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Milí čitatelia,

v novom akademickom roku sa stretávame na stránkach 
časopisu po prvýkrát. Prešovská univerzita (PU) v Pre-
šove a jej fakulty i pracoviská v posledných mesiacoch  
realizovali obrovské množstvo aktivít: slávnostné otvorenie 
akademického roka 2013/2014 PU v Prešove, udelenie titulu 
„doctor honoris causa“, po prvýkrát v prešovskej akademic-
kej histórii, geografom, študentskú UNIVERSITY OPENING 
NIHGT 2013, vedecké podujatia pri príležitosti okrúhlych 
výročí našich významných akademikov – prof. PhDr. Ka-
rola Horáka, CSc., prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc., 
prof. PhDr. Ladislava Sisáka, CSc., prof. PaedDr. Jána 
Jungera, PhD., ďalšie medzinárodné konferencie, 
semináre, prednášky, workshopy na rôzne témy, 
zahraničné akademické i diplomatické návštevy na-
šej alma – mater a s tým prichádzajúce nové zmluvy 
o spolupráci na medzinárodnej úrovni, skvelé výsta-
vy v Univerzitnej knižnici PU v Prešove, atď. ...

Tretie tohtoročné číslo Časopisu Prešovskej univerzi-
ty v Prešove NA PULZE Vám prinášame v „novom 
šate“. Od začiatku októbra sme spustili do prevádz-
ky nový elektronický portál Časopisu Prešovskej 
univerzity v Prešove NA PULZE, aby sme Vás, na-
šich čitateľov, potešili novou, modernou grafikou,  
s flexibilným menu a novým logotypom názvu 
NA PULZE. Od tohto čísla časopisu sme ho už použi-
li aj v tlačenej verzii. Okrem etického kódexu a zásad 
publikovania v časopise, sme doplnili na stránkach  
tohto portálu aj e-mailové kontakty členov redakčnej 

rady za jednotlivé fakulty, s tým, že pri menách a adre-
sách je uvedená fakulta, ktorej sa príspevok, posielaný 
na danú adresu, má týkať. Príspevky o PU v Prešove 
a témy všeobecné sa posielajú na adresu šéfredaktora. 
Vybrané príspevky z tlačenej verzie budú aktuálne pub-
likované v hlavnom menu portálu.
Želáme Vám príjemné čítanie a úspešný akademický rok 
2013 – 2014.

Kamila Urmaničová
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Vážené slávnostné zhromaždenie,

dovoľte mi, aby som Vás pri dnešnej slávnostnej príleži-
tosti, akou je otvorenie akademického roka 2013 – 2014, 
čo najsrdečnejšie privítal a pozdravil. Osobitne poteši-
teľná je pre nás účasť vzácnych hostí – reprezentantov 
zahraničných krajín, predstaviteľov štátnej a verejnej 
správy na celoštátnej, regionálnej i mestskej úrovni, 
hodnostárov cirkví a náboženských spoločností, aka-
demických funkcionárov zahraničných i slovenských 
vysokých škôl, zástupcov podnikateľského prostredia 
a mimovládneho sektora, ktorí merali cestu do Prešo-
va, aby nás povzbudili v našej práci a výrazne prispeli 
k slávnostnému charakteru tohto zhromaždenia.
Prešovská univerzita vstupuje do svojho 17. akademic-
kého roka ako etablovaná vzdelávacia a výskumná in-
štitúcia, tešiaca sa rešpektu doma i v zahraničí a nad-
väzujúca na bohaté 346 ročné tradície vysokoškolského 
vzdelávania v Prešove. Je treťou najväčšou univerzi-
tou na Slovensku podľa počtu fakúlt. Na 8 fakultách 
a dvoch univerzitných ústavoch študuje v súčasnosti 
celkove 10 000 študentov, ktorí majú k dispozícii 159 
akreditovaných bakalárskych, 128 magisterských a 56 
doktorandských študijných programov v dennej i ex-
ternej forme štúdia.  Pestrú paletu kurzov a vzdeláva-
cích produktov ponúka Centrum celoživotného a kom-
petenčného vzdelávania. PU zamestnáva celkove 1 053 
pracovníkov, z toho 66 profesorov, 148 docentov a 313 
vysokoškolských učiteľov s ukončeným doktorand-
ským štúdiom.  
O našej kvalite referujú nezávislé externé inštitúcie. 
Podľa najnovšieho vydania celosvetového rankingu 
Webometrics z júla 2013 patrí do poltucta najlepších 
slovenských univerzít. Iným potvrdením kvality našej 
Alma-mater sú výsledky dosiahnuté pri hodnotení fa-
kúlt nezávislou rankingovou a ratingovou agentúrou 
ARRA. V najnovšom  hodnotení sa dve naše fakulty, 
a to Fakulta humanitných a prírodných vied a Pravo-
slávna bohoslovecká fakulta, dostali na čelo svojich 
skupín a jedna (Pedagogická fakulta) obsadila bronzo-
vú pozíciu. Ostatné fakulty zväčša zaznamenali tiež 
solídne výsledky a zlepšenie ratingu. Podľa tejto me-
dailovej bilancie sa Prešovská univerzita stala druhou 
najúspešnejšou slovenskou univerzitou po Univerzite 
Komenského. Tieto pozitívne hodnotenia potvrdzu-
jú, že cesta zvýšenej náročnosti, ktorú sme si zvolili 
je správna a prináša zvyšovanie našej konkurencie-
schopnosti. Zároveň je to dobrá správa aj pre nových 
členov našej akademickej obce, pre ktorých je dnešný 
deň ešte o niečo slávnostnejší ako pre nás. 

Milé prváčky a prváci,

vitajte na Prešovskej univerzite v Prešove! Som pre-
svedčený, že nájdete u nás podnetné prostredie pre Váš 
ďalší osobný rozvoj ako aj pre vytváranie priateľských 
a kolegiálnych vzťahov, z ktorých budete môcť čerpať 
počas celého života. Záleží len na Vás, koľko zo širo-

Prejav rektora Prešovskej univerzity v Prešove, 
prednesený 24. septembra 2013 pri príležitosti 

otvorenia akademického roka 2013 – 2014 

kej palety ponúkaných poznatkov a aktivít dokážete 
absorbovať a využiť. Som presvedčený, že naše mesto 
i univerzita dokážu uspokojiť vaše diferencované po-
žiadavky a túžby týkajúce sa odborného rastu, osob-
ného a duchovného rozvoja, vytvárania sociálnych 
kontaktov, hľadania životného partnera, kultúrneho 
a športového vyžitia, relaxácie a zábavy. Môžem Vás 
ubezpečiť, že skúsenejší kolegovia - študenti ako aj pra-
covníci na rektoráte, fakultách, ústavoch, v centre prvé-
ho kontaktu UNIPOKONTAKT, v UNIPOCENTRE, 
na facebookovej stránke UNIPO FAN, či v Univerzit-
nom pastoračnom centre dr. Štefana Héseka sú pripra-
vení Vám podať pomocnú ruku, poradiť, podporiť, po-
vzbudiť a usmerniť vás pri prekonávaní prípadných 
počiatočných adaptačných ťažkostí. Prajem Vám, aby 
ste sa v Prešove a na našej alma-mater cítili ako doma.

Vážené slávnostné zhromaždenie,

pred univerzitami stoja závažné výzvy, ktoré súvisia 
s komplikovanou situáciou aktuálneho obdobia pre-
trvávajúcich ekonomických ťažkostí spôsobených krí-
zou spoločenskej morálky. Na stretnutiach európskych 
rektorov veľa diskutujeme o budúcej podobe univerzi-
ty ako inštitúcie. Kľúčovými slovami, ktoré sa najčas-
tejšie objavujú sú hodnotenie a zabezpečenie kvality, 
excelentnosť, internacionalizácia, spoločenská zodpo-
vednosť, efektívnosť, viaczdrojové financovanie a po-
dobne. Ukazuje sa, že ak má univerzita ambíciu byť 
úspešná a konkurencieschopná musí neustále pre-
ukazovať spoločenskú relevanciu, teda byť schopná 
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produkovať nové vedecké poznatky v tých vedných 
disciplínach, ktoré rozvíja, byť schopná transferovať 
tieto poznatky do uplatniteľnej podoby v hospodár-
skej a spoločenskej praxi, byť schopná ponúkať atrak-
tívny mix akademicky a profesijne orientovaných 
študijných programov a iných vzdelávacích aktivít 
v rámci celoživotného vzdelávania, ktorý je zárukou 
uplatnenia absolventov na trhu práce, podnikaní, či 
slobodnom povolaní, byť schopná udržať si atrakti-
vity pre štúdium u najtalentovanejšieho segmentu 
populácie  domácej i zahraničnej proveniencie a byť 
schopná akcelerovať lokálny a regionálny rozvoj, vy-
jadrovať sa a riešiť závažné spoločenské problémy, 
zachovávať naše kultúrne a hodnotové dedičstvo 
a generovať nové témy, ktoré sú potrebné z hľadiska 
zvyšovania kvality života našej i budúcich generácií.

Milé kolegyne a kolegovia, vzácni hostia,

uvedenú všeobecnú formuláciu musíme pretaviť 
do konkrétnych podmienok Prešovskej univerzity. 
V najbližšom období nás čakajú náročné úlohy, kto-
rých zvládnutie môže byť úspešné len pri maximál-
nom nasadení všetkých tvorivých a administratívno-
-technických pracovníkov a za významného vkladu 
študentov.  Meritórne ide o dotvorenie a implementá-
ciu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelá-
vania, prípravu nového dlhodobého zámeru rozvoja 
PU na obdobie rokov 2014 – 2020 a prípravu podkla-
dov pre komplexnú akreditáciu.   
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania si 
bude vyžadovať precízne nastavenie procesov tvorby, 
schvaľovania, monitorovania a pravidelného hodno-
tenia študijných programov, procesov zberu, analýzy 
a aplikácie informácií potrebných na efektívne riade-
nie uskutočňovania študijných programov, súboru 
kritérií a pravidiel hodnotenia študentov, zabezpeče-
nia kvality vysokoškolských učiteľov, zabezpečenia 
materiálnych, technických a informačných zdrojov 
na podporu vzdelávania študentov a zabezpečenia 
pravidelného zverejňovania aktuálnych, objektív-
nych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií 
o študijných programoch a ich absolventoch. Na ten-
to účel sme zriadili pozíciu splnomocnenca rektora pre 
kvalitu vzdelávania a kreovali radu pre zabezpečenie 
kvality vzdelávania. Úspešná implementácia vnútor-

ného systému si však 
vyžaduje synergiu 
všetkých relevant-
ných aktérov – vyso-
koškolských učiteľov, 
študentov, absolven-
tov i našich partne-
rov v praxi. V tejto 
súvislosti vás srdečne 
pozývam k aktívnej 
participácii na týchto 
procesoch. Udržanie 
vysokej kvality vzde-
lávacích činností si 
vyžaduje permanent-
né úsilie, pričom kľú-
čovú úlohu zohrávajú 
najmä jednotlivé ka-
tedry, ústavy a inšti-

túty univerzity. V uplynulom období sme realizovali 
viaceré projekty, ktorých cieľom bolo napomôcť zvy-
šovaniu kvality vzdelávania. V oblasti vzdelávania 
učiteľov sme ako prvá slovenská univerzita vytvorili 
inštitucionalizovaný systém cvičných škôl, od ktorého 
si sľubujeme výrazné zlepšenie vzájomnej komuniká-
cie a výmeny informácií a skvalitnenie praktickej di-
menzie prípravy budúcich učiteľov. Už prvé stretnu-
tie s riaditeľmi cvičných škôl v júni 2013 bolo pre nás 
nesmierne podnetné a obohacujúce. Ukončili sme rie-
šenie projektu podporeného z OP Vzdelávanie pod 
názvom „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti 
cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cu-
dzích jazykov na základných a stredných školách)“. V jeho 
rámci sme vyškolili  takmer 1400 frekventantov, čím sa 
z nich stali kvalifikovaní učitelia pre výučbu cudzích 
jazykov na primárnom stupni vzdelávania. V rámci 
ďalšieho projektu OP Vzdelávanie „Otvorenie vzdeláva-
cieho priestoru PU vytvorením cudzojazyčnej ponuky štu-
dijných programov v e-learningu“  bolo pripravených 80 
elektronických kurzov, z ktorých časť bude pilotova-
ná v tomto akademickom roku  a do konca decembra 
budú ukončené ich anglické mutácie, čo vytvára dobré 
podmienky pre prijímanie zahraničných študentov, ale 
i pre tvorbu a realizáciu spoločných študijných progra-
mov so zahraničnými univerzitami. Prvým konkrét-
nym príkladom je spoločný študijný program Green 
Economy, úspešne akreditovaný v Srbsku, na ktorom 
sa okrem PU podieľali partneri zo Slovinska, Srbska, 
Maďarska a Rumunska. Internacionalizácia vzdelá-
vania je nevyhnutnosťou, preto nás teší rastúci počet 
našich učiteľov a študentov, ktorí absolvovali mobility 
v rámci programu Erasmus. Rastie aj počet letných škôl 
a intenzívnych programov, ktorých organizátorom je 
naša univerzita. Tieto aktivity ju veľmi účinne zvidi-
teľňujú v európskom vzdelávacom priestore, čo potvr-
dzuje aj zaradenie hesla o PU do najnovšieho vydania 
prestížnej publikácie Cambridge Guide to Excellence.

Dámy a páni,

príprava nového dlhodobého zámeru PU na roky 2014 
– 2020 bude vychádzať z hodnotenia plnenia Dlho-
dobého zámeru PU na roky 2008 – 2013. Na základe 
jeho predbežných výsledkov môžem s uspokojením 
konštatovať, že drvivá väčšina strategických cieľov, 
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čiastkových cieľov a opatrení bola spl-
nená.  Najvýznamnejší strategický cieľ, 
ktorým bolo udržanie statusu univerzi-
ty, bol úspešne splnený v r. 2010. Veľký 
pokrok sme dosiahli v oblasti priestoro-
vého a infraštruktúrneho rozvoja a in-
formatizácie, kde sme mali možnosť 
čerpať finančné prostriedky zo štruk-
turálnych fondov EÚ. Celkový objem  
schválených oprávnených výdavkov 
na implementované projekty v aktuál-
nom programovom období rokov 2007- 
2013 dosiahol takmer 40 mil. eur (1,2 
mld. SK). Prešovská univerzita v Prešo-
ve sa tak zaradila medzi najúspešnejšie 
vysoké školy na Slovensku, či už poč-
tom získaných projektov a získaných fi-
nančných zdrojov v prepočte na 1 tvo-
rivého pracovníka. V uplynulom roku 
išlo najmä o vybudovanie a prvotné vybavenie Cen-
tra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistoric-
kého výskumu a Kompetenčného centra znalostných 
technológií v priemysle a službách a rekonštrukciu 
telocvične, administratívnych priestorov a nadstav-
bu objektu pre potreby Fakulty športu na Ul. 17. no-
vembra 15. V najbližšom období budeme realizovať 
výstavbu budovy Fakulty manažmentu na Konštan-
tínovej ulici, výstavbu objektu UNIPOLAB ako súčas-
ti Vedecko-technologického parku TECHNICOM pod 
vedením Technickej univerzity v Košiciach. Plánujeme 
rekonštruovať študentský domov na Ul. 17. novembra 
13 a aulu vo VŠA. V strednodobom horizonte počítame 
s výstavbou budovy Pravoslávnej bohosloveckej fakul-
ty a ďalšej etapy budovy Fakulty zdravotníckych od-
borov. Zvažujeme vybudovanie kongresového centra 
a knižnice. Komplexný dokument, akým Dlhodobý 
zámer PU na roky 2014 – 2020 nepochybne bude, si 
vyžiada ešte dôkladnú diskusiu. V tejto súvislosti vás 
všetkých pozývam na účasť v nej. 
Treťou neľahkou úlohou je príprava podkladov pre 
komplexnú akreditáciu, ktorá sa začne v júli 2014. 
V pamäti ešte máme predchádzajúcu akreditáciu, 
ktorá si vyžiadala prípravu dokumentácie s rozsahom 
111 tisíc strán a 206 mil. slov. Akreditácia je príleži-
tosťou na dôkladnú inventarizáciu našich vedecko-vý-
skumných a umeleckých výsledkov i ponuky študij-
ných programov.  Spolieham sa na erudíciu garantov 
– profesorov a docentov ako aj ďalších tvorivých pra-
covníkov na fakultách, katedrách a ústavoch a verím, 
že spoločne pripravíme štruktúru študijných progra-
mov, ktorá osloví v budúcom období talentovaných 
záujemcov o vysokoškolské štúdium u nás i v zahra-
ničí. Stále otvorená je otázka učiteľských študijných 
programov, pričom sa nám javí lepšie riešenie v spoje-
ní prvého a druhého stupňa štúdia. Očakávam aj dis-
kusiu o podobe štátnych skúšok, pričom preferovať by 
sme mali kvalitu záverečných prác a ich obhajobu for-
mou náročnej verejnej rozpravy pred skúšaním zame-
raným na memorovanie faktov. 
Deklarovaným cieľom akreditácie je dôkladné zmapo-
vanie kvality vysokých škôl, čo veľmi vítame. Inštitu-
cionálna diferenciácia poskytovateľov vysokoškolské-
ho vzdelávania na Slovensku podľa poslania a podľa 
kvality je nevyhnutná. Vyžaduje si použitie adekvát-
nych metód a objektívnych hodnotiacich kritérií. V tej-

to súvislosti musíme vysloviť poľutovanie nad tým, že 
Akreditačná komisia neakceptovala viaceré závažné 
pripomienky Slovenskej rektorskej konferencie, upo-
zorňujúce na viaceré požiadavky kladené na nás, naj-
mä v pracovno-právnej oblasti, ktoré prekračujú rámec 
platného zákona a iných všeobecne záväzných predpi-
sov. Vynára sa tiež problém nedostatočnej diferenco-
vanosti špecifických kritérií hodnotenia jednotlivých 
oblastí poznania a diskrepancia medzi nimi a aktuál-
nymi európskymi a globálnymi trendmi zabezpečenia 
kvality vzdelávania a výskumu. Akreditačná komisia 
pri posudzovaní zaradenia vysokej školy do kategórií 
preferuje kritériá hodnotiace výskumné výstupy, čo je 
sčasti pochopiteľné najmä z dôvodu ich jednoduchšej 
kvantifikácie a merateľnosti v porovnaní s kritériami 
hodnotiacimi vzdelávanie. Nedostatkom schválených 
kritérií je ich prílišná orientácia na prístupy uplatňo-
vané pri hodnotení experimentálnych prírodovedných 
odborov a nedostatočná senzitívnosť vo vzťahu k špe-
cifikám  humanitných, spoločenskovedných a apliko-
vaných disciplín. Neúmerne vysoká váha bola prisú-
dená impakt faktoru časopisov (Journal Impact Factor 
- JIF) aj napriek tomu, že odborná verejnosť mnohý-
mi argumentmi spochybnila jeho aplikáciu, čo vied-
lo mnohé inštitúcie vo svete upustiť od jeho využíva-
nia. Jedným z príkladov je austrálsky National Health 
and Medical Research Council, ktorý zavrhla JIF už v r. 
2008. Z nedávnych iniciatív môžeme spomenúť San-
-franciskú deklaráciu k hodnoteniu výskumu, prijatú 
na Americkom kongrese bunkových biológov v decem-
bri 2012.  Táto deklarácia hutne sumarizuje argumenty 
proti používaniu JIF ako indikátora kvality výskumu 
a obsahuje viacero odporúčaní pre rozličné cieľové sku-
piny. Predovšetkým upozorňuje na fakt, že primárne 
poslanie JIF bolo úplne iné a síce slúžil knihovníkom 
ako pomôcka pri nákupe  časopisov. Deklarácia pou-
kazuje na metodologické limity JIF súvisiace s výraz-
ne asymetrickým  rozložením citácií v rámci časopisov 
ako aj s veľmi odlišnými vlastnosťami JIF vo vzťahu 
k jednotlivým vedným odborom. Konštatujú sa i závaž-
né zistenia skresľovania a manipulácií s JIF prostred-
níctvom redakčných politík a celkove netransparent-
ný charakter procesov jeho výpočtu. K San-franciskej 
deklarácii sa prihlásilo už 381 popredných vedeckých 
a akademických inštitúcií a spoločností vo svete a ti-
síce výskumníkov. Nechýbajú medzi nimi napríklad 
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Akadémia vied Českej republiky, Rakúska akadémia 
vied, European Association of Science Editors, Europe-
an Education Research Association, Higher Education 
Council for England, Institute Pasteur, University of 
Paris-Diderot, či Univerzita Komenského v Bratislave. 
Časť vedeckej komunity teda konečne precitla a uve-
domila si, že je nesprávne odvíjať význam a dôležitosť 
publikovaného článku od toho ako sú citované všetky 
ostatné články uverejnené v danom časopise. Stávajú 
sa totiž prípady, že aj v časopisoch s extrémne vyso-
kým JIF sa nájdu články, ktoré nikto necitoval.
Iným trendom naznačujúcim súmrak JIF je čoraz roz-
šírenejšie uplatňovanie open access prístupov vo svete. 
Postupne narastá počet akademických a vedecko-vý-
skumných inštitúcií, ktoré zverejňujú svoje výsledky 
v tomto otvorenom režime na internete v open access 
časopisoch a akademických repozitároch bez akých-
koľvek bariér. Jedným z dôvodov je korekcia súčasné-
ho nevyhovujúceho modelu vedeckej komunikácie, pre 
ktorý sú charakteristické zdĺhavé a často netranspa-
rentné procedúry schvaľovania článkov, rastúce po-
platky za publikovanie vo vedeckých časopisoch, či 
za prístup k článkom. Kritika sa týka snáh veľkých 
vydavateľských domov o oligopolizáciu až monopo-
lizáciu trhu s vedeckou literatúrou a ich profit z vý-
sledkov získaných činnosťou prevažne financovanou 
z verejných zdrojov. Sú známe prepojenia týchto vy-
davateľstiev na jednotlivé bibliografické a citačné da-
tabázy. Ich podnikateľské a obchodné záujmy im teda 
velia zasadzovať sa o to, aby práve tá ich databáza 
bola považovaná za relevantnú. Za daných okolností 
sa javí hodnotenie výskumu, opierajúce sa o jednu ale-
bo úzky výber komerčných databáz, ako nereprezenta-
tívne a morálne spochybniteľné. Iným nezamýšľaným 
a neželaným efektom týchto snáh sú aktivity podvod-
níkov, ktorí falšujú internetové stránky serióznych ča-
sopisov a lákajú od dôverčivých akademikov nemalé 
sumy za uverejnenie článkov. Ukazuje sa teda, že do-
zrel čas, aby sa naše slovenské akademické prostredie 
prihlásilo k princípom otvoreného prístupu a postup-
ne sa ho snažilo uplatniť v praxi. Namiesto nevhodné-
ho JIF je potrebné sledovať reálny impakt publikova-
ných prác. Musíme si pripustiť, že úmorné vypĺňanie 
rozličných formulárov, počítanie rafinovaných scien-
tometrických a bibliometrických ukazovateľov a jalo-
vé diskusie na vedeckých radách o počte nazbieraných 
bodov, či čiarok, sú stratou času a mrhaním kreatív-
neho potenciálu akademických pracovníkov. Vráťme 
sa k osvedčenému peer-review hodnoteniu malého  

počtu najvýznamnejších výstupov daného jednotlivca, 
či inštitúcie skupinou expertov  z danej oblasti. Týmto 
spôsobom bude pomerne jednoduché zistiť a zdoku-
mentovať ich citovanosť a teda i reálny impakt. Na-
teraz nám zostáva len dúfať, že naša decízna sféra si 
bude vedomá  spomínaných metodologických obme-
dzení použitých hodnotiacich postupov a teda i limi-
tovanej výpovednej hodnoty výsledkov akreditácie 
a tieto skutočnosti zohľadní pri prijímaní prípadných 
rozhodnutí týkajúcich sa budúcej inštitucionálnej po-
doby vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. 
Napriek naznačeným problémom si dovolím vysloviť 
presvedčenie, že Prešovská univerzita ako najstaršie 
univerzitné centrum humanitného a spoločenskoved-
ného vzdelávania v modernej ére slovenského vyso-
kého školstva lokalizované mimo Bratislavy, obstojí 
v komplexnej akreditácii so cťou. Jej očakávaným vý-
stupom by mali byť návrhy na zaradenie vysokých 
škôl do troch kategórií. Tu máme jednoznačný cieľ a tú 
najvyššiu ambíciu, ktorou je potvrdenie nášho univer-
zitného statusu. Tomu podriadime všetky naše kroky 
a verím, že každý z nás, primerane svojim možnos-
tiam, prispeje k dosiahnutiu tejto méty.

Ctené auditórium,

pertraktovaná problematika akreditácie má však širšie 
spoločenské súvislosti, ktoré si dovolím aspoň v struč-
nosti reflektovať. Mám na mysli tlak, ktorému sú vysta-
vené predovšetkým inštitúcie rozvíjajúce humanitné 
a spoločenské vedy. Sme dennodenne konfrontova-
ní so spochybňovaním ich spoločenskej potrebnosti. 
Markantne pociťujeme nepriaznivé dopady postmo-
dernistickej kritiky tradičného prístupu k pravde, 
komercionalizácie vzdelávania a výskumu a byro-
kratizácie, ktoré prostredníctvom neoliberálnych eko-
nomizujúcich prístupov priniesli akademickému pro-
strediu cudziu kultúru auditu. Vedie to k evidentnej 
a dnes už diskutovanej redukcii  kritérií hodnotenia 
vzdelávacích a výskumných aktivít s dôrazom na vý-
konnosť a efektívnosť so súbežnou marginalizáciou 
posudzovania pravdivosti, morálnosti, či spravodli-
vosti. Komodifikácia vedy a vzdelávania obmedzuje 
základný výskum v mnohých údajne „neužitočných“ 
oblastiach. Prevažuje orientácia na krátkodobé efek-
ty, čo vedie k intelektuálnej banalizácii veľkej časti 
výskumov a ich hodnotenia. Veľkým kritikom súčas-
ného vývoja spätého s formovaním tzv. vedomost-
nej spoločnosti je rakúsky filozof a literárny kritik  
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Konrad  P. Liessmann, autor knihy Theorie der Unbil-
dung: die Irrtümer der Wissensgesellschaft (2006). Kon-
štatuje, že „je prejavom neschopnosti a hlúposti, ak 
univerzity majúce stáročné tradície kultivácie metód 
nakladania s poznatkami sa teraz reštrukturalizu-
jú podľa prostoduchej podnikateľskej logiky“ (Liess-
mann 2009, s. 104). Kritizuje konštruktivistický postoj 
spätý s rezignáciou na pravdu ako cieľ poznávania, čo 
vedie k tomu, že sa poznávanie posudzuje a spravu-
je nie na základe vlastných kritérií, ale podľa vonkaj-
ších, najmä ekonomických hľadísk. Česká sociologička 
Tereza Stöckelová  v knihe Nebezpečné známosti (2012,  
s. 11) konštatuje, že „vzťah vedy a spoločnosti sa zužu-
je na obchodovateľné a v politicko-ekonomickej praxi 
inštrumentálne využiteľné produkty. Systémy hodno-
tenia a financovania univerzít sa menia smerom k vý-
konovým modelom, kontraktovému  a projektovému 
financovaniu, pričom ich efekty sú sporné“. Ako upo-
zorňuje spomínaná česká sociologička, „ak je výsledok 
systému hodnotenia úplne rozhodujúci pre finančné 
a materiálne prežitie inštitúcie a jej pracovníkov, logika 
výkazníctva a projektového manažmentu buď pohlcu-
je podstatnú časť výskumných a profesionálnych kapa-
cít tvorivých pracovníkov alebo ich úsilie nasmeruje 
tam, kde je kompenzované ekonomickým resp. politic-
kým kapitálom“. Aby sa vyhli existenčným problémom 
sú spoločenské vedy tlačené k tomu, aby reproduko-
vali záujmy a uplatňovali perspektívu etablovaných 
mocenských a finančných skupín a ignorovali potreby 
spojené s  verejným záujmom postupne vytláčaným 
na perifériu záujmu. Na kompromitácii humanitných 
a spoločenských vied sa svojim povrchným prístupom 
spolupodieľajú mnohé médiá, ktoré skresľujú očaká-
vania verejnosti prostredníctvom manipulácie s množ-
stvom a emočnou intenzitou správ, využívajúc efekt 
heuristickej dostupnosti.  Naša verejnosť už v dôsled-
ku toho pomaly uverila, že úrady práce sú zaplavené 
neužitočnými absolventmi humanitných a spoločen-
ských odborov a že tieto vedy nemajú žiadny spoločen-
ský prínos a len odčerpávajú peniaze daňových poplat-
níkov. Štatistické údaje však tento mýtus vyvracajú. 
Podľa údajov OECD (uverejnených v ročenke Educa-
tion at a Glance 2013) nezamestnanosť vysokoškolákov 
vo všeobecnosti nepredstavuje na Slovensku vážnejší 
spoločenský problém. Drvivá väčšina z nich nachádza 
uplatnenie do 6 mesiacov od ukončenia štúdia (dlhšie 
v evidencii bolo podľa najnovších zverejnených úda-
jov UPSVAR zo septembra  r. 2011 len 108 osôb). Prob-
lémom je skôr dlhodobá nezamestnanosť obyvateľov 
s nízkym stupňom vzdelania. Bol samozrejme zazna-
menaný nárast miery nezamestnanosti spôsobený eko-
nomickou krízou, ktorú určite nezapríčinili univerzity. 
Podstatné je, že nezamestnanosť vysokoškolsky vzde-
laných osôb vzrástla nepatrne v porovnaní so sku-
pinami obyvateľov s nižším stupňom vzdelania. Iný 
pohľad na štruktúru nezamestnaných podľa odborov 
ponúkla agentúra ARRA vo svojom najnovšom rankin-
gu, zohľadňujúcom 11 skupín slovenských fakúlt. Fa-
kulta s najvyššou úrovňou absolventskej nezamestna-
nosti na Slovensku je prírodovedne zameraná fakulta 
na technickej univerzite. Najvyššia miera nezamestna-
nosti v skupine technických fakúlt prevyšuje najvyššiu 
mieru nezamestnanosti v skupinách filozofických, pe-
dagogických, právnických, medicínskych, zdravotníc-
kych a teologických fakúlt. Ukazuje sa teda, že neza-

mestnanosť vysokoškolsky vzdelaných je ovplyvnená 
celým komplexom faktorov počnúc špecifikami regi-
onálnych trhov práce a končiac kvalitou vzdelávacích 
procesov na jednotlivých vysokých školách. Odborová 
príslušnosť nezohráva takú významnú úlohu, aká sa 
jej pripisuje. Podstatnú úlohu zohráva  kvalita a nároč-
nosť štúdia a pracovitosť študentov.
Humanitne a spoločenskovedne orientovaný výskum 
je veľmi potrebný. Známy slovenský biológ a bývalý 
minister školstva Ladislav Kováč volá po syntéze prí-
rodných a kultúrnych vied. Podľa neho je žiaduci maso-
vý presun priorít od prírodných vied a technovedy ku 
kultúrnym vedám na báze neomodernizmu. Najlepšie 
mozgy ľudstva by mali podľa neho premýšľať nie nad 
konštrukciami stále výkonnejších čipov, či technika-
mi klonovania, ale nad povahou poznávania, emócií, 
nad fungovaním politických a ekonomických inštitú-
cií, nad ľudským šťastím. Nemali by len premýšľať, ale 
empiricky skúmať, v tom podľa neho tkvie intelektuál-
na výzva pre mladé generácie vedcov. K tejto diskusii 
prispel aj poľský ekonóm Grzegorz Kołodko. Vo svo-
jich podnetných knihách Wędrujący świat (2008) i Do-
kąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości (2013) 
vymedzil 12 veľkých problémov budúcnosti, ktoré si 
vyžadujú interdisciplinárne skúmanie. Ide o evolú-
ciu hodnôt a ich kultúrnych implikácií v rozvojových 
procesoch, otázky tempa a hraníc ekonomického rastu, 
inštitucionalizáciu globalizácie, problematiku regio-
nálnej integrácie a jej interferencie s globalizáciou, skú-
manie pozície a úlohy mimovládneho sektora, štúdium 
demografických procesov a migrácie obyvateľstva, vý-
skum prírodného prostredia a konkurenčného zápasu 
o vyčerpávajúce sa prírodné zdroje, skúmanie chudo-
by a sociálnych nerovností,  vedecko-technologického 
pokroku, poznatkovej spoločnosti, evolúciu siete a jej 
hospodárskych a spoločenských dôsledkov a problémy 
konfliktov a bezpečnosti. Z tohto prehľadu je evident-
né, že humanitné a spoločenskovedné disciplíny budú 
mať nezastupiteľnú úlohu pri bádateľskom uchopení 
týchto problémov. Ich heuristická, edukačná i aplikač-
ná spoločenská relevancia je zjavná a dúfame, že sa 
pretaví aj do vitality akademických inštitúcií, ktoré 
rozvíjajú tieto oblasti poznania.

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky 
a študenti !

Nech je akademický rok 2013 – 2014, ktorý týmto  po-
važujem za otvorený, úspešným rokom ! Prajem Vám 
všetkým v mene vedenia Prešovskej univerzity ako aj 
v mene svojom veľa akademických úspechov, pevné 
zdravie, veľa šťastia, pokojné rodinné zázemie, priaz-
nivé pracovné ovzdušie a potešenie z toho, že môžete 
pracovať alebo študovať na našej Alma-mater !
  

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM 
FORTUNATUMQUE SIT! 

V Prešove, 24. septembra 2013
            

 prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Foto: AV štúdio CCKV PU a Jaro Ondo
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Udelenie Ceny rektora PU za rok 2012 tvorivým 
pracovníkom PU, ktorí sa svojou aktivitou po-
dieľali na významnom prínose v rozvoji vedy 
v týchto vedných odboroch:

Humanitné vedy – teológia
Kolektívu autorov Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulty PU: 
doc. PhDr. ThDr. Danielovi SLIVKOVI, PhD.,
Mons. prof. ThDr. Petrovi ŠTURÁKOVI, PhD.,
doc. ThDr. Márii KARDIS, PhD.,
PhDr. Jaroslavovi CORANIČOVI, PhD., 
doc. ThDr. Marekovi PETROVI, PhD.,
za zahraničnú vedeckú monografiu Christian 
Churches  in Post-Communist Slovakia: Current Chal-
lenges and Opportunities (Kresťanské cirkvi v post-ko-
munistickom Slovensku: súčasné výzvy a príležitosti)

ThDr. Jánovi HUSÁROVI, PhD.,  
z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU za mono-
grafiu Kniha proroka Avakuma

Humanitné vedy – jazykoveda a vedy o literatúre
Mgr. Kataríne VUŽŇÁKOVEJ, PhD., 
z Pedagogickej fakulty PU za monografiu Kompo-
zitá v slovenčine

Pedagogické vedy
prof. PhDr. Igorovi KOMINARECOVI, PhD.,  
z FHPV PU 
a doc. PhDr. Edite KOMINARECOVEJ, PhD., 
z FF PU za monografiu Multikulturalita, komuniká-
cia a rod

Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove 
za rok 2012

Spoločenské a behaviorálne vedy
Ing. Martinovi LAČNÉMU, PhD., 
z FF PU za monografiu Spoločenská zodpovednosť 
podnikov a kooperatívne občianstvo – otázky a výzvy

Vedy o živej prírode a ekológia
doc. RNDr. Ivanovi ŠALAMONOVI, CSc., 
z FHPV PU za vysokoškolskú učebnicu Správna 
poľnohospodárska, zberová a výrobná prax liečivých 
rastlín a za  vedecko-organizačnú činnosť vo ve-
dách o živej prírode a ekológii
 

Ekonomické a manažérske vedy
doc. PhDr. Miroslavovi FRANKOVSKÉMU, CSc., 
z Fakulty manažmentu PU za vedeckú monogra-
fiu Zvládnutie náročných situácií v manažérskej práci
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PhDr. PaedDr. Martine FERENCOVEJ, PhD. et 
PhD., 
z  FM PU za  monografiu An analytical view of com-
munication and managerial capabilities and  their use 
in practice.
 

Zdravotné vedy 
kolektívu autorov z Fakulty zdravotníckych od-
borov PU 
PhDr. Magdaléne SVATOVEJ, PhD., 
doc. MUDR. Ivanovi MINČÍKOVI, PhD., 
PhDr. Terézii FERTAĽOVEJ, PhD., 
PaedDr. Viere CMOREJOVEJ, PhDr. 
Tatiane ŠANTOVEJ, PhD. 
za vysokoškolskú učebnicu Urológia a urologické 
ošetrovateľstvo
 
Udelenie Ceny rektora PU za rok 2012 študentom PU 
v Prešove za vynikajúce výsledky v štúdiu a za re-
prezentáciu univerzity:

Filozofická fakulta
Bc. Denisa KUNCOVÁ 
– za reprezentáciu univerzity v Ženskom spevác-
kom zbore IUVENTUS PAEDAGOGICA a v Mie-
šanom speváckom zbore NOSTRO CANTO ako 
sólistka a za vedenie sopránovej skupiny

Bc. Veronika SAVKOVÁ 
- za aktívnu činnosť v Ženskej speváckej skupine 
Vysokoškolského folklórneho súboru Torysa a za 
dvojnásobnú reprezentáciu v porote klavírnej sú-
ťaže „Brumovská klávesa“
 
Gréckokatolícka teologická fakulta
Mgr. Anton LIŠKA 
– za monografiu: Cholerová epidémia z roku 1831  
a jej priebeh v Prešovskej eparchii

Mgr. Veronika LIPTÁKOVÁ 
- vedúca riešiteľka inštitucionálneho projektu GTF 
PU: „Mladý človek vo svete premien“, vedúca riešiteľ-
ka grantového projektu PU:  „In pluribus unum – 
jednota v mnohosti”  a spolueditorka zborníka z toh-
to projektu, hlavná editorka vedeckého zborníka 
„Mladý človek vo svete premien“

Fakulta humanitných a prírodných vied
Bc. Ondrej MIHAĽ 
– za 2. miesto v súťaži o Cenu primátora mesta 
Prešov

Bc. Jana DZUROVÁ 
– za reprezentáciu univerzity vo  funkcii koncert-
majsterky  v  Komornom  orchestri Camerata, za 
reprezentáciu v ľudovej hudbe Vysokoškolského 
súboru Torysa, za účasť na tvorivom workshope 
IP Erasmus  v Brne
 
Fakulta manažmentu
Bc. Petra VAŠANIČOVÁ 
– za úspešnú reprezentáciu univerzity na zahra-
ničných vedeckých podujatiach v Dubne (Ruská 
federácia) a vo Viedni, kde prezentovala výsledky 
svojej bakalárskej práce
 
Pedagogická fakulta
Bc. Lenka ELIAŠOVÁ 
– za reprezentáciu univerzity v rámci študentské-
ho divadla P.A.D.A.K. a za aktivitu v rámci 6. roč-
níka Prešovskej detskej univerzity
 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Mgr. Roman DUBEC, M. A. PhD. 
– za vedeckú monografiu: Z dziejów parafii prawo-
slawnych na Lemkowszczyznie w okrese miedzywojen-
nym
 
Fakulta športu
Mgr. Peter KAČÚR 
– za 1. miesto na celoslovenskom kole študentskej 
vedeckej konferencie  s medzinárodnou účasťou 
vo vednom systéme Vedy o športe v sekcii dokto-
randov na tému: Intratímová komunikácia v speed-
mintonovej  štvorhre

Mgr. Kamila Urmaničová
Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove



/8/Prešovská univerzita v Prešove

Vyvrcholením dlhodobej inten-
zívnej spolupráce Prešovskej 
univerzity (PU) v Prešove s jed-
notlivými školami a školský-
mi zariadeniami bolo udelenie 
Štatútu cvičnej školy a Štatútu 
cvičného školského zariadenia 
viacerým školám a školským za-
riadeniam rektorom PU v Prešove. 

Na pôde Prešovskej univerzity 
(PU) v Prešove sa 17. 6. 2013 konalo 
stretnutie vedenia univerzity a jej 
fakúlt s riaditeľmi materských, zá-
kladných a stredných škôl, ktoré 
sú cvičnými školami pre študentov 
PU v Prešove. 
Prešovskú univerzitu v Prešove 
predstavil v krátkej prezentácii jej 
rektor prof. RNDr. René Matlovič, 
PhD. Podporu myšlienke praktic-
kej spolupráce v rezorte školstva 
na území prešovského regiónu 
vyjadril vedúci oddelenia škol-
stva Mestského úradu v Prešove 
Mgr. Peter Haas  a za cvičné ško-
ly pozdravil Prešovskú univerzitu 
v Prešove riaditeľ Gymnázia J. A. 
Raymana v Prešove RNDr. Miro-
slav Krajňák, PhD. (na obr. vpravo 
dole), ktorý stál pri zrode tejto vzá-
jomnej spolupráce medzi PU v Pre-
šove a školami ako poskytovateľmi 
priestoru pre prax prešovských vy-
sokoškolákov – budúcich učiteľov.

Počas slávnostného stretnutia ve-
denia PU v Prešove s riaditeľmi 
základných a stredných škôl rek-

Prešovská univerzita v Prešove ako prvá 
v SR vytvorila štatút cvičných škôl

tor PU v Prešove prof. RNDr. René 
Matlovič, PhD. odovzdal 14 mater-
ským školám, 15 základným ško-
lám, 23 stredným školám a 2 spo-
jeným školám internátnym dekrét 
„Cvičná škola Prešovskej univer-
zity v Prešove“ a 3 špeciálno-pe-
dagogickým zariadeniam dekrét 
„Cvičné školské zariadenie Prešov-
skej univerzity v Prešove“. V sú-
časnosti už študenti PU v Prešo-
ve realizujú prax na jednotlivých 
cvičných školách. 

Prešovská univerzita v Prešove má 
uzatvorených 53 zmluvných vzťa-
hov so školami v Prešove. V aka-
demickom roku 2012/2013 sa počet 
zmluvných vzťahov rozšíril o školy 
mimo Prešova, v súčasnosti je uza-
tvorených 145 zmluvných vzťahov. 
Zoznam škôl je zverejnený na we-
bovej stránke Ústavu pedagogiky, 
andragogiky a psychológie FHPV 
PU v Prešove, oddelenia pedago-
gickej praxe.

Oddelenie pedagogickej praxe 
Ústavu pedagogiky, andragogiky 
a psychológie FHPV PU v Prešo-
ve - manažérka pedagogicko-psy-
chologickej praxe  Mgr. Drahomí-
ra Ščešňáková: 
Pedagogická prax je nevyhnutnou 
a povinnou súčasťou akademickej 
prípravy študentov na učiteľské 
povolanie. Nadväzuje na získané  
teoretické vedomosti zo študova-
ných odborov, z pedagogických 

a psychologických disciplín, ktoré 
majú študenti aplikovať a využiť 
vo vyučovacom procese na základ-
ných a stredných školách. 
Organizačné zabezpečenie peda-
gogických praxí pre študentov 
dennej formy štúdia učiteľských 
študijných programov FHPV, FF, 
FŠ, GTF, PBF Prešovskej univerzi-
ty v Prešove je v kompetencii Od-
delenia pedagogickej praxe Ústavu 
pedagogiky, andragogiky a psycholó-
gie FHPV PU, ktorého riaditeľom je 
prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. 
a pod supervíziou doc. PhDr. Mar-
ty Černotovej – garantky pe-
dagogickej praxe, v  spolupráci 
s prodekanmi pre vzdelávanie  jed-
notlivých fakúlt a  didaktikmi od-
borných predmetov  jednotlivých 
fakúlt. Oddelenie pedagogickej 
praxe bolo zriadené 2. 1. 2008. 
V zmysle študijného programu 
spoločenskovedného a pedago-
gicko-psychologického základu 
Prešovskej univerzity v Prešove 
študenti učiteľských študijných 
programov pre ročníky 5 – 12  
realizujú: 
• v priebehu bakalárskeho štú-

dia: týždennú náčuvovú peda-
gogickú prax 

• v priebehu magisterského 
štúdia: v dvoch fázach dvoj-
týždňovú priebežnú pedago-
gickú prax, ktorá sa realizu-
je v školách v Prešove, aby bol 
umožnený kontakt študenta 
a didaktika daného akademic-
kého predmetu. Tretia fáza, 
v rámci päťtýždňovej súvis-
lej pedagogickej praxe, je re-
alizovaná v školách v Prešo-
ve alebo v školách, s ktorými 
má Prešovská univerzita uza-
tvorenú zmluvu o spolupráci

Termíny praxe stanovuje Harmo-
nogram príslušného akademické-
ho roka PU v Prešove.

Referát pre pedagogické pra-
xe PF PU v Prešove – referent 
Mgr. Zuzana Fedorjaková: Peda-
gogická prax je neoddeliteľnou sú-
časťou komplexnej pregraduálnej 
prípravy študentov Pedagogickej 
fakulty Prešovskej univerzity (PF 
PU) v Prešove. Jej cieľom je umož-
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niť budúcim učiteľom nadobud-
núť kompetencie priamo spojené 
s vyučovacím procesom, prepájať 
a aplikovať teoretické vedomosti 
získané počas ich vysokoškolskej 
prípravy v konkrétnom školskom 
zariadení, rozvíjať motiváciu štu-
dentov, ich spôsobilosti a zručnos-
ti pre výkon učiteľského povolania. 
Študenti PF PU v Prešove absol-
vujú počas svojho štúdia tri typy 
pedagogickej praxe: pedagogickú 
prax pozorovaciu, resp. náčuvo-
vú, pedagogickú prax priebežnú 
výstupovú a súvislú pedagogic-
kú prax. Študenti bakalárskych 
študijných programov Predškolská 
a elementárna pedagogika a pedagogi-
ka psychosociálne narušených a Peda-
gogika mentálne postihnutých sa zá-
roveň v 1. roku štúdia zúčastňujú 
na exkurzii do špeciálno-pedago-
gických zariadení. Pedagogická 
prax našich študentov prebieha 
od 1. roka štúdia s tým, že miesto 
realizácie praxe a jej rozsah sa 
líšia v závislosti od jednotlivých 
študijných programov. Pedagogic-
ká fakulta PU v Prešove, v rámci 
pedagogickej praxe, spolupracuje 
s materskými a základnými ško-
lami, resp. so špeciálnymi mater-
skými a základnými školami, spo-
jenými školami, reedukačnými 
centrami a centrami pedagogicko-
-psychologického poradenstva. 
Organizačné zabezpečenie peda-
gogickej praxe je v kompetencii 
Referátu pre pedagogické praxe PF 
PU v Prešove – referent Mgr. Zuza-
na Fedorjaková, ktorý sa v úzkej 
spolupráci s cvičnými učiteľmi 
a pod supervíziou doc. RNDr. Ive-
ty Scholtzovej, PhD., prodekan-
ky pre vzdelávanie PF PU v Pre-

šove a metodikov pedagogických 
praxí, PaedDr. Tatiany Čekano-
vej, Mgr. Hedvigy Kochovej, PhD., 
PaedDr. Moniky Miňovej, PhD., 
PaedDr. Eriky Novotnej, PhD., usi-
luje o napĺňanie stanovených cieľov 
jednotlivých pedagogických praxí.  
Rektor Prešovskej univerzity 
v Prešove prof. RNDr. René Mat-
lovič, PhD.: „V rámci zabezpečenia 
kvality vzdelávania venujeme zvý-
šenú pozornosť možnostiam pra-
xe pre našich študentov, už počas 
ich štúdia na Prešovskej univerzi-
te v Prešove. Ako prvá univerzita 
na Slovensku sme inštitucionalizo-
vali systém cvičných škôl, na kto-
rých študenti učiteľských študij-
ných programov PU v Prešove 
realizujú praxe.“

Prorektor pre vzdelávanie Pre-
šovskej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Milan Portik, PhD.: 
„Kvalita absolventov učiteľských 
študijných programov má svoje 
východiská aj v kvalitnej praktic-
kej zložke v štruktúre študijných 

programov. Nejde len o obsahové 
zameranie praxí, časovú dotáciu, 
spôsoby realizácie, cvičného učite-
ľa, jeho výber, financovanie, pozí-
ciu odborových didaktík a ich uči-
teľov, ale hlavne ide o legislatívne 
ukotvenie vzťahov medzi univer-
zitou, jej fakultami a školami, kto-
ré môžu byť potenciálnymi posky-
tovateľmi týchto služieb. 
Doterajšie legislatívne vyme-
dzenie takýchto vzťahov (záko-
ny 131/2002; 317/2009 )  sú veľmi 
stručné a iba heslovito naznačujú 
pozíciu cvičnej školy, cvičného uči-
teľa. Podobne aj úsilie odborníkov 
o vytvorenie vyhlášky o cvičných 
školách bolo neúspešné. Vede-
nie PU si uvedomuje tento prob-
lém a poverilo tím skúsených od-
borníkov o vytvorenie vhodného 
a funkčného modelu manažovania 
praktickej zložky v učiteľských štu-
dijných programoch.“ 

Riaditeľ Gymnázia J. A. Rayma-
na v Prešove RNDr. Miroslav 
Krajňák, PhD., ktorý stál pri zro-
de vzájomnej spolupráce medzi PU 
v Prešove a školami ako poskyto-
vateľmi priestoru pre prax prešov-
ských vysokoškolákov – budúcich 
učiteľov: „Ako jediná vysoká škola 
na Slovensku, Prešovská univerzita 
v Prešove, dokázala posunúť vzťa-
hy VŠ – SŠ – ZŠ – MŠ do podoby 
„Cvičná škola Prešovskej univerzi-
ty v Prešove“. Štatút cvičnej školy 
a jej logo sú skutočnosti, ktoré to 
všetko posúvajú ku kvalite obsa-
hu „byť cvičnou školou“. Je na nás, 
riaditeľoch cvičných škôl, hľadať 
a vytvárať možnosti na svojich ško-
lách, ktoré napomôžu PU v Prešo-
ve vychovávať kvalitných mladých 
učiteľov.“

Mgr. Kamila Urmaničová
Foto: AV štúdio CCKV PU 

v Prešove
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Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej 
univerzity v Prešove 11. júna 2013 v Dvorane Evan-
jelického kolégia si profesor Torontskej univerzity 
Dr. Paul Robert Magocsi prevzal čestný titul „Doc-
tor honoris causa“ z odboru história z rúk rektora 
Prešovskej univerzity prof. RNDr. Reného Matlovi-
ča, PhD.
Profesor Magocsi patrí k tým americko-kanadským 
vedcom, ktorých vedecká dráha je dlhodobo spoje-
ná s výskumnými aktivitami v strednej a východnej 
Európe, vrátane Slovenskej republiky. S touto čas-
ťou Európy, okrem profesionálneho záujmu, je na-
vždy spojený aj putom rodinným: tu sú korene jeho 
predkov a jeho manželky.

