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· 33 ·JUBILEJNÝ 20. ROČNÍK!
Vrcholom plesovej sezóny na Prešovskej univerzite v Prešove je už každoročne reprezentačný ples, ktorý si tento rok 
zapíše svoj jubilejný dvadsiaty ročník v poradí. Reprezentačný ples Prešovskej univerzity v Prešove je zárukou elegan-
cie, detailov, kvalitnej hudby, dobrého jedla a krásnych rób. 

20. krát, avšak po prvýkrát v nových priestoroch historickej budovy skladu soli NKP SOLIVAR Prešov!

•	 Neopakovateľná zábava s legendou Slovenskej populárnej hudby – skupinou MODUS!

•	 Vstup pre študentov len za 25€!

•	 pre zamestnancov len za 35€!

relax

NEPREMEŠKAJTE 20. JUBILEJNÝ ROČNÍK REPREZENTAČNÉHO 
PLESU PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE!
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VÁŽENÉ KOLEGYNE,
VÁŽENÍ KOLEGOVIA,
MILÍ ŠTUDENTI,
nielen sychravé decembrové počasie 
nás opäť upozorňuje na to, že sa blíži 
koniec zimného semestra a celého 
roku 2016. Iste máme viacerí už kto-
vie po ktorý raz ten známy pocit, že 
rok sa iba nedávno začal a že sme 
toho ešte toľko nestihli odprednášať, 
napísať či zariadiť. Kalendár je však 
neúprosný a momentálne nám uka-
zuje, že sme v zápočtovom týždni. To, 
čo sme nestihli, sa tak automaticky 
preklopí do nasledujúceho roku s ná-
dejou, že azda dokážeme čas využiť 
hospodárnejšie. V januári sa potom 
znovu ponoríme do víru pracovných 
(študenti študijných) úloh a povin-
ností a z ilúzie množstva času, ktorý 
máme pred sebou nás potom na 
chvíľu prebudia až letné prázdniny. 
Ostáva nám tak obdobie medzi 
zápočtovým týždňom a ponovoroč-

ným návratom na univerzitu. V toto 
obdobie, ktoré je u nás nerozlučne 
spojené s najkrajšími sviatkami roku, 
by sme si všetci mali oddýchnuť 
a zregenerovať svoje najmä duševné 
sily pred ďalšími mesiacmi, naplne-
nými stereotypom každodenných 
povinností a stresov. Pritom nie je 
podstatné, či tieto dni budeme trá-
viť v horách, na chate či chalupe, 
u príbuzných, doma alebo možno 
aj v exotickej cudzine. Hlavné je, 
aby sme sa dokázali odpútať od 
sivých pracovných dní, začínajúcich 
aj končiacich po tme a spoznávali 
krajšiu stránku nášho bytia. A k tomu 
neoddeliteľne patrí kúzelná atmo-
sféra Vianoc so sviatočným stolom, 
voňavou kapustnicou, rozsvieteným 
stromčekom, darčekmi a kostolnými 
zvonmi.

Hovorí sa, že na konci roka by sa 
malo bilancovať. Ja by som predsa 
len tú bilanciu presunul na iné obdo-
bie. Iba si dovolím konštatovanie, že 
tento rok bol úspešný, jasným dôka-
zom čoho je fakt, že podľa nedávno 
zverejnených počtov študentov sme 
sa v jeseni 2016 stali treťou najväč-
šou a vôbec najväčšou mimobrati-
slavskou vysokou školou na Sloven-
sku. Je to zásluhou nás všetkých, 
pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov aj študentov.
Záverom chcem Vám všetkým úprim-
ne poďakovať za Vašu prácu v pro-
spech univerzity, zapriať Vám požeh-
nané, šťastné a pokojné Vianoce, ako 
aj veľa zdravia i úspechov od prvých 
chvíľ nového roku.

Peter Kónya
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VÁŽENÝ PÁN REKTOR A AKADEMICKÁ OBEC PREŠOVSKEJ UNIVERZITY, 
vianočné sviatky sú vždy veľmi príťaž-
livé, lebo sa v nich nanovo stretávame 
s pravdou o človeku. A totiž, že aj napriek 
všetkému zlu, čo je medzi nami a v nás, 
predsa je v nás a medzi nami aj veľa 
dobrého. Boh nám poslal svojho Syna 
Ježiša Krista, aby nám to pripomenul 
a aby nás priviedol na cestu záchrany 
pre večnosť. Posolstvom Vianoc je teda 
príchod Božieho Syna medzi nás ľudí. 
Cez neho nás Boh chce zbližovať, učiť 
odpúšťať i prosiť o odpustenie. Nezabú-
dajme na toto najdôležitejšie posolstvo! 
Boh je láska a z lásky k človeku sa stal 

človekom. 
Preto okrem vedy, politiky či ekonomiky, 
je potrebné študovať, objavovať a žiť aj 
túto Božiu filozofiu života – v nej formo-
vať dušu a srdce mladej generácie. Mladý 
človek potrebuje vedieť i cítiť, že jeho 
duša je nesmrteľná, stvorená pre spo-
ločenstvo a pre večnosť. A hoci je dnes 
moderné veľa vlastniť a veľa mať, predsa 
je to prízemne málo a neprispieva to 
k tomu, aby sme na duši pociťovali trvácu 
spokojnosť a šťastie. 
V tomto vianočnom čase rodiny chcú 
byť pospolu a chcú cítiť blízkosť jeden 

druhého. Preto všetkým prajem, aby 
okrem telesného zdravia profitovali aj 
zo zdravia a pokoja duše, aby prežívali 
radosť a šťastie vo svojich rodinách a aby 
sa v solidarite vedeli deliť o svoj čas, 
priestor i prostriedky pre pomoc iným. 
Nech vás všetkých dobrotivý Boh upevní 
v túžbe po živote, ktorému nechýba zmy-
sel a cieľ. Nech sa vašim cieľom stane 
Boh, ktorý sa nám dáva poznať ako malé 
bezbranné dieťa, Ježiš Kristus, náš milo-
srdný Spasiteľ! 

X Mons. Bernard Bober 
arcibiskup - metropolita

PRÍHOVOR K VIANOCIAM
Každoročne sa koncom novembra a za-
čiatkom decembra rozbieha kolotoč rôz-
nych vianočných ponúk, trhov, predaja, 
zľav a podobne. Pýtam sa: „O čo tu ide? 
Skutočne tu ide o prípravu na Vianoce?“ 
Ale kdeže. To je iba zastieraci manéver 
firiem, podnikateľov a obchodov, ktorí 
chcú rozpredať svoj tovar a preto lákajú 
ľudí rôznymi spôsobmi. Táto obchodná 
predávajúca a kupujúca biznisová horúč-
ka nemá nič spoločné s Vianocami, lepšie 
povedané nemá nič s pravým posol-
stvom Vianoc. 
Pravé posolstvo Vianoc treba hľadať v de-
jinnej udalosti, ktorá sa stala v Betlehe-
me pred vyše 2000 rokmi. Tam sa v chu-
dobnej maštali narodil Ježiš Kristus, Boží 
Syn, prisľúbený Mesiáš. Prišiel na svet 
kvôli nám ľuďom, aby nás vykúpil a uká-
zal nám cestu k nášmu definitívnemu 
cieľu. Preto príprava na Vianoce, príprava 

na prijatie posolstva Vianoc pre náš život 
má spočívať predovšetkým v duchovnej 
oblasti. Lebo, keby sa Vykupiteľ sveta 
narodil hoc aj tisíckrát a nenarodil by sa 
v našom srdci, bolo by to pre nás márne. 
Verím, že všetci chceme prežiť podstatu 
Vianoc, nielen zažiť to pozlátko, ktoré 
„uspokojí“ iba na jeden či dva dni, ale 
potom je v srdci prázdno a smutno. Ak 
nám ide o prežitie posolstva Vianoc, 
vstúpme do chrámu, ak nemáme prekáž-
ku pristúpme k svätej spovedi a modlime 
sa, aby do nášho srdca vstúpil Mesiáš, 
ktorý nám ponúka nie chvíľkové, ale trva-
lé, večné šťastie. 
Iste, k Vianociam patria aj darčeky, ale 
jednoduché, skromné, darované zo srdca, 
z lásky, aby korešpondovali s duchom 
Vianoc. Lebo drahé darčeky „kričia“ pri 
Ježiškovi v jasliach, vôbec s Ním nekoreš-
pondujú, lebo v skutočnosti iba zakrývajú 

nedostatok našej lásky k našim drahým, 
pre ktorých nemáme celý rok dostatok 
času, pochopenia a lásky. 
Milí mladí priatelia, mladí ľudia chcú 
počuť pravdu a nechcú byť nikým a ničím 
klamaní a zavadzaní. Preto som napísal 
tieto riadky tak ako to cítim v srdci. Ve-
rím, že ich prijmete. 
K prichádzajúcim sviatkom pokoja a lás-
ky, k Vianociam, vám žičím pravú radosť 
do vašich sŕdc a modlím sa, aby sa vás 
dotklo tajomstvo Vianoc, sám Ježiš Kris-
tus, aby ste mali zážitok na celý život 
s Ním, so živým Bohom. Vianoce sú aj 
časom stíšenia a časom spievania kolied, 
ktorými pozdravíme nášho Vykupiteľa 
a naplníme srdce túžbou prijať ho do 
svojho života a nechať sa Ním viesť. 

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita

CHRISTOVO NARODENIE 2016/2017
Blížia sa sviatky Christovho Narodenia – 
Vianoce. Čím sú bližšie, tým voňavejšie 
je ovzdušie, no každý z nás cíti vôňu 
Vianoc po svojom. Jedni majú plnú hlavu 
pečeného moriaka a kupovania darčekov, 
zatiaľ čo druhí (predstavte si, aj takí sa 
nájdu) myslia na temnú a chladnú bet-
lehemskú jaskyňu, v ktorej sa uprostred 
noci rozžiarilo neopísateľné Svetlo.
Kresťanské sviatky majú jednu zvláštnosť. 
Vznikli, aby sa ľudia stali lepší. Ak ich 
však neprežívame správne, stávame sa 
ešte horší, než sme boli.

Správne myšlienky, správne vnímanie 
Vianoc vôbec nie je prekážkou pre peče-
ného moriaka. Kupujme darčeky a mys-
lime na dary mágov. Stojme v dlhých 
radoch pri pokladniach, mysliac na betle-
hemských pastierov. Lúskajme orechy na 
sviatočný koláč, rozmýšľajúc o radostnom 
speve anjelov. Ochuťme každé pôstne 
jedlo Štedrého dňa spomienkou na Joze-
fov údiv a úsmev Bohorodičky.
Ten, kto vie, čo na Vianoce oslavujeme, 
ten si sadá za sviatočný stôl s dvojná-
sobným pôžitkom. A kto nevie, pre toho 

je celý sviatok len v škatuli s darčekom, 
v tupom zízaní na televízor a bezmyšlien-
kovitom prežúvaní vianočných pokrmov.
Ja som za skutočné, pravé Vianoce. Som 
za spev anjelov, klaňanie pastierov, Joze-
fovu kolísku a uspávanku Márie, za du-
chovný zmysel, skrytý v daroch mágov.
Z celého srdca prajem všetkým požeh-
nané Christovo Narodenie a veľa pokoja, 
radosti a lásky v Novom roku 2017!

† Rastislav
pravoslávny arcibiskup prešovský,

metropolita českých krajín a Slovenska
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Vianoce sú pre mnohých ľudí časom 
snenia a túžob. Toľko prianí koľko 
vyslovíme v tejto dobe, snáď nevy-
povieme za celý rok. Túžime, aby sa 
naše predstavy o šťastnom živote 
zrealizovali. Biblický Jozef mal tiež 
svoje sny s Máriou, ktoré sa mu 
zdali zrazu prekazené. Keď vpustil 
do svojho sna posolstvo o narodení 

Spasiteľa, mení sa jeho postoj k Márii 
a k ďalšiemu životu. Prajem preto 
všetkým čitateľom časopisu NA PULZE 
i všetkým občanom nášho mesta, 
aby vpustili do svojich snov posolstvo 
o narodenom Spasiteľovi, lebo vte-
dy sa im začne meniť optika života. 
Usmernenie nášho života na Božie 
princípy a zasľúbenia vnesie svetlo 

do našich egoistických túžob. Vtedy 
zažijeme radosť nie z brania, ale 
z dávania. Vianoční ľudia inšpirovaní 
Božím darom vedia o tejto radosti. 
Prajem Vám, aby ste ju zažili aj vy.
Božie požehnanie Vám pre Vianočné 
sviatky a Nový rok vyprosuje

Slavomír Sabol
biskup VD ECAV
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AKO SA ŠTUDENTI HRAJÚ…

Z kurzov pre študentov realizovaných 
na PBF PU v r. 2016 patrí k najzaují-
mavejším pravdepodobne kurz Mo-
derné spoločenské hry a ich využitie 
v sociálnej práci. Kurz v rozsahu 30 
hodín, určený pre malú, intenzívne 
pracujúcu skupinu, prebieha v rámci 
aktivít Sociálnopsychologického labo-
ratória PBF.

V rámci kurzu sa študenti učia orien-
tovať sa v moderných spoločenských 
(stolných, teda nepočítačových) 
hrách, spoznajú možnosti využitia 
hier v praxi sociálneho pracovníka, 
naučia sa vybrať vhodné aktivity 
vzhľadom k cieľovej skupine (kedy, 
ako a čo použiť pri práci s rôznymi 
typmi klientov), vyskúšajú si, ako 
správne inštruovať a motivovať klien-
tov i základy organizácie herných 
aktivít.

Na vlastnej koži si frekventanti vy-
skúšajú praktické ovládanie rôznych 
typov hier: hry kooperatívne i kom-
petitívne, hry s vysokým podielom 
náhody i strategické, hry na rozvoj 
tvorivosti či priestorovej predstavi-
vosti, zacielené na posilnenie verbál-
nej pohotovosti či neverbálnej komu-
nikácie. Absolventi pochopia, akým 
spôsobom môže vhodne vybraná 
hra akcelerovať rozvoj kognitívnych 
schopností, prosociálneho chovania či 
frustračnej tolerancie.
V neposlednom rade si študenti 
v rámci domácej prípravy vyskúša-
jú výrobu vlastnej hry. Vzhľadom 
k cenám týchto produktov a prie-
merným finančným možnostiam 
potenciálnych zamestnávateľov, napr. 
komunitných centier, sa schopnosť 
vyrobiť vlastné hry javí dôležitou. 
Frekventanti r. 2016 takto pripravu-
jú vlastnú mankalu, hru populárnu 
v arabskom svete a vo významnej 
časti Afriky. Oboznámenie sa s hrami, 
ktoré pravdepodobne poznajú malí, 
ale i dospelí migranti z týchto oblastí 

nám prišlo ako veľmi podnetné, i keď 
slovo „moderná“ v prípade mankaly 
platí len pre Európu, ktorá hru obja-
vuje až v poslednej dobe. 
Výroba hier pritom nie je samoúčel-
ná, je vhodnou aktivitou pre klientov 
napr. v rámci ergoterapie, tvorivých 
dielní a podobne. Pri realizácii kurzu 
ctíme zásadu, že všetko si najprv 

musí frekventant vyskúšať na sebe, 
než začne s prácou s klientom.
Kurz Moderné spoločenské hry a ich 
využitie v sociálnej práci plánuje PBF 
PU opakovať s frekvenciou minimál-
ne každé dva roky.
Kurzy organizuje PBF PU pre svojich 
študentov bezplatne, jednotlivé kurzy 
otvárame podľa počtu aktuálnych zá-

ujemcov a časových možností vyuču-
júcich. Rozsah kurzov je variabilný, od 
klasických 1-2 dňových blokov (napr. 
kurzy zvládania stresu) cez pravidel-
né každotýždenné celosemestrové 
aktivity (napr. psychológia tvorivos-
ti) až po trojsemestrový priebežný 
kurz timemanagementu). Úspešný 
frekventanti dostávajú potvrdenie 
o absolvovaní. Podľa našej skúsenosti 
tieto potvrdenia pomáhajú čerstvým 
magistrom pri získavaní práce; mimo 
iné sú samozrejme i dokladom ich 
aktivity a ochoty učiť sa a pracovať 
viac, než je bezpodmienečne nutné. 

Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
Sociálnopsychologické laborató-

rium PBF PU
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INŠPIRATÍVNY DEŇ NA 
PREŠOVSKEJ UNIVERZITE!
10. deň podnikateliek a manažérok na Slovensku!

Prešovská univerzita v Prešove sa 
stala miestom konania prestížnej 
konferencie, ktorej sa zúčastnilo 
množstvo úspešných žien a podnika-
teliek Slovenska. 10. deň Slovenských 
podnikateliek a manažérok sa konal 
v piatok 11. novembra a jeho hlav-
ným cieľom bola najmä podpora žien 

v regiónoch. Stretnutie bolo určené 
širokej verejnosti a všetkým ženám, 
ktoré sa chceli inšpirovať a nabrať 
odvahu.
Na stretnutí vystúpili a s účastníkmi 
diskutovali viaceré úspešné ženy pô-
sobiace na Slovensku. Pozvanie prija-
la i predsedníčka Ústavného súdu SR 
JUDr. Iveta Macejková, ktorú na pôde 

univerzity privítal i rektor univerzity 
prof. Peter Kónya. 
Organizátorkou podujatia, na ktoré 
prijalo pozvanie množstvo úspešných 
a inšpiratívnych žien bola pani Blanka 
Feč Vargová, ktorá bola s priebehom 
podujatia nadmieru spokojná. „Veľ-
kosť tohto dňa, veľkosť súdržnosti, 
lásky a priateľstiev si budem pamätať 
navždy. Toľko odvahy, emócii, osob-
nostnej sily som zrejme pod jednou 
strechou nezažila. Som mimoriadne 

spokojná a pokojná, pretože dnes 
viem, že sme odštartovali novú éru 
myslenia, tvorby a spolupatričnosti. 
Ďakujem mojim skvelým priateľkám, 
ktoré sa podieľali na príprave poduja-

tia, ďakujem skvelým hosťom a naj-
mä tým ktorí prišli a zdieľali tento 
deň s nami.“, dodala organizátorka 
Blanka Feč Vargová. 
Prítomní hostia a poslucháči sa 
mohli na stretnutí nechať inšpirovať 
i majiteľkou Star production Máriou 

Rehákovou, bankovou ombuds-
mankou Evou Černou, prezidentkou 
Top centra podnikateliek Elvírou 
Chadimovou. Pozvanie prijali i za-
hraničné hostky, top manažérka 
Rostya Gordon Smith a členka zväzu 
nemeckých podnikateliek Dagmar 
Steinmetz. 

DOHODA O SPOLUPRÁCI 
Rektor našej univerzity, prof. PhDr. 
Peter Kónya, PhD. navštívil 3. no-
vembra tohto roka Partium Christian 
University v Oradei za účelom podpí-
sania dohody o vzájomnej spoluprá-
ci medzi oboma inštitúciami. Cieľom 
zmluvy je, aby si boli obe univerzity 
navzájom nápomocné. Snahou inšti-
túcii je rozšíriť spoluprácu o mobility 
zamestnancov i študentov, vzájomná 

výmena poznatkov vedeckých vý-
skumov, výmena publikácií a mate-
riálov potrebných vo vzdelávacom 
procese. Tiež príprava a podpora 
spoločných vedeckých stretnutí 
a vzájomný vedecký výskum. Par-
tium Christian University v Oradei je 
samostatne vzdelávacou inštitúciou 
od roku 1989, avšak je založená na 
dlhoročnej vzdelávacej tradícii 

akcie, podujatia...
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ČESTNÝ TITUL REKTOROVI 
KARLOVEJ UNIVERZITY!
Prešovská univerzita 8. Novembra 2016 privítala vzácnu návštevu z Pra-
hy – rektor Karlovej univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA si 
v historickej sieni Evanjelického kolégia slávnostne prevzal čestný titul 
doctor honoris causa a zlatú medailu Prešovskej univerzity. 

