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UNIVERZITA V ZRKADLE ROKA
Rozhovor s rektorom Prešovskej univerzity o dianí na univerzite za uplynulý rok
Pán rektor, na poslednom stretnutí akademickej obce ste prezentovali 
informácie o činnosti vedenia týkajúce sa výsledkov, zmien, ale aj 
samotného diania na univerzite za uplynulý rok. Zamerali ste sa na 
štyri kľúčové oblasti: oblasť vedy, umenia, športu a akreditácie; oblasť 
vzdelávania; oblasť rozvoja, informatizácie a hodnotenia kvality 
a napokon oblasť vonkajších vzťahov a marketingu. Aké prioritné 
výsledky sa v daných odvetviach podarilo dosiahnuť?

Na poli vedy, umenia, športu a akre-
ditácie možno z tých najdôležitejších 
vecí spomenúť priznanie práv na usku-
točňovanie ďalších akreditovaných 
študijných programov I., II. a III. stupňa 
štúdia a zároveň na realizáciu habili-
tačných a inauguračných konaní.  
V I. stupni štúdia ide o nové akreditácie 
študijných programov šport a zdravie 
(FŠ), učiteľstvo sociálnej práce (FF)  
a program pozostávajúci z kombinácie 
dvoch jazykov, z ktorých jeden je slo-
venský v študijnom odbore preklada-
teľstvo a tlmočníctvo (FF). Čo sa týka 
II. stupňa štúdia, tam sa nám podarilo 
získať novú akreditáciu pre programy 
ako stredoeurópske štúdiá (FF), učiteľ-
stvo sociálnej práce (FF) a taktiež už 
v spomínanom tlmočníckom programe, 
pozostávajúcom z kombinácie dvoch 
jazykov. V súvislosti s III. stupňom štú-
dia boli novoakreditované programy 
environmentálny manažment (FM), 
estetika (FF) a  politológia (FF). Habili-
tačné a inauguračné konania sa nám 
podarilo získať pre program estetika 
(FF). Za ďalší pozitívny krok  
vo vedecko-výskumnej činnosti mô-

žeme považovať taktiež vyšľachtenie 
novej odrody maku siateho či pokračo-
vanie udržiavacieho šľachtenia mäty, 
ktoré koordinuje Centrum pre komer-
cializáciu výstupov výskumu a ma-
nažmentu duševného vlastníctva.

V roku 2016 bol úspešne ukončený aj 
celý rad výskumných projektov, mô-
žete nám túto oblasť bližšie priblížiť?
Áno, teším sa, že našej univerzite sa 
dobre darí v podávaní, realizácii a ukon-
čení výskumných projektov. V minulom 
roku bolo celkovo úspešne ukončených 
osemnásť projektov zo schémy VEGA, 
štrnásť KEGA projektov a jeden APVV 
projekt. 
Podrobnejšie údaje o týchto počtoch 
obsahujú nasledujúce tabuľky.

KEGA
FF 5
FM 3
GTF 2
PF 2
FHPV 1
RPU 1

VEGA
FM 6
FHPV 4
FF 4
PF 3
RPU 1

APVV
PF 1

Som rád, že univerzita aj naďalej po-
kračuje v podávaní projektov, pričom 
v roku 2016 bolo schválených dvadsať-
päť nových projektov VEGA, sedemnásť 
projektov KEGA a deväť projektov 
APVV.

VEGA
FF 7
FM 6
FHPV 4
FZO 3
PF 2
FŠ 2
GTF 1

KEGA
FF 6
FHPV 3
FZO 3
FM 2
FŠ 2
PF 1
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APVV
FHPV 3
FF 3
PF 2
FM 1

Ako možno čítať z tabuliek, v porov-
naní s predchádzajúcim rokom máme 
o osem APPV projektov viac, v prípade 
VEGA o  štyri projekty viac, čo sa týka 
KEGA projektov o tri projekty viac.

VEGA
FF 3
FM 0
FHPV 0
FZO 0
PF -1
FŠ 2
GTF 1
RPU -1
spolu 4

KEGA
FF 1
FHPV 2
FM -1
FŠ 2
FZO 3
PF -1
GTF -2
RPU -1
spolu 3

APVV
FHPV 3
FF 3
PF 1
FM 1
spolu 8

Oblasť vzdelávania je jednou z naj-
dôležitejších súčastí pôsobenia 
univerzity, čo by ste v danej oblasti 
vydvihli?
Ako ukázali posledné údaje o počtoch 
študentov vysokých škôl na Sloven-
sku zo začiatku akademického roka 
2016/2017, Prešovská univerzita sa 
dostala na tretie miesto, čo považuje-
me za veľký úspech. Okrem toho, že je 
naša univerzita aktuálne treťou najväč-
šou slovenskou univerzitou, stala sa i 

najväčšou mimobratislavskou univerzi-
tou. Som veľmi rád, že aj napriek prud-
ko klesajúcej demografickej krivke sa 
našej univerzite darí udržiavať záujem 
a je stále obľúbenou medzi študentmi. 
Samozrejme, toto naše postavenie je 
zároveň zaväzujúce, a preto musí 
byť naďalej pre nás prvoradým záuj-
mom poskytovať študentom aj naďalej 
kvalitné vzdelanie. V tejto súvislosti 
je nevyhnutné spomenúť, že v snahe 
vychádzať v čo najväčšej miere v ústre-
ty požiadavkám študentom, ale samo-
zrejme aj pedagógom, došlo k prijatiu 
nového študijného a štipendijného 
poriadku reflektujúceho viaceré zmeny 
v štúdiu, ku ktorým došlo v ostatnom 
období. V oblasti vzdelávania je samo-
zrejme potešujúca aj informácia o zvý-
šení počtu zahraničných študentov 
s medziročným nárastom 93 %. Samo-
zrejme, nemôže byť cieľom iba kvanti-
tatívny rast. Výsledkom skvalitňovania 
najmä našej vedecko-výskumnej 
činnosti v uplynulých rokoch je skutoč-
nosť, že celosvetový ranking Scimago 
Institutions Rankings v minulom roku 
zaradil našu univerzitu na vynikajúce 
druhé miesto v rámci slovenských 
univerzít. Je to výborný výsledok aj 
s prihliadnutím na to, že sa Prešovská 
univerzita prvýkrát objavila v danom 
hodnotení. 

K rozvoju univerzity neodmysliteľne 
patria aj veľké rozvojové projekty, 
ktoré jej umožnia efektívne čerpanie 
finančných prostriedkov a ďalšie na-
predovanie vo viacerých smeroch. Aké 
projekty sa podarilo v uplynulom roku 
úspešne ukončiť ale zároveň aj získať?
V oblasti rozvoja, informatizácie  
a hodnotenia kvality došlo k dokonče-
niu viacerých významných projektov, 
jedným z nich je aj výstavba budovy 

Unipolab s nákladom stavby vo výške 
1,9 mil. eur. Na prelome rokov nám bol 
taktiež z MŠVVaŠ SR priznaný projekt 
vo výške 164 tis. eur, zameraný na 
rozvoj výskumnej a technickej infraš-
truktúry Prešovskej univerzity. Ďalšou 
pozitívnou informáciou je schválenie 
projektov zo štrukturálnych fondov, 
akými sú Zníženie energetickej nároč-
nosti Študentského domova Prešov-
skej univerzity v Prešove (1,1 mil. eur) 
a Zníženie energetickej náročnosti 
účelového zariadenia Športovej haly 
Prešovskej univerzity (1,2 mil. eur). 
Za úspech možno považovať taktiež 
schválenie projektov v rámci schémy 
Interreg. Ide o projekty riešené spra-
vidla na fakultách: Spoločné dedičstvo: 
slovensko-poľské pohraničie v dobe 

bronzovej (FF), Jednota v rôznorodosti, 
Interkultúrne vzdelávanie na spoloč-
nom území slovensko-poľského pohra-
ničia (GTF), Valorizácia geodedičstva 
pre rozvoj udržateľného a inovatívne-
ho cestovného ruchu dunajských geo-
parkov (FM) či Zosieťovanie pre zacho-
vanie multikultúrneho dedičstva prvej 
svetovej vojny v dunajských krajinách 
(FM).V rámci spomínanej schémy bolo 
podaných viacero projektov, ale mô-

Medziroč-
ný nárast

31. 10. 2012 31. 10. 2013 31. 10. 2014 31. 10. 2015 31. 10. 2016

UPJŠ 40% 29% 18% 16% 12%

PU 17% 11% 11% 63% 93

UVLaF 19% 23% 10% 17% -5%

TUKE 1% -5% 33% 48% 39%

Fakulta ukrajinskí študenti

15/16 16/17

FF 69 131

GTF 0 15

FHPV 2 16

FM 43 108

PF 1 4

PBF 19 19

FŠ 11 21

FZO 2 2

CUP 6 7

spolu 153 323
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žem prezradiť, že sa pripravujú aj ďalšie 
rozvojové projekty, ako Didaktický park 
či projekt na Zvýšenie kvality  
a efektívnosti celoživotného vzdelá-
vania alebo Revitalizácia územia pred 
VŠA a pod. V priebehu tohto roka však 
prebehnú aj ďalšie pripravované aktivi-
ty zamerané na renováciu, skrášlenie  
a revitalizáciu priestorov univerzity, ako 
je rekonštrukcia ďalších poschodí v tzv. 
novom internáte, rekonštrukcia auly  
č. 103 vo VŠA či rekonštrukcia prístupo-
vej cesty k budovám univerzity na  
Ul. 17. novembra.