Výsledky neúnavnej vedecko-výskumnej práce profe-
sora Magocsiho nominovali do kategórie najvýznam-
nejších mimoeurópskych vedcov zaoberajúcich sa 
v širšom rámci históriou strednej a východnej Euró-
py, a v užšom rámci históriou Ukrajiny a karpatských 
Rusínov.
Paul Robert Magocsi sa narodil 26. januára 1945 v mes-
te Englewood, v štáte New Jersey, USA. Študoval histó-
riu a modernú európsku históriu na troch prestížnych 
amerických univerzitách: Rutgerskej, Princetonskej  
a Harvardskej. V  70. rokoch 20. st. absolvoval Ško-
lu slovanských štúdií na Karlovej univerzite v Prahe 
a Školu maďarského jazyka a kultúry na Univerzite 
Lájosa Kossutha v Debrecéne. V súčasnosti je profeso-
rom na katedre dejín, katedre  politických vied, vedú-
cim katedry ukrajinistických štúdií Torontskej univer-
zity. Je  medzinárodne uznávaným odborníkom pre 
tieto vedné odbory: História východnej a strednej Európy, 
Nacionalizmus, História Ukrajiny, Slovanská a východoeu-
rópska immigrácia v USA, Karpatorusinistické štúdie. Jeho 
vedeckú kariéru reprezentuje súpis viac než 700 pub-
likácií z viacerých vedných disciplín – histórie, biblio-
grafie, jazykovedy, kartografie, politických vied (Paul 
Robert Magocsi: A Bibliography 1964 – 2011, University 
of Toronto 2011). 
Prof. Magocsi ako uznávaný vedec v oblasti histórie 

Prof. Dr. Paul Robert Magocsi 
Doctor honoris causa 

Prešovskej univerzity v Prešove
strednej a východnej Európy svojou vedeckou prá-
cou výraznou mierou prispel a stále prispieva k oži-
veniu záujmu o históriu a súčasnosť jednej z autoch-
tónnych národností tejto časti Európy – o karpatských 
Rusínov, ktorí v Slovenskej republike kompaktne obý-
vajú jej severovýchodnú časť. Tejto problematike sa ve-
nuje 45 rokov, počas ktorých na Torontskej univerzite 
vybudoval jedinečnú Karpatsko-rusínsku knižnicu s ob-
sahom okolo 15 000 titulov kníh a rôznych periodík, 
ktorá v takomto rozsahu nikde inde vo svete neexis-
tuje. Je preto logické, že práve  táto knižnica je stredo-
bodom záujmu vedcov z Európy a Ameriky. Dodnes 
umožnil mnohým z nich, vrátane vedcom z Prešovskej 
univerzity, študovať túto literatúru ako štipendistom 
rôznych nadácií, spoločností či fondov. S cieľom rozvi-
núť väčší záujem o karpatorusinistické štúdie, v roku 
2001 inicioval v Kanade vznik Fondu Stevena Che-
pu pri Torontskej univerzite, ktorý umožňuje vedcom 
z Európy a Ameriky študovať karpatorusinistiku po-
čas 3-mesačnej vedeckej stáže a štipendiu z uvedené-
ho fondu. Doteraz tento študijný pobyt na Torontskej 
univerzite absolvovalo minimálne 10 vedcov z Euró-
py, z toho polovica bola z Prešovskej univerzity a traja 
z Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU. V roku 1988, 
po vzniku Ústavu národnostných štúdií a cudzích ja-
zykov na Prešovskej univerzite, súčasťou ktorého bolo 
Oddelenie rusínskeho  jazyka a kultúry, prof. Magocsi 
sa rozhodol časť svojej vzácnej zbierky (okolo 700 titu-
lov) venovať Prešovskej univerzite pre študijné účely 
študentov rusínskeho jazyka a literatúry a vedecko-
-pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa touto 
špecifickou problematikou. Súčasťou tohto daru sú aj 
vzácne mikrofilmy rusínskych periodík z rokov 1848 – 
1939, ktoré sa stali významnou pomôckou pri výučbe 
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a štúdiu histórie, kultúry, jazykovej otázky a národno-
-identifikačných procesov Rusínov v karpatskej oblasti 
a v Severnej  Amerike.
Za svoju vedeckú prácu prof. Magocsi dostal množstvo 
ocenení a titulov od rôznych univerzít a vedeckých 
spoločnosti. Je nositeľom: Ceny Americkej asociácie pre 
štúdium maďarskej histórie za najlepší článok publiko-
vaný v rokoch 1971 – 1975 (1975), titulu riadneho mlad-
šieho člena Vedeckej spoločnosti Harvardskej univer-
zity (Society of Fellows, 1973 – 1976), čestného ocenenia 
Yeshiva University v New Yorku za rozvoj neanglic-
kých jazykov Ameriky (1982),  Výročnej ceny Harvard-
skej univerzity za najlepšiu štúdiu v ukrajinskej biblio-
grafii (1982, 1987), Ceny Bernarda M. Frya za najlepšiu 
objavnú štúdiu v Government Publications Review (1988), 
titulu Hosťujúceho profesora v rámci akademickej vý-
meny s Hebrew University v Jeruzaléme (1989), titu-

na Prešovskej univerzite v Prešove, na ktorej je od roku 
2010 aj prednášajúcim profesorom dejín karpatských 
Rusínov, vo Vedeckej a odbornej rade Slovenského ná-
rodného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. 
Okrem toho je spoluzakladateľom Svetového kongre-
su Rusínov, členom Svetovej rady Rusínov za Severnú 
Ameriku, neskôr predsedom a v súčasnosti čestným 
predsedom tejto organizácie, je zakladateľom Ceny 
Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru, zakla-
dateľom Ceny sv. Cyrila a Metóda za rozvoj rusínske-
ho jazyka, zakladateľom Medzinárodného kongresu 
rusínskeho jazyka, iniciátorom Vedeckého seminára 
karpatorusinistiky na Prešovskej univerzite a koordi-
nátorom Programu rusínskych škôl v Zakarpatskej ob-
lasti Ukrajiny. 
Činnosť  profesora Magocsiho a jeho aktivity v pro-
spech rozvoja vedy v spojitosti so Slovenskou repub-

lu riadneho člena Akadémie humanitných a spoločen-
ských vied Kanadskej Kráľovskej spoločnosti, titulu 
riadneho člena, akademika Medzinárodnej slovanskej 
akadémie vied v Kyjeve (1998), titulu riadneho člena 
Vedeckej spoločnosti T. Ševčenka v Kanade (2007), ti-
tulu hosťujúceho vedca Max-Plankovho inštitútu pre 
sociálnu antropológiu v Halle v Nemecku (2001, 2002, 
2003, 2006, 2010) a iných ocenení.
Z  odborných aktivít prof. Magocsiho chceli by sme 
uviesť tieto: je prezidentom Karpatsko-rusínskeho vý-
skumného centra v USA, konzultantom vlády Kanady 
v otázkach multikulturalizmu, konzultantom Sekre-
tariátu pre kresťanský ekumenizmus Vatikánu, čle-
nom Výboru pre bibliografiu a dokumentáciu Ame-
rickej spoločnosti pre rozvoj slavistiky, konzultantom 
Štatistického úradu Kanady, členom Komisie riaditeľa 
Multikulturálnej historickej spoločnosti Ontária, kon-
zultantom Štatistického úradu USA v oblasti pôvodu 
a etnických kategórií.
V rámci Torontskej univerzity prof. Magocsi je aktív-
nym členom: Výkonného výboru a Vedeckej rady Spo-
ločnosti ukrajinsko-židovského porozumenia, členom 
Centra pre európske, ruské a euroázijské štúdie, Výbo-
ru pre slovenské štúdie, Výboru etnických profesorov 
Imigračných a pluralistických štúdií. 
V rámci karpatorusinistických štúdií, spoločensko-kul-
túrneho života karpatských Rusínov spojených s regió-
nom severovýchodného Slovenska a historickej Kar-
patskej Rusi za pozornosť stojí jeho práca: v poradnom 
zbore Svetovej akadémie rusínskej kultúry za Severnú 
Ameriku so sídlom v Toronte, v medzinárodnom prí-
pravnom výbore Studium Carpato-Ruthenorum – me-
dzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka  a kultúry 

likou a Prešovskou univerzitou v Prešove, ktoré vy-
ústili do podpísania memoranda o spolupráci medzi 
Prešovskou a Torontskou univerzitou 22. októbra 2012, 
podnietili prešovskú akademickú verejnosť navrhnúť 
Vedeckej rade Prešovskej univerzity udeliť mu titul 
„doctor honoris causa“ ako vyjadrenie vďaky za prá-
cu, ktorú vykonal nielen pre Prešovskú univerzitu 
v Prešove, ale aj pre celé Slovensko. Predkladateľom 
návrhu bol Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU 
a Vedecká rada tento návrh schválila na svojom riad-
nom zasadnutí 10. decembra 2012.

doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove
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Prešovská univerzita (PU) v Prešove zriadila radu pre 
kvalitu vzdelávania, ktorej predsedom je rektor PU 
v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. a členmi 
sú zástupcovia jednotlivých fakúlt,  pracovísk i štu-
dentov PU v Prešove. Na prvom zasadnutí, 16. 9. 2013, 
odovzdal rektor PU v Prešove prof. Matlovič dekréty 
členom Rady pre kvalitu vzdelávanie Prešovskej uni-
verzity v Prešove.
Rada pre kvalitu vzdelávania Prešovskej univerzity 
v Prešove:

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
 predseda
prof. PhDr. Milan Portik, PhD. 
 prorektor
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. 
 splnomocnenec pre hodnotenie kvality 
 vzdelávania, PF
doc. Ing. Andrej Šutaj-Eštok, CSc. 
 FM zmocnenec pre kvalitu a implementáciu  
 CAF 
doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. 
 FF prodekan 
PhDr. Jaroslav Coranič, PhD. 
 GTF prodekan 

Vznikla Rada pre kvalitu vzdelávania PU v Prešove
PaedDr. Janka Ferencová, PhD. 
 FHPV prodekanka 
Ing. Emília Huttmanová, PhD. 
 FM prodekanka 
doc. Ing. Juraj Tej, PhD.  
 FM prodekan 
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD. 
 PF prodekanka 
doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. 
 PBF prodekan 
MUDr. Bibiana Vadašová, PhD.  
 FŠ prodekanka
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 
 FZO prodekanka 
doc. PhDr. Martin Javor, PhD. 
 riaditeľ CCKV
doc. PhDr. Anna Plišková, PhD. 
 riaditeľka ÚRJaK
Mgr. Alžbeta Dobsonyová, PhD. 
 riaditeľka ÚMJaK
Mgr. Dávid Palaščák 
 študent FF
Erika Kentošová 
 študentka PF

Mgr. Kamila Urmaničová   
Foto: archív PU v Prešove

V roku 2016 Slovensko bude pred-
sedať EÚ. V súvislosti s týmto ro-
kom sa v Bratislave, v priestoroch 
Infocentra – Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku, konalo 9. 
10. 2013 ďalšie stretnutie pracovnej 
skupiny Národného konventu o EÚ, 
ktoré zorganizovalo Centrum pre 
európske záležitosti a Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych zá-
ležitostí SR. Na tomto stretnutí mala 
zastúpenie aj Študentská rada vyso-
kých škôl SR (ŠRVŠ SR), ktorú za-
stupoval člen predsedníctva ŠRVŠ 
SR, delegát za Prešovskú univerzi-
tu v Prešove Mgr. Dávid Palaščák. 
Na stretnutí, ktoré malo za cieľ špe-
cifikovať témy, aké by malo Sloven-
sko ako predsedajúci štát EÚ riešiť, 

Slovenské predsedníctvo v Rade Európske únie
dominovali témy ako odstránenie 
diskriminácie, zamestnanosť mla-
dých, vzťahy s potenciálnymi člen-
mi EÚ a otvorenie otázky kultúry 
EÚ. Počas stretnutia, ktorému pred-
sedal Peter Javorčík, štátny tajomník 
pre EÚ MZVaEZ SR, na čele pred-
sedníctva danej pracovnej skupiny 
delegát ŠRVŠ a študent PU Dávid 
Palaščák ocenil zvlášť tému, ktorú 
predniesli zástupcovia MZVaEZ SR, 
týkajúcej sa kultúrneho smerovania 
EÚ, kde však pripomenul nutnosť 
zapojenia prevažne odborov týka-
júcich sa humanitných a spoločen-
ských vied ako sú história, filozofia, 
sociológia či etika do diskusie o tejto 
téme. Rok 2016 sa blíži, a nielen táto, 
ale aj iné témy ako zamestnanosť 

mladých budú snáď aj s prispením 
zástupcov študentov európskymi 
témami roku 2016 prostredníctvom 
predsedníctva Slovenska v rade EÚ.

Mgr. Dávid Palaščák
tajomník pre akadem. záležitosti 

delegát za PU pri ŠRVŠ SR
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Na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa  
24. septembra 2013 konalo stretnutie rektora PU v Pre-
šove prof. RNDr. Reného Matloviča, PhD. s rektorom 
Černiveckej národnej univerzity Jurija Feďkoviča 
prof. Stepanom V. Meľničukom, D. Sc. a prorektorkou 
Silviou Gregoriivnou Marut (www.chnu.edu.ua). Pre-
šovskú univerzitu v Prešove tiež v diskusii zastupo-
vala prorektorka pre vonkajšie vzťahy PaedDr. Ivana 
Cimermanová, PhD. Cieľom stretnutia bolo podpísanie 
Dohody o spolupráci medzi univerzitami. Na stretnutí 
sa zúčastnila i Jej excelencia Oľga Benč, generálna kon-
zulka Ukrajiny. 

Stretnutie rektorov Prešovskej univerzity v Prešove 
a Černiveckej národnej univerzity Jurija Feďkoviča

Rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, 
PhD., spolu s prorektorkou pre vonkajšie vzťahy PU PaedDr. Ivanou Ci-
mermanovou, PhD. a prorektorom pre vzdelávanie PU prof. PhDr. Mi-
lanom Portikom, PhD., sa 24. septembra 2013 stretli s Prof. Dr. Ismail 

PU v Prešove navštívili zástupcovia 
Gazi University v Ankare v Turecku

Profily a zámery oboch univerzít poukazujú na mno-
hé prienikové oblasti, v edukačnej i výskumnej čin-
nosti ich pracovísk. Na 13 fakultách a inštitútoch Čer-
niveckej univerzity študuje približne 15000 študentov, 
ktorých vzdelávanie zabezpečuje vyše 1000 pedago-
gických pracovníkov. V najbližšom období prebehnú 
stretnutia aj s predstaviteľmi fakúlt Prešovskej uni-
verzity v Prešove, na ktorých budú prediskutované 
konkrétne body spolupráce medzi jednotlivými pra-
coviskami.

 PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. 
Foto: archív PU v Prešove 

Hakki Mirici z Gazi Uni-
versity v Ankare v Tu-
recku, ktorý je bývalým 
prezidentom Svetovej ku-
rikulárnej rady a riadi-
teľom BTCE (British Test 
Centre for English) pá-
nom Yucel Yilmaz. Pred-
metom stretnutia bolo 
definovanie možných ob-
lastí spolupráce medzi tý-
mito inštitúciami. 
Gazi University je verej-
ná univerzita založená 
v roku 1926 a v súčasnos-
ti na nej študuje približne 
77000 študentov, ktorých 
vzdelávanie zabezpečuje 
viac než 3000 pedagógov.

PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
Foto: archív PU v Prešove
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Rozvoj regiónu Prešovského kraja 
je otázka, ktorá sa dotýka všet-
kých oblastí života jeho obyvate-
ľov, vrátane vysokého školstva, 
teda aj Prešovskej univerzity 
v Prešove. Toto prepojenie je ešte 
umocnené spoluprácou univer-
zity s regionálnou samosprávou 
na najvyššej úrovni, keďže pred-
seda Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) MUDr. Peter Chudík 
je zároveň predsedom Správnej 
rady Prešovskej univerzity v Pre-
šove. V rozhovore s ním prináša-
me našim čitateľom prierez diania 
v tomto regióne za posledných 12 
rokov jeho pôsobenia v pozícii 
predsedu PSK i jeho pohľad na sú-
časný stav a možnosti rozvoja Pre-
šovského kraja v budúcnosti.

Pán predseda, začnime v širšom 
kontexte. Ako hodnotíte hospo-
dársky rozvoj Slovenska v posled-
ných rokoch, vo vzťahu k Prešov-
skému kraju?
Hospodársky rozvoj na Slovensku 
je na jednej strane v uplynulých ro-
koch dynamický, na druhej stra-
ne silne priestorovo polarizovaný. 
Koncentrácia priamych zahranič-
ných investícií výrazne zaostáva 
za možnosťami a potrebami ekono-
miky a zamestnanosti východného 
Slovenska, osobitne nášho regiónu. 
Prešovský kraj je ekonomicky naj-
slabším regiónom Slovenska. Nie je 
to lichotivé, ale je to fakt – ktorý sa 
vyvíjal dlhé desaťročia a my to ne-
dokážeme zmeniť ani za 12 rokov 
existencie regionálnej samosprávy. 
Napriek intenzívnemu rastu v po-
sledných rokoch hrubý domáci pro-
dukt zďaleka nedosahuje priemer 
Európskej únie. Nie je to slovenská 
špecialita, okrajové regióny takéto 
problémy riešia v každej krajine. 
Aké možnosti riešenia vidíte pre 
rozvoj Prešovského kraja?

Rozhovor s predsedom 
Správnej rady Prešovskej 

univerzity v Prešove

Náš kraj sa snaží vyťažiť z tejto si-
tuácie čo najviac. Je teda pravda, 
že sme ekonomicky najslabší, ale 
má to aj druhú stránku: Prešovský 
kraj charakterizuje výhodná geo-
grafická poloha, ktorá umožňuje 
bezprostrednú obchodnú spolu-
prácu s Poľskom, Ukrajinou, Ma-
ďarskom a ďalšími východnými 
trhmi. V kraji sa zbieha dopravné 
prepojenie sever - juh, západ – vý-
chod. Priemysel charakterizuje di-
verzifikovaná odvetvová štruktú-
ra, koncentrácia výroby v malých 
a stredných podnikoch, kvalifiko-
vaná disponibilná pracovná sila 
i nízke mzdové a výrobné náklady. 
V regióne je nielen územný poten-
ciál  pre vytvorenie priemyselných 
parkov, ale predovšetkým krajin-
né danosti pre rozvoj podnikania 
v oblasti cestovného ruchu. Práve 
tu sa skrýva obrovský potenciál. 
Naša nedotknutá príroda, úžasné 
historické a kultúrne dedičstvo vy-
tvárajú jedinečné predpoklady pre 
turizmus. Toto je oblasť, na ktorú 
sa chceme orientovať, a ktorá môže 
priniesť rozvoj regiónu. 

Čo sa vám podarilo v posledných 
rokoch urobiť v prospech kraja?
Počas posledných štyroch rokov 
sme mali celkom príjmy 661 mil. 
eur, z toho 331 mil. eur tvorili naše 
vlastné príjmy, 266 mil. eur bolo 
zo štátneho rozpočtu a 64 mil. eur 
predstavovali projekty. Spolu s na-
šimi peniazmi sme do projektov 
cez štrukturálne fondy investovali 
takmer 69 mil. eur. Patríme medzi 
tie kraje, ktoré čerpali viac finanč-
ných zdrojov na projekty a investo-
vali sme aj z vlastných peňazí viac 
ako 40 mil. eur. Tieto investície os-
tali v tomto regióne a dávali prá-
cu najmä našim ľuďom, čím sme 
prispeli k zníženiu nezamestna-
nosti. Pritom žijeme v kraji, kde je 

nezamestnanosť jedna z najhorších 
na Slovensku. Dovolím si tvrdiť, že 
sa zníži, až keď bude dobudovaná 
cestná infraštruktúra. Podarilo sa 
nám dostať diaľničný úsek Beha-
rovce – Jánovce na mapu diaľničnej 
siete. Dnes už môžeme povedať, že 
diaľničná sieť v rámci Prešovského 
kraja bude hotová do konca júna 
2015. Verím, že to výrazne pomôže 
rozvoju regiónu.  

Aká je finančná situácia v Prešov-
skom kraji?
Sme najlepšie hospodáriacim kra-
jom spomedzi všetkých ôsmich sa-
mosprávnych krajov na Slovensku. 
Vyplýva to z hodnotenia nezávislé-
ho Inštitútu pre ekonomické a soci-
álne reformy INEKO. Z ich porov-
návania sme takto pozitívne vyšli 
za rok 2011 aj 2012. Finančné zdra-
vie Prešovského kraja je označené 
za minulý rok ako „dobré“ a má 
hodnotu +1,8, za nami sa umiest-
nil Nitriansky kraj s koeficientom 
1,6 a tretí bol Bratislavský kraj so 
skóre 1,2. Vypovedá to o tom, že sa 
snažíme s peniazmi hospodárne 
nakladať a využívať ich účelne pre 
potreby kraja.

V súčasnosti sa veľa hovorí o za-
dlženosti inštitúcií, na rôznych 
úrovniach, v rámci Slovenska. 
Ako je na tom prešovská župa?
Naša zadlženosť je v súčasnosti iba 
50 eur na občana, čo je najnižšia za-
dlženosť v porovnaní s ostatnými 
krajmi. Dlh nám vyskočil kvôli úve-
ru, ktorý sme zobrali z Európskej 
investičnej banky hlavne na opra-
vu ciest II. a III. triedy. Bolo to 
v čase, keď sme ich zdedili od štá-
tu. Pri dĺžke 2500 km bolo v roku 
2004 až 55 % ciest v dezolátnom sta-
ve. Teší ma fakt, že v rámci závereč-
ného účtu si stále môžeme dovoliť 
previesť nejaké ušetrené peniaze 

MUDr. Peter Chudík vedie najľudnatejší kraj už 12 rokov
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do rezervného fondu, je to v prie-
mere 6,5 mil. eur ročne. V roku 
2010 to bolo menej, lebo sme išli 
dole s rozpočtom. V tomto roku je 
predpoklad, že prebytok hospodá-
renia a prevod do rezervného fon-
du bude až 10 mil. eur. Ako príklad 
dobrého hospodárenia uvediem, že 
sme bez dlhovej zaťaženosti zvlád-
li roky, kedy nás postihli ničivé po-
vodne a zosuvy pôdy.  Aj dnes, keď 
máme problém so statikou jednej 
telocvične v Kežmarku, môžeme 
čerpať peniaze z rezervného fon-
du. Predpokladám, že ešte v tomto 
roku budú žiaci cvičiť v novej telo-
cvični za približne 1 mil. eur.

Vráťme sa napokon k Prešovskej 
univerzite v Prešove a jej spolu-
práci s Prešovským samospráv-
nym krajom...
Sme odkázaní na spoluprácu... 
V tejto súvislosti spomeniem as-
poň to najaktuálnejšie – udelenie 

štatútu cvičnej školy Prešovskej 
univerzity v Prešove aj pre školy 
v pôsobnosti vyššieho územného 
celku, ktoré je vyvrcholením dl-
hodobej a intenzívnej spolupráce. 
Som presvedčený, že napriek úpl-
ne odlišným cieľom samosprávy 
i akademického prostredia existu-
je množstvo spoločných záujmov, 
medzi ktorými dominuje jeden zá-
mer: intenzívny rozvoj Prešovské-
ho kraja, ktorý prinesie pozitíva 
nielen nám, ale predovšetkým re-
giónu a jeho obyvateľom, medzi 
nimi aj študentom našej univerzity. 

Mgr. Veronika Fitzeková
Mgr. Kamila Urmaničová

Foto: archív PSK

Peter Chudík sa narodil v roku 1961 
v Lipanoch. Po ukončení štúdia na Le-
kárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach pôsobil ako všeobecný le-

kár v Michalovciach, v Prešove a v Sa-
binove. V roku 1993 sa stal riadite-
ľom Polikliniky v Sabinove a v rokoch 
1994 – 1996 pôsobil ako riaditeľ Ne-
mocnice s poliklinikou J. A. Raimana 
v Prešove. V roku 1996 bol menovaný 
za splnomocnenca vlády SR pre prí-
pravu a zriadenie Prešovského kraja. 
Po jeho zriadení sa stal prednostom 
Krajského úradu v Prešove, kde pô-
sobil do novembra 1998. V septembri 
2001 sa stal poslancom Národnej rady 
SR. V decembri 2001 bol v priamych 
voľbách do orgánov samosprávy zvo-
lený do funkcie predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja. Funkciu začal 
vykonávať od 1. januára 2002. V pria-
mych voľbách bol v rokoch 2005 i 2009 
opäť zvolený za predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja a funkciu vyko-
náva do súčasnosti. Predsedom Správ-
nej rady Prešovskej univerzity v Pre-
šove sa stal v roku 2005, opätovne ho 
zvolili za predsedu rady v roku 2011  
a je ním až doteraz.

Cena primátora mesta Prešov
Súťaž o najlepšiu študentskú 

vedeckú prácu
Na pôde Prešovskej univerzity v Prešove sa 27. 6. 
2013 konala verejná prezentácia študentských ve-
deckých prác, v rámci slávnostného vyhodnotenia 
súťaže o Cenu primátora mesta Prešov.
Bakalárske, diplomové a dizertačné práce študentov, 
ktoré sa zaoberali zaujímavými témami súvisiacimi 
s mestom Prešov, hodnotila komisia v tomto zložení:  
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. – prvý prorektor,  pro-
rektor pre vedu, umenie a akreditáciu PU v Prešove 
ako predseda komisie, prof. RNDr. René Matlovič, 
PhD. – rektor PU v Prešove, prof. RNDr. Robert Ištok, 
PhD., doc. PhDr. Martin Javor, PhD., akademický ma-
liar doc. Dušan Srvátka a ako čestný predseda komisie 
bol nominovaný primátor mesta Prešov JUDr. Pavel 
Hagyari. Prvé miesto bolo ocenené finančnou odme-
nou vo výške 150 €, druhé miesto sumou 100 € a tretie 
miesto sumou 60 €.
Výsledky súťaže: 
1. miesto:  
Tomáš Pasternák 
Jana Bergová
Magdaléna Gričová
2. miesto:  
Anton Liška
Lucia Šteflová
Ondrej Mihaľ
3. miesto:
Martin Hajduk
Vladimír Fedor
Beáta Soušková
Slavomír Benč

Mgr. Zuzana Tischlerová, Foto: AV štúdio CCKV PU
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Prof. RNDr. René Matlovič, PhD., 
rektor Prešovskej univerzity 
v Prešove, podpísal 6. júna 2013 
Memorandum o partnerst ve 
s JUDr. Leom Vojčíkom, riadite-
ľom Národného centra práva du-
ševného vlastníctva (ďalej len 
„NCPDV“). 

Spolupráca v oblasti ochrany duševného vlastníctva 
Logotyp - Národne centrum práva duševného vlastníctva
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zúčastňuje na mnohých seminároch a konferenciách  
s tematickým zameraním na oblasť duševného vlast-
níctva a v blízkej budúcnosti plánuje navštíviť popred-
nú zahraničnú univerzitu, ktorá ma plne funkčný sys-
tém transferu technológií. Zámerom je získať ďalšie 
cenné rady a informácie týkajúce sa oblasti duševné-
ho vlastníctva a komercializácie výstupov výskumu 
a hodnotne ich zužitkovať na pôde univerzity. V spo-
ločnosti rastie záujem o výskumné a komercializač-
né aktivity zo strany firiem, regionálnych samospráv 
a zvyšuje sa dôraz na podporu aplikovaného výskumu 
v prostredí akademických inštitúcií. Ambíciou Prešov-
skej univerzity v Prešove je podpora vedy a výskumu 
v oblasti aplikácií, rozvíjanie spolupráce a poskytova-
nie komplexných služieb v oblasti zhodnocovania du-
ševného vlastníctva a v neposlednom rade zaradenie 
sa medzi úspešné organizácie špecializované na oblasť 
komercializácie a prenos výsledkov výskumu a vývoja 
do praxe.
Zdroj:  www.ncpdv.sk
            http://ckvv.unipo.sk/web/

Mgr. Mária Stachurová  
Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu

 a manažment  duševného vlastníctva 
Prešovskej univerzity v Prešove (CKVV)

Foto: archív PU v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove sa tak stala členom 
Kolégia poradcov NCPDV. Pri podpise memoranda 
bola z NCPDV prítomná aj JUDr. Renáta Bačárová, 
PhD., LL.M. (revízor NCPDV). Národné centrum prá-
va duševného vlastníctva je nezisková organizácia so 
sídlom v Košiciach, ktorej hlavným cieľom je ochrana 
duševného bohatstva Slovenskej republiky - podpora 
a rozvoj umenia, kreatívneho priemyslu a technoló-
gií prostredníctvom ochrany duševného vlastníctva. 
NCPDV umožňuje propagáciu, šírenie osvety a ini-
ciuje k diskusiám o aktuálnych témach autorského 
práva, priemyselných práv, práv informačných a ko-
munikačných technológií a zároveň podporuje akti-
vity smerujúce k zlepšeniu vymožiteľnosti práv du-
ševného vlastníctva s dôrazom na presadzovanie 
národných záujmov Slovenskej republiky. NCPDV sa 
aktívne zúčastňuje aj na procese vzdelávania odbor-
níkov, ako aj laickej verejnosti. Spolupráca medzi Pre-
šovskou univerzitou v Prešove a  Národným centrom 
práva duševného vlastníctva vytvára priestor pre 
aktívnu komunikáciu a prezentáciu názorov odbor-
níkov a nositeľov práv duševného vlastníctva a for-
muláciu koncepčných myšlienok v oblasti práva du-
ševného vlastníctva.
Na Prešovskej univerzite v Prešove sa témou dušev-
né vlastníctvo zaoberá Centrum pre komercializáciu 
výstupov výskumu a manažment duševného vlast-
níctva Prešovskej univerzity v Prešove (CKVV), ktoré 
sústavne pracuje na vytváraní stabilného a aktívne-
ho systému podpory transferu technológií v podobe 
identifikácie potenciálu Prešovskej univerzity v Pre-
šove. CKVV aktuálne pracuje na tvorbe smernice 
v spolupráci s Centrom vedecko-technických infor-
mácií SR (CVTI SR). Centrum pre komercializáciu 
výstupov výskumu a manažment duševného vlast-
níctva Prešovskej univerzity v Prešove sa aktívne 



/17/ Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove 1. 10. 
2013 podpísala zmluvu o spolupráci 
s prešovskou softvérovou spoločnosťou 
GISTA. Prešovská univerzita v Prešove 
a spoločnosť GISTA, v rámci spolupráce, 
spoločne deklarujú vytvorenie platfor-
my pre laboratórium geografických in-
formačných systémov (GIS), ktorá umož-
ní vykonávať vysoko efektívnu výučbu 
a prácu v prostredí moderných open so-
urce GIS technológií. 
Na báze tejto platformy sa vytvoria 
nové metodologické postupy pre výuč-
bu open source GIS technológií, pričom 
študenti univerzity budú aktívne zapá-
janí do ich vývoja a testovania. 
Táto technológia bude po dokončení vy-
užívaná primárne na vzdelávanie jed-
notlivcov, študentov univerzity a zamestnancov or-
ganizácií. Vzdelávanie a osveta bude zároveň šírená 
nie len v rámci akademického sektora, ale aj v rámci 
štátnej správy a samosprávy. Predmetom spolupráce 
bude aj organizovanie stáží, odbornej praxe študen-
tov, seminárov, konferencií a školení a spolupráca pri 
projektoch.

Ako uviedol riaditeľ spoločnosti GISTA Mgr. Ivan 
Minčík: „Predmetom spolupráce je vytvorenie platformy 
GIS laboratória, ktorá umožňuje automatické nasadzovanie 
centrálne spravovanej, plne vybavenej, predkonfigurovanej 
a prenosnej počítačovej siete umožňujúcej prácu v open so-
urce GIS prostredí. Táto platforma bude postavená na báze 
virtualizovaného Linuxového servera poskytujúceho službu 
Linux Terminal Server Fat Client. Platforma má množstvo 
využití. Je ideálna pre štúdium open source technológií s dô-
razom na technológie GIS a bude využívaná na výučbu štu-
dentov a tiež aj reálnu prácu v GIS. Medzi hlavné všeobecné 
výhody tejto platformy patrí jej maximálne jednoduché na-
sadenie a správa, minimálne požiadavky na hardvér klien-
ta, žiadne obmedzenie na počet klientskych staníc, centrálna 
správa používateľov, nezničiteľnosť klientskych pracovných 
prostredí, bohaté softvérové vybavenie - kompletný softvér 
pre kancelársku prácu, internet, email, chat a pod., automa-
ticky fungujúce služby zdieľania internetového pripojenia, 
zdieľania súborov a geodatabazovaného servera a bezpečnosť 
Linuxového operačného systému. Prostredie pre GIS posky-
tuje nástroje pre editáciu, analýzy, správu a uchovávanie dát, 
nástroje pre vývoj softvéru pre GIS a sadu kvalitných voľne 
dostupných dát, množstvo manuálov a návodov pre pomoc 
pri práci v GIS.“

Spoločnosť GISTA sa dlhodobo špecializuje na vý-
voj vlastných GIS riešení postavených na open source 
technológiách a na ich praktické využívanie prostred-
níctvom webových služieb. Spoločnosť je držiteľom 
Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vý-
voj, vydávaného Ministerstvom školstva SR a certifi-
kátu pre systém riadenia kvality podľa európskej nor-
my ISO 9001:2008. Jej vývoj v rámci projektu GISPLAN 

Platforma GIS laboratória 

v minulosti podporila aj agentúra APVV. Doterajšími 
hlavnými využívateľmi výsledkov vývoja spoločnosti 
GISTA boli samosprávy. 
Zdroj: www.gista.sk

Mgr. Ivan Minčík, GISTA s.r.o
  Mgr. Mária Stachurová                                      

Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu
a manažment  duševného vlastníctva 

Prešovskej univerzity v Prešove (CKVV)
Foto: archív PU v Prešove
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Osobnosť dr. h.c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc. 
je v akademickej obci Prešovskej univerzity (PU) 
v Prešove dostatočne známa. Dlhoročne spolupracu-
je s Fakultou zdravotníckych odborov PU v Prešove. 
Počas slávnostnej Vedeckej rady PU v Prešove, 28. 1. 
2010, mu bol udelený čestný titul doctor honoris cau-
sa, v odbore zdravotnícke vedy. Nedávno si prevzal 
prestížne svetové ocenenie ako významný odborník 
v oblasti urológie.

Pán profesor, vráťme sa na chvíľu v Vašim začiat-
kom. Prečo práve urológia?
„Určite na mňa malo vplyv prostredie, v ktorom som 
vyrastal. Už môj otec bol lekár, detský otorinolaryn-
gológ a mamka stredoškolskou profesorkou biológie. 
Maturoval som na strednej všeobecnovzdelávacej ško-
le v Bratislave v roku 1973 som absolvoval štúdium 
všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Pre urológiu ma získal 
profesor Vladimír Zvara, a tak od roku 1973 pracujem 
na Urologickej klinike v Univerzitnej nemocnici Bra-
tislava na Kramároch.“

Prezradili by ste našim čitateľom, aké boli ďalšie 
Vaše kroky na poli profesijnom i akademickom?
 „Po nástupe na Urologickú kliniku, najmä pod vply-
vom pozitívnej inšpirácie a motivácie zo strany svojho 
mentora i ďalších pracovníkov kliniky, som intenzív-
ne študoval klinickú urológiu a transplantológiu. Po-
stupne som absolvoval atestačné skúšky I. a II. stupňa 
z urológie, neskôr aj z andrológie a onkológie v uroló-
gii. Od svojich učiteľov som sa učil operovať a starať 
sa o pacientov. Získať orientáciu v klinickej urológii 
mi pomohli študijné pobyty v Moskve, Berlíne, Hal-
le, v roku 1980 som získal štipendium WHO a študo-
val urológiu a transplantológiu v Edinburghu, Leedsi, 
Cambridge a v Londýne. Svoje poznatky zo štipendij-
ného pobytu v San Franciscu o problematike erektil-
ných porúch sú zhrnuté v mojej doktorskej dizertačnej 
práci, ktorá vyšla ako monografia. V rokoch 1991-1993 
som pôsobil na Urologickej klinike Kalifornskej uni-
verzity v San Franciscu ako hosťujúci profesor.

Pán profesor, ste neustále na cestách, ako prednosta 
Urologickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Brati-
slave a vedúci Katedry urológie Slovenskej zdravot-
níckej univerzity sa venujete praktickej medicíne, aj 
vede, Vaša vedecko-výskumná a publikačná činnosť 
je určite zaujímavá a inšpirujúca...
„Hlavnou oblasťou mojej odbornej a vedeckej prá-
ce je, okrem všeobecnej urológie, najmä problemati-
ka odberov a transplantácií obličiek, sexuálnych po-
rúch u mužov a žien, rekonštrukcie dolných močových 

Dr. h. c. PU v Prešove 
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. 

V Miláne ho ocenili ako prvého urológa 
z regiónu strednej a východnej Európy

ciest, nádorov nadobličiek a prištítnych teliesok. Sna-
žím sa v celej šírke venovať problematike onkologic-
kých ochorení v urológii. Spolupracujem s viacerými 
domácimi i zahraničnými medicínskymi a vedeckými 
inštitúciami. 

Za Vašu odbornú a vedeckú prácu ste získali početné 
významné ocenenia doma i v zahraničí. V roku 2011 
Vám bola udelená štátna cena Rad Ľudovíta Štúta 
II. triedy a cena Zlatý Biatec. Vieme však, že ste čer-
stvým držiteľom významného svetového ocenenia, 
ktoré ste si nedávno prevzali v Miláne.
„Je to vyznamenanie, ktoré som dostal na kongrese Eu-
rópskej urologickej spoločnosti v Miláne v marci tohto 
roka (2013). Ide o tzv.“EAU Frans Debruyne Life Time 
Achievement Award 2013“ za dlhodobý a významný 
príspevok k rozvoju Európskej urologickej spoločnos-
ti. Túto cenu som dostal ako 8. Európan a prvý urológ 
z regiónu strednej a východnej Európy.“

Pán profesor, dovoľte mi zablahoželať Vám. A čo by 
ste si želali do tých dní ďalších?
„Mojou ambíciou i životným a pracovným krédom je 

Prešovská univerzita v Prešove
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nielen ďalej pozdvihnúť úroveň slovenskej urológie, 
ale aj vychovávať svojich žiakov a spolupracovníkov 
k tvrdej, cielenej a systematickej práci, k skromnosti, 
pokore, vzájomnej vážnosti a úcte. Rám by som svo-
jou prácou a výsledkami motivoval mladých urológov 
k systematickému štúdiu a poctivému vzťahu k svoj-
mu odboru a k svojim pacientom.“

Ďakujem Vám za rozhovor.

Mgr. Kamila Urmaničová
Foto: archív prof. J. Brezu a PU v Prešove

Narodil sa 13. novembra 1948 v Bratislave, kde v roku 
1973 absolvoval štúdium všeobecného lekárstva 
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LFUK). 
V roku 1987 bol Ján Breza vymenovaný za docenta 
a v roku 1996 za profesora urológie. Od roku 1996 je 
prednostom Urologickej kliniky Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave, od roku 2003 vedie Katedru urológie Slo-
venskej zdravotníckej univerzity (SZU). V rokoch 1997-
2000 vykonával funkciu prodekana LFUK pre zahra-
ničné styky, v rokoch 2003 – 2010 bol prorektorom SZU. 
V roku 2010 mu Prešovská univerzita v Prešove udelila 
titul doctor honoris causa.
Výsledky svoje práce prezentoval formou 245 domá-
cich a 205 zahraničných publikácií, 503 prednášok 
na domácich vedeckých a odborných fórach a 247 
prednášok v zahraničí. Jeho práce boli citované viac 
ako 1200 krát v portáli SCI a vyše 100-krát v prácach 
domácich autorov.

Prešovská univerzita v Prešove

Za svoju odbornú a vedeckú prácu získal profesor Bre-
za početné významné ocenenia doma i v zahraničí. 
V roku 2011 mu bola udelená štátna cena Rad Ľudovíta 
Štúta II. triedy a cena Zlatý Biatec. V roku 2013 dostal 
v Miláne vyznamenanie „EAU Frans Debruyne Life 
Time Achievement Award 2013“ za dlhodobý a vý-
znamný príspevok k rozvoju Európskej urologickej 
spoločnosti, a to ako 8. Európan a prvý urológ z regió-
nu strednej a východnej Európy. 
Ján Breza úspešne reprezentoval Urologickú kliniku 
v Bratislave a celú slovenskú urológiu na domácich 
i zahraničných odborných a vedeckých fórach. Využil 
svoje jazykové schopnosti i osobné kontakty a na Slo-
vensko pozval mnohých významných európskych 
i amerických urológov. Významnou mierou prispel 
k zvýšeniu medzinárodného kreditu slovenskej uro-
lógie. 
V roku 1994 bol Ján Breza zvolený za predsedu Sloven-
skej urologickej spoločnosti a túto funkciu vykonával 
16 rokov. Od roku 2003 je podpredsedom Slovenskej 
lekárskej spoločnosti. Je čestným členom Slovenskej 
lekárskej spoločnosti a nositeľom Zlatej medaily SLS, 
Zlatej medaily Lekárskej fakulty UK v Bratislave, čest-
ným členom Českej lekárskej spoločnosti a nositeľom 
Medaily Jana Evangelistu Purkyně, čestným členom 
Európskej urologickej spoločnosti, čestným členom 
Slovenskej, Českej, Maďarskej a Rumunskej urologic-
kej spoločnosti, čestným členom Slovenskej farmaceu-
tickej spoločnosti, členom korešpondentom Americkej, 
Nemeckej a Stredonemeckej urologickej spoločnosti, 
národným delegátom v Medzinárodnej urologickej 
spoločnosti. Je aktívnym členom Európskej akadémie 
vied a umenia a členom Európskej spoločnosti akade-
mických urológov. Patrí medzi zakladajúcich členov 
Matice slovenskej.

Ž i v o t o p i s
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
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LEGENDA

1 Janka Fečová: Výlet do najväčsieho európskeho  
canyonu Gorges du Verdon, Francúzsko 

2 Lenka  Angelovičová: MS v hokeji - Helsinky 2013
3 Dominika Šabaková: kŕmenie lemurov kata v ZOO 

Praha, ČR
4 Radka Koprivňáková: redakcia SPARK – na festivale 

Masters of Rock 2013, stáž v Rock magazine Spark, ČR
5 Andrea Takáčová, Natália Vodilová: na raftoch s pa-

cientmi Psychiatrickej liečebne Červený Dvůr, ČR
6 Alexandra Krivánska, Lucia Kaščáková: ošetrova-

nie pacienta na stáži vo Fakultnej nemocnici Hradec 
Králové, ČR

7 Andrea Takáčová: voľný čas
8 Ján Andraščík: Detský zdravotný tábor organizova-

ný Fakultnou nemocnicou v Hradci Králové, ČR 
9 Daniela Vrlíková: príprava infúzneho roztoku v sa-

nitke na stáži v ZZS Královehradeckého kraje ČR
10 Martin Haluška: pozorovanie a záznam aktivity vtá-

kov na diktafón v rámci stáže na Inštitúte zoológie, 
Uniwersytet Przyrodniczny w Poznaniu, Poľsko

11 Marek Jenčo: Vo vozidle RV (rande vou), ktorým sa 
dopravuje na miesto zásahu lekár, stáž v ZZS Králo-
vehradeckého kraje.

Viac informácií nájdete na: 
 http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/erasmus/staze
 alebo zdenka.medonova@unipo.sk

Mgr. Zdenka Medoňová
Foto: archív PU v Prešove

POZDRAVY 
Z LETNÝCH STÁŽÍ ERASMUS

9
10

Prešovská univerzita v Prešove
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Festival vedy – Noc výskumníkov, podporovaný zo 
7. rámcového programu pre výskum a technologic-
ký rozvoj Európskej komisie, sa tento rok uskutočnil 
27. septembra 2013 a už po siedmykrát priblížil ve-
rejnosti najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy 
a výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným 
povolaním - osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výsku-
mu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispe-
li k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Podujatie 
prebiehalo v duchu motta „Researchers are among 
us – Výskumníci sú medzi nami“ v Bratislave, Ban-
skej  Bystrici, Žiline, Košiciach a Tatranskej Lomnici. 
Prešovská univerzita v Prešove mala po prvýkrát 
na podujatí Noc výskumníkov  v OC Optima v Koši-
ciach obsadenie v podobe týchto vedeckých stánkov:

3D Bodky  
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FHPV PU 
– predstavila technológiu leteckého 3D laserového 
skenovania zemského povrchu a objektov nachádza-
júcich sa na ňom a proces spracovania získaného bo-
dového poľa pre analýzu prírodných javov spätých so 
zemským povrchom. V rámci prezentácie bola vysta-
vená bezpilotná helikoptéra Scout B1 – 100. Účastníci 
si mohli na simulátore vyskúšať ovládanie bezpilotnej 
helikoptéry. 

Úžasná rozmanitosť života 
Katedra ekológie, FHPV PU – oboznámila verejnosť 
so súčasným stavom poznania rozmanitosti života. 
Koľko žije druhov na svete, koľko na Slovensku, ktoré 
skupiny organizmov sú najpočetnejšie, ako to vieme, 
koľko druhov ešte nepoznáme, ako ešte dnes možno 
objaviť nové druhy, ako k tomu môžu prispieť sloven-
skí vedci, študenti alebo dokonca verejnosť, načo je uži-
točné poznať biodiverzitu – aká je úloha mravcov, ale-
bo potočníky, načo sú netopiere...

Fyziológia človeka – spoznaj sám seba
Katedra ekológie, FHPV PU - Účastníkov aktívne za-
pojila do experimentu prostredníctvom  rôznych fy-
ziologických meraní systémom Vernier. Mohli si vy-
skúšať meracie experimenty na oblasti ako je tepová 
frekvencia a tepová námaha, horné dýchacie cesty ako 
premena tepla, meranie vitálnej kapacity pľúc, EKG, 

Festival vedy – Noc výskumníkov 2013

krvného tlaku po miernej námahe, sily stisku oboch rúk, sily stisku 
palca, tepová frekvencia a telesná kondícia či meranie teploty v okoli-
tých kvapalinách.
 
Rýchlejšie, vyššie, silnejšie? (... telo ako dôkaz) 
Fakulta športu PU – hlavným cieľom bolo poskytnúť návštevníkom 
informácie z oblasti diagnostiky telesnej kondície a zloženia tela špor-
tujúcej i nešportujúcej verejnosti so sprievodnou prezentačnou pred-
náškou Telo ako dôkaz. Záujemcovia si mohli priamo vyskúšať rôzne 
aktivity.  Napríklad FiTRO Agility Check –  testovanie reakčného času 
a ohodnotenie reakčno-rýchlostných schopností. Systém slúži na tes-
tovanie rýchlosti reakcií na náhodne generované podnety v štyroch 
rohoch obrazovky. 