Prof. Zima začal svoje vedecké pôso-
benie na Karlovej univerzite štúdiom 
na Fakulte všeobecného lekárstva, 
neskôr pôsobil ako ašpirant a odbor-
ný asistent. V roku 2001 bol menova-
ný profesorom a od roku 2014 pôsobí 
vo funkcii rektora Karlovej univerzity. 
Okrem toho je prednostom Ústavu 
klinickej biochémie a laboratórnej 
diagnostiky 1. lekárskej fakulty 
Karlovej univerzity v Prahe. Venuje 
sa najmä lekárskej a laboratórnej 
chémii a biochémii a laboratórnej 
diagnostike. 
Udeleniu titulu doctor honoris causa 

a zlatej medaily uni-
verzity predchádzalo 
schválenie návrhu na 

udelenie titulu Vedeckou 
radou Prešovskej univer-
zity. Podľa slov prof. Zimu, 

ako aj rektora Prešov-
skej univerzity 

prof. Kónyu, 
udelenie 

čestného 
titulu je 
ďalším 
pozi-
tívnym 
im-
pulzom 

v úspešnom rozvíjaní spolupráce me-
dzi oboma univerzitami. 
Rektor Prešovskej univerzity prof. 
PhDr. Peter Kónya, PhD. povedal, že 

jedným z ďalších dôvodov udelenia 
titulu je fakt, že prof. Zima má veľmi 
pozitívny vzťah k Prešovu a Prešov-

skej univerzite, vzápätí však dodáva: 
„Je rektorom jednej z tých univerzít, 
ktorá po dlhé roky bola najvýznam-
nejšou univerzitou v krajine, do kto-
rej sme patrili. To bola tiež motivácia 
pri predkladaní tohto návrhu – oceniť 
týmto titulom rektora a symbolicky aj 
univerzitu, ktorá bola pre nás počas 
takmer celého 20. storočia takou tou 
najvyššou alma mater.“
„Moje pocity sú veľmi radostné 
a som rád, že toto ocenenie nie je 

vnímané len ako ocenenie mojej 
vedeckej a pedagogickej práce, ale 
taktiež ako ocenenie spolupráce 
medzi Karlovou univerzitou a Pre-
šovskou univerzitou v Prešove, ale aj 
ďalšími slovenskými vysokými škola-
mi,“ vyjadril svoje pocity po udelení 
čestného titulu prof. Zima. Profesor 
nezaváhal a s úsmevom odpovedal 
aj na otázku Televízie Mediálka, čo 
by odkázal študentom Prešovskej 
univerzity: „Odkázal by som im, nech 
sú zvedaví, nech majú radosť z toho, 
že môžu študovať, nech sa pri štúdiu 
snažia čo najviac získať a nech aj na 
tie predmety, na ktoré trebárs poze-
rajú, že ich nepotrebujú, tak – čo kto 
vie, čo bude za 30 či 50 rokov?“

Ľudka Radová

akcie, podujatia...
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UDELENIE ČESTNÉHO TITULU 
„DOCTOR HONORIS CAUSA“  
PROF. PHDR. PETROVI KÓNYOVI, PHD.,  
REKTOROVI PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
Rektorovi Prešovskej univerzity v Pre-
šove, prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, 
PhD. bolo dňa 26. novembra 2016 
udelené najvyššie ocenenie, aké 
môže univerzita udeliť. Na návrh 
Akademického senátu prestížnej za-
hraničnej univerzity udelil jej rektor 
prof. Dr. Szilvássy Zoltán čestný titul 
„doctor honoris causa“ Debrecínskej 
univerzity prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, 
PhD. za dlhoročnú úspešnú, vzá-
jomne prospešnú spoluprácu a za 
významné prispievanie k šíreniu dob-
rého mena Debrecínskej univerzity 
v zahraničí.

Debrecínska univerzita má dlhšiu ako 
štyri a pol storočnú históriu (1538), 
patrí medzi najstaršie a najvýznam-
nejšie vysokoškolské inštitúcie 
v Maďarsku. Je jedným z najstarších, 
nepretržite fungujúcich komplexov 
v krajine. Na jej 14tich fakultách 
študuje viac ako 30 000 študentov. 
Univerzita ponúka najširšie spektrum 
možností univerzitného štúdia na 
nasledujúcich fakultách: Právnická 
fakulta, Lekárska fakulta, Filozofická 
fakulta, Fakulta zdravotníctva, Fakulta 
zubného lekárstva, Ekonomická fakul-
ta, Fakulta vzdelávania detí a dospe-
lých, Farmaceutická fakulta, Fakulta 
informatiky, Fakulta poľnohospodár-
stva, potravinárstva a environmen-
talistiky, Technická fakulta, Fakulta 
verejného zdravotníctva, Fakulta prí-
rodných vied a technológie, Hudobná 
fakulta.
Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. prevzal 
prestížne ocenenie „doctor honoris 
causa“ za zvláštne zásluhy, výni-
močné výsledky dosiahnuté v rámci 
výskumu v oblasti ranonovovekých 

dejín slobodných kráľovských miest, 
ako aj za podporu a rozvoj vedeckej 
a akademickej spolupráce medzi 
oboma univerzitami. Odovzdanie 
diplomu rektorom Debrecínskej uni-
verzity prof. Dr. Szilvássy Zoltánom sa 
uskutočnilo na inauguračnej slávnosti 
doktorov a čestných doktorov v His-

torickej univerzitnej aule v Debrecíne 
dňa 26. novembra 2016 o 11.00 ho-
dine, ktorej predchádzala inaugurač-
ná prednáška prof. PhDr. Petra Kónyu, 
PhD. na akademickej pôde tejto uni-
verzity dňa 25. novembra 2016. 
Inauguračná slávnosť na Debrecínskej 
univerzite sa niesla v atmosfére zod-
povedajúcej významu danej príleži-
tosti, umocnená krásnymi priestormi 
a početnou účasťou hostí, ktorí plne 
naplnili kapacity veľkej historickej 
sály. 

Vyvrcholením a nosným bodom celej 
slávnosti bolo udelenie čestných ti-
tulov „doctor honoris causa (Dr.h.c.)“ 
dvom významným vedcom, profe-
sorovi Petrovi Kónyovi a profesorovi 
lekárskych vied z talianska Vincenzo-

vi Sorrentinovi. Rektor Debrecínskej 
univerzity prof. Dr. Szilvássy Zoltán 
vo svojej reči zdôraznil význam a vý-
nimočnosť tejto chvíle. Uviedol, že 
„univerzita udeľuje takéto ocenenie 
len výnimočne, a to hlavne osobnos-
tiam z domáceho prostredia, ktoré 
sa významne podieľajú na rozvoji, 
na vede a vzdelávaní a podávajú 
dlhodobo výnimočný výkon v týchto 
oblastiach. Nebýva na tejto univerzite 
bežné a len veľmi zriedka nastáva si-
tuácia, kedy je čestný doktorát „doc-
tor honoris causa“ udelený osobnosti 
zo zahraničia. Udelenie čestného titu-
lu je samozrejme česť pre tých, kto-
rým titul udeľujú, ale predovšetkým 
je to veľká česť pre univerzitu“.  
Na tomto slávnostnom akte násled-
ne vystúpila aj dekanka Filozofickej 
fakulty Debrecínskej univerzity, Dr. 
Papp Klára, ktorá v mene Filozofickej 
fakulty navrhla Akademickému sená-
tu univerzity udelenie čestného titulu 
„doctor honoris causa“ Debrecínskej 
univerzity nášmu rektorovi, prof. 
PhDr. Petrovi Kónyovi, PhD. Obozná-
mila prítomných s jeho životopisom, 
predstavila jeho vedeckú aj pedago-
gickú činnosť, vyzdvihla množstvo 
publikácií v počte 345, z ktorých je až 
35 monografií. Vo svojom príhovore 
sa zamerala aj na význam dlhoročnej 
spolupráce s profesorom Kónyom, 
v rámci ktorej sa podieľal nie len 
ako člen a posudzovateľ vo vedec-
kých a organizačných výboroch, ale 
je aj členom doktorskej rady. Počas 
spolupráce trvajúcej viac ako štvrť-
storočie došlo zároveň k formálnemu 
spečateniu spolupráce medzi našimi 
univerzitami podpisom vzájomné-
ho Memoranda o spolupráci medzi 
Debrecínskou univerzitou a Prešov-
skou univerzitou v Prešove. 
Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. na 
úvod svojho príhovoru poďakoval 
univerzite za odovzdanie prestížneho 
diplomu. Zdôraznil, že toto ocenenie 
nie je cťou len pre neho, ale aj pre 
Prešovskú univerzitu v Prešove. Spo-
mínal na začiatky spolupráce, ktorá 
sa datuje k marcu 1991, kedy sa 
mu na pôde univerzity (vtedy ešte 
pod názvom Kossuth Lajos Tudomá-
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STÁŽISTKA GTF PU NA CESTE 
K BUDÚCEMU ZAMESTNANIU
Prešovská univerzita ponúka možnosť 
zapojiť sa do programu Erasmus+, 
vďaka ktorému majú študenti prí-
ležitosť absolvovať študijný pobyt 
na zahraničnej univerzite alebo od-
bornú stáž v zahraničnej organizácií. 
Pre mňa bola lákavejšia ponuka 
odbornej stáže, pretože som chcela 
získať chýbajúcu kvalifikáciu potreb-
nú pre naštartovanie svojej kariéry. 
Do programu som sa zapojila prvý-
krát v roku 2015 po ukončení prvého 
ročníka magisterského štúdia v odbo-
re Probačná a mediačná práca, ktorú 
som študovala na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte a opätovne v roku 
2016 už ako jej absolventka. 
Leto 2015 a 2016 som strávila v Olo-
mouci, kde sídli aj jedno zo stredísk 
Probačnej a mediačnej služby. Toto 
rozhodnutie ma jednoznačne posu-
nulo o kúsok dopredu. Stáž mi po-
mohla vidieť veci z viac praktického 

uhla. Teoretické vedomosti, ktoré sa 
nám dostávali počas štúdia vyplývali 
z praxe. Získala som jasnosť v tom, 
aké sú moje silné a slabé stránky, 
presvedčenie, že dokážem pracovať 
samostatne a čo považujem za naj-
dôležitejšie, nadobudla som istotu 
v tom, že práve táto pracovná oblasť 
mi vyhovuje, je to presne to, čomu sa 
chcem venovať aj naďalej. 
Samozrejme, ešte pred vycestovaním 
ma prenasledovali obavy, či budem 
vedieť naplniť očakávania zo strany 
zamestnávateľa, či sa budem vedieť 
začleniť do zohraného pracovného 
kolektívu atď. No pôsobiť v zamest-
naní ako stážista je výhodné najmä 
v tom, že atmosféra je uvoľnenejšia, 
pracovné prostredie sa stáva prí-
jemnejšie, je v poriadku nerozumieť 
niektorým veciam, veľa sa pýtať 
a diskutovať s kolegami o témach, 
ktoré nám nie sú jasné. Veď sme tam 

práve preto, aby sme sa hlavne učili 
a získavali ďalšie skúsenosti. 
Erasmus stáž nie je však len o tom, 
chodiť každý deň do práce a domov. 
Ocitnete sa v doteraz neznámom 
meste a kúsok po kúsku ho obja-
vujete. Stávate sa samostatnejšími 
a odolnejšími. Spoznávate nových 
ľudí, ktorí sa môžu zmeniť na dlho-
ročných priateľov. Zúčastňujete sa 
aktivít, na ktoré ste doteraz nemali 
odvahu. 
Jednoducho to odporúčam každé-
mu, kto túži aspoň po malom dob-
rodružstve, chce mať istotu, že má 
vyšliapnuté tým správnym smerom 
v súvislosti s budúcim povolaním, 
a chce byť kvalitnejšie pripravený do 
nastávajúceho pracovného života. Aj 
toto je cesta, ktorú nám štúdium na 
GTF PU ponúka.

Danka Kalaiová, 
absolventka GTF PU

nyegyetem) dostalo veľmi milého 
a priateľského privítania. Profesor 
Kónya vyjadroval hlboké poďakova-
nie za osobitný a priateľský prístup 
počas celého obdobia spolupráce 
a vyjadril želanie, aby spolupráca 
univerzít naďalej v podobnom du-
chu pokračovala ďalšie štvrťstoročie, 
a možno aj viac. Spolupráca zahŕňa 
vynikajúce pracovné vzťahy, spoloč-
né konferencie, publikácie, výmen-

né pobyty a mnoho ďalších aktivít. 
Podľa vyjadrenia prof. PhDr. Petra 
Kónyu, PhD. poďakovanie patrí všet-
kým kolegom z Debrecínskej univer-
zity za udržiavanie a rozvoj vzťahov 
medzi univerzitami. Na záver svojej 
reči uviedol, že verí, že spolupráca 
bude naďalej nie len pokračovať, ale 
rozvinie sa aj do nových rozmerov 
a prinesie ďalší osoh pre obe uni-
verzity.

Kultúrny program a záver inaugurač-
nej slávnosti sa niesol v rovnakom 
slávnostnom duchu, ako celý priebeh 
podujatia a umocnil v prítomných 
vnímanie slávnostného okamžiku.

doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. 
MBA

prorektor pre vonkajšie vzťahy 
a marketing 

Prešovská univerzita v Prešove

akcie, podujatia...

· 7 ·



akcie, podujatia...

· 8 ·

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA 
PREŠOVSKEJ UNIVERZITE!
Vedecký život na Prešovskej univer-
zite sa dočkal svojho oslavného týžd-
ňa. Z podujatia Týždeň vedy a techni-
ky sa na Prešovskej univerzite stáva 
tradíciou. Prostredníctvom hravého 
programu sa počas jedného týždňa 
prezentuje veda a výskum na našej 
univerzite širokej verejnosti. Veda sa 
predstavovala na viacerých fakultách, 
celouniverzitných pracoviskách, ale 
i v zábavno-obchodnom centre MAX 
v Prešove. 
Týždeň vedy a techniky sa na Prešov-
skej univerzite v Prešove konal od 7. 

do 11. novembra a bol zaujímavým 
spestrením vedeckého života na uni-
verzite. Programovým obohatením 
boli rôzne prednášky, workshopy či 
vedecké šou na rôznych miestach 
v Prešove. Azda najmasovejším sprie-
vodným programom bola vedecká 
Šou prebiehajúca v obchodnom 
centre MAX v Prešove, ktorého sa 
zúčastnili mladší i starší záujemcovia 
o štúdium na Prešovskej univerzite 
i milovníci vedy vedeckých “kúziel“. 
„Našou víziou je ukázať to, čo na 
univerzite robíme. Chceme ukázať, že 

patríme medzi univerzity, ktoré po-
núkajú kvalitné štúdium s kvalitnou 
prípravou našich absolventov, ktorí 
sú uplatniteľní na trhu práce. Chceme 
ukázať, že na našej univerzite, na jej 
fakultách, pracoviskách a odboroch 
sa robí dobrá veda, dobré publikačné 
aktivity a máme dobrých učiteľov. 
Chceme ukázať, že sme dobrí a chce-
me presvedčiť dobrých študentov, 
aby šli Študovať práve k nám.“, dodal 
prorektor pre vedu, umenie, šport 
a akreditáciu prof. Milan Portik, ktorý 
prípravu podujatia koordinoval. 

V ČOM BOLO INŠPIRÁCIOU VEDECKÉ SYMPÓZIUM 
ŠANCE A LIMITY SENIOROV V SÚČASNEJ MODERNEJ KOMUNIKÁCII
(NEGATÍVA A POZITÍVA IKT V ŽIVOTE SENIORA) 
KONANÉ POD ZÁŠTITOU REKTORA PU PETRA KÓNYU
A PRIMÁTORKY MESTA PREŠOVANDREY TURČANOVEJ

Jedenásty november v sebe každoročne 
nesie viaceré prívlastky. V prípade 
prešovského Inštitútu edukológie 
a sociálnej práce Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove (IEaSP 
FF PU) to boli prívlastky hneď viaceré – 
11. november v znamení aktuálnosti, 
posolstva i dôležitosti pre prax v podobe 
významného vedeckého sympózia 
zastrešeného IEaSP FF PU, Centrom 
pre edukáciu a výskum seniorov 
FF PU a Slovenskou sociologickou 
spoločnosťou pri Slovenskej akadémii 
vied. Význam podujatia umocňovali 
osobnosti, ich príspevky i celkový 
program, ale aj to, že nad vedeckým 
sympóziom s názvom ŠANCE A LIMITY 
SENIOROV V SÚČASNEJ MODERNEJ 
KOMUNIKÁCII (negatíva a pozitíva 
IKT v živote seniora) prevzali záštitu 
rektor PU, prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 
a primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea 
Turčanová. 
Zámerom vedeckého sympózia bolo 
poukázať na náročnú životnú situáciu 
seniora a seniorky vznikajúcu pri 
požiadavke ovládania informačno-
komunikačných technológii v rámci 
spoločenských organizácii, od ktorých sú 
existenčne závislí (Sociálna poisťovňa, 
Polícia SR, banky, MHD a atď.). Toto 

podujatie nadväzovalo na minulé 
ročníky cyklu seniorských sympózií, 
ktorých výstupy sú publikované vo 
vedeckých monografiách a zborníkoch. 
Rokovanie sympózia sa zameriavalo 
tak na teoretickú rovinu, ako aj príklady 
dobrej praxe sociálneho pracovníka 
a pracovníčky. Medziodborový prienik 
vedeckého sympózia dokazuje aj záštita 
Slovenskej sociologickej spoločnosti 
a jej východoslovenskej pobočky, práve 
aj z dôvodu, že v angolskom prostredí 
sa sociálna práca vníma ako aplikovaná 
sociológia. 
Téma podujatia vznikla ako spoločenská 
objednávka, kedy dnes, oveľa častejšie 
ako v minulosti je diskutabilnou 
otázka spôsobilosti seniora a seniorky 
prispôsobiť sa tempu rozvoja 
informačno-komunikačných technológii 
v závislosti od danosti veku, flexibility, 
doterajšieho vzdelania a straty 
sebavedomia. Predmetné otázky boli 
diskutované aj v kontexte sociálnej 
politiky, etiky, starostlivej spoločnosti 
a sociálneho štátu.
Vedecké sympózium v rámci panelovej 
diskusie otvorila a moderovala prof. 
PhDr. Beáta  Balogová, PhD., riaditeľka 
Inštitútu edukológie a sociálnej práce 
Filozofickej fakulty PU v Prešove. 

Účastníkmi panelových diskusií boli 
významné osobnosti ako doc. PaedDr. 
Ctibor Határ, PhD.; PhDr. Mgr. Ján 
Knapík, PhD.; PhDr. Petra Jedlíčková, 
PhD. či Mgr. Emília Antolíková. 
Sympózium v druhej časti prebiehalo 
v troch tematicky zameraných sekciách, 
posterovej, workshopovej a tretiu sekciu 
tvorilo zasadnutie výkonného výboru 
Centra pre edukáciu a výskum seniorov 
FF PU (ďalej len „CEVS“).
Sympózium, ktoré sa stalo 
súčasťou kalendára významných 
podujatí v Prešove a ktoré každoročne 
rezonuje v celoslovenskom i českom 
meradle, tak aj tento rok prinieslo 
nové benefity a poukázalo na náročnú 
životnú situáciu seniora a seniorky 
vo vzťahu k ovládaniu informačno-
komunikačných technológii. Už tradične 
sa uvedené odborné podujatie nieslo 
v komornom duchu, čím sa upevnila 
jeho tradičná povesť príjemného 
stretnutia významných odborníkov 
a odborníčok venujúcim sa tak 
v teoretickej, ako aj praktickej rovine 
životu seniorov a senioriek. 