Jednou z deklarovaných priorít vede-
nia univerzity je aj podpora a rozvoj 
marketingových aktivít s cieľom vy-
tvárania pozitívneho obrazu univerzi-
ty vo vonkajšom prostredí. Čo by ste 
v tejto oblasti vyzdvihli?
V tomto smere by som chcel upozorniť 
na spustenie upravenej verzie univer-
zitnej webstránky. Našim cieľom bolo 
reflektovať nové moderné trendy a vy-
tvoriť používateľsky príťažlivejšiu verziu 
s jednoduchšou orientáciu, čo sa pre-
mietlo do členenia obsahu podľa cieľo-
vých skupín jej návštevníkov. Súčasná 

webstránka zároveň poskytuje voľnosť 
pri tvorbe vizuálu a obsahu fakultných 
stránok. V oblasti vonkajších vzťahov 
a marketingu je taktiež potrebné 
spomenúť modernizáciu a rozšírenie 
činnosti Centra prvého kontaktu, tzv. 
Unipokontaktu v prízemných priesto-
roch VŠA. Čo sa týka rozšírenia marke-
tingových aktivít zamerali sme sa tak-
tiež na systematickejšie navštevovanie 
stredných škôl doma aj v zahraničí  
a zefektívnili sme našu účasť na podu-
jatiach propagujúcich štúdium na PU 
v mestách, ako Bratislava, Mukačevo, 
Užhorod, Košice, ale aj v Prešove. Dô-
ležitou súčasťou je aj organizovanie 
a podpora podujatí ako je Kariérny deň 
na PU, Týždeň vedy a športu či obľúbe-
ný Deň otvorených dverí, alebo Unipo-
day, ktorého súčasťou bolo aj podujatie 
Univerzita mestu – mesto univerzite 
realizované v uliciach mesta Prešov. 
Samozrejme, adekvátne reagujeme aj 
na potrebu silnejšieho ukotvenia uni-
verzity v stredoeurópskom priestore či 
vzdialenejšej cudzine, a to prostredníc-
tvom nadväzovania užších kontaktov 
so zahraničnými vysokými školami. 
V uplynulom roku došlo k rozšíreniu 

inštitucionálnej spolupráce s univer-
zitami ako Zhejiang University (Čína), 
Soochow University (Taiwan), National 
Quemoy University (Taiwan), Univerzity 
of Nyíregyháza (Maďarsko), Partium 
Christian University of Oradea (Rumun-
sko), University of Miskolc (Maďasko), 
University of Novi Sad (Srbsko). V tejto 
súvislosti je zároveň potrebné spome-
núť, že nám v porovnaní s predchádza-
júcim obdobím výrazne vzrástol počet 
zahraničných mobilít, jednak učiteľ-
ských, ako aj aj študentských, a to nie-
len v rámci programu Erazmus. Novým 
momentom nášho pôsobenia v regióne 
je taktiež zmluvné ukotvenie spolu-
práce so samosprávami miest v našom 
regióne, čo považujeme za veľmi dôle-
žité najmä z hľadiska ukotvenia nášho 
postavenia ako vrcholnej vzdelávacej 
inštitúcie v povedomí ich obyvateľov 
a najmä študentov ich stredných škôl. 
Obdobné zmluvy plánujeme nadviazať 
aj s najdôležitejšími gymnáziami v na-
šom regióne.

Po Vašom nástupe do čela vedenia 
Prešovskej univerzity ste zaviedli 
tradíciu stretávania sa so zamestnan-
cami pri rôznych príležitostiach v pra-
videlných intervaloch. Pokračujete 
v zaužívanom systéme? 
Áno, myslím si, že tieto stretnutia sú 
nesmierne dôležité. Žijeme v hektickej 
dobe, naše životné a pracovné tempo 
je nesmierne náročné, ale musíme si 
nájsť čas vzájomne komunikovať a ta-
kisto na chvíľu sa zastaviť, pripomenúť 
si a aspoň symbolicky odmeniť prínos 
toho druhého pre úspešné pôsobenie 
univerzity. Preto sme aj v ostatnom ob-
dobí pokračovali v začatej tradícii stre-
távania sa s jubilantmi, zamestnancami 
odchádzajúcimi do dôchodku a rovna-
ko aj v konzultáciách so študentskými 
zástupcami akademických senátov.

Za rozhovor ďakuje
Mgr. Anna Polačková, PhD.
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PREŠOVSKÁ UNIVERZITA OSLÁVILA DEŇ UČITEĽOV
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 
i tento rok pokračoval v začatej tradícii odovzdávania medailí tvorivým 
zamestnancom univerzity. Práve v súvislosti s oslavou Dňa učiteľov sa 
spomínané podujatie konalo na univerzite po druhýkrát. 

Na spoločnom zasadnutí Akademic-
kého senátu PU a zhromaždení čle-
nov Akademickej obce PU tak rektor, 
vedenie, ale i celá akademická obec 
vzdali hold pedagogickej a výskumnej 
práci svojich tvorivých zamestnancov. 
Rektor univerzity slávnostne odovzdal 
bronzovú, striebornú a zlatú medailu 
a ocenil prácu až štyridsiatich dvoch 
pedagógov, zamestnancov a priateľov 
univerzity. „Popri tvorivých zamest-
nancoch boli medailami ocenení i traja 
administratívni pracovníci a traja 
vyznamenaní boli z externého pros-
tredia,“ objasnil rektor PU prof. Peter 
Kónya. Zdôraznil i dôvody odovzdania 
medailí. „Na našej univerzite pôsobí 
viac ako šesťsto tvorivých pracovníkov, 
z ktorých mnohí strávili v jej priesto-

roch niekoľko desiatkov rokov. Dali jej 
časť svojho života a zdravia a nemalou 
mierou sa zaslúžili o jej úspechy na 
poli vedy a vzdelávania.“
Prešovská univerzita v Prešove sa na 
sklonku minulého roka stala treťou 
najväčšou univerzitou na Slovensku 
a patrí k najväčším zamestnávateľom 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Na svojom konte má niekoľko desia-
tok dohôd o spolupráci, je partnerom 
mnohých významných zahraničných 
univerzít a v súčasnosti pracuje na 
spoločných projektoch s okolitými 
mestami kraja. V uplynulom období 
došlo tiež k podpísaniu memoran-
da o spolupráci s mestom Stropkov 
a v budúcnosti plánuje vedenie PU ob-
dobnú spoluprácu i s ďalšími mestami, 
ale i strednými školami v Prešovskom 
a Košickom kraji. 

Ako vnímajú svoje ocenenie vyzna-
menaní pedagógovia? Oslovili sme 
niektorých z nich: 

doc. PhDr. Radovan BAČÍK, PhD., MBA 
(Fakulta manažmentu PU)
Zo všetkých životných ocenení si naj-
viac vážim práve dané ocenenie, keďže 
bolo udelené na mojej alma mater. Je to 

krásny pocit, keď vidíte, že to, čo robíte, 
má zmysel. Ale stále si uvedomujem, že 
bez mojich mentorov a osobností, ktoré 
ma formovali, by som dnes nebol tým 
človekom, ktorým som.

Dr. h. c. prof. PhDr. Anna ELIAŠOVÁ, PhD. 
(Fakulta zdravotníckych odborov PU)
Prežila som chvíle, ktoré vo mne vy-
volali mnohorakosť pocitov, spojených 
s jedinečnosťou a neopakovateľnos-
ťou. Udelenie Zlatej medaily rektora PU 
je spojené s pocitom úžasnej radosti, 
dojatia i zodpovednosti v budúcnos-
ti. S úctou a vďakou som prijala toto 
ocenenie, ktoré je zároveň i ďalším 
impulzom pre pokračovanie mojej 
práce, ale i práce kolektívu pedagógov 
a zamestnancov fakulty pri riešení 
aktuálnej otázky súčasnosti – obsahu 
a kvality vysokoškolského vzdelávania. 
Predovšetkým však musím povedať, 
že udelená Zlatá medaila PU nepatrí 
len mne – a tak ju aj vnímam. Patrí 
všetkým mojim kolegyniam a kolegom 
z Fakulty zdravotníckych odborov PU 
v Prešove, ktorí poctivou každodennou 
prácou spojenou s nemalým úsilím 
a entuziazmom plnia náročné a vysoké 
ciele, ktoré sme si stanovili. 

prof. PhDr. Igor KOMINAREC, PhD.  
(Fakulta humanitných a prírodných vied PU)
Pri prijímaní jubilejného ocenenia Zlatej 
medaily rektora Prešovskej univerzity 
si uvedomujem naše skúšané školstvo, 
jeho prechod turbulentnými obdobia-
mi, jeho neustále zmeny a narastajúcu 
potrebu vzdelaných a konkurencie 
schopných ľudí. Ako vysokoškolský 
pedagóg, pôsobiaci na univerzite  
v Prešove od roku 1972, a najmä ako 
garant učiteľských odborov vnímam 
spoločenskú rolu pedagógov veľmi 
citlivo. Postavenie učiteľa nikdy nebolo 
jednoduché a prípravu mladej gene-
rácie pre toto povolanie pokladám za 
veľkú a náročnú výzvu. Toto ocene-
nie považujem za kontinuitu týchto 
hodnotných odborných a ľudských 
vlastností našich pedagógov a ich 
zodpovednosti pri odovzdávaní ďalším 
generáciám.

doc. PhDr. Iveta KOVALČÍKOVÁ, PhD. 
(Pedagogická fakulta PU) 
1. 1. 2017 uplynulo 30 rokov od môj-
ho nástupu na Prešovskú univerzitu 
(predtým UPJŠ, Filozofická fakulta). Pre-
kvapila ma nominácia z našej fakulty, 
vnímam to ako komplexný hodnotiaci 
pohľad na moju prácu za 3 desaťročia. 
Priznám sa, že nepatrím medzi zbera-
teľov formalizovaných medailí, avšak 

toto ocenenie, úprimne povedané, ma 
veľmi potešilo. 

prof. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc. 
(Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU)
Hľadiac na medailu vnímam jej umelec-
kú krásu a zároveň si uvedomujem, akú 
má pre mňa veľkú hodnotu. Je mi dobre 
na srdci, medailu vnímam ako symbol 
verejného uznania za veľa práce  
a mnohé úsilie počas dlhých rokov môj-
ho pôsobenia v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania. Na univerzite v Prešove 
som začínala svoju pedagogickú, vý-
skumnú i vedeckú kariéru v roku 1973. 
A dnes akoby sa dokreslil oblúk môjho 
profesijného života spätého s touto 
univerzitou práve vzácnym ocenením 
mojej činnosti. Som vďačná všetkým,  
s ktorými som spolupracovala, od kto-
rých som sa veľa naučila a mala tú česť 
kráčať spolu s nimi po úžasnej, aj keď 
nie vždy iba vydláždenej univerzitnej 
ceste.