PhDr. Miriama Knežová
Foto: archív PU v Prešove
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V poradí už šiesty ročník Prešovskej detskej univerzity 
sa niesol v znamení médií. A ako sa ukázalo, tohto-
ročná téma zaujala nielen deti, ale aj lektorov. Od 8. 
do 12. júla 2013 Centrum celoživotného a kompetenč-
ného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove spo-
lu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Peda-
gogickej fakulty a v spolupráci s ostatnými fakultami 
PU ponúklo deťom od 7 do 15 rokov zaujímavé a ne-
tradičné vzdelávanie tentoraz v odbore pod názvom 
„in MEDIAs res“.  
Počas jedného týždňa spoločne s lektormi, univerzit-
nými pedagógmi a študentmi PU (z Inštitútu slova-
kistických, mediálnych a knižničných štúdií – napr. 
prof. M. Součková, doc. J. Rusnák, dr. L. Regrutová, 
Mgr. Jozef Mergeš, Mgr. E. Peknušiaková, Mgr. I. Ba-
jerová; z Inštitútu hudobného a výtvarného umenia 
– dr. J. Ondo; Katedry komunikačnej a literárnej vý-
chovy – doc. Ľ. Liptáková, dr. K. Vužňáková, dr. D. 
Lešková, dr. R. Rusňák; Katedry hudobnej a výtvarnej 
výchovy – doc. D. Šimčík; Katedry fyziky, matematiky 
a techniky – dr. M. Csatáryová; Katedry prírodoved-
ných a technických disciplín – doc. I. Šebeňová; Kated-
ry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psycho-
lógie – dr. V. Fedorko, Katedry matematickej edukácie 
– dr. A. Vašutová; Fakulty športu – doc. V. Bebčáková, 
doc. E. Chovanová a i.); ako aj pozvanými osobnosťa-
mi vedy, masmédií a kultúry (napr. dr. A. Verešpejo-
vá, Mgr. V. Slaninková, Mgr. M. Michelčík, B. Šimková, 
dr. M. Kuderjavá, MgrA. J. Kerner, Mgr. T. Telepák a i.) 
– hľadali nádejní vysokoškoláci odpovede aj na otázky: 

• Ako funguje televízia, rozhlas, noviny, internet a iné 
masmédiá? 

• Kto je Homo medialis? 
• Môžu nám pomôcť médiá vo vzdelávaní? 
• Myslíte si, že nami hýbu médiá? – Hýbme nimi aj my! 

Počas tvorivých dielní deti „obsadili“ aj štúdiá uni-
verzitných médií a pod vedením študentov PU (napr. 
A. Čajová, J. Marčin, V. Palša a i.) si vyskúšali miesto 
moderátorov a redaktorov študentského Rádia PaF či 
Mediálky TV a ich rozhlasové i televízne „mediálne 
výstupy“ presvedčili, že masmédiá sa dajú využívať 
aj tvorivo a vôbec nie povrchne. To, že médiá môžu 
slúžiť ako výskumný prostriedok, „zažili“ na viace-
rých prednáškach a seminároch (napr. Ja, môj mobil 
a skúmanie prírody pod vedením RNDr. B. Baranovej). 
Pestrý program PDU 2013 (kompletný k nahliadnutiu 
na www.pdu.pf.unipo.sk) doplnili aj hostia, ako známy 
televízny a rozhlasový moderátor, absolvent PU, Milan 
Zimnýkoval, či televízny „Maškrtníček naživo“ v po-
daní Divadla Maškrta, odohraný na javisku Divadla 
Alexandra Duchnoviča. 
Vyvrcholením programu PDU 2013 bola videokonfe-
rencia bakalárčekov, ktorá prvýkrát spojila „online“ 
dve detské univerzity na Slovensku: Prešovskú det-
skú univerzitu a Žilinskú detskú univerzitu. Pro-
mócie deťom a rodičom spríjemnil talentovaný spevák  

Prešovská detská 
univerzita 2013 
In MEDIAs res

(finalista súťaže Česko Slovensko má talent), študent 
PU Tomáš Buranovský. Pre mnohých absolventov 
krátky, no bohatý týždeň na PU ukončilo slávnostné 
odovzdávanie diplomov na promócii bakalárčekov 
a magisterčekov za prítomnosti prorektora Prešovskej 
univerzity v Prešove, prof. Milana Portika. Dúfajme, 
že pekné spomienky na tohtoročnú PDU vyprovoku-
jú deti, rodičov i lektorov prihlásiť sa znova. Už dnes 
môžu s napätím očakávať, akú prázdninovú tému pri-
nesie nový ročník PDU 2014.

Mgr. Adela Mitrová, PhD.
Foto: archív PDU
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Slovenská akadémia vied (SAV), pri 
príležitosti 60. výročia svojho vzni-
ku, ocenila významné osobnosti 
slovenskej vedy, odborníkov, ktorí 
pôsobili i doteraz pôsobia v jej ra-
doch. Medzi ocenenými je aj prode-
kan pre vedu, výskum a vonkajšie 
vzťahy Fakulty humanitných a prí-
rodných vied Prešovskej univerzi-
ty v Prešove prof. RNDr. Marián 
Reiffers, DrSc. Pamätnú plaketu 
prof. RNDr. Mariánovi Reiffersovi, 
DrSc. odovzdal, 11. septembra 2013, 
predseda SAV  prof. RNDr. Jaromír 
Pastorek, DrSc.
Srdečne blahoželáme, pán profesor. 
SAV ocenila hlavne svojich spolupra-
covníkov, aká bola Vaša spolupráca so 
SAV?
Spolupracujem so SAV prakticky 
od roku 1980 a v rokoch 2000-2005 
som bol členom predsedníctva 
SAV. Za tieto roky som sa podieľal 
na celom rade aktivít, ako sú dis-
lokácie, patenty, vynálezy, propa-
gácia a organizácia súťaží, bol som 
vedúcim vedeckým pracovníkom 
a bol som aj pri vzniku experimen-

SAV odovzdala pamätné plakety 
pri 60. výročí svojho vzniku

Prodekan FHPV PU v Prešove 
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. 

medzi ocenenými
tálnej fyzikálnej zá-
kladne v Košiciach, 
samozrejme okrem radu ďalších 
vedeckých aktitít.
Aký význam má toto ocenienie pre Vás 
a pre Prešovskú univerzitu v Prešove?
Ocenenia sú zaujímavé, ale nie naj-
dôležitejšie. Vnímam to ako pri-
pomenutie zaujímavej spolupráce 
a ocenenie môjho vkladu pre roz-
voj vedy na Slovensku, samozrejme 
hlavne v oblasti fyziky. Pre Prešov-
skú univerzitu v Prešove je každé 
ocenenie potvrdenie jej vedeckej 
úrovne a toto ocenenie môže po-
môcť rozvíjať vzťahy univerzity 
so SAV. Vidím veľký vedecký po-
tenciál na Prešovskej univerzite 
v Prešove, ako prodekan FHPV 
vidím napr. aj na našej fakulte ko-
lektívy, ktoré by mohli spoluprácu 
s SAV ďalej prehlbovať.
Pri tejto príležitosti sa núka otáz-
ka o aktuálnej situácii vo financovaní 
a podpore vedy na Slovensku, ako to 
vnímate?
Dlhodobo je veda na Slovensku 
podvyživená, nemáme systém roz-

voja vedy a situácia teda vôbec nie 
je priaznivá. Vieme síce hodnotiť 
vedu, ale nevieme ju oceniť. Trápi 
ma samozrejme otázka financova-
nia a rád by som videl perspektí-
vu napríklad v štrukturálnych fon-
doch, ktoré by ale nemali zabúdať 
na náš región.

PhDr. Branislav Frk, PhD.
Foto: Katarína Selecká (SAV), 

archív PU v Prešove

PU v Prešove na veľtrhu Akadémia &Vapac
V priestoroch NTC v Bratislave, 8. – 10. 10. 2013, sa pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej ko-
misie a Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uskutočnil 17. ročník najväčšieho me-
dzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry, Akadémia&Vapac. Svoje zastúpenie na ňom mala aj Prešovská univerzita 
v Prešove, ktorej zástupkyne, pracovníčky UNIPOCENTRA PU v Prešove, prezentovali všetkých osem fakúlt 
i pracoviská PU v Prešove a oboznámili uchádzačov s možnosťami štúdia na našej univerzite, hlavne čo sa týka 
širokej ponuky študijných programov. Zároveň študentom poskytli potrebné informácie, ktoré musia vedieť pred 

podaním prihlášky na štúdium v rámci Prešovskej uni-
verzite v Prešove.
„Najväčší záujem bol o zdravotnícke odbory, preklada-
teľstvo a tlmočníctvo, pedagogické vzdelanie, šport, ma-
nažment, biológiu, a v neposlednom rade aj o masme-
diálne štúdia,“ informovala nás Mária Mihaliková 
z UNIPOCENTRA PU v Prešove . 
Stánok PU v Prešove navštívilo viac ako 1500 domácich 
i zahraničných návštevníkov, 70 výchovných poradcov, 
zástupcov stredných škôl, ktorí evidujú svojich absol-
ventov ako úspešných študentov na našej univerzite. 

Ing. Gabriela Dzurišová, Odd. marketingu 
a propagácie UNIPOCENTRA PU v Prešove  
Foto: archív UNIPOCENTRA PU v Prešove
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„S hrdosťou a istotou môžeme konštatovať, že hľadanie, re-
lativizovanie, spochybňovanie, prekračovanie hraníc, túžba 
po dokonalosti sú a budú vždy súčasťou sveta. Nič neostá-
va rovnaké. Všetko sa mení, vynímajúc veci mumifikované, 
zamrazené alebo laboratórne uschované. Už aj alternatíva 
má svoju alternatívu. To, čomu bola alternatíva alternatívou 
predtým, je nová alternatíva tej starej teraz.“ 

Práve na tieto výstižné myšlienky by sme chceli nadvia-
zať v retrospekcii na 47. ročník festivalu Akademický 
Prešov (ďalej AP), ktorý sa konal v dňoch 28. apríla – 1. 
mája už tradične v priestoroch prešovskej alma mater. 
Okrem vedeckých, kabinetných priestorov sa jednotli-
vé podujatia realizovali na malej a veľkej scéne Divad-
la Alexandra Duchnoviča v Prešove (tá je už niekoľko 
rokov bázová scéna AP), v experimentálnej sále Divad-
la Jonáša Záborského a v posledných rokoch sú mnohé 
produkcie uvádzané v exteriéri mesta Prešov, čím sa 
snažia interpreti prekonať hranice medzi konvenčným 
a nekonvenčným, respektíve priblížiť sa pulzu mesta 
Prešov. 
Svojou umeleckou koncepciou festival nadviazal, ale 
zároveň i prekročil predchádzajúci ročník. Meander 
štartu predstavovalo heslo: „Vysokoškoláci v meste – 
mesto s vysokoškolákmi.“ Tento rok sa to naozaj po-
darilo mnohými uvedenými produkciami tak z dielne 
študentov, ako aj profesionálov. 
Každoročná vlna vysokoškolského festivalu je výni-
močná a originálna. 47. ročník mal niekoľko špecifík. 
Za najzávažnejší považujeme fakt, že všetky produk-
cie – profesionálne i amatérske / vysokoškolské – sa 
dotýkali pálčivých otázok súčasnosti. Jednotlivé pred-
stavenia polemizovali s rôznosťou emocionálnej roviny, 
problémovosťou medziľudskej komunikácie, rozorva-
nosťou osobnosti, emočnou nestálosťou atď. Interpreti 
sa pokúsili o spracovanie náročných tém, ktoré sa čítali 
ťaživo, sociálne, naturalisticky, ale zároveň symbolicky, 
ba až metafyzicky. Základný rozpor a – zjednodušene 
– kompozícia hier v mnohom nadväzovala na postdra-
matickú poetiku (čo pokladáme za originálny a inova-
tívny pokus vytvoriť akoby nosnú tému festivalu, kto-
rá prepájala jednotlivé vystúpenia). Jednotlivé telesá 
sa pokúsili stvárniť striedajúcu sa produktivitu a eko-
nomickú efektivitu modernej techniky (napr. potrebu 
stupňovania výkonu, obratu a zisku versus devastácie 
prírody, potláčanie ľudskej potreby rovnováhy s príro-
dou, harmónie, krásy atď.). Vytvorili nevšedný obraz 
degradácie ľudí na manipulované masy konzumu. Di-
menzia slobody indivídua je redukovaná na možnosť 
voľby, avšak spoločnosť si onú spomínanú degradáciu 
neuvedomuje, a preto sa potreby society stávajú neľud-
skými. 
Práve kvôli tomu považujeme 47. ročník za prekračujúci 
hranice svojho dlhoročného existovania a to v zmysle 
odvážneho pomenovania problémov tohto decénia tak 
zo strany profesionálnych, ako i vysokoškolských sú-
borov. V rámci Golanczynskej delenia inscenácií podľa 
tematického zamerania alternatívnych divadiel po roku 
1989 v Poľsku, sa rozlišujú tri skupiny. Tento ročník mal 
zastúpenie takmer v každej z nich.
1. Predstavenia vychádzajúce z publicistiky a smeru-
júce k univerzálnej vízii postindustriálnej spoločnosti.
2. Predstavenia vyjadrujúce problémy ľudskej existen-
cie, vzťah k životu, smrti, náboženstvu na konci 20. sto-
ročia, napr. Divadlo Andreja Bagara, Nitra – Dark play; 

S.T.O.K.A., Bratislava – Neistý grunt; B. Uhlár a kol. 
DISK, Trnava – Solitudo atď.
3. Predstavenia využívajúce hravosť, prevádzajúce 
umelecké experimenty, vychádzajúc v ústrety divá-
kom (napr. v pouličnom divadle), majú často charak-
ter karnevalu, napr. Túlavé divadlo, Trnava – Cyrano 
(alebo Bálabilé o Nose); Študentské divadlo Filozofickej 
fakulty Prešovskej univerzity Prešov s autorskou pro-
dukciou Jendrichovský Hrbatý Smrť (z) Jánošíkova, či 
performatívna produkcia dvoch členov spomenutého 
študentského súboru Dražba topánky.
Práve pre spomenuté indície považujeme 47. ročník 
AP za osobitý. Festival bol a aj je primárne platformou 
prezentácie umeleckej činnosti a ambícií slovenských 
vysokoškolákov. Súťaž pozostávala z troch stabilných 
kategórií: študentské divadlá, vlastná literárna tvorba, 
umelecký prednes. Je potrebné vyjadriť uznanie všet-
kým zúčastneným a vyzdvihnúť kreatívny prístup, kto-
rý napriek kríze umenia môžeme v každom ročníku 
bezpochyby vidieť. V kategórii študentských divadiel 
je potrebné vyzdvihnúť inovatívny, ale najmä nonkon-
formný prístup nitrianskych a prešovských študentov, 
ktorí sa pokúsili o netradičné prístupy pri spracovaní 
svojich produkcií (často autorských), za ktoré získali 
ocenenia i uznanie porotou. Plejáda produkcií predsta-
vovala divadelnú „koláž“, o čom svedčí i fakt, že jed-
notlivé vystúpenia boli realizované prostredníctvom 
niekoľkých typov i syntézy divadla napr. pohybovo – 
tanečného (Študentské divadlo VYDI, Nitra – Prejsť (si) 
telom); pouličného (Túlavé divadlo, Trnava – Cyrano 
(alebo Bálabilé o Nose); syntéza činoherného divadla 
s využitím princípov bábkarskej tvorby (VŠMU, Bra-
tislava – Jozef Mokoš: Alica); performatívneho (Pasi 
Mäkelä, Praha – Tonttu); alternatívneho (Študentské di-
vadlo Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Pre-
šove s autorskou produkciou Jendrichovský Hrbatý 
Smrť (z) Jánošíkova, či performatívna produkcia dvoch 
členov spomenutého študentského súboru Dražba to-
pánky; S.T.O.K.A, Bratislava – Neistý grunt) atď. 
Na festivale sa okrem domácich súborov vždy v bloku 
prehliadka profesionálnych súborov predstavia i za-
hraniční hostia, inak tomu nebolo ani tento rok. Svo-
jou účasťou poctil podujatie konceptuálny umelec fín-
skeho pôvodu Pasi Mäkelä – Tonttu. Jeho performance 
bola založená na princípoch kombinovania avantgard-
ných tancov, no v našom kultúrnom kontexte bola od-
vážnym, i keď zaujímavým pokusom ako hovoriť o ne-
synchrónii človeka a prírody. Ďalším bol poľský súbor 
Teatr MOMO z Katovíc – Podarunek. Uvedenú produk-
ciu možno charakterizovať ako plastické – neverbálne 

Týždeň atraktívneho divadla alebo 
o 47. ročníku Akademického Prešova
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divadlo s osobitou štylizáciou, ktoré sme mohli vidieť 
v tvorbe plastických obrazov za pomoci tela – hudby – 
svetla. Svojou formou bola inscenácia vytiahnutou mo-
rou a jej odkaz bol jednoznačným varovaním pred ma-
tériou a falošnou ilúziou človeka v honbe po majetku. 
Inakosť tohto ročníka potvrdila i účasť vzácneho za-
hraničného hosťa z poľskej Poznane Teatr Ósmego Dnia 
s kultovým predstavením Archa. To, pripomenulo di-
vákom, že žijeme v časoch tulákov, kočovníkov a ľudí, 
ktorí stále pred niečím utekajú, putujú celými konti-
nentmi a zohrievajú si duše spomienkami na ozajstný 
domov: duchovný, geografický alebo len vysnívaný. Sú-
bor má medzinárodné renomé a je symbolom angažo-
vaného divadla, ktoré pulzuje rytmom najdôležitejších 
politických udalostí a sociálnych problémov. „Piscator 
nám ukázal, že herec môže povedať divákom, aby ho počúvali 
len v prípade, že má čo povedať. A ak okrem toho, že obdivuješ 
sám seba, nemáš čo povedať, tak uhni a počúvaj niekoho iné-
ho, čo má čo povedať. A čo to znamená, mať čo povedať? To 
je práve politické divadlo. A prečo divadlo? Pretože je jednou 
z ciest, ako môžeme určitým spôsobom komunikovať mimo 
oblasti kníh, hudby. Ide o verejný rituál, verejnú interakciu, 
ktorá má veľkú politickú silu, veľké politické možnosti.“ (Ju-
dith Malinová, Living theatre). 
Integrálnu súčasť festivalu už pravidelne tvoria diva-
delné workshopy, ktoré ponúkajú vysokoškolákom za-
žiť neopakovateľnú a ničím nenahraditeľnú skúsenosť 
– proces umeleckej tvorby v živej a variabilnej insce-
načnej praxi. Nebolo tomu inak ani na tohtoročnom 
festivalom fóre. Spomeňme aspoň podaktoré z nich: 
Tanečné divadlo manželov Morochovičovcov, Herec 
a figurína I (Z. Henčeková), Herec a figurína II (K. Ho-
rák a M. Pukan), Site specific (M. Pukan, E. Kušnírová, J. 
S. Sabol), Nebo, peklo, Kocúrkovo... (J. Rázusová), Frag-
menty II (K. Horák, M. Pukan), P. Weiss Marat Sade (T. 
Gawron) a i.
Osobitnú časť sprievodných akcií AP tvorila Univerzita 
divadla a literatúry. V rámci nej mali možnosť účastníci 
podujatia absolvovať komponované programy i nefor-
málne besedy s umeleckými tvorcami (Peter Milčák, 
PhDr. Andrea Bokníková, PhD.; spisovateľky Mária 
Modrovich, Zuzana Kepplová;), s vedcami z literárnej 
i teatrologickej oblasti (PhDr. Elena Knopová, PhD.; 
PhDr. Ladislav Čavojský, CSc.; PhDr. Andrej Maťašík, 
PhD.; Marcin Świerad). 
Počas podujatia zarezonoval i rad podujatí, ktoré le-
movali program. Organizované boli ďalšími fakulta-
mi Prešovskej univerzity ako i Inštitútu estetiky, vied 
o umení a kulturológie napr. vystúpenie Zboru Pra-
voslávnej Bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity 
Prešov; Hudobná skupina Anastázis pri Gréckokato-
líckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity, Pre-
šov; (Ne) umenie experimentálna výstava organizova-
ná pod záštitou študentov 4. ročníka odboru Estetika. 
Výsledky troch stabilných súťažných kategórií AP 2013 

VÝSLEDKY V KATEGÓRII ŠTUDENTSKÉ DIVADLÁ 
V kategórii Študentské divadlá ocenenie získali:

ŠD FF PU Prešov (na základe umelecky podnetných 
divadelných projektov Nebo, peklo, Kocúrkovo...; He-
rec a figurína I., II., Fragmenty II., Performatívne pro-
dukcie hereckej dvojice P. G. Hrbatý a J. Jendrichovský)  
ŠD VYDI FF UKF Nitra (za invenčnú pohybovú perfor-
manciu Prejsť (si) Telom a dve inscenácie Rozhodnutie pre 
zajtrajšok a možno len Peter a Lucia; Z východu na západ)  
ŠD Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra (za synte-
tický divadelný tvar v inscenácii Tracyho Tiger; a ďal-
šie divadelné produkcie Príbeh jednej Zeme; Hra na 3; 
Škaredé kačiatko) 
Individuálne ceny:
Petrovi G. Hrbatému a Jánovi Jendrichovskému – ŠD 
FF PU Prešov (za osobitý generačný divadelný výraz 
v produkciách Smrť (z) Jánošíkova; a tvorivých dielňach 
Herec a figurína I., II.)
Lukášovi Božíkovi z ŠD VYDI pri FF UKF Nitra (za in-
venčné stvárnenie postavy vo fyzickom divadle – Prejsť 
(si) Telom)
Márii Ševčíkovej (za plnohodnotný herecký výraz pri 
stvárnení klasického i alternatívneho typu divadla v in-
scenáciách Rozhodnutie pre zajtrajšok a možno len Peter 
a Lucia; Z východu na západ)

VÝSLEDKY V KATEGÓRII UMELECKÝ PREDNES/
Poézia
1. miesto neudelené 
2. miesto neudelené 
3. miesto Barbora Pavelová; FF PU Prešov; AjSjL 
a Adriana Hovancová FiSjB
Próza
1. miesto neudelené 
2. miesto Dominik Petruška; FF PU Prešov, FiSjL 
3. miesto Katarína Želinská; VŠMU Bratislava, 
dramaturgia a réžia

VÝSLEDKY V KATEGÓRII VLASTNÁ LITERÁRNA 
TVORBA 
Poézia
1. miesto Veronika Jančíková; FF PU Prešov, SJL 
2. miesto Zuzana Klučárová; FF PU v Prešove, psychológia 
3. miesto Katarína Hrabčaková; FF PU Prešov, S/A 
a Monika Hojdanová; Masarykova univerzita Brno, PF, 
molekulárna biológia
Próza
1. miesto Katarína Vargová; VŠMU Bratislava, scénaristika 
2. miesto Ria Gehrerová; FF UK Bratislava, žurnalistika 
3. miesto Dáša Krištofovičová; VŠMU Praha, bábkové diva-
dlo, scénografia a Michal Mitrík; FF PU Prešov, psychológia 
a Lukáš Pazera; FF PU Prešov, MŠ

Mgr. Jozefína Štefanská 
Foto: archív AP
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Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 
Akademický Prešov má na Prešovskej univerzite v Pre-
šove bohatú a dlhú tradíciu. Umelecky nadaní mladí 
ľudia sa v rámci nej prezentujú v oblasti študentské-
ho a alternatívneho divadla, umeleckého prednesu 
i vlastnej literárnej tvorby. Zároveň majú možnosť 
sledovať vystúpenia profesionálnych súborov, zú-
častniť sa tvorivých dielní a konfrontovať sa so súčas-
nou literárnou a umeleckou tvorbou prostredníctvom 
prednášok a seminárov. Jedným zo sprievodných 
programov tohtoročného už 47. ročníka bolo stretnu-
tie s prom. etnografom PhDr. Jánom Olejníkom, CSc., 
žijúcim v Novom Smokovci, ktoré pripravila a viedla 
doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD. 
Jeho zaujímavá a hlavne inšpiratívna prednáška 
na tému Estetično v hmotnej a duchovnej kultúre patrila 
ku skutočným skvostom celého podujatia. Bola dôka-
zom toho, že aj napriek vysokému veku je možné stále 
aktívne zúročovať výsledky svojej výskumnej práce, 
založenej – konkrétne u pána etnografa – na spraco-
vávaní nadobudnutého etno-materiálu a dokumentá-
cie. Stretnutie sa uskutočnilo 2. mája 2013 v študovni 
Univerzitnej knižnice, pričom hosťom Prešovskej uni-
verzity v Prešove bol pán Olejník prvýkrát. O tom, 
že išlo o výnimočného a erudovaného hosťa, svedčí 
okrem zápalu, ktorý bolo badať v očiach poslucháčov, 
aj jeho rozsiahla publikačná činnosť, dosahujúca po-
čet 1180 publikačných jednotiek. Okrem toho je nutné 
spomenúť, že sa podieľal na inštalovaní etnografic-
kých expozícií v Prešove, Košiciach, Sabinove, Popra-
de, Ždiari. Založil zároveň etnografické oddelenie 
Múzea TANAPu, ktoré bolo dlhý čas jeho hlavným 
pôsobiskom. Je členom NIF (Nordic Institut Folklo-
re) vo Fínsku. Bol členom etnografických spoločností 
v Nemecku, USA. Realizoval výskumy v Maďarsku, 
Poľsku, Rumunsku, ZSSR, Dánsku, Švédsku, Fínsku. 
Viedol výskumy v prostredí Laponcov, Indiánov, Bas-
kov. O výsledkoch svojich bádaní prednášal na uni-
verzitách vo Švédsku, Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, 
Dánsku, Švajčiarsku. 

Prešovská univerzita v Prešove

Vzácny hosť Akademického Prešova
Pán Olejník zaujal divákov od prvého mo-
mentu. Študovňa sa plnila a každý bol zve-
davý, čo mu prednáška prinesie. Nikto však 
nečakal také množstvo energie, príjemnej at-
mosféry a predovšetkým pútavým spôsobom 
vyrozprávané príbehy etnografického vý-
skumu a reflexie ľudského života na dedine. 
Každý ostal prekvapený, príjemne potešený, 
ba i pobavený, ale predovšetkým plný obdivu 
k prezentácii priam encyklopedickej pamäti 
prednášajúceho, ktorý nezabudol ani na jed-
ného človeka, s ktorým kedy prišiel do kon-
taktu, či už išlo o žiakov, ktorých učil, ženy 
(panie, ako ich sám oslovoval), ktoré v rámci 
svojho výskumu stretával, alebo kolegov vý-
skumníkov, s ktorými sa počas svojej odbor-
nej praxe konfrontoval. Z jeho slov bolo cítiť 
vzájomný rešpekt k ľuďom, folklóru, kráse 
a etnografii ako takej. Veľmi príjemne a pre-
dovšetkým autenticky pôsobilo na divákov aj 

bezprostredné striedanie dialektov a nárečí východné-
ho Slovenska, ktorými pán Olejník počas rozprávania 
vhodne ilustroval atmosféru a naturel jednotlivých re-
giónov. 
Celá prednáška začala vystúpením vysokoškolského 
folklórneho súboru Torysa, ktorý navodil tú správnu 
atmosféru, aby boli diváci pripravení počúvať a dozve-
dieť sa niečo o slovenských tradíciách, folklóre a kultú-
re a o estetickej dimenzii týchto zložiek života. Ešte aj 
táto časť programu bola následne zahrnutá do komen-
tárov a ilustrácií prednášajúceho, ktorý či už na kroji, 
alebo na samotnom vystúpení poukazoval na jednotli-
vé zložky estetična a jeho prepojenie s ľudovou tradí-
ciou. Apeloval na fakt, že človek sa má pozerať s otvore-
nými očami a v prirodzenosti vôkol seba, v národnom, 
v ľudovom a v prírodnom nájde zaľúbenie a estetično 
ako také.  
Okrem dlhodobej výskumnej práce v teoretickej oblasti 
sa Ján Olejník zapísal do dejín aj množstvom dokumen-
tárnych filmov, ktoré spracovávali a ilustrovali zvyky 
a folklór na dedinách. Aj preto sme mali na prednáške 
možnosť vzhliadnuť pasáž z filmu Pascha v Jakubanoch, 
ktorý natočila Slovenská televízia v r. 1993. Mohli sme 
vidieť originálnosť, pôvodnosť a dobovosť oslavy Veľ-
kej noci prostredníctvom starého byzantského obradu, 
ktorý bol prepojené s doplňujúcimi komentármi pred-
nášajúceho a následne dokreslený vtipnými, ale aj prí-
nosnými príhodami z natáčania. Bolo až pozoruhodné 
vnímať prepojenosť a súvislosti jednotlivých zvykov 
u nás navzájom, ale aj s inými krajinami. Osviežujúce 
a pre obe strany prínosne boli aj otázky auditória, o to 
viac, že medzi pýtajúcimi sa boli predovšetkým mla-
dí študenti, venujúci sa prakticky folklóru a zvykom, 
čo svedčí o tom, že záujem o našu minulosť a zvyky je 
stále živý. 

Mgr. Lukáš Makky
člen organizačného štábu Akademického Prešova

Foto: archív Inštitútu estetiky,
vied o umení a kulturológie FF PU



/27/

Gréckokatolícka teologická fakulta 25. septembra 
2013 otvorila akademický rok 2013/2014 slávnost-
nou archijerejskou liturgiou sv. Jána Zlatoústeho 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Celebro-
val Mons. SEODr. Milan Lach, SJ, pomocný biskup 
Prešovskej archieparchie, koncelebrovali kňazi – 
pedagógovia Gréckokatolíckej teologickej fakulty. 
V úvode homílie sa Mons. SEODr. Milan Lach, SJ 
prihovoril samotným študentom – prvákom, keď 
spomínal na svoje študentské časy, ale podotkol 
tiež, že každý študent má v novej situácii očaká-
vania i strach. Povzbudil nielen prvákov, ale všet-
kých študentov, aby rozvíjali svoje kritické mysle-
nie a kreativitu. Študent dnešnej modernej doby 
má byť „dotieravý“, má využívať svoj čas, preto-
že nikdy nevieme, kam nás Boh vyšle. Pedagógov 
vyzval, aby boli na svojich študentov nároční, ale 
nezabúdali na ľudskosť a na fakt, že aj oni sami boli študentmi.  Na záver homílie upozornil, že predovšetkým 
svedectvo života každého z nás je pre dnešnú dobu dôležité a zacitoval slová slovenskej populárnej skupiny Elán 
.... „oblečme si dresy, aby bolo jasné, kto za koho kope.“ 
Slávnosť otvorenia akademického roka pokračovala imatrikuláciou prvákov, ktorých privítal prodekan pre dok-
torandské štúdium a rozvoj doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. Študent 1. ročníka Katolíckej teológie 
Martin Tokár za všetkých zložil slávnostný sľub. Nasledoval príhovor dekana fakulty Mons. prof. ThDr. Petra 
Šturáka, PhD. Prodekan pre vzdelávaciu činnosť a akreditáciu PhDr. Jaroslav Coranič, PhD. predstavil študijné 
programy, ktoré sa vyučujú na fakulte v akademickom roku 2013/2014 a zverejnil počty študentov. Na záver celej 
slávnosti boli odovzdané diplomy študentom, ktorí ukončili doktorandské štúdium v odbore Katolícka teológia. 
Slávnostný deň pokračoval obedom v Gréckokatolíckom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, kam boli 
pozvaní všetci zamestnanci fakulty spolu s novým pomocným biskupom Mons. SEODr. Milanom Lachom, SJ. 

PaedDr. Silvia Nováková, Foto: archív GTF PU v Prešove

Akcie a podujatia

Slávnostné otvorenie akademického roka 
2013 – 2014 na GTF PU v Prešove

Pomocný biskup Milan Lach v homílii

Pár dní pred oficiálnym otvorením nového akademického roka, 
v stredu 18. septembra 2013, sa na Gréckokatolíckej teologickej fakul-
te v Prešove uskutočnila pravidelná duchovná obnova pedagógov, za-
mestnancov a doktorandov. Základnou myšlienkou obnovy boli vety 
z Jánovho evanjelia: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale 
kto sa napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude žízniť naveky.“ (Jn 4, 13b-14a)
Kolektív fakulty sa stretol ráno na spoločnej modlitbe Tretieho času 
v kaplnke blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Katechézu  
a povzbudivé slová pre pedagógov a doktorandov viedol vranovský 
protopresbyter ThLic. Michal Zorvan, ktorý si za základ svojej pred-
nášky vybral tézu „Boh stačí pre život človeka“, pretože on má pre nás 
všetko pripravené. Pedagógov a doktorandov povzbudil, aby hľadali 
prameň a nevytvárali si cisternu. Aby mohli odovzdávať vedomosti 
ďalej, musia svoju nádobu naplniť. Počas obnovy Michal Zorvan na-
bádal k sebaformovaniu, napredovaniu v pravde a varoval pred faloš-
nou pravdivosťou. Po prednáške bol všetkým zúčastneným poskytnu-
tý priestor a čas pre osobné rozjímanie a prijatie sviatosti zmierenia 
a pokánia. Vrcholom duchovnej obnovy bola slávnostná liturgia, ktorú 
celebroval Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan fakulty. 
Aj toto je forma, ktorou sa dá vkročiť do nového akademického roka 
a načerpať potrebnú silu do práce, ktorá je pred nami. 

PaedDr. Silvia Nováková, Foto: archív GTF PU v PrešoveOduševnená homília Michala Zorvana

Duchovná obnova pedagógov na GTF
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Vznikla v roku 1953 na Vysokej pedagogickej škole 
v Prešove so zámerom vzdelávať pedagógov  ukra-
jinského jazyka a literatúry pre základné a stredné 
školy s vyučovacím jazykom ukrajinským a s vyučo-
vaním ukrajinského jazyka a odborných pracovní-
kov pre kultúrne a osvetové zariadenia a inštitúcie 
ukrajinskej národnostnej menšiny. 

Ukrajinský jazyk sa na katedre študoval samostatne 
alebo v kombinácii s inými disciplínami. Za obdobie 
svojej 60-ročnej existencie katedra vychovala stovky 
kvalifikovaných učiteľov ukrajinského jazyka a litera-
túry pre základné a stredné školy a desiatky odbor-
ných pracovníkov, ktorí našli svoje uplatnenie ako 
osvetoví pracovníci, redaktori, novinári a pod.
V súčasnosti katedra zabezpečuje denné bakalárske 
a magisterské štúdium v odbore učiteľstvo akademic-
kých predmetov, prekladateľstvo a tlmočníctvo a slo-
vanské jazyky a literatúry. Ukrajinský jazyk v učiteľ-
skom odbore možno študovať v kombinácii s týmito 
disciplínami: slovenským jazykom, ruským jazykom, 
anglickým jazykom a nemeckým jazykom, francúz-
skym jazykom, dejepisom, filozofiou, etikou, estetikou 
a výchovou k občianstvu. V medzifakultnom štúdiu  
učiteľstva je v ponuke ukrajinský jazyk s hudobnou 
výchovou a ukrajinský jazyk s rusínskym jazykom.  
V rámci prekladateľstva a tlmočníctva katedra ponú-
ka jednoodborové štúdium a dvojodborové štúdium 
ukrajinský jazyk a kultúra  s  nemeckým jazykom a kultúrou,  
anglickým jazykom a kultúrou,  francúzskym jazykom a kul-
túrou a ruským jazykom a kultúrou.
Študenti katedry majú možnosť absolvovať jazykovú 
stáž na Národnej pedagogickej univerzite M. Draho-
manova v Kyjeve.

Katedra ukrajinistiky jubiluje
Katedra ukrajinistiky Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove oslávila 
60. výročie svojej existencie

Vedeckovýskumná činnosť na ka-
tedre má charakter jazykovedný 
a literárnovedný. Katedra ukrajinis-
tiky sa venuje výskumu súčasného 
ukrajinského jazyka, konfrontač-
nému výskumu ukrajinského jazy-
ka a slovenského jazyka, výskumu 
ukrajinských nárečí na východnom 
Slovensku, výskumu jazyka miest-
nych spisovateľov, výskumu dejín 
literatúry celkove a areálovej lite-
ratúry Rusínov-Ukrajincov od naj-
dávnejších čias až po súčasnosť.  
V oblasti odborného a umeleckého 
prekladu v jej praktickom i teoretic-
kom rozmere sa zameriava na pre-
klad odborných textov, básnických 
i prozaických textov a teóriu a kri-
tiku slovensko-ukrajinského pre-
kladu. Katedra sa zameriava aj 
na výskum teórie a metodiky vyu-
čovania ukrajinského jazyka na jed-

notlivých typoch škôl, na tvorbu učebníc a učebných 
textov z jazyka a literatúry, na tvorbu prekladových 
ukrajinsko-slovenských slovníkov, na tvorbu pedago-
gických dokumentov, učebných plánov, učebných os-
nov a štandardov z ukrajinského jazyka a literatúry 
pre národnostné školy.

Pri príležitosti okrúhleho jubilea sa 16. mája 2013 v za-
sadacej sieni dekana FF PU konal odborný seminár 
Národnostné školstvo na Slovensku a v susedných krajinách. 
Organizátormi podujatia boli Inštitút rusistiky, ukra-
jinistiky a slavistiky, Katedra ukrajinistiky, Centrum 
ukrajinistiky, Metodicko-pedagogické centrum v Pre-
šove a Asociácia ukrajinistov Slovenska.
Seminár umeleckým slovom a ľudovým spevom 
v úvode pozdravili študenti-ukrajinisti. Následne mo-
derátorka podujatia doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc., 
na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity pri-
vítala domácich a zahraničných hostí.
Za vedenie Filozofickej fakulty PU sa prítomným pri-
hovorila prof. PhDr. V. Žemberová, CSc., prodekanka 
pre vedu a umeleckú činnosť FF PU, ktorá ocenila prácu ka-
tedry ukrajinistiky.
Prof. PhDr. M. Čižmárová, CSc., riaditeľka IRUS, vy-
stúpila s príspevkom Súčasné národnostné školstvo 
na Slovensku, v ktorom sa zamerala na vysoké škol-
stvo, prípravu pedagógov v jazyku menšín na viace-
rých pedagogických a vedeckých pracoviskách na Slo-
vensku. Prezentovala súčasnú Katedru ukrajinistiky 
a jej študijné odbory bakalárskeho a magisterské-
ho štúdia: 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, 
2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo, 2.1.28 slovanské 
jazyky a literatúry v dennej forme a tiež doktorandské 
štúdium v dennej a externej forme štúdia. Profesorka 
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Hosťami seminára z Ukrajiny boli T. Paľko, riaditeľka 
Zakarpatského inštitútu postgraduálneho vzdelania 
v Užhorode, a doc. O. Ivats, CSc., ktoré uviedli príspe-
vok Zabezpečenie vzdelávacích a jazykových potrieb národ-
nostných menšín Zakarpatskej oblasti spojený s prezen-
táciou. Referát bol zameraný na vzdelávanie menšín 
na Zakarpatsku s dôrazom na slovenskú národnostnú 
menšinu.
Dr. M. Czempka-Wewióra, členka Katedry slavistiky 
IRUS FF PU vystúpila s príspevkom v poľskom jazy-
ku Systém edukácie v Poľsku a formy výučby ukrajinského 
jazyka, sprevádzaným prezentáciou.
Generálna konzulka Ukrajiny v Prešove prof. O. Benč, 
PhD., blahoželala prof. M. Čižmárovej, CSc., k jubileu 
Katedry ukrajinistiky a venovala katedre knižné pub-
likácie a kvetinový dar. 
Prof. L. Beley, DrSc., predniesol pozdravný list dekana 
Filologickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity 
doc. Jurija Bidziľu, CSc.
Bulharská lektorka IRUS doc. Dobrina Georgieva Das-
kalova,  CSc., sa pripojila ku gratuláciám a priblížila 
svoje pedagogické pôsobenie na Prešovskej univerzite.
V rámci diskusie vystúpil prof. PhDr. M. Štec, DrSc., 
bývalý pracovník Katedry ukrajinistiky. Reagoval 
na odznené príspevky a poukázal na príčiny celkové-
ho úpadku  ukrajinských škôl na Slovensku.
Seminára sa zúčastnili súčasní a bývalí pracovníci ka-
tedry, spomínaní hostia zo zahraničia, riaditelia a uči-
teľky ukrajinského jazyka národnostných škôl – ZŠ 
Jarabina, ZŠ Chmeľová, ZŠ Habura a Spojenej školy 
T. Ševčenka v Prešove. Prítomná bola aj PhDr. Mária 
Choborová, riaditeľka štátnej školskej inšpekcie v Pre-
šove a PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., riaditeľ 
regionálneho pracoviska metodicko-pedagogického 
centra v Prešove, ktorý prítomným učiteľkám ukra-
jinského jazyka, úspešným absolventkám vzdeláva-
nia v MPC, slávnostne odovzdal osvedčenie o absolvo-
vaní vzdelávania. 
Pre zahraničných účastníkov seminára bola na druhý 
deň pripravená exkurzia po Prešove.
Pri príležitosti 60. výročia vzniku katedry, dekan Fi-
lozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., udelil Katedre ukra-
jinistiky pamätnú medailu na zasadnutí Vedeckej rady 
FF PU v Prešove, 20. 6. 2013. V pozdravnom liste po-
ukázal na dejiny pracoviska, zapísané v historických 
dokumentoch akademického života v Prešove, v pa-
mäti Prešovskej univerzity a Filozofickej fakulty Pre-
šovskej univerzity v Prešove. Vyzdvihol prínos ukraji-
nistiky na akademickom pracovisku v rámci literárnej 
vedy a lingvistického porovnávacieho výskumu i  pre-
kladateľských aktivít členov katedry pre potreby spo-
ločenskej a kultúrnej praxe ako prirodzených súčastí 
národného a nadnárodného poznávacieho procesu. 
V závere listu dekan poďakoval tvorivým pracovní-
kom za ich dlhoročné výsledky a zaželal úspechy pri 
rozvíjaní modernej vedy a vzdelávania na pôde alma 
mater.

Mgr. Miriama Jakubiková
Foto: archív IRUS FF PU

M. Čižmárová poukázala na aktívne zapojenie členov 
katedry do riešenia vedecko-výskumných grantových 
projektov Vedeckej grantovej agentúry a Kultúrnej 
a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a SAV, Lingvokulturolo-
gického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra exce-
lentnosti na FF PU, prezentovala publikačné  výstupy 
pracoviska v podobe vedeckých monografií, vysoko-
školských učebníc a učebných textov, prekladových 
slovníkov, konferenčných zborníkov a i. 
Problémom ukrajinského národnostného školstva v šesťde-
siatych rokoch 20. storočia sa vo svojom príspevku veno-
vala JUDr. PhDr. A. Virostková zo Spoločenskovedné-
ho ústavu  SAV v Košiciach. 
Doc. H. Myronova, CSc., z Ústavu slavistiky Filozofic-
kej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, oboznámi-
la účastníkov podujatia s možnosťami štúdia ukraji-
nistiky na území Českej republiky. 

Akcie a podujatia
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Turecko
Na Katedre geografie a regionálne-
ho rozvoja organizujeme už druhý 
rok zahraničné exkurzie. Nadväzu-
jeme na ich tradíciu spred viacerých 
rokov. Uskutočňujeme ich formou 
10 dňových „adventures“ expedí-
cií. Cestujeme autobusom, spíme 
vo voľnej krajine, prípadne v kem-
poch, stravujeme sa najmä z vlast-
ných zásob, ale samozrejme ochut-
náme aj miestnu kuchyňu a domáce 
špeciality. Hlavným zámerom takto 
organizovaných exkurzií je spozná-
vanie geografických reálií vybranej 
destinácie. Za týmto účelom sme sa 
vybrali v júni roku 2012 do Turecka 
a v júni roku 2013 do Pobaltia.
Expedícia Turecko 2012 mala za cieľ 
bližšie spoznať krajinu nachádza-
júcu sa na rozhraní Európy a Ázie. 
Turecko, ktoré sa usiluje o vstup 
do EÚ je predmetom záujmu nie-
len európskych a svetových médií, 
ale aj návštevníkov, dovolenkárov 
a turistov. Krajina na Bospore má 
obrovský ľudský a ekonomický po-
tenciál. Jej prírodné lokality a kul-
túrne pamiatky nenechajú nikoho 
ľahostajným. Kto chce vidieť naj-
viac antických skvostov, mal by sa 
rozhodne vybrať do Turecka, keďže 
polostrov Malá Ázia patril v minu-
losti k miestam ich najväčšieho sú-
stredenia. Zároveň je to moslimská 
krajina, takže kontakt s iným kul-
túrnym a náboženským prostredím 
bol tiež silným motivačným fakto-
rom. Exkurziu sme začali trans-
ferom cez Maďarsko, Rumunsko 
a Bulharsko. Nočný prechod pri 
splne Mesiaca cez karpatské prie-
smyky v Rumunsku mal svoje ne-
obyčajné čaro. V treťom najväčšom 
bulharskom meste, Varne sme si 
urobili dlhšiu prestávku a pozreli 
si mesto, založené gréckymi kolo-
nistami už v 6. storočí pr. Kr. V sta-
roveku bolo  známe ako vojenský 
tábor Odessos. Varna sa dostala ho 
povedomia aj porážkou kresťan-
ských vojsk Turkami v ľahko zapa-

Geografické exkurzie v Turecku a Pobaltí
mätateľnom roku 1444. 
Z viacerých pamiatok 
je najmajestátnejšou 
a najvýznamnejšou 
pravoslávna katedrá-
la Zosnutia presvätej 
Bohorodičky, postave-
ná koncom 19. storočia 
v novobyzantskom ar-
chitektonickom štýle. 
Vzácny ikonostas zho-
tovili macedónski maj-
stri začiatkom 20. sto-
ročia. Varna je medzi 
slovenskými dovolenkármi spojená 
predovšetkým s rekreačnými akti-
vitami súvisiacimi s morom. To sme 
využili aj my na kúpanie a oddych 
pred ďalšími tisícami kilometrov už 
na tureckom území. Vychádzajúc 
z mesta sme „obdivovali“ rozsiahle 
rómske geto nachádzajúce sa pria-
mo vedľa hlavnej dopravnej tepny 
smerujúcej na juh Bulharska. Viace-
rí zo študentov zažili svoju premié-
ru pri vstupe do krajiny s vízovou 
povinnosťou. Aký to rozdiel opro-
ti Schengenskému priestoru, kde 
môže človek bez obáv cestovať na-
príklad od ukrajinsko - slovenských 
hraníc až k Atlantiku. Vstupujeme 
do krajiny polmesiaca.
Tento symbol islamu v podobe ob-
rovských zástav a emblémov nás 
bude sprevádzať celou cestou. Turci 
sú veľkí patrioti, čo dávajú patrične 
najavo napríklad počas športových 
zápolení (najmä futbalových zápa-
sov) a kultúrnych podujatí. Naša 
cesta smeruje cez úrodnú Tráciu 
v európskej časti krajiny na polo-
strov Gallipoli (Gelibolu). Kto videl 
rovnomenný film s Melom Gibso-
nom z roku 1981, ten si môže urobiť 
aspoň približný obraz o bojiskách 1. 
svetovej vojny a o množstve zmare-
ných životov. Operácia Dardanely 
alebo bitka o Gallipoli prebiehajúca 
od apríla 1915 do januára 1916 mala 
za cieľ obsadiť prieliv Dardanely 
a získať prístup do Marmarského 
mora. Tým by bolo ohrozené hlav-

né mesto Osman-
skej ríše, Istanbul. 
Spomínaná ope-
rácia mala vojen-
sky a ekonomicky 
pomôcť aj Rusku. 
Bojov sa zúčastni-
li na oboch stra-
nách desaťtisíce 
vojakov. Približne 
500 000 väčšinou 
mladých mužov 
- Turkov, Britov, 
Francúzov, Aus-
trálčanov, Novo-

zélanďanov a Indov tu našlo svoju 
smrť, boli ranení, alebo nezvestní. 
Práve pre Austrálčanov a Novozé-
lanďanov majú miesta bojov osobit-
ný význam. Každý rok ich sem pri-
chádzajú stovky počas  tzv. Anzac 
Day.  S vojenskými operáciami sa 
spájajú mená ako Churchill, Kitche-
ner, Mustafa Kemal a ďalšie. Na tra-
jekte sme sa preplavili cez úžinu 
Dardanely na ázijskú časť Turecka, 
do mesta Çanakkale. Dardanely, 
alebo Hellespont patrili už v dáv-
nej minulosti k najvýznamnejším 
vodným koridorom sveta. Sú dlhé 
65 km a v najužšom mieste majú 
iba 1,3 km. Z brehu, aj priamo z tra-
jektu sme videli značné množstvo 
lodí prepravujúcich tovar z rôznych 
kútov sveta, čo len zvýrazňuje ich 
ekonomický a strategický význam. 
Našou nasledujúcou zastávkou bola 
jedna z najznámejších svetových ar-
cheologických lokalít, Trója (Truva) 
(UNESCO). Do povedomia svetovej 
verejnosti sa dostala prostredníc-
tvom nemeckého archeologického 
nadšenca, Heinricha Schliemanna, 
ktorý tu začal realizovať svoje vy-
kopávky v roku 1870. Z lokality sú 
v súčasnosti iba ruiny, ktoré laikovi 
veľa nepovedia. Najfotografovanej-
šou „pamiatkou“ je drevená napo-
dobenina známeho Trójskeho koňa, 
pomocou ktorého sa ľsťou dostali 
po 10 rokoch obliehania do mesta 
Achájci a vyplienili ho. My sme sa 
premenili na dobyvateľov a nahr-
nuli po rebríku rovno do konské-
ho brucha. Z mystickej Tróje sme 
pokračovali smerom na juh pozdĺž 
pobrežia Egejského mora. Celou 
cestou až do Izmiru nás sprevádza-
li nádherné prírodné scenérie v po-
dobe morských zálivov na jednej 
strane a masívnych horských chrb-
tov na strane druhej. Množstvo vy-
budovaných turistických rezortov 
lemujúcich západné pobrežie Tu-
recka odráža výrazný ekonomický 
rast. Výrazné investície do cestov-
ného ruchu sa v Turecku prejavu-
jú v rozvoji kvalitnej infraštruktúry 
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a služieb, čo sa prirodzene odráža 
vo zvýšenej návštevnosti krajiny. 
Aj pre Slovákov predstavuje v sú-
časnosti Turecko jednu z najobľú-
benejších zahraničných destinácií. 
Zastavujeme sa v lokalite Perga-
mon (Bergama), ktorá dala svetu 
názov predchodcu papiera. Perga-
men je vyčistená oslia, kozia alebo 
ovčia koža, špeciálne spracovaná, 
postupne vybrúsená a vyleštená 
na tenkú blanu. Vznik pergamenu 
sa všeobecne považuje za dôsle-
dok rivality medzi Pergamonom 
a Egyptom, ktorý mal v staroveku 
„akýsi“ monopol na obchodovanie 
s papyrusom, dovtedy najrozšíre-
nejším materiálom na písanie. Sna-
ha o vybudovanie knižnice, ktorá 
by konkurovala svetoznámej Ale-
xandrijskej knižnici viedla k zalo-
ženiu podobnej inštitúcie v roku 
170 pr. Kr., ktorá počas svojej exis-
tencie dokázala zhromaždiť pri-
bližne 200 000 zvitkov. Nad mestom 
sa týči akropola, z ktorej je famóz-
ny panoramatický pohľad na okoli-
tú krajinu, ako aj jednotlivé histo-
rické artefakty. Stavbou, ktorú nie 
je možné obísť je divadlo pre 15 000 
divákov, umne zakomponované 
do skalného masívu. V antike to 
bol najstrmší amfiteáter sveta. Kto 
chce vidieť zachovanú sochársku 
výzdobu Diovho oltára, mal by sa 
vybrať do Berlína, kde je komplet-
ne zrekonštruovaný a vystavený 
v povestnom Pergamskom múzeu. 
Pergamon dal svetu aj významnú 
osobnosť v podobe lekára Galé-
na. Naša trasa smeruje k ďalšiemu 

skvostu, jednému z najzachovalej-
ších antických miest sveta. Efesos 
(Efez) prosperoval najmä zo svojej 
vynikajúcej geografickej polohy pri 
mori (v súčasnosti je od neho vzdia-
lený 17 km) a z obchodu. V meste bol 
postavený jeden z povestných sied-
mych divov sveta, Chrám bohyne 
Artemis. V súčasnosti je iba chabou 
spomienkou na kedysi majestátnu 
stavbu jediný stĺp čnejúci na úbo-
hými ruinami. Počas najväčšieho 
rozmachu súperil Efez v politickom 
vplyve a bohatstve s Aténami a Ale-
xandriou. Efez očarí každého náv-
števníka. Má svoje neopakovateľné 
fluidum. Hadriánov chrám, Arká-
dová cesta, amfiteáter pre 25 000 
divákov, Celsova knižnica, Traiá-
nova fontána, to je len malý výpo-
čet pamiatok mesta, ktoré povýšili 
Rimania na metropolu provincie 
Ázia. Údolím rieky Veľký Mende-
res a prastarou obchodnou cestou 
vedúcou priesmykmi pohoria Tau-
rus vstupujeme do tureckého vnút-
rozemia. Našou túžobne očakáva-
nou zastávkou je prírodný klenot 
Turecka, Pamukkale (UNESCO). 
Bavlníkový hrad, ako znie jeho 
slovenský preklad nás nesklamal. 
V nemom úžase sledujeme stupňo-
vité terasy, obrovské kaskády, bie-
le, modravé a zelené vodné jazierka 
a travertínové prstence. Všetka tá 
snehová nádhera je v silnom kon-
traste k tmavomodrej oblohe a kr-
vavočerveným oleandrom, lemujú-
cim hornú časť travertínovej kopy. 
Liečivé účinky tunajších vôd odha-
lili už starovekí obyvatelia blízkeho 

Pergamonu a tak 
tu vzniklo mesto 
a kúpele Hierapo-
lis (UNESCO). My 
sme sa verní zá-
sade, že všetko je 
najlepšie vyskúšať 
si na vlastnej koži, 
pustili do zdolá-
vania snehových 
masívov a násled-
ného „mroženia“ 
sa v obrích vod-
nýc h h r nco c h. 