PhDr. Mgr. Martin Hamadej, interný 
doktorand, PhDr. Veronika Kmetóny 

Gazdová, PhD. IEaSP FF PU
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ERAZMUS + OČAMI ŠTUDENTKY 
GTF PU - INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL RELATIONS 
PRAGUE
Nebolo to leto ako každé iné... 
Strávila som ho v slnečnej 100 
(a viac) vežatej historickej Prahe, 
v Ústave mezinárodních vztahu/
Institute of International Relations, 
kde som cez program Erasmus+ 
vycestovala na stáž ako vedecký 
asistent výskumu. Celý môj pobyt 
mi spríjemňoval priateľský kolektív 
ľudí v ÚMV, ktorí vám pomohli so 
všetkým. Páčilo sa mi tam natoľko, 
že som si to o jeden mesiac predĺžila, 
keby sa dalo tak určite aj viac :). 
Trochu faktov nikdy nezaškodí. ÚMV 
je nezisková verejná inštitúcia, ktorá 
prevádza výskum/y v medzinárodnej 
oblasti. Má výskumníkov na 
jednotlivé oblasti - Blízky východ, 
Ázia, terorizmus a ďalších. Podľa 
vášho zamerania alebo záujmu 
kontaktujete daného výskumníka 
a ten vám povie, aká bude vaša 
náplň pri výskume. Takto som sa 
zúčastnila na výskume, ktorý by 
mal prispieť k lepším podmienkam 
pre české diplomatické rodiny 
v zahraničí. Ďalší výskum bol pre 
slovenského výskumníka, pre 
ktorého som získavala a spracovávala 
informácie o slovenskej televíznej 
diskusii Večere s Havranom, ktorú 
vám odporúčam.
Pod pojmom PR alebo konferenčný 
servis som si do leta nevedela 
predstaviť ich prácu, ale práve 
pre nich som mala najdôležitejšiu 
úlohou. Mala som na starosti agendu 
ľudí, ktorí by sa radi zúčastnili. 
Pozostávalo to z mailovania, 
vytvárania prezenčných listín 

a kontaktu s ambasádami. Avšak, 
bola to aj pomoc pri samotnej 
organizácií rôznych akcií, ktoré ÚMV 
pravidelne usporadúva. Sú to veľké 
akcie ako je sympózium, ktoré sa 
konalo na Ministerstve zahraničních 
věcí, kde sme nazreli do priestorov 
bytu prvého prezidenta ČSR Tomáša 
G. Masaryka, až po tie menšie, 
komornejšie, akcie v priestoroch 
budovy ÚMV, kde sa vyjadrujú 
výskumníci k určitým témam, ktoré 
sú určené nielen verejnosti, ale aj 
stážistom. 
To, že som vycestovala prvýkrát do 
Prahy za účelom štúdia mi umožnilo 
práve túto stáž. Obe projekty boli 
realizované cez Erasmus+. Vďaka 
tomu som počas môjho štúdia 
v študijnom programe Multikultúrne 

európske štúdia spoznala mladých 
ľudí z Karlovej univerzity, ktorí založili 
organizáciu, v ktorej som si získala 
miesto.

Možno by som sa nemala priznávať, 
ale až teraz mám predstavu, na čo 
by som sa rada zamerala vo svojom 
ďalšom štúdiu a aká by mala byť 
moja vysnívaná práca. 
Najväčším prínosom pre mňa nie sú 
kredity, ktoré za absolvovanie stáže 
dostanem, ale získanie skúsenosti, 
ktoré v živote využijem a kontaktov 
či už zahraničných, českých ba 
dokonca aj slovenských. 
Všetkým študentom Prešovskej 
univerzity vrelo odporúčam túto 
skvelú možnosť Erazmus + naplno 
využiť!

Klaudia Labudová 
študentka GTF PU
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VEDECKÁ KONFERENCIA VENOVANÁ REKATOLIZÁCII 
A UHORSKEJ SPOLOČNOSTI V 17. – 18. STOROČÍ

V dňoch 1. – 2. decembra sa konala 
vedecká konferencia pod záštitou 
Centra excelentnosti sociohistorické-
ho a kultúrnohistorického výskumu 
Prešovskej univerzity v Prešove, 
Inštitútu histórie Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity, Slovensko-ma-
ďarskej komisie historikov a Sloven-
skej historickej spoločnosti pri SAV 
pod názvom Rekatolizácia a uhorská 
spoločnosť v 17. – 18. storočí/Re-
katolizáció és a magyar társadalom 
a XVII. – XVIII. században. Prvý deň 
sa konferencia konala v priestoroch 
Dvorany evanjelického kolégia a svo-

jím príhovorom ju otvoril rektor Pre-
šovskej univerzity prof. PhDr. Peter 
Kónya, PhD. 
Prvý blok otvoril svojím príspevkom 
Michal Valčo a poslucháčom a účast-
níkom konferencie priblížil historický 
fenomén rekatolizácie v Uhorsku 
v kontexte súčasných kultúrno-spolo-
čenských výziev. Petrovi Pázmányovi, 
osobnosti úzko spätej s rekatolizáciou 
v Uhorsku, sa vo svojom príspevku 
venoval Bitskey István. V približovaní 

rekatolizačnej 
činnosti Petra 
Pázmánya pokra-
čovala vo svojom 
príspevku aj Mi-
loslava Bodnáro-
vá. Jan B. Lášek, 
cirkevný historik 
z Karlovej uni-
verzity v Prahe, 
predniesol prí-
spevok venovaný 
protireformácii 
a jej úlohe pri 

vzniku Církve československé. Ako 
štvrtý v poradí vystúpil Peter Kónya, 
ktorý sa vo svojom príspevku venoval 
osobitostiam rekatolizácie v Hornom 
Uhorsku. Ako posledný v prvom blo-
ku plenárnych príspevkov priblížil 
náboženskú vojnu v Hornom Uhorsku 
v rokoch 1670 – 1680 Czigány István. 
Po spoločnom obede sa rokovanie 
rozdelilo do dvoch sekcií, jednej so 
slovenskými a druhej s maďarskými 
referátmi. V slovenskej sekcii vystú-
pila ako prvá Annamária Kónyová, 
ktorá priblížila dva pokusy o rekatoli-
záciu Kráľovského Chlmca. Ako druhý 

v poradí predniesol svoj príspevok 
Peter Šturák, ktorý priblížil osobnosť, 
mukačevského biskupa M. M. Oľ-
šavského. Rekatolizačnou činnosťou 
Drugethovcov v prvej polovici 17. 
storočia sa zoberal Jaroslav Coranič. 
Tibor Dohnanec načrtol obraz dejín 
rekatolizácie v Komárne a okolí a ako 
posledný v tomto bloku vystúpil Ján 
Šafin. 
Druhú sekciu začal svojím príspev-
kom Dienes Dénes a predstavil 

v ňom boj o získanie náboženskej 
slobody v Abaújszántó v 18. storočí. 
Obsadeniu kostola v obci Máriapócs 
v roku 1766 sa venoval Szabadi Is-
tván. Pálfi József priblížil rekatolizáciu 
Veľkého Varadína v 18. storočí. Pre-
javmi protireformácie v historickej 
Komárňanskej reformovanej diecéze 

sa vo svojom príspevku zaoberal 
Lévai Attila. Ako posledná v sekcii 
s maďarskými príspevkami vystú-
pila Gyulai Éva, ktorá poslucháčom 
opísala úlohu minoritov v katolizácii 
Miškolca v 18. storočí. 
V poslednom bloku referátov sa po-
kračovalo opäť vo dvoch sekciách. 
V slovenskej sekcii vystúpila ako prvá 
Marie Marečková, ktorá priblížila de-
jiny moravských novokrstencov. Po 
nej nasledovala Kamila Veverková, 
ktorá sa zaoberala obdobím protire-
formácie a osvietenskými kniežatami 
v Čechách. Ján Adam sa vo svojom 
príspevku venoval osobitnému typu 
rekatolizácie – gréckokatolizácii. Poľ-
ské vplyvy na rekatolizáciu v Jáger-
skom biskupstve vo svojom príspev-
ku skúmal Peter Zubko. V maďarskej 
sekcii ako prvá vystúpila Balogh Judit, 
venujúca sa vplyvom rekatolizácie 
na sikulskú elitu v dobe Apafiovcov. 
V nasledujúcom príspevku Benkő 
Gábor charakterizoval rodinnú stra-
tégiu a zmenu náboženstva v rodine 
Forgáchovcov na prelome 16. – 17. 
storočia. Katolizáciu protestantskej in-
teligencie v 16. – 17. storočí predsta-
vil Szabó András. Papp Sándor svoju 
pozornosť sústredil na kresťanov 
v Osmanskej ríši. Ako posledná v ma-
ďarskej sekcii prednášala Petrőczi 
Éva, zaoberajúca sa prenasledovaním 
protestantov ako témou v dielach 
Jakuba Csúziho Cseha. Potom bola 
pre všetkých referujúcich pripravená 
recepcia, na ktorej sa ďalej pokračo-
valo v diskusiách a tým sa prvý deň 
konferencie ukončil.
Na druhý deň konferencia pokračova-
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la v priestoroch Centra excelentnosti 
sociohistorického a kultúrnohistoric-
kého výskumu Prešovskej univerzity 
v Prešove a opäť vo dvoch sekciách. 
Ako prvý vystúpil Czenthe Miklós, ve-
nujúci sa spišským evanjelikom v ku-

ruckej dobe. Osobitným prameňom 
rekatolizácie na Spiši, knihou zápisov 
levočského krajčíra Johanna Brie-
chenzweiga, sa zaoberal Szabó An-
drás Péter. Čákiovcov a rekatolizáciu 
na Spiši priblížil vo svojom príspevku 
Vladimír Olejník. Monika Bizoňová 
analyzovala náboženské pomery 
v Levoči v 16. – 18. storočí. Paralel-
ne prebiehala konferencia v druhej 
sekcii, kde ako prvý vystúpil Kurucz 
György, ktorý vo svojom príspevku 
hľadal vzory rekatolizačnej politiky 
a zaoberal sa Tolerančným patentom 
Jozefa II. Ulrich Attila skúmal konfesi-
onálne rozdiely v Nyíregyháze v 18. 

storočí. Náboženským pomerom 
uhorského snemu v období dualizmu 
sa venoval Pap József. Dejiny refor-
mácie podľa rukopisu Kolomana Soó-
sa priblížil Csatáry György. 
Po krátkej prestávke nasledoval 
posledný blok referátov, taktiež vo 
dvoch sekciách. V prvej sekcii Verók 
Attila analyzoval neskorý rozkvet 
reformácie, tzv. pietizmus v Halle. 
Dvojica referujúcich Anton Liška a Pe-
ter Borza opísali vo svojom spoloč-
nom príspevku „Uniatske“ liturgické 
zariadenie a mobiliár v tereziánskych 
chrámoch gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku. Ďalšia dvojica Csont István 
a Forisek Péter predstavili evolúciu 
dokumentov a knižnice od staroveku 
po reformáciu. Libor Bernát vo svo-
jom príspevku sústredil pozornosť na 
noviciát jezuitov v Trenčíne. Nábožen-
sko-turistický výskum storočných ju-
bileí reformácie predstavila Szászfalvi 
Márta. V druhej paralelnej sekcii 
začal Martin Javor priblížením diela 
cirkevného historika Jozefa Špirku. 
Marcela Domenová sa venovala prá-
cam vybraných osobností evanjelickej 
konfesie a ich dielam v historickom 
fonde Univerzitnej knižnice v Prešo-
ve. Evanjelickou cirkvou ) 
a. v. v Potiskom dištrikte v prvej po-

lovici 18. storočia sa zaoberala Lucia 
Šteflová. Veronika Drábová predstavi-
la uhorských židov v 18. storočí v naj-
novšej slovenskej historiografii. Ivan 

Borbis predniesol v ukrajinskom jazy-
ku príspevok s názvom Rekatolizácia 
a stredoslovenské banské mestá.
Vedecká konferencia s názvom Reka-
tolizácia a uhorská spoločnosť v 17. – 
18. storočí/Rekatolizáció és a magyar 
társadalom a XVII. – XVIII. században 
bola venovaná predovšetkým konfe-
sionálnym otázkam v období rekatoli-
zácie a priniesla mnoho podnetov pre 
ďalší výskum v danej problematike. 
Kvalita príspevkov potvrdila odbornú 
erudovanosť referujúcich a otvorila 
nové perspektívy historického báda-
nia. 

Lucia Šteflová

STRETNUTIE S OSLÁVENCAMI!
Tradícia zachovaná!
Rektor našej univerzity, prof. Peter 
Kónya zaviedol po nástupe do vede-
nia univerzity tradíciu stretávania sa 
so zamestnancami univerzity, ktorí 
dovŕšili v priebehu roka význam-
né životné jubileum. V priateľskej 
a oslavnej atmosfére sa stretol rektor, 
prof. Kónya v stredu 10. novembra 
s vyše dvadsiatimi jubilantmi. Pri 
príležitosti ich 50. 60. a 70. narodenín 
boli zamestnancom za ich dlhoročnú 
prácu a zveľaďovanie univerzity 
udelené ďakovné listy a odovzdané 
pamätné perá našej univerzity. Po 
slávnostnom poďakovaní nasledovalo 
pokojné posedenie. 

· 11 ·
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KONGRES ACEU PRVÝKRÁT NA PÔDE NAŠEJ UNIVERZITY!
V poradí siedme zasadanie kongresu ACEU - Aliance of Central-Eastern 
European universities sa 5. decembra konalo v priestoroch zasadacej 
miestnosti rektora, Consillium maius. ACEU je aliancia, ktorá spája  
až 14 veľkých univerzít strednej Európy.

Okrem Prešovskej univerzity v Prešo-
ve sú členmi aliancie i Kaposvar Uni-
versity v Maďarsku, University Donja 
Gorica na Čiernej hore, Spiru Haret 
University v Romania,  FON University 
v Macedónsku, Educons University 
v Srbsku, Apeiron University v Bosne 
a Hercegovine, University of Shkoder 
v Albánsku,  University of Sofia v Bul-
harsku, University of Agribusiness 
and Rural Development v Bulhar-
sku, Hellenic American University 

v Grécku, ISMA,University of Applied 
Sciences v Litve, Medical Institue “RE-
AVIZ” v Rusku a hosťujúca univerzita 
v Macedónsku, International Vision 
University. 
Členov ACEU privítal na našej pôde 
rektor Prešovskej univerzity v Pre-
šove, prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 
a program siedmeho zasadnutia 
kongresu otvoril prezident ACEU Prof. 
Ferenc Szavai, DSc., rektor Kaposvár 
university. Na zasadnutí kongresu 

riešili dôležité témy týkajúce sa fun-
govania aliancie, došlo k prezentova-
niu prebiehajúcich činností aliancie 
a predstavené boli členom i nové 
projekty a vízie do najbližšieho ob-
dobia.

MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL I PREŠOVSKÚ UNIVERZITU!
V predvečer najväčšieho detského 
sviatku roka, Mikuláša sa i poslušné 
deti zamestnancov našej univerzity 
dočkali sladkého balíčka. 
V pondelok 5. decembra pripravi-
lo vedenie Prešovskej univerzity 
v Prešove už po šiestykrát stretnutie 
s Mikulášom. Doposiaľ rekordný 
počet poslušných detičiek, až 250 
dostalo mikulášsky balíček plný 
maškŕt. Stretnutiu s Mikulášom pre-
chádzal pre deti pripravený umelecký 
program.

akcie, podujatia...
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PREŠOV PAPARAZZI 2016
Prešovskí novinári už po štvrtýkrát 
prezentovali svoje fotografie na 
výstave Prešov paparazzi 2016. 
Tentoraz v spolupráci s Inštitútom 
slovakistiky a mediálnych štúdií FF 
Prešovskej univerzity a Univerzitnou 
knižnicou PU. 
Prešov paparazii 2016 je štvrtým 
pokračovaním takejto prezentácie 
novinárov pôsobiacich v rámci RO 
SSN v Prešove. Fotovýstava začala 
v dnes už neexistujúcom zariadení 
Koral, ktorý bol častým „pracovno-re-
laxačným“ zázemím pre niektorých 
novinárov. Myšlienka sa ujala a dnes 
môžeme hovoriť o tradícii. 
Svoje práce na tému Novinárske leto 
zaslalo šestnásť autorov – fotografov, 
študentov, hovorcov, grafikov, ale 
o svoje prežívanie leta sa podelila aj 
novinárka na materskej dovolenke. 
Vystavených je päťdesiat fotografií. 
Niektoré prezentujú fotografickú bri-
lantnosť, ďalšie sú ukážkou novinár-
skej zásady byť v správnom momente 
na správnom mieste, iné zasa dôka-

zom zaujímavého uhla pohľadu, či 
momentu správneho  stlačenia spúšte. 
Spracovanie témy je rôznorodé - od 
portrétov cez zvieratá, šport, prírodu 
až po naozajstné fotoreportáže. Fo-
tografie však zároveň ukazujú rôzno-
rodosť toho čo novinári v lete robia 
– okrem pracovných povinností sa 
snažia občas aj oddýchnuť, kochať sa 
prírodou, potápať sa, alebo sa stretá-
vať so zaujímavými ľuďmi. 
„Tento ročník Prešov Paprazzi nesie 
v sebe niekoľko posolstiev – okrem 
tradície, je to aj príspevok novinárov 
k aktuálnemu mesiacu fotografie 
a hlavne je to podanie ruky skúse-
ných novinárov tým začínajúcim, 
teda študentom masmediálnej ko-
munikácie,“ pripomenul predseda RO 
SSN v Prešov Milan Grejták a dodal: 
„Nie je náhoda, že výstava má svo-
ju premiéru práve na akademickej 
pôde, že ju spoluorganizujeme s Ka-
tedrou komunikačných a mediálnych 
štúdii i s Univerzitnou knižnicou. Ide 
nám o to, aby sme našu novinárku 

organizáciu zvidi-
teľnili v očiach na-
stupujúce novinár-
skej generácie. Je 
to jedna z možných 
foriem spolupráce, 
ktorou RO SSN uka-
zuje, že je otvorená 
mladým noviná-
rom, že nám ide o to, aby naberali 
skúsenosti a že si tak vieme pomáhať 
navzájom.“ 
Vernisáž výstavy bola zároveň prí-
ležitosťou na diskusiu o novinárskej 
fotografii a  jej smerovaní. Beseda 
s fotoreportérom Viktorom Zambor-
ským (Prešovský večerník, SITA) sa 
stala konfrontáciou novinárskej skú-
seností,  študentskej zvedavosti a sú-
časných technických možností, keď sa 
z píšucich novinárov stávajú fotografi 
a kameramani. „Táto univerzálnosť 
však ide na úkor kvality,“ pripomenul 
Viktor Zamborský. 