doc. Mgr. Rút LENKOVÁ, PhD. 
(Fakulta športu PU)
Ďakujem vedeniu Fakulty športu za no-
mináciu na udelenie bronzovej medaily 
a zároveň súčasným a bývalým kole-
gom za spoluprácu, bez ktorých by môj 
úspech nebol možný. Ocenenie si veľmi 
vážim, je ale pre mňa ako športovkyňu 
výzvou a súčasne záväzkom pre budú-
cu prácu na PU v Prešove.

prof. ThDr. Marek PETRO, PhD. 
(Gréckokatolícka teologická fakulta PU) 
Ocenenie striebornou medailou z rúk 
rektora PU vnímam ako docenenie 
mojej 20-ročnej práce pre rozvoj Pre-
šovskej univerzity hlavne v oblasti vedy 
(na PU pracujem od r. 1997). Veda je 
totiž skutočnou a pravdivou len vtedy, 
ak slúži človeku a jeho dobru. Zo skúse-
nosti vieme, že mnohé empiricky potvr-
dené vedecké výdobytky boli samotným 
človekom zneužité proti nemu samému. 
Preto som rád, že v akademickom pro-
stredí je oceňovaná aj humánna veda, 
ktorej prvoradou úlohou je poľudšťovať 
technokraciu. Ďakujem za toto ocene-
nie, ktoré ma súčasne zaväzuje na poli 
vedy objavovať, prezentovať a obhajo-
vať objektívnu pravdu.
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prof. PhDr. Jozef SIPKO, PhD. 
(Filozofická fakulta PU) 
Každý, kto robí v školstve viac ako  
40 rokov, si uvedomuje, čím všetkým 
prešiel. Vo mne najväčší dojem zane-
chávajú moji študenti a od mnohých  
z nich sa mi dostalo neraz dobrého slo-
va, ktoré najviac poteší učiteľskú dušu. 
Tie isté pocity vo mne vyvolali chvíle, 
keď mi bola udelená bronzová medaila 
od vedenia PU.

TOHTOROČNÍ OCENENÍ

ZLATÉ MEDAILY:

prof. PhDr. Alexander AVENARIUS, 
CSc. – in memoriam. Za celoživotné 
dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj 
Prešovskej univerzity v Prešove 
J. E. Mons. Dr. h. c. ThDr. Ján BABJAK 
SJ, PhD. – prešovský arcibiskup - met-
ropolita
za spoluprácu a významný prínos pre 
rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
PaedDr. František DANCÁK – za celoži-
votné dielo a mimoriadne zásluhy  
o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Dr. h. c. prof. PhDr. Anna ELIAŠOVÁ, 
PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Karol FEČ, CSc. – za celoži-
votné dielo a mimoriadne zásluhy  
o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Rudolf HORVÁTH, PhD. 
– za celoživotné dielo a mimoriadne 
zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity 
v Prešove 
prof. PhDr. Igor KOMINAREC, PhD. 
– za celoživotné dielo a mimoriadne 
zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity 
v Prešove 

doc. Dušan SRVÁTKA, ak. maliarovi 
– za celoživotné dielo a mimoriadne 
zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity 
v Prešove 
prof. Ing. Róbert ŠTEFKO, Ph.D. – za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešov-
skej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Anna TOKÁROVÁ, CSc. – in 
memoriam. Za celoživotné dielo a mi-
moriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej 
univerzity v Prešove 

STRIEBORNÉ MEDAILY:

prof. ThDr. Pavol ALEŠ – za celoživot-
né dielo a mimoriadne zásluhy o roz-
voj Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. PhDr. Marta BAČOVÁ, CSc. – za 
celoživotnú prácu na PU a jej prínos 
pre oblasť pedagogických vied
doc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, 
CSc. – za významný prínos v oblasti 
vedy a vzdelávania Prešovskej univer-
zity v Prešove
prof. PhDr. Jozef DŽUKA, CSc. – za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešov-
skej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Miroslav FRANKOVSKÝ, 
CSc. – za významný prínos v oblasti 
vedy Prešovskej univerzity v Prešove
PhDr. Libuša HUSOVSKÁ – za celoži-
votné dielo
MUDr. Peter CHUDÍK – predseda 
PSK – za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Iveta KOVALČÍKOVÁ, PhD. 
– za významný prínos v oblasti vedy 
a vzdelávania Prešovskej univerzity 
v Prešove
doc. MUDr. Eva KOVAĽOVÁ, PhD. – za 
významný prínos pre rozvoj Prešov-
skej univerzity v Prešove
prof. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc. 
– za celoživotné dielo a mimoriadne 
zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity 
v Prešove
prof. PaedDr. Jozef PAVELKA, PhD. - 
za celoživotné dielo a významný prí-
nos pre rozvoj Prešovskej univerzity  
v Prešove
prof. ThDr. Marek PETRO, PhD. – za 
významný prínos v oblasti vedy Pre-
šovskej univerzity v Prešove
Ing. Vladimír PISARSKÝ – za rozvoj 
centra v oblasti informačných systé-
mov, počítačových sietí a výpočtovej 
techniky PU v Prešove
prof. PhDr. Oľga SISÁKOVÁ, CSc. – 
za významný prínos v oblasti vedy 
a vzdelávania Prešovskej univerzity 
v Prešove
prof. Ing. Jozef VILČEK, PhD. – za 
významný prínos pre rozvoj univerzity 
v oblasti fyzickej geografie a geoko-
lógie
Fakultná nemocnica s poliklinikou 
J. A. Reimana – za rozvoj dlhoročnej 
spolupráce s Prešovskou univerzitou 
v Prešove a poskytovanie pomoci pri 
výkone klinickej praxe

BRONZOVÉ MEDAILY:

PhDr. Erika ADAMOVÁ – za významný 
podiel pri rozvoji Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. PhDr. Radovan BAČÍK, PhD. MBA 
– za významný prínos pre rozvoj Pre-
šovskej univerzity v Prešove
PhDr. Tatiana ČEKANOVÁ – za vý-
znamný prínos v oblasti vzdelávania 
Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Eva DROTÁROVÁ, CSc. – za 
celoživotné dielo a mimoriadne záslu-
hy o rozvoj PU v Prešove 
doc. PhDr. Vladimír FRK, CSc. – za 
celoživotnú pedagogickú prácu na 
Prešovskej univerzite a prínos v oblasti 
andragogiky
doc. PaedDr. Bibiána HLEBOVÁ, PhD. 
– za významný prínos v oblasti vedy 
a vzdelávania Prešovskej univerzity 
v Prešove
doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD. – za vý-
znamný prínos pre rozvoj Prešovskej 
univerzity v Prešove
PhDr. Mgr. Marta JAKUBÍKOVÁ, PhD. – 
za významný prínos pre rozvoj Prešov-
skej univerzity v Prešove

Ing. Pavol KOPČÁK – za významný 
podiel pri rozvoji Pedagogickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. Mgr. Rút LENKOVÁ, PhD. – za 
významný prínos pre rozvoj Prešovskej 
univerzity v Prešove
PhDr. Alena LONGAUEROVÁ, PhD. – 
za významný prínos pre rozvoj Prešov-
skej univerzity v Prešove
PhDr. Juraj MAĽCOVSKÝ, PhD. – za 
celoživotné dielo
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel PAĽA, 
PhD. – za spoluprácu vo vzdelávacej 
činnosti a prínos pre rozvoj Prešovskej 
univerzity v Prešove 
Mons. doc. ThDr. Ľubomír PETRÍK, 
PhD. – za umeleckú činnosť a význam-
ný prínos pre rozvoj Prešovskej univer-
zity v Prešove 
prof. PhDr. Jozef SIPKO, CSc. – za ve-
deckovýskumnú činnosť a prínos pre 
rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír ŠEBEŇ, 
PhD. – za celoživotné dielo v oblasti 
didaktiky fyziky
doc. PhDr. Štefan VENDEL, CSc. – za 
vedeckovýskumnú činnosť a prínos 
pre rozvoj Prešovskej univerzity v Pre-
šove.

viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...
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REKTORA OCENIL MINISTER ŠKOLSTVA 
Za záslužnú prácu a mimoriadny prínos bolo pri príležitosti Dňa učiteľov 
ocenených niekoľko desiatok učiteľov, pedagogických zamestnancov 
a osobností z oblasti školstva a spoločenského života. Z rúk ministra školstva 
si prevzal medailu aj rektor Prešovskej univerzity v Prešove  
Dr. h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Minister školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Peter Plavčan udeľoval najvyšší 
stupeň ocenia v rezorte školstve. Veľké 
i Malé medaily Svätého Gorazda a ďa-
kovné listy si celkovo prevzalo 82 osob-
ností z celého spektra vzdelávacieho 
systému od materských škôl až po uni-
verzity. Uznania sa dostalo aj rektorovi 
Prešovskej univerzity. „Dané ocenenie 
si nesmierne vážim a vnímam ho ako 
uznanie mojej niekoľko desaťročnej 
odbornej práce historika. Zároveň je 
to aj spoločným ocenením vede-
nia našej univerzity za 
prácu, vďaka ktorej sa 
nám darí rozvíjať uni-
verzitu a posilňovať jej 
pozíciu na celoslovenskej 
úrovni,“ uviedol prof. Kó-
nya, ktorému bola udelená 
Malá medaila sv. Gorazda za 
výnimočný prínos v oblasti 
histórie a za rozvoj vysokého 
školstva na Slovensku. 
Počas slávnostného podu-
jatia, konajúceho sa v 

priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave, 
minister Plavčan poukázal na význam 
a poslanie učiteľov, ktorým sa zároveň 
poďakoval za ich mimoriadne náročnú 
prácu. „Vy všetci ste pre nás krásnym 
dôkazom, že stojí za to prekonať ťaž-
kosti tohto povolania, ktoré prináša 
ovocie pre celú spoločnosť, za čo Vám 
patrí veľká vďaka,“ zaznelo  
v úvodnom príhovore. Minister záro-
veň dodal, že práca učiteľa je málo 
ohodnotená, no ako tvrdí, je pomerne 
obťažné nastaviť podmienky tak, aby 

sa v najbližších rokoch situácia 
výrazne zlepšila. V tejto sú-
vislosti sa dotkol pripravova-

nej reformy vzdelávania, ktorej 
úspech bude podľa jeho slov 

závisieť od spolupráce škôl a 
pedagógov ako kľúčových prvkov 
v tomto procese.
Najvyššie rezortné ocenenia 
Veľké i Malé medaily sv. Go-
razda a ďakovné listy udeľujú 
ministri školstva pri príležitosti 
Dňa učiteľov pedagógom, škol-

ským pracovníkom a zamestnancom  
v iných oblastiach spoločenského ži-
vota od roku 1999. Uznanie sa zároveň 
udeľuje aj ďalším zamestnancom štát-
nej správy a školskej samosprávy, od-
borníkom pôsobiacim na pracoviskách 
vysokých škôl, pedagógom a vychová-
vateľom v CVČ, ZUŠ, ako aj učiteľom, 
ktorí sú už na zaslúženom odpočinku. 