Naša cesta sa stáča prudko na se-
ver. Cez historické mesto Bursa, 
ktoré sa pýši známym lyžiarskym 
centrom v pohorí Uludağ, mauzó-
leami osmanských sultánov, ter-
málnymi kúpeľmi a gurmánskymi 
špecialitami sa dostávame do po-
myselného cieľa našej cesty v Turec-
ku. Istanbul (UNESCO), Konštantí-
nopol, Carihrad, to je len niekoľko 
mien pre to isté mesto. Symbol stre-
tu Európy a Ázie, kresťanstva a is-
lamu. Historický klenot a zároveň 
najväčšie (vyše 13 mil. obyvateľov) 
a najdynamickejšie sa rozvíjajúce 
ekonomické srdce krajiny (27,5% tu-
reckého HDP). Jeho poloha na bre-
hoch Bosporu, spájajúceho Čierne 
a Marmarské more a skrz Darda-
nely aj Egejské a Stredozemné more 
z neho spravili jeden z najstrategic-
kejších bodov sveta. My sme si po-
zreli Istanbul z paluby lodí, ktoré tu 
pravidelne premávajú, aj po vlast-
ných. Jeden aj druhý zážitok má 
svoje čaro. Z obrovského množstva 
pamiatok by sme mohli spomenúť 
najmä tie, ktoré sú v užšom cen-
tre mesta - Chrám Božej múdrosti 
(Hagia Sofia), Hippodrom s tro-
ma obeliskami, podzemné cister-
ny, palác sultánov Topkapi, Modrá 
mešita, Süleimanova mešita, Veľký 
a Egyptský bazár. Naša expedícia 
sa priblížila k svojmu záveru. Už len 
nakúpiť posledné suveníry, poko-
chať sa ešte nočným mestom a skrz 
Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko 
sa šťastne vrátiť do svojich domo-
vov na Slovensko.  
                             
Pobaltie
Počas expedície Pobaltie 2013 sme 
sa rozhodli preskúmať neobjave-
ný kút na severovýchode Európy. 
Dlho zaznávané a pre mnohých aj 
v súčasnosti iba miesto „kdesi v bý-
valom Sojuze“. Pobaltské republi-
ky boli prvé, ktoré zo Sovietskeho 
zväzu vystúpili a vydali sa cestou 
samostatnosti. Kultúrne a etnicky 
tu žijú obyvatelia, ktorí historicky 
stáli medzi germánskym a slovan-
ským svetom, ako aj menej počet-
né ugrofínske kmene. Pobaltie bolo 
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vždy v záujme nemeckej expanzie smerom na východ, či už 
v podobe pôsobenia nemeckých rytierskych rádov, Východ-
ného Pruska, alebo vojenských operácií v 1. a 2. svetovej voj-
ne. Zároveň to bol priestor, o ktorý malo záujem cárske Rusko, 
aj jeho následník Sovietsky zväz. Do Pobaltia sme sa vybrali 
menšou okľukou cez západnú Ukrajinu, kde sme si pozreli 
jedno z najkrajších a turisticky najzaujímavejších miest náš-
ho východného suseda, Ľvov. Mesto malo bohatú minulosť, 
čo sa patrične odráža aj v jeho architektúre. Katedrály, bazi-
liky, kláštory, synagógy, radnica, meštianske domy, divadlá. 
Ukrajinci, Poliaci, Nemci, Rakúšania, Rusi a Židia, tí všetci 
tu zanechali svoju pečať. Mesto je podobne ako aj iné mestá 
bývalého ZSSR „utopené“ v zeleni parkov, záhrad a dlhých 
alejí. Po transfere východným Poľskom vstupujeme do prvej 
z pobaltských republík, Litvy. Všetky tri pobaltské štáty majú 
pomerne malú rozlohu a malý počet obyvateľov. Najväčšou 
a najľudnatejšou z nich je práve Litva. Na ploche 65 300 km² 
tu žije približne 3,5 mil. obyvateľov. V centre pozornosti lin-
gvistov z celého sveta je litovský jazyk. Spolu s lotyšským 
patrí do baltickej skupiny indoeurópskych jazykov. Tvrdí sa, 
že litovčina má najbližšie k protoindoeurópskemu jazyku. Pr-
vou zastávkou bolo druhé najväčšie mesto štátu, Kaunas. Je 
známe svojou stredovekou architektúrou, množstvom mú-
zeí a zvonovými koncertmi. V medzivojnovom období sa stal 
Kaunas hlavným mestom nezávislej Litvy. Zaujímavosťou pe-
šej aleje Slobody bolo jej vyhlásenie za beznikotínovú zónu 
ešte v roku 1990. Zákaz bol síce po desiatich rokoch zrušený, 
ale mnohí obyvatelia ho zo zvyku alebo z nostalgie dodržia-
vajú stále. Prichádzame do národného historického parku 
Trakai, kde sa vzájomne dopĺňajú prírodné krásy okolitých 
jazier a lesov s históriou. Staré sídlo litovských kniežat, celé 
postavené z červených tehál sa nachádza na všetkých pro-
spektoch o Litve. Je kompletne zrekonštruované a hojne na-
vštevované turistami. V Trakai žije dodnes turkická národ-
nostná menšina Karaimov (cca. 100 obyvateľov) praktizujúca 
judaizmus. Ich predkovia sa presídlili na pozvanie litovského 
panovníka Vytautasa v 14. storočí z Krymu a dodnes si za-
chovávajú svoju kultúru a jazyk. Z Trakai sme si to namierili 
do hlavného mesta krajiny, Vilniusu. 600 tisícová metropola 
(UNESCO) rozprestierajúca sa na sútoku riek Neris a Vilnia, 
má kozmopolitný charakter. Litovské, ruské, poľské, nemec-
ké a židovské obyvateľstvo ho stáročia „modelovalo“ na svoj 
obraz. Keďže Litovci sú národ silne veriaci, odráža sa tento 
fenomén na každom kroku. Vilnius je doslova posiaty sak-
rálnymi stavbami. Pre pútnikov z Litvy a Poľska je svätým 
miestom Brána úsvitu s vzácnou relikviou tzv. Vilniuskej 
Madony s čiernou tvárou. Pred 2. svetovou vojnou tvorili až 
tretinu obyvateľstva mesta Židia. Po Varšave a New Yorku 
to bola tretia najväčšia komunita na svete a preto sa Vilnius 
nazýval Jeruzalém severu. V súčasnosti sa z pôvodných 105 
synagóg zachovala iba jedna. Keďže sme geografická expe-
dícia, nenechal nás ľahostajným geografický stred Európy  
(54º 54‘ s.š. a 25º 19‘ v. d.), ktorý sa nachádza neďaleko Vilniu-
su. Mimochodom jeden z viacerých, pretože aj naše Kremické 
Bane sa hrdia takýmto prívlastkom. Cez ďalší z pobaltských 
štátov Lotyšsko smerujeme na sever a vstupujeme do Estón-
ska. To je svojou rozlohou 45 227 km² a 1,4 mil. obyvateľov 
najmenším spomedzi pobaltských štátov. Krajina, v ktorej už 
platíme eurami patrí ale k ekonomicky najsilnejším. Zasta-
vujeme sa v Tartu, meste so slávnou Tartuskou univerzitou, 
založenou švédskym kráľom Gustávom II. Adolfom v roku 
1632. Bola to prvá univerzita založená na východ od Baltu. 
Blížime sa k ruskej hranici. Zopár odvážlivcov z výpravy sa 
vrhá do vôd Čudského jazera. Brodíme sa zo začiatku hustým 
ílovitým dnom, ale potom je to už neopísateľný zážitok. Von-
ku prší a je relatívne chladno, ale v jazere je fantasticky. Záži-
tok ešte umocnili pochúťky od miestnych rybárov ulovených 
priamo v jazere, ktoré sme si dali na brehu. Estónsko – ruské 
pomedzie sme si vychutnali v treťom najväčšom estónskom 
meste, Narve. Je to zaujímavý pocit stáť na brehu rovnomen-
nej rieky a dívať sa na mohutné fortifikačné stavby. Na ľa-
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linu sme sa vydali spoznávať ostrovný svet Estónska. 
Trajektom na ostrov Muhu a potom sypanou cestnou 
hrádzou už priamo na štvrtý najväčší ostrov Baltického 
mora, Saaremaa. Na ploche skoro 3000 km² tu žije 35 00 
obyvateľov. Vďaka izolovanosti sa tu vyvinula svojská 
architektúra a folklór. Na ostrove sme si pozreli hlavné 
mesto Kuressaare so zachovalým biskupským hradom 
a expozície týkajúcej sa perzekúcií estónskeho obyvateľ-
stva diktátorskými režimami, ktorá sa nachádza priamo 
v areáli hradobného systému. Typický ráz krajiny do-
pĺňajú otočné veterné mlyny v lokalite Angla. Prichá-
dzame do dedinky, ktorá sa volá Kaali. Nachádza sa tu 
skupina deviatich impaktných kráterov. Najväčší z nich 
meria v priemere 110 metrov a má hĺbku 22 metrov. Svo-
jimi rozmermi patrí na ôsme miesto vo svete. V strede 
je jazero, ktoré dodáva tomuto miestu osobitné mystic-
ké čaro. V minulosti bolo považované za sväté a slúžilo 
ako obetisko. 
Opúšťame Estónsko a smerujeme znova do Lotyšska. 
Krajinou, ktorá má rozlohu 64 589 km² preteká 12 000 
riek s celkovou dĺžkou 38 000 km. Podobne ako v Litve 
aj v Lotyšsku sú najstaršou časťou slovesného folklóru 
ľudové piesne. Ich počet je až neuveriteľný – 1,2 milió-
nov. Zastavujeme sa v historickom hanzovnom meste 
Césis, v ktorom podľa legendy vznikla lotyšská červe-
no – bielo - červená vlajka. Akýmsi dvojníkom litovské-
ho hradu Trakai, je lotyšský hrad Turaida. Cenná stav-
ba severskej tehlovej gotiky je situovaná do prostredia 
národného parku Gauja na svahu nad rovnomennou 
riekou. V blízkosti sa nachádza lyžiarske stredisko, čo 
vyznieva pri nadmorských výškach pobaltských štátov 
(maximálna v Estónsku 318 m n.m.) paradoxne, ale je to 
tak.  Prichádzame do Rigy (UNESCO), ktorá je metropo-
lou Lotyšska a zároveň najväčším mestom celého Pobal-
tia (vyše 700 000). Je kultúrnym, politickým, finančným 
a ekonomickým centrom regiónu. Architektúru mesta 
výrazne ovplyvnil tzv. Jugendstil (secesia) prichádzajúci 
z Berlína a Viedne za začiatku 20. storočia. S recesiou sa 
v meste na rieke Daugave prejavuje aj eklektizmus, ro-
bustný a dekoratívny štýl, ktorým sa stavali najluxusnej-
šie domy v meste. Hlavným predstaviteľom tohto štýlu 
bol architekt Michail Osipovič Eisenstein, otec slávneho 
filmového režiséra. Vstupujeme znova na územie Litvy. 
Prichádzame na miesto, ktoré má silnú duchovnú atmo-
sféru. Hora krížov pri meste Šiaulia je umelo navŕšený 
pahorok, pokrytý desiatkami tisícov drevených, kamen-
ných a kovových krížov všakovakých tvarov a veľkostí. 
Vznik miesta sa viaže k roľníckemu povstaniu v roku 
1831. Aj počas sovietskej vlády si zachovávalo svoj silný 
náboženský a národný charakter. V roku 1993 navštívil 
Horu krížov pápež Ján Pavol II a daroval jej vysoký kríž, 
ktorý môžu návštevníci vidieť hneď pri vstupe do are-
álu. Kúpili sme si ešte malé suveníry z jantáru, ktorý je  
symbolom Pobaltia a vybrali sa na našu poslednú lo-
kalitu. Tou sa stala Kurská kosa – Neringa (UNESCO). 
Tento jedinečný prírodný fenomén tvorí polostrov 
dlhý 97 km. Široký je od 400 metrov do 4 kilometrov. 
Približne polovica patrí Litve, druhá zase Rusku (Ka-
liningradská oblasť). Najväčším lákadlom polostrova 
sú piesočné duny  dosahujúce až 70 metrovú výšku. 
Značná časť je pokrytá lesmi, najmä borovicami, krovi-
nami a trávami. Pohľadom na Kuršský záliv v prístave 
Klaipéda sme sa symbolicky rozlúčili s Pobaltím a cez 
Poľsko sa vrátili domov.          

Mgr. Anton Fogaš, PhD., vedúci zahraničných exkurzií
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU

Foto: autor, študenti 

vej, estónskej strane Hermanov hrad, na pravej, ruskej 
strane Ivangorod. Medzi nimi most, kde stoja desiat-
ky ľudí, ktorí čakajú na vstup do jednej, alebo druhej 
krajiny. Kopírujeme brehy Fínskeho zálivu a vstupu-
jeme do národného parku Lahemaa, ktorý bol vyhlá-
sený v roku 1971 ako prvý na území ZSSR. Územím 
prechádzajú náučné chodníky. Jedným z nich sme krá-
čali popri mori aj my. Dívali sme sa na stovky blud-
ných (eratických) balvanov, ktoré sú rozosiate pozdĺž 
celého pobrežia. Lesy, rašeliniská, vresoviská a mokra-
de, to sú ďalšie prvky krajiny, ktoré je možné v národ-
nom parku vidieť, podobne ako vlky, medvede, rysy , 
bobry, losy a množstvo vtákov. Estónska metropola je 
našou predposlednou zastávkou. Tallin (UNESCO) je 
historickým klenotom medzi mestami Pobaltia. Vplyv 
Hanzy, najsilnejšieho obchodného zoskupenia miest 
severu Európy a to nie len v architektúre je zrejmý. 
Dokonca ešte v časoch bývalého ZSSR slúžili staroby-
lé fasády sovietskym filmárom ako kulisy pri natáča-
ní scén z miest v západnej Európe. Punc historickosti 
mesta je doplnený obyvateľmi oblečenými v dobových 
kostýmoch, ktorí lákajú návštevníkov ochutnať staré 
kulinárske špeciality, alebo si zakúpiť umelecké vý-
robky, vznikajúce priamo na hlavnom námestí. Z Tal-
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Po roku 1989 sa v Čechách, pra-
videlne v máji, vo Veľtržnom pa-
láci v Prahe Holešoviciach, koná 
predajná výstava kníh s názvom 
Svět knihy. Na obrovskej ploche 
veľtržného paláca je množstvo 
stánkov štátnych i súkromných 
predajcov, ktorí vystavujú knihy, 
vydané za posledný rok. Predajnú 
akciu sprevádza množstvo sprie-
vodných podujatí po celej Prahe. 

V tomto roku bola výstava venova-
ná prekladu slovenskej poézie pre 
deti i dospelých. Slovenskí autori 
pre deti, básnici, prekladatelia i au-
tori pôvodnej literatúry sa zúčastni-
li na besedách jednak vo Veľtržnom 
paláci, ale aj po celej Prahe. Rusín-
sku poéziu a kultúru, ako aj svo-
je preklady z ruštiny prezentoval 
v Prahe doc. PhDr. Valerij Kupka, 
CSc. z Inštitútu rusistiky, ukrajinis-
tiky a slavistiky Filozofickej fakul-
ty PU. Výstavu otvorili slovenský 
minister kultúry Marek Maďarič 
a minister zahraničných vecí Čes-
kej republiky Karel Schwarzenberg. 
Na otvorení sa zúčastnilo 30 bohe-
mistov z celého sveta, ktorí boli VIP 
hosťami podujatia. Keďže sa dlho-
ročne venujem výučbe a výskumu 
českej literatúry, bolo mi cťou, že 
som mohla na tomto veľkolepom 
podujatí reprezentovať slovenskú 
bohemistiku spolu s hosťami z Ja-
ponska, USA, Švajčiarska, Nemec-
ka, Rakúska, Maďarska, Fínska, 
Ruska, Bieloruska, Bulharska, Poľ-
ska, Rumunska, Slovinska...

Súčasťou centrálneho podujatia 
bol aj Bohemistický seminár, kto-
rý prebiehal paralelne s hlavným 
podujatím, od 12. do 17. mája. Ko-
nal sa najprv v Prahe. Účastníci na-
vštívili výstavu o nemecky písanej 
českej literatúre, spojenú s informá-
ciami o novinkách českej literatúry 
pre dospelých a deti, komikse a čes-
kých literárnych časopisoch. Minis-
terstvo kultúry ČR tieto prednášky 
publikovalo knižne a dostali ich 
všetci zúčastnení bohemisti, ktorí 
propagujú českú kultúru svojimi 
prekladmi, vedeckou prácou a pub-
licistikou v zahraničí. Za zmienku 
stojí, že fínsky bohemista Eero Balk, 
ktorý ovláda 10 jazykov, sa zaujíma 
o rusínčinu, ovláda jej vojvodinský 
variant, pravidelne sleduje aj rusín-
ske vysielanie Redakcie národnost-
no-etnického vysielania v Rádiu 
Patria RTVS. Rád sa preto stretol 
práve s doc. Valerijom Kupkom 
i s ostatnými účastníkmi, okrem 

Tri v jednom

iných aj s čínskym disidentom, kto-
rý bol tento rok hlavným hosťom 
a rečníkom podujatia. 
Ďalšie dva dni sa Bohemistický 
seminár presunul do Olomouca, 
kde tamojšia Univerzita Palackého 
usporiadala cyklus prednášok o naj-
novších knihách českej literatúry 
a o najnovších českých jazykoved-
ných prácach. Na podujatí vystúpi-
li aj viacerí bohemisti zo zahraničia 
s prehľadom prekladov českej lite-
ratúry do ich rodného jazyka. Keď-
že prof. L. Machala chodí pravidel-
ne prednášať na našu univerzitu, 
ochotne nám poskytol texty svojich 
prednášok pre ďalšie vzdelávacie 
účely na našej fakulte.
Voľný čas v Prahe som využila 
na návštevu  Ústavu translatologie 
Karlovej univerzity v Prahe, s kto-
rým máme nadštandardné vzťahy. 
Svedčí o tom i fakt, že máme s tým-
to ústavom podpísanú bilaterálnu 
zmluvu v rámci programu Erasmus. 
V súčasnosti je v Ústave na troj-
mesačnom pobyte náš doktorand, 
Mgr. Slavomír Gál. Sprostredkoval 
mi stretnutie s riaditeľom Ústavu 
translatologie KU v Prahe, doc. S. 
Rubášom, PhD., a PhDr. T. Svobo-
dom, PhD., povereným prípravou 
programu EMT (European Master’s 
in Translation). EMT je sieťou uni-
verzít vzdelávajúci prekladateľov 
s istým stanoveným štandardom 
štúdia a získaných zručností a kom-
petencií. Keďže v tomto roku sa spo-
lu s ďalšími translatologickými pra-
coviskami budeme usilovať o vstup 
do tejto siete univerzít, považujem 
toto stretnutie za veľmi prínosné. 
Zapojenie sa do siete EMT považu-
jem za mimoriadne dôležité nielen 
pre náš študijný odbor prekladateľ-
stva a tlmočníctva, ale aj pre celú 
našu fakultu a univerzitu. Kolegovia 
z pražského Ústavu translatologie 
mi dovolili nahliadnuť do materiá-
lov, ktoré mali pripravené pre vstup 
do siete EMT pred troma rokmi, no 
neboli prijatí kvôli tomu, že nesledo-
vali uplatnenie svojich absolventov 
v praxi a nemali dostatočný počet 
prekladateľských programov, vy-
užívaných v prekladateľských fir-
mách. 
V tomto roku zavŕšime prvý cyklus 
existencie nášho Inštitútu prekla-
dateľstva a tlmočníctva, v ktorom 
vzdelávame prekladateľov a tlmoč-
níkov v dvojkombinácii jazykov 
angličtina, nemčina, francúzština, 
donedávna španielčina, ruština, 
ukrajinčina. V tomto šk. r. pribudla 
maďarčina a v budúcnosti rátame 

s poľštinou, v našom regióne po-
trebnou a perspektívnou. V novom 
akreditačnom cykle chceme otvoriť 
kombinácie so slovenčinou, keďže 
vo všetkých krajinách EÚ je mate-
rinský jazyk jazykom, do ktorého 
sa prekladá. Vyučovanie rodného 
jazyka v skrátenej podobe v rámci 
tzv. spoločného základu sa ukazuje 
ako nie celkom dostatočné. Stretnu-
tie s českými kolegami malo pre nás 
veľký význam, keďže sme sa do-
zvedeli, ktorých chýb sa máme pri 
príprave materiálov vyvarovať. Ko-
legovia boli mimoriadne ústretoví 
a prisľúbili nám pomoc a spoluprá-
cu, rovnako ako kolegovia z Banskej 
Bystrice. Spis pre Brusel je podobne 
rozsiahly ako akreditačné spisy, ta-
kže ho budeme pripravovať spoloč-
ne s akreditačným spisom odboru 
2. 1. 35 Prekladateľstvo a tlmočníc-
tvo.. Príprave na tento vstup pred-
chádzala odborná príprava v Bruse-
li, na ktorej sa zúčastnila pred tromi 
rokmi prof. PhDr. Anna Valcerová, 
CSc., tento rok PhDr. Miroslava Ga-
vurová, PhD., poverená začleňova-
ním nášho pracoviska – Inštitútu 
prekladateľstva a tlmočníctva FF 
PU v Prešove do siete EMT. Som 
presvedčená, že prijatie do sie-
te univerzít European Master’s in 
Translation by bolo nezanedbateľ-
ným prínosom pre Prešovskú uni-
verzitu v Prešove, prispelo by k jej 
pozitívnemu obrazu a dobrému re-
nomé nielen doma, ale aj v zahra-
ničí.
Táto publikácia bola vytvorená 
v rámci realizácie projektu Dovyba-
venie a rozšírenie  lingvokulturologic-
kého a prekladateľsko-tlmočníckeho cen-
tra na základe podpory operačného 
programu Výskum a vývoj financo-
vaného z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja. 
prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.
Foto: archív IPT FF PU v Prešove
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Katedru geografie a regionálneho rozvoja Fakulty hu-
manitných a prírodných vied PU v Prešove, 3. sep-
tembra 2013, navštívila delegácia zo Severozápadnej 
poľnohospodárskej a lesníckej univerzity z mesta 
Yangling (provincia Shaanxi) v Čínskej ľudovej re-
publike. 

Delegáciu viedol prof. Tong Yanan z Fakulty prírodných 
zdrojov a životného prostredia. Ďalšími členmi dele-
gácie boli Dr. Liang Lianyou, Dr. Ji Puhui a PhD. štu-
dentka Hou Tingyu. Čínski vedci navštívili Slovensko 
v rámci bilaterálneho projektu APVV SK-CN-0022-12 
„Potenciály akumulácie živín a uhlíka v poľnohospo-
dárskych pôdach ako produkčný i environmentálny 
problém“. Cieľom projektu je okrem výmeny poznat-
kov, skúseností a metodických postupov pri sledovaní 
a vyhodnocovaní stavu a potenciálnej akumulácie i bi-
lancie živín v poľnohospodárskych pôdach aj tvorba 
modelov a prognóz únosnej miery akumulácie uhlíka 
a živín v pôdach, ako aj experimentálne overenie vy-
tvorených scenárov optimalizácie živinového režimu 
v pôdach v podmienkach modelového územia. 
Po príchode delegácie na pôdu Katedry geografie a re-
gionálneho rozvoja boli jej členovia stručne obozná-
mení vedúcim katedry doc. RNDr. Radoslavom Kla-
márom, PhD. o výskumnom zameraní katedry, ako aj 
o aktuálne riešených projektoch. Následne prof. Tong 
prezentoval pred členmi katedry prednášku na tému 
„Krajina čínskej Sprašovej plošiny“. Úvod prednášky 
bol venovaný stručným geografickým reáliám Číny. 
Postupne prešiel k charakteristike krajiny oblasti Spra-
šovej plošiny, najmä v provincii Shaanxi, domovskej 
provincii Severozápadnej poľnohospodárskej a lesníc-

Čínski kolegovia  
na katedre Geografie 

a regionálneho rozvoja

kej univerzity, kde Sprašová plošina zaberá väčšinu úze-
mia. Nosnou témou prednášky bolo poľnohospodárske 
využívanie krajiny v tejto oblasti a s tým súvisiace en-
vironmentálne problémy. V závere prednášky sa roz-
prúdila živá diskusia, počas ktorej prof. Tong ochotne 
odpovedal na otázky týkajúce sa predmetu prednášky, 
ako aj na všeobecné otázky o Čínskej ľudovej republike. 
Po prednáške previedli čínskych vedcov novými 
priestormi Kompetenčného centra znalostných techno-
lógií pre inovácie produkčných systémov v priemysle 
a službách, kde im boli predstavené nové zariadenia, 
ktoré Katedra geografie a regionálneho rozvoja začína 
využívať vo svojom geografickom výskume. Konkrétne 
išlo o bezpilotnú helikoptéru Scout B1 – 100 UAV s lase-
rovým 3D skenerom Riegl LMS Q160. Týmto sa ukončila 
návšteva, ktorá bola výsledkom aktívnej spolupráce Ka-
tedry geografie a regionálneho rozvoja s Výskumným 
ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a zároveň otvo-
rila katedre nové možnosti vedeckej spolupráce s vý-
skumnými pracoviskami v zahraničí.

RNDr. Štefan Koco, PhD. 
Ing. Stanislav Torma, PhD. 

prof. Tong Yanan
Foto: RNDr. Štefan Koco, PhD.

Čínska delegácia na pôde katedry geografie

Detské leto na Fakulte športu PU
Členovia Fakulty športu PU v Prešove už po druhýkrát pripravili pre deti vo 
veku 6-11 rokov športovo-vzdelávací denný tábor „Šporťáčik“. 
Viac ako sedemdesiat detí si malo možnosť počas piatich dní (15.-19. júla a 22.-26. 
júla 2013) vyskúšať množstvo netradičných športov (ringo, ringet, frisbee...) zábav-
ných a poučných hier (Indiana Jones, Pif-Paf, elektrina), mohli sa zlepšiť v základ-
ných zručnostiach (hádzanie, behanie, plazenie...) a vypočuli si zopár zaujímavých 
prednášok o fungovaní svojho tela, o slovenských športovcoch, zdravej strave a zák-
ladných anglických pojmoch používaných pri športe. Jedno dopoludnie sme venovali hrám v prírode a výletu na 

prešovskú Kalváriu. Vedomosti a nadobudnuté zručnos-
ti si šporťáčikovia overili pri „orientačnom behu“  v okolí 
Prešovskej univerzity v Prešove.
Celé dva týždeň sa niesli v dobrej nálade, deti nadviaza-
li množstvo priateľstiev a nás inštruktorov (Mgr. Lenka 
Tlučáková, PhD.; Mgr. Beáta Soušková; Bc. Petra Tomko-
vá, PhD.; Mgr. Pavol Čech; Mgr. Peter Kačúr; Bc Róbert 
Štefko) vždy motivovali vymýšľať nové a nové kreatív-
ne hry. 
... a vraj deti sa hýbu málo..... ak im dáme možnosť a priestor, 
určite nás presvedčia o tom, že športovať sa dá aj zábavne, po-
pritom sa nenútene vzdelávať, a že pohyb je pre dieťa radosť.

Kolektív Šporťáčika, Foto: archív FŠ PU v Prešove
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1943 – narodil sa 13. septembra v Katarínskej Hute 
(okr. Lučenec). Rodičia: učiteľ Karol Horák (1914 – 
1979) a Štefánia Horáková, rod. Záchejová (1917). 
Otec pochádzal zo Štefultova, matka z Banskej 
Štiavnice; Súrodenci: sestra Eva (1940), brat Dušan 
(1947); detstvo a mladosť prežíval v otcových pôso-
biskách (Málinec, ale predovšetkým Teplá pri Ban-
skej Štiavnici).
1949 – začal navštevovať Základnú školu v Teplej.
1954 – začal študovať na Osemročnej a po troch ro-
koch na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Štiav-
nici; práca v otcovom dedinskom ochotníckom divadle 
(spočiatku bábkový, neskôr činoherný súbor); intenzív-
na športová činnosť (futbal).
1960 – maturita, absolvovanie prijímacích skúšok 
na Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici, v tom is-
tom roku na jeseň však začal študovať na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove 
(kombinácia: slovenský jazyk a literatúra – ruský ja-
zyk a literatúra); počas štúdia sa začal zaujímať o ume-
lecký prednes a vlastnú literárnu tvorbu; spolupráca 
s vysokoškolskými učiteľmi – s básnikom Františkom 
Andraščíkom, Imrichom Vaškom; účinkuje vo fakult-
nom Divadielku poézie a hudby ako herec, scenárista, 
dramaturg a režisér; prvé literárne pokusy publikoval 
v rozhlase (v kontakte s Marínou Čeretkovou-Gálovou), 
vo vysokoškolských časopisoch i v periodikách s celo-
slovenskou pôsobnosťou; účinkoval v Divadle poézie 
Na konečnej v Solivare, ktoré viedol Štefan Oľha; prvé 
vlastné režijné pokusy vo fakultnom divadle poézie.
1960 – 1967 – popredný amatérsky recitátor (účasť 
na Hviezdoslavovom Kubíne, Wolkrovom Prostějove).
1964 – najlepší prednes básní Kennetha Fearinga a Ar-
tura Giovanittiho Dve básne, tiež Cena Slovenskej 
odborovej rady na 10. ročníku celoslovenskej súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín; najlepší prednes básne Jiřího Šotolu Na smrť 
Lamarckovu na 11. ročníku celoslovenskej súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy na Hviezdosla-
vovom Kubíne.
1965 – ukončil štúdium na UPJŠ (učiteľstvo pre 9. – 11. 
ročník gymnázií a stredných škôl); od 1. septembra 
bol redaktor vysokoškolského univerzitného časopisu 
(spočiatku Prešovský vysokoškolák, neskôr Spektrum) 
a pedagóg Katedry slovenského jazyka a literatúry FF 
UPJŠ Prešov; publikuje krátke prózy v Smene a Mladej 
tvorbe.
1965 – absolvuje základnú vojenskú službu v Bratislave 
a v Novom Meste nad Váhom.
1965 – pokračuje v redakčnej práci, preradenie na Ústav 
teórie a dejín umenia, estetiky pri Katedre pedagogiky 
dospelých a osvety, výučba kultúry hovoreného slova 
a disciplín z oblasti teatrológie. Aktívne pôsobí ako in-
terpret, scénarista, režisér i umelecký vedúci Divadla 
poézie FF UPJŠ Prešov, súbor sa postupne prepracoval 
medzi popredné telesá amatérskej alternatívnej diva-

MEDAILÓN
prof. Karol Horák

delnej kultúry vo vtedajšom Československu; spolu 
s členmi súboru založil tradíciu festivalu Akademický 
Prešov, ktorý sa postupne vyhranil na reprezentatív-
ne podujatie umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slo-
venska; vo fakultnom súbore preferuje predovšetkým 
formu divadla poézie, jeho inscenácie patria medzi 
umeleckú špičku spomínaného divadelného typu (Sa-
chs: Samopašné hry a rýmovačky, Lermontov: Démon 
II., „V“ ako Válek). Experimentuje v oblasti osobitého 
generačného štylizovaného divadla, táto tendencia ne-
skôr vyústi do pantomimických etúd Kópie a pohybo-
vo-slovnej kreácie Džura; od roku 1974 s novou gene-
račnou skupinou vysokoškolákov pokračuje v divadle 
alternatívneho typu so zmeneným názvom Študentské 
divadlo, v rozpätí troch rokov uvedie inscenácie nad-
väzujúce na výdobytky moderného európskeho divad-
la (Grotowski, Mejerchoľd a pod.). Inscenácia Tip-top 
biotop (1976) je umeleckou syntézou ďalšej vývinovej 
periódy spomínaného súboru.
1965 – externý dramaturg Divadla J. Záborského v Pre-
šove; odovzdanie knihy siedmich próz Medzivojno-
vý muž (Šantenie, Účet z préterita, Hmat, Sluch, Čuch, 
Chuť, Zrak) do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. 
Napriek pozitívnym odborným posudkom a redakč-
nému spracovaniu rukopisu (B. Vilikovská) je vydanie 
knihy v dôsledku zmenenej spoločenskej situácie po-
zastavené; to viedlo k odklonu od literárnej činnosti 
smerom k divadlu, k tvorbe dramatických textov a ich 
realizácii predovšetkým v alternatívnom divadle.
1970 – redakcia Slovenského spisovateľa navrhla 
v roku 1970 vydanie iba časti knihy pod názvom Dve 
prózy (vyšla v roku 1974), publikácia však z ideových 
dôvodov nebola distribuovaná; manželstvo s Irenou 
Holčíkovou (nar. 1945), synovia Peter (nar. 1974) a Ka-
rol (nar. 1976).
1970 – 1977 – externý dramaturg Divadla J. Záborské-
ho v Prešove.
1974 – spolupráca na textových verziách odborných 
a beletristických diel s vysokoškolskými pedagógmi, 
jazykovedcom Jánom Sabolom a literárnym vedcom 
Albínom Baginom.
1974 – ponuka vydavateľstva Slovenský spisovateľ vy-
tvoriť „realistickejšiu“ prózu než Medzivojnový muž, 
práca nad románovou novelou Cukor.
1977 – udelenie titulu PhDr. za obhájenie rigoróznej 
práce s názvom Náčrty. Prolegomena k téme Jozef Ho-
rák.
1977 – ponuka vydavateľstva Smena (Viera Handzová, 
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Jozef Gerbóc) prepracovať texty z proskribovanej kni-
hy Dve prózy do „realistickejšej“ podoby. Dve novely 
Zánik dialektu a Kurz cudzieho jazyka vychádzajú na-
sledujúci rok v knihe Súpis dravcov.
1984 – začiatok dlhodobej spolupráce s dramaturgmi 
a režisérmi profesionálnych divadiel (Divadlo SNP 
Martin: dramaturg Martin Porubjak, neskôr drama-
turg Peter Kováč a režisér Roman Polák), Poetický 
súbor Novej scény (dramaturg Jozef Mokoš – režisér 
Martin Kákoš) a rozhlasu (Košice: dramaturgovia Ka-
rol Jančošek a Štefan Kasarda a režisérka Hana Ma-
kovická; Banská Bystrica: dramaturg Štefan Šmihula 
a režisér Ladislav Flyža).
1987 – v Literárnovednom ústave SAV Bratislava obhá-
jil dizertačnú prácu Vývinové problémy života a diela 
J. Horáka do roku 1950.
1994 – na FF UPJŠ Prešov obhájil habilitačnú prácu Vý-
znamové a výrazové dominanty prózy J. Horáka.
1990 – dramaturg Divadla J. Záborského v Prešove 
(čiastočný úväzok).
1990 – intenzívna spolupráca s profesionálnymi di-
vadlami, úsilie prepojiť profesionálnych divadelných 
režisérov s alternatívnym divadlom prešovských vy-
sokoškolákov (Peter Scherhaufer, Marián Kleis ml., Jo-
zef Pražmári, Roman Polák, Blahoslav Uhlár, Rastislav 
Ballek, Richard Švéda, Jaroslav Sisák, Henrych Rozen, 
Ľubica Hurajová, Ján Štrbák, Dušan Bajin, Michal Ba-
biak, Valentín Kozmenko-Delinde).
1992 – 1994 – popri pôsobení na oddelení estetickej vý-
chovy pri Katedre spoločenských vied FF UPJŠ v Pre-
šove pôsobí aj na Katedre slovenského jazyka a lite-
ratúry tej istej univerzity. Oddelenie bolo v roku 1994 
premenované na Katedru estetiky a vied o umení.
1998 – 2003 – vedúci literárno-dramatickej redakcie 
Slovenskej televízie (Štúdio Košice).
1998 – udelenie titulu profesor, inauguračná prednáš-
ka na tému Próza v premenách času (medzi sujetom 
a tézou).
1998 – 2003 – vedúci Katedry estetiky a vied o umení 
FF PU v Prešove, v roku 2004 jej tajomníkom.
1998 – účastník 4. ročníka čitateľského maratónu Bra-
tislava – Praha Pocta slobode tvorby, ktorý bol organi-
zovaný Jazzovou sekciou a Českým centrom 3. – 4. 10. 
2001 v Bratislave.
2005 – vedúci Katedry kulturológie a zástupca riadi-
teľa Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie FF 
PU v Prešove, krátky čas poverený jeho vedením (1. 2. 
2007 až 15. 4. 2007).
V súčasnosti pôsobí na Inštitúte estetiky, vied o ume-
ní a kulturológie, kde prednáša okrem literárnych 
disciplín aj teóriu a dejiny drámy a divadla a je garan-
tom študijného odboru Dejiny a teória divadla, študij-
ného programu Dejiny a teória dramatických umení.
Členstvá: Rada pre umeleckú činnosť Prešovskej uni-
verzity v Prešove, Umelecká a vedecká rada Čino-
hernej a Bábkarskej fakulty Vysokej školy múzických 
umení v Bratislave, Slovenský PEN klub, Klub nezávis-
lých spisovateľov.
Hlavné témy, prípadne oblasti vedeckého výsku-
mu a publikačná činnosť (výber): - na začiatku 60-
tych rokov založil študentské divadlo Filozofickej 
fakulty UPJŠ (v ktorom pôsobil ako herec, drama-
turg a režisér) a ktoré existuje pod jeho vedením 
dodnes ako Študentské divadlo FF PU v Prešove   
- je zakladateľom a riaditeľom festivalu Akademický 

Prešov (v akade-
mickom roku 2012 
– 2013 sa uskutoč-
nil 47. ročník)

Udelené Ocenenia  
prof. K. Horáka
1977 – Cena Vy-
davateľstva Slo-
venský spisovateľ 
za román Cukor
1979 – Prémia vy-
davateľstva Smena 
za pôvodnú prózu
1985 – Hlavná cena 
festivalu pôvodnej 
slovenskej drámy 
za stereohru Ucho 
(Piešťany)
1987 – Cena ministra kultúry SSR za Evanjelium podľa 
Jonáša (Záborského)
Prémia Slovenského literárneho fondu
1988 – Prémia Slovenského literárneho fondu za Cestu
1989 –Cena novinárskej kritiky Slovenského syndiká-
tu novinárov
1991 – Literárna cena Spolku slovenských spisovateľov 
za Skazu futbalu v meste K
Prémia Slovenského literárneho fondu za Skazu fut-
balu v meste K
1993 – Prémia slovenského literárneho fondu za Nu-
lový bod
1994 – Prémia Slovenského literárneho fondu za Apo-
kalypsu podľa Janka (Kráľa)
1996 – Hlavná cena v súťaži o pôvodný národný 
program a profesionálny výkon v oblasti televíznej 
tvorby Telemúza ´95 vyhlásenej Slovenskou televíziou
Bratislava
2002 – Cena Klubu nezávislých spisovateľov Asociácie 
organizácií spisovateľov Slovenska
2006 – Zvláštna cena poroty 2. ročníka Festivalu insce-
nácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová drá-
ma za objavnú dramaturgiu súčasnej drámy (Karol 
Horák: Spätné zrkadlo)
2008 – Cena predsedu Národnej rady SR za rozvoj kul-
túry a humanitného vzdelávania
2009 – Cena Festivalu pôvodnej slovenskej drámy 
za scenár rozhlasovej hry Faidrin syndróm
2010 – Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove
2011 – Cena starostu mesta Košice za dramatickú tvor-
bu, pedagogickú a vedeckú prácu
2013 – Cena Mestského zastupiteľstva Banská Štiavni-
ca za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta 
Banská Štiavnica

Výber z tvorby:
Próza:  
- Dve prózy (1974)  
- Cukor (1977)  
- Súpis dravcov (1979)  
 
Divadelné hry: 
- Džura (1971)  
- Živý nábytok (1975)  
- Tip-top biotop alebo Blšinec (1976)  
- Šu-šu-Šukšin (1980)  
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- Elementaristika (1981)  
- Medzivojnový muž (1984)  
- Inšpirácia alebo Sizyfos po sloven- 
   sky (1985)  
- Evanjelium podľa Jonáša (Zábor- 
  ského) (1987)  
- Cesta (1988)  
- Skaza futbalu v meste K. (1990)  
- Nulový bod (1992)  
- Európa! Ó, Európa... (1993)  
- Apokalypsa podľa Janka Krála  
  (1995)  
- Nové pokušenie Antona (1995)  
- ... príď kráľovstvo tvoje (1996)  
- Svedectvo krvi (1997) 
- Mesianistova hlava (2000)  
- La musica (2001)  
- Arbitráž (2002)  
- A. I. Dobrjanskij (2003)  
- Komorné hry, súborné vydanie hier  
  (Chronosov zub, 
  Arbitráž, 
  La Musica, 
  Spätné zrkadlo, 
  Hrdzavý dážd,  
  Vyššie, tam je srdce) (2004)  
- Domov z plastelíny (Faidra, vertikálny rez) (2007)  
- Buridanov osol (2009)  
 
Televízne filmy, inscenácie a rozhlasové hry: 
- Cukor (1984) 
- Národný hriešnik (1995) 
- Kurz jazyka (1981) 
- Ucho (1985) 
- Poetica Axiologica (1981) 
- Nové pokúšanie Antona (1989) 
- Chronosov zub (2001) 
- Hrdza (2004) 

súbor ŠD FF PU po prezentácii fragmentov Džura a Živý nábytok (19. september 2013)

Vedecko-odborná publikačná činnosť (monografie): 
- V ako Válek (1971) 
- Slovo, gesto, pohyb (1978) 
- Slovo, priestor, obraz, tvar (1981) 
- Významové a výrazové dominanty prózy Jozefa Ho- 
  ráka (1992) 
- Vzopätie (Formovanie spisovateľskej osobnosti  
   Jozefa Horáka v preddebutovom období (1994) 
- Medzi sujetom a tézou (1999) 
- Od tézy k sujetu (2003)

Mgr. Jozefína Štefanská
Foto: archív prof. Karola Horáka 

a IEVUK FF PU v Prešove

Osobnosť



/39/

12. júla tohto roku sa významného životného jubilea doži-
la profesorka Daniela Slančová, významná slovenská jazy-
kovedkyňa, vysokoškolská pedagogička, členka viacerých 
vedeckých a redakčných rád a komisií, v súčasnosti vedúca 
Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií 
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Milá kolegyňa, 
v súčasnosti vedúca Inštitútu slovakistických, mediálnych 
a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzi-
ty v Prešove, významná slovenská jazykovedkyňa, členka via-
cerých vedeckých a redakčných rád a komisií, vysokoškolská  
učiteľka, školiteľka, 
milá pani profesorka,
milá kamarátka,
milá Danka.