Milan Grejták
Foto: UK PU

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA JE NAJVÄČŠOU 
MIMOBRATISLAVSKOU UNIVERZITOU
Centrum vedecko-technických 
informácií SR zverejnilo naj-
novšie štatistické údaje o poč-
toch študentov vysokých škôl 
na Slovensku k 31.10.2016. 
Prešovská univerzita s počtom 
9 117 študentov postúpila na 
tretie miesto medzi sloven-
skými vysokými školami a za-
ostáva už len za najväčšími 
bratislavskými univerzitami 
– Univerzitou Komenského 
(24 108 študentov) a Sloven-
skou technickou univerzitou 
(13 107 študentov). Pre do-
plnenie obrazu je potrebné 
uviesť, že najväčšou súkrom-
nou vysokou školou je Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave 
( 8 541 študentov) a najväč-
šou štátnou vysokou školou 
je Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave (2 075 
študentov).
Počet študentov na vysokých školách v SR 
postupne klesá už od r. 2008, keď kulmi-
noval na úrovni 227 604 vysokoškolákov 
(tab.) . V r. 2016 sa tento počet znížil na 
151 316, čo je 66,5 % úrovne r. 2008. Zo 
zverejnených štatistických informácií vy-
plýva, že tento pokles bol z hľadiska jeho 
distribúcie na jednotlivé vysoké školy 
nerovnomerný. Z hľadiska absolútneho 
počtu študentov mala najväčší pokles 

trojica: TU Košice (-8 031), UMB Banská 
Bystrica (-7 411) a EU Bratislava (-6 
516). Najmenší absolútny pokles mala 
trojica: UPJŠ Košice (-834), UČM Trnava 
(-999) a TU Zvolen (- 1 729). Najväčší 
pokles v relatívnom vyjadrení zazname-
nali v tomto období TUAD Trenčín (30 % 
úrovne r. 2008), KU Ružomberok (40,2 %) 
a UMB Banská Bystrica (51,2 %). Naša 
univerzita zaznamenala pokles o 3 319 
študentov, čiže v r. 2016 dosiahla 73,3 % 

úrovne počtu študentov v r. 
2008. Tieto čísla potvrdzujú, 
že pokles na PU bol pomalší 
ako celkový relatívny pokles 
na slovenských vysokých 
školách. Potvrdzuje to aj fakt, 
že vo veľkostnom rebríčku 
sa dostala z 8. miesta na 3. 
miesto medzi verejnými vy-
sokými školami v SR. Najnižší 
relatívny pokles zaznamenali 
v období 2008-2016 UPJŠ 
Košice (89,8 %), UCM Trna-
va (86,6 %) a UK Bratislava 
(84,3 %).
Z hľadiska medziročného 
porovnania r. 2016 a 2015 sa 
ukazuje, že najväčší pokles 
študentov v absolútnom vy-
jadrení zaznamenala trojica 
STU Bratislava (-1 187), UMB 
Banská Bystrica (-1 139) a UK 
Bratislava (-1 002). Najnižšie 
úbytky absolútneho počtu 

študentov mala trojica UCM Trnava (-44), 
PU Prešov (-99) a UPJŠ Košice (-157). 
V relatívnom vyjadrení boli najväčšie 
úbytky zaznamenané na TU Zvolen (87 % 
úrovne r. 2015), TUAD Trenčín (87,1 %) 
a UMB Banská Bystrica (87,4 %). Na-
opak, najnižšie relatívne úbytky počtu 
študentov v ostatnom roku registrujú na 
UCM Trnava (99,3 %), PU Prešov (98,9 %) 
a UPJŠ Košice (97,9 %). 

prof. René Matlovič

Tabuľka: Vývoj počtu študentov na najväčších verejných 
univerzitách v SR 

2016 2015 2014 2013 2012 2008
UK Bratislava 24 108 25 110 26 624 27 347 27 592 28 544
STU Bratislava 13 107 14 289 15 474 16 468 17 120 18 672
PU Prešov 9 117 9 216 9 423 9 775 10 059 12 436
TU Košice 9 013 9 713 10 641 11 703 13 141 17 044
ŽU Žilina 8 149 8 792 9 525 10 250 10 970 12 800
UKF Nitra 8 071 8 994 9 723 10 526 11 373 13 229
UMB B. Bystrica 7 903 9 042 10 020 10 416 11 384 15 314
EU Bratislava 7 875 8 468 9 022 9 756 10 636 14 391
SPU Nitra 7 515 8 248 8 681 8 997 9 422 10 302
UPJŠ Košice 7 323 7 480 7 813 8 139 8 431 8 157
UCM Trnava 6 130 6 174 6 184 6 403 5 953 7 129
TU Trnava 4 945 5 194 5 508 6 127 6 649 7 446
KU Ružomberok 4 103 4 663 5 988 6 734 7 369 10 211
TU Zvolen 3 028 3 481 3 862 4 209 4 496 4 757
TUAD Trenčín 2 353 2 700 2 946 3 487 3 803 7 850

Zdroj: CVTI SR, http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informa-
cie-o-skolstve/publikacie-casopisy.../zistovanie-kvalifikovanosti/prehlad-vyso-
kych-skol.html?page_id=9573

akcie, podujatia...

· 13 ·



Prešovská univerzita v Prešove

· 14 ·

AKTÍVNA SPOLUPRÁCA FAKULTY 
MANAŽMENTU, KATEDRY TURIZMU 
A HOTELOVÉHO MANAŽMENTU SO 
ZVÄZOM HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ SR 
PRINÁŠA VÝSLEDKY
Vysokoškolská príprava je neustálym 
procesom hľadania nových metód 
a foriem výučby a sústavného zdo-
konaľovania študijných programov. 
V súčasnom období stále viac rezo-
nuje potreba prepojenia školského 
systému s praxou, a to tak v oblasti 
stredoškolského ako aj vysokoškol-
ského vzdelávania. Vysoké školy so 
študijnými odbormi zameranými na 
oblasť turizmu a hotelierstva pri-
pravujú svojich študentov už v prie-
behu vzdelávacieho procesu najmä 
s cieľom úspešného uplatnenia na 
trhu práce. Dôležitou súčasťou ak-
tivít Katedry turizmu a hotelového 
manažmentu Fakulty manažmentu 
v pedagogickej oblasti je preto aj 
organizovanie odborných exkurzií 
študentov do hotelov, reštaurácií, 
kúpeľných zariadení, cestovných 
kancelárií a iných podnikov v oblas-
ti turizmu, geografických exkurzií 
s cieľom poznávania Slovenska 
a vybraných zahraničných destinácií, 
pozývanie odborníkov z praxe na 
prednášky a workshopy pre študen-
tov a aktívna spolupráca s profesij-
nými organizáciami, najmä Zväzom 
hotelov a reštaurácií Slovenskej re-
publiky (ďalej ZHR SR). 
Zväz hotelov a reštaurácií SR je dob-
rovoľnou, nepolitickou, záujmovou 
a odbornou organizáciou, ktorej cie-
ľom je obhajovať spoločné záujmy 
členských subjektov voči orgánom 
štátnej správy a iným organizáciám, 
zvyšovať ich profesionálnu prestíž 
a ovplyvňovať verejnú mienku a ná-
zory riadiacich orgánov cestovného 
ruchu v štátnej správe a samospráve 
na slovenské hotelierstvo, gastronó-
miu a cestovný ruch. Dôležitou súčas-
ťou jeho aktivít je aj spolupráca s od-
bornými školami z oblasti stredného 
ako aj vysokého školstva, pripravu-
júcimi odborníkov pre cestovný ruch 
a hotelierstvo. Fakulta manažmentu 
je pridruženým členom ZHR SR od 
roku 2012, aktívne s ním spolupra-
cuje Katedra turizmu a hotelového 

manažmentu a kontaktnou osobou 
pre spoluprácu je vedúca katedry 
Ing. Anna Šenková, PhD. Doterajšia 
spolupráca má niekoľko zaujímavých 
výsledkov. Jedným z nich bola zau-
jímavá prednáška Mgr. Mareka Har-
buľáka, generálneho sekretára zväzu 
na pôde fakulty o súčasnom stave 
a problémoch v oblasti hotelierstva 
a cestovného ruchu na Slovensku. 
Mgr. Marek Harbuľák patrí medzi 
úspešných absolventov Inštitútu 
turizmu a hotelového manažmentu 
v Prešove, predchodcu Katedry turiz-

mu a hotelového manažmentu. Váži-
me si, že v tomto roku ponúkol ZHR 
SR už dvakrát možnosť študentom 
Fakulty manažmentu zúčastniť sa 
zdarma odborných konferencií, kto-
ré organizuje v jarnom a jesennom 
období. Jarného stretnutia hotelierov 
2016 a HORECA konferencie 2016, 
ktoré sa konalo v dňoch 17. – 18. 5. 
2016 v hoteli Holiday Inn v Trnave 
sa zúčastnili dvaja študenti 1 roka 
magisterského štúdia v programe 
Manažment, a to Bc. Jozef Rebjak 
a Bc. Patrik Smandra, ktorí vzorne 
reprezentovali Fakultu manažmentu 
na svetovom pohári v lyžovaní žien 
v Jasnej v marci 2016, kde pracovali 
ako dobrovoľníci v organizačnom 
tíme. Jesenného stretnutia hotelierov 
2016 a HORECA konferencie 2016, 
ktorá sa konala 18. – 19. 10. 2016 
v Grand hoteli Bellevue v Hornom 
Smokovci sa zúčastnili dve študentky 

3. roka bakalárskeho štúdia v študij-
nom programe Turizmus, hotelierstvo 
a kúpeľníctvo, Slavomíra Ficeriová 
a Rebecca Halagová, ktoré o svojej 
účasti hovoria: „Účasť na konferencii 
bola pre nás zaujímavým zážitkom, 
poskytla nám možnosť nahliadnuť do 
sveta hotelierov z praktickej stránky. 
Témy boli rôzne a to, čo sa teoreticky 
učíme v škole, bolo prakticky rozo-
berané z niekoľkých pohľadov. Bolo 
prínosné vidieť a počuť, aké problé-
my v súčasnosti hotelieri riešia, s čím 
sa musia vysporiadať a tiež ako k da-
ným veciam pristupujú. Zároveň sme 
mohli vidieť, akými smermi sa teore-
tický základ odvíja v praxi. Prvý deň 
bol zameraný najmä na problematiku 
zamestnancov, podnikovú kultúru 
a deň uzavrel diskusný panel. Druhý 
deň boli prednášky zamerané skôr na 
právnickú a legálnu stránku hotelier-
stva. Jednoznačne najzaujímavejšou 
sa nám obom zdala prednáška s ná-
zvom Rozvoj manažéra ako nástroj 
motivácie a stabilizácie kariéry od 
Jaroslava Hanínca zo spoločnosti De-
velor“. 
V závere konštatujem, že Katedra 
turizmu a hotelového manažmentu 
má v pláne v budúcnosti rozširovať 
aktívnu spoluprácu s profesijnou sfé-
rou aj v podobe vyhľadávania miest 
pre absolvovanie praxe študentov 
a ďalších foriem spolupráce. Hlav-
ným cieľom spomenutých a mno-
hých ďalších aktivít členov Katedry 
turizmu a hotelového manažmentu 
je dosiahnuť tak nevyhnutné prepo-
jenie školského systému s praxou aj 
prostredníctvom skúmania jej po-
trieb v národnom a medzinárodnom 
priestore, trendov vo vzdelávaní 
a v odbore, uskutočňovaním vlast-
ných výskumov a implementáciou 
zisteného poznania a skúseností do 
vzdelávacieho procesu.

Ing. Anna Šenková, PhD.
vedúca Katedry turizmu a hote-

lového manažmentu Fakulta ma-
nažmentu PU v Prešove
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA AKO PRIESTOR MOTIVÁCIE A INTERAKCIE
Súčasťou a nevyhnutnosťou didak-
tického procesu je aj jeho motivačná 
zložka. Správna motivácia je zákla-
dom aktívnej činnosti žiaka vo vyu-
čovaní a má sa prelínať celým vyučo-
vacím procesom. Sme ale svedkami 
toho, že nepostačuje iba priestor, 
ktorý je poskytovaný v školskom za-
riadení, kam žiak patrí, kde je jeho 
„kolíska“ vzdelávania. Neustále je 
potrebné hľadať také motivačné vý-
chodiská, ktoré by sa stávali súčasťou 
odovzdávania a zdieľania poznatkov, 
získavania nových vzťahov a priateľ-
stiev ako aj zdravej „rivality“. 
Jednou z opísaných možností je aj 
Biblická olympiáda (ďalej len BO), 
ktorú aj tento šk. rok 2016/2017 vy-
hlasuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Konferencia 

biskupov Slovenska. Ide o šestnásty 
ročník BO na Slovensku. To, že táto 
aktivita má svoje pravidlá, potvrdzuje 
aj jej oficiálny Organizačný poria-
dok (registrácia na MŠ SR č. 2010-
14386/38812:51-916 zo dňa 13. 10. 
2010) a Pedagogicko-organizačné 
pokyny Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej repub-
liky. 
Všetky predmetné informácie a aj 
mnohé iné boli obsahom výkladu 
a vysvetlenia počas pozvanej pred-
nášky, ktorú v rámci Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku zorganizo-
vala Katedra aplikovanej edukológie 
na GTF PU v Prešove. Pozvanie prijal 
riaditeľ Diecézneho katechetického 
úradu v Prešove – PaedDr. Peter 
Cap, ktorý sa spolu s Komisiou pre 

katechizáciu a školstvo Konferencie 
biskupov Slovenska a tiež s Katolíc-
kym pedagogickým a katechetickým 
centrom, n.o. v Levoči, podieľa na 
tvorbe a spolupráci tohto podujatia. 
Poslucháčmi pozvanej prednášky boli 
študenti GTF PU v Prešove v odbore 
Katolícka teológia, ktorí sa pripra-
vujú na budúce kňazské povolanie 
a zároveň na povolanie učiteľov Ná-
boženstva a Náboženskej výchovy. 
Cieľom, ktorý sa verím v pozvanej 
prednáške naplnil, bolo nielen infor-
movanie o BO, ale aj poukázanie na 
správnu motiváciu k zapojeniu sa do 
podujatia tak zo strany učiteľa, ako 
aj žiakov spomínaného vyučovacieho 
predmetu. 

doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. 

DVADSIATE KOLOKVIUM 
DISPUTATIONES QUODLIBETALES 
NA GTF PU V PREŠOVE
Na pôde Katedry filozofie a religio-
nistiky Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešo-
ve sa v dňoch 26. a 27. októbra 2016 
konalo kolokvium Disputationes Qu-
odlibetales s medzinárodnou účasťou. 
Kolokvium má dvadsaťročnú tradíciu. 
Vzniklo v roku 1997 s vedomým 
zámerom nadviazať na starobylú 
akademickú tradíciu pochádzajúcu 
z čias univerzitného pôsobenia sv. 
Tomáša Akvinského. Na stredovekých 
univerzitných diskusiách mohol vy-
stúpiť ktokoľvek z členov akademic-
kej obce s prednáškou na ľubovoľnú 
tému a ostatní ho kriticky počúvali. 
Následne sa k odprednášanej téme 
diskutovalo.

Jubilejný dvadsiaty ročník mal tému 
Dôstojnosť človeka a jeho budúc-
nosť. Kolokvium otvoril vedúci ka-
tedry profesor Pavol Dancák, ktorý 
v roku 1997 stal pri jeho zrode. S po-
zdravným slovom vystúpil dekan 
fakulty Mons. profesor Peter Šturák, 
ktorý ocenil akademický prínos ko-
lokvia a jeho dvadsaťročnú tradíciu. 
V úvode sa prihovoril aj emeritný 
vedúci katedry RNDr. Jozef Voskár, 
spoluzakladateľ Disputationes Qu-
odlibetales, a vyzdvihol význam 
kladenia otázok a hľadania Pravdy. 
Príspevok o ľudskej dôstojnosti v sú-
vislosti s migráciou predniesol aktív-
ny účastník prvého ročníka kolokvia 
profesor Rudolf Dupkala. Čestným 

hosťom bol 
profesor Karol 
Tarnowski z Fi-
lozofickej fa-
kulty Pápežskej 
univerzity Jána 
Pavla II. v Kra-
kove. Vo svo-
jom príspevku 
sa zamýšľal nad 
otázkou vzťahu 
náboženstva 
a slobody člo-
veka.

Na Disputationes Quodlibetales 
XX spolu vystúpilo tridsaťosem 
účastníkov z Banskej Bystrice, 
Bielsko-Bialej, Bratislavy, Katovíc, 
Košíc, Krakova, Lublina, Poznane, 
Prahy, Prešova, Ružomberka, Žiliny 
a Varšavy. V diskusiách zaznieval 
apel na ochranu dôstojnosti človeka 
v súčasných rýchlo meniacich sa 
sociálnych podmienkach ľudského 
života. 

Mgr. Ing. Barbara Baloghová, dok-
torandka GTF 

na fakultách
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CENA ZA PRÍNOS PRE ZACHOVANIE 
PAMÄTI NÁRODA
pre Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD., 
dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove
Ústav pamäti národa pripravil 
v dňoch 8.-20. novembra 2016 
multižánrový medzinárodný festival 
s názvom ,,Festival slobody“, ktorý 
pripomína a analyzuje obdobie 
neslobody na Slovensku. Počas 
festivalu si mohli návštevníci pozrieť 
množstvo zaujímavých filmov, 
výstav, divadelných predstavení 
a zúčastniť sa rôznych diskusií. 
Vyvrcholením festivalu bola nedeľa 
13. novembra, kedy boli slávnostne 
odovzdané Ceny Ústavu pamäti 
národa, rovnako boli udelené aj 
pamätné medaily Ústavu pamäti 
národa bojovníkom proti nacizmu 
a komunizmu. Záštitu nad týmto 

podujatím prevzal rektor Univerzity 
Komenského Karol Mičieta. 
Moderátorom bol Štefan Bučko, 
oceňovanie hudobne doprevádzali 
Alena Čermáková a komorný 
sláčikový orchester a zbor Základnej 
umeleckej školy Vrbenského 1 
v Bratislave.
Ďakovným listom predsedu 
správnej rady Ústavu pamäti 
národa a pamätnou medailou 
Ústavu pamäti národa, boli ocenení 
aj účastníci protinacistického 
a protikomunistického odboja.
Ceny boli pridelené týmto vzácnym 
osobám: Štefanovi a Márii 
Kaššovcom, In memoriam (Statočný 

v našej pamäti a v našom srdci – 
cena za odpor proti neslobode), 
laudatio prečítala Lucia Fašungová, 
cenu prevzal František Pánik. 
Mariánovi Šťastnému (Statočný 
v našej pamäti a našom srdci – 
mimoriadne ocenenie), laudatio 
prečítala Eva Šťastná. Cenou za 
prínos pre zachovanie pamäti 
národa bol ocenený Mons. prof. 
ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove, 
ktorého laudatio spracoval a prečítal 
doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD., 
prodekan pre vzdelávaciu činnosť 
a akreditáciu.

SLÁVNOSTNÉ LAUDATIO 
Ocenený svojou mediálnou, audiovizuálnou, umeleckou, osvetovou alebo vzdelávacou činnosťou prispel 
k prehĺbeniu a zachovaniu pamäti národa pre súčasné a budúce generácie.

Peter Šturák sa narodil 25. februára 
1964 v Košiciach. Základy svojho 
vzdelania nadobudol v rokoch 
1970 až 1979 v Krajnej Poľane (okr. 
Svidník) a v Lomnom (okr. Stropkov). 
V ďalších štúdiách pokračoval 
na gymnáziu v Stropkove, ktoré 
absolvoval v rokoch 1979 – 1983. Po 
úspešnom ukončení gymnaziálnych 
štúdií bol v roku 1983 prijatý na 
Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu 

Univerzity Komenského v Bratislave. 
Po absolvovaní teologických štúdií 
bol za kňaza ordinovaný 19. júna 
1988 v Prešove biskupom Mons. 
Slavomirom Miklovšom, diecéznym 
biskupom križevackým zo Záhrebu. 
Následne ako správca farnosti pôsobil 
v rokoch 1988 – 1999 v obci Torysky 
(okr. Levoča). Jeho druhou farnosťou 
bola farnosť Sabinov, kde pôsobil od 1. 
augusta 1999 až do 31. augusta 2004. 