POĎAKOVANIE A VZDANIE ÚCTY JUBILANTOM
„Pre koho je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“
Maxim Gorkij

Pokračovanie v začatej tradícií, aj tak by sa dalo nazvať priateľské stretnutie, 
ktoré sa pri príležitosti významných životných jubileí zamestnancov 
Prešovskej univerzity v Prešove konalo už po tretíkrát. 

Rektor Dr. h. c. prof. Peter Kónya, PhD., 
zablahoželal a vzdal úctu všetkým 
oslávencom, ktorí dovŕšili 50., 60. a 70. 
výročie svojich narodenín. „Univerzita 
je o ľuďoch, je pre ľudí a funguje vďaka 
práci a činnosti ľudí. Naše životné a 
pracovné tempo je nesmierne nároč-
né, ale musíme si nájsť čas nachvíľu 

sa zastaviť, zhodnotiť prínos toho 
druhého. A toto podujatie nám na to 
dáva priestor,“ zaznelo v úvodnej reči 
rektora. Prof. Kónya zároveň dodal, že 
dané stretnutie je príležitosťou na to, 
ako si pripomenúť nielen jubilantov, ale 
predovšetkým ľudí, ktorí dlhodobo pri-
spievali a stále prespievajú k všestran-
nému rozvoju našej univerzity. „Každý 
z Vás prežil na univerzite veľa rokov, 
niektorí dokonca viacero desaťročí, 
myslím si, že si zaslúžite aspoň takéto 
symbolické a morálne ocenenie,“ uvie-
dol rektor, ktorý sa všetkým prítomným 
oslávencom poďakoval za svedomitú 
a dlhoročnú prácu.
Slávnostného stretnutia, nesúceho sa 
v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, sa 
celkovo zúčastnilo 13 jubilantov, ktorí 
si z rúk rektora prevzali ďakovné listy. 
„Veľmi si vážim, že pán rektor zaviedol 
takúto tradíciu, že si na nás postarších 
spomína aj takýmto spôsobom. Na 
univerzite pracujem už úctyhodných 
35 rokov, preto vnímam každé takéto 
priateľské stretnutie za veľmi príjem-
né,“ ocenil prínos podujatia oslávenec 
Dr. h. c. doc. Vladimír Šebeň, PhD.

„Počas svojho dvadsaťročného pôso-
benia na univerzite som prešla viacerý-
mi pracoviskami, stretla som množstvo 
obohacujúcich ľudí, ale mám pocit, 
že systém práce, komunikácie medzi 
ľuďmi sa istým spôsobom zmenil, za-
utomatizoval, preto je veľmi dôležité 
osobne sa stretávať,“ zaspomínala si 
jedna z jubilantiek Janka Ganajová. Jej 
slová následne doplnila aj Bc. Helena 
Greššáková. „Som rada, že si pán rek-
tor aj napriek svojej zaneprázdnenosti 
našiel čas na takéto stretnutie, je to 
isté zadosťučinenie a ocenenie našej 
práce na univerzite, ktorej sme veno-
vali časť svojho života,“ uzavrela oslá-
venkyňa, ktorá pôsobí v univerzitnej 
knižnici.

Všetkým jubilantom srdečne blaho-
želáme!

z agendy rektora



z agendy rektora viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...

·7·

UDELENIE TITULU DOCTOR HONORIS CAUSA
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, 
PhD. udelil dňa 25. apríla 2017 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU, 
rozšírenom o zasadnutie Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
PU titul doctor honoris causa profesorovi  Leszekovi Adamowiczovi z vedného 
odboru Katolícka teológia. Menovaný profesor, ktorý pôsobí na Lublinskej 
Katolíckej Univerzity Jána Pavla II. je medzinárodne uznávaná a vážená 
osobnosť v oblasti kanonického práva. 

„Je pre mňa veľkou cťou pozdraviť Vás 
všetkých na pôde Gréckokatolíckej te-
ologickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove pri dnešnej slávnostnej prí-
ležitosti spojenej s udelením čestného 
doktorátu. Je to slávnosť celej univer-
zitnej obce a predovšetkým kánonic-
ko-právnej vedy, v ktorej je menovaný 
znamenitým odborníkom,“ zaznelo 
v úvodnom príhovore rektora. V nad-
väznosti na dielo a odborný odkaz prof. 
Adamowicza vyjadril rektor presvedče-
nie, že slávnostný akt „prispeje k tomu, 
aby sa naše univerzity, Lublinská kato-
lícka univerzita v Lubline a Prešovská 
univerzita v Prešove, ešte viac posilnili 
v spoločnom zápase o spravodlivejšiu 
tvár sveta, ktorý nás obklopuje“. 
V obdobnom duchu sa niesli aj slová 
prof. Adamowicza, ktorý si vysoko váži 
udelenie čestného doktorátu. „So slo-
venskými akademickými a cirkevnými 

inštitúciami spolupracujem už úcty-
hodných 25 rokov.  Dané ocenenie vní-
mam ako  prejav zdvorilosti a vernosti 
zo strany akademickej obce,  avšak 
nie  je to ocenenie len mojej osoby, ale  
predovšetkým uznanie pre univerzitu 
v Lubline,“ zdôraznil profesor.
Návrh na udelenie titulu predložil 
Vedeckej rade PU doc. JCDr. František 
Čitbaj, PhD. z Katedry systematickej 
teológie GTF PU v Prešove, ktorý 
počas  slávnostného zasadnutia uvie-
dol,  že zdôvodniť udelenie čestného 
doktorátu je úloha z jednej strany ľah-
ká, no zároveň ťažká. „Ľahká je preto, 
lebo profesor Leszek Adamowicz je  
u nás, na akademickej pôde na Sloven-
sku, známou osobnosťou. Známe sú aj 
jeho zásluhy, ktoré pre Slovensko a Ka-
tolícku cirkev na Slovensku spolu so 
svojimi kolegami z Lublinskej Katolíckej 
Univerzity vykonal. Na druhej je totiž 
veľmi zložité v krátkosti zdokumento-
vať jeho život, prácu a rozsiahle dielo“.
Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. je 
vedúcim Katedry Práva východných 
katolíckych cirkví na Fakulte práva, ká-
nonického práva a administrácie Lub-
linskej Katolíckej Univerzity Jána Pavla 
II. v Lubline. Narodil sa v roku 1960  
v Zamošči. Študoval v Poľsku a v Ríme. 
V roku 1990 začal prednášať a v roku 
2005 bol menovaný za mimoriadneho 

profesora Lublinskej Katolíckej Univer-
zity v Lubline. V súčasnosti patrí  
k najvýznamnejším odborníkom v ob-
lasti kánonického práva, ktoré sa za-
meriava najmä na východné katolícke 
cirkvi v Poľsku i medzinárodný kontext. 
Profesor je okrem iného aj stálym 
prednášajúcim na Pápežskom východ-
nom inštitúte v Ríme, ale aj na univer-
zitách v Benátkach, Londýne a Ľvove.
Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá 
právom východných katolíckych cirkví, 
nekatolíckych cirkví a spoločenstiev, 
ale i právom nekresťanských nábožen-
stiev. Je autorom viacerých monografií 
a početných vedeckých článkov a štúdií  
v poľskom, talianskom, anglickom, 
českom a slovenskom jazyku, v ktorých 
spracováva východné právo a problémy 

spojené s konfesným právom. Taktiež 
je autorom poľského prekladu Kódexu 
kánonov východných cirkví a veľmi 
úzko spolupracoval aj pri vydaní slo-
venského prekladu kódexu. Je členom  
medzinárodných vedeckých organizácii 
»Consociatio Internationalis Iuris Ca-
nonici Orientalis Promovendo« a tiež 
»Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo«.

NOVÝ UKRAJINSKÝ VEĽVYSLANEC NAVŠTÍVIL PREŠOVSKÚ UNIVERZITU
Od januárového nástupu do zastupiteľského úradu absolvoval Mimoriadny 
a Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike J. E. Jurij Muška 
svoju prvú návštevu Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde univerzity ho 
27. apríla prijali rektor Dr. h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. a prorektor pre 
vonkajšie vzťahy a marketing doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. MBA.