Napriek tomuto značne vyčerpávajúcemu enumeratívnemu, 
faktograficky pôsobiacemu radu pociťujem istú neúplnosť pri 
opise toho, kto sa za týmto radom skrýva a koho by bolo azda 
najpriliehavejšie osloviť, parafrázujúc jedno z tvojich vedeckých 
diel, takto človek autority a lásky. 
Autority ako atribútu odrážajúceho prirodzený rešpekt, ktorým 
disponuješ a ktorý je založený na tvojich osobnostných kvali-
tách i profesionálnej erudícii. 
Lásky ako atribútu tvojho empatického nastavenia voči ľuďom, výrazu toho, že každý aspekt tvojej činnosti je 
preniknutý ľudským a osobnostným rozmerom. 
V dnešnej dobe, keď sa heslami stali rast a efektivita, keď aj systém vysokoškolského vzdelávania podlieha evalu-
ácii a vysokoškolský pedagóg je hodnotený podľa toho, koľko publikácií a štúdií napísal a nie podľa toho, koľko 
myslí a sŕdc zapálil pre svoj odbor, našťastie existuje stále istý počet učiteľov, ktorým pri vzdelaní a vedeckom 
pôsobení o niečo ide –o poznanie, reflexiu sveta, jeho výklad a o porozumenie tomuto svetu. Tu kdesi na tomto 
nerozsiahlom a neraz i trpenom okraji sa odohrávajú tie najkrajšie osobné vzťahy a tie najzaujímavejšie odborné 
posuny.
Jeden z takýchto príbehov som s tebou mohla zažiť aj ja ako tvoja študentka a neskôr kolegyňa a myslím, že aj 
mnoho ďalších kolegýň a kolegov. Dovolím si trochu pateticky konštatovať, že tvoje dielo a pôsobenie je potvr-
dením názoru, ktorý sformuloval známy český vedec Václav Cílek: „Skutočné problémy sveta je možné riešiť iba 
na tom zvláštnom rozhraní medzi exaktnou, racionálnou vedou a ľudskou múdrosťou.“ A ja si dovolím dodať. 
Medzi autoritou a láskou.
Práve toto je moment, za ktorý sa Ti chcem spolu so svojimi kolegami z Inštitútu slovakistických, mediálnych 
a knižničných štúdií poďakovať. Nech tieto príbehy pokračujú v tvojom profesionálnom i osobnom živote aj ďalej.

doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD.
Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove

Životné julileum 
prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc.

Osobnosť
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V uplynulých dňoch oslávil svoje okrúhle životné jubi-
leum prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. Profesor Junger 
sa narodil 16. 9. 1953 v Rožňave. V tomto roku oslavuje 
svoje 60. narodeniny. 
Profesor Ján Junger je významným slovenským pe-
dagógom pohybujúcim sa v  oblasti telesnej výchovy 
a športu. V pedagogickej činnosti považuje za svo-
ju srdcovú záležitosť výučbu predmetov zaoberajú-
cich sa problematikou „Metodológie vedeckej práce“ 
a „Teórie vied o športe“. 
Po absolvovaní akejsi povinnej jazdy v podobe ukon-
čenia základného a stredoškolského vzdelania začal 
svoje sny a ambície napĺňať vysokoškolským štúdiom 
na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove (predchod-
kyňa súčasnej Prešovskej Univerzity v Prešove), kde 
v roku 1978 získal titul Mgr. v študijnom programe 
telesná výchova – branná výchova. O tri roky neskôr 
(1981), po úspešnom obhájení záverečnej práce a ri-
goróznej skúške, získal na tej istej inštitúcii pedago-
gický titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr). Vo svojom 
ďalšom vzdelávaní pokračoval na Fakulte tělesné vý-
chovy a sportu Univerzity Karlové v Prahe. Tu v roku 
1987 získal vedeckú hodnosť „kandidát vied“ (CSc.). 
Popri svojej vedeckej a pedagogickej činnosti pokra-
čoval aj v kariérnom raste, o čom svedčí aj postup-
né napredovanie v hierarchii titulov, kedy mu v roku 
1993 bola na Fakulte telesnej výchovy a športu Uni-
verzity Komenského udelená vedecko-pedagogická 
hodnosť „docent“ a o osem rokov neskôr už na Pre-
šovskej univerzite v Prešove, presnejšie na Katedre 
humanitných a prírodných vied, vedecko-pedago-
gická hodnosť „profesor“. 
Kariéra pána profesora Jungera je úzko spätá s pôso-
bením na prešovskej akademickej pôde. Sľubnú ka-
riéru začal v roku 1979 na prešovskej pobočke Kated-
ry telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika. Tu pôsobil do roku 1996 najskôr 
ako asistent, neskôr odborný asistent a nakoniec do-
cent. Po ustanovení Prešovskej univerzity v Prešove, 
v roku 1994, zaujal miesto vedúceho katedry v novo-
vznikajúcej organizačnej štruktúre Fakulty huma-
nitných a prírodných vied (FHPV). Na tejto funk-
cii pôsobil až do roku 2004. V období od roku 1997 
do roku 2003 zastával zároveň aj funkciu prodekana 
FHPV PU. V čase vedenia Katedry telesnej výchovy 
mu v hlave skrsla myšlienka vytvorenia samostatnej 
štrukturálnej jednotky poskytujúcej vysokoškolské 
vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu. Stal 
sa tak „otcom“ projektu vytvorenia fakulty s telo-
výchovným zameraním, ako opozície alebo konku-
rencie jedinej takto zameranej fakulty na Slovensku, 
Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Niekoľkoročná snaha  sa nakoniec 
vyplatila a 23. 6. 2004 bola De jure De facto ustano-
vená nová organizačná jednotka Prešovskej univer-
zity v Prešove – Fakulta športu. Sprvoti bol prof. Jun-
ger poverený jej vedením, neskôr sa stal jej dekanom. 
Tento stav trval do roku 2012. V súčasnosti  profesor 
Junger pôsobí aj naďalej na Fakulte športu PU a je ga-

rantom študijného odboru 8.1.2 šport a spolugarantom 
študijného odboru 1.1.3 3 učiteľstvo umelecko-výchov-
ných a výchovných predmetov. Počas svojej kariéry ab-
solvoval aj niekoľko stáží na renomovaných zahranič-
ných inštitúciách, napríklad v Moskve, Bruseli, Gente, 
Prahe, New Yorku či Cambere. 
Pôsobenie každého vysokoškolského pedagóga je ne-
oddeliteľne spojené aj s vedecko-výskumnou činnos-
ťou. Výnimkou nie je ani profesor Junger, ktorý bol 
počas svojho pôsobenia v univerzitných štruktúrach 
nositeľom niekoľkých grantov VEGA (vedecká gran-
tová agentúra MŠVVaŠ SR), KEGA (Kultúrna a edu-
kačná grantová agentúra) a APVV (Agentúra pre pod-
poru výskumu a vývoja). Vo výskumnej činnosti sa 
orientuje na problematiku telovýchovného pôsobenia 
v predprimárnej a primárnej edukácii. V súčasnosti je 
hlavným riešiteľom projektu APVV-0761-11 Telesný, 
funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej mládeže 
v reflexii jej pohybovej aktivity, VEGA „Telesný, moto-
rický a funkčný rozvoj deti predškolského veku v refle-
xii štátneho vzdelávacieho programu   ISCED 0“ a pro-
jektu KEGA „Návrh a tvorba tematických programov 
pre nové metódy a formy vzdelávania učiteľov telesnej 
a športovej výchovy“. 

Sen menom Cambridge                            

Životné jubileum 
profesora Jána Jungera

Osobnosť
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Na návšteve u protinožcov

Počas svojej dlhoročnej kariéry prešiel funkciami vo 
viacerých organizáciách. Za všetky spomeniem  aspoň 
jeho zásluhy na založení Vedeckej spoločnosti pre te-
lesnú výchovu a šport na Slovensku, bol prezidentom 
Slovenskej asociácie univerzitného športu, predseda 
organizačného výboru troch medzinárodných konfe-
rencií a predsedom organizačného výboru Akademic-
kých majstrovstiev sveta vo vodnom slalome a zjazde 
a členom  mnohých ďalších organizačných výborov  
národných a medzinárodných  športových poduja-
tí. Rovnako sa aktívne zapája aj do fungovania via-
cerých domácich a zahraničných univerzít, kde bol, 
resp. je členom vedeckých rád  (FTVŠ UK v Bratislave, 
Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici, Fakulta těles-
né kultúry UP v Olomouci, Fakulta sportovních stu-
dií MU v Brne, Wydzial Wychowania fizycznego UR 
Rzeszow). Je autorom piatich učebných textov, viac ako 
50 prác uverejnených v zahraničných odborných peri-
odikách, viac ako 80 prác vydaných v domácich od-
borných periodikách a zborníkoch. Okrem toho je au-
torom aj deviatich monografií a odborných knižných 
prác. 

LOH Londýn 2012

Jedna z lások – lyžovanie 

V osobnom živote je otcom dvoch synov  a ako správ-
ny „telocvikár“ inklinuje k pohybovej aktivite všetké-
ho druhu,  no za najväčšie jeho lásky môžem bez obáv 
označiť lyžovanie a tenis. 

To je len v krátkosti vý-
pis činností, v ktorých 
je veľkým písmom za-
písané meno profesora 
Jána Jungera. 

K jeho životnému ju-
bileu a do ďalších ro-
kov života  a činnosti  
mu celý kolektív kole-
gov praje všetko dobré, 
hlavne pevné zdravie 
a veľa entuziazmu a síl 
pri riešení pracovných 
povinností a životných 
nástrah.
                                                           

Mgr. Pavol Čech
Foto: archív 

prof. Jána Jungera 

Tenisový turnaj US Open

Osobnosť
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Významný slovenský germanista, 
pedagóg a vedec, prof. PhDr. La-
dislav Sisák, CSc., oslávil svoje 
okrúhle jubileum. Narodil sa 24. 
augusta 1943 v Nechváľovej Polian-
ke. V rokoch 1960-1965 študoval 
na Filozofickej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Prešove od-
bor nemčina – ukrajinčina. V roku 
1977 získal titul PhDr. obhajobou 
rigoróznej práce Zu Sprache und Stil 
von Hans Marchwitzas Trilogie „Die 
Kumiaks“. Kandidátsku dizertač-
nú prácu Expresivita slova v nemči-
ne a ukrajinčine. Názvy osôb obhájil 
v roku 1983 a získal vedeckú hod-
nosť CSc. V rokoch 1987 bol najprv 
menovaný a následne v roku 2004 
po predložení práce Slovotvorba 
expresívnej nominácie habilitovaný 
za docenta. Po prednesení inaugu-
račnej prednášky Slovotvorná ana-
lýza a jej teoretický potenciál v roku 
2006 bol prezidentom Slovenskej 
republiky vymenovaný za profeso-
ra v odbore všeobecná jazykoveda. 
Profesor Sisák smeruje svoje vý-
skumné aktivity na nemeckú lexi-
kológiu, sémantiku, slovotvornú 
analýzu a jej jazykovo-didaktic-
kú hodnotu, napr. Zur Stellung ei-
ner analytischen Wortbildungslehre im 
Zweitspracherwerb (Deutsch) (1994), 
Analytická dimenzia v slovotvorbe a jej 
teoretický potenciál (2009), na otázky 
textu a vzťahu slovotvorby a textu 
v nemčine, napr. Textkohäsion und 
-kohärenz durch Wortbildung im Deut-
schen (2001), Aspekte der textuellen In-
terpretation von NN-Komposita (2002), 
Lexikalisches Wissen und Textverste-
hen. Zur fremdsprachlichen Rezeption 
deutscher Texte (2003), Probleme der 
deutschen Wortbildung und der Wort-
bildungsanalyse aus rezeptiver Sicht 
(2005), Der Bau des Wortes im Deu 
tschen. Morphemik und Wortbildung 
in Analysen (2005), Čo dáva nemec-
ká slovotvorba textu a text slovotvorbe 
(2007), ďalej na lexikografiu, napr. 
Wortbildungen und Wortbildungsbez-
iehungen im einsprachigen Wörterbuch 
(2000), Die neuere allgemeinsprachli-
che deutsch-slowakische Lexikographie 
(2003) a na porovnávací opis nemec-
kej a ukrajinskej slovotvorby, napr. 
v knižnej práci Slovotvorba expresív-
nej nominácie. Nemecké a ukrajinské 
názvy osôb 2002. Výskumom jedno-
tiek lexikálno-sémantickej a slovo-
tvornej roviny s dôrazom na javy 

Životné jubileum 
profesora Sisáka

a vzťahy slovotvorne motivova-
ných (uzuálnych a neuzuálnych) 
nemeckých slov, ich nominačných 
a najmä textových funkcií prispel 
ku konzistentnému opisu a výkla-
du ich jazykových a komunikač-
ných špecifík na pozadí novších 
poznatkov jazykovedy. Umožnilo 
mu to vysvetliť mnohé vlastnosti 
slovotvorných produktov z hľadis-
ka prijímateľa nemeckého jazyka 
v slovenskom prostredí, dôležité 
pre percepciu, spracúvanie a inter-
pretáciu jazykovej informácie.
Časť tvorby venoval profesor  
Sisák nemeckým okazionálnym slo-
vám ako aj javom individuálnej le-
xikálnej kreativity a ich textovým 
funkciám Ad hoc-Bildungen und ihre 
textuellen Bezüge (2001), Die Wort-
bildungsprodukte im Spannungsfeld 
zwischen Motivation und Demotiva-
tion (2003), Jazykové a kognitívne as-
pekty interpretácie a porozumenia oka-
zionálnych výrazov (2008), Nemecké 
neuzuálne slová a predpoklady ich re-
ceptívneho spracúvania (2012), ale aj 
tvoreniu slov v odbornom jazyku, 
napr. štúdie Zur Analyse der Kom-
posita auf -frei in der Fachsprache 
(1993), Einige Aspekte der Wortbil-
dung und Textbildung in der Fachspra-
che Philosophie (2002). Výsledkami 
skúmania podloženého teoreticky 
a metodologicky primeranými po-
stupmi obohatil teóriu slovotvornej 
analýzy nemčiny a prispel k prehĺ-
beniu poznania vzťahu slovotvorby 
a textotvorby. 
K významnému prekladateľskému 
počinu patrí jeho odborný knižný 
preklad autorov Jürgena Dittmanna 
a Claudie Schmidtovej Úvahy o slo-
ve. Základy lingvistiky z roku 2011, 
v nemeckom origináli Über Wörter. 
Grundlagen der Linguistik. 
Popri vedecko-výskumnej činnosti 
sa profesor Sisák venoval aj peda-
gogickej činnosti, vyučoval najmä 
nemeckú lexikológiu, tvorenie slov 
v nemčine, nemeckú štylistiku, tex-
tovú lingvistiku, úvod do štúdia ne-
meckého jazyka, dejiny jazykovedy, 
komparatívnu jazykovedu, podieľal 
sa aj na výchove doktorandov.  
Spätný pohľad jasne napovedá, že 
Inštitút germanistiky PU v Prešo-
ve by sa bez súvislej, skoro štyri de-
saťročia trvajúcej spolupráce s prof.  
Sisákom nevyprofiloval do súčas-
nej podoby. Úspech, ktorý dosiahol, 

spočíva v jeho osobných vlastnos-
tiach, odbornosti i lojalite k praco-
visku. Jeho osobný vklad do rozvoja 
slovenskej germanistiky predstavu-
je čosi trvalé. Nám všetkým, býva-
lým študentom a kolegom neostá-
va nič iné, iba vysloviť v okamihu 
životného jubilea vďaku za všetko 
minulé a na druhej strane sľúbiť, 
že naša činnosť bude do budúc-
nosti smerovať k rozvíjaniu dobré-
ho mena prešovskej germanistiky 
a k nadväzovaniu  na tie tradície, 
ktoré boli pred nami vytvorené. 
Pán profesor, ďakujeme za spoločné 
roky, želáme Vám všetko najlepšie 
k okrúhlemu jubileu, nech Vás ne-
opúšťa pevné zdravie, životný op-
timizmus, želáme osobnú pohodu 
a naplnenie cieľov, ktoré ešte iste 
máte. 

doc. PhDr. Martina Kášová, PhD.
Foto: archív Inštitútu 

germanistiky FF PU v Prešove

Osobnosť
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Katedra špeciálnej pedagogiky Pe- 
dagogickej fakulty Prešovskej uni-
verzity v Prešove získala projekt 
podporovaný Agentúrou na pod-
poru výskumu a vývoja na zákla-
de zmluvy č. APVV-0851-12 Osob-
nostné a sociálne faktory školskej 
úspešnosti žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 
v podmienkach inklúzie (OSFa). 
Otázka efektívnosti inklúzie žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami  je napriek neustále 
prebiehajúcim odborným aj laickým 
diskusiám stále nezodpovedaná. 
Na Slovensku chýba systematický 
výskum, ktorý by komplexne skúmal 
prospievanie, resp. neprospievanie 
týchto žiakov v podmienkach inklu-
zívneho vzdelávania a ktorý by sa ná-
sledne zameriaval aj na nevyhnutný 
proces ich inklúzie do spoločnosti. 
V ostatných rokoch sme na Slovensku 
zaznamenali nárast počtu žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami  vzdelávaných na základ-
ných školách (od roku 1996 do roku 
2009 z 3 451 na 22 051 žiakov). V tej-
to súvislosti tím odborníkov z Pe-
dagogickej fakulty Prešovskej uni-
verzity v Prešove, doc. PaedDr. B. 
Hlebová, PhD., doc. PhDr. M. Podhá-
jecká, CSc., PaedDr. L. Hrebeňárová, 
Ph.D., PaedDr. S. Lištiak Mandzáko-
vá, PhD., PaedDr. V. Palková, PhD., 
Mgr. J. Žolnová, Ph.D., PhDr. T. Čeka-
nová, Mgr. J. Kožárová, Mgr. J. Sop-

Vedeckovýskumný projekt APVV na Katedre 
špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove

ková pod vedením Mgr. T. Dubayo-
vej, PhD., vníma túto skutočnosť ako 
výzvu i cieľ – pokúsiť sa teoreticky 
ukotviť pojem školskej úspešnosti 
týchto žiakov a na základe aplikova-
ného výskumu zadefinovať faktory, 
ktoré ju môžu pozitívne či negatívne 
ovplyvniť. Konkrétne rozpracovanie 
a opodstatnenie výskumného problé-
mu sa odrazilo v pozitívnom hodno-
tení návrhu projektu v odbore peda-
gogické vedy a vo finančnej podpore 
počas doby jeho riešenia (01. 10. 2013 
– 30. 04. 2016). 
Riešitelia projektu vychádzajú z po-
znania, že vývin žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami je špecifický v závislosti 
od daného postihnutia, či narušenia, 
preto sa u nich predpokladajú aj od-
lišnosti v sociálnom a osobnostnom 
vývine. Projekt OSFa sa v jednom 
zo svojich dvoch hlavných cieľov za-
meriava práve na analýzu a výskum 
tých osobnostných a sociálnych fak-
torov, ktoré facilitujú, resp. inhibujú 
proces edukácie, a tým ovplyvňujú 
školskú úspešnosť žiakov. V centre 
našej pozornosti budú predovšet-
kým koncepty: mentálna vulnerabi-
lita, resiliencia, copingové stratégie, 
komunikačné zručnosti a sociálne 
kompetencie. Vzhľadom na špecifi-
ká daného výskumného súboru žia-
kov (žiaci so všetkými typmi špeciál-
nych výchovno-vzdelávacích potrieb 
– žiaci s autizmom, s vývinovými po-
ruchami učenia, s mentálnym, zmys-
lovým alebo telesným postihnutím, 
s poruchami správania, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s viac-
násobným postihnutím, žiaci zo so-

Spolupráca medzi slovenskými a českými vysokoškolskými pedagógmi
Fakultu manažmentu PU v Prešove navštívili 15. – 17. júla 2013 štyria českí spoluriešitelia projektu „Skúmanie sociál-
nych javov v kultúrnom kontexte – komparácia slovenských a českých vysokoškolských študentov“, ktorý je realizovaný 
v rámci slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce. 
Projekt APVV MVTS je orientovaný na skúmanie problematiky, ktorá má významnú súvislosť nielen so sociálnym kon-
textom, ale aj kultúrnymi podmienkami. Skúmané sociálne javy (sociálna inteligencia, emocionálna inteligencia, machia-
vellistická inteligencia a sociálny well-being) je možné interpretovať len so zohľadnením možných vplyvov kultúry a ňou 
podmienených noriem, postojov a hodnôt, ktoré je nevyhnutné zohľadniť pri realizovanom výskume. Získané údaje sú 
prínosné z hľadiska teoreticko-metodologického rozpracovania problematiky vybraných sociálnych javov, ako aj z hľa-
diska komparácie získaných výsledkov medzi vysokoškolskými študentmi v Slovenskej a Českej republike.
Návštevy na Fakulte manažmentu sa zúčastnili za českú stranu zodpovedná riešiteľka projektu Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., 
prodekanka pre pedagogickú činnosť, Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., riaditeľ Ústavu pedagogických vied, Mgr. Karla Hrbáč-
ková, PhD., prodekanka pre tvorivú činnosť a Mgr. Pavla Andrysová, PhD., všetci z Ústavu pedagogických věd, Fakulty 
humanitních studií, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
V priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove sa 16. júla 2013 uskutočnil druhý jednodňový 
workshop, v rámci projektu APVV SK-CZ-0173-11, na ktorom sa zúčastnili štyria slovenskí riešitelia projektu z Fakul-
ty manažmentu PU v Prešove a štyria českí riešitelia projektu z Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Hlavnou té-
mou  workshopu boli teoreticko-metodologické otázky skúmania sociálnych javov v rôznych kultúrnych kontextoch. Za 
slovenskú stranu rokovanie viedla zodpovedná riešiteľka projektu PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD. a za českú stranu 
zodpovedná riešiteľka projektu Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Rokovanie a diskusia účastníkov prispeli k riešeniu teoreticko-
-metodologických otázok skúmania sociálnych javov v kultúrnom kontexte, predovšetkým z hľadiska vysokoškolských 
študentov. Zároveň boli v rámci workshopu obsahovo spresnené spoločné, medzinárodné výstupy z výsledkov realizá-
cie uvedeného projektu. 
Českých partnerov prijal aj dekan FM PU v Prešove prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. Diskusia na tomto stretnutí súvi-
sela so špecifikami sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej a Českej republiky.Keďže je doterajšia spolupráca veľmi 
úspešná, riešitelia podali žiadosť na pokračovanie projektu v rokoch 2014 a 2015. 

PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.

ciálne znevýhodneného prostredia 
a nadaní žiaci) je potrebné zachytiť aj 
ich odlišnosti v kognitívnych funkci-
ách a latentných učebných schopnos-
tiach a následne ich porovnať so žiak-
mi intaktnej populácie.
Pre každého pedagóga je neustálou 
profesionálnou výzvou vytvoriť aj 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami také vzde-
lávacie podmienky, aby v nich žiaci 
mohli optimálne rozvíjať svoj poten-
ciál. Viaceré odborné štúdie však po-
ukazujú na to, že učitelia základných 
škôl na Slovensku sa necítia byť do-
statočne pripravení poskytnúť tým-
to žiakom takú mieru odbornej pod-
pory, ktorú potrebujú. Preto druhým 
cieľom projektu je vytvoriť výučbové 
materiály a kurz kontinuálneho vzde-
lávania pre učiteľov základných škôl 
v primárnom vzdelávaní, aby pro-
stredníctvom nich získali nové po-
znatky i praktické skúsenosti na roz-
víjanie komunikačných a sociálnych 
zručností žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami  
a dokázali pre nich vytvoriť v škole 
prostredie akceptovania, porozume-
nia a spolupráce s intaktnými žiakmi. 
Predpokladáme, že naplnením týchto 
cieľov prispejeme k ozdraveniu vzá-
jomných vzťahov, prijatiu inakosti 
a k rozvíjaniu asertívnej komuniká-
cie, čo vnímame ako nevyhnutné vý-
chodisko vzniku modernej inkluzív-
nej školy.

Mgr. Tatiana Dubayová, PhD. 
zodpovedná riešiteľka

Foto: archív Katedry špeciálnej 
pedagogiky PF PU v Prešove
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Druhá etapa modernizácie 
hmotnej infraštruktúry a IKT systémov 

Prešovskej univerzity
Od mája 2010 prebieha v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove realizácia projektu financovaného  
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) „Druhá etapa modernizácie hmotnej infraštruktúry 
a IKT systémov Prešovskej univerzity“, ktorá je pokračovaním prvej veľkej rekonštrukcie Prešovskej univerzity  
v Prešove. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 5: Infraštruktúra  
vysokých škôl, Opatrenie 5.1: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia 
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. 
Financovanie projektu je zabezpečené zo zdrojov ERDF a z vlastných zdrojov Prešovskej univerzity v Prešo-
ve. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 5 465 807,04 €. Z toho z ERDF bude poskytnutých 4 645 935,98 €  
a zo štátneho rozpočtu poskytnú 546 580,70 €. Prešovská univerzita v Prešove zabezpečí 5 % vlastných zdrojov 
z celkovej sumy, čo predstavuje 273 290,35 €. Ukončenie realizácie projektu je plánované na október 2013.

Rekonštrukcia bývalého ŠD na Ul. 17. novembra 13 
(súčasná Fakulta športu)

  

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

Vďaka projektu sa zrekonštruovala a zároveň zrealizovala nadstavba Se-
verného krídla, vrátane rekonštrukcie telocvične v univerzitnej budove na 
Ul. 17. novembra 15,  čím došlo k vybudovaniu komplexnej modernej uni-
verzitnej budovy vhodnej na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. 
Zároveň,  v rámci objektu Fakulty športu, ktorá je umiestnená v bloku B, sa 
zrealizovalo zateplenie a výmena okien. Rovnako k výmene okien a balkó-
nových dverí došlo aj v jednej časti Študentského domova, v rámci objektu 
bloku C. Druhou časťou, na ktorú bol projekt orientovaný, bolo zabezpe-
čenie novej IKT techniky pre potreby univerzity. Zakúpili sa servery a za-
riadenia pre CVT PU, FF PU, FHPV PU, PF PU, FM PU, pásková knižnica 
a softvér pre UK PU, zakúpenie klimatizačných zariadení a záložných na-
pájacích zdrojov. Odborné učebne univerzity boli kompletne vybavené 413 
plne multimediálnymi počítačmi. 

Miesta realizácie projektu:
Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov
Ul. 17. novembra 15, 081 16 Prešov
Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov
Ul. 17. novembra 11, 080 01 Prešov
Konštantínova 16, 080 01 Prešov
Partizánska 1, 080 01 Prešov
Masarykova 15, 080 01 Prešov
Exnárova 36, 080 01 Prešov
Plzenská 7, 080 01 Prešov
Námestie mládeže 2, 080 01 Prešov 

Rekonštrukcia budovy na Ul. 17. novembra 15 
pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
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Priestory zrekonštruovanej telocvične

Mgr. Ivana  Micheľová  a   Mgr. Denisa Porembová
Oddelenie rozvoja a projektov zo ŠF, Foto: archív PU v Prešove

Dostavba areálu FM PU
Ďalším projektom z veľkých infraštruktúrnych je „Dostavba areálu FM PU“ ITMS: 26250120059. Tento projekt 
sa začal v roku 2012 a je už tretím projektom, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, 
Prioritná os 5: Infraštruktúra vysokých škôl, Opatrenie 5.1: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a moderni-
zácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. 
Financovanie projektu je zabezpečené zo zdrojov ERDF a z vlastných zdrojov Prešovskej univerzity v Prešo-
ve. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 3 919 892,77 €. Z toho z ERDF bude poskytnutých 3 331 908,85 €  
a zo štátneho rozpočtu poskytnú 391 989,28 €. Prešovská univerzita v Prešove zabezpečí 5 % vlastných zdrojov 
z celkovej sumy, čo predstavuje 195 994,64 €. 
Termín ukončenia realizácie aktivít projektu je naplánovaný do roku 2015.
Miesta realizácie projektu:  Ul. Biskupa Gojdiča 2, 08001 Prešov
 Sládkovičova 23, 08001 Prešov  
 Konštantínova 16, 08001 Prešov 
Projekt je rozdelený na dve časti na stavebnú a IKT časť. Podľa toho sú rozdelené aj aktivity.

Aktivity projektu:
1.1. Učebne IKT – Aktivita je zameraná na realizáciu dodávky a inštalácie moderného počítačového vybave-
nia odborných učební, ktoré je nevyhnutné pre podporu súčasných, ako aj zavedenie nových a perspektívnych  
výučbových metód s použitím IKT prostriedkov a internetu. Štandardné technické vybavenie, ktoré sa bude re-
alizovať cez túto aktivitu, pozostáva z doplnenia a inovácie plne multimediálneho počítača, ktorý tvorí základ-
né vybavenie odborných učební. Všetky zariadenia IKT techniky boli už dodané a nainštalované a aktivita bola 
úspešne ukončená. Výstupom aktivity je vytvorenie dvoch nových špičkových učební IKT v dvoch nezávislých 
objektoch GTF a GKS.
 

2.1 Dostavba FM PU – Aktivita je zameraná na realizáciu obstarávania, dodávky stavebných prác na dostavbu 
areálu Fakulty manažmentu PU. Ide o úplne novú budovu, ktorá bude prepojená s pôvodnou budovou Fakulty 
manažmentu PU. Táto aktivita je v prvej fáze, t.j. prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce.

Mgr. Ivana  Micheľová  a  Mgr. Denisa Porembová, Oddelenie rozvoja a projektov zo ŠF
Foto: archív PU v Prešove

Modernizácia a informatizácia 
odborných učební  
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„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

Prezentácia Kompetenčného centra 
znalostných technológií pre inovácie 
produkčných systémov v priemysle 

a službách pokračuje
„Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách“, ITMS kód 
projektu 26220220155, v zastúpení projektovej manažérky projektu prof. RNDr. Evi Michaeli, PhD. a ďalších od-
borných pracovníkov projektu RNDr. Moniky Ivanovej, PhD. a RNDr. Štefana Koca, PhD., usilovne pracujú na 
realizácii aktivít projektu, ktoré sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Súčas-
ťou ich práce na projekte je plnenie merateľných ukazovateľov a výstupov jednotlivých aktivít potrebných pre 
úspešné plnenie cieľov projektu. 
V dňoch 10. až 13. júna 2013 sa riešitelia kompetenčného centra, RNDr. Monika Ivanová, PhD. a RNDr. Štefan 
Koco, PhD., zúčastnili medzinárodnej konferencie v tureckom meste Kemer s názvom „GEOMED 2013 - The 3rd 
International Geography Symposium“, kde prezentovali výsledky z oblasti hodnotenia antropogénnych vplyvov 
na stabilitu krajiny. Príspevok na konferencii mal názov „The evaluation of anthropogenic impact on the geolo-
gical stability of landscape“.  
Ďalšou prezentáciou centra bola účasť na celoslovenskej akcii „Noc výskumníkov 2013“ dňa 27. septembra 2013 
v Košiciach s názvom „3D BODKY“. Pod vedením RNDr. Koca, PhD. a ďalších pracovníkov Katedry geografie  
a regionálneho rozvoja na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, boli predstavené mož-
nosti využitia laserového skenovania zemského povrchu a objektov nachádzajúcich sa na ňom, ako aj proces 
spracovania získaného bodového poľa pre analýzu prírodných javov spätných so zemským povrchom v ge-
ografickom výskume, prostredníctvom ukážky plnoautomatickej bezpilotnej helikoptéry Scout B1 - 100 UAV  
s integrovaným laserovým skenerom, pričom účastníci akcie si mohli vyskúšať ovládanie bezpilotnej helikoptéry 
na počítačovom simulátore.  

RNDr. Štefan Koco, PhD. pri prezentácii           O bezpilotnú helikoptéru bol veľký záujem 
plnoautomatickej bezpilotnej helikoptéry 
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Budúci výskumníci Prešovskej univerzity v Prešove? 
PhDr. Zuzana Birošová, manažér publicity

Foto: archív PU v Prešove

Ďalší projekt na Prešovskej univerzite  
v Prešove, financovaný zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie

Na Prešovskej univerzite v Prešove sa začal od 1. júna 2013 realizovať ďalší projekt z Operačného programu 
Výskum a vývoj, v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií 
získaných výskumom a vývojom do praxe, s názvom „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné  
aplikácie s podporou znalostných technológií“, ITMS kód projektu 26220220182. Časový harmonogram projektu 
je naplánovaný na 24 mesiacov, od 1. júna 2013 do 30. júna 2015. 
Hlavným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a zároveň hlavným partnerom projektu je Technická 
univerzita v Košiciach, ktorá bude realizovať tento projekt v súčinnosti s partnerom 1: Univerzitou Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a partnerom 2: Prešovskou univerzitou v Prešove. Celkové oprávnené výdavky na realizá-
ciu aktivít projektu predstavujú spolu sumu 41 735 688,04 Eur, pričom Prešovská univerzita ako partner 2 získala  
v rámci svojho rozpočtu finančnú podporu vo výške 4 500 133,34 Eur.  
Odborná činnosť TECHNICOMu je zastrešovaná odbornými pracovníkmi z Fakulty humanitných a prírod-
ných vied Prešovskej univerzity a Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Projektovým manažérom projek-
tu je doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. a hlavným garantom odbornej aktivity 3.7 v projekte je prof. RNDr. Marián  
Reiffers, DrSc.  
V rámci tohto projektu sa bude realizovať výstavba novej budovy pre Prešovskú univerzitu s názvom  
„UNIPOLAB“, ktorá sa bude nachádzať vo vysokoškolskom areáli univerzity. Celá budova je naprojektovaná 
ako nízkoenergetická a inteligentná budova, ktorá bude súčasťou komplexu Univerzitného vedeckého parku  
TECHNICOM. Súčasťou prác na UNIPOLABE bude aj vybudovanie laboratórnej infraštruktúry, ktorá bude vy-
bavená vysokokvalitnými prístrojovými a laboratórnymi zariadeniami, ktoré umožnia zabezpečiť realizáciu zá-
kladného a aplikovaného výskumu a vývoja v rámci Vedeckého parku TECHNICOM a ktorá zároveň zabezpečí 
rozvoj vedecko-výskumnej oblasti na Prešovskej univerzite. 

PhDr. Zuzana Birošová, manažér publicity

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“
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Grantový projekt  APVV-0482-11 vznikol na pôde Fakul-
ty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG) 
Technickej univerzity v Košiciach a na jeho realizácii 
participuje ako spoluriešiteľské pracovisko aj Kated-
ra knižničných a informačných štúdií (v rámci Inštitú-
tu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií)  
na Filozofickej fakulte PU v Prešove. 
Grantová úloha je zameraná na problematiku digitalizácie 
a jej čiastočnej realizácie v jedinečnej knižnici (v kontexte 
knižníc na Slovensku), ktorá sa nachádza v obci Jasov ne-
ďaleko Košíc. 
Členkami realizačného tímu, ktorý sa postupne usiluje na-
plniť ciele grantového projektu, sa stali doc. PhDr. Marta 
Germušková, CSc., PaedDr. Martina Petríková, PhD., a ex-
terná doktorandka Mgr. Naďa Čeklovská. Prvý z cieľov, 
ktorý sa usilovali splniť riešiteľky grantovej úlohy v roku 
2012 a v prvej polovici roku 2013, sa spájal s prípravou 
návrhu katalógu na digitalizáciu vybranej časti knižné-
ho fondu. Knižnica je výnimočná nielen skladbou svojho 
knižničného fondu, ale aj veľkým počtom kníh. Jasovská 
knižnica sa nachádza v priestoroch kláštorného komple-
xu patriaceho premonštrátom. Kanonickú rehoľu pre-
monštrátov založil sv. Norbert už v roku 1120 v údolí Pré-
montré (vo francúzskej diecéze Soissons) a jeho komunita 
rehoľníkov prijala regulu sv. Augustína. 
 Premonštráti, ktorí podľa zásad svojho osnovateľa, spájajú 
kláštorný duchovný život s pastoračnou činnosťou vo far-
nostiach, prišli na slovenské územie v 12. storočí, pričom 
najznámejšie opátstva vznikli v Kláštore pod Znievom, 
v Lelesi, v Šahách a v už spomenutom Jasove. Ku klášto-
rom ako hodnoverným miestam, na ktorých sa overovala 
pravosť listín a dokumentov, patrili aj archívy a knižnice. 
Rovnako to bolo aj s kláštornou knižnicou v Jasove. Pred-
pokladá sa, že ju začali budovať už v druhej polovici 13. 
storočia. Napriek tomu, že sa jej zbierky rozdelili po zru-
šení rehoľného rádu Jozefom II. v roku 1787, dnešná kláš-
torná knižnica, ktorú začali budovať po roku 1802, obsa-
huje okolo 100 000 zväzkov kníh. Knižničný fond (podľa 
slov tamojšieho knihovníka a výpomocného duchovného 
v kostole Najsvätejšej trojice Alberta Ivana Petreje) pozo-
stáva  v aktuálnom čase z tzv. domácej knižnice, ktorá sa 
nachádza v hlavnej sále na predĺženej hlavnej osi kosto-
la sv. Jána Krstiteľa v premonštrátskom kláštornom kom-
plexe, a z dovezených knižných fondov. Tie boli do Jasova 
premiestnené v 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia z Ma-
tice slovenskej, a to v rámci záchrany likvidovaných cir-
kevných a šľachtických knižníc. Podobným spôsobom sa 
to realizovalo aj po nežnej revolúcii, konkrétne v roku 1991. 
 Domáci knižničný fond v premonštrátskej knižnici v Jaso-
ve bol po roku 1986 zoradený podľa jednotlivých odborov 
označených veľkými písmenami A – L (teológia, filozofia, 
história, prírodné vedy, matematika, klasická literatú-
ra...) a bibliograficky sa začal spracovávať až od roku 2000. 
Knižničný fond privezený do jasovskej knižnice v 50-tych 
a 60-tych rokoch zahŕňa premonštrátske fondy kláštornej 
knižnice, knižničné fondy z premonštrátskych gymnázií 
v Košiciach (do roku 1919 a od roku 1939 do roku 1944) 
a v Rožňave (do roku 1919, od roku 1939 do roku 1944), ďa-
lej osobnú knižnicu jasovského priora Alfonza Novotného, 
knižničný fond ďalších cirkevných inštitúcií (napr. z Kniž-
nice minoritov zo Spišského Štvrtka, Knižnice minoritov 
z Levoče, Knižnice rožňavského diecézneho seminára), ďa-
lej z Knižnice československého premonštrátskeho gym-
názia v Košiciach, či ostatné fondy, ktoré boli prevezené 
do Jasova z knižníc cirkevných i verejných osôb. Knižnič-
ný fond privezený do tunajšej  knižnice po roku 1991 ob-

sahuje aj knihy z premonštrátskych fár v Jasove, Debradi, 
Poproči a Rudníku. 
Od roku 1998 je unikátna knižnica v Jasove v správe rádu 
premonštrátov. Z dôvodu reštaurovania  fresiek, ktoré sú 
považované za skvosty aj v rámci európskeho kultúrneho 
dedičstva, bol jej knižničný fond neprístupný a až po roku 
2000 ho začali pracovníci knižnice znovu umiestňovať 
do políc. Z výnimočných kníh, ktoré sú súčasťou knižnič-
ného fondu, možno spomenúť aspoň niektoré: Orbis sen-
sualium pictus, Biblia Hebraica, Novum Missale Roma-
num, Ordinis Praemonstratensis Annales, či Psalterium 
Romanum. 
Plnenie cieľov grantového  projektu  APVV-0482-11 sa spá-
ja hlavne s aktuálnou potrebou digitalizácie  knižníc, aby 
aj bežní ľudia mohli spoznávať výnimočné kultúrne de-
dičstvo minulosti prostredníctvom internetu. Riešiteľky 
grantovej úlohy sa preto usilujú o digitalizáciu aspoň časti 
knižného fondu umiestneného v tejto unikátnej knižnici, 
konkrétne ide o digitalizáciu zaujímavých knižných exem-
plárov a starých tlačí, aby bolo možné na základe selek-
cie materiálu podľa tematických oblastí navrhnúť katalóg 
pre digitalizáciu knižničného fondu. Vlastnej digitalizá-
cii predchádzalo nielen štúdium informačných materiá-
lov, ktoré sa týkali stratégie digitalizácie implementujúcej 
na národnej úrovni princípy a ciele iniciatívy Európskej 
komisie i2010 s názvom Digitálne knižnice a projekt Eu-
rópskej digitálnej knižnice, ale aj rozširovanie poznatkov 
o pracovných postupoch pri digitalizácii a ich aplikácii 
v praxi.
Na záver treba dodať, že k neskorobarokovej stavbe kláš-
torného komplexu, ktorá je jednou z najvzácnejších sak-
rálnych umelecko-architektonických pamiatok na Sloven-
sku, patrí aj nádherná baroková záhrada (nadväzujúca 
na architektúru kláštora) a jednou z jej nebotanických 
dominánt sú aj barokové kamenné slnečné hodiny. Nie je 
preto zarážajúce, že práve kvôli týmto vzácnym umelec-
kým hodnotám z minulosti prichádzajú na tieto miesta aj 
slovenskí a zahraniční návštevníci.
Jasovská knižnica predstavuje nádherný priestor a obrov-
ský knižný „koncentrát“ poznania nielen našej histórie,  
literatúry, filozofie, kultúry, teológie, či prírodných vied, 
ale je zároveň aj dôkazom významných počinov (nielen) 
našich predkov v rôznych oblastiach ľudského poznania 
a múzického snaženia. Vzťah súčasníkov k národnému 
dedičstvu a ku kultúrnym pamiatkam minulosti bude 
vždy avízom toho, ako si ctíme tých, ktorí tvorili dejiny 
nášho myslenia, poznania, kultúry a cirkevných pohybov.

PaedDr. Martina Petríková, PhD. 
doc. PhDr. Marta Germušková, CSc.

Mgr. Naďa Čeklovská
Foto: Mgr. Naďa Čeklovská

Unikátna knižnica v Jasove ako priestor 
realizácie projektu APVV
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Skutočnosť, že čas plynie rýchlo a ne-
návratne, možno vnímať neustále, 
v rôznych kontextoch, za rôznych 
okolností, a ako som si práve uvedo-
mila, dokonca aj prostredníctvom pe-
riodicky opakujúcich sa konferencií. 
Ešte mám v čerstvej pamäti ako som 
pred rokom informovala čitateľov ča-
sopisu NA PULZE o konaní sa XV. roč-
níka medzinárodnej konferencie So-
ciálne procesy a osobnosť 2012 a dnes 
môžem konštatovať, že už aj jej XVI. 
ročník – konaný 23. - 25. 9. 2013 v Kon-
gresovom centre Akadémie vied ČR 
v Zámockom hoteli Třešť – patrí mi-
nulosti. Spomínané časové hľadisko 
sa dokonca objavilo aj v tématickom 
podtitule terajšieho ročníka podujatia 
s názvom „Včera, dnes a zajtra“, v du-
chu ktorého sa niesli rôzne prezento-
vané prednášky, pozvané sympóziá 
či postery. Referujúci tak mali príle-
žitosť k istému zamysleniu a obzre-
tiu sa za doterajšou prácou, zhodnote-
niu vlastných výskumných výsledkov 
a ponúknutiu vízií smerom do budúc-
na, čo bolo zaiste inšpiráciou nielen 
pre nich samotných, ale aj pre ostat-
ných účastníkov. 
Úvodné slovo a otvorenie konferencie 
patrilo jednému zo zakladateľov tra-
dície stretávania sa a výmeny vedec-
kých skúseností, poznatkov a názorov 
českej i slovenskej komunity psycholó-
gov, prof. Marekovi Blatnému. S vyu-
žitím humoru a svojrázneho pútavého 
štýlu rozprávania sprevádzaného gra-
fickou prezentáciou privítal všetkých 
účastníkov a ponúkol rýchly exkurz 
dejinami podujatia od jeho vzniku 
až po súčasnosť. Zároveň oboznámil 
prítomných so štruktúrou, náplňou 
a harmonogramom tohtoročnej kon-
ferencie.
Samotný program bol rozvrhnutý 
do dvoch konferenčných dní a pozo-
stával z deviatich sympózií, v rám-
ci ktorých boli jednotlivé prednášky 
prezentované v českom, slovenskom 
aj anglickom jazyku. Išlo najmä o vý-
sledky vyplývajúce z riešení granto-
vých úloh, domácich a medzinárod-
ných longitudinálnych či prierezových 
štúdií jednotlivcov a výskumných tí-
mov. Ďalšie prednášky, zoskupené 
do troch samostatných blokov, boli 
z oblasti psychológie osobnosti, emó-
cií, psychológie zdravia, ošetrovateľ-
stva, školskej psychológie, tvorivosti, 
ale aj neuropsychológie a psychomet-
rie. Súčasťou konferencie bola tiež 
posterová sekcia, do ktorej bolo pri-
hlásených viac ako 60 príspevkov 
s rôznorodým zameraním. 
Podobne ako v predošlých ročníkoch, 
mal aj tento rok zastúpenie Inštitút 
psychológie FF PU v Prešove, kon-
krétne prostredníctvom príspevkov 
troch členov riešiteľského kolektívu 

APVV – Subjektívne hodnotenie kvality života 
MVK Sociálne procesy a osobnosť 2013

projektu APVV-0374-10 - Subjektívne 
hodnotenie kvality života: reliabilita 
a validita merania – Doc. Babinčáka,  
Dr. Kačmárovej a Dr. Mikuláškovej. 
V súlade s cieľmi grantového projektu 
pre rok 2013 boli členmi riešiteľského 
kolektívu realizované výskumné štú-
die a časť zistení, ktoré z nich vyply-
nuli boli prezentované práve na tejto 
medzinárodnej konferencii. V nasle-
dujúcom texte stručne priblížim zame-
rania a výsledky, ku ktorým sa v tých-
to výskumoch dospelo.
Doc. Babinčák skúmal vzťah medzi 
iracionálnymi presvedčeniami, kva-
litou života a spokojnosťou dospelých 
osôb, pričom iracionálne presvedče-
nia boli konceptualizované dvojako: 
1. ako iracionálne presvedčenia neuro-
tického typu na základe Ellisovej raci-
onálno-emočnej behaviorálnej teórie, 
2. ako kultúrne špecifické iracionálne 
presvedčenia charakteru povier. Ana-
lýzou údajov potvrdil súvislosť medzi 
iracionálnymi presvedčeniami a kva-
litou života i životnou spokojnosťou, 
avšak vzťah kultúrne špecifických 
iracionálnych presvedčení voči kvali-
te života nebol zistený. V inej štúdii sa 
venoval overeniu vzťahu medzi hod-
notením subjektívnej kvality života 
v jej jednotlivých oblastiach a hodno-
tením významnosti týchto oblastí. Pre 
väčšinu z 201 respondentov platilo, 
že minimálne v polovici položiek do-
tazníka označili identické hodnotenie 
kvality i významnosti danej oblasti ži-
vota. Možným vysvetlením je prispô-
sobovanie hodnotenia významnosti 
oblastí života aktuálnej situácii osoby. 
Ide však o predbežné zistenia, ktoré si 
vyžadujú ďalšie preskúmanie a hlbšiu 
analýzu. 
Ďalší z cieľov, uskutočnený Dr. Miku-
láškovou, sa týkal prekladu a overe-
nia faktorovej štruktúry i psychomet-
rických vlastností vybraného nástroja 
na zisťovanie kvality života osôb so 
schizofréniou (SQLS). Spolu s týmto 
nástrojom bola overená aj faktorová 
štruktúra dotazníka Subjektívne hod-
notenie kvality života (SHKZ) skon-
štruovaného prof. Džukom. Na výsku-
me sa zúčastnilo 90 osôb s diagnózou 
schizofrénie vo veku 18-92 rokov. 
V súlade s očakávaním bola potvrdená 
trojfaktorová štruktúra nástroja SQLS, 
zahŕňajúca  psychosociálnu oblasť, 
oblasť energia/motivácia a vedľajšie 
účinky. Výsledky faktorovej analýzy 
SHKZ poukázali na existenciu 3 vý-
znamných oblastí kvality života osôb 
so schizofréniou, a to: kognitívnej, spi-
rituálnej a environmentálnej. Autorka 
štúdie tak poukázala na vhodnosť vy-
užitia oboch nástrojov pri skúmaní 
subjektívne hodnotenej kvality života 
pacientov so schizofréniou. 

Dr. Kačmárová referovala o možnos-
tiach skúmania kvality života pomo-
cou tradičného (dotazníkového), a tiež 
individualizovaného postupu u senio-
rov v období ranej staroby. Analýzou 
dvoch odlišných postupov dospela 
k záveru, že tak v dotazníkovom me-
raní ako aj pri využití individualizo-
vaného postupu bolo zdravie dominu-
júcou oblasťou kvality života seniorov. 
K ďalším významným oblastiam vy-
plývajúcim z tradičného skúmania 
a faktorovej analýzy patrila: kognitív-
no-psychická, environmentálna, spiri-
tuálna a sociálna oblasť. Keďže indivi-
dualizovaný postup umožňuje výber 
a ohodnotenie dôležitých oblastí sa-
motnému respondentovi, k najdôleži-
tejším oblastiam kvality života (okrem 
zdravia) seniori zaradili aj rodinu, fi-
nančné zabezpečenie, duchovný život, 
záľuby a pod. Obidva postupy možno 
využívať samostatne alebo komple-
mentárne, tak pre výskumné účely 
ako aj pre potreby praxe.
Okrem príspevkov členov riešiteľ-
ského kolektívu APVV sa problema-
tika kvality života objavila aj v pred-
náškach iných účastníkov konferencie, 
čo je dôkazom toho, že ide o tému, kto-
rej je naozaj venovaná neustála pozor-
nosť. Pre náš výskumný tím boli tie-
to príspevky o to zaujímavejšie, že sa 
týkali skupiny osôb so schizofréniou 
a osôb v seniorskom veku. To nám 
zároveň umožnilo realizovať osobné 
vzájomné konfrontácie zistení s tými-
to výskumníkmi i praktikmi, výme-
nu skúsenosti z hľadiska zberu ale-
bo spracovania údajov, či diskutovať 
o možnostiach ďalšieho smerovania 
výskumov. Ako tieto nové poznatky 
a informácie dokážeme zužitkovať 
si budeme môcť overiť napríklad aj 
o rok, v ďalšom ročníku konferencie, 
ktorá sa bude – ako to už z tradície vy-
plýva – konať na Slovensku a na kto-
rú sme už teraz boli všetci srdečne po-
zvaní.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy č. APVV-0374-10.