V roku 2001 bol menovaný okresným 
dekanom (protopresbyterom) 
sabinovského dekanátu. 
Popri pastoračnej činnosti absolvoval 
v rokoch 1995 – 1999 doktorandské 
štúdium na PATe v Krakowe (dnešný 
UPJP – Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II.) v odbore cirkevné dejiny. 
V roku 1997 obhájil licenciátnu 
prácu na tému Otec biskup Pavol 
Gojdič a o dva roky neskôr ukončil 
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doktorské štúdium s obhajobou 
práce Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu v rokoch 1945 – 
1989. 
V máji roku 2003 sa habilitoval na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku 
v odbore Katolícka teológia. 
Téma jeho habilitačnej práce bola 
Prenasledovanie Gréckokatolíckej cirkvi 
totalitným systémom. Dňa 23. marca 
2005 úspešne absolvoval konanie 
na vymenovanie za profesora na KU 
v Ružomberku. Za vysokoškolského 
profesora bol menovaný prezidentom 
SR Ivanom Gašparovičom 29. 
novembra 2005. 
Od akademického roku 1996/1997 
začal prednášať Cirkevné dejiny 
a Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte 
UPJŠ, resp. PU v Prešove. V rokoch 
2003 – 2007 viedol Katedru cirkevných 
dejín GBF PU, v súčasnosti Katedru 
historických vied GTF PU. Zároveň 
sa stal aj členom pracovnej skupiny 
Akreditačnej komisie pre teologické 
vedy. V období rokov 2004 – 2007 
pôsobil ako prorektor pre zahraničné 
vzťahy Prešovskej univerzity 
v Prešove. Od 1. júla 2007 do 30. 
júna 2015 zastával pozíciu dekana 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU 
v Prešove. 
Profesor Peter Šturák bol, resp. 
je členom viacerých vedeckých 
rád: Prešovskej univerzity, ďalej 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU, 
Teologickej fakulty KU a Pedagogickej 
fakulty KU v Ružomberku. Je členom 
Historickej spoločnosti pri SAV, člen 
Spoločnosti pre Katolícku teológiu 
(SSKT a ESCT), člen Kolégia dekanov 
katolíckych teologických fakúlt strednej 
a východnej Európy, člen Slovenskej 
biblickej spoločnosti, člen Komisie 
pre klérus pri KBS. Svoju zanietenosť 
pre históriu Gréckokatolíckej cirkvi 
a jej mučeníkov naplno preukázal ako 
člen Historicko-archivistickej komisie 
v beatifikačnom procese s biskupmi 
Pavlom Petrom Gojdičom OSBM 
a ThDr. Vasiľom Hopkom, ktorý začal 
v roku 1998 a ukončil sa slávnostnou 
beatifikáciou biskupa P. Gojdiča v Ríme 
4. novembra 2001 a následne 14. 
septembra 2003 biskupa V. Hopka 
v Bratislave. V súčasnej dobe je 
tiež členom Kňazskej rady, Zboru 
konzultorov pri Gréckokatolíckom 
arcibiskupstve v Prešove, a tiež 
cirkevným cenzorom. Od roku 2013 
je protopresbyterom personálneho 
dekanátu na GTF PU v Prešove. 
Za svoju činnosť mu bol udelený titul 
arcidekana (r. 2001), protojereja (r. 
2008) čím získal aj právo nosiť zlatý 
kríž a nábederník. V roku 2011 mu 
bol Svätou stolicou udelený čestný 
titul Monsignore. Dňa 28. októbra 

2014, potom čo bola GTF PU v Prešove 
Kongregáciou pre katolícku výchovu 
Svätej stolice v Ríme schválená za 
cirkevnú fakultu, bol prof. Peter Šturák 
touto kongregáciou ustanovený za jej 
dekana. 
Prof. Peter Šturák bol viackrát ocenený 
aj na akademickej pôde. V rokoch 
2010 a 2013 mu bola udelená 
Cena rektora Prešovskej univerzity 
v Prešove. Za zásluhy o šírenie dobrého 
mena a rozvoj Prešovskej univerzity 
mu bola v roku 2015 udelená Bronzová 
medaila Prešovskej univerzity a v roku 
2014 Strieborná medaila Prešovskej 
univerzity. V roku 2014 bol tiež 
ocenený Žilinskou univerzitou, kedy 
sa stal nositeľom Pamätnej medaily 
Fakulty humanitných štúdií Žilinskej 
univerzity. 
Tento výpočet ocenení a aktivít Mons. 
prof. Petra Šturáka zďaleka nie je 
úplný. Počas doterajšej pedagogickej 
a vedecko-výskumnej práce 
publikoval vyše 200 publikačných 
domácich a zahraničných výstupov, 
od vedeckých monografií až 
po vedecké a odborné články 
v mnohých prestížnych časopisoch 
a zborníkoch. Aktívne vystupoval na 
desiatkach domácich a zahraničných 
konferenciách, či grémiách, viedol, 
resp. bol členom mnohých vedeckých 
projektov. Potrebné je spomenúť aj 
jeho školiteľskú činnosť, úspešne 
viedol niekoľko desiatok študentov 
v bakalárskom, magisterskom, ale 
najmä doktorskom stupni štúdia.
Jeho hlavná oblasť profesijného 
záujmu sú dejiny Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku, predovšetkým 
dejiny tejto cirkvi v 20. storočí. 
Je autorom vysoko citovaných 
monografií Pavol Peter Gojdič OSBM 
– prešovský gréckokatolícky biskup 
(1926 – 1960) /r. 1997, 2013/ 
a Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu v rokoch 1945 – 
1989 (r. 1999, 2008). Prvá monografia 
má doteraz 79 ohlasov, druhá dokonca 
139. Špecifikom bádateľskej činnosti 
prof. Petra Šturáka je predstavenie 
utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku, resp. v Československu 
po komunistickom prevzatí moci 
v roku 1948. Je spoluautorom 
v zahraničí oceňovanej monografie 
Christian churches in post-communist 
Slovakia: current challenges and 
opportunities (r. 2012). V mnohých 
ďalších publikáciách predstavuje 
neľahké osudy gréckokatolíckych 
biskupov, kňazov a ich rodín, 
ako aj veriacich v totalitnej dobe 
komunistického režimu. Zo všetkých 
možno spomenúť aspoň tieto: 
The legacy of the Greek catholic 
leading personalities and martyrs 
in Slovakia and their contribution 

for the building up of a free Slovak 
society (r. 2016), Liquidation 
of the greek-catholic church in 
Czechoslovakia in 1950`s (r. 2009), 
Utrpení řeckokatolických kněží a jejich 
rodin v době jejich nuceného pobytu 
v Čechách v kontextu pronásledování 
řeckokatolické církve v letech 1950 
– 1968 (r. 2013), Przesladowanie 
Kosciola greckokatolickiego na 
Slowacji przez totalitarny rezim (r. 
2005), Katakombálna Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku (r. 2004), či titul 
Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku 
totalitným systémom (r. 2003).
Prof. Peter Šturák je gréckokatolíckym 
kňazom a vysokoškolským 
pedagógom, ktorý sa svojou 
húževnatosťou, náročnosťou k sebe 
samému, obdivuhodnou chuťou po 
poznaní a poctivou každodennou 
prácou, stáva pre všetkých svojich 
spolupracovníkov vzorom a často 
aj hnacím motorov v ďalšej práci. 
V tejto slávnostnej chvíli je skutočne 
potrebné vysloviť uznanie Mons. 
prof. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD. 
za jeho angažovanosť a plodnú 
prácu v prospech slovenskej 
akademickej komunity, v prospech 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty, 
Gréckokatolíckej cirkvi a vlastne celej 
našej spoločnosti. Svojim prístupom, 
otvorenosťou, zapálením sa pre dobro 
oslovuje mnohých našich študentov 
a pedagógov. Patrí mu za to naša úcta 
a vďaka.
Touto svojou prácou a vlastne celou 
svojou osobnosťou si plne zaslúži byť 
ocenený cenou ÚPN v kategórii Cena 
za prínos pre zachovanie pamäti 
národa.

doc. PhDr. Jaroslav Coranič, 
prodekan GTF PU

Mgr. Jana Lukáčová, doktorandka 
GTF PU
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DEŇ PEDAGOGICKEJ FAKULTY – PF MOVIE STAR

V utorok 25. októbra 2016 to na Pe-
dagogickej fakulte opäť žilo. Ako to 
už býva zvykom, študenti z  Vedecké-
ho krúžku pod vedením dr. Hedvigy 
Kochovej a Študentskej rady PF sa 
spoločne podieľali na príprave výni-
močného dňa. Tohtoročný Deň Pe-
dagogickej fakulty sa niesol v duchu 
filmových hviezd. Čím je tento deň na-
ozaj výnimočný? Myslím, že samotnou 
myšlienkou, študenti pre študentov.
Otvorenie sprevádzal živý film, 
v ktorom si zahrali všetci organi-
zátori svoju hlavnú úlohu. Podu-
jatie v mene pani dekanky otvoril 
dr. Rusňák, a to v role Jamesa 
Bonda. Do programu bohatého 
na rôzne aktivity sa so záujmom 
zapájali nielen študenti, ale aj 
pedagógovia z našej fakulty. 
Lavínu zábavy spustila tanečná 
škola Let’s Dance. Vedomosti ste 
si mohli overiť v kvíze s ukážkami 

filmov alebo soundtrackov, kde 
medzi sebou súperilo družstvo 
pedagógov a družstvo študentov. 
Bolo zaujímavé sledovať študen-
tov, ako sa snažili zdolať peda-
gógov, ktorých vedomosti boli 
naozaj skvelé. Veľký úspech zožali 
tradičné Nákupné maniačky, tento 
rok s prívlastkom hollywoodske. 
O neutíchajúci smiech a neopa-
kovateľnú atmosféru sa postarala 
aj dr. Anna Derevjaníková a jej 

kolegyne a kolegovia v pozícii 
súťažiacich aj poroty. Mnoho vôní 
a dobrá nálada nechýbali ani pri 
súťaži Master Chef, kde sa varili 
samé dobroty. Tešiť sme sa mohli 
aj na  Konkurze do filmu (Partič-
ka), kde si študenti spolu s pe-
dagógmi mohli vyskúšať niečo 
z improvizácie a dabingu. Prejsť 
ste sa mohli po červenom kober-

ci, odfotiť s Oscarmi, položiť si 
svoju filmovú hviezdu na chodník 
slávy. Počas celého dňa ste mohli 
stretnúť filmové postavy zo zná-
mych či menej známych filmov, 
napr. Great Gatsby, Piráti z Kari-
biku, Raňajky u Tiffanyho, Harry 
Potter, Winnetou, Hriešny tanec. 
Oddýchnuť si a pozrieť niektorý 
z oscarových filmov či popíjaní 
kvalitných čajov a diskutovaní 
pri krásnej atmosfére v Čajovni 
u Tiffanyho.
Tento deň patrí študentom, ktorí 
si ho každý rok patrične užívajú. 
Avšak veľmi nás študentov teší, 
že do aktivít sa zapájajú aj pe-
dagógovia, ktorí tento deň robia 
ešte výnimočnejším. Zábava po-
čas dňa gradovala, spoločne sme 
si spríjemnili a spestrili život na 
fakulte a čo dodať na záver. Teší-
me sa na ďalší Deň Pedagogickej 
fakulty, a to už o rok!

Veronika Majdová
Foto: Peter Holdok
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ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

Výskumní pracovníci Prešovskej univerzity budú analyzovať vybrané zlož-
ky životného prostredia (voda, pôda, vzduch) na slovensko-ukrajinskom 
pohraničí. Na tento výskum získali financie z Nórskeho finančného me-
chanizmu v celkovej výške 139 626 EUR. 
Projekt s názvom „Analýza a hodno-
tenie stavu zložiek životného prostre-
dia v prihraničnej oblasti SR- UA pre 
zabezpečenie trvalej udržateľnosti 
územia“ predpokladá analyzovať 
zložky životného prostredia v prihra-
ničnom území Slovenska a Ukrajiny. 
Terénny výskum sa bude realizovať 
na území okresov Michalovce, Sob-
rance a Trebišov, na území Ukrajiny to 
budú rajóny Užhorodský, Perechynský 
a Veliky Bereznyansky. 
Územie slovensko-ukrajinského 
pohraničia sa vyznačuje viacerými 
špecifikami. Tieto sú ako v oblasti 
prírodno-klimatickej, tak aj kultúrnej 
či hospodárskej. Historická previa-

zanosť území spojená s nízkou jazy-
kovou a kultúrnou bariérou vytvára 
predpoklady pre efektívnu spoluprácu 
na spoločnom rozvoji. Z hľadiska 
environmentálnej regionalizácie 
sa prihraničné územie vyznačuje 
značnou heterogenitou kvality ži-
votného prostredia: od prostredia 
vysokej kvality na severe (1. stupeň 
- s existenciu Národného parku Po-
loniny) po prostredie narušené (4. 
stupeň - zemplínska zaťažená oblasť 
a značne narušený Latorický okrsok). 
Tento stav prostredia má presahy 
až do prihraničných oblastí Ukrajiny. 
Z hospodárskeho hľadiska ide o eko-
nomicky najmenej rozvinuté územie 

Slovenska.
Na projekte okrem Prešovskej uni-
verzity, ako hlavné riešiteľa projektu, 
participujú aj dva subjekty z Ukrajiny 
a taktiež partner z Nórska. Výskumné 
aktivity na Slovenskej strane hranice 
bude zabezpečovať riešiteľský kolek-
tív pozostávajúci z viacerých katedier 
Fakulty manažmentu, predovšetkým 
z Katedry environmentálneho ma-
nažmentu, kde budú súčasne spra-
covávané výsledky analýz terénneho 
výskumu realizovaného vo vyššie 
uvedených oblastiach. 
Pre dosiahnutie cieľov tohto nórskeho 
projektu budú na projekte participo-
vať o.i. aj viaceré subjekty zo sloven-
skej a ukrajinskej strany tak, aby bola 
zabezpečená heterogenita vedeckých 
a odborných profilácií partnerov 
(vysoké školy, výskumné ústavy, 
neziskové organizácie a združenia). 
Vďaka zapojeniu partnera z Nórska 
do implementácie projektu sa využijú 
skúsenosti získané z realizácie príbuz-
ných projektov z iných území. 
Na základe získaných výsledkov bude 
ďalej možné modelovať variantné 
riešenia pre efektívne využitie území 
so zapojením miestneho obyvateľstva 
tak, aby navrhované riešenia prispie-
vali k trvalo udržateľnému hospodár-
skemu rozvoju území pri rešpektovaní 
ochrany životného prostredia.
Bližšie informácie o projekte je 
možné nájsť na webových stránkach 
norwagrants.sk

Roman Vavrek
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LIPTOVSKÁ TEPLIČKA A VAŽECKÁ JASKYŇA 
DESTINÁCIE, KTORÉ NAVŠTÍVILI ŠTUDENTI FAKULTY MANAŽMENTU

Dňa 12. 10.2016 Katedra environ-
mentálneho manažmentu v spo-
lupráci s Katedrou manažmentu 
a Katedrou turizmu a hotelového ma-
nažmentu na Fakulte manažmentu 
zrealizovala exkurziu Poľnohospodár-
skeho podielnického družstva v Lip-
tovskej Tepličke, ktoré sa pýši viace-
rými BIO certifikátmi i oceneniami. 
Okrem exkurzie tejto biofarmy ďalšie 
kroky študentov v tento deň viedli do 
historickej časti samotnej obce, do 
múzea ľudových tradícií obce a na-
koľko v tomto regióne sa nachádza aj 
Važecká jaskyňa, absolvovali sme ex-
kurziu aj v nej. Záujem o exkurziu bol 
zo strany študentov veľký. Zúčastnili 
sa jej študenti študijného programu 
Environmentálny manažment, pre 
ktorých bola táto exkurzia primárne 
určená. Zastúpenie mali všetky roční-
ky v rámci bakalárskeho ako aj ma-
gisterského stupňa štúdia. Exkurzia 
bola realizovaná za podpory projektu 
KEGA 032PU-4/2014.
Liptovská Teplička je Dedinou roka 
2007, typickou so zachovanými tera-
sovými políčkami i ďalšími zaujíma-
vosťami, ktoré lákajú turistov počas 

celého roka. Sú nimi pivnice na ze-
miaky vyhĺbené kolmo do zeme, 
ktoré sú v takomto počte a koncen-
trácii európskym unikátom. Hĺbku 
dosahujú 2,5 - 3 m, majú hruškovitý 
tvar, smerom hore sa zužujú. Vďa-
ka stabilnej teplote 2 až 6 °C si ze-
miaky udržia dobrú kvalitu po celý 
rok. Do jednej pivničky sa zmestí 
30 i viac vriec zemiakov. Dodnes sa 
používa 419 zemiakových pivníc. 
Okrem nich sú pre turistov atrak-
tívne aj pôvodné drevené zrubové 
domy, ktoré sa tu budovali až do po-
lovice minulého storočia a vytvárajú 
hustú a miestami nepravidelnú 
ulicovú zástavbu. Takáto hustá zá-
stavba však bola ohrozená častými 
požiarmi a aby pri prípadnom po-
žiari neprišli obyvatelia o všetky 
zásoby, stavali sa stodoly na okraji 
obce mimo obytných domov. Na-
priek tomu sa však niektoré stodoly 
nepodarilo pred požiarom uchrániť, 
čoho následkom je veľká prázdna 
plocha medzi stodolami. Dodnes 
má Liptovská Teplička na území 
Stodolištia evidovaných 117 stodôl. 
Važecká jaskyňa svojou dĺžkou patrí 

medzi kratšie sprístupnené jaskyne. 
V jaskyni je však bohatá snehobie-
la sintrová výzdoba, malé jazierka 
a významné paleontologické nále-
zisko kostí jaskynných medveďov, 
ktorí celoročne obývali jaskyne, kde 
tiež odchovávali mláďatá. Medvede 
boli prevažne bylinožravcami, živil 
sa rastlinami a bobuľami. Dĺžka pre-
hliadkovej trasy Važeckej jaskyne je 
235 metrov, takže nebola pre štu-
dentov fyzicky náročnou trasou. 
Hlavnou myšlienkou usporiadania 
tejto exkurzie bolo to, že cieľom 
univerzitného vzdelávania je okrem 
získania teoretických poznatkov 
z prednášok a seminárov, ponúk-
nuť študentom aj kontakt s praxou, 
s možnosťou aplikácie získaných 

vedomostí a jednou z obľúbených 
foriem pre študentov sú práve exkur-
zie. Pevne veríme, že táto exkurzia 
prispela k zvýšeniu odbornosti štu-
dentov v danej oblasti a ich záujmu 
o uplatnenie sa v nej, a zároveň po-
skytla priestor pre nadviazanie profe-
sionálnych kontaktov i spoznanie sa 
študentov navzájom. 