V úvode stretnutia, ktoré sa nieslo 
v priateľskej a otvorenej atmosfére, 
rektor univerzity svojho hosťa in-
formoval o štruktúre štúdia na Pre-
šovskej univerzite, o jej zameraní, 
činnostiach, ale aj o celkovom počte 
študentov a súčasnom postavení uni-

verzity, ktorá sa, čo do počtu študen-
tov, nachádza v prvej trojke najväčších 
slovenských univerzít a je najväčšou 
univerzitou mimo hlavného mesta 
republiky.
Vzhľadom na to, že na Prešovskej 
univerzite v súčasnosti študuje vyše 
320 ukrajinských študentov a ich 
záujem o štúdium u nás stále rastie, 
sa predmetom rozhovoru stal stav 
a kvalita podmienok vzdelávania pre 
zahraničných študentov. J. E. Jurij 
Muška sa bližšie zaujímal o to, ako 
sa darí ukrajinským študentom, aké 
majú študijné výsledky, ale taktiež 
aj o prípadné problémy, či už v rám-
ci štúdia, jazyka alebo ubytovania. 
Rektor v tejto súvislosti uviedol, že 
študenti zo Zakarpatskej oblasti majú 
oveľa menšie problémy s jazykovou 

adaptabilitou ako tí, ktorí prichádzajú 
študovať do Prešova z východnej časti 
Ukrajiny. 
V rámci diskusie sa taktiež dotkli 
otázky stáleho ukrajinského lektorátu, 
mobilít študentov a učiteľov, ako aj 
vedeckých pracovníkov. Rektor záro-
veň oboznámil veľvyslanca s vedecký-
mi projektmi, ktoré realizujú jednotlivé 
pracoviská spoločne s ukrajinskými 
partnermi. V závere stretnutia J. E. Jurij 
Muška prisľúbil, že sa na Prešovskú 
univerzitu veľmi rád vráti a prejavil 
záujem o návštevu spojenú s pred-
náškou.
Jurij Muška pôsobí na Ministerstve 
zahraničných veci Ukrajiny od júla 
1991. Počas svojej kariéry bol Mimo-
riadnym a Splnomocneným Veľvyslan-
com v Maďarskej republike, v Kórejskej 
republike a aktuálne pôsobí na Slo-
vensku. 

Rubriku „Z agendy rektora“ spracovala 
Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU

viac ako vzdelanie...
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O DIVADELNOM SVIATKU 
alebo 51. ročník Akademického Prešova

Pre nadšenca divadla či divadelníka 
obývajúceho priestor východného 
Slovenska je Akademický Prešov 
najväčší divadelný sviatok. Vieme, že 
tých divadelných sviatkov je veľa, ale 
vzhľadom na históriu, rozsah a rozmer 
len málo z nich sa vyrovná tomuto 
podujatiu. V prenesenom význame ide 
o divadelné Vianoce, Ramadán alebo 
Yom kippur. 
Legendárne „Ápéčko“ 
v dňoch  
23. – 28. 4. po 51. raz vytvorilo 
priestor pre kreatívneho 
ducha študentstva a to 
priamo v niekoľkých 
kategóriách: študentské 
divadlo, vlastná literárna 
tvorba, umelecký preklad 
a krátkometrážny film. 
V tomto bohatom spektre 
umeleckých aktivít si každý 
mohol nájsť svoj priestor pre 
realizáciu. A tak sa zišli mladí 
nadšenci umenia z celého 
Slovenska zjednotení 
múzou, aby si vymenili skúsenosti, 
porovnali dielo, kriticky, ale aj priateľsky 
diskutovali o divadle. Bratislava 
(Biele divadlo, Divadelný súbor Uložiť 
ako, Teatro EsPánico), Košice (KA 
Schau), Prešov (Študentské divadlo 
Prešovskej univerzity v Prešove), 
Banská Bystrica (Unis UMB), Nitra 
(Divadlo Ja a My pri Katedre hudby 
PF UKF v Nitre, Študentské divadlo 
VIDI pri UKF v Nitre) a Levice (Teáter 
Komika) – všetky tieto mestá mali 
na AP svojich súťažných zástupcov. 
Energia, ktorú bolo cítiť z predstavení 
študentov je energiou mladého ducha, 
ktorý sa túži otvoriť svetu. 
Spätná reflexia publika, obzvlášť, ak 
ide o odborníkov, je pre umeleckú 
sebakreáciu vysokoškoláka 
nevyhnutnou. A odborníci v porotách 
nechýbali: Študentské divadlo  
PhDr. Miron Pukan, PhD., Prof. PhDr. 

Karol Horák, CSc., Prof. 
PhDr. Peter Káša, Csc., 
Mgr. Diana Laciaková; 
Literárna tvorba 
– Prof. PhDr. Marta 
Součková, PhD., doc. 
Mgr. Ján Gavura, PhD., 
Mgr. Peter Karpinský, 
PhD.; Umelecký 
preklad Prof. PhDr. 
Zuzana Malinovská, 
CSc. (románska 
filológia), Mgr. Ivana 
Kupková, PhD. (ruská 
filológia), doc. Phdr. 
Ľudovít Petraško, CSc. 
(nemecká filológia), 
Prof. PhDr. Jaroslav 

Kušnír, PhD. (anglosaská filológia);  
Film: doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc., 
PhDr. Jozef Puchala, PhD., RNDr. 
František Franko, PhD. Porotcovia 
mali naozaj ťažkú prácu, aby zvládli 
ohodnotiť záplavu diel, ktorými 
študenti prispeli do súťaže.
V každej kategórii sme videli množstvo 
smelých činov. Čo sa týka študentského 

divadla, záujem u poroty vzbudil 
Divadelný súbor Uložiť ako, Bratislava 
s dielom Pojednávanie vo veci Genesis 
a Študentské divadlo Prešovskej 
univerzity v Prešove s produkciou J. 
Jendrichovského: Storočie podľa Márie 
a workshopovou 
prezentáciou 
Labyrint 
romantizmus 
alebo Spoveď 
dieťaťa svojho 
veku. Tieto dva 
súbory sa stali 
laureátmi cien 
Akademického 
Prešova. Z oblasti 
vlastnej literárnej 
tvorby v kategórii 
próza sa na 
prvom mieste 
umiestnili Patrik 

Kondáš a Monika Hojdanová, pričom 
poetom prvé miesto uniklo (azda len 
o vlások). Filmová tvorba, najmladšia 
súťažná kategória, tiež pozná svojho 
víťaza: film Folklórny súbor Hornád od 
Gabriely Homoľovej a Igora Michalčíka. 
Celkovo však možno hodnotiť 51. ročník 
Akademického Prešova za bohatý na 
invenciu a kreativitu, pričom všetci 
súťažiaci zo seba vydali maximum 
svojich síl. 
Blízky kontakt začínajúcich amatérov 
s profesionálmi a ich dielom, je pre 
študenta výchovou umením a zároveň 
aj výchovou k umeniu. Nemožno preto 
opomenúť širokú paletu hosťujúcich 
(nesúťažných) divadelných zoskupení. 
Študentom našej univerzity, ale aj 
širokej verejnosti Akademický Prešov 
už vyše pol storočia poskytuje priestor 
pre rozšírenie obzorov. Tento ročník bol 
na hostí skutočne bohatý (veď, ktorý 
nie?). L+S Bratislava, Art Way Theatre 
Praha, Národné činoherné divadlo vo 
Vilniuse, Spišské divadlo Spišská Nová 
Ves, JAMU Brno, VŠMU Bratislava, 
Divadlo Stoka Bratislava, Homo Ludens 

Projekt Szeged či Teatr 
Przedmieście Rzeszów 
a i. prišli do Prešova, aby 
prezentovali svoju tvorbu. 
Každý deň „divadelného 
maratónu“ predstavoval 
jedinečnú zmes divadelných 
prejavov a javiskových 
foriem. Len ťažko by sme 
hľadali inú akciu, kde by 
široká verejnosť za dobrý 
úsmev a „vatikánsku menu“ 
mala možnosť dostať sa 
k obdivuhodným činom 
súborov, o ktorých čítame na 
internete alebo v tlači.
O jedinečnej príležitosti 

pre rozvoj študentského umeleckého 
ducha v rámci Akademického Prešova 
svedčí aj množstvo tvorivých dielní, 
ktorých sa mohli študenti zúčastniť. 
Počas celého týždňa bolo k dispozícii 
7 rôznorodých a inšpiratívnych 
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workshopov a študent mal možnosť 
zapojiť sa a aktívne spolupracovať so 
skúsenými dramatikmi. Konkrétne išlo 
o tieto projekty:
1. Prešovské evanjelické kolégium 

– kultúrny a filozofický význam 
v kontexte novodobých dejín 
pedagogiky a kultúry v stredoeu-
rópskom priestore 
(15. 3. – 28. 4. 2017). Vedenie diel-
ne: Karol Horák, Miron Pukan, Ľu-
bomír Šárik;

2. Školské divadlo a školská dráma 
v období humanizmu  
a renesancie v aplikácii na dielo 
dobových autorov 
(18. 4. – 28. 4. 2017). Vedenie 
dielne: Karol Horák, Miron Pukan, 
Ľubomír Šárik;

3. Memento Osvienčim 
(10. 4. – 28. 4. 2017). Vedenie 
dielne: Michal Babiak, Ľubomír 
Šárik, Júlia Rázusová, J. 
Jendrichovský, P. G. Hrbatý;

4. Fenomén barok alebo Divadlo  
v sakrálnom prostredí 
(11. 4. – 27. 4. 2017). Vedenie dielne: 
Marek Mokoš, Belo Szentesi, Karol 
Horák, Miron Pukan;

5. One man show (problematika 
monodrámy – z tvorby svetových 
i domácich súčasných autorov) 
(18. 4. – 26. 4. 2017). Vedenie 
dielne: Peter Palík, Ján 
Jendrichovský, Ján S. Sabol, Zuzana 
Dancáková, Andrea Šafránová;

6. Labyrint romantizmus alebo 
Spoveď dieťaťa svojho veku 
(4. 4. – 28. 4. 2017). Vedenie dielne: 
Júlia Rázusová, Miron Pukan, Peter 
Gustáv Hrbatý, Karol Horák;

7. Súčasná monodráma – Rudolf 
Hess 
(11. 4. – 25. 4. 2017). Vedenie dielne: 
A. Šafránová, Karol Horák;

Okrem tvorivých dielní sme sa mohli 
zúčastniť celej plejády sprievodných 
akcií. Od Univerzity literatúry, cez 
seminár o alternatívnom divadle, 
improligu, až po vypredaj. Návštevníci 
Ápečka si v širokom spektre aktivít 

zaručene mohli nájsť 

to, čo ich najviac zaujíma. Dozaista 
ťažko hľadať oblasť umenia, ktorá 
by počas šesťdňového festivalu 
Akademického Prešova nenašla svoje 
miesto. 51. ročník Akademického 
Prešova v spojení s 20. výročím vzniku 
Prešovskej univerzity v Prešove 
predstavuje činorodé a živé prepojenie 
univerzitného života so životom 
verejným. Slogan Mladá univerzita 
v starobylom meste tak opäť 
nadobudol svoje praktické naplnenie 
a to v duchu umenia.

