19. februára 2016 
http://www.upjs.sk/pracoviska/

ustav-telesnej-vychovy/

Teória a prax
verejnej správy.

Vedecká konferencia doktorandov

17. februára 2016
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/
fakulta-verejnej-spravy/12208/

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

iveta.bonova@upjs.sk

Nezabudnuteľná 
návšteva 
univerzity
v Barcelone 

 V máji 2015 sme v rámci programu 
ERASMUS+ Mobilita VŠ pracovníkov – 
školenia navštívili Universitat Autónoma de 
Barcelona (www.uab.cat). Návšteva bo-
la realizovaná počas tzv. Erasmus Staff 
Week, ktorého sa okrem nás, zástupcov 
zo Slovenska, zúčastnili ďalší 23 zástupco-
via univerzít z Poľska, Rakúska, Nemecka, 
Lichtenštajnska, Anglicka, Portugalska, 
Bulharska, Rumunska, Slovinska a Turecka. 
Bohatý program pobytu nám dovolil nahliad-
nuť do fungovania univerzity v jej multikultúr-
nom prostredí. V priebehu piatich dní svoju 
činnosť prezentovali pracovníci oddelenia 
medzinárodných vzťahov, oddelenia komuni-
kácie a propagácie, strediska „International 
Welcome Point“, strediska pre osoby so 
špeciálnymi potrebami. V centre našej po-
zornosti bola, samozrejme, aj univerzitná 
knižnica so svojimi službami. Exkurzia roz-
siahlym univerzitným kampusom s vlast-
nou dopravnou infraštruktúrou a ubytovací-
mi službami predstavila moderné funkčné 
zariadenia, ktoré boli projektované priamo  
na konkrétne využitie v procese vzdeláva-
nia. Silná podpora mimoškolských záujmo-
vých činností zo strany univerzity sa odráža 
na bohatom kultúrnom a športovom vyžití 
študentov. Kampus má vlastné divadlo, kino, 
športoviská vrátane plaveckého bazéna, štu-
denti sa aktivizujú v rôznych neziskových or-
ganizáciách a združeniach. Národnú hrdosť 
Kataláncov prezentuje podpora katalán-
skeho jazyka, ktorý je okrem španielskeho 
a anglického jedným z voliteľných vyučova-
cích jazykov na univerzite. Zaujímavosťou 
je rozvíjajúca sa spolupráca univerzity 
s Čínou; spoločné medzinárodné programy 
využíva napríklad Škola turizmu a hotelier-
stva a Škola bezpečnostného manažmen-
tu. Neostalo však len pri spoznávaní hosťov-
skej univerzity a samotnej Barcelony. Veľkým 
prínosom bola pre nás výmena skúseností 
s fungovaním univerzít v rámci stretnutí 
s účastníkmi týždenného pobytu, oboznáme-
nie sa s ich prácou, kultúrou, gastronómiou. 
Boli sme aj svedkami demonštrácie študen-
tov proti novým pravidlám štúdia (pozn. aut.: 
bakalárske štúdium trvajúce 4 roky sa má zo-
súladiť s európskymi pravidlami trojročného 
štúdia).

Mobilita vysokoškolských zamestnancov – 
školenia v rámci programu ERASMUS+ po-
skytuje jedinečnú príležitosť nielen na nad-
väzovanie spolupráce medzi kolegami z rôz-
nych európskych univerzít, ale aj na osobný 
odborný rast každého zamestnanca UPJŠ 
v Košiciach. 

PhDr. Veronika Sláviková
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

veronika.slavikova@upjs.sk
PhDr. Zuzana Babicová

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
zuzana.babicova@upjs.sk





Šťastný nový rok 2016,
veľa lásky, zdravia, splnených snov

a pracovných úspechov
Vám praje

redakcia
Universitas Šafarikiana

2016