RNDr. Jana Mitríková, PhD.
Katedra turizmu a hotelového 

manažmentu
FM PU v Prešove

PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Katedra manažmentu FM PU 

v Prešove
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ODBORNÝ SEMINÁR 
„DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNA STABILIZÁCIA“
V rámci medzifakultnej spolupráce 
Fakulty športu s Fakultou zdravot-
níckych odborov PU v Prešove je 
riešený projekt grantovej agentúry 
KEGA Inovácia zdravotne orientova-
ných edukačných prostriedkov pre 
budúcich učiteľov tesnej a športovej 
výchovy a odborníkov pre šport 
a zdravie. Dňa 19. októbra 2016 sa 
zúčastnili doc. Mgr. Rút Lenková, PhD. 
(vedúca projektu), PaedDr. Iveta Bor-
žíková, PhD., PhDr. Wioleta Mikuľá-
ková, PhD. a Mgr. Katarína Urbanová 
odborného seminára Dynamická 
neuromuskulárna stabilizácia, ktorý 
bol organizovaný Katedrou zdravotnej 
telesnej výchovy a telovýchovného 
lekárstva Fakulty telesnej výchovy 
a športu Karlovej Univerzity v Prahe. 
Hlavným prednášajúcim bol sve-
toznámy český odborník prof. Paed-
Dr. Pavel Kolář, PhD. Profesor Kolář 
je fyzioterapeut, zakladateľ diagnos-
tického a terapeutického konceptu 
„Dynamická neuromuskulárna stabi-
lizácia“ (DNS), ktorý sa profesionálne 
zameriava na kineziológiu a pohy-
bovú patológiu detí. Medzi odbor-
nou verejnosťou je známy aj vďaka 
svojej fyzioterapeutickej starostlivosti 
o českých vrcholových športovcov. 
Absolvoval Fakultu telesnej výchovy 
a športu UK v Prahe, odbor telesná 
výchova – rehabillitácia, od roku 
2000 je prednostom Kliniky rehabili-
tácie a telovýchovného lekárstva 2. 
Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, 
prodekanom 2. LF UK v Prahe, známa 
je jeho prednášková činnosť na reno-
movaných zahraničných univerzitách 
a klinikách v USA, Kanade, Japonsku, 
Singapure, Austrálii, Švédsku, Fran-
cúzsku, Izraeli, Novom Zélande a i. 
Seminár bol určený pre učiteľov 
vysokých škôl zaoberajúcich sa vý-
skumom a vyučovaním zdravotnej 

telesnej výchovy, bol rozdelený do 
dvoch teoretických blokov: „Gnos-
ticko – percepčná funkcia postury“ 
a „Posturálna funkcia postury“.
 Základom konceptu DNS, sú elemen-
tárne princípy ľudskej motoriky, ktoré 
sú ukazovateľom stavu riadiacej funk-
cie centrálnej nervovej sústavy. Na 
základe diagnostiky je možné veľmi 
citlivo ovplyvňovať posturálne a loko-
močné funkcie pomocou špeciálnych 
cvičení. Zásadné je, že dochádza 
pomocou spätnej väzby k ovplyvne-
niu CNS a trvalej úprave pohybových 
vzorcov, ktoré riadi. Pohybovú úroveň 
jedinca je možné diagnostikovať 
a zároveň cielene a dlhodobo ovplyv-
ňovať a optimalizovať. Tento koncept 
je široko využiteľný napríklad v zdra-
votnej telesnej výchove, vo fyziote-
rapii a v rôznych medicínskych odbo-
roch. Dynamická neuromuskulárna 
stabilizácia je nástrojom, ktorý posú-
va diagnostické a terapeutické úvahy 
z prostého hľadania a ovplyvňovania 
jednotlivých lokálnych porúch sme-
rom ku komplexnému uvažovaniu. 
Prostredníctvom prvej prednášky 
Gnosticko – percepčná funkcia 
postury profesor Kolář v základe 
predstavil problematiku porúch ide-
omotorických funkcií, od ktorých sa 
odvíja kvalita posturálnych funkcií. 
Ideomotorické funkcie majú význam 
pre vznik niektorých tráum, degene-
ratívnych porúch, entezopatií a ďal-
ších ortopedických porúch. Vplývajú 
na neúspešnú pohybovú reedukáciu 
poúrazových stavov a bolestivých 
stavov. Sú tvorené zložkami - gnos-
tickou, motorickou a ideomotoric-
kou. Zdôraznil nutnosť zaradenia 
testov ideomotorických funkcií do 
diagnostického procesu nutného pre 
kvalitnú stratégiu liečby. Poukázal 
na naliehavosť integrácie s postupmi 

pedagógov, špeciálnych pedagógov, 
ergoterapeutov a ďalších odborníkov 
pri práci s osobami trpiacimi týmito 
poruchami. Pomocou názorných videí 
a krátkych kazuistík prezentoval vý-
sledky tréningu porušených funkcií. 
Druhá prednáška Posturálna funkcia 
postury bola zameraná na posturálne 
funkcie, ktorých terapia je zloži-
tá, zdĺhavá a odvíja sa aj od kvality 
ideomotorických schopností človeka. 
Boli prezentované teoretické základy 
týkajúce sa postury, mechanizmov jej 
udržiavania a významu pre lokomó-
ciu človeka. Cez názorné pohybové 
ukážky a edukačné videá boli ma-
nifestované princípy fyziologického 
a patologického zapájania sa zložiek 
zabezpečujúcich udržiavanie postury 
a posturálnej stabilizácie bežnej po-
pulácie, pri jej pohybových aktivitách, 
ale aj aplikačne v tréningovom pro-
cese známych športovcov v jednotli-
vých odvetviach športu. 
Jedinečnosť dynamickej neuromusku-
lárnej stabilizácie ako diagnostického 
a terapeutického konceptu je v chá-
paní jeho ontogenetických súvislostí 
a v jeho využití v širokom interdisci-
plinárnom spektre. Jednoznačne 
ho je možné zaradiť k inovatívnym 
zdravotne orientovaným edukačným 
prostriedkom pre budúcich učiteľov 
telesnej a športovej výchovy, odbor-
níkov pre šport a zdravie, fyziotera-
peutov, rehabilitačných pracovníkov. 
Seminár patril k obohacujúcim, ve-
decky i prakticky motivujúcim podu-
jatím pre všetkých jeho účastníkov. 

doc. Mgr. Rút Lenková, PhD. 
a PaedDr. Iveta Boržíková, PhD. 

Fakulta športu PU v Prešove
PhDr. Wioleta Mikuľáková, PhD. 

a Mgr. Katarína Urbanová 
Fakulta zdravotníckych odborov PU 

v Prešove
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FAKULTU MANAŽMENTU NA 
PREŠOVSKEJ UNIVERZITE V PREŠOVE 
POCTILA NÁVŠTEVA Z ČÍNSKEJ 
UNIVERZITY

Návšteva z čínskej univerzity Zhe-
jiang University of Finance and Eco-
nomics v minulom týždni na Fakulte 
manažmentu v Prešove je jedným 
z výsledkov rokovania dekana Fakulty 
manažmentu prof. Ing. Róberta Štef-
ka, Ph.D. a prodekanky fakulty pre 
zahraničné vzťahy Mgr. Evy Benko-
vej, PhD., ktoré sa konalo ešte v júni 
2016 v Číne na tejto univerzite a jej 
fakultách s ekonomickým zamera-
ním. 
Táto prestížna vyše 60-ročná čínska 
univerzita má 24 tisíc študentov. Uni-
verzita Zhejiang University of Finance 
and Economics (ZUFE) ponúka množ-
stvo programov ekonomického typu, 
niektoré sú podobné ako má Fakulta 
manažmentu v Prešove. Mnoho 
vyučovacích predmetov je rovnako 
zameraných, ako majú jednotlivé 

katedry Fakulty manažmentu na Pre-
šovskej univerzite v Prešove. Čínska 
univerzita má však okrem ekonomic-
kého zamerania aj niektoré fakulty 
orientované na ďalšie spoločenské 
vedy. Preto už na rokovaní v Číne za 
účasti ich rektora a dekanov bolo 
navrhnuté, aby sa v Prešove podpí-
salo širšie memorandum o spolupráci 
medzi oboma univerzitami, s čím 
následne rektori oboch univerzít sú-
hlasili.
Na Fakultu manažmentu prišlo 6 
čínskych akademikov zo Zhejiang 
University of Finance and Economics, 
a to: prof. Zhong Xiaomin, rektor 
ZUFE, prof. Li Lianhua, dekan School 
of Accounting, prof. Feng Rui, de-
kanka School of Information Mana-
gement and Engineering, prof. Yao 
Hong, prodekanka School of Huma-
nities and Communication, associate 
prof. Chen Shuying a Mr. Li Xunmao 
zo School of Foreign Languages. 
 „V Prešove sme prvýkrát, prišli 
sme v nedeľu večer a hneď sme 
absolvovali prehliadku mesta. 
Mesto je krásne, očarilo nás,“ do-
zvedeli sme sa od prof. Li Lianhua, 
dekana School of Accounting. 
Spolupráca jednotlivých fakúlt čínskej 
univerzity s Fakultou manažmentu 
a prípadne aj s inými fakultami Pre-
šovskej univerzity v Prešove sa bude 

týkať, samozrejme, hlavne štúdia 
a výskumu. „Naša univerzita a fa-
kulta manažmentu v Prešove má 
mnoho spoločných prienikov, kde 
sa dá nájsť možnosť spolupráce. 
V prvom rade pôjde o výmenu štu-
dentov, my aj naši čínski študenti 
máme veľký záujem, aby študovali 
na vašej fakulte a univerzite. Dru-
hou veľkou oblasťou, kde sa chce-
me realizovať, je oblasť výskumu. 
Pôjde o interkultúrne záležitosti, 
o oblasť manažmentu, financií, 
špecifík biznisu a marketingu, či 
vnímanie kultúrnych odlišností 
v rámci manažmentu a marketin-
gu,“ vyjadril prof. Zhong Xiaomin, 
rektor Zhejiang University of Finance 
and Economics. 

„Veríme, že aj zo strany našich 
študentov bude záujem o štúdium 
v Číne, lebo v podpísanom memoran-
de o porozumení sa obe strany do-
hodli, že v jednom akademickom 
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roku vyberú a vyšlú recipročne päť 
študentov,“ povedal dekan prof. Ing. 
Róbert Štefko, Ph.D. Ako ďalej dodal, 
nadviazať úspešnú spoluprácu medzi 
oboma stranami sa podarilo vďaka 
ich nedávnej návšteve v krajine eger-
ského polmesiaca v júni. 
Čínski akademici predložili fakul-
te manažmentu návrh na double 
degree diploma na bakalárskom 
stupni štúdia (čínsky partner má 
s tým bohaté skúsenosti s Kanadou). 
Zároveň sa analyzovali možnosti na 
vzájomné výmenné pobyty pre štu-
dentov a učiteľov obidvoch univerzít 
(na tejto čínskej univerzite majú 
500 zahraničných študentov zo 60 
krajín, zatiaľ žiadneho zo Slovenska). 
Analyzovali sa návrhy na spoločný 
vedecký projekt v oblasti zvládania 
náročných situácií manažérov, v ob-
lasti vnímania obchodu a marketingu 
nehmotných produktov, psychológie 
obchodu, nákupného správania a vní-
mania spotrebiteľov v interkultúrnom 
kontexte.
Po rokovaní na Fakulte manažmentu 
sa presunula návšteva v sprievo-
de dekana a prodekanky Fakulty 
manažmentu následne na rektorát 

Prešovskej univerzity v Prešove, kde 
bolo medzi rektorom prof. PhDr. Petra 
Konyom, PhD. a rektorom prof. Zhong 
Xiaomin, za prítomnosti prorektora 
doc. Ing. Ladislav Suhányiho, PhD. 
podpísané memorandum o poro-
zumení a spolupráci medzi oboma 
univerzitami. 
Zástupcovia slovenskej a čínskej uni-
verzity sa dohodli, že budú navzájom 
spolupracovať v oblastiach výskumu 
spoločného záujmu. Výskumné témy 
môžu zahŕňať komparatívny výskum 
zameraný na hospodársky rozvoj 
a spoločenskú kultúru medzi oboma 
krajinami. 
Spolupráca medzi čínskymi a pre-
šovskými akademikmi by sa mala 
prejaviť aj v spoločnom publikovaní 
a bude uvádzaná v publikáciách, 
ktoré vzniknú zo spoločného vý-
skumu. Napríklad čínski akademici 
prejavili záujem publikovať výsledky 
svojej vedeckej práce na prešovskej 
fakulte manažmentu v časopise 
“Journal of Economics and Business: 
Research and Practice”, pričom zá-
roveň vyjadrili svoj záujem o účasť 
na medzinárodnej vedeckej kon-
ferencii, ktorú organizuje Fakulta 
manažmentu pravidelne každý druhý 
rok. V súvislosti s tým prejavili čínski 
akademici z partnerskej univerzity 
úmysel podieľať sa na publikovaní 
svojich príspevkov aj v konferenčných 
zborníkoch vydávaných na fakulte 
v Prešove. 
Ďalšia časť spolupráce zahŕňa vý-
menu akademických pracovníkov 

obidvoch univerzít. Každá strana 
má právo vybrať a vyslať učiteľov 
na partnerskú univerzitu, buď za 
účelom plnenia krátkodobých alebo 
dlhodobých úloh. Učitelia by po-
skytli na partnerskej univerzite série 
prednášok z oblasti ekonómie, ma-
nažmentu, ale po dohode aj v iných 
oblastiach, napríklad kultúry, jazykov 
a pod. 
Za účelom posilnenia vzájomné-
ho porozumenia a podpory, ako aj 
vzájomnej spolupráce na základe 
recipročného prijatia by si návštevy 
mohli vymeniť aj členovia vedenia 
oboch univerzít a ich ďalších fakúlt. 
Na stretnutí sa zástupcovia obidvoch 
univerzít taktiež dohodli na spoluprá-
ci pri vytvorení spoločného programu 
v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom spoločne vzdelávať 
študentov na magisterskom a dok-
torandskom stupni štúdia. Zároveň by 
sa mali realizovať fóra a krátkodobé 
školiace programy pre podnikateľov 
z malých a stredných podnikov, pri-
čom obidve univerzity sa zaviazali 
poskytovať ďalšie aspekty vzdeláva-
nia a odbornej prípravy.
Obe strany sa dohodli, že budú 
aktívne spolupracovať a vymenujú 
pracovníkov, profesionálov, ktorí budú 
zodpovední za vytvorenie spoločnej 
pracovnej skupiny. Táto pracovná 
skupina bude mať na starosti koor-
dináciu a zvládnutie záležitostí tejto 
spolupráce.

Mgr. Richard Fedorko, PhD.
Foto Archív FM

PREZENTÁCIA KNIHY OTVORENÉ HORIZONTY
Dňa 10.11. 2016 sa na Gréckokato-
líckej teologickej fakulte v Prešove 
sa v rámci Týždňa vedy a techniky 
uskutočnila prezentácia knihy Otvo-
rené horizonty. Podujatie otvoril 
zástupca vydavateľa doc. Michal 
Hospodár. Predstavil autora prezen-
tovanej publikácie RNDr. Mikuláša 
Bánóa, CSc., bývalého pracovníka 
Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
v Košiciach. Úryvok z prezentovanej 
knihy o veľkom tresku prečítala štu-
dentka GTF PU Božidara Lukáčová. 
Prítomní sa následne započúvali do 
odborného výkladu prierezových tém 
knihy v podaní jej autora. Nadšený 
výklad vzniku vesmíru a jeho rozpí-
nania, vzniku jednoduchého života až 
po Homo sapiens striedalo autorovo 
celoživotné vyznanie lásky k vede. 
Jednou z nosných myšlienok vinúcich 
sa celou knihou je presvedčenie, že 

pravá veda a náboženská viera si 
neprotirečia. Sú len akoby dvoma 
krídlami, ktoré povznášajú ľudského 
ducha k pravde. Svoje poďakovanie 
k filozofickým pohľadom na vysvetle-
nie stvoreného sveta autorovi tlmočil 

prof. Pavol Dancák. Podujatia sa zú-
častnili študenti teológie, laici, odbor-
ná verejnosť a príbuzní autora. Záver 
vydarenej akcie patril autogramiáde.

Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

na fakultách
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NÁVŠTEVA Z RUSKEJ FEDERÁCIE
(KAZAŇSKÁ FEDERÁLNA UNIVERZITA)
Od 19. Septembra 2016 na 
Katedre ekonómie a ekonomiky, 
Fakulty Manažmentu Prešovskej 
univerzite v Prešove pôsobí v rámci 
svojej trojmesačnej zahraničnej 
výskumnej stáže Askar Nailevich 
Mustafin, vyučujúci asistent 
z Kazaňskej Federálnej Univerzity, 
inštitútu manažmentu, ekonómie 
a financií, katedry Ekonomickej 
teórie. Jeho odborná kvalifikácia 
zahŕňa národnú ekonómiu, 
manažment a ekonomickú teóriu 
ako aj kriminológiu a trestné právo. 
V rámci svojej výskumnej činnosti sa 
zameriava na controlingový proces 
ľudského kapitálu cez nefinančné 
stimuly v podnikoch inovatívneho 
rozvoja. V rámci svojho pôsobenia 
na tejto zahraničnej stáži sa 
zúčastnil aj fakultnej konferencie 
Management 2016 „International 
Business and Management, Domestic 
particularities and emerging Markets 
in the Light of Research“, ktorá sa 
konala 30. 9. – 2. 10. 2016 v Novom 

Smokovci vo Vysokých Tatrách. Počas 
svojej stáže spracoval a odoslal 
príspevok do fakultného časopisu 
Journal of Management and Business: 
Research and Practice pod názvom: 
„Quality features of human capital in 
the present stage of development of 
innovative economy evidence from 
federal subject of Russian Federation 
– Republic of Tatarstan”. Taktiež 
sa aktívne zapája do programu 
EURAXESS pre mladých zahraničných 
výskumníkov a absolvuje kurzy 
Slovenského jazyka. Pravidelne sa 
zúčastňuje porád organizovaných 
na Katedre ekonómie a ekonomiky 
ako aj seminárov z predmetu 
Makroekonómia a to nielen ako 
prísediaci, ale aj ako prednášajúci 
(prezentoval súčasný stav danej 
problematiky v podmienkach 
Ruskej Federácie). V spolupráci 
s interným doktorandom Dominikom 
Girom sa venovali aj výskumnému 
problému, ktorý čiastočne spracovali 
vo vedeckom materiály pod názvom 

„Features of Russian economy in the 
context of innovative modernization 
and increasing role of human 
capital”, ktorý bol odoslaný na 
posúdenie do vedeckého časopisu 
Academy of Strategic Management 
Journal.

doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD., 
Mgr. Dominik Gira

Foto: Archív FM

STÁŽ PROFESORA GTF V CENTER FOR THE STUDY 
OF CULTURE AND VALUES NA THE CATHOLIC 
UNIVERSITY OF AMERICA VO WASHINGTONE

V auguste a v septembri prof. PhDr. 
Pavol Dancák, PhD., vedúci Katedry 
filozofie a religionistiky Gréckokato-
líckej teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove absolvoval stáž 
v Center for the Study of Culture and 
Values na The Catholic University of 
America vo Washingtone v rámci pro-
jektu „Re-Learning to be Human for 
Global Times: Structure and Role of 
Compassion“. Riešitelia projektu po-
chádzali z Číny, Etiópie, Indie, Poľska, 
Portugalska, Rakúska, Ruska, Sloven-

ska, Spojených štátov amerických, Sri 
Lanky, Španielska, Talianska, Thajska, 
Ugandy a Vietnamu. Osemnásť člen-
ný medzinárodný kolektív bádateľov 
pod vedením hlavného riešiteľa prof. 
dr. João J. Villa-Chã SJ z Filozofickej 
fakulty Gregorovej univerzity v Ríme 
sa sústredil na preskúmanie súcitu 
z pohľadu filozofie, histórie, teológie 
a sociológie. Aktuálnosť skúmanej 
problematiky podčiarkujú súčasné 
reálie, v ktorých je zrejmá naliehavá 
potreba znovuobjaviť vysoké morálne 
hodnoty prepojené so 
súcitom, ktorý je funda-
mentálnou podmienkou 
pre kreáciu a mani-
festáciu skromnosti, 
láskavosti a zhovieva-
vosti. Odmietanie sú-
citu a nevďačnosť voči 
druhému manifestuje 
pýchu, ktorá zameriava-
júc sa na seba vytvára 
osobné i spoločenské 
deviácie. Filozofické 
skúmanie úlohy súcitu 

v kultúrach a civilizáciach je hľadaním 
kultúrneho respektíve spirituálne-
ho elementu, ktorý by bol schopný 
transformovať ľudí na občanov novej 
polis kráčajúcich k dobru a spravodli-
vosti. Výsledky práce členov riešiteľ-
ského kolektívu budú publikované 
v budúcom roku v kolektívnej mo-
nografii a v zahraničných vedeckých 
časopisoch. 

Mgr. Ing. Barbara Baloghová, 
doktorandka GTF

Prešovská univerzita v Prešove
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Prešovská univerzita v Prešove

REPREZENTOVALI SME
Dňa 13.11 sa študenti Prešovskej uni-
verzity zúčastnili Študentského behu 
v Bratislave ktorý, sa každoročne koná 
pri príležitosti medzinárodného dňa 
študentov. Cieľom podujatia je pripo-

menúť si novembrové udalosti rokov 
1939 a 1989. Udalosti, ktoré zmenili 
našu spoločnosť a sú pre nás stále 
významné, či si na ne spomíname, 
alebo nie. 17. novembra 1939 totiž 
odvážne povstali pražskí vysokoškoláci 
proti nacizmu a fašizmu šíriacemu 
sa Európou. O polstoročie neskôr, 16. 
novembra 1989 v Bratislave a 17. 
novembra 1989 v Prahe, to boli opäť 
mladí ľudia, ktorí spustili proces konca 
socialistického režimu, vlády jednej 
– komunistickej strany v bývalom 
Československu. V tom čase, kto si na 

to nespomína, študenti bežali pred 
policajtmi. V dnešnej dobe, našťastie, 
bežia študenti, a nie len oni, za pod-
pory a ochrany polície. 
Tento rok bežcov čakali náročné be-
žecké podmienky, a so silným vetrom 
a teplotou 1°C sa najlepšie popaso-
vala Bratislavská FTVŠ. Bežecký tým 
našej univerzity, v zložení Dominik 
Jakubkovič, Radoslav Sochovič, Lukáš 
Franko, Richard Purdeš a Ján Jopek 
sa umiestnil na vynikajúcom druhom 
mieste. Tretí skončili opäť domáci 
a to konkrétne Ekonomická univer-
zita v Bratislave. Štart pretekov, bol 
skutočne predzvesťou toho, že pôjde 
o študentsky beh, keďže sa štartovalo 
v mlynskej doline, pred vysokoškol-
skými internátmi, trať ďalej pokračo-
vala smerom do centra mesta a bežci 
si tak mohli pohľadom vychutnať 
okrem nábrežia Dunaja taktiež Brati-
slavský hrad, alebo pohľad na známe 
bratislavské UFO. Všetci naši bežci sa 
taktiež zhodli na tom, že najťažšou 
časťou pretekov boli bratislavské 
mosty, ktoré ubrali bežcom najviac síl. 