PhDr. Monika Kačmárová, PhD.
Foto: archív Inštitútu psychológie FF PU 
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„Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu vý-
skumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0099-09“.
Dvaja doktorandi doktorandského štúdia na Inštitúte 
psychológie Vladimír Čema a Marcel Martončik, ktorých 
štúdium bolo podporované agentúrou APVV (projekt 
LPP-0099-09) nám porozprávali o svojich skúsenostiach 
z účasti na konferencii doktorandov konanej v Olomouci 
v máji 2013. Obidvaja doktorandi, v rámci svojich dizer-
tačných prác, vytvorili diagnostické nástroje na zisťovanie 
latentného učebného potenciálu  (V. Čema) a profesijných 
záujmov (M. Martončik).  Aké boli ich skúsenosti z vyššie 
uvedenej konferencie? 
Zúčastnili sme sa na konferencii PhD Existence III, ktorá 
sa konala 20. – 21. 5. 2013 v Olomouci, v priestoroch Ume-
leckého centra Konvikt a zúčastnilo sa na nej zhruba 80 
študentov z Českej i Slovenskej republiky. 
Ako prvé nás uchvátili priestory, v ktorých sa konala sa-
motná konferencia no i ostatné objekty patriace Univerzite 
Palackého. Nádherná baroková budova bývalého jezuit-
ského konviktu je jednou z najstarších súčastí univerzity 
v Olomouci a prednášať v tejto budove je nezabudnuteľný 
a len ťažko opísateľný pozitívny zážitok. 
V prvom rade treba povedať, že na konferencie nemož-
no nazerať ako na relatívne jednoduchý prostriedok zís-
kavania kreditov, pre postup do ďalšieho ročníka štúdia. 
V konferenciách je nutné vidieť predovšetkým možnosť 
nadviazať nové vzťahy, možnosť prediskutovať niektoré 
problematické body svojho výskumu s výskumníkmi či 
študentmi iných škôl a vypočuť si prednášku od známych 
svetových odborníkov v danej oblasti. 
Každý z nás sa pri písaní dizertačnej, či diplomovej prá-
ce, alebo pri vypracovávaní projektu k dizertačnej práci, 
dostal či dostane do bodu, kedy nevie ako pokračovať, 
resp. nepozná na niektoré otázky odpovede, nevie nájsť 
lepšie alternatívy, riešenia či východiská z daného stavu. 
Samozrejme, základným oporným bodom je vždy školi-
teľ. Ten nasmeruje študenta smerom, ktorým, ak pôjde, 
mal by nájsť správne, respektíve vhodné riešenie. Smer 
ukáže školiteľ, no samotnú cestu musí prejsť študent sám. 
Aj v našom prípade bol neoceniteľnou oporou náš školi-
teľ prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc., ktorý nás vždy nielen 
nasmeroval správnym smerom, ale poskytol nám mnoho 
cenných rád, nápadov či návrhov. Nie každý má šťastie 
na takého školiteľa anemôže sa naňho obrátiť s každým 
problémom, resp. požadovať riešenie. Niekedy však aj na-
priek usilovnej práci a vytrvalému uvažovaniu to riešenie 
neprichádza, a preto je vhodné využiť potenciál iných, po-
dobne zmýšľajúcich osôb z rovnakého vedného odboru. 
A tu je možné vidieť neoceniteľné pozitívum vedeckých 
konferencií. Konferenčný príspevok by preto  nemal byť 
len akýmsi sumárom či zhrnutím Vašej doterajšej práce, 
ale mal by obsahovať aj otázky pre publikum a prezen-
tovať tie problémové oblasti, na ktoré by ste chceli zís-
kať od publika odpovede. Pri prezentovaní  príspevku je 
v prednáškovej miestnosti prítomných zvyčajne okolo 15 
poslucháčov. V diskusii tak môžete dostať na každú otáz-
ku alebo podnet približne 10 odpovedí, prípadne návrhov 
na riešenie vášho problému.
Takto tomu bolo aj v prípade M. Martončika pri vypraco-
vávaní intervenčnej časti diagnostického nástroja. V rámci 
diskusie padlo od poslucháčov niekoľko hodnotných ná-
vrhov, ktoré boli neskôr využité pri modifikácii nástroja.
Od študentov doktorandského štúdia sa predpokladá, že 
po skončení štúdia budú pokračovať v svojej akademickej 

Od doktorandov doktorandom 
  – alebo prečo sa zúčastňovať na konferenciách
Skúsenosti a rady doktorandov psychológie podporovaných APVV

 na konferencii v Olomouci

kariére a stanú sa prínosom vo vedeckej oblasti daného 
odboru.To znamená, že budú  výskumne aktívni a urči-
tým spôsobom vo svojom odbore posunú hranicu súčas-
ného poznania.Veda už dávno nie je o solitéroch. V sú-
časnosti je zvykom, že na riešení vedeckých problémov sa 
podieľajú celé výskumné tímy, minimálne dvojice či tro-
jice výskumníkov. Konferencie sú tak ideálnou možnos-
ťou, ako nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorí sa venujú rov-
nakej problematike ako Vy, prípadne problematike, ktorá 
Vás zaujíma či zaujala a na ktorej riešení by ste sa chceli 
podieľať. Každého z nás na konferencii v Olomouci de-
tailnejšie zaujalo minimálne desať tém. O mnohých sme 
dovtedy nemali ani vedomosť, že sa im niekto výskumne 
venuje, respektíve, že sa to dá skúmať. Súvisí to v prvom 
rade s rozmanitosťou záujmov človeka. Len málo jedincov 
má len jeden záujem. Od vysokoškolsky vzdelaných ľudí 
sa očakáva, že oblastí, ktoré ich zaujímajú, bude viac, a prá-
ve  tam budú smerovať svoje výskumné snaženie. Práve 
účasti na konferenciách pomáhajú rozšíreniu vedeckého 
obzoru a  získavaniu nových oblastí záujmu. Samozrejme, 
svoje poznanie a prehľad možno rozširovať aj štúdiom li-
teratúry, no konferencia má pridanú hodnotu v tom, že 
máte možnosť sa s autorom o téme osobne porozprávať, 
nadviazať bližší pracovný kontakt, prípadnej sa aj spolu-
podieľať na riešení nejakého problému. Na tento účel slú-
žia aj neformálne stretnutia ešte pred samotným začatím 
konferencie a po nej.
Práve neformálne stretnutia po konferencii zohrali vý-
znamnú úlohu pri obhajobe dizertačnej práce V. Čemu, 
ktorá sa konala tri mesiace po konferencii. Na tomto ne-
formálnom stretnutí padlo neuveriteľné množstvo otá-
zok a nápadov, pozitívnych, ale aj negatívnych hodnotení. 
Otázky, ktoré spochybňujú výsledky, sú vždy nelichotivé, 
no následné nápady na vylepšenie boli prekvapivo nápo-
mocné. Na niektoré otázky a pripomienky autor v danom 
momente samozrejme odpoveď nenájde. Na nasledujúcich 
pár dní, či týždňov ho však zamestná hľadanie odpovede, 
prípadne vysvetlenia. To vysvetlenie už samozrejme nie 
je  pre účastníkov konferencie, ale pre samého seba. Ak sa 
človek snaží, odpoveď sa nájde vždy a presne tak to bolo aj 
v tomto prípade. Včom teda pomohlo neformálne stretnu-
tie po konferencii? Takmer všetky pripomienky a otázky 
z konferencie zazneli aj na obhajobe dizertačnej prace, kde 
už neprekvapili – skôr potešili. 

Mgr. Vladimír Čema, PhD.
Inštitút psychológie, FF PU v Prešove

Foto: ilustračné 
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Slovenská lingvistika 
– registrovo, zážitkovo 

a ľudsky
P o d j e s e n n ý 
Prešov sa stal 
16. a 17. sep-
tembra 2013 
dejiskom me-
d z i n á r o d n e j 
vedeckej kon-
ferencie Re -
gistre jazyka 
a jazykovedy 
konanej pri prí-
ležitost i  v ý-
znamného životného jubilea prof. PhDr. Daniely Slan-
čovej, CSc. Ako uviedla jedna z hlavných organizátorov 
podujatia, doc. PaedDr. Jana Kesselová, PhD., táto kon-
ferencia voľne nadväzovala na sériu prešovských konfe-
rencií o jazyku a jazykovede. A tak sa vidy prepísali do 
epištol, epištoly sa transformovali do metamorfóz a tie 
sa funkčne využili v registroch. 
Kým v exteriéri sa postupne striedali všetky poveter-
nostné registre, v interiéri, uprostred záplavy posled-
ných tohtoročných slnečníc, sa odohrávali búrlivé dis-
kusie, debaty a polemiky popredných slovenských, 
českých, poľských, maďarských i ukrajinských lingvis-
tov a literárnych vedcov o jednotlivých jazykových re-
gistroch – a ešte o všeličom inom, čo s reflexiou jazyka 
súvisí. Plenárne rokovanie otvorila jubilantka príspev-
kom, ktorý syntetizoval jej doterajší výskum športové-
ho komunikačného registra a ktorý bol miestami aj alú-
ziou na bádateľské aktivity viacerých prítomných hostí. 
O zmysle komunikácie následne uvažoval prof. PhDr. 
Juraj Dolník, DrSc. a úvodný blok príspevkov uzavrel 
prof. PhDr. Jozef  Sipko, CSc. lingvokulturologickým 
návodom na verifikáciu toho, či je jubilantka v kontexte 
(slovenskej) lingvistiky skutočnou osobnosťou. Humor-
nú tonalitu tohto príspevku po krátkom občerstvení vy-
striedal vážny tón ďalších štyroch plenárnych referátov, 
ktorých autormi boli prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., 
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., prof. PhDr. Ivor Ripka, 
DrSc. a prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. Popolud-
ní sa pôvodne jednoliaty konferenčný prúd rozdelil do 
troch paralelne prebiehajúcich sekcií: sociolingvistickej, 
štylisticko-literárnej a registrovej. Prvý deň konferen-
cie vyvrcholil slávnostnou recepciou. 17. septembra sa 
tri paralelné sekcie otvorili znova, avšak už s odlišným 
tematickým zameraním. Zazneli v nich príspevky, re-
flektujúce slovenčinu v kontaktoch, jazyk médií i syn-
chrónne a diachrónne aspekty jazykového výskumu; 
výraznejšia pozornosť bola venovaná jednej z jubilant-
kiných výskumných domén, detskej reči (túto sekciu – 
harmonizovane – viedla práve jubilantka), a svoje za-
stúpenie na konferencii si našla aj pragmalingvistika, 
kognitívna a korpusová lingvistika.
Spontánna srdečnosť, slzy, spomienky – tri podstatné 
komponenty konferencie na počesť  profesorky Slančo-
vej. Veď každý z účastníkov tohto vedeckého podujatia 
má pani profesorke začo ďakovať. A má jej začo ďako-
vať aj slovenská jazykoveda ako celok. Prinajmenšom za 
to, že ju robí zážitkovou, príťažlivou a ľudskou.  

Mgr. Martina Bodnárová, PhD.
Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove
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Na pôde Prešovskej univerzity 
v Prešove sa 19. a 20. septem-
bra 2013 uskutočnila medzi-
národná vedecká konferencia 
Diagnostika v športe 2013, 
ktorej garantom bolo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 
Spoluorganizátorom konfe-
rencie bola Fakulta športu PU 
v Prešove, Štátna vysoká od-
borná škola v Krosne, Katedra 
telesnej výchovy Rzeszowskej 
univerzity, Národné športové 
centrum v Bratislave a Sloven-
ská vedecká spoločnosť pre te-
lesnú výchovu a šport. Zúčast-
nili sa na nej odborníci z univerzít v USA, Poľsku, 
Česku a Slovensku, zástupcovia športových združení 
a organizácií, ako aj sektoru zdravotníctva. 

Rokovanie medzinárodnej  vedeckej konferencie 
Diagnostika v športe 2013 prebiehalo v troch sekciách: 
Diagnostika v školskej telesnej výchove, Diagnostika 
vo výkonnostnom a vrcholovom športe a Diagnosti-
ka nešportujúcej populácie. V prvý deň konferencie 
odzneli referáty a koreferáty pozvaných odborníkov 
v troch sekciách. V sekcii Diagnostika v školskej teles-
nej výchove predniesol hlavný referát Overovanie vý-
konnostných štandardov: teória a prax  prof. Weimo Zhu, 
PhD., University of Illinois, USA a koreferát Diagnos-
tika ľudskej motoriky – problémy a tendencie predniesol 
prof. Joachim Raczek z AWF z Katovíc. V sekcii Diag-
nostika vo výkonnostnom športe zaznel hlavný referát 
Diagnostika vo vrcholovom športe – skúsenosti s využitím 
fyziologických laboratórnych testov, autorom ktorého bol 
doc. MUDr. Jan Heller, PhD. z FTVS UK Praha a korefe-
rát Problémy hodnotenia a interpretácie výsledkov výskumov 
vo vrcholovom športe predniesol prof. Grzegorz Juras, 
PhD. z AWF z Katovíc. V sekcii Diagnostika nešportu-
júcej populácie predniesol hlavný referát prof. Wladi-
mir Lyakh, PhD. z AWF Krakov s názvom Diagnostika 
koordinačných schopností populácie v spektre ontogenézy. 
Autorom koreferátu Telesná záťaž v dennom poriadku detí 
predškolského veku bol prof. Ján Junger, PhD. z domácej 
Fakulty športu PU v Prešove.  Prvý deň konferencie 
bol zavŕšený príjemným spoločenským večerom spre-
vádzaný pestrým kultúrnym programom v priesto-
roch prešovského hotela Polo. Počas druhého dňa 
medzinárodnej konferencie sa v dopoludňajších hodi-
nách uskutočnila prehliadka posterových prezentácií 
účastníkov a následne prebehlo rokovanie v jednotli-
vých odborných sekciách. Oficiálny program medzi-
národnej vedeckej konferencie Diagnostika v športe 2013 
bol zakončený slávnostným obedom účastníkov, ktorí 
spontánne vyjadrili organizátorom spokojnosť s od-
bornou, ako aj organizačnou stránkou zabezpečenia 
významného vedeckého podujatia. 

PhDr. Marcel Nemec, PhD. 
 Foto: archív Fakulty športu PU v Prešove

Fakulta športu PU v Prešove organizovala 
medzinárodnú vedeckú konferenciu 

„Diagnostika v športe 2013“
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bert Einstein hodnota človeka nie je v tom, čo urobil 
pre seba, ale pre iných. Je nezvyčajné a zriedkavé vidieť 
vracať sa študentov na miesta, ktoré opustili pred vyše 
dvadsiatimi rokmi, avšak 19. septembra prišli za jedi-
ným cieľom stretnúť toho, kto ich motivoval, učil, kre-
sal a nakoniec o množstve úspešných študentov prof. 
Horáka svedčia mená, s ktorými sa stretávame v pro-
fesionálnych divadlách, rozhlase, médiách a v rôznych 
ďalších kultúrnych inštitúciách dodnes.
Konferencia však nebola bilancovaním, jej primárnou 
úlohou bolo vytvoriť jedinečný moment, spoločne vy-
jadriť pocit vďaky a uznania. Roman Polák (divadelný 
režisér, umelecký šéf činohry SND Bratislava) pri svo-
jom prejave predniesol návrh, ktorý je možné interpre-
tovať i ako netradičný dar. Neuchopiteľný, no o to cen-
nejší, a v chronotope budúcnosti predstavuje výzvu pre 
dramatika - napísanie hry, ktorá by mohla byť v ďalšej 
divadelnej sezóne uvedená v národnom divadle, to je 
jasný signál toho, že prof. Horák má pred sebou kus 
práce, ktorá je výzvou a pre nás očakávaním. 
„Je záhadou, ako sa stamodiaľ zvrchu môžeš pozerať tak, že 
my ostatní Ti do očú hľadíme, ako rovný s rovným sa s nami 
rozprávaš, a predsa si tak vysoko. A čo ťa tam vynieslo? Ta-
lent, práca, zotrvačnosť, vnútorný nepokoj...“, povedala 
o Karolovi Horákovi Dagmar Podmaková (divadelná 
historička, kritička, bývalá šéfredaktorka Slovenského 
divadla, predsedníčka III. komory Snemu SAV, pred-
sedníčka Snemu SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy 
SAV Bratislava).
Karol Horák je dramatik, prozaik, vedec, ale v prvom 
rade pedagóg, je zakladateľom študentského divadla 
a myšlienky súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolá-
kov, no v prvom rade je to človek, akých je dnes stretnúť 
skôr raritou ako bežným javom. Skromný a pracovitý, 
s čistou dušou, osobitým vtipom, charizmou, cez ktorú 
dobíja študentské srdcia. Som rada, že i mne patrí titul 
„Horáková študentka“.
Ďakujeme pán profesor.

Mgr. Jozefína Štefanská
Foto: archív prof. Karola Horáka 

a IEVUK FF PU v Prešove

PhDr. Jaroslav Rezník – generálny riaditeľ Tlačovej agentúry 
Slovenskej republiky blahoželá svojmu učiteľovi 
prof. Karolovi Horákovi, CSc. k jubileu a odovzdal mu dar s jeho 
portrétom
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„Patrí k našim profilovým dramatikom. (...)Predo-
všetkým zaujímavosťou svojho filozofujúceho po-
hľadu na beh sveta a človeka v ňom, pohľadu, ktorý 
je však zaostrovaný objektívom dôverných znalostí 
domáceho slovenského prostredia, a to všetko zná-
sobené osobitosťou a samostatnosťou umeleckého 
podania. V ňom je obsiahnutý nielen Horák literát, 
prozaik a dramatik, ale aj Horák divadelník, režisér, 
tvorca niekdajších malých javiskových foriem; Ho-
rák literárny a divadelný teoretik; nielen Horák ume-
lec, ale aj filozof a znalec slovenskej histórie“, napí-
sal o Karolovi Horákovi jeho priateľ, dnes už nebohý 
Ján Jaborník (odborník slovenského a českého divad-
la, dokumentarista, historik, divadelný kritik, vyso-
koškolský pedagóg, bývalý vedúci Oddelenia doku-
mentácie Divadelného ústavu Bratislava).
I keď sa september nesie v duchu doznievajúcich vyso-
koškolských prázdnin, ten 19. sa zapísal do dejín Pre-
šovskej univerzity v Prešove ako deň, kedy sa konala 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorá bola orga-
nizovaná pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 
prof.  PhDr. Karola Horáka, CSc. (realizovaná pod zá-
štitou Inštitútu estetiky a vied o umení FF PU).
Na prešovskej alma mater sa zišla slovenská divadel-
ná a literárna špička, priatelia, známi, ale i študenti. 
Spoločným menovateľom stretnutia bolo bezpochyby 
vyjadriť hold a úctu prof. Horákovi. Jeho zásluhy, tak 
vo vedeckom, ako aj pedagogickom svete, sú obrov-
ské a každý zúčastnený preťal, v istom čase a na istom 
mieste, svoju cestu s tou Horákovou.
Konferencia bola rozdelená do niekoľkých blokov, 
v ktorých sa odborníci venovali  Horákovej tvorbe 
z viacerých aspektov. Z teatrologického, literárneho, 
jazykovedného, a čo pokladám za najhodnotnejšie, 
z osobného, ktorý tvorili spomienky „všehodruhu“. 
Od profesijných, až po individuálne stretnutia, prí-
behy, zážitky. Reminiscencie žiakov, kolegov, drama-
turgov, scenáristov, režisérov a odborníkov potvrdili 
fakt, že profesor je syntetik a vlásočnice rozmanitých 
priateľstiev siahajú do všetkých kútov našej krajiny 
i za jej hranice. Program lemovali i divadelné produk-
cie popoludní v Študentskom divadle FF PU, kde herci 
uviedli fragmenty kultových hier Živý nábytok; Džu-
ra. V produkciách sa predstavili aj herci, ktorí už nie 
sú študentmi, ale svojou prítomnosťou potvrdili to, čo 
sa o študentskom súbore vo všeobecnosti vie, vernosť, 
úctu a rešpekt voči svojmu učiteľovi. To demonštrovali 
obe herecké zoskupenia. Jedno tvorili aktuálni a druhé 
bývalí herci, ktorí vo svojom návrate potvrdili, že štu-
dentské divadlo je školou života, z ktorej mnohí ťažšia 
dodnes v individuálnych aktivitách, no nezabudli vy-
jadriť vďaku za túto osobitú „akadémiu“ vo svojej ko-
lektívnej gratulácii. Vo večerných hodinách sme sa pre-
sunuli z akademickej univerzitnej pôdy na umeleckú 
– MS DAD Prešov, kde uviedli profesionálni herci hru 
La Musica. Bodkou celodenného programu bola gratu-
lácia riaditeľa DAD Mariána Marka a členov súboru, 
s ktorými prof. Horák pracuje dlhodobo. Komplexne 
jednotlivé bloky vytvorili jedinečný obraz o človeku, 
o ktorom sa dá povedať mnoho. 
Z jednotlivých príspevkov uvedených na konferencii 
bol vytvorený zborník (Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar. 
Ed. M. Pukan – E. Kušnírová), ktorý je vzácnou pamiat-
kou na toto podujatie a zároveň svojimi črtami výstiž-
ne opisuje i osobnosť Karola Horáka. Ako povedal Al-

Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar 
či divadelné teleso (Karol Horák)
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Na pôde Prešovskej univerzity v Prešove 
sa 10.októbra 2013 uskutočnila medziná-
rodná vedecká konferencia s názvom „Plá-
vanie - Veda v praxi 2013“. Organizátorom 
konferencie bola Fakulta športu Prešovskej 
univerzity v Prešove a spoluorganizátormi 
boli Rzeszowská univerzita v Rzeszowe 
a Slovenská plavecká federácia. 
Konferenciu viedla Mgr. Viera Smerecká, 
PhD., predsedníčka organizačného výbo-
ru konferencie. V úvode privítala zástupcu 
organizátorskej inštitúcie, dekana Fakul-
ty športu Prešovskej univerzity v Prešo-
ve doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD., 
ktorý bol zároveň aj predsedom medzi-
národného vedeckého výboru konferen-
cie. Za spoluorganizátorov konferencie 
zástupcu Rzeszowskej univerzity v Rzes-
zowe a člena vedeckého výboru dr. hab. prof. nadzw. Slaweka Drozda, prof. UR a manažéra reprezentácie Sloven-
ského plaveckého zväzu Mgr. Ivana Šuleka. Medzi ďalších členov vedeckého výboru konferencie patrili uznávaní 
vedeckí pracovníci v oblasti plaveckých športov prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. a prof. PhDr. Milan Turek, 
PhD. Medzinárodnú konferenciu otvoril dekan Fakulty športu PU v Prešove doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., 
ktorý vyjadril potešenie zo záujmu o konferenciu. 
Program podujatia bol rozdelený na tri hlavné časti, a to časť pozvaných prednášok, rokovanie a workshop. Na kon-
ferencii sa zúčastnilo spolu 35 zástupcov: vedeckí pracovníci a odborníci z radov vysokých škôl, ich absolventi, ktorí 
sa venujú trénerskej profesii v oblasti plaveckých športov a študenti Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Z pozvaných prednášok a registrovaných príspevkov bude zostavený recenzovaný vedecký zborník, nesúci názov 
konferencie „Plávanie - Veda v praxi 2013“.

Mgr. Viera Smerecká, PhD., Foto: archív FŠ PU v Prešove

Plávanie - Veda v praxi 2013

Prečo? Pretože MY sa staráme! Nielen o seba a o svo-
je problémy, ale aj o spoločnosť, krajinu a cestu akou sa 
uberáme. A práve to bol dôvod, prečo sme sa spojili a pod 
vedením študentky Kristíny Hanečákovej zorganizova-
li projekt Maylo, ktorý bol financovaný prostredníctvom 
grantového programu Mládež v Akcii a podporený Mar-
tinom Kardošom CEO, CSI Leasing, Inc. a Ing. Katarínou 
Orolínovou, Villa Siesta, Nový Smokovec. Hlavnou té-
mou projektu bol trh práce a mladí ľudia. Chceli  sme 
upozorniť na tento problém a nájsť nové, kreatívne rieše-
nia. Kríza urobila v Európe svoje a na horší ekonomický 
vývoj doplatili práve mladí ľudia vo veku do 25 rokov. 
Kým pred piatimi rokmi, v novembri 2007, bol nezamest-
naným každý piaty mladý človek, dnes ide už o každého 

Študenti FM PU v Prešove sa zapojili do 
projektu MAYLO – Labour Market and Youth

tretieho mladého Európana. Slovensko má v rámci štá-
tov Európskej únie piatu najvyššiu nezamestnanosť mla-
dých ľudí. Horšie sú na tom už len krajiny ako Grécko, 
Portugalsko, Španielsko a Taliansko.
Okrem Slovákov sa na projekte zúčastnili aj študenti 
z Talianska, Poľska, Rumunska a Českej republiky. Spo-
lu sme vytvorili skupinu aktívnych, kreatívnych a ko-
munikatívnych mladých ľudí, túžiacich po niečom viac, 
s množstvom myšlienok a názorov. Vďaka rôznorodosti 
zúčastnených krajín sme sa dostali k informáciám o sta-
ve zamestnanosti mladých ľudí aj v iných krajinách. Pro-
jekt sa konal od 22. 9. – 28.9. 2013 v Prešove. Počas celého 
týždňa sme sa všetci aktívne zúčastnili prednášok s rek-
torom Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René 
Matlovičom, PhD. a PhDr. PaedDr. Martinou Ferencovou, 
PhD. PhD. Taktiež sme absolvovali množstvo worksho-
pov, navštívili Úrad práce v Prešove, v Poprade. V záve-
re týždňa naše kroky viedli do podnikov VEREX-ELTO, 
a.s.,  Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Konfek-
tion E - SK, s.r.o., kde nás sprevádzal Ing. Daniel Rušín, 
PhD. Hlavným cieľom týchto aktivít bolo lepšie pocho-
penie súčasnej situácie na trhu práce mladých ľudí. Až 
po získaní všetkých ponúknutých informácií sme si sku-
točne uvedomili, že situácia je vážna, ba priam kritická. 
Spoločnými diskusiami sme sa snažili dospieť k návr-
hom na jej zlepšenie. Myslíme si, že práve mládežníc-
ka výmena a neformálne vzdelávanie môže mladým ľu-
ďom v tomto smere pomôcť. (Členovia slovenského tímu: 
Bc. Martina Kočišová, Bc. Dominik Legáth, Mgr. Tomáš Ba-
činský, Bc. Kristína Hanečáková a Mgr. Jana Dolníková).

Bc. Kristína Hanečáková, Foto: archív FM PU 
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Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing organizo-
vala 22. - 26. júla 2013 celosvetový kongres. Táto organizácia bola 
založená v roku 1922 v Indianapolis v štáte Indiana, USA. Zakla-
datelia zvolili meno z gréckeho slova Storgé, Tharsos a Timé, čo 
znamená láska, odvaha a česť. Poslaním tejto organizácie je podpo-
rovať vzdelávanie a profesionálny rozvoj sestier. Víziou tejto orga-
nizácie je vytvoriť globálnu komunitu sestier s využitím vedomostí 
a doterajších skúseností pre zlepšenie zdravia vo svete. 24. Medzi-
národný kongres tejto organizácie, zameraný na výskum v ošet-
rovateľstve, sa konal v Prahe, Hoteli Hilton. Nosnou myšlienkou 
kongresu bolo vzájomnou spoluprácou preklenúť priepasť medzi 
ošetrovateľským výskumom a praxou. Kongres trval  päť dní.  
Posterovú prezentáciu malo 238 účastníkov a niekoľkonásobný po-
čet ústnych aktívnych prezentácií. Účastníci kongresu si mohli vy-
brať s bohatej ponuky programu a vytvoriť si tak vlastný program 
najzaujímavejších prezentácií. V každej sekcii prednášok boli ma-
ximálne traja prednášajúci, čo dávalo priestor pre bohatú diskusiu 
a dialóg o súčasných problémoch a poznatkoch v oblasti výskumu 
v ošetrovateľstve. Rokovacím jazykom bol anglický jazyk. Mali sme možnosť poznať kolegov zaoberajúcich sa podobnou 
problematikou. Konferenčné poplatky sme mali hradené Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou KEGA. Prínosom 
takýchto odborných podujatí sú nové podnety pre vedecko-výskumnú činnosť v odbore ošetrovateľstvo, a zároveň sti-
mulom pre zdokonaľovanie sa v konverzácii v cudzom jazyku. Súčasťou kongresu bola prezentácia mesta Hongkong  ako 
zaujímavej turistickej destinácie, pretože nasledujúci rok 25. kongres sa bude konať práve v Hongkongu. Doc. PhDr. Elena 
Gurková, PhD. vystúpila s prednáškou pod názvom: Job satisfaction and Subjective Well-being Among Czech and Slovak 
Nurses. Príspevok formou posterovej prezentácie autorov: PhDr. Terézia Fertaľová, PhD., PhDr. Ľudmila Majerníková, 
PhD., PhDr. Iveta Ondriová, PhD., bol pod názvom: Family as a Key Element in Nursing Care for Alzheimer Disease Pa-
tient. Abstrakty obidvoch príspevkov sú uverejnené vo: Virginia Henderson International Nursing Library.
      PhDr. Terézia Fertaľová, PhD., Foto: archív FZO PU v Prešove

Ošetrovateľský kongres svetových rozmerov v Prahe

Pri príležitosti 30. výročia publikovania práce G. Leecha 
Principles of Pragmatics (1983) na univerzite v Lancasteri 
(Veľká Británia) sa 13.-14. júla 2013 uskutočnilo podujatie, 
ktorého cieľom bolo ohliadnutie sa k počiatkom lancaster-
skej pragmatickej školy, predstavenie aktuálnej vedeckej 
činnosti jej súčasných reprezentantov a poskytnutie pohľa-
du priamo do dielne školy stojacej na čele vplyvného prú-
du aktuálneho svetového pragmatického výskumu. 
Kľúčová osobnosť súčasnej pragmatiky Geoffrey Leech ob-
hájil vo svojom vystúpení pretrvávajúcu opodstatnenosť 
vlastného vkladu do jej formovania a potvrdil svoj zásadný 
vplyv na konštituovanie tzv. druhej vlny zdvorilostného 
výskumu v modernej socio-pragmatike postavenej na filo-
zofickom odkaze H.P.Gricea. 
Vystúpenia ostatných rečníkov predstavili značný tema-
tický záber a metodologickú diferencovanosť súčasného 
pragmatického výskumu spätého s ich štúdiom resp. po-

The Lancaster Pragmatics Summer School:
30 Years of Pragmatics at Lancaster

bytom na univerzite v Lancasteri, medzi ktorými zreteľ-
ne dominovala téma socio-pragmatickej zdvorilosti, ktorú 
na tri desaťročia  zásadným spôsobom formovalo práve 
jubilejné dielo a jeho autor. 
Dvojdňovú prezentáciu aktuálnej tvorby a myslenia sveto-
vej pragmatickej elity (Jonathan Culpeper, Ken Turner, Jen-
ny Thomas, Helen Spencer-Oatey, María Elena Placencia, 
Dawn Archer, Derek Bousefield, Claire Hardaker) viedol 
Jonathan Culpeper, v súčasnosti jeden z trojice šéfredakto-
rov periodika Journal of Pragmatics, vlajkovej lode svetovej 
pragmatiky. 
Cenná odborná skúsenosť z podnetného stretnutia s po-
prednými osobnosťami pragmatického výskumu bola 
umocnená pôsobivým zážitkom z inšpiratívneho prostre-
dia špičkovej britskej univerzity umiestneného do rurálne-
ho prostredia odľahlej časti anglického vidieka, no prenik-
nutého duchom nielen všade sa pripomínajúcej histórie, ale 
pre pragmatiku osobitne aj odkazom filozofa J. L. Austina, 
ktorý sa tu narodil. 
Účasť na podujatí bola umožnená vďaka prostriedkom 
grantu KEGA 006PU-4/2011, ktorý riešia vedeckový-
skumní pracovníci IAA FF PU v Prešove. 
Z tohto medzinárodného seminára vyplynuli konkrétne 
formy budúcej spolupráce, ktoré pre IAA FF PU v Prešo-
ve znamenajú rozšírenie vedeckovýskumnej a vzdeláva-
cej platformy pre jej pracovníkov na kvalitatívne vyššej 
úrovni. Znamená to zvýšenie kreditu na medzinárodných 
fórach pre Prešovskú univerzitu v Prešove ako takú a pre 
vyučujúcich zaujímavý zdroj aktuálnych a moderných in-
formácií pre študentov PU v Prešove. 

doc. PhDr. Milan Ferenčík, PhD.
doc. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD.

Inštitút anglistiky a amerikanistiky, FF PU  
Foto: archív IAA FF PU v Prešove 
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V priestoroch Fakulty hu-
manitných a prírodných 
vied v Prešove sa 15. mája 
2013 konal metodologický 
seminár, ktorý usporia-
dala Katedra pedagogiky 
FHPV PU v Prešove   s ná-
zvom „Aktuálne otázky 
pedagogického výskumu“.
Metodologický seminár 
bol orientovaný na cieľovú 
skupinu študentov a dokto-
randov katedier pedagogi-
ky, ako aj ďalších študentov 
PU. Jeho hlavným cieľom 
bolo oboznámiť účastníkov 
s témami, priebežnými vý-
sledkami a závermi  magis-
terských a dizertačných prác spadajúcich do oblasti pe-
dagogického výskumu. 
Seminár svojim príhovorom otvorila PaedDr. PhDr. 
Martina Kosturková, PhD., ktorá vyjadrila presvedče-
nie, že získaná skúsenosť z  prezentovania odborného 
príspevku na seminári a následná diskusia s odborník-
mi z katedry, môže mať pre účastníkov seminára ne-
nahraditeľný prínos pre ich osobnostný rast, ako aj pre 
ich ďalšiu vedecko-výskumnú prácu. Príhovor bol takis-
to venovaný spomienke na metodológa a výskumníka 
z Katedry pedagogiky FHPV – prof. PhDr. Milana Da-
ráka, CSc.,  ktorý by v tomto roku so svojimi priateľmi 
a rodinou oslávil okrúhle výročie 60 rokov. 
Následne sa ujala slova doc. PhDr. Marta Černotová, 
CSc., ktorá oboznámila zúčastnených s priebehom me-
todologického seminára. Zhostila sa nielen úlohy mo-
derátorky, ale aj  úlohy odbornej garantky. Túto úlo-
hu zastával spolu s ňou aj Mgr. Peter Fudaly, PhD. Na 
seminári sa zúčastnila i doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, 
PhD. z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogi-
ky a psychológie PF PU v Prešove, ktorá v mene svojom 
i svojich doktorandov vyjadrila poďakovanie  za mož-
nosť zúčastniť sa na takejto forme spolupráce medzi fa-
kultami a príbuznými katedrami.
Účastníci seminára predstavili tému, vlastný pohľad na 
projekt, výber a realizáciu metód výskumu, ako aj vý-
sledky svojich magisterských a dizertačných prác. Po 
každom vystúpení nasledovala diskusia, ktorá autorom 
poskytla reflexiu  o použitých metodologických prístu-
poch a postupoch. 
Mgr. Ivan Ropovik, PhD., vedecký pracovník Katedry 
predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, 
PF PU v Prešove vystúpil s príspevkom: Exekutívne funk-
cie ako prediktor schopnosti učiť sa princípom riešenia prob-
lémov, kde ukázal – okrem iného – že pre pedagogicky 
výskum má znalosť štatistických postupov a znalosť cu-
dzích jazykov svoj nenahraditeľný prínos. Obdobne túto 
schopnosť preukázala i ďalšia prezentujúca – Mgr. Mar-
ta Filičková, interná doktorandka Katedry predškolskej 
a elementárnej pedagogiky a psychológie PF PU v Pre-
šove, ktorá predstavila svoj príspevok na tému: Výuč-
ba zručnosti čítať v anglickom jazyku vo svetle kognitívnych 
prístupov. 

Ako sa diskutovalo medzi 
katedrami pedagogiky

Mgr. Tina HUDÁKOVÁ, interná doktorandka Katedry 
pedagogiky FHPV PU v Prešove, vystúpila s inšpira-
tívnym príspevkom: Reflexia kvality pregraduálnej prí-
pravy učiteľov v adaptačnom období začínajúcich učiteľov, 
čo vyústilo i do vskutku zmysluplnej diskusie o pe-
deutologickej problematike. Rovnako svojím preja-
vom zaujal i Bc. Jaroslav Sarna, študent magisterské-
ho štúdia na FHPV PU v Prešove, ktorý odprezentoval 
svoj príspevok: Vzťah študentov k ich budúcemu povola-
niu a následne predstavil časopis Moja obec v detailoch 
s podtitulom Mozaika výchovy a vzdelávania, ktorého 
je sám šéfredaktorom a kde publikuje i výsledky svoj-
ho prieskumu. Na záver vystúpila so svojím príspev-
kom: Postoje stredoškolákov ku konzumácii alkoholu Bc. 
Renáta SABOLOVÁ, študentka magisterského štúdia 
na FHPV PU v Prešove, ktorá ukázala, že táto proble-
matika patrí medzi aktuálne aj dnes.
Na metodologickom seminári bolo možné vidieť ši-
roké spektrum prác (kvalitu poznatkov z oblasti me-
todológie) – od „hotového“ doktoranda, t.j. mladého 
vedeckého výskumníka, cez doktoranda blížiaceho sa 
k obhajobe, doktoranda plánujúceho výskum, až po 
študentov magisterského štúdia pripravujúcich sa na 
obhajobu svojich diplomových prác.
Vyjadrujeme úprimné presvedčenie, že metodologic-
ký seminár splnil svoj cieľ – poskytol študentom opor-
ný bod, priestor na dialóg o vlastnej téme a výskume. 
Zvlášť mladší študenti a študentky si uvedomili  naj-
mä nutnosť poznania cudzieho jazyka, znalosť ktoré-
ho rozširuje možnosti práce so širokým spektrom li-
teratúry, a v neposlednom rade nutnosť štatistického 
vzdelania, ktoré žiaľ našim študentom pedagogiky 
chýba. Aj s prihliadnutím na uvedené bola adresovaná 
časť záverov metodologického seminára i vedeniu Ka-
tedry pedagogiky FHPV PU v Prešove, ktoré by mohlo 
navrhnúť isté zmeny v študijnom programe denného 
i doktorandského štúdia.
 

 Mgr. Mária Dupkalová, PhD. 
Mgr. Imrich Ištvan, PhD.

 Katedra pedagogiky FHPV PU v Prešove
Foto: Mgr. Imrich Ištvan, PhD.
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Problematika postihnutia sa stáva 
čoraz aktuálnejšou a diskutovanej-
šou témou vo filozoficko-etickom 
diskurze súčasnosti. Svedčia o tom 
rôzne filozofické štúdie, ktoré sa ve-
nujú tejto téme, zaujímavé vedec-
ké podujatia, workshopy, v ktorých 
nechýba ani etická dimenzia danej 
problematiky. 
Jedným z významných poduja-
tí tohto typu bol aj medzinárodný 
kongres s názvom Ethical challenges 
of disability, ktorý sa konal 10. - 13. 
apríla 2013 v Štrasburgu. Poduja-
tie sa konalo pod záštitou predse-
du Európskeho parlamentu Marti-
na Schulza, generálneho tajomníka 
Rady Európy Thorbjørna Jaglanda, 
ministerskej delegátky pre osoby so 
zdravotným postihnutím Marie Ar-
lette Carlotti a vice-prezidentky Eu-
rópskej komisie a komisárky zodpo-
vednej za spravodlivosť, základné 
práva a občianstvo Viviane Reding. 
Bolo organizované Európskym cen-
trom vzdelávania a výskumu v etike 
(The European Centre for Teaching 
and Research in Ethics – CEERE) 
ako pokračovanie dlhoročnej tradí-
cie sympózií, ktoré sa venovali otáz-
kam zomierania (2006), transplantá-
cii orgánov (2007), prenatálnej smrti 
(2009) a starnutiu (2011). 
Tohtoročný kongres sa začal úvod-
ným stretnutím 10. apríla a program 
tejto udalosti bol naozaj bohatý 
a veľmi podnetný. Počas troch dní 
trvania kongresu sa vystupujúci 
vo svojich prednáškach venovali 
témam, ako napríklad postihnutie 
a život s postihnutím, integrácia, 
inklúzia, ekonomické aspekty po-
stihnutia, snaha žiť normálny život, 
medicínsky progres versus nové 
problémy a mnohé iné. 
Každý deň bol tematicky rozdele-
ný a zameraný na určitú centrálnu 
problematiku. Prednášky prebiehali 
po celý deň a boli simultánne tlmo-

Etické problémy a výzvy postihnutia  

čené do francúz-
skeho, nemecké-
ho a anglického 
jazyka, a taktiež 
do posunkovej 
reči. Ako je vid-
no, na základe 
riešených tém, 
h lavnou čr tou 
tejto akademic-
kej udalosti bola 
interdisciplina-
rita, to zname-
ná, že sa neriešili 
iba etické reflexie 
postihnutia, ale 
m noho odbor-

ných prezentácií sa venovalo pre-
pojeniu postihnutia a ekonomiky, 
vzdelávania, výskumu, ľudských 
práv, psychológie, atď. Tomu zod-
povedali aj spoločenské oblasti, kto-
rých predstaviteľmi boli jednotliví 
zúčastnení odborníci, môžem spo-
menúť napríklad za oblasť psycho-
lógie profesora Roberta Flynna z Ka-
nady, ktorý sa vo svojom príspevku 
sústredil na Wolfa Wolfensbergera 
a jeho vnímanie etiky postihnutia 
a života ľudí s postihnutím, ďalej 
za oblasť filozofie možno spome-
núť napríklad profesora etiky Wal-
tera Lescha z Katolíckej univerzity 
v Louvain (Belgicko) s príspevkom 
o reciprocite, rešpekte a sociálnej fi-
lozofii venujúcej sa problematike po-
stihnutia. Mikkel Bundgaard, ktorý 
na kongrese reprezentoval Dánsku 
asociáciu pre ľudí s postihnutím, sa 
sústredil primárne na ekonomic-
ké aspekty postihnutia. Vo svojom 
odbornom príspevku hovoril o výz-
name pozitívnej diskriminácie ľudí 
s postihnutím a význame práce pre 
sebaúctu jednotlivcov s postihnu-
tím. Spojitosť ekonomickej stránky 
s problematikou kvality života vo 
svojom príspevku zdôraznil pro-
fesor etiky z univerzity vo Viedni, 
Sigrid Müller. Problematike postih-
nutia, schopností a práv ľudí s po-
stihnutím sa venoval Oliver Lewis, 
ktorý je riaditeľom advokátskeho 
centra pre mentálne postihnutých 
v Budapešti. 
Posledný deň kongresu bol venova-
ný vystúpeniam na tému medicín-
skemu progresu v postihnutí, kto-
rý je možné hodnotiť pozitívne, no 
zároveň reprezentuje zdroj nových 
otázok a problémov. V rámci tejto 
témy boli reflektované mnohé pod-
netné otázky, ako napríklad reflexie 
o práve rodičov mať dieťa s postih-
nutím (P. Meiners), príspevky zame-
rané na problematiku starnutia ľudí 

s postihnutím (S. Carnein), predim-
plantačnú diagnostiku ako zmenu 
prístupu k ľuďom s postihnutím (E. 
Schockenhoff), otázky týkajúce sa 
predčasne narodených novoroden-
cov (J. Wyatt), a mnohé iné.
Na kongrese sa aktívne zúčastnilo 
viac ako 30 pozvaných zástupcov 
z celého sveta, ktorí rokovali v hlav-
ných sekciách a ďalších 32 zúčast-
nených dostalo možnosť prezento-
vať svoje odborné príspevky počas 
workshopov, ktoré prebiehali v rám-
ci tretieho dňa trvania kongresu. Títo 
zúčastnení tak dostali šancu pre-
zentovať svoje príspevky pred od-
borníkmi z rôznych spoločenských 
oblastí a z rôznych krajín. Ich vy-
stúpenia boli rozdelené do ôsmich 
tematických okruhov a prebiehali 
v dvoch paralelných sekciách. Rie-
šená tematika bola nepochybne za-
ujímavá, a taktiež obsahovo bohatá, 
keďže ponúkala vystúpenia venujú-
ce sa rôznym aspektom a problémo-
vým otázkam postihnutia. Predne-
sené odborné príspevky sa zamerali 
na tieto zaujímavé témy: sexuálny 
a citový život ľudí s postihnutím, te-
ologické úvahy o postihnutí, aktívny 
život ľudí s postihnutím, nové tech-
nológie a postihnutie, etické aspek-
ty postihnutia, bezbrannosť verzus 
schopnosť ľudí s postihnutím, prá-
ca a vzdelávanie ľudí s postihnutím, 
pojem postihnutia. Vedeckou komi-
siou bol akceptovaný aj môj abstrakt 
a dostala som príležitosť prezento-
vať svoj príspevok v rámci jedné-
ho z workshopov, ktorý sa venoval 
etickým aspektom postihnutia. Moje 
vystúpenie sa venovalo reflexiám 
o mentálnom postihnutí a schop-
nosti slobodného rozhodovania sa 
u jednotlivcov s mentálnym postih-
nutím.
Veľké množstvo pasívnych účast-
níkov tejto udalosti doplnilo in-
terdisciplinárne zázemie kongre-
su a zároveň poukázalo na fakt, že 
problematika postihnutia je veľmi 
dôležitou témou ako v etike a filo-
zofii, tak aj v psychológii, medicíne, 
ekonomike, pedagogike, sociológii 
a oblasti ľudských práv. Rozhovory 
a diskusie prebiehali v závere jed-
notlivých sekcií, no pokračovali tak-
tiež počas prestávok, kde mali zú-
častnení možnosť prezrieť si aj 
príspevky vo forme posterov, ktoré 
boli venované taktiež rôznym prí-
stupom k problematike postihnutia. 