Mgr. Peter Gustáv Hrbatý
doktorand FF PU
Foto: AVS CCKV PU
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DEŇ, KTORÝ PATRIL UNIVERZITE
Prešovská univerzita v Prešove aj tento rok oslávila svoj univerzitný deň 
veľkolepo. Piaty ročník UNIPODAY, ktorý sa uskutočnil 26. apríla, sa niesol 
v duchu množstva kultúrnych a športových podujatí. Mozaiku bohatého 
programu dotvoril najväčší študentský festival v Prešove UNIPOFEST 
s tradičnou účasťou približne 6 tisíc ľudí. 

Prešovská univerzita v Prešove (PU) 
počas svojej dvadsaťročnej existencie 
dokazuje, že je stabilnou súčasťou a 
pilierom vzdelávania nielen v meste 
Prešov, ale aj v celom prešovskom 
regióne. Silné postavenie má však 
aj v celoslovenskom meradle, keďže 
sa v súčasnosti radí, čo do počtu 
študentov, do prvej trojky najväčších 
slovenských univerzít. 
Neodmysliteľnú súčasť pulzujúceho 
života na PU tvorí už piaty rok 
kultúrno-športové podujatie, tzv. 
UNIPODAY/Deň univerzity. „Tento 

deň je nielen zhmotnením všetkých 
univerzitných aktivít, ale predovšetkým 
možnosťou ukázať všetkým 
priaznivcom a priateľom, čím naša 
univerzita žije, čo ju napĺňa a teší,“ 
bližšie uviedol prof. Milan Portik, 
prorektor pre vedu, umenie, šport 
a akreditáciu PU.

Univerzitný deň tradične pozostáva 
z kultúrnej a športovej časti. Tú 
športovú oficiálne otvoril rektor 
PU prof. Peter Kónya v Športovej 
hale PU. Svoje sily si vo volejbale 
a futbale zmerali viaceré družstvá, 
pozostávajúce zo študentov 
a pedagógov jednotlivých fakúlt 
PU. Pomyselnú bodku za športovou 

časťou programu dal exhibičný zápas 
vo volejbale, v ktorom sa proti sebe 
postavili univerzitné mužstvo proti 
výberu  reprezentantov mesta Prešov. 
Daný zápas mal zároveň aj charitatívny 
rozmer. „Po dohode s mestom Prešov 
sme sa rozhodli, že pri príležitosti Dňa 
univerzity venujeme časť finančných 
prostriedkov na nákup pomôcok pre 
študentov so špecifickými potrebami 
a podporíme tak dobrú vec,“ objasnil 
prorektor prof. Portik.
Jedným zo sprievodných podujatí 
UNIPODAY bol aj tento rok alegorický 
sprievod stoviek študentov  
a pedagógov, ktorý sa za účasti 
mestskej polície presúval od budovy 
rektorátu PU k bráne mestského 
úradu, kde ho oficiálne privítala 
primátorka mesta Prešov Andrea 
Turčanová. Tohtoročný sprievod 
sa niesol v znamení hesla „Mladá 
univerzita v starobylom meste“, 
vzhľadom na to, že rok 2017 je 
rokom viacerých významných výročí 
spájajúcich sa s dejinami Prešova. 
Pripomíname si 770. výročie prvej 
písomnej zmienky o Prešove, 500. 
výročie reformácie, 350. výročie 
otvorenia Prešovského evanjelického 
kolégia, prvej vysokoškolskej inštitúcie 
v meste, a napokon 20. výročie 

založenia Prešovskej univerzity. 
Po oficiálnom otvorení na hlavnom 
mestskom pódiu nasledoval kultúrny 
program, v rámci ktorého sa predstavili 
viaceré umelecké zoskupenia. O skvelú 
atmosféru a kultúrny zážitok sa 
postarali Študentské divadlo FF PU, 
vysokoškolský folklórny súbor Torysa, 
komorný vokálny súbor Piano Vocal, 
Akordeónové kvarteto, miešaný zbor 
Nostro Canto, Spevácky zbor sv. 
Romana Sladkopevca či Ukrajinsko-
slovenský vokálny súbor Liberi band. 
Kolorit kultúrnej časti zároveň dotvoril 
bohatý program 51. ročníka súťaže 
amatérskej umeleckej tvorivosti 
vysokoškolákov Slovenska – 
Akademický Prešov, ktorý prebiehal 

počas celého týždňa od 23. do 28. apríla.
Jedným z hlavným zámerov Dňa 
univerzity je nielen patrične kultúrne 
a športovo osláviť tento sviatok, ale 
aj prezentovať svoje aktivity, svoju 
činnosť a poukázať tak na jedinečnosť 
a rozmanitosť jednotlivých fakúlt 
PU ako v univerzitnom areáli, tak 
aj v uliciach Prešova. Pri tejto 
príležitosti sa počas univerzitného 
dňa uskutočnila aj prezentácia 
všetkých ôsmich fakúlt PU v stánkoch 

umiestnených na námestí, kde si 
záujemcovia okrem získania informácií 
mohli zakúpiť aj rôzne reklamné 
univerzitné predmety. 
Univerzitný deň už tradične zavŕšil 
najväčší študentský festival v Prešove 
UNIPOFEST, ktorý otvoril brány 
areálu PU pre všetkých študentov, 
ale aj verejnosť o 14.00 hod. Pestrú 
zmes známych kapiel zo slovenskej 
hudobnej scény ako MAJK SPIRIT, 
HEX, GLADIATOR, HELENINE OČI, ako 
už býva zvykom, doplnili aj mladé 
talentované študentské kapely In Time 
či No Brake. Šiesty ročník obľúbeného 
festivalu sa niesol v znamení viacerých 
noviniek. „Tento rok sme rozšírili paletu 
ponúkaných aktivít a služieb. Účastníci 
si budú môcť zacvičiť s Active life, 
zúčastniť sa Street Workout súťaže 
v zhyboch a klikoch na bradlách, 
zmerať si svoju stabilitu na Balance 
boarde či odmerať BMI index v stánku 
Fakulty športu, ale tiež pochutnať 
si na káve v unikátnej prešovskej 
kaviarni,“ priblížil Adrián Kuba, jeden 
z ústredných organizátorov za PU. 
Hlavným organizátorom festivalu bola 
spoločnosť Dream production, s.r.o., 
v spolupráci s Prešovskou univerzitou 
a mestom Prešov.

Všetkým účastníkom univerzitného 
dňa ďakujeme!

Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU

·10·
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Najlepší festival – fest dobre na UNIPOFESTe
Deň D, UNIPODAY, UNIPOFEST. Presne 26. 4. 2017 sa v Prešove na pôde 
Prešovskej univerzity konal festival UNIPOFEST. Dobrá nálada, veľa pohody, 
skvelá hudba a veľké množstvo ľudí. Hudobné skupiny pripravené urobiť 
svojim fanúšikom nezabudnuteľný zážitok. Chcete vedieť aký? Čítajte ďalej. 

Brány festivalu sa otvorili o 14.00 
a areál Prešovskej univerzity sa zaplnil 
študentmi. Hudobnú časť odštartovala 
skupina NO BRAKE, ktorá pritiahla 
prvých fanúšikov. Atmosféra sa začala 
pomaly rozbiehať a dobrú náladu vzbu-
dzoval aj „Captain Morgan“, ktorý rozdá-
val pirátske klobúky. Svojimi piesňami 
zabavila aj skupina IN TIME. Medziča-
som sa zóna festivalu zapĺňala a svoju 
tvorbu predstavil aj TOMI SUČIK & 
band. Celý festival moderoval Marco. 
Medzi každým koncertom dostali zú-
častnení možnosť súťažiť a vyhrať rôz-
ne ceny. Moderátor bol dynamický  
a svojím slovom skvele dopĺňal súťaže 
a prestávky počas ozvučovania.
Súťažilo sa v rôznych disciplínach 
Čím viac sa čas posúval k večerným 
hodinám, tým lepšia nálada sa šírila. Na 
pódiu to poriadne roztočili muzikanti 
zo skupiny GLADIÁTOR. Vložili do svoj-
ho vystúpenia ohromujúce množstvo 
energie a poslali ho skákajúcemu davu. 
Aké mali očakávania od Prešova?
„Naozaj sme sa tešili na tento koncert, 
pretože je to vlastne prvý koncert tohto 
roku. Boli sme z toho vzrušení  
a dopadlo to výborne, počasie sa vyda-
rilo a ľudia boli vynikajúci. Tešili sme sa, 
že sa dobre bavili a že sme v podstate 
takto dobre odštartovali našu sezónu. 
Sme radi, že ľudia reagovali, ako reago-
vali, a na konci skákalo a spievalo celé 
obecenstvo, čo je pre nás ako muzi-
kantov ten najlepší pocit, že sa prepoja 
energie medzi muzikantom a publikom. 
Boli sme v očakávaní, pretože sme 
zaradili aj staršie pesničky, ktoré nie 
všetci poznali. Tak sme boli zvedaví, 
ako na to ľudia budú reagovať.“
Ako je však na UNIPOFESTe zvykom, 
musia vystúpiť aj tie HELENINE OČI 
z našej domácej tvorby. Roztočili to 
tak, ako to vedia len oni. Svoj koncert 
venovali svojim fanúšikom na 220 %. 
Skákal a spieval každý. A keďže sú do-
máci, opýtali sme sa ich, či sa špeciálne 
pripravovali na svoje vystúpenia na 
UNIPOFESTe.