Naši študenti, 
za finančnej 
podpory 
(štartovné, 
ubytovanie, strava) rektorátu Pre-
šovskej univerzity si okrem 
výborného 
umiestne-
nia odniesli 
aj zážitok 
v podobe 
stretnutia 
s olympijským 
víťazom v chôdzi 
na 50km Ma-
tejom Tóthom, 
ktorý opäť raz 
potvrdil, že je 
nie len skvelým 
športovcom ale 
hlavne skvelým človekom, keď našim 
študentom nielen ochotne zapózo-
val na spoločnej fotografii, podpísal 
štartové čísla ale taktiež si vo svojom 
nabitom programe našiel aj čas nato 
aby s nimi prehodil pár slov. 

študenti Fakulty športu

UNIVERZITA ŠPORTOVALA
V dňoch 14.-24. novembra 2016 sa 
na Prešovskej univerzite pri príleži-
tosti „Dňa študentstva“ pod vedením 
pedagógov Fakulty športu uskutoč-
nili Univerzitné dni športu 2016. 
Študenti mali možnosť zúčastniť sa 
Aerobic party, vedomostnej súťaže, 
plaveckej štafety, cestného behu, 
volejbalového a futsalového turnaja. 
Začiatok Univerzitných dní zahájila 
vedomostná súťaž s témou Rio 2016, 
ktorú odštartovalo každému známe 
Coubertinovo motto „Najdôležitejšie 
v živote nie je zvíťaziť, ale bojovať. 
Hlavné nie je vyhrať, ale odvážne sa 
biť.“ Do súťaže sa zapojilo päť troj-
členných družstiev. Súťaž pozostávala 
z piatich kôl, v ktorom každé družstvo 
dostalo jednu otázku. Ak súťažiaci 
odpovedali priamo, bez poskytnutých 
možností, mohli získať 2 body, s mož-
nosťami 1 bod, ale ak odpoveď bola 
nesprávna, body nezískali. Na konci 
piateho kola nastala zhoda bodov 
u dvoch družstiev, a tak zaznela 26. 
bonusová otázka. Výhercami sa stalo 
zmiešané družstvo členov Fakulty 
športu, Filozofickej fakulty a Grécko-
katolíckej teologickej fakulty. Druhé 
a tretie miesto obsadili družstvá 

z prvého ročníka FŠ. Druhý súťažný 
deň začal plaveckou štafetou na 
4x50m a 4x50m s plutvami, ktorej sa 
zúčastnilo 9 družstiev. Po napínavých 
súbojoch sa víťazmi nakoniec stali 
študenti 3. ročníka FŠ Mattová, Kapi-
tančík, Palanský a Čabala. Po obede 
si na štart pred atletickým štadiónom 
FŠ nastúpilo 36 bežcov z toho 12 
žien a 22 mužov. Do cieľa nakoniec 
šťastne dobehli všetci súťažiaci, kde 
ich čakal teplý čajík. Ako prvá do 
cieľa dobehla v ženskej disciplíne na 
1500m Jarka Vitovičová a v mužskej 
disciplíne na 3000m Dominik Jakub-
kovič. Medzitým sa už v športovej 
hale PU rozcvičovalo 9 zmiešaných 
volejbalových družstiev piatich fakúlt. 
Po namáhavých zápasoch a zdolaní 
všetkých súperov vy-
hralo nakoniec druž-
stvo „Mladé pušky“ 
zložené zo študentov 
FŠ, FP, FF a FZ. 
Súčasťou Univerzit-
ných dní športu bol 
aj Futsalový turnaj, 
ktorý sa konal takisto 
v priestoroch ŠH PU. 
Turnaja sa zúčastnilo 

7 družstiev. Súťažilo sa vyraďovacím 
(KO) systémom a do víťazného kon-
ca to dotiahlo družstvo zmiešané 
z prvákov a tretiakov FŠ. Počas všet-
kých súťažných dní sa študenti mohli 
zúčastniť Aerobic párty, o túto akciu 
sa zaujímali hlavne dievčatá a verte, 
že bolo na čo pozerať. Pod túto akciu 
patrí aj Študentský gymnastický fes-
tival, ktorý ukončil všetky akcie dňa 
24.11.2016 v Gymnastickej telocvični 
na Jarkovej 47 v Prešove. 
Celkovo sa na Univerzitných dňoch 
športu zúčastnilo viac ako 300 sú-
ťažiacich a približne stovka divákov 
a my sa už teraz tešíme na ďalšie 
ročníky. 

Jakub Tomáš, Dávid Trochan

na fakultách
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SPOLOČNOSŤ PARKINSON SLOVENSKO NA PBF PU
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
nadviazala v r. 2016 spoluprácu so 
Spoločnosťou Parkinson Slovensko 
(SPS). 
SPS je občianske združenie s cieľom 
pomáhať parkinsonikom (a aj ich prí-
buzným) prekonávať a kompenzovať 

dôsledky ich postihnutia, pomáhať 
prekonávať psychické bariéry, posky-
tovať informácie a poradenstvo, stre-
távať sa a nadväzovať kontakty, rozví-
jať športové pohybové aktivity a byť 

istotou pre členov, že sa majú na 
koho obrátiť so svojimi problémami. 
Preto sa snaží spolupracovať s odbor-
níkmi z radov lekárov, farmaceutov, 
psychológov, s osobnosťami zo soci-
álnej sféry, so zástupcami inštitúcií 
ako sociálna poisťovňa, ministerstvo 
práce, zdravotné poisťovne, atď. Lo-
gickým krokom bolo teda nadviazať 
kontakt aj s poskytovateľmi vzdeláva-
nia v sociálnej práci, zatiaľ však ako 
s jedinou spolupracuje SPS s Pravo-
slávnou bohosloveckou fakultou.
Zisk zo spolupráce majú obe strany. 
Študenti PBF so záujmom o proble-
matiku majú živý kontakt s členmi 

SPS, ktorý využijú mimo iné i pri 
tvorbe svojich záverečných prác. 
Organizácia odborných prednášok 
a seminárov (kde vystupujú ľudia 
z praxe hlavne z radov odborníkov 
mimo PBF) obohatí ako členov SPS, 
tak našich študentov. 
Spolupráca fakulty s organizáciami 
ako SPS Slovensko umožňuje tak po-
trebný kontakt s praxou, dôležitý pre 
všetky pomáhajúce profesie, sociálnu 
prácu nevynímajúc.

Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
Sociálnopsychologické laborató-

rium PBF PU

Ing. Viliam Haring, podpredseda SPS a pani Marta Petrová, 
predsedníčka klubu Prešov,  

na stretnutí v priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulty.

ŠTUDENTI FAKULTY MANAŽMENTU 
SLÁVNOSTNE IMATRIKULOVANÍ

Vysokoškolské štúdium je ohraniče-
né dvoma významnými udalosťami 
v živote študenta. Tou prvou je ich 
slávnostné prijatie do zväzku uni-
verzitných študentov – slávnostná 
imatrikulácia a tou druhou, ktorá 

završuje ich úspešné štúdium je ich 
slávnostná promócia. A práve uví-
tanie novoprijatých študentov sa na 
Fakulte manažmentu uskutočnilo 
dňa 16. 11. 2016 – symbolicky deň 
pred sviatkom všetkých študentov, 

za účasti dekana fakulty prof. Ing. 
Róberta Štefka, Ph.D., členov vede-
nia fakulty a vedúcich katedier. 
V akad. roku 2016/2017 sa na ba-
kalárske študijné programy, ktoré 
uskutočňuje Fakulta manažmentu 
zapísalo viac ako 600 študentov. Teší 
nás aj mimoriadny záujem zahranič-
ných uchádzačov o štúdium, ako aj 
skutočnosť, že medzi novoprijatými 
študentmi sú aj študenti zo zahrani-
čia (zväčša z Ukrajiny). 
Spolu s nimi na Fakulte manažmen-
tu študuje v tomto akad. roku 2046 
študentov, čo predstavuje najväčší 
počet študentov spomedzi všetkých 
fakúlt Prešovskej univerzity, ale pre-
dovšetkým dôkazom pretrvávajúcej 
vysokej atraktivity i prestíže fakulty. 
Milí študenti, prajeme vám ,aby ste 
čas v univerzitnom prostredí a na 
našej fakulte strávili čo najproduk-
tívnejšie, ale aj čo najpríjemnejšie. 
V zmysle motta fakulty Talent, 
vzdelanie, úspech! Vám prajeme, 
aby ste cestou vzdelania svoj talent 
naplno využili a znásobili, prajeme 
vám, aby výsledkom vášho snaže-
nia bolo nielen úspešné ukončenie 
štúdia a získanie titulu, ale predo-
všetkým úspech vo vašom ďalšom 
živote. 

doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie a ko-

munikáciu
Fakulta manažmentu

Foto: Archív FM

Prešovská univerzita v Prešove
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ŠTUDENTKA ENVIRONMENTÁLNEHO 
MANAŽMENTU SA STALA VÍŤAZKOU 
NÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE BRAIN FACTORY

Študentka 3.ročníka študijné-
ho odboru Environmentálny 
manažment na Fakulte ma-
nažmentu Denisa Dzubajová, 
sa stala víťazkou národného 
kola on-line súťaže Brain 
Factory, ktorú organizovala 
Agentúra regionálneho rozvo-
ja PSK s podporou Medziná-
rodného vyšehradského fon-
du. Súťaže sa mohol zúčastniť 
každý, kto má inovatívny 
(zatiaľ neexistujúci) nápad, 
rieši konkrétny problém, je 
realizovateľný a je hodný in-
vestície. V rámci priemyselnej 
špecializácie sa mal projekt 
zameriavať na spracovanie 
odpadov, efektívne využitie 
odpadových materiálov, en-
vironmentálnu výrobu alebo 
vytváranie ekologicko-este-
tického dojmu regiónu. Oča-
kávaný spoločenský dopad 
inovácie mal byť sústredený 
na zlepšenie stavu životného 
prostredia v regióne, zníženie 

uhlíkovej stopy, využitie odpado-
vých materiálov , čistejšie ovzdu-
šie, zvyšovanie kvality životného 
prostredia, zníženie nákladov na 
recykláciu alebo celoročné vizuálne 
skrášlenie regiónu.
Víťazný projekt Denisy Dzubajovej bol 
zameraný na zlepšenie stavu život-
ného prostredia využitím odpadových 
materiálov, čím sa zároveň predĺži ich 
životný cyklus .Vo svojom projekte 
popisuje inovatívne využitie pet fliaš, 
prostredníctvom ktorých vyrobila 
environmentálne samo zavlažovacie 
kvetináče. Projekt bol realizovaný 
v spolupráci s Energetickým klastrom 
Prešovského kraja, ktorý sa ako part-
ner fakulty podieľa na odbornej prí-
prave environmentálnych manažérov. 
Víťazka národnej súťaže postúpila do 
medzinárodného kola, ktoré sa kon-
com roka 2016 uskutoční v hlavnom 
meste Maďarska, v Budapešti, kde jej 
držíme palce.

Ing. Martin Rovňák, PhD.
Foto: Archív FM

STRETNUTIE S UČITEĽMI STREDNÝCH ŠKÔL

Dňa 17. júna 2016 sa na pôde 
Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove uskutočnil 
pracovný seminár s názvom Miesto 
dejepisu v systéme vzdelávania na 
stredných školách. Organizátorom 
tohto podujatia bol Inštitút histórie 
Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove. Pracovného 
seminára sa zúčastnili učitelia 
dejepisu a výchovní poradcovia 
stredných škôl z Prešovského 
samosprávneho kraja a Košického 
samosprávneho kraja. V úvode 
podujatia prítomných privítala 
riaditeľka Inštitútu histórie 

Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove doc. PhDr. Ľubica 
Harbuľová, CSc. Pracovný seminár bol 
následne rozdelený do dvoch častí. 
Prvá časť pracovného seminára bola 
venovaná aktuálnym otázkam náplne 
vyučovania dejepisu na gymnáziách 
a stredných odborných školách; ako 
aj aktuálnemu stavu, problémom 
i perspektívam ďalšej realizácie 
pedagogickej praxi študentov odboru 
učiteľstvo akademických predmetov, 
dejepis v kombinácii. V druhej 
časti pracovného seminára bola 
pozornosť sústredená na možnosti 
a formy spolupráce Inštitútu histórie 
Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove so strednými 
školami v Prešovskom a Košickom 
samosprávnom kraji. Po oboch 
častiach pracovného seminára 
nasledovali diskusie, ktoré sa niesli 
v pracovnej a veľmi podnetnej 
atmosfére. 
Na záver pracovného seminára 
zúčastnení zástupcovia stredných škôl 

pôsobiacich na území Prešovského 
samosprávneho kraja a Košického 
samosprávneho kraja konštatovali, 
že prehĺbenie a zintenzívnenie 

vzájomnej spolupráce je v záujme 
všetkých účastníkov a jej synergický 
efekt bude mať pozitívny vplyv 
nielen na prax našich študentov 
na stredných školách, ale výsledky 
spolupráce je možné očakávať aj 
v realizácii spoločných projektov 
rôzneho charakteru. 

Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD. 
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ŠTUDENTI KATEDRY TURIZMU A HOTELOVÉHO MANAŽMENTU 
FM PU ABSOLVOVALI EXKURZIU V BUDAPEŠTI

Ďalšou z radu zahraničných exkurzií, 
ktorú absolvovali študenti Fakulty 
manažmentu PU v Prešove, študijné-
ho programu Turizmus, hotelierstvo 
a kúpeľníctvo 3. ročníka, bola exkur-
zia v metropole Maďarska v Buda-
pešti. Exkurzia Budapešti sa konala 
v rámci predmetu Svetové turistické 
destinácie 25.10.2016. Súčasťou bol 
odborný šesťhodinový výklad maďar-
ského sprievodcu v slovenskom jazy-
ku p. Istvanom Komendom, bývalým 
stredoškolským učiteľom histórie, 
ktorý sa celý svoj profesionálny život 
zaoberal prípravou sprievodcov v ces-
tovnom ruchu a ich vzdelávaniu. Štu-
denti ocenili jeho odborné vedomosti 
z histórie, schopnosť pútavo zaujať 
svojich poslucháčov i dlhoročné skú-
senosti ako sprievodcu.

Hlavné a najväčšie mesto Maďarska 
Budapešť je hospodárskym, doprav-
ným a kultúrnym centrom krajiny. 
Veľkomesto vzniklo v roku 1873 
zlúčením troch dovtedy samostat-
ných miest Budína (maď. Buda, nem. 
Ofen), Starého Budína (maď. Óbuda) 
a Pešti (maď. Pest). Do roku 1918 
bolo hlavným mestom Uhorského 
kráľovstva, v rokoch 1919-1945 Ma-
ďarského kráľovstva po roku 1945 
Maďarskej republiky. Rozprestiera sa 
po oboch brehoch rieky Dunaj na plo-
che 525 km², má 1,76 milióna oby-
vateľov (2016). Prvou našou zastáv-

kou bolo Námestie hrdinov, ktoré je 
známe najmä Pamätníkom milénia. 
Ten pripomína milénium príchodu 
Maďarov do Karpatskej kotliny a jeho 
centrom je 36 metrov 
vysoký stĺp, na vrchole 
ktorého stojí postava 
archanjela Gabriela, 
ktorý sa podľa legendy 
v sne zjavil uhorskému 
kráľovi Štefanovi a po-
núkol mu kráľovskú 
korunu. V polkruhovej 
kolonáde sa nachádza-
jú významné postavy 
maďarskej histórie na 
čele s uhorským krá-
ľom Štefanom. Ďalej 
naša trasa exkurzie po-
kračovala Reťazovým 
mostom cez Dunaj na 
strategický bod nad celou Budapeš-
ťou, na Citadelu. Tá bola postavená 
Habsburgovcami po porážke uhorskej 
revolúcie 1848/49. Počas druhej 
svetovej vojny sa tu odohrávali tvrdé 
boje medzi nemeckou a sovietskou 
armádou. Víťazstvo sovietskej armá-
dy nad Nemcami pripomína Pamät-
ník oslobodenia, ktorý je viditeľný zo 
všetkých strán mesta. Obyvatelia ho 
však vnímajú ako symbol sovietskej 
okupácie. Rybárska bašta je jednou 
z najznámejších pamätihodností Bu-
dína a patrí k najrušnejším miestam 
s nádherným výhľadom na Dunaj 
a peštiansku časť mesta. Okrem iných 
dominánt mesta je v peštianskej 
časti Lipótváros viditeľná z veľkej 
diaľky monumentálna kupola Bazi-
liky svätého Štefana. Je vysoká 96 
metrov, čo má aj svoj historický výz-
nam. Pripomína milénium príchodu 
maďarských kmeňov do Podunajska 
v roku 896. Chrám bol postavený 
v rokoch 1851 až 1905. Ďalšia pre-
hliadka smerovala do centra mesta 
– k parlamentu (jedna z najstarších 
vládnych budov v Európe). Výstavba 
parlamentu začala v roku 1885, keď 
v tom čase vyhrala táto alternatíva 
spolu s ďalšími dvoma návrhmi. Spo-
lu s ním sa začali stavať aj ďalšie bu-
dovy, no po ukončení prác bol predsa 
len potvrdený víťaz, v ktorom v roku 
1904 mohli po prvýkrát uzniesť poli-
tici svoje prvé rozhodnutia. Národná 
pýcha Maďarov patrí medzi najväč-
šie parlamentné budovy v Európe 
a zároveň sa môže pochváliť najho-
nosnejšími priestormi. Od budovy 

parlamentu sme peši prešli centrom 
smerom k tržnici z konca 19. storo-
čia. Podľa štatistiky ju denne navštívi 
40 tisíc návštevníkov z Maďarska a zo 

zahraničia, či už cielene za nákupmi, 
alebo v rámci prehliadky. Veľká tržni-
ca je najväčší krytý trh v Budapešti. 
Na prízemí je veľký výber salám, 
mäsa, syrov, ovocia a zeleniny. Na 
druhom poschodí sa predávajú nielen 
potraviny, ale aj remeselné výrobky, 
odevy, výšivky, suveníry. Obľúbenými 
produktmi sú maďarské štipľavé ko-
renie a víno Tokaj. Centrálna tržnica 
patrí do oficiálnej prehliadky mesta 
a americká televízia CNN ju v roku 
2013 vyhodnotila ako najatrak-
tívnejšiu tržnicu sveta. V rebríčku 
predbehla trhoviská v Thajsku a vo 
Filipínach. 

V decembri študenti absolvujú ex-
kurziu Wieliczky a Krakowa. Všetky 
exkurzie sú pre študentov dobrovoľ-
né, no aj napriek tomu je účasť vždy 
vysoká.