Mgr. Júlia Klembarová
Foto: Inštitút filozofie a etiky FF 

PU v Prešove
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Katedra etiky a etickej vý-
chovy (Inštitút filozofie 
a etiky, Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity v Pre-
šove) zorganizovala v závere 
letného semestra zaujímavé 
vedecké podujatie. Bola ním 
12. medzinárodná konferen-
cia cyklu Etické myslenie 
minulosti a súčasnosti pod 
názvom Súčasné etické teó-
rie, ktorá sa konala 22. - 23. 
mája 2013 v priestoroch Fi-
lozofickej fakulty Prešov-
skej univerzity v Prešove.
Ciele konferencie sa niesli v záujme analyzovať a zhod-
notiť vývoj etickej teórie druhej polovice 20. storočia, 
zvlášť vo vzťahu k podobnostiam a rozdielom vo vývoji 
pred rokom 1989 a po páde železnej opony v krajinách 
strednej a východnej Európy, v porovnaní s ostatnými 
časťami sveta. Vývoj etických teórií (napr. utilitaristickej 
a deontologickej etiky, ale aj výrazný rozvoj analytickej 
etiky, fenomenologickej etiky, existencialistickej etiky, 
etiky cnosti, personalistickej etiky a pod.) v danom ob-
dobí výrazne ovplyvňovali politické a ideologické pome-
ry, čoho dôsledkom je napríklad fakt, že do roku 1989 ofi-
ciálne existovala a rozvíjala sa iba marxisticko-leninská 
etika. Neskôr, v 90-tych rokoch minulého storočia, však 
postupne dochádzalo k rozvoju aplikovanej a profesij-
nej etiky (bioetika, hospodárska etika, environmentálna 
etika, medicínska etika, ošetrovateľská etika, učiteľská 
etika, etika verejnej správ a pod.). Vedecký garančný tím 
konferencie si teda stanovil za cieľ skúmať jednotlivé as-
pekty rozvoja etického myslenia minulosti s presahom 
do súčasnosti. Aby sme porozumeli prítomnosti a od-
hadli aspoň predbežný vývoj a dôsledky, treba sa obzrieť 
aj do minulosti a objektívne kriticky situáciu zhodnotiť.
Obsahovo široké tematické zameranie konferencie bolo 
dôvodom bohatého záujmu filozofov a etikov nielen zo 
Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Maďarska, Turecka 
a Grécka. Príspevky sa dotýkali poznávania etiky súčas-
nosti a nedávnej minulosti, etických teórií 20. storočia 
a súčasnosti, ako aj aplikovaných a profesijných etík 20. 
storočia a súčasnosti. Skúmali sa príčiny vzniku, okol-
nosti postupného rastu etickej teórie, aplikovanej či pro-
fesijnej etiky v strednej a východnej Európe do a po roku 
1989, rozvádzali sa faktory, ovplyvňujúce ich rozmach, 
uvažovalo sa (aj polemicky) o skutočnom alebo len te-
oretickom účinku etiky v jednotlivých oblastiach spo-
ločenského života. Dvojdňové konferenčné hodnotenie 
vývoja etického myslenia v druhej polovici 20. storočia 
tak prinieslo zaujímavé pohľady vyše 50-tich účastníkov 
konferencie, pričom sa rokovalo paralelne v dvoch sekci-
ách, v slovenskom a anglickom jazyku. 
Úvodné príspevky sa venovali problematike slovenskej 
etiky súčasnosti a nedávnej minulosti. Prof. PhDr. Vasil 
Gluchman, CSc. Vo svojom príspevku s názvom Mar-
xisticko-leninský humanizmus v slovenskej filozofii a etike 
(1948-1989) skúmal apologetické chápanie marxisticko-
-leninského humanizmu u predstaviteľov slovenskej fi-
lozofie a etiky v období rokov 1948-1989. Venoval sa aj 
kritickému postoju k marxisticko-leninskej filozofii a eti-
ke, ktorý sa čiastočne objavoval v období uvoľňovania 
spoločensko-politickej a ideologickej situácie v bývalom 
Československu v 60-tych rokoch 20. storočia. V druhom 
príspevku (A Development of Non-Utilitarian Consequentia-
list Ethics), s ktorým vystúpil v rámci anglickej sekcie, sa 
autor zameral na vývoj konzekvencializmu ako jednej 
z najvýznamnejších etických teórií súčasnosti, s primár-

Diskusie a analýzy o etickom myslení 
minulosti a súčasnosti

nym dôrazom na problé-
my a prekážky vo vývoji 
neutilitaristického kon-
zekvencializmu. 
Prof. PhDr. Viera Bila-
sová, CSc. sa prostred-
níctvom svojho príspev-
ku s názvom Formovanie 
moderného étosu na Slo-
vensku (v druhej polovi-
ci 20. storočia) venovala 
analýze základných otá-
zok filozofie a etiky mo-
derných dejín Slovenska 
v kontexte dejín Euró-

py. Uvažovala o tom, čím Slovensko prispelo k rozvoju 
európskych hodnôt humanizmu, slobody, demokracie 
a spravodlivosti, pričom formulovala pozitívny prístup 
k etike dejín Slovenska. Vo vystúpení otvorila aj otázky 
týkajúce sa hraníc morálnych kompromisov v etike dejín 
a potreby ich objasňovania tak, aby sa nestali zdrojom 
historického oportunizmu, ktorý bráni v rozvoji demo-
kratického étosu.
Odborným príspevkom prof. Petra Jemelku s názvom 
Andrej Sirácky sa poslucháči mali možnosť oboznámiť 
s konkrétnym ambivalentným osobným príbehom typic-
kým pre filozofiu a etiku na Slovensku v období 2. polo-
vice 20. storočia. Autor počas vystúpenia súhrne reflekto-
val dielo výrazného predstaviteľa marxistickej filozofie, 
pričom sa osobitne zameral na environmentálne aspekty 
jeho práce. 
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. sa zamýšľala nad 
vybranými etickými úvahami slovenského historika fi-
lozofie T. Münza v príspevku s názvom Reflexia vybra-
ných etických úvah T. Münza v česko-slovenskom týždenníku 
Mosty. Svoju pozornosť tak precízne venovala tematizo-
vaniu filozoficko-etickej problematiky na stránkach čes-
ko-slovenského časopisu Mosty, do ktorých T. Münz pra-
videlne prispieval v rokoch 1992 – 2005. 
O tom, že téma konferencie zaujala, svedčia jednotli-
vé príspevky, ktoré odzneli v rámci paralelných sekcií. 
V prejavoch účastníkov odzneli názory na Peircov pro-
jekt evolučnej lásky, hovorilo sa o probléme relativizmu, 
o liberalizme a komunitarizme v práve a v etike, evo-
lučnej psychológii, sociálnej etike, podnikateľskej eti-
ke, etike v zdravotníctve, bioetike, ošetrovateľskej etike, 
ľudských právach, učiteľskej a akademickej etike, etike 
zvierat, etike verejnej správy. Neobišla sa ani téma etiky 
zodpovednosti, otázky personalistickej etiky, problém 
významu etickej teórie v súčasnej sociológii. Kriticky sa 
hodnotil vývoj etických teórií (najmä utilitarizmu a kon-
zekvencializmu). A to je len zlomok inšpiratívnych vy-
stúpení. 
Počas diskusií v sekciách a v rámci voľných chvíľ počas 
trvania konferencie sa zúčastnení utvrdzovali o potrebe 
reflexií o súčasných etických teóriách a rovnako o výz-
name skúmania vývoja jednotlivých typov aplikovanej 
etiky, či už na Slovensku, alebo vo svete. Takisto rezono-
vala potreba systematického rozvoja aplikovaných etík aj 
v súčasnosti a snaha o prepojenie a dialóg s odborníkmi 
danej oblasti aplikovanej či profesijnej etiky. Zastúpenie 
účastníkov z rôznych krajín pozitívne ovplyvnilo vedec-
ké rokovanie, ale aj osobné rozhovory. Medzinárodný 
kontext otvoril viaceré pohľady, rezonovali odlišné plat-
formy, čo bolo vnímané ako pozitívum. 

Gabriela Platková Olejárová
Inštitút filozofie a etiky, FF PU v Prešove

Foto: archív Katedry etiky a etickej výchovy 
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Katedra etiky a etickej výchovy, Inštitút filozofie a eti-
ky  Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 
17. - 19. septembra 2013, organizovala 13. medzinárodnú 
vedeckú konferenciu z cyklu Etické myslenie minulosti 
a súčasnosti s názvom Etika v profesiách,. Miestom, kde sa 
odohrávalo toto zaujímavé vedecké podujatie, boli Kúpele 
Smerdžonka v Červenom Kláštore v Pieninách, kam pri-
cestovalo takmer 50 účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľ-
ska, aj Ukrajiny.
Cieľom konferencie bola deskripcia, analýza a komparácia 
aktuálnych teoretických, ako aj praktických problémov jed-
notlivých profesií, v rámci ktorých dochádza k rozvoju jed-
notlivých profesijných etík v súčasnosti. Odborné príspevky 
sa zameriavali na filozoficko-etické otázky, sociologické ana-
lýzy, etické kódexy, všeobecne na rôzne problémy a dilemy 
v profesijných etikách.
Plenárne rokovanie otvoril prof. PhDr. V. Gluchman, CSc. 
s príspevkom Sociálna relevantnosť profesijnej etiky, ktorý bol 
zameraný na analýzu troch hlavných oblastí profesijnej etiky, 
a to na sociálno-etickú rovinu, teda axiologický rozmer pro-
fesie, rovinu individuálnej etiky, pod ktorú patrí mravný sub-
jekt a nároky, ktoré sa na neho kladú v rámci danej profesie 
a treťou oblasťou bolo chápanie etických kódexov. Príspevok 
sa vzťahoval nielen k stavu profesijnej etiky na Slovensku, ale 
dotýkal sa aj Českej republiky a Poľska. Prof. PhDr. M. Nem-
čeková, CSc. vo vystúpení Niekoľko poznámok ku kritérií mrav-
nosti v profesijnej etike  poukazovala predovšetkým na aktuál-
nu potrebu rozvíjania citlivosti profesionálov voči morálnym 
problémom.  Prof. PhDr. O. Sisáková, CSc. uviedla príspevok 
pod názvom Etický potenciál sociológie práce Richarda Sennet-
ta, v ktorom analyzovala možnosti adaptácie ľudí na deficity 
sveta práce v kontexte kultúry, ktorá neposkytuje trvalejšie 
inštitucionálne vzory. Podstatným bol prínos Richarda Sen-
netta pre profesijné etiky v zmysle podmienok a možností 
hodnotového zakotvenia ľudí v konfliktnom svete sociálnych 
nerovností. Mgr. J. Kalajtzidis, PhD.  sa v príspevku Deskrip-
cia stavu profesijnej etiky v českej republike zameral na analýzu 
publikácií venovaných profesijnej etike vo viacerých oblas-
tiach, ako sú medicínska, učiteľská, hospodárska a oblasť ve-
rejnej správy.  O Etickom kódexe vedeckej inštitúcie prednášala  
doc. PhDr. E. Smolková, CSc., pričom zdôraznila metodiku 
a princípy tvorby etických kódexov vedeckých inštitúcií. 
Konferencia pokračovala rokovaním v sekciách. V sekcii 

Vedecká konferencia o stave a perspektívach  
profesijných etík 

ošetrovateľskej etiky a lekárskej etiky zazneli zaujímavé 
a podnetné výzvy a úvahy o etike v ošetrovateľskej praxi 
či medicíne. Nevynechala sa ani analýza kódexu lekárskej 
etiky a v širšom kontexte sa diskutovalo sa o etike zvierat 
a veterinárnej etike. Konferenčné príspevky boli zamerané 
aj na oblasť podnikateľskej a manažérskej etiky s dôrazom 
na nevyhnutnosť etickej reflexie v podnikaní, resp. v hos-
podárstve.  Ďalšie odborné vystúpenia sa venovali etickým 
otázkam učiteľskej profesie a akademickej etiky, pričom 
prednášajúci sa venovali morálnym dilemám v práci učite-
ľa a etickému rozhodovaniu. Širokú škálu profesijných etík 
dopĺňali príspevky z profesijnej etiky novinára, policajnej 
etiky, profesijnej etiky vojaka, právnickej etiky.     
Téma etiky v profesiách prináša mnohé živé a inšpirujú-
ce diskusie v súčasnosti s dôrazom na praktické aplikácie 
priamo v praxi jednotlivých profesií za účelom ich roz-
voja. Konferencia - Etika v profesiách - realizovaná v rámci 
projektu Stav a perspektívy profesijnej etiky na Sloven-
sku (APVV-0432-10) a zároveň pod záštitou Centra bioetiky 
UNESCO na PU v Prešove, bola hodnotená ako úspešná, ako 
pre odborníkov z oblasti etiky, tak aj pre odborníkov z ob-
lasti profesií. 

Mgr. Eva Demjanová 
  Foto: archív Katedry etiky a etickej výchovy 

Inštitút filozofie a etiky  FF PU v Prešove        

Trojročnú tradíciu na pôde Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulty má konferencia s názvom Sacrum a príroda. Organi-
zuje sa v spolupráci s Pápežskou univerzitou Jána Pavla II. 
v Krakove a tentoraz, 27. - 28. septembra 2013, mala táto me-
dzinárodná vedecká konferencia prívlastok – ekoturistika.
Ekoturistika je spojenie pojmov turistika a ekológia. Je za-
meraná na poznávanie prírodných rezervácií, národných 
parkov, chránených kultúrnych oblastí takým spôsobom, 
aby tieto štátom chránené miesta neboli prostredníctvom 
cestovného ruchu poškodzované. Ide o formu turistiky, kto-
rá je ohľaduplná k životnému prostrediu a zároveň jeden 
z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa typov cestovania, pretože člo-
vek dnešnej modernej doby túži mať viac nezávislosti. Tento 
typ cestovania mu takýto pocit umožňuje.
Účastníkov konferencie pozdravil Mons. SEODr. Milan 
Lach, SJ, pomocný biskup prešovský. Úvodné slová konfe-
rencie patrili predstaviteľom oboch fakúlt. Ks. prof. dr. hab. 
Maciej Ostrowski, prorektor Pápežskej univerzity Jána Pavla 
II. a Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU sa 
prihovorili domácim aj zahraničným účastníkom. 
Príspevky predniesli pedagógovia z oboch fakúlt, zástup-
covia Tatranského národného parku a tiež doc. ThDr. Juraj 
Spuchľák, PhD., riaditeľ rádia Lumen. 
Zahraniční hostia absolvovali krátku exkurziu krásami Pre-
šova. Navštívili aj kňazský seminár v Spišskej Kapitule, kde 

Sacrum a príroda - ekoturistika
bola pre nich pripra-
vená omša v latin-
skom obrade v poľ-
skom jazyku. 
Druhý deň konferen-
cie sa niesol v turis-
tickom duchu. Účast-
níci sa autobusom 
odviezli do Tatier, 
kde si mali možnosť 
vybrať z dvoch trás. 
Ľahšiu trasu tvori-
la prechádzka Starý 
Smokovec - Hrebie-
nok - Vodopády Stu-
deného potoka - Tat-
ranská Lesná a náročnejšiu s pomocou lanovky Tatranská 
Lomnica - Skalnaté pleso - Zamkovského chata - Vodopá-
dy Studeného Potoka - Tatranská Lesná. Treťou možnos-
ťou bola návšteva Podtatranského múzea v Poprade, kde si 
účastníci mohli vychutnať prehliadku múzea a film z dielne 
Tatranského národného parku. 
. 

PaedDr. Silvia Nováková
Foto: Julian Ślusarczyk
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Fakulta manažmentu 
PU v Prešove 

má nový vedecký časopis
Na pôde Fakulty manažmentu PU v Prešove odštartoval nový vedecký 
časopis Mladá veda / Young Science. Časopis je predovšetkým určený 
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z rôznych vedných 
odborov, ktorí majú záujem publikovať aktuálne výsledky svojich teo-
retických či aplikovaných výskumov formou vedeckej štúdie. Miesto 
tu nájdu aj recenzie najnovších odborných publikácií, ktoré sa aj tako-
uto formou dostanú do povedomia ostatným mladým výskumníkom. 
Mladá veda je recenzovaným časopisom a pre knižnice na Slovensku sa 
uvádza do kategórie ADF (Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch). Tak ako redakčná rada, tak aj redakcia má medzinárodné 
zloženie. Časopis vychádza dvakrát v roku, v jarnom a jesennom termí-
ne, s rôznymi rubrikami, od spoločenských vied, cez prírodné, technic-
ké, až po lekárske. V prípade, že sa nazbiera viacero článkov z jedného 
odboru alebo na jednu tému, redakcia plánuje vydať špecializované číslo mimo naplánovaných vydaní. V prípade 
záujmu na publikovaní, resp. inom podieľaní sa na tvorbe a príprave vedeckého časopisu Mladá veda, navštívte 
webstránku časopisu www.universum-eu.sk/mladaveda 

Branislav A. Švorc, šéfredaktor 
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu PU 

V týchto dňoch vychádza na Ka-
tedre špeciálnej pedagogiky Peda-
gogickej fakulty Prešovskej univer-
zity v Prešove 2. číslo (v rámci 2. 
ročníka) vedeckého časopisu ŠPE-
CIÁLNY PEDAGÓG s podtitulom 
Časopis pre špeciálnopedagogic-
kú teóriu a prax.
Čo Vám v ňom ponúkame? Naj-
prv aktuálne teoretické a vedec-
kovýskumné štúdie zamerané 
na sprostredkovanie najnovších 
progresívnych trendov v odbore 
špeciálna pedagogika v domácom 
i zahraničnom kontexte, a to so 
zameraním na oblasť kognitívnej 
stimulácie komunikačnej a čitateľ-
skej kompetencie žiakov so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami v edukačnom procese  
(J. Sopková, B. Hlebová), na iden-
tifikovanie rozdielov v komuni-
kačných a sociálnych interakciách  
u žiakov s ťažkým mentálnym po-
stihnutím v edukačnom procese 
na špeciálnych základných ško-
lách a v domovoch sociálnych slu-
žieb (L. Hrebeňárová), na recepciu 
umenia ako facilitátora v procese 
inklúzie (K. Pančocha, P. Sochor), 
na možnosti evalvácie dramatote-
rapeutického procesu (L. Czereová, 
M. Valenta), ako aj na postavenie 
asistenta pedagóga vo vybraných 
zahraničných výskumoch (Z. Ně-
mec). Spoločným menovateľom 

Druhé číslo vedeckého časopisu Špeciálny pedagóg
vedeckých štúdií je nielen ak-
tuálnosť skúmanej špeciálno-
pedagogickej problematiky, ale 
aj ich podnetnosť pre ďalšie 
vedeckovýskumné zameranie 
i pedagogickú prax. V tomto 
zmysle je inšpiratívna aj Van-
derbiltova posudzovacia škála 
ako jedna z možností diagnos-
tikovania žiaka s ADHD (syn-
dróm poruchy pozornosti spo-
jenej s hyperaktivitou) učiteľom 
a rodičom (T. Dubayová, E. Cho-
vanová) s naznačenou koncep-
ciou tvorby nového modifikova-
ného diagnostického nástroja. 
Obohatením druhého čísla ča-
sopisu Špeciálny pedagóg je 
aj zaujímavý rozhovor s assoc. 
prof. Berit Groven (J. Kožárová), 
ktorá pôsobí v odbore špeciálna 
pedagogika na Dronning Mauds 
Minne Høgskole for barneha-
gelærerutdanning v Trondhei-
me v Nórsku, a ktorá už v rokoch 
2009 – 2011 spolupracovala s Peda-
gogickou fakultou PU v Prešove 
v rámci riešenia medzinárodné-
ho výskumného projektu NIL-II-
-022-d Professional ethics as a part of 
professional competence of supporting 
professions. Neodmysliteľnou sú-
časťou časopisu sú aj zaujímavos-
ti z odboru špeciálna pedagogika 
(T. Dubayová), recenzie nových 
kníh, knižné novinky, ako aj po-

zvánka na jednu zaujímavú zahra-
ničnú medzinárodnú konferenciu. 
Členovia redakcie časopisu Špe- 
ciálny pedagóg sú presvedčení, že 
aj druhé číslo svojím obsahom upú-
ta svojich čitateľov z radov učiteľov 
i študentov akademickej i širšej pe-
dagogickej obce a súčasne vytvorí 
nový priestor na ich vzájomnú ko-
munikáciu.

doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
 vedúca redaktorka

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
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Úvodnou medzinárodnou konfe-
renciou na pôde našej univerzity 
sa 24. - 27. júna 2013 oficiálne za-
čala štvorstranná vedecká spolu-
práca medzi pracovníkmi Katedry 
geografie a regionálneho rozvo-
ja Prešovskej univerzity v Prešove 
a geografmi z Katedry Sociálnej 
geografie a regionálneho plánova-
nia Univerzity v Debrecíne (Maďar-
sko), z Inštitútu geografie a priesto-
rových vied Jagelonskej univerzity 
v Krakove (Poľsko),  Inštitútu geo-
grafie a regionálneho rozvoja Uni-
verzity Wroslav, Katedry geografie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci (Česká re-
publika) a Inštitútu turizmu, regio-
nálneho rozvoja a cudzích jazykov 
Károly Róbert College v Gyöngyöši 
(Maďarsko). 
 
Konferencia pod názvom: Enhancing competiti-
veness of V4 historic cities for tourism develop-
ment bola úvodným stretnutím zo série pripravova-
ných podujatí a výskumných aktivít v rámci riešenia 
medzinárodného vedeckého projektu financova-
ného z Vyšehradského fondu – Strategic Grant – In-
ternal Cohesion of the Visegrad Group (no. 31210067). 
Cieľom stretnutia bolo prezentovať doterajšie vedec-
ké výsledky v oblasti regionálneho rozvoja a geo-
grafie turizmu. V rámci odborného programu sa čle-
novia riešiteľského tímu stretli v rámci oficiálneho 
prijatia na radnici v Levoči s vedúcim Oddelenia ces-
tovného ruchu a rozvoja mesta Levoča Ing. Ivanom 

Nová štvorstranná vedecká spolupráca 
v rámci projektu: Enhancing competitiveness 
of V4 historic cities for tourism development

Dunčkom, s ktorým rokovali o problémoch a mož-
ných riešeniach rozvoja cestovného ruchu v meste. 
Vzhľadom na zameranie výskumného snaženia 
na problematiku potenciálu historických miest ako 
dôležitého, ale doposiaľ nedostatočne využitého pred-
pokladu pre rozvoj turizmu, bolo súčasťou terénneho 
výskumu aj osobné stretnutie a diskusia o aktuálnych 
prioritách rozvoja Spišskej diecézy v Spišskej Kapitule 
s J. E. Mons. Štefanom Sečkom, spišským diecéznym 
biskupom. Predmetom rozhovoru bolo najmä naše 
najväčšie pútnické miesto na Slovensku – Mariánska 
hora v Levoči, ktoré na nachádza na území diecézy 
a je neodmysliteľnou súčasťou pútnického turizmu.  

Nemenej zaujímavým pre za-
hraničných hostí bola aj sprie-
vodná exkurzia východným 
Slovenskom, ktorú rovnako ako 
celé podujatie zorganizovali 
RNDr. Kvetoslava Matlovičová, 
PhD., prof. RNDr. René Matlovič, 
PhD. a Mgr. Janka Kolesárová.

Viac informácii o projekte, ako aj 
fotografie z podujatia nájdete na: 
http://www.unipo.sk/en/facul-
ty-of-humanities-and-natural-
-sciences/geography/historicci-
ties/workshop

RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD.
Foto: archív Katedry geografie 
a regionálneho rozvoja FHPV PU
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O členstve študijného programu 2.1.35 Prekladateľ-
stvo a tlmočníctvo na FF PU v sieti EMT a o zakúpení 
programov CAT na FF PU

Keďže vedenie Filozofickej fakulty Prešovskej univer-
zity v Prešove (FF PU) si dobre uvedomuje perspek-
tívnosť odboru prekladateľstva a tlmočníctva v jed-
notlivých jazykových špecializáciách vyučovaných 
na fakulte, viacerými projektmi podporuje rozvoj toh-
to študijného odboru a jeho ďalšie napredovanie. Popri 
nedávnom vybavení dvoch tlmočníckych laboratórií 
najmodernejšími tlmočníckymi kabínami s 24 samo-
statnými tlmočníckymi miestami je ďalším podpor-
ným projektom zakúpenie licencií na tzv. CAT progra-
my (CAT – computer assisted translation). 
Aj pri tejto iniciatíve, investovať do kúpy najmodernej-
šieho prekladateľského softvéru, sa potvrdilo naše pre-
svedčenie, že len spoluprácou pedagógov a študentov 
možno úspešne zachovať a ďalej šíriť dobré meno Filo-
zofickej fakulty PU. Na začiatku totiž stála bakalárska 
práca študenta odboru prekladateľstva a tlmočníctva, 
Matúša Jožia (1PARM), ktorá na podklade dotazníka 
konštatovala jednak absenciu vedomostí študentov 
tohto odboru v oblasti prekladu s asistenciou počítača 
a súčasne ponúkla riešenie v podobe detailnej kom-
parácie viacerých CAT programov, ktorých výučba by 
tento negatívny stav zvrátila.
Na základe výsledkov tejto analýzy sa na Inštitúte 
prekladateľstva a tlmočníctva FF PU rozbehla inicia-
tíva zabezpečiť najnovší a najkvalitnejší softvér aj pre 
študentov prekladateľstva a tlmočníctva na FF PU. Ako 
dva najkvalitnejšie CAT nástroje sa ukázali programy 
MemoQ a SDL Trados. Sme preto veľmi radi, že sa nám 
podarilo zapojiť našu almu mater ako druhú slovenskú 
univerzitu (po Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystri-
ci) do prestížneho akademického programu firmy SDL, 
SDL Academic Program. 
Toto členstvo zabezpečilo 
pre našu univerzitu, oso-
bitne pre Filozofickú fakul-
tu, okrem ďalších výhod aj výraznú finančnú zľavu 
na zakúpenie 13 licencií produktu tejto firmy, progra-
mu SDL Trados Studio 2011 Professional (Network), 
ktorými sa komplexne vybavilo jedno prekladateľsko-
-tlmočnícke laboratórium (m. č. 170).
Vďaka pochopeniu vedenia Filozofickej fakulty PU sa 
tak študenti prekladateľstva a tlmočníctva na FF PU 
budú môcť pripravovať na špičkovom softvéri použí-
vanom vo viacerých európskych inštitúciách v Bruse-
li i Luxemburgu, vo väčšine prekladateľských agentúr 
a takisto na popredných svetových translatologických 
vzdelávacích inštitúciách, ktoré chcú poskytnúť svo-
jim absolventom kvalitné vzdelanie a dobrú prípra-
vu pre trh a prax. Rovnako parametre tohto produktu 
umožňujú jeho využitie pri koncipovaní viacjazyčného 
Slovníka viacslovných pomenovaní, hlavného výstupu 
grantu APVV-0342-11 Slovník viacslovných pome-
novaní (lexikografický, lexikologický a komparatív-
ny výskum), ktorý sa realizuje na FF PU a z ktorého 
sa takisto zabezpečovalo finančné krytie tejto ambi-
cióznej investície. 
Na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva FF PU sme 

Nie je CAT ako cat
takisto radi, že v záujme variability podpísal rektor 
Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René 
Matlovič, PhD. zmluvu so spoločnosťou Kilgray, kto-
rá takisto vyvíja CAT nástroje pre prácu prekladateľa. 
Výsledkom tejto zmluvy je členstvo v ich akademic-
kom programe Kilgray Academic Programme, ktorý 
zabezpečí Filozofickej 
fakulte PU možnosť 
získať za veľmi vý-
hodných podmienok 
ďalších 13 licencií ich 
špičkového programu  
MemoQ Translator 
Pro. Po tejto akvizícii 
by tak mala Filozo-
fická fakulta PU dis-
ponovať 26 licencia-
mi najnovších CAT 
programov. Navyše, 
súčasťou podpísanej zmluvy je okrem iných výhod aj 
dohoda o poskytnutí 25 individuálnych ročných štu-
dentských licencií pre študentov na vzdelávacie účely, 
ktorá študentom umožní prácu s programom MemoQ 
aj doma.
Motiváciou Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva 
i jeho domovskej Filozofickej fakulty pri získavaní 
najmodernejších technológií pre prácu prekladateľa je 
jednak úsilie o kvalitnú prípravu absolventov odboru 
prekladateľstva, ale takisto aj naša snaha o zapojenie 
sa do siete EMT (European Master’s in Translation).
Projekt EMT je partnerstvo medzi Európskou komi-
siou a univerzitnými pracoviskami, ktoré ponúkajú 
magisterské štúdium prekladateľstva. Hlavným cie-
ľom tohto projektu je vytvoriť kvalitatívne štandardy 
pre študijné programy prekladateľstva, ktoré dostanú 
po splnení požadovaných kritérií vo vzdelávaní pre-
kladateľov certifikát kvality EMT. Tie univerzity, ktoré 
dosiahnu požadované kritériá, sa stávajú členmi tzv. 
EMT network, siete EMT univerzít. Nielenže môžu 
používať prestížne označenie EMT, ale takisto aj via-
ceré ďalšie výhody.
Cieľom EMT siete je zabezpečiť, aby čoraz väčší po-
čet translatologických študijných programov bol za-
ložený na získaní praktických kompetencií študentov 
prekladateľstva. Profil prekladateľa, ktorý absolvuje 
univerzitu  s členstvom v EMT, sa sústreďuje predo-
všetkým na praktické zručnosti prekladateľov a tl-
močníkov, ktoré od nich po absolvovaní univerzitného 



/63/ Spolupráca PU

vzdelávania požaduje trh. V dlhodobej perspektíve je 
cieľom EMT siete posilniť status prekladateľov v rámci 
Európskej únie. 
Zo Slovenska je súčasťou tejto siete len Univerzita Kon-
štantína Filozofa v Nitre, aj tej však členstvo zverejne-
ním novej výzvy v tomto roku 2013 končí a musí sa 
uchádzať o členstvo v EMT nanovo; členstvo v EMT 
network totiž nie je trvalé, ale univerzita musí pri kaž-
dej novej výzve dokladovať splnenie požadovaných kri-
térií. Tento rok majú ambíciu uchádzať sa o členstvo 
v EMT sieti okrem FF PU a nitrianskej UKF aj bansko-

bystrická Univerzita Mateja Bela a bratislavská Uni-
verzita Komenského. Termín podania prihlášky a spl-
nenia kritérií na členstvo v EMT sieti univerzít je 16. 
december 2013.
Zabezpečenie výučby CAT programov v študijnom 
programe prekladateľstva a tlmočníctva je splnením 
jedného z dôležitých kritérií pre vstup do tejto sie-
te. Medzi požiadavky EMT kladené na kompetencie 
prekladateľa je totiž „schopnosť zvládnuť počítačom 
podporovaný preklad a terminologické databázy, ako 
aj štandardný softvér na office-automatizáciu.“ 
Sme preto nesmierne radi, že sa vďaka pochopeniu 
pána dekana Filozofickej fakulty PU, prof. PhDr. Vasi-
la Gluchmana, CSc., spolupráci a maximálnemu úsiliu 
PhDr. Eriky Adamovej, tajomníčky FF PU, a v nepo-
slednom rade aj porozumeniu pána prodekana pre 
vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium na FF 
PU, doc. Mgr. Martina Ološtiaka, PhD., zodpoved-
ného riešiteľa APVV projektu Slovník viacslovných 
pomenovaní, podarilo zabezpečiť pre odbor prekla-
dateľstva a tlmočníctva špičkový výučbový softvér. 

PhDr. Miroslava Gavurová, PhD.
Foto: archív Inštitútu prekladateľstva 

a tlmočníctva FF PU

Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu živo-
ta. Stále však stúpa počet ľudí s duševnými poruchami. 
Duševné ochorenie v súčasnosti prestáva byť tabuizo-
vanou témou a vníma sa ako každé iné ochorenie, ktoré 
vyžaduje včasnú diagnostiku, liečbu a v neposlednom 
rade aj účinnú prevenciu. Liga za duševné zdravie SR 
si kladie za cieľ meniť postoje slovenskej verejnos-
ti a znižovať stigmatizáciu ľudí s duševnými poru-
chami. Tohtoročná informačná kampaň pre verejnosť 
je zameraná na duševné zdravie detí. Pri príležitosti 
Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga in-
formačnú kampaň, na zvyšovanie povedomia sloven-
skej verejnosti o duševnom zdraví. Súčasťou kampane 
je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, ktorá sa 
realizuje za účelom zbierky na projekty, ktoré pomá-
hajú ľuďom s duševnými poruchami. Liga za dušev-
né zdravie už desať rokov informuje počas kampane 
ľudí o dôležitosti duševného zdravia, ale ukazuje sa, 
že prevenciu treba začať u detí. Preto tohtoročná 
verejná zbierka je venovaná práve prevencii du-
ševných ochorení u detí. 
Desiate výročie celonárodnej zbierky „Dni nezá-
budiek“ sa konalo aj v uliciach mesta Prešov, od 
20.9 – 24.9. 2013. Študenti 2. a 3. ročníka v odbore 
ošetrovateľstvo Fakulty zdravotníckych odborov  
PU v Prešove sa zúčastnili na zbierke v priebehu 
troch dní. Podarilo sa im vyzbierať 503,05 Eur. 
Peniaze, získané zbierkou, budú použité  na pod-
poru nových projektov, ktoré budú pomáhať na-
šim deťom:

-   školenia učiteľov o duševnom zdraví  
 detí
- zippy ś friends projekt pre deti vo veku 
  5 – 7 rokov

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove
a Dni nezábudiek 2013

- okrúhle stoly o duševných poruchách u detí  
 na webovej stránke LDZ SR
- interaktívne stretnutia so psychológom  
 u stredoškolákov
- prieskum o duševnom zdraví s Nadáciou  
 Orange
- výstava výtvarných prác detí a dospelých  
 s duševnými poruchami V Galérii 19 v Brati- 
 slave
- dobudovanie siete služieb ako sú denné sta- 
 cionáre, chránené dielne, rehabilitačné centrá  
 podľa potrieb regiónov

PhDr. Andrea Šuličová, PhD. 
PhDr.Zuzana Šimová, PhD. 

Foto: archív Katedry ošetrovateľstva FZO 
PU v Prešove
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V hlavnom meste Poľska sa 27. – 30. septembra 2013 ko-
nalo prvé stretnutie programu LEONARDO DA VINCI 
Partnerstvá, pod názvom W.I.N.E (Wine In Northeas-
tern Europe: improving winegrowers´marketing skills 
in the field of wine tourism). Na tomto prvom stretnu-
tí sa zúčastnilo 17 zástupcov zo šiestich krajín Európy 
(Poľsko, Slovensko, Česko, Chorvátsko, Taliansko a Ne-
mecko). Vedúci projektu Mgr. Michal Knežo pozna-
menal, že „je zameraný na identifikovanie dobrých praktík 
na poli marketingu vínneho turizmu v zúčastnených partner-
ských krajinách a ich využitia ako základu pre malých a stred-
ných pestovateľov viniča a výrobcov vína“. 
Okrem odborných prednášok účastníci absolvovali aj 
exkurzie v okolí mestečka Kazimierz  Dolny v troch vi-
niciach maloproducentov vína. Tie pripravil Mag. Alek-
sander Sucharda PL, špecialista na problematiku vínne-
ho turizmu v Poľsku. Prvou navštívenou bola 25 árová 
vinica Solaris, založená v roku 2004 v Opole Lubelskie. Jej 
majiteľ Maciej Mickiewicz sa pre jej založenie rozhodol 
na základe absolvovania poznávacích ciest vo viniciach 
na severe Rakúska. Druhou vinicou bola 65-árová vinica 
Maja v meste Kowala. Majiteľ Zbigniew Kwiatoń (bý-
valý poľnohospodársky inžinier) vyrába šumivé vína 
klasickou metódou a v budúcnosti ich chce turistom po-
núknuť ako miestnu špecialitu. Tretia navštívená - Vini-
ca Mały Młynek  (Bronowice), bola majiteľom Marekom 
Kwaśniakom založená v roku 2003, na ploche 1 hektára. 
On má ambíciu prilákať turistov predovšetkým z blíz-
keho, turisticky atraktívneho malebného mestečka 
Kazimierz Dolny. Zo Slovenska sa na prvom stretnutí 
projektu W.I.N.E. zúčastnila RNDr. Jana Mitríková, PhD. 
z Katedry turizmu a hotelového manažmentu Fakulty 
manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Druhým 
zástupcom bol výrobca vína Marián Boršoš z Kráľov-
ského Chlmca. Ten na 18. ročníku prestížnej súťaži vín 
MUVINA 2013 získal za Lipovinu neskorý zber 2012 cenu 
prednostu ObÚ v Prešove za Najlepšie biele víno z to-
kajskej odrody. V súťaži vín Tokaj 2013 získal za Lipovi-
nu neskorý zber 2011 zlatú medailu a zároveň sa stalo šam-
piónom svojej kategórie, za Lipovinu neskorý zber 2012 
zlatú medailu a za Furmint neskorý zber 2011 striebornú 
medailu. V súťaži Galicyjski konkurs win 2013 v Poľsku 
získal za Lipovinu neskorý zber 2012 striebornú medailu. 
Väčšinu z týchto vín mali účastníci počas spoločenské-
ho večera možnosť degustovať a ich kvalitu ocenil aj 
Mag. Ing.agr. Velimir Korak HR, výrobca vína z regiónu 
Plešivica, ktorý bol vyhlásený v roku 2008 za najlepšie-
ho producenta vína v Chorvátsku aj Željko Suhadolnik, 
šéfredaktor chorvátskeho časopisu o víne Svijet u čaši. 
Tretím slovenským zástupcom bol Ing. Vladimír Mit-
rík, začínajúci pestovateľ hrozna a člen Someliérskeho 
klubu v Prešove, založeného Ing. Dušanom Hažírom 
pri Múzeu vín v Prešove  a Mgr. Michal Knežo, bývalý 
úspešný absolvent FM PU, predseda občianskeho zdru-
ženia Mohyla a vedúci projektu W.I.N.E. Nemôžeme 
opomenúť skutočnosť, že spolupráca Katedry turizmu 
a hotelového manažmentu FM PU v Prešove s Mgr. Mi-
chalom Knežom bola nadviazaná už pred dvoma rok-
mi na základe jeho aktivít orientovaných na oblasť 
cestovného ruchu a jeho rozvoja v rámci európskych 
vzdelávacích projektov. Od roku 2011 s ním na projek-
te zameranom na Vidiecky turizmus a agroturizmus 
v európskych krajinách  spolupracovala aj prodekanka 
FM PU v Prešove pre zahraničné vzťahy PhDr. Daniela 
Matušíková, PhD. 
Najbližšie stretnutie účastníkov projektu W.I.N.E. sa 
bude konať 22. – 24.11.2013 na Morave, vo februári 2014 

Spolupráca PU

Vínna turistika  – projekt W.I.N.E. vo Varšave
v talianskom Benátsku, v máji 2014 v okolí chorvátske-
ho Zagrebu, v auguste 2014 v slovenskom Tokaji a v ok-
tóbri 2014 v Nemecku. Záverečné stretnutie je plánované 
na 15.6.2015 v Poľsku, kedy budú diskutované výsledky 
čiastkových stretnutí, definované závery celého projek-
tu a predložené návrhy pre kooperáciu v oblasti vínnej 
turistiky všetkých participantov tohto medzinárodné-
ho projektu.  

RNDr. Jana Mitríková, PhD. 
Foto: archív autorky

Úvodné stretnutie účastníkov projektu W.I.N.E. v centre Inštitútu 
pre zjednotenú Európu vo Varšave (zľava Mgr. Michal Knežo 
SR, RNDr. Jana Mitríková, PhD. SR, Marián Boršoš SR, 
Mag. Ing. hort. Ivana Rendulić Jelušić HR, Senior Associate 
Expert pre rozvoj vidieka župy Zagreb, Ing. Vladimír Mitrík SR, 
Mag. oec. Ivana Herceg HR – riaditeľka turistickej kancelárie 
v Jastrebarsku, Mag. Ing. agr. Velimir Korak HR, v roku 2008 
vyhlásený za najlepšieho producent vína v Chorvátsku)

Exkurzia vo viniciach Macieja Mickiewicza Solaris v Opole Lubelskie 
(zľava: Marián Boršoš SR, Michal Knežo SR, Tereza Vorlová ČR, Jan 
Hauser ČR, Jana Mitríková SR, v pozadí Željko Suhadolnik HR) 

Prehliadka mestečka Kazimierz Dolny 
(talianski účastníci z regiónu Veneto/Benátsko) 
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Na Katedre geografie a regionál-
neho rozvoja FHPV PU v Prešove 
sa 24. júna až 7. júla 2013 konala 
letná univerzita pod názvom „Vy-
šehrad & Ukrajina: letná univer-
zita geografie a regionálnej politi-
ky”, ktorá bola spolufinancovaná 
Medzinárodným vyšehradským 
fondom. Na Letnej univerzite sa 
zúčastnilo celkovo 36 študentov 
z 5 krajín, a to z Maďarska – Deb-
recín (3 študenti), Českej repub-
liky – Ostrava (6), Poľska – Prze-
myśl, Częstochowa (7), Ukrajiny 
– Užhorod (8) a Slovenska – Pre-
šov (12). 

V rámci prvého týždňa študenti 
absolvovali sériu odborných pred-
nášok venujúcich sa problematike 
regionálnej politiky, cezhraničnej 
spolupráce a euroregiónom, regi-
onálnym inovačným systémom, 
klastrovej politike a transformá-
cii postsocialistických miest, kto-
ré predniesli 13 lektori z univerzít 
a odborných pracovísk z Maďar-
ska, Česka, Poľska a Slovenska. Na 
konci tohto teoretického bloku štu-
denti, v rámci svojich prezentácií, 
predstavili univerzity, na ktorých 
študujú a regióny a mestá odkiaľ 
pochádzajú. 
Druhá časť letnej univerzity bola 
orientovaná smerom k praxi, kde 
študenti, v rámci troch domácich 
a jednej zahraničnej exkurzie, spo-
znali regióny východného Sloven-
ska a problematiku ich rozvoja ako 
aj regióny v juhovýchodnej časti 
Poľska (Przemyśl a okolie) a západ-
nej časti Ukrajiny (Ľvov a okolie). 
Študenti tak mali možnosť „z prvej 
ruky“ spoznať špecifiká a osobitos-
ti navštívených regiónov ako aj ich 
spoločné črty a niekedy aj podobné 
problémy, ktoré ich navzájom spá-
jajú. 
Hlavným cieľom letnej univerzity 
bolo rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu 
vzdelávacích inštitúcií krajín vyše-
hradskej skupiny a Ukrajiny pros-
tredníctvom spoločného vzdeláva-
nia, zdieľaním know-how a dobrej 
praxe v geografii, priestorovom plá-
novaní, v regionálnom rozvoji a re-

Letná univerzita na PU 

Privítanie účastníkov letnej univerzity

gionálnej politike. Realizovaný projekt by mal prispieť k lepšej 
vzájomnej spolupráci v regióne strednej Európy a priniesť nové 
nápady pre spoločný výskum a vzdelávacie projekty zúčastne-
ných univerzít.

Viac informácií o projekte a letnej univerzite nájdete na: http://
www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geogra-
fia/GRPSU.

doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD., Ing. Vladimír Benč
Foto: Ing. Vladimír Benč

Účastníci na zahraničnej exkurzii



/66/Umenie

V študijnom programe Učiteľstvo hudobného umenia 
(1.1.3) na Katedre hudby IHVU Filozofickej fakulty Pre-
šovskej univerzity (PU) v Prešove je jedným z kľúčových 
predmetov hra na hudobnom nástroji. Študenti, ktorých 
hlavným hudobným nástrojom je akordeón, sa každo-
ročne pripravujú na Medzinárodný festival euromu-
sette – goldentango mladých akordeonistov venovaný 
pamiatke Michaela Ganiana in memoriam v Rajeckých 
Tepliciach. Tento rok sa 29. a 30. mája uskutočnil už 12. 
ročník tohto súťažného festivalu, na ktorom nechýbali 
ani študenti PU v Prešove. Medzinárodný festival hostil 
tento rok 150 súťažiacich, nielen zo Slovenska, ale i Poľ-
ska a Českej republiky. Umelecké výkony hodnotila po-
rota v medzinárodnom zložení: prof. Irena Medňanská 
(SK), Ladislav Horák (ČR), Jörgen Sundeqvist (Švédsko), 
prof. Paweł Paluch (Poľsko), prof. Miroslav Dymon (Poľ-
sko), Damien Pons (Francúzsko). 
Súťažilo sa v ôsmich, prevažne sólových kategóriách. 
Repertoár tvorili skladby tanečného charakteru (mu-
sette vals, tango, samba, swing, boogie-woogie, bossa 
nova,...), ktoré sú v súčasnej dobe veľmi obľúbenou voľ-
bou nielen pre interpretov, ale aj poslucháčov. Naši štu-
denti sa predstavili v VII. kategórii, ktorá je určená pre 
študentov učiteľských fakúlt – študijný program hudob-
né umenie (bez absolvovania 4-ročného alebo 6-ročného 
konzervatória). Okrem povinných skladieb interpreto-
vali  i voľný program, ktorý bol v súlade s podmienkami 
súťaže a korešpondoval s tanečným žánrom. Súčasťou 
festivalu bol večerný koncert, na ktorom sa predsta-
vil študent záverečného ročníka magisterského štúdia 
Bc. Peter Stripaj, (dnes už Mgr.), ktorý v sprievode ďal-
ších hudobných nástrojov a svojich kolegov (kontrabas, 
klavír, akordeón) s veľkým úspechom odohral celý rad 
technicky a výrazovo náročných skladieb. Výsledky sú-

Úspechy akordeonistov Prešovskej univerzity

Vernisážou v Centrálnej študovni Univerzitnej knižni-
ce PU v Prešove, 5. 9. 2013, začala netradičná výstava fo-
tografií ľudských tvárí z viacerých miest sveta, pod ná-
zvom Poézia ľudskej duše. Ich autorom je povolaním 
vedec – astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., ktorého 
pôsobiskom je Astronomický ústav Slovenskej akadémie 
vied v Tatranskej Lomnici. Vystavované fotografie vznik-
li pri jeho početných vedeckých expedíciách. Kurátorom 
výstavy bol Mgr. Jaroslav Ondo, PhD. z Katedry výtvar-
ného umenia a výchovy, Inštitútu hudobného a výtvar-
ného umenia FF PU v Prešove. Výstava potrvá do 27. 10. 
2013.      Mgr. Kamila Urmaničová, Foto: archív UK PU

Šesť poznámok, prečo sa mi výstava 
„Poézia ľudskej duše“ páči

Poznámka prvá. Maľovať, či nie? Títo portrétovaní ľudia 
sa čímsi podobajú na tváre, ktoré fotil škót D. O. Hill pred 
170 rokmi ako predlohy pre svoj nový obraz. O obraze sa 
dnes hovorí málo, fotografické portréty však žijú a budú 
žiť ďalej.
Poznámka druhá. A. Lichtwark zdorazňoval, že je málo 
čo v umení  tak obdivované ako fotografický portrét 
a tým nás dobrý fotograf presúva z oblastí estetických 
dištinkcií do sociálnych funkcií. (W. Benjamin)
Poznámka tretia. Cítim, že tieto portréty oslobodzujú zo-
brazovaných od aury, ktorá je dosť nebezpečnou záslu-
hou určitej vlny mladej fotografie. (W. Benjamin) Dnes 

Astronóm 
a „Poézia ľudskej duše“

Záber z večerného koncertu prešovských študentov pod vedením 
Petra Stripaja

ťaže mnohých potešili a motivovali do ďalšej umeleckej 
činnosti, ktorá nepochybne vplýva na rozvoj osobnosti 
a formuje odbornú stránku budúcich pedagógov. Vý-
sledky súťaže za akad. rok 2012/2013:  
Zlaté pásmo: 
Keselica Kamil (2.ročník Bc. štúdia)
Kováčová Lívia (2. ročník Bc. štúdia)
Bc. Stripaj Peter (2. ročník Mgr. štúdia)
Strieborné pásmo:
Dzurovčinová Lenka (2. ročník Bc. štúdia)
Bronzové pásmo:
Bača Patrik (1. ročník Bc. štúdia)

Mgr. Renáta Bartková, PhD.
Foto: archív KHu IHVU FF PU

pracujú celé tímy na „oarovaní“ pánov a dám, ktoré sú 
si isté, že „auria“. Napríklad na billboardoch pri cestách. 
Poznámka štvrtá. Autor dnešnej výstavy napĺňa priestor 
medzi aparátom a človekom na zábere „kontinuálnym 
tajuplným zážitkom“: „kde skončí zachytenie tohto momen-
tu?“ Aha tu!
Poznámka piata. B. Brecht za všetkých odporcov fotogra-
fie v jej začiatkoch vykrikoval: „je to len reprodukcia reali-
ty!“ (W. Benjamin) Mýlil sa. Radi sa dívame na reálnych, 
reálne milých reprodukovaných nádherných ľudí.
Poznámka šiesta. Takmer pred sto rokmi bolo po-
vedné: „...nie ten, kto nebude ovládať písmo, ale foto-
grafiu stane sa analfabetom budúcnosti“(L. M. Nagy)                                                                                                              
Pán Vojtech Rušin vie písať a aj majstrovsky pracuje s fo-
toaparátom a hlavne vie čítať svoje obrázky a tešiť sa im. 
Ja sa s najväčšou úctou pridávam k možnosti nahliadnuť 
do tvárí ľudí a čítať verše ich duší.       

jaro ondo
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V Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice Prešov-
skej univerzity v Prešove (UK PU), počas vernisáže 
výstavy 2. 10. 2013, predstavil výtvarník Ján Bartko 
svoju kolekciu 47 obrazov pod názvom Grécko – za 
duchom krajiny. Pozvanie organizátorov, teda Inšti-
tútu gréckeho jazyka a kultúry PBF PU v Prešove, UK 
PU v Prešove a samotného autora, prijali aj Jeho Exce-
lencia Nicolas Panagiotis Plexidas, veľvyslanec Helén-
skej republiky v SR, Jeho vysokopreosvietenosť Rasti-
slav, Arcibiskup prešovský a Slovenska i Anna-Maria 
Panajotakopoulou, poradkyňa veľvyslanca Helénskej 
republiky v SR. Hostí privítal rektor PU v Prešove prof. 
RNDr. René Matlovič, PhD., spolu s dekanom PBF PU 
v Prešove prof. ThDr. Jánom Šafinom, PhD.  a riadite-
ľom  Inštitútu gréckeho jazyka a kultúry PBF PU v Pre-
šove doc. ThDr. Štefanom Šakom, PhD., ktorý slávnost-
né otvorenie výstavy moderoval.
Výstava potrvá do 27. 10. 2013.

Príhovor kurátora výstavy nájdete na stránke
napulze.unipo.sk.