„Na tento sme sa špeciálne pripra-
vovali v podstate štyri mesiace, lebo 
je to naša premiéra. Každý rok pred 
začiatkom sezóny sa snažíme pripraviť 
si nejaký program a dnes tu na prešov-
skom festivale na UnipoFeste budeme 
mať premiéru. Čiže trošku to riešime, 
lebo zvyčajne ideme automaticky, ale 
teraz máme kopec nových vecí, tak 
snáď sa to ľuďom bude páčiť. Je také 
menšie napätie v nás, či to bude okej 
a či to bude prijaté. Ale myslím si, že na 
tejto pôde sa nemáme čoho obávať, 
lebo sú tu samí super ľudia.“

A ako robia tú vynikajúcu atmosféru?
„To nerobíme my, to robia ľudia. Bavia 
sa pod pódiom. Oni robia tú atmosféru, 
oni spievajú, oni burácajú, oni sa tešia 
a my sme len takí, akí sme. Myslím si, 
že dávame zvrchu energiu a tí ľudia 
ju cítia a dávajú nám ju naspäť. Tak si 
to postupne vymieňame. Lebo iba tak 
prísť a odstáť si na pódiu je nuda.“

Čo myslíte? Je to presne tak? Cítili ste 
tú energiu?
Energiu rozdala študentom aj skupina 
HEX. Ich vystúpenie bolo dychberúce 
a dav sa hýbal v rytme ich nezabudnu-
teľných piesní. Ale viete čo znamená 
ich názov skupiny? Nás to zaujímalo, 
a tak sme sa ich opýtali.
„Hex je skratka slova Hexenšus, ešte 
z našej strašne dávnej histórie. A bolo 
by to strašne dlhé na plagátoch, tak 
sme to skrátili na slovo HEX.“
Sú to jednoducho skvelí muzikanti, 
ktorí vedia, ako na to. 
A bodkou UNIPOFESTu bol MAJK SPI-
RIT. Slovenský rapper prišiel a vybalil 
svoje skladby hneď na začiatku – ská-
kal celý dav. Ľudia s ním rappovali a kri-
čali. A pre prešovských študentov pri-
pravil aj prekvapenie – bol ním rapper 
OTIS. Spolu to „rozbili“ a z ľudí vytiahli 
posledné zvyšky energie. Keďže MAJK 
má svojich fanúšikov aj tu v Prešove, 
chceli sme vedieť, čo by im odkázal.  

A odkázal vám toto:
„Odkázal by som im to, čo im odkazu-
jem v textoch. Oni vedia čo im odka-
zujem, keď počúvajú moje skladby. Im 
odkazujem nech ich sila sprevádza. 
Nech hľadajú a nájdu svoj naozajstný 
pravý spirit, svoju lásku, svoju vášeň 
v živote a venujú sa jej a aby ju rozvíjali 
až do takej miery, aby ňou mohli obo-
hacovať svet okolo seba a potešiť ľudí, 
korí žijú na tomto svete. A nikto by sa 
nemal nikdy vzdať tohto cieľu.“
Po tomto vystúpení sa celá párty pre-
sunula do nočného podniku Hviezda, 
kde sa tancovalo ďalej a užívali sa ešte 
zvyšky dobrej nálady z festivalu. Nás 
zaujímalo, ako taký festival vyzerá z or-
ganizačného hľadiska. Opýtali sme sa 
jedného z organizátorov festivalu  
za PU, Adriána Kubu zopár otázok.

Ako hodnotíte túto akciu?
„Máme po festivale a s o trošku menej 
vykričaným hlasom ako minule. Mô-
žeme považovať festival za ukončený, 
a hoci bolo menej ľudí na prvý pohľad, 
prakticky sme sa zaobišli bez väčších 
problémov, takže akciu hodnotím 
veľmi dobre.“

Koľko ľudí sa zúčastňuje prípravy 
festivalu?
„V prvotnej fáze je to užší kruh ľudí, 
ktorý rieši veci okolo manažmentu. 
Potom je to niekoľko desiatok ľudí od 
elektrikárov, upratovačov, výčapníkov 
a pod. Možno rátať od 50 do 100 ľudí.“
A my veríme, že vy ste boli tiež účastní 
na tejto skvelej akcii. UNIPOFEST je 
jednoducho nezabudnuteľný. Každý, 
kto sa zúčastnil, neoľutoval a tí, čo sa 
nezastavili, môžu dúfať, že príde ďalší 
ročník. Dobrá nálada a skupiny, ktoré 
svojimi piesňami rozbúchali nejedno 
srdce (občas doslova). Avšak žiaden 
strach, počas celého festivalu boli prí-
tomní zdravotníci S. A. R. Zachranná 
Prešov. Jedinečný UNIPOFEST. 

Vidíme sa na budúcom ročníku?

Kristína Matijková
študentka FF PU
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PREŠOVSKÍ GEOGRAFI NA KONGRESE AAG V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH

V dňoch 5. – 9. apríla 2017 sa v kom-
plexe Hynes Covention Center a hote-
lov Sheraton a Marriott Copley Place 
v Bostone (USA) uskutočnil kongres 
Americkej asociácie geografov (AAG). 
Lokalizovanie kongresu do bostonskej 
aglomerácie, v ktorej sa nachádzajú 
dve top svetové univerzity (Harvard 
University a MIT – Massachusetts In-

stitute of Technology), prispelo k účasti 
reprezentantov absolútnej svetovej 
špičky. Ide totiž o najväčšie vedecké 
podujatie, ktoré sa organizuje pre 
odborníkov v odbore geografia. Do 
Bostonu pricestovalo 9 400 účastníkov 
zo všetkých kontinentov, z nich dve 
tretiny boli z USA a Kanady. Slovensko 
malo na kongrese dvoch zástupcov, 
ktorými boli pracovníci Katedry geo-

grafie a aplikovanej geoinformatiky 
Fakulty humanitných a prírodných vied 
Prešovskej univerzity prof. RNDr. René 
Matlovič, PhD. a doc. RNDr. Kvetoslava 
Matlovičová, PhD. 
Program kongresu bol veľmi bohatý, 
čo potvrdzuje rozsah 509 strán jeho 
tlačenej podoby vo formáte A4. Roko-
valo sa od 8:00 do 20:30 každý deň, 
pričom k dispozícii bolo 100 rokovacích 
miestností. Súčasťou podujatia boli 
aj posterové sekcie, mnohé plenárne 
prednášky, diskusie, workshopy, sú-
ťaže, terénne exkurzie, výstavy a iné 
sprievodné podujatia. Veľkú pozornosť 
pútalo už slávnostné otvorenie s pred-
náškou prezidenta AAG Glena  
M. MacDonalda z University of Cali-
fornia – Los Angeles na tému „Geo-
graphies of Bread and Water in the 
21st Century“, čo bola jedna z troch kľú-
čových tém kongresu. Druhou špeciál-

nou témou bola problematika ľudských 
práv „Mainstreaming Human Rights in 
Geography and the AAG“, s ktorou bolo 
spojené podujatie s rekordnou účasťou 
poslucháčov. Išlo o plenárnu diskusiu 
s popredným americkým lingvistom, 
filozofom a kognitívnym vedcom, eme-
ritným profesorom MIT N. Chomskym 
pod názvom „Noam Chomsky – a conti-
nuing conversation with geographers“. 
Diskutoval s ním výkonný riaditeľ AAG 
Douglas Richardson. Významnou uda-
losťou bola plenárna prednáška jedné-
ho z najcitov ný marketing pre geogra-
fov“ (vedúca projektu K. Matlovičová)  

a projektu VEGA 
č. 1/0165/15 
„Pro-poor tu-
rizmus ako 
nástroj trvalo 
udržateľného 
rozvoja margi-
nalizovaných 
komunít a sídiel 
na východnom 
Slovensku“ (ve-
dúci projektu 

R. Matlovič). Doc. RNDr. Kvetoslava 
Matlovičová, PhD. predniesla referát 
v rámci sekcie „Resident-participation 
and co-creation in urban contexts“, 
ktorú organizovala a viedla Kristin 
Reichborn-Kjennerud z The Oslo and 
Akershus University College of Applied 
Sciences v Nórsku. Išlo o príspevok 
na tému „PPT Destination Marketing 
Based on Participation of Marginali-
zed Communities. Spišský Hrhov case 
study“. Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
vystúpil v sekcii „Urban Rural Eastern 
European Subjectivities“, ktorú viedla 
Lisa Skryzhevska z Miami University 
of Ohio. Predniesol príspevok na tému 
„The multiple deprivation in Slovakia 
– new sociographic mapping of the 
marginalized Roma communities“. 
AAG pripravilo celú plejádu terén-
nych exkurzií. Prešovskí geografi sa 
zúčastnili exkurzie č. F3.8 „Derwent 
Whittlesey´s Queer Cambridge“, ktorú 
organizovali Alison Mountz a Keegan 
Williams z Wilfrid Laurier University 
v Kanade. Bola spojená s návštevou 
miest spätých s dejinami harvard-
skej geografie a jej protagonistov. 
Návšteva popredných univerzitných 
pracovísk doplnila spektrum podne-
tov, ktoré prešovskí geografi získali 
na tomto kongrese. Medzi nezabud-
nuteľné zážitky sa zaradili aj osobné 
diskusie s Davidom Harveyom o poľ-
skom preklade jeho knihy „Spaces of 
neoliberalization: towards a theory of 
uneven geographical development“ 
a s Geoffrey J. Martinom o jeho no-
vej knihe „American Geography and 
Geographers. Toward Geographical 
Science“.

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD.
FHPV PU

K. Matlovičová pri prezentácii príspevku 
(foto: R. Matlovič).

R. Matlovič pri prezentácii príspevku  
(foto: K. Matlovičová).

Listovanie v novej encyklopédii  
(foto: K. Matlovičová).