RNDr. Jana Mitríková, PhD. 
KTaHM FM PU v Prešove

Foto: archív autorky
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„PSYCHOLOGICKÉ PRÍČINY 
A PSYCHOLOGICKÉ DÔSLEDKY CHUDOBY“ 
- PROJEKT APVV NA INŠTITÚTE 
PSYCHOLÓGIE FF PU V PREŠOVE
Agentúra na podporu výskumu a vý-
voja (APVV) ako národná grantová 
agentúra podporujúca výskum a vý-
voj na Slovensku zo štátneho rozpoč-
tu vo všetkých odboroch vedy a tech-
niky vyhlásila 9.9.2015 všeobecnú 
výzvu na podávanie projektov (ďalej 
VV 2015). Na výzvu reagovalo 781 
žiadateľov, z toho 100 žiadostí bolo 
evidovaných v rámci spoločenských 
vied. K úspešným 37 žiadateľom 
v tejto kategórii patril aj Inštitút 
psychológie Filozofickej fakulty PU 
v Prešove, ktorý sa ako jedno z pra-
covísk žiadateľskej organizácie Pre-
šovskej univerzity v Prešove uchádzal 
o udelenie finančných prostriedkov 
na riešenie projektu s názvom „Psy-
chologické príčiny a psychologické 
dôsledky chudoby“. Na riešení pro-
jektu sa podieľa 9-členný riešiteľský 
tím pod vedením doc. Mgr. Petra 
Babinčáka, PhD. Členmi riešiteľského 
kolektívu sú: prof. PhDr. Jozef Džuka, 
CSc., Ing. Martin Lačný, PhD., doc. 
PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., 
PhDr. Monika Kačmárová, PhD., Mgr. 
Marcel Martončík, PhD. a 3 interní 
doktorandi inštitútu psychológie: Mgr. 
Matúš Adamkovič, Mgr. Eva Hručšová 
a Mgr. Michaela Kravcová. 
Cieľom tohto príspevku je priblížiť 
čitateľom vecné a obsahové zame-
ranie projektu trvajúceho 4 roky, so 
začiatkom riešenia od 1.7.2016. Už 
v štádiu prípravy projektu z analýzy 
publikácií v danej oblasti vyplynul 
záver, že výskum života chudobných 
má výrazné medzery a systematický 
výskum príčin a dôsledkov chudoby 
je zatiaľ skôr výnimkou. Zvlášť sa 
to týka mentálnych a psychických 
dôsledkov. Psychologické príčiny chu-
doby nie sú skúmané priamo, ale sú 
operacionalizované pomocou pojmu 
„subjektívne presvedčenie“ o príčine 
vlastnej chudoby alebo pomocou 
konštruktu „kauzálne atribúcie“. 
Výskumy realizované v posledných 
2 – 3 rokoch v zahraničí, týkajúce sa 
psychologických dôsledkov chudo-
by, priniesli nasledujúce zistenia: 1. 
zhoršenie psychického zdravia chu-
dobných, 2. zhoršenie kognitívnych 
a exekutívnych funkcií, 3. zhoršenie 
schopnosti sebaregulácie, 4. v chu-

dobných krajinách bol experimentál-
ne preukázaný kauzálny efekt chudo-
by na afekt a stres a kauzálny efekt 
negatívneho afektu na ekonomické 
správanie skúmaných osôb (tzv. dvo-
jitý efekt chudoby). 
Hlavným cieľom projektu APVV je 
preskúmať psychologické príčiny 
chudoby a psychologické dôsledky 
chudoby v oblasti psychického zdra-
via, kognitívneho výkonu, sebaregu-
latívnych spôsobilostí a afektívnych 
stavov vybraných skupín chudobných 
osôb na Slovensku a overiť, v akom 
vzťahu sú k pretrvávaniu chudoby. 
Konkrétne ciele projektu boli vyme-
dzené nasledovne: 1. overiť priamy 
dopad chudoby na afektívny stav 
chudobných a simultánne testovať 
tento efekt ako prediktor zotrvania 
v chudobe (dvojitý efekt), 2. overiť 
zhoršenie kognitívneho výkonu ako 
priameho dôsledku doplnením kon-
troly efektu afektívneho stavu ako 
mediátora, 3. overiť zhoršenie seba-
regulácie v dôsledku chudoby a v prí-
pade potvrdenia zhoršenia testovať 
jeho vzťah k zotrvaniu v chudobe 
(dvojitý efekt). 4. kontrolovať vzťah 
chudoby ku komplexnejším osobným 
a osobnostným charakteristikám 
chudobných osôb, konkrétne k psy-
chickému zdraviu, k životným cieľom, 
k hodnotovým orientáciám, vôľovým 
procesom a osobnostným vlastnos-
tiam, 5. preskúmať efekt ochranných 
psychologických mechanizmov (napr. 
viery v spravodlivý svet, resiliencie, 
copingových stratégií, spirituality 
a pod.) vo vzťahu k psychickým dô-

sledkom chudoby. 
Ciele budú postupne napĺňané 
prostredníctvom jednotlivých etáp 
projektu. Úvodnú etapu predstavuje 
aktuálne prebiehajúca exploračná 
fáza, ktorá zahŕňa intenzívnu rešerš 
vedeckej literatúry z danej oblasti vý-
skumu, operacionalizáciu skúmaných 
kľúčových psychologických premen-
ných, ako aj prípravu predvýskumov 
za účelom adaptácie a overenia plá-
novaných výskumných metodík. Na 
túto etapu bude nadväzovať príprava 
a realizácia pilotných štúdií, ďalej 
aktualizácia výskumného projektu na 
základe uskutočnených predvýsku-
mov. V roku 2018 je plánovaná rea-
lizácia série paralelných výskumov, 
ktorých cieľom bude testovanie te-
oretických modelov. V ďalších dvoch 
rokoch riešenia budú testované 
vzťahy chudoby a komplexných osob-
ných a osobnostných charakteristík 
chudobných, a tiež efektu ochranných 
mechanizmov na psychické dôsled-
ky chudoby. Sumarizácia výsledkov 
projektu bude realizovaná prostred-
níctvom monografie integrujúcej na-
dobudnuté zistenia.
O realizovaných výskumoch a ich 
výsledkoch budeme odbornú verej-
nosť priebežne informovať prostred-
níctvom príspevkov publikovaných 
v odborných vedeckých časopisoch 
či zborníkoch z vedeckých konferen-
cií.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. 

APVV-15-0404
PhDr. Monika Kačmárová, PhD.
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ČO POTREBUJEME K VIANOCIAM!
Najkrajšie sviatky roka očami študentky mediálnych štúdií Stanky Bratkovej!

Stanka, vezmi papierik a spíšeme, čo všetko budeme potrebovať na Via-
noce, čo budeš chcieť piecť a tak. Ok, mami. Len...

V zapätí si len uvedomila, ako rýchlo 
zbehol rok, necelých 365 dní dozadu, 
kedy si povedali to isté. A pritom 
všetko vypálilo úplne inak, než na-
plánovane na papieri. Povedať si, 
resp. naplánovať si toho človek môže 
veľa a do detailov, ale občas nám 
život aj tak vymyslí scenár úplne od-
lišný, než aký sme si naplánovali.
Namiesto voňavého kapra na štedro-
večernom stole si vychutnávala infú-
ziu na nemocničnej posteli, namiesto 
pečenia makaróniek ich dostala ako 
darček počas návštevných hodín, 
namiesto zdobenia stromčeka jej 
ozdobili telo jazvou. Trvalá pamiatka 
na dni radosti a pokoja. S odstu-
pom času sa nad tým všetkým len 
pousmeje. Všetko zlé je na niečo 
dobré, aj „ozdravný pobyt“ v prešov-
skom monobloku práve počas naj-
krajších sviatkov v roku.
Jazva jej pripomína, o čom prichá-
dzajúce Vianoce sú. Nie v tom nega-
tívnom, ľutujúcom sa zmysle, práve 
naopak. No pri slovách o potrebných 
predvianočných prípravách jej však 
prejdú hlavou aj skeptické myšlienky. 
Rovnako aj pri práci v obchodnom 
centre a už automatickom pozorovaní 
ľudí. Ľudí čoraz častejšie hľadajúcich 
ideálny darček pre blízkych, naháňa-
júcich sa za materiálnym. V strese, 
chaose s minimom času. Otrávené 
tváre s výrazom vraviacim Už si 
to kúp a poďme, či Ja ti to kúpim 
a s darčekom pre teba mám po-
koj. Paradox, predvianočný chaos so 
štítkom pokoja.
Preto beriem papier a veci, ktoré 
budeme potrebovať na Vianoce, budú 
nasledovné...
1. Menej hádok, viac pohladení.
2. Menej výhovoriek, viac pravdy.
3. Menej odkladania stretnutí na 

neurčito.
4. Menej plánovania, viac užíva-

nia si prítomnosti.
5. Menej tárania, viac skutočnej 

práce.
6. Menej sľubovania, viac rado-

vania.
7. Menej chcenia, viac dávania.
8. Menej túžby, viac vďaky.
9. Menej pochybností, viac lásky.
10. Menej smútku, viac radosti 

a nekonečno úsmevu. 

Áno, nie sú to konkrétne veci. Sú to 
elementy, ktoré však náš život napĺ-
ňajú viac, oveľa viac než materiálne 
veci, ktorých môžeš mať habadej, ale 
ak sa s nimi nemáš s kým podeliť, 
potešiť, v čom spočíva potom ich 
hodnota?
Pred rokom som mohla dostať aký-
koľvek parádny darček, ale čo z toho, 
keď zdravie nepustilo z lôžka užívať si 
ho? Jediné, čo som mohla na Štedrý 
deň robiť, bolo tešiť sa z návštevy 
najbližších. A potom večer si prezerať 
fotky šťastných večerajúcich či radu-
júcich sa priateľov nahodených jedna 
za druhou na sociálnych sieťach... 
No v jednom sa všetci zhodli - fotka 
za fotkou zaznamenávala čaro danej 
chvíle, daného momentu radosti, 
spoločného času s najbližšími. Žiaden 
nestihnutý neuprataný neporiadok, 
neumyté okná, nepresný počet ko-
láčov a iné stresujúce záležitosti, 
ktorým v tomto čase prikladáme 
zbytočne stresujúcu hodnotu... Po 
príchode domov som zistila, že nám 
zdochol kapor, stromček nebol po-
riadne ozdobený, žiadne medovníč-
ky,... Ale prišla som domov, kde 
ma čakali najbližší, dokonca sta-
rý otec, ktorý už málokedy ide 
na vychádzky mimo domu, 
prišiel a vrúcne ma objal, so 
slzami v očiach privítal. 
A hoc bolo 26.12., pre 
mňa boli toto Vianoce.
Nie nadarmo sa vraví, 
že najkrajšie veci nie sú 
veci. 
S blížiacimi sa sviatkami si 
teda užívajme momenty, 
ktoré pre nás nao-
zaj majú hodnotu. 
Momenty s blíz-
kymi, pri ktorých 
zabudneme na 
starosti, ale aj 
momenty bez 
blízkych, pri 
ktorých si zaspo-
míname na 
časy, 
keď 
sme si 
s nimi 
ešte 
ten 

čas mohli vychutnať... Pretože 
práve čas a s ním spojená 
budúcnosť, je to vrt-
kavé niečo, čo nemá 
nikto presne zadefi-
nované, s určitosťou 
presne určené.
Jediné čo všetci 
máme, je tu 
a teraz.
Ako teda bude 
teraz vyzerať 
Tvoj vianoč-
ný zo-
znam?

očami študentov
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ŠIESTY TRIUMF PU PO PIATICH ROKOCH
Oddiel ženskej hádzanej TJ Slávia PU 
Prešov pripravil 21. ročník turnaja 
v hádzanej vysokoškoláčok o Pohár 
rektora PU pri príležitosti Dňa štu-
dentstva. Obľúbené a na akademickej 
pôde originálne podujatie každoroč-
ne z pozície zakladateľa a predsedu 
organizačného výboru organizuje 
profesor Rudolf Horváth, v súčasnosti 

pedagóg na Pedagogickej fakulte PU 
a hádzanársky majster sveta z roku 
1967. Záštitu nad podujatím mali 
rektor PU prof. Peter Kónya a pri-
mátorka Prešova Andrea Turčanová. 
V univerzitnej hale si šieste prvenstvo 
vybojovala Slávia Prešovská univerzi-
ta Prešov pod vedením prof. Rudolfa 
Horvátha. Predtým Slávia PU Prešov 
víťaznú trofej získala v rokoch 2000, 
2001, 2006, 2010 a 2011. Najprv sa 
hrala skupinová fáza, z nej prvé dva 
tímy postúpili do finále.
„Turnaj mal veľmi dobrú atmosféru, 
v stretnutiach sa bojovalo do kon-
ca, nechýbali v nich aj dramatické 
momenty, ktoré k hádzanej patria,“ 
podčiarkol tréner prešovských vy-

sokoškoláčok prof. Rudolf Horváth. 
„Prvenstvo ma teší, hrala sa hádzaná 
na veľmi solídnej úrovni. Prešovskú 
univerzitu reprezentovali študentky 
z jej troch fakúlt - športu, zdravotníc-
kych odborov a filozofickej.“ Prešov-
čanky mali z prvenstva veľkú radosť. 
Najlepšia strelkyňa turnaja Katarína 
Pavúková zdôraznila, že sú to ozaj 
pekné pocity a vyslovila poďakova-
nie všetkým, ktorí sa podieľajú na 
organizácii tohto podujatia. Najlepšia 
brankárka Mária Goboňová vyzdvihla 
skvelý, bojovný výkon celého druž-
stva a vyjadrila aj vďačnosť za oce-
nenie. Barbore Fulekovej sa páčila 
turnajová atmosféra, všetky dievčatá 
hrali s chuťou a výborný pocit mala aj 
z turnajového prvenstva.
Na slávnostnom oceňovaní najlep-
ších, ktoré umocnilo vystúpenie 
mažoretiek Labi pod vedením Evy 
Labudovej, prorektor Prešovskej 
univerzity docent Ladislav Suhányi 
povedal: „Oceňujeme, že sa usku-
točnil už dvadsiaty prvý ročník tohto 
turnaja, ktorý už nesporne patrí do 
mozaiky tradičných podujatí na našej 
univerzite.Tiež to, že sa uskutočňuje 
z príležitosti Dňa študentstva. Šport 
má na Prešovskej univerzite význam-
né miesto, patrí k plnohodnotnému 
životu a umocňuje spoluprácu medzi 
univerzitami.“ 

Na 21 ročníkoch turnaja v hádzanej 
vysokoškoláčok sa predstavilo 11 
družstiev zo 6 krajín.
Finále: Slávia PU Prešov - Univer-
zita Kluž 28:25 (16:12), Slávia PU: 
Goboňová, Dlugošová - Pavúková 8, 
B. Kundrátová 1, Ujhelyová, Fuleková 
9/2, Paľová, D. Lešková 3, Ščerbáková 
1, Čirčová 6. Najviac gólov za Kluž: 
Bota 5/1, Nicolae 5/1, Petean 4.
V skupine: Slávia PU Prešov - Univer-

zita Kluž 20:18 (7:8), Slávia PU: Pa-
vúková 5/1, Ščerbáková 5, Šutranová 
4, Čirčová 3, D. Lešková 2, Fuleková 
1. Najviac gólov za Kluž: Misaras 6, 
Canta 5, Bota 4. Slávia PU Prešov - 
UKF Nitra 26:17 (11:7), Slávia PU: 
Pavúková 7/1, Fuleková 7, Ščerbá-
ková 6, Čirčová 2, Šutranová 2, Ujhe-
lyová 1, D. Lešková 1. Najviac gólov 
za Nitru: Kolárová 5/1, Španihelová 
4, Kolečániová 4. Kluž - Nitra 25:22 
(12:12), Nicolae 7/3, Petean 4, Canta 
4/1 - Španihelová 9/4, Kolečániová 5, 
Svítková 3.
Poradie: 1. Slávia PU Prešov, 2. Uni-
verzita Kluž, 3. UKF Nitra.
Najlepšou brankárkou turnaja sa stala 
Mária Goboňová (Slávia PU Prešov), 
najlepšou hráčkou Nicolae Raluca 
(Univerzita Kluž). Cenu pre najlepšiu 
strelkyňu si prevzala Katarína Pa-
vúková (Slávia PU Prešov) - dala 20 
gólov. Miss turnaja sa stala Katarína 
Kolečániová (UKF Nitra).

Ján Jacoš
Foto: Viktor Zámborský
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CHUTNÉ VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE
OBĽÚBENÉ KOKOSOVÉ JEŽE!
INGREDIENCIE
200 g  polohrubá múka
200 g  cukor práškový
4  vajcia
1  vanilkový cukor Dr.Oetker
1  kypriaci prášok do pečiva
100 ml  olej rastlinný
100 ml  voda

POLEVA :
15 PL  mlieko
300 g  cukor
35 g  kakaový prášok
1  Hera
kokos strúhaný na obaľovanie

POSTUP
Žĺtka vymiešame s cukrom a s vanil-
kovým cukrom, pridáme olej a vodu. 
Vyšľaháme. Pridáme múku spolu 
s práškom do pečiva.
Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, ktorý 
zapracujeme do cesta.
Cesto vylejeme na plech, ktorý sme 
pokryli papierom na pečenie. Koláč 
pečieme asi 30 minút pri teplote 180 
stupňov.
Keď je korpus upečený, pokrájame ho 
na štangličky, dlhé asi 5cm a široké 
3 cm.
V mlieku roztopíme heru, pridáme 
cukor, kakao a všetko spolu premie-
šame. Vznikne čokoládová poleva, 
do ktorej štangličky zo všetkých strán 
namáčame(ponoríme ich). Potom 
každý kúsok obalíme v kokose.

MEDOVNÍČKY
INGREDIENCIE 
500 g hladká múka
100 g kryštálový cukor
250 g med
1,5 dl voda
2 vajce
2 PL medovníkové korenie
1 KL sóda bikarbóna
1 KL mletá škorica
1 PL vaječný koňak
1 šálka polené vlašské orechy na 

zdobenie
4KS Tubičky na zdobeniE
1 balíček cukríkové zdobenie 

POSTUP
1,5 dcl vody si nalejeme do hrnca. 
pridáme kryštálový cukor, med a zo-
hrejeme kým sa prísady nerozpustia. 
Do tejto zmesi pomaly pridáme 
múku, medovníkové korenie, škoricu, 
sódu bikarbónu, vaječný likér a vajíč-
ka a všetko premiešame. Najlepšie 
rukou.
Cesto si presunieme do plastovej 
misy a vymiesime. Ak sa nám zdá, 
že cesto je nejaké moc riedke a ne-
odlepujeme sa môžeme pridať ešte 
trochu múky. Musíme vypracovať 
hutnejšie ale nie veľmi tuhé cesto, 
ktoré si odložíme aspoň na aspoň na 
1-2 hodiny do chladničky zabalené 
v potravinovej fólií.
Takto odpočinuté cesto si vyberieme 
na pomučnenú dosku a rozvaľkáme 
na zhruba 1cm. Vezmeme si vy-
krajovačky a začíname vykrajovať 
medovníčky, ktoré ukladame na 
plech predom vymastený maslom. 
Medovníčky pečieme v rúre na 170 
C cca 10 minút. Po vybratí z rúry ich 
hneď potrieme rozšľahaným vajíčkom 
aby boli pekne lesklé. Môžeme ich aj 
rovno posýpať zdobením aby sa na 
medovníčkoch prichytilo príp. ozdobiť 
kúskami orechov tiež ešte za horúca.
Vychladnuté neozdobené medovníč-
ky, môžeme podľa vlastnej fantázie 
zdobiť cukrovou polevou z bielok 
alebo hotovou polevou v trubičkách.

VIANOČNÉ ROŽTEKY
nesmú chýbať!
ingrediencie
200 g
hladká múka
140 g
maslo
50 g
mleté orechy
1
vajce
50 g
cukor práškový

POSTUP
Zo všetkých surovín zamiesime cesto. 
Z hotového cesta tvarujeme malé 
rožky, ktoré rýchlo upečieme v horú-
cej rúre, obalíme v práškovom cukre 
zmiešanom s vanilkovým cukrom.

dobruchut.sk
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· 33 ·JUBILEJNÝ 20. ROČNÍK!
Vrcholom plesovej sezóny na Prešovskej univerzite v Prešove je už každoročne reprezentačný ples, ktorý si tento rok 
zapíše svoj jubilejný dvadsiaty ročník v poradí. Reprezentačný ples Prešovskej univerzity v Prešove je zárukou elegan-
cie, detailov, kvalitnej hudby, dobrého jedla a krásnych rób. 

20. krát, avšak po prvýkrát v nových priestoroch historickej budovy skladu soli NKP SOLIVAR Prešov!

•	 Neopakovateľná zábava s legendou Slovenskej populárnej hudby – skupinou MODUS!

•	 Vstup pre študentov len za 25€!

•	 pre zamestnancov len za 35€!

relax

NEPREMEŠKAJTE 20. JUBILEJNÝ ROČNÍK REPREZENTAČNÉHO 
PLESU PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE!