Mgr. Kamila Urmaničová
Foto: archív UK PU

Grécko štetcom (srdcom) Jána Bartka

Jeho Excelencia Nicolas Panagiotis Plexidas, 
veľvyslanec Helénskej republiky v SR
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Na multifunkčnom ihrisku PU sa 27. 5. 2013 kona-
lo záverečné vyhodnotenie 1. ročníka futbalovej mi-
niligy PU, na ktorom sa zúčastnili okrem zástupcov 
mužstiev aj dekan Fakulty športu doc. PaedDr. Pavel 
Ružbarský, PhD. a vedúci katedry edukológie športov 
PaedDr. Juraj Mihalčín PhD. Spoločne vyjadrili spo-
kojnosť s priebehom miniligy a vyzdvihli, že miniliga 
vznikla na podnet z radov študentov Fakulty športu. 
Prisľúbili, že do budúcna budú aj naďalej podporovať 
túto myšlienku. Po úvodnom slove prišlo na rad vy-
hodnotenie, kde z tretieho miesta, s počtom bodov 18 
sa radoval tím FILO FK v zložení: kapitán Matej Lipov-
ský, ďalej Pavol Migaš, Tomáš Holienčin, Peter Fabián, 
Ľubomír Kočiš a Lukáš Tököly. O 3 body viac, s počtom 
bodov 21 sa umiestnilo mužstvo ČUDLÍKOV, na čele 
s kapitánom Vladimírom Voroňákom, ďalej mužstvo 
tvorili hráči ako Lukáš Vandžura, Lukáš Figura, Ma-
rian Virčík, Ján Sitár, Daniel Demčák, Peter Jurov, Cyril 
Vasiľ a Milan Sovík. Prvé miesto si v jubilejnom pr-
vom ročníku miniligy vybojovali TIGRI CZ, ktorých 
viedol kapitán Raduz Tóth, tím bol zložený z hráčov 
Jozef Gmitro, Patrik “Stalone“ Kuchár, Lukáš Mišen-

Futbalová miniliga PU už pozná svojich víťazov
ko, Martin Počurek, Boris Drexler, 
Daniel Štuller, Tomáš Eliáš, Peter 
Herstek a Tomáš Dorin.  Mužstvo 
TIGRI CZ mali po odohratí ôsmich 
zápasoch rovnaký počet bodov ako 
druhé mužstvo ČUDLÍCI, avšak 
o ich záverečnom víťazstve rozho-
dol vzájomný zápas, ktorý TIGRI 
CZ vyhrali 12:9 a tým si vybojova-
li aj putovný pohár dekana Fakulty 
športu.  

Záverečná tabuľka:  
1. Tigri CZ 8 záp. 21 b
2. Čudlíci 8 záp. 21 b
3. Filo FK 8 záp. 18 b
4. Corleone 8 záp. 12 b
5. Unipo 8 záp. 12 b
6.  Vajco 8 záp. 12 b
7.  Kefka 8 záp.   6 b
8.  Bojare 8 záp.   3 b
9.  Drunk 8 záp.   0 b

Tešíme sa záujmu študentov PU o miniligu a veríme, 
že tento ich zápal ich neopustí, a bude aj naďalej pokra-
čovať v ďalších semestroch a časom sa miniliga stane 
tradíciou PU. Ďalej dúfame, že študenti si uvedomia, 
že pohybová aktivita má na ich organizmus pozitívny 
vplyv a tento koníček si udržia aj po ukončení štúdia 
na Prešovskej univerzite v Prešove. Veď aj to je posla-
ním Fakulty športu.
Miniliga týmto nekončí, naopak už teraz začal druhý 
ročník, ktorý sa bude opäť niesť v duchu fair play 
a ktorého víťazov spoznáme približne v polovici no-
vembra. Môžete nás sledovať na našej facebookovej  
stránke: univerzitná futbalová miniliga PU.

Tomáš Kravec, študent FŠ 
foto: Ondrej Rychnavský

Družstvo PU v Prešove vybojovalo 2. miesto  
na Univerzitnom behu 2013

Družstvo bežcov Prešovskej univerzity v Pre-
šove zložené zo študentov Fakulty športu 
Prešovskej univerzity v Prešove, pod vede-
ním PhDr. Marcela Nemca, PhD., vybojovalo 
cenné 2. miesto  na II. ročníku Univerzitné-
ho behu, ktorý sa uskutočnil ako sprievodné 
podujatie 90. ročníka Medzinárodného mara-
tónu mieru v Košiciach, prvú októbrovú ne-
deľu.  Zloženie družstva: Jozef Majer, Jakub 
Herstek, Patrik Kuchár, Veronika Dugasová, 
Martina Šamudovská.

PhDr. Marcel Nemec, PhD.
Foto: archív FŠ PU v Prešove
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V rámci Študentskej kvapky krvi, ktorá odštartovala 
14. 10. a potrvá do 15. 11. 2013 sa uskutočnil odber krvi 
pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity 
v Prešove, 16. 10. 2013, v priestoroch UNIPOCENTRA 
PU.
Heslom tohtoročnej Študentskej kvapky je Nemusíš 
robiť nič.
Spolu 68 darcov krvi z radov študentov i zamestnan-
cov vyjadrili empatiu voči tým, ktorí túto vzácnu teku-
tinu potrebujú, veď pár litrov prúdi v každom z nás. 
Akcia sa veľmi vydarila, o čom svedčí aj spokojnosť 
lekára NTS, MUDr. Mikuláša Hudáka: „Som rád, že 
každým rokom rastie počet prvodarcov, ale prichádza-
jú aj tí, ktorí darujú krv pravidelne. Vyjadrujem veľkú 
vďaku a obdiv všetkým, ktorí sa odhodlajú pre tento 
krásny čin.“
A za nás, naše pracovisko UNIPOCENTRA PU, po-
sielame všetkým darcom jedno veľké ĎAKUJEME. J 

Najdôležitejšie je rozhodnutie 
empatického srdca

Mária Krištofová
Foto: archív UNIPOCENTRA PU

Začiatok nového akademického roka na Prešovskej 
univerzite v Prešove sa poväčšine nesie v euforickej 
nálade, doznievaním „prázdninového“, dovolenkové-
ho a oddychového obdobia a v duchu pozitívnych oča-
kávaní od nastávajúceho semestra. Ale začiatok nové-
ho semestra však so sebou prináša aj množstvo úloh 
a povinností. Pre študentov – členov Študentskej in-
ternátnej rady (ŠIR) nastáva začiatok, lepšie povedané 
predzačiatok školského roka hneď v prvé septembro-
vé dni. Samozrejme ich činnosť prebieha nepretržite 
celý rok, dokonca aj cez prázdniny. Najdôležitejšou a 
najviditeľnejšou úlohou ŠIR je ubytovávanie študentov 
v priestoroch študentských domovoch Prešovskej uni-

Zabývaní! „Už len“ študovať
verzity v Prešove. Každý ubytovaný študent prešiel 
cez ich stanovište, kde mu bola pridelená konkrétna 
izba a poskytnuté prvotné informácie o bývaní v tých-
to zariadeniach. Prešovská univerzita v Prešove spra-
vuje a poskytuje ubytovanie v štyroch prevádzkach: 
Nový internát – Ul. 17. novembra 11, Starý internát – 
Ul. 17. novembra 13, Námestie mládeže 2 a Exnárova 
36, v ktorých je spolu ubytovaných vyše 1 900 študen-
tov. Po tomto dôležitom kroku, čakajú členov ŠIR ďal-
šie dôležité úlohy, medzi ktoré patria najmä dohľad 
nad dodržiavaním domového poriadku, skvalitňo-
vanie podmienok života ubytovaných študentov, ako  
i zabezpečovanie poriadku a vykonávanie kontrolnej 
činnosti. Členovia ŠIR sú stále k dispozícii pre všet-
kých ubytovaných študentov a kedykoľvek sa študenti 
môžu na nich obrátiť, či už s problémami, pripomien-
kami alebo svojimi návrhmi.
Všetkým ubytovaným študentom prajú členovia ŠIR, 
spolu s riaditeľom Študentského domova Mgr. Fran-
tiškom Martinkom úspešný akademický rok, príjem-
né bývanie a „pestrý internátny život“.

Mgr. Peter Kulan
delegát Študentskej rady vysokých škôl SR 

člen ŠIR PU
Foto: autor
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Fakulta zdravotníc-
kych odborov Prešov-
skej univerzity v Prešo-
ve v zmysle nariadenia 
vlády Slovenskej re-
publiky č. 296/2010  
Z. z. o odbornej  spôso-
bilosti na výkon zdra-
votníckeho  povolania,  
spôsobe ďalšieho vzde-
lávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave  
špecializačných odbo-
rov a sústave certifikova-
ných pracovných činnos-
tí získala akreditáciu pre  
realizáciu špecializačného štúdia v odbore anestézio- 
lógia a intenzívna starostlivosť (č. D 001) pre povolanie: 
sestra. Ide o špecializačný odbor, ktorá vychádza z me-
dicínskeho odboru anestéziológia a intenzívna medi-
cína. Zaoberá sa komplexnou ošetrovateľskou starost-
livosťou o kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, 
zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacero 
orgánov či orgánových systémov a zahŕňa aj anestetic-
kú starostlivosť pri vykonávaní diagnostických a lie-
čebných výkonov. Toto špecializačné štúdium je určené 
pre sestry s ukončeným I. alebo II. stupňom vysoko-
školského bakalárskeho alebo magisterského študijné-
ho programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc., 
Mgr.), s ukončeným vyšším odborným vzdelaním v od-
bore diplomovaná sestra a s ukončeným úplným stred-
ným odborným vzdelaním v odbore sestra. Kľúčovým 
kritériom pre prijatie je trojročná ošetrovateľská prax 
v odbore anestéziológia a intenzívna  starostlivosť. 
Špecializačné štúdium trvá 1,5 roka.  Pozostáva z prak-
tickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie 
má prevahu. Teoretická príprava trvá 4 týždne. Odbor-
ná prax je realizovaná vo výučbovom zdravotníckom 
zariadení – FNsP J. A. Reimana v Prešove, na oddelení 
anestéziológie  a intenzívnej medicíny  a trvá 6 týždňov. 
Z uvedeného počtu uchádzač absolvuje 2 týždne na  
lôžkovom oddelení výučbového pracoviska, 2 týždne  
na  operačnej sále a ambulantnej časti výučbového pra-
coviska a 2 týždne na  lôžkovom oddelení anestéziológie 
a intenzívnej medicíny, operačnej sály vlastného klinic-
kého  pracoviska. 
Lektorský zbor pre teoretickú časť tvoria lekári a vyso-
koškolskí pedagógovia so špecializáciou v odbore anes-
téziológia a intenzívna  starostlivosť a ošetrovateľstva 
v tomto odbore. 
Garant špecializačného štúdia – doc. PhDr. Ľubica Der-
ňárová, PhD., MPH. – zodpovedá za kvalitu odbornej 
časti výučby a dozerá na jej priebeh,  predkladá návr-
hy na pracoviská, ktoré spĺňajú podmienky akreditá-
cie pre realizáciu výučby odboru, posudzuje odbornú 
časť, schvaľuje plnenie študijného programu podľa pod-
mienok pracoviska a individuálnych možností študen-
ta. Posudzuje, či študent splnil podmienky stanovené 
akreditovaným študijným programom a rozhoduje, či 
sa študent môže podrobiť špecializačnej skúške. 
Sestra v špecializačnom štúdiu svoju praktickú čin-
nosť zaznamenáva do záznamníka výkonov (tzv. lo-

Prví absolventi na FZO PU
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

v povolaní sestra 
gbook). Vykonáva ju 
podľa nariadenia ga-
ranta štúdia a orga-
n izačným poky nov 
vzdelávacej inštitúcie. 
Do záznamníka v chro-
nologickom poradí za-
pisuje počet, frekvenciu  
a rozsah zdravotných 
výkonov a iných od-
borných aktivít, v rámci 
špecializačného štúdia. 
Absolvent  špecializač-
ného štúdia je  priebež-
ne  hodnotený garan-
tom špecializačného 

štúdia, každý semester - obdobie 6 mesiacov, pričom sa 
hodnotí splnenie  plánovaných teoretických a praktic-
kých cieľov, ako aj pokroky vo vzdelávaní.
Špecializačné štúdium sa končí špecializačnou skúškou 
pred komisiou. Skúška pozostáva z praktickej a teore-
tickej časti a jej súčasťou je obhajoba písomnej práce. 
Tému písomnej práce schvaľuje garant špecializačné-
ho štúdia. Podmienkou realizácie špecializačnej skúšky  
je absolvovanie predpísanej praxe a stanovených výko-
nov uvedených v minimálnom štandarde pre špeciali-
začný študijný program.
Úspešní absolventi špecializačného štúdia získavajú 
po vykonaní špecializačnej skúšky diplom o špecializá-
cii v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky č. 269/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení 
o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Získanie špe-
cializácie v spomínanom odbore oprávňuje absolvent-
ky štúdia používať profesijný titul „sestra špecialistka“, 
zároveň je absolventka spôsobilá pre výkon špecializo-
vaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní 
sestra v odbore anestéziológia a intenzívna  starostli-
vosť. 
Prvýkrát v histórii FZO PU v Prešove sa 5.3. 2013 konala 
na pôde KAIM FNsP  J. A. Reimana špecializačná skúška 
v študijnom programe v špecializačnom odbore Anesté-
ziológia a intenzívna starostlivosť. Členmi komisie boli 
doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH. (garant štu-
dijného programu), doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. 
(garant špecializačného programu z inej vzdelávacej 
inštitúcie – UPJŠ Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľ-
stva), MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., MUDr. Erika 
Palenčíková, PhDr. Daniela Rybárová, PhD., PhDr. Ľud-
mila Miženková, PhD. a lektorky pre praktickú časť - 
Mgr. Marta Mačejovská a Mgr. Mária Pekárová. V tento 
deň potvrdilo  teoretické vedomosti  a praktické zruč-
nosti pre svoje pôsobenie v praxi sestry špecialistky 10 
študentov: Mgr. Gabriela Dadejová – Talpašová,  Bc. Ľu-
bomír Giňovský, Bc. Lucia Iľašová, Bc. Mária Kapcová, 
Beáta Kmecová, dipl. s., Mgr. Renáta Miheličová, Marti-
na Nemergutová, Bc. Ľuboslava Pažinová, Bc. Martina 
Prusáková a Magdaléna Šašalová.

PhDr. Daniela Rybárová, PhD. 
doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD.

Foto: archív FZO PU v Prešove
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O medzinárodnom 
štipendijnom programe 
pre študentov špeciálnej 

pedagogiky na PF PU
Študenti študijného odboru špeciálna pedagogika 
na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Pre-
šove, v rámci svojej pregraduálnej vysokoškolskej 
prípravy, získavajú kvalifikáciu na výchovu a vzde-
lávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami, ku ktorým patria aj deti/
žiaci s poruchami autistického spektra. Ide o širo-
ké spektrum diagnóz, s ktorými sa budúci špeciál-
ni pedagógovia môžu vo svojej pedagogickej praxi 
stretnúť čoraz častejšie. Dlhoročnú tradíciu a bohaté 
skúsenosti so starostlivosťou a edukáciou detí/žia-
kov s poruchami autistického spektra majú vo svete 
najmä Spojené štáty americké, preto sme na Katedre 
špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove s potešením 
uvítali ponuku na spoluprácu s vedením a pracov-
níkmi Andersonovho centra pre autizmus (Anderson Cen-
ter for Autism) v meste Staatsburg v štáte New York. 
Jednou z foriem spolupráce je aj výzva Andersonovho centra pre autizmus pre našich študentov špeciálnej pedago-
giky, aby už v tomto akademickom roku 2013/2014 využili medzinárodný štipendijný program, v rámci ktorého 
môžu v ňom počas 12 mesiacov získavať skúsenosti s prácou s deťmi s poruchami autistického spektra. Cieľom 
medzinárodného štipendijného programu je na základe participácie pri vzdelávaní a starostlivosti o dieťa/žiaka 
s poruchou autistického spektra získať aj nové poznatky a skúsenosti pre prácu s dospelou osobou s poruchou 
autistického spektra, tiež oboznámiť sa s novými alternatívnymi prístupmi pri riešení ich problémového sprá-
vania a možnej nápravy, ktoré môžu absolventi medzinárodného študijného program využiť v procese edukácie 
osôb s poruchami autistického spektra aj na Slovensku. 
Andersonovo centrum pre autizmus v meste Staatsburg v štáte New York je organizácia, ktorá od svojho založenia 
(v roku 1924) poskytuje  širokú sieť sociálnych a edukačných služieb pre deti a dospelých s poruchami autistické-
ho spektra v národnom i nadnárodnom kontexte. O spomínaný medzinárodný štipendijný program, s ktorým 
má Andersonovo centrum pre autizmus už viac ako dvadsaťročné skúsenosti, môžu požiadať študenti s ukončeným 
bakalárskym stupňom štúdia nielen v odbore špeciálna pedagogika, ale aj v odbore psychológia, ošetrovateľstvo, 
sociálna práca a v ďalších príbuzných odboroch. Záujemcovia o tento medzinárodný štipendijný program (nielen 
z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove) môžu kontaktovať členov Katedry špeciálnej pedagogiky 
PF PU v Prešove alebo priamo koordinátorku medzinárodného štipendijného programu Lauru Taylor (LauraTay-
lor@acenterforautism.org) z Anderson Center for Autism v New Yorku. Viac informácií o medzinárodnom štipen-
dijnom programe, ako aj o ďalšej bohatej činnosti Andersonovho centra pre autizmus v New Yorku, je dostupných 
na internete:  www.andersoncenterforautism.org.       

PaedDr. Lucia Hrebeňárová, Ph.D., Foto: archív PF PU v Prešove

Študenti a absolventi
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Som študentom prvého ročníka magisterského jedno-
odborového štúdia ekológie na FHPV PU. V letnom se-
mestri akademického roku 2012/13 som mal ja aj moji 
spolužiaci možnosť navštevovať nové kurzy, ktoré ka-
tedra ponúka (zatiaľ) v rámci výberových predmetov. 
Ako som sa dozvedel od doc. Mgr. Martin Hromadu, 
PhD., vedúceho Katedry ekológie a autora týchto zmien, 
predmety boli nasadené v rámci trojročného projektu 
Štrukturálnych fondov EÚ ,,Akcelerácia rozvoja ľud-
ských zdrojov vo vede a výskume, inovácia a zlepšenie 
kvality vzdelávacieho procesu“, ktorý Prešovská univer-
zita získala. 
Prvým kurzom v letnom semestri bola Ekológia parazi-
tov. Viedla ho skúsená vedecká pracovníčka RNDr. Ivi-
ca Hromadová, CSc. z Parazitologického ústavu (PaÚ 
SAV) v Košiciach. Predmet mal predstaviť poznatky 
o význame parazitov v prírode, ich životných cykloch 
ale aj potenciálnych hrozbách pre človeka aj ďalšie orga-
nizmy. Uvedomili sme si, že parazitizmus je najrozšíre-
nejšia životná stratégia v prírode, že sú všade okolo nás 
aj v nás. Osobitne zaujímavé boli príklady manipula-
tívneho správania parazitov, keď cudzopasníky zmani-
pulujú správanie svojho hostiteľa, aby dosiahli svoj cieľ 
– čo najefektívnejšie sa rozmnožiť. Vedeli ste, že takto 
pôsobí napríklad aj u nás bežná toxoplazma – nakaze-
ní ľudia sa napríklad častejšie stávajú obeťami doprav-
ných nehôd? Prednášky boli veľmi zaujímavé, poučné 
a často aj zábavné. Vyučujúci študentov neustále moti-
voval, využíval svoje bohaté poznatky predovšetkým 
z praxe. Mohli sme sa dozvedieť veľa nielen z metodiky 
práce, prednášky boli obohatené pútavými zážitkami 
a novinkami zo sveta ekológie a parazitológie.
V dňoch 6. – 8. mája 2013 prebehol blokovo ďalší kurz 
v rámci projektu, Ekológia cicavcov. Sériu prednášok 
viedol skúsený český vedec doc. Radim Šumbera, PhD 
z Prírodovedeckej fakulty Juhočeskej univerzity (Prf 
JCU) v Českých Budejoviciach. Napriek prebiehajúcim 
MS v ľadovom hokeji a rivalite medzi Českou republi-
kou a Slovenskom celý kurz prebehol v príjemnej atmo-
sfére. Samotný kurz bol venovaný prevažne adaptáciám 
cicavcov, životným stratégiám a faktorom prostredia, 
ktoré ich ovplyvňujú. Témy prednášok boli naviac obo-
hatené o zaujímavé praktické skúsenosti prednášajúce-
ho z expedícií do rôznych kútov sveta, prevažne Afri-
ky: Etiópie, Kene, Malawi, atď. Ukázalo sa, že aj na PU 
môže študent zažiť plnohodnotnú prednášku, ktorá ho 
motivuje ďalej sa zlepšovať. Niektoré pasáže nám však 
spôsobovali isté problémy. Podpísala sa pod to absencia 

Vítané zmeny v študijnom programe ekológie
hlbších vedomostí z danej problematiky. Moji spolužiaci 
mi iste dajú za pravdu, že skladba predmetov v študij-
nom pláne nášho programu nie je dobrá. Na jednej stra-
ne nemáme základy z genetiky, fylogenetiky, , na stra-
ne druhej máme predmety, ktoré, podľa môjho názoru, 
do ekologického študijného programu vôbec nepatria 
a zaťažujú nás. Aby študenti na takýchto kurzoch v bu-
dúcnosti „stíhali“, nezaobídu sa bez základov biológie, 
fyziológie, atď. Ja aj moji spolužiaci sme však radi, že 
prvý krok sa našej univerzite podarilo urobiť. A tiež... 
angličtina, angličtina, angličtina (mali sme si pripraviť 
seminárku podľa vedeckej práce v origináli). 
Myslím si, že každý zo zúčastnených ocenil profesiona-
litu, úroveň výučby a takisto aj otvorenosť vyučujúceho, 
ktorý neustále študentov podnecoval k voľnej diskusii. 
Dokonca ani cez prestávky neutíchali debaty medzi štu-
dentmi a prednášajúcim. Z rozprávania mladšej kolegy-
ne, ktorá absolvovala stáž na JCU viem, že takýto blízky 
vzťah medzi vyučujúcim a študentmi nie je v Čechách 
ničím výnimočným. Napomáha to k lepšej spolupráci 
a chuti do učenia u oboch strán – vyučujúceho aj štu-
dentov. Naozaj bolo cítiť, že ten človek nám prišiel odo-
vzdať maximum. Po takomto kurze mi skutočne neprí-
de čudné, že mám v úmysle prečítať si niektoré knihy. 
Nie preto, že bez ich obsahu skúšku neurobím, ale preto, 
lebo jednoducho chcem! Pokiaľ ide o blokové prednášky, 
nemali sme s nimi zatiaľ skúsenosti. Mnoho študentov 
si myslí, že takého dni plné prednášania prinesú člove-
ku len vedomosti z jednej oblasti, no opak je pravdou. 
Návšteva z inej školy, v tomto prípade dokonca krajiny, 
vytvorí obraz študentovi o tom, ako to funguje na iných 
univerzitách. Získanie iného pohľadu je veľmi dôležité 
pri rozhodovaní sa, kde absolvovať stáž či ERASMUS po-
byt, o ktoré u nás ešte stále nie je taký záujem, ako napr. 
v Českej republike, a je to škoda. Dôležité je to aj preto, 
že nám to dáva väčšie možnosti a rozhľad pri hľadaní 
si uplatnenia po skončení štúdia. Zistil som, že aj ma-
ličkosti často rozhodujú o tom, kto sa v odbore posunie 
„o laťku“ vyššie a kto ostane na tej istej úrovni. Veľmi sa 
mi páči, že u nich sa v rámci štúdia kladie dôraz na to, 
aby sa študenti naučili pracovať s literatúrou. Treba si 
uvedomiť, že jednoducho nestačí zadať úlohy ale viesť 
študentov tak, aby vedeli logicky vyňať z množstva dát 
to podstatné a nebáli sa s týmito informáciami pracovať. 
Na to sa u nás, podľa mňa, tak trochu zabúda, čo je aj 
možnou príčinou rozdielov medzi úrovňou vzdelanosti 
študentov jednotlivých univerzít. A práve takéto kurzy 
poukazujú na rozdiely v tomto smere. 
Ak chceme u nás na katedre odborne napredovať a dr-
žať krok so svetom, je viac ako nevyhnutné integrovať 
práve takéto predmety do študijného plánu ako povin-
né. Úprimne ma trochu mrzí, že takéto možnosti neboli 
od začiatku a musel som študovať štyri roky, kým sa mi 
naskytla takáto možnosť. Teší  ma však fakt, že – ako sa 
vyjadril doc. Mgr. Hromada, PhD. – kým ukončíme štú-
dium, budeme si môcť vybrať z ďalších takýchto kurzov. 
Už teraz sa na ne teším (a závidím mladším spolužiakom J). 
Som presvedčený, že záujem zo strany mladších kolegov 
bude len rásť a vyučujúci novovzniknutých predmetov 
sa k nám budú vždy radi vracať. 
Naplnilo by sa týmto heslo našej školy: ,,Prešovská uni-
verzita, viac ako vzdelanie...“

Bc. Maroš Skurka 
Foto: autor 
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Miesto, kde sa to všetko začalo. Miesto, kde Koroibos 
z Elidy odbehol prvý víťazný štádium. Miesto, kde 
sa začali písať dejiny olympijského športu. Áno, je to 
Olympia. Okrem pôvabného starovekého štadióna, 
olympijského múzea a vôbec prvej “olympijskej dedi-
ny“, kde sa starovekí atléti pripravovali na svoje nie 
len fyzické výkony sa dnes len pár sto metrov v sídle 
Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA) konajú 
rôzne výchovno-vzdelávacie stretnutia na podporu 
a rozvoj olympizmu vo svete. Jedným z nich je aj me-
dzinárodne stretnutie pre mladých účastníkov, ktoré 
tento rok oslávilo už 53. výročie svojho vzniku. Od 11. 
do 25. júna sa tak blízko dedinky Olympia zišlo pri-
bližne 200 ľudí z celého sveta, ktorým osud ideálov 
olympizmu nie je v ich rodnej krajine ľahostajný. Slo-
venskú olympijskú akadémiu na tomto podujatí re-
prezentovala Mgr. Andrea Palanská z Fakulty športu 
Prešovskej univerzity v Prešove. Moja nominácia bola 
istým spôsobom vyjadrením uznania celej fakulte, 
osobitne mojim učiteľom doc. Viere Bebčákovej, prof. 
Jánovi Jungerovi a zosnulému Dr. Vincentovi Lafko-
vi, ktorí sa dlhé roky angažovali a angažujú v rozvoji 
olympijského hnutia na Slovensku.
Po prílete do Atén nás čakala slávnostná otváracia 
ceremónia, na ktorej nás privítal prezident Medzi-
národnej olympijskej akadémie Isidoros Kouvelos. 
S prianím úspešného a podnecujúceho meetingu sme 
sa na druhý deň vybrali naprieč Gréckom do Olym-
pie. Cestu nám spestrila zastávka v antickej veštiarni 
v Delfách. Hlavnou témou 53. ročníka medzinárod-
ného stretnutia mladých účastníkov bolo OLYMPIJ-
SKÉ DEDIČSTVO. Takmer každé dopoludnie pobytu 
v Olympii sme trávili v hlavnej sále MOA, kde už pre 
nás renomovaní odborníci danej problematiky mali 
pripravené zaujímavé prednášky zamerané na tému 
stretnutia. Medzi najmotivujúcejšie by sa dalo zara-
diť vystúpenie prof. Gyltona Da Mattu z USA, ktorí na 
vlastnom životnom príklade ako sa z nemajetnej siro-
ty stal zriaďovateľ centra na podporu chudobnej ta-
lentovanej mládeže v Colorade poukázal na možnosti 
a spôsoby šírenia olympizmu. Po prednáškach nasle-
dovali “discussion group“, kde sme v skupine cca 11 

53rd International Session 
for Young Participant 2013

ľudí diskutovali o problémoch olympijskej výchovy, 
o tom čo nám olympijské hry dali a možno čo aj neda-
li a mohli dať. Skupiny tak riešili separátne problémy 
a prichádzali s rôznymi riešeniami, ktoré potom zá-
stupcovia prezentovali ostatným účastníkom. Keďže 
sme nositeľmi myšlienky kalokagatie, duševné oboha-
tenie denne striedalo aj telesné a to pri akciách ako beh 
do Olympie s vlajkou MOA, “novodobo-staroveké“ 
olympijské hry na štadióne MOA, alebo štafetový beh 
s olympijskou pochodňou. Ďalej to boli individuálne 
a kolektívne hry, výučba tancov a taktiež umelecké 
popoludnia počas celého pobytu. Teplé grécke večery 
nám spestrovali “social eveningy“, kde dobrovoľníci 
prezentovali svoju národnú kultúru a navzájom si vy-
tvárali nádherný program. Pri všetkých činnostiach 
sme sa tak mohli navzájom spoznávať, získavať no-
vých priateľov zo všetkých kútov sveta, ktorí majú po-
dobné hodnoty a rôznym spôsobom sa angažujú na 
pôde olympizmu. Myslím, že pre všetkých účastníkov 
bolo toto stretnutie obohacujúce a splnilo svoj účel a to 
motivovať nás do ďalšej práce vo svojich národných 
olympijských výboroch a akadémiách a dostať sa do 
osobného kontaktu, ktorý vytvoril predpoklad pre bu-
dúcu spoluprácu v oblasti olympizmu. 

Mgr. Andrea Palanská
Foto: autorka
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Možnosť absolvovať 3-mesačnú zahraničnú stáž v rámci 
svojho štúdia sa nám páčila od prvej chvíle, ako sme sa 
o nej dozvedeli. Lákala nás ponuka nazrieť do zdravot-
níctva tejto vyspelej krajiny, nadobudnúť cenné skúse-
nosti vo svojom odbore a zároveň to bola možnosť spo-
znávať novú kultúru. Bez váhania sme si od začiatku 
letného semestra zisťovali a postupne vybavovali všet-
ky potrebné dokumenty. S pomocou PaedDr. Uherovej, 
PhD. našej nemčinárky, sme získali kontakt so školou 
pre pôrodné asistentky v Göttingene v Dolnom Sasku. 
Tá akceptovala našu žiadosť o študijný pobyt. S otáznik-
mi aj obavami, čo nás počas nasledujúcich troch mesiacov 
čaká, sme sa 31. mája vydali na cestu.
Po prvom víkende v Nemecku, počas ktorého sme sa 
bez problémov ubytovali a čiastočne oboznámili s oko-
lím, sme sa podľa dohodnutých pokynov v pondelok 
ráno dostavili do školy – Hebammenschule. Škola bola 
vzdialená asi 20 minút cesty peši od miesta, kde sme boli 
ubytované, 10 minút pešej chôdze od centra mesta a tiež 
v blízkosti kliniky. Srdečne nás privítal kolektív učiteľov 
a naša mentorka, pani Cornelia Krapp. Zúčastnili sme 
sa na teoretickom a praktickom vyučovaní, spoznali štu-
dentky, vytvorili si obraz o spôsobe a odlišnostiach vo 
výučbe a systéme vzdelávania v odbore pôrodná asisten-
cia. Presvedčili sme sa, že výučba na našej fakulte, resp. 
katedre poskytuje výborný teoretický základ pre svojich 
študentov. Témy, ktoré sa počas vyučovania rozoberali, 
sme už ovládali a na rozdiel od nemeckých študentiek, 
oveľa podrobnejšie. Pani Krapp ako naša mentorka, nás 
popri teoretickej výučbe postupne pripravovala na prax 
v nemocnici. Dostali sme rôzne materiály na samoštú-
dium vo voľnom čase, odbornú literatúru o pôrodnej asis-
tencii (samozrejme v nemeckom jazyku). Zaviedla nás aj 
do univerzitnej kliniky a oboznámila s pracoviskom. 
Okrem toho nám poskytla mnoho informácii o zaujíma-
vých miestach, ktoré by sa vo voľnom čase v Göttingene 
dali navštíviť. V  programe stáže, mimo hodín strávených 
v nemocnici, sme mali naplánované aj kuzy predpôrod-
nej prípravy a popôrodnej gymnastiky.
Príjemných 5 týždňov sme strávili na oddelení šesto-
nedelia. Toto pracovisko bolo zamerané na poskytova-
nie starostlivosti o rizikovo tehotné ženy, šestonedieľky 
po spontánnom a operačnom pôrode a novorodencov. 
Oboznámili sme sa s organizáciou na pracovisku, zo za-
čiatku v spolupráci s pôrodnou asistentkou v službe a po-
stupne aj samostatne. Pracovali sme na dopoludňajších 
a odpoludňajších zmenách. Medzi činnosti, ktoré sme 
vykonávali, patrila sesterská vizita, vedenie dokumen-
tácie, podávanie liekov a plnenie iných ordinácii leká-
ra, podávanie stravy, všeobecná starostlivosť o tehotné 
ženy, o šestonedieľky a novorodencov. Všetci členovia 
zdravotníckeho tímu k nám boli veľmi priateľskí a ochot-
ní pomôcť a vysvetliť nám veci, ktoré pre nás boli nové. 
Celkovo na tomto oddelení vládla veľmi príjemná pra-
covná atmosféra a pôrodné asistentky pracovali s obdi-
vuhodným entuziazmom. Prepustené klientky sa s od-
stupom času vracali na oddelenie s ďakovnými darmi 
za starostlivosť počas ich pobytu v klinike. Pre nás, štu-
dentky pôrodnej asistencie, bolo nové a zaujímavé pozo-
rovať ako funguje systém rooming-in. Novorodenci boli 
hneď po narodení pri matkách a odlúčení len v nevy-
hnutných prípadoch a to bez rozdielu, či išlo o šestone-
dieľku po spontánnom alebo operačnom pôrode. Izby 
boli dokonale vybavené na poskytovanie starostlivosti 
o novorodenca pod dohľadom matky.
V  polovici leta sme sa presunuli na naše druhé praco-

visko – pôrod-
nú sálu. Táto 
časť stáže bola 
pre nás najväč-
ším prínosom. 
Priamo v pra-
xi na pôrodnej 
sále sme boli za-
pojené do sta-
rostlivosti o ro-
d i č k u  p o č a s 
pôrodu a sledo-
vali sme samo-
statné vedenie 
pôrodu pôrod-
nou asistent-
kou. Postavenie 
a kompetencie 
pôrodných asis-
tentiek v Nemecku je vysoké a kompetencie široké. Ne-
výhodou je vysoká miera operačných pôrodov oproti fy-
ziologickým spontánnym pôrodom. 
V Nemecku majú ženy možnosť rodiť doma alebo v pô-
rodných domoch, na kliniku prichádza množstvo klien-
tiek v rámci prevencie možných komplikácií. Ale aj na-
priek tomu sa nám podarilo asistovať pri spontánnom 
pôrode. Počas praxe na pôrodnej sále sme získali veľa 
cenných informácií o iných (alternatívnych) metódach 
starostlivosti počas pôrodu a po pôrode. Pôrodné asis-
tentky nám ochotne a otvorene rozprávali o ich profe-
sii a skúsenostiach. Na pôrodnej sále sme si odpracovali 
šesť náročných a nesmierne obohacujúcich týždňov. Spô-
sob poskytovania zdravotníckej starostlivosti na tejto ne-
meckej klinike je na profesionálnej úrovni, a to nielen 
vďaka lepšiemu materiálnemu a modernému prístrojo-
vému zariadeniu, ale najmä kvôli rozdielnosti kompeten-
cií zdravotníckeho personálu. Starostlivosť na klinike je 
založená na princípoch holizmu, na základe bio-psycho-
-sociálnych potrieb klientiek a ich rodín. 
V rámci posledného týždňa sme podľa plánu navštívili 
jeden pôrodný dom v Göttingene. Bol to pre nás fascinu-
júci zážitok. Útulné prostredie vyžarovalo teplo domova 
a pritom bolo jednoducho zariadené. Po rozhovore s pô-
rodnou asistentkou pracujúcou v tomto pôrodnom dome, 
sme boli celou ideou o možnosti prežívať pôrod v takom-
to zariadení, očarené. Štatistické údaje a výsledky práce 
tohto pôrodného domu nás presvedčili o význame skú-
seností a tradície pôrodnej asistencie, ktorá má vážené 
a hlavne samostatné postavenie v nemeckom zdravotníc-
kom systéme. Na Slovensku je potrebná zmena prístupu 
našich pôrodných asistentiek, aby si na základe legisla-
tívy vybudovali vlastné postavenie v našej spoločnosti.
Sme veľmi rady a ďakujeme, že sme mohli prežiť také pl-
nohodnotné tri mesiace na stáži v Nemecku, pretože sme 
získali nový pohľad na celú profesiu pôrodnej asistencie, 
nové praktické aj teoretické poznatky a jedinečnú skúse-
nosť o práci v zahraničí. Nepochybne, aj  naše jazykové 
znalosti sa zlepšili. Dokázali sme si, že sme samostatné 
osobnosti schopné vykonávať našu profesiu aj v zahra-
ničí. Okrem toho sme spoznali nových ľudí a jedno nád-
herné nemecké študentské mesto Göttingen a jeho oko-
lie. Všetkým študentom vysokých škôl odporúčame, aby 
neváhali a využili túto výbornú príležitosť. 

Zuzana Huňková, Sandra Nagyová 
študentky 3. ročníka odboru pôrodná asistencia

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove

Stáž študentiek odboru 
pôrodnej asistencie v Nemecku 
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Medzinárodný 
olympijský tábor 

mládeže 2013
„Sme  jeden tím“ V duchu tohto motta sa niesol Me-
dzinárodný olympijský tábor mládeže, ktorý sa tento 
rok konal od 17.  do  21. júla vo Vysokých Tatrách. Tá-
bor organizoval Slovenský olympijský výbor, v spolu-
práci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom 
fair play a MŠVVŠ SR. 
Z Fakulty športu PU sa na ňom zúčastnili 
doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD., ktorá spolu s pani 
Katarínou Ráczovou, predsedníčkou Klubu fair play, 
viedli vydarený workshop o fair play a vedomostný 
kvíz o Pierre de Coubertinovi; o animačný program 
a súťaže som sa spolu s Andreou Palanskou (FŠ) a Da-
nielou Krajcárovou starala aj ja. Príjemnou súčasťou 
tábora bolo stretnutie s olympionikmi, ktorí sa mo-
mentálne pripravujú na ZOH v Sochi. Okrem lyžiarov 
Adama Žampu a Janky Gantnerovej bol medzi nimi aj 
bežec na lyžiach Peťo Mlynár, v súčasnosti už čerstvý 
absolvent Fakulty športu PU.
Celých 5 dní sa nieslo v znamení športu, zábavy 
a priateľstva a všetci účastníci ukázali, že vedia hrať 
FAIR PLAY, počas súťaží, aj mimo nich. Okrem turis-
tiky a návštevy aqua parku, ktoré sú snáď bežné v ži-
vote každého z nás, si decká vyskúšali aj netradičnejšie 
aktivity, napríklad veslársky trenažér, streľbu z luku, 
Nordic walking alebo aj sánkarský trenažér. Mohla by 
som tu písať o každej z týchto aktivít, no ja radšej ušet-
rím tých zopár riadkov na niečo, čo na mňa zapôso-
bilo akosi viac: bolo to počas aktivity na sánkarskom 
trenažéri, ktorý si vyžadoval trošku viac odvahy ako 
všetko ostatné, čo sme v tábore s deťmi zažili. Dec-
ká postupne nasadali do saní a po jednom sa spúš-
ťali po umelej sánkarskej dráhe. Na prvý pohľad to 
vyzeralo hrôzostrašne, a preto sme všetci pred prvou 
jazdou mali „smrť v očiach”.  Nikto to ale nechcel dať 
najavo a hrdinsky, s výkrikom „uaaaaa” sme sa spúš-
ťali dole. Vedľa dráhy však bolo asi 9-ročné dievčatko 
z Česka, ktoré veľmi plakalo. Fíha, aké krokodílie slzy, 
tá sa ale musí báť, povedala som si. Chcela som ju roz-
veseliť, tak som prišla k nej a povedala som: „Šárka, 
neboj, nemusíš ísť, keď nechceš”. No jej pani učiteľka 
správne pochopila o čo ide, že vraj ona neplače preto, 

lebo sa bojí a nechce ísť, ale plače preto, lebo chce ísť, 
nechce si to nechať ujsť, ale bojí sa. Aký rozdiel! Šár-
ku sme všetci začali povzbudzovať a predstavte si, to 
malé dievčatko prekonalo počiatočný panický strach 
a nakoniec sa, hoci so slzami na lícach, no predsa 
s úsmevom spustila sánkarskou dráhou. Bolo na nej 
vidieť, že prekonaním vlastného strachu išla za svoje 
hranice, a tým sa posunula o obrovský krok dopredu 
... a radosť z nej len tak vyžarovala. 
Možno aj my máme pred sebou  super príležitosti, ale 
strach nám bráni ísť za nimi. Mať strach je normálne, 
ľudské, ale je škoda, ak nám kvôli nemu ujdú možno 
tie najlepšie životné príležitosti. Mark Twain povedal: 
„V skutočnosti je smelý ten, kto odolá strachu, kto pre-
môže svoj strach a nie ten, komu chýba strach.” Tak, 
smelo do toho!

Bc.  Júlia Pivovarníková
Foto: Ľubomír Souček, Juraj Bobula

Maľovanie bytu
Dňa 17. 6. 2013 sa uskutočnila akcia „Domováci mladými umelcami 
a Cesta za dobrodružstvom“. Je to projekt realizovaný z Kompraxu 
- kompetencie pre prax a  Farbami si vytvorme náš nový domov. 
Účastníkmi boli členovia neformálnej skupiny dobrovoľníkov Smi-
le, ktorá posobí na PBF PU a klientky domova na polceste Hniezdo 
spolu s vedúcimi sociálnymi pracovníčkami tohto zariadenia. 
Maľovanie sa uskutočnilo v štvorizbovom byte na sídlis-
ku Sekčov, a celkový projekt prebiehal tri dni. Dobrovoľ-
níci spolu s dievčatami zažili kopec zábavy a zážitkov, po-
mocou tejto aktivity upevnili svoje priateľstvá a získali kopec skúseností do budúcej možnej spolupráce. 
Je veľmi dôležité poznamenať, že táto aktivita sa zrealizovala vďaka finančnej podpore spoločnosti Telefónica 
Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Ekopolis v rámci programu O2 Think Big.

Natália Stanková, Ivana Kriššáková, Kamil Roško, Foto: autor
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Organizátorom prvého ročníka akcie s názvom „Dobrý 
trh“, ktorá sa konala 23. mája 2013, bolo Prešovské dob-
rovoľnícke centrum, Sociálny Prešov, OZ Venuše a Klub 
podnikavých žien. V priestoroch PKO Čierny orol pre-
zentovalo výrobky svojich členov a klientov 22 mimo-
vládnych organizácií, chránených dielni, zariadení pre 
seniorov a denných stacionárov. Cieľom spomínanej 
akcie bolo v prvom rade predstavenie organizácií, no 
okrem toho aj predaj jedinečných, zväčša vlastnoručne 
vyrobených výrobkov. 
 Pozvanie prijali aj primátor mesta Prešov Pavel Hagyari 
a riaditeľ Sekcie služieb občanom Matúš Háber s Beá-
tou Horváthovou. Po slávnostnom otvorení a príhovo-
roch pozvaných hostí vznikol priestor na samotný pre-
daj a kúpu výrobkov. V neposlednom rade táto akcia 
prispela i ku osvete a vzdelávaniu. Na základe našich 
skúsenosti konštatujeme, že to bola jedinečná možnosť 
ku vzájomnému spoznávaniu.
Ako študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty sme 
prezentovali činnosť občianskeho združenia Angelos. 
Spolu s predsedníčkou združenia Mgr. Ivanou Vojtaše-
kovou sme pripravili propagačný materiál tak združe-
nia ako aj samotnej fakulty. „Dobrý trh“ bol miestom, 
kde sme ponúkali výrobky zhotovené v spolupráci so 
seniorkou z denného centra na Jiráskovej ulici v Prešo-
ve. Zároveň sme spoznali členov a klientov ďalších or-
ganizácií pôsobiacich na pôde mesta Prešov. Získali sme 

Študenti Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty 

sa zapojili do akcie „dobrý trh“
nové kontakty a podarilo 
sa nám nadviazať ďalšiu 
spoluprácu skrze dobro-
voľníctva, ktoré ako štu-
denti vykonávame v rám-
ci nášho štúdia. Už počas 
samotnej akcie „Dobrý 
trh“ sme ako dobrovoľníci 
pomáhali pri zabezpečo-
vaní organizácie dňa, oslovovali a pozývali sme občanov 
mesta. Zároveň sme využili možnosť získať nové infor-
mácie o možnosti študovať v zahraničí s podporou SAIA 
n. o. – Slovenskej akademickej informačnej agentúry.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, skrze občianske 
združenie Angelos, bola jediným zástupcom akademic-
kej obce Prešovskej univerzity. Táto skutočnosť mala 
kladný ohlas a podporu nielen zo strany organizátorov. 
Vyjadrujeme svoje pozitívne dojmy zo spomínanej ak-
cie. Veríme, že pilotný ročník bol dobrým prvým kro-
kom pre ďalšie ročníky. Plánujeme sa do spomínaných 
akcií zapájať aj naďalej a tak získavať nové skúsenosti, 
kontakty a predovšetkým dobrý pocit z vykonanej dob-
rovoľníckej práce.

Natália Stanková, Terézia Slavkovská, 
Veronika Komárová, Mgr. Ivana Vojtašeková

Foto na stránke: autori 

Cesta 
za dobrodružstvom

V poradí tretí projekt ne-
formálnej skupiny dob-
rovoľníkov Smile sa zre-
alizoval 29. 6. 2013. Išlo 
o návštevu Zoo a tej sa 
zúčastnili deti z Bratisla-
vy z Krízového strediska 
Minibodka. Dobrovoľní-
ci s deťmi prežili jeden 
krásny deň plný zábavy 
a smiechu, videli kopec 
zaujímavých vecí a deti sa 
tešili nielen z prítomnosti 
dobrovoľníkov, ale hlavne 
zo zvierat v Zoo. Takisto 
si túto akciu pochvaľova-
li aj dobrovoľníci, ktorí sa 
na ďalšiu návštevu Zoo 
veľmi tešia. V rámci toho 

im boli zo sponzorských darov poskytnutý tenisový 
kurt, kde sa deti parádne vybláznili a po dobrej hre im 
dobre padla pizza, dezertík a zmrzlina. Tento projekt 
bol realizovaný za pomoci malého projektu v rámci ná-
rodného projektu Komprax. Tento projekt má podporiť 
moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Ta-
kisto je dôležité spomenúť, že tento projekt bol spolufi-
nancovaný zo zdrojov  EÚ.

Ivana Kriššáková, Kamil Roško, Natália Stanková

Domováci mladými 
umelcami

 
Ešte 21. 6. 2013 sa usku-
točnil v poradí už druhý 
projekt neformálnej sku-
piny dobrovoľníkov Smi-
le, ktorá pôsobí na PBF.  
Tento projekt bol zreali-
zovaný za pomoci detí 
z detského domova Sni-
na. Celá aktivita prebie-
hala v satelite nachádza-
júcom sa v obci Stakčín 
a maľovanie prebieha-
lo jeden deň. Počas tohto 
dňa dobrovoľníci spolu 
s deťmi namaľovali ple-
chové oplotenie, ktoré 
následne ozdobili rôz-
nymi maľbami a takis-
to sa za tento deň stihol 
namaľovať aj plot. Vďaka tejto aktivite dobrovoľníci spo-
znali nových a úžasných mladých ľudí, nabrali kopec 
skúseností a ostalo im kopec pekných spomienok a zá-
žitkov. Do tohto zariadenia sa veľmi radi čoskoro vrátia!! 
Išlo vlastne o malý projekt v rámci národného projektu 
Komprax. Tento projekt má podporiť moderné vzdeláva-
nie pre vedomostnú spoločnosť. Takisto je dôležité spome-
núť, že tento projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kamil Roško, Ivana Kriššáková, Natália Stanková



 

UNIVERSITY OPENING NIGHT 2013
Študenti Prešovskej univerzity v Prešove začali nový akademický rok 2013/2014 vo veľkom štýle,  

a to na podujatí - UNIVERSITY OPENING NIGHT. Otváracia párty pre študentov sa konala 7.10.2013 
v priestoroch historickej budovy PKO – Čierny orol Prešov, a bol to už jej štvrtý ročník. 

Podujatie tento rok prilákalo vyše 2000 študentov, absolventov a priateľov 
Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí vytvorili krásnu kulisu 

a zabávali sa do skorých ranných hodín.
        Mgr. Adrián Kuba

        Foto: all4event
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