D. Harvey nám podpisuje venovanie do knihy 
(foto: K. Matlovičová)

Budova, v ktorej sídlilo geografické pracovisko na Harvarde, Cambridge, MA, USA
(foto: R. Matlovič)

Pohľad na rieku Charles a Massachusetts 
Institute of Technology zo Skywalk Observatory  

v Prudential Center v Bostone. 
(Foto: K. Matlovičová)
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UNESCO World Philosophy Night 
V minulom roku sme oslavovali Sve-
tový deň filozofie bezprostredne po 
Medzinárodnom dni tolerancie. Táto 
zhoda bola významná vzhľadom na sú-
vislosť medzi toleranciou a filozofiou. 
Pre filozofiu je príznačné porozumenie, 
rešpekt a úcta k rôznorodosti názorov, 
myšlienok a kultúr, ktoré obohatia spô-
sob nášho života, ale aj životy ostat-
ných. Rovnako ako v prípade tolerancie 
pod pojmom filozofia rozumieme aj 
umenie žiť spoločne, s patričným ohľa-
dom na práva a spoločné hodnoty os-
tatných jedincov. Je to schopnosť vidieť 
svet kritickým okom, byť si vedomý 
názorov a hľadísk druhých, posilňovať 
slobodu myslenia, svedomia a presved-
čenia. 

UNESCO World Philosophy Night 2016 
bolo nočnou udalosťou – stretnutím 
medzi filozofiou, umením a širokou 
verejnosťou. Generálna riaditeľka 
UNESCO Irina Boková konštatovala, že 
„... filozofia je viac než len akademický 
predmet; je to každodenná prax, ktorá 
pomáha ľuďom žiť lepší život uplatňo-
vaním a aplikovaním humánnosti v kaž-
dodenných situáciách“. Mali by sme sa 
tomu učiť už od najútlejšieho veku  
a postupne sa zdokonaľovať. Podľa nej 
filozofiu chápeme aj ako dôležitý kľúč  
k inšpiratívnej verejnej diskusii, brá-
niacej humanizmus, ktorý trápi násilie 
a napätie vo svete. V tejto súvislosti 
treba pripomenúť, že filozofia nepo-
núka žiadne pripravené riešenia na 
okamžité použitie, ale večnú úlohu 
spochybňovať svet a pokúsiť sa z neho 
urobiť lepšie miesto pre život. V prie-
behu tejto cesty tolerancia slúži ako 
morálna cnosť a praktický nástroj pre 
dialóg. Nemá to nič spoločné s naivným 
relativizmom, ktorý tvrdí, že všetko 
je rovnako platné; je individuálnym 
imperatívom počúvať, pretože sa to 

zakladá na rozhodnom záväzku bojo-
vať za všeobecné princípy dôstojnosti 
a slobody. 
V roku 2016 UNESCO oslavovalo vý-
ročia narodenia dvoch významných 
filozofov, Aristotela a Leibniza, ktorí 
prispeli k rozvoju metafyziky a vedy, 
logiky a etiky. Obaja po niekoľkých sto-
ročiach a vo veľmi odlišných kultúrnych 
kontextoch umiestnili filozofiu do jadra 
verejného života ako vrchol slobodné-
ho a dôstojného života. V tomto duchu 
sa niesla celá táto významná udalosť, 
ktorá otvorila priestor pre slobodné, 
otvorené a tolerantné myslenie. Na 
základe tohto dialógu je predpoklad 
vybudovať silnejšiu spoluprácu medzi 
občanmi, spoločnosťami a štátmi ako 
trvalý základ pre mier. 
UNESCO World Philosophy Night 2016, 
organizovaná v rámci Svetového dňa 
filozofie, bola nočnou udalosťou, ktorá 
si položila za cieľ vytvoriť podmienky 
na stretnutie medzi filozofiou, umením 
a širokou verejnosťou. Od večera  
18. novembra 2016 do skorého rána 1 
9. novembra 2016, v spolupráci s fran-
cúzskou Národnou komisiou pre UNE-
SCO, po siedmykrát bolo usporiadané 
toto podujatie v sídle UNESCO v Paríži.
Podujatie budovalo na úspešnej kon-
cepcii predchádzajúcich projektov 
uskutočňovaných francúzskou filozof-
kou a divadelnou režisérkou Meriam 
Korichi v Paríži, Londýne, Berlíne, New 
Yorku a Helsinkách. Nočné prezentácie 
vo svojom štandardnom formáte boli 
otvorené širokej verejnosti a skutočne 
sa stretli s obrovským záujmom. Veľký 
počet filozofov ponúkol panorámu filo-
zofie v dnešnom svete, ako aj nové  
a obohatené pohľady na misiu UNESCO. 
Výročiam Aristotela a Leibniza a zastre-
šujúcej téme tolerancie bola v programe 
poskytnutá osobitná dôležitosť. 
Podujatie v plnej miere využilo priesto-
ry centrály UNESCO, pričom poskytova-
lo tradičné prednášky z filozofie a mno-
ho inovačných aktivít, ako napríklad 
umelecké inštalácie, živé vystúpenia, 
filmy a videoprojekcie, ktoré prezen-
tovali filozofiu kreatívnym, estetickým, 
hravým a provokatívnym spôsobom. 
Cieľom celého podujatia bolo nabá-
dať každého účastníka, aby aktívne 

premýšľal 
o dnešnom 
svete. 
Celé poduja-
tie ponúkalo 
množstvo 
zaujímavých 
vystúpení 
venovaných, 
napríklad 
Nieztsche-
mu (Hamed 
Fouladvind), 
Kierkegaardo-

vi (Sharon Krishek), tolerancii (Rainer 
Forst), morálnemu relativizmu (Paul 
Boghossian), budovaniu občianskej 
spoločnosti v Palestíne (Islah Jad), di-
verzite vo filozofii (Nele Goutier, Lianne 
Tijhaar), slobode a bezpečnosti (Regina 
Kreide), budhistickej a konfuciánskej 
etike (Eun-su Cho, Wei Xiao) atď. Po 
prvýkrát sa celosvetového podujatia  
v centrále UNESCO v Paríži zúčastnili aj 
filozofi zo Slovenska, ktorí sa vo svojich 
prezentáciách venovali Augustínovi 
Doležalovi (Vasil Gluchman), fikcii  
a realite (Martin Vacek), ako aj virtuál-
nej realite (Jozef Sivák). 
Vasil Gluchman, profesor filozofie a eti-
ky na Filozofickej fakulte PU v Prešove 
a riaditeľ UNESCO Chair in Bioethics, vo 
svojom vystúpení venoval pozornosť 
Doležalovej reflexii Leibnizovej idey 
teodícey, teda ospravedlnenia zla vo 
svete. Poukázal na to, že hoci Augustín 
Doležal (1737 – 1802) bol evanjelický 
farár, zastával veľmi pokrokové osvie-
tenské myšlienky, smerujúce k zdôvod-
neniu existencie zla vo svete ako urči-
tého podnetu pre emancipáciu človeka 
od Boha, rozvoj ľudských tvorivých síl 
a schopností napomáhajúcich človeku 
vyrovnať sa so zlom vo svete a robiť 
svet lepším pre život.
Slovenskú účasť na podujatí zastre-
šovalo slovenské veľvyslanectvo pri 
UNESCO v Paríži na čele s pani veľ-
vyslankyňou Klárou Novotnou, ktorá 
okrem iného vo svojom vyjadrení oce-
nila aj organizáciu UNESCO Svetového 
dňa filozofie na Slovensku. Prvým 
organizátorom takéhoto podujatia na 
Slovensku bola Katedra bioetiky UNE-
SCO Prešovskej univerzity v Prešove 
za spolupráce Inštitútu etiky a bioetiky 
a Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty 
PU v Prešove a uskutočnilo sa v Prešo-
ve 10. novembra 2016. Pevne verím, že 
aj na základe prvej pozitívnej skúsenos-
ti bude mať UNESCO World Philosophy 
Day pokračovanie v Prešove aj v ďalších 
rokoch a vznikne tradícia sprostredko-
vania filozofie širšej verejnosti. 

prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.
FF PU 
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KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY V KATEGÓRII Z9
Na pôde Pedagogickej fakulty Prešov-
skej univerzity v Prešove sa dňa  
21. 3. 2017 už po šiestykrát konalo kraj-
ské kolo Matematickej olympiády v ka-
tegórii Z9. Išlo už o 66. ročník uvedenej 
matematickej súťaže, ktorá má národ-
ný charakter. Vyhlasovateľom súťaže je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky a organi-
začne ju na úrovni Prešovského kraja 
zabezpečuje Katedra matematickej 
edukácie PF PU v spolupráci s ABC – 
Centrom voľného času v Prešove.
Tento rok bolo do krajského kola 
pozvaných 60 úspešných riešiteľov 
okresného kola Matematickej olympi-
ády v kategórii Z9, teda žiakov 9. roč-
níkov základných škôl a prislúchajúcich 
ročníkov osemročných gymnázií z celé-
ho Prešovského kraja. 
V úvode podujatia privítala všetkých 
prítomných žiakov a učiteľov doc. Alena 

Prídavková, vedúca Katedry matema-
tickej edukácie PF PU a podpredsed-
níčka krajskej komisie Matematickej 
olympiády v Prešovskom kraji. Po otvo-
rení sa všetkým prítomným prihovorila 
doc. Iveta Scholtzová, prodekanka PF 
PU, ktorá je zároveň členkou Kated-
ry matematickej edukácie PF PU. Vo 
svojom prejave vyjadrila poďakovanie 
najmä učiteľom matematiky za ich vy-
trvalosť, obetavosť a vynaložené úsilie, 
ktoré vynakladajú pri príprave svojich 
zverencov. Žiakom poďakovala za pre-
javený záujem o matematickú oblasť  
a popriala im veľa úspechov v súťaži. 
Ako ďalšia vystúpila Mgr. Elena Šimčí-
ková, riaditeľka ABC – Centra voľného 
času so sídlom na Októbrovej ulici 
v Prešove, ktorá taktiež popriala súťa-
žiacim veľa úspechov.
Po slávnostnom otvorení dostali sú-
ťažiaci test, ktorý obsahoval štyri ma-

tematické úlohy. Na ich riešenie mali 
žiaci k dispozícii štyri hodiny a písali 
ho v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. 
Za každú úlohu mohli získať 6 bodov 
a úspešným riešiteľom sa stal každý 
žiak, ktorý získal aspoň 12 bodov. Všet-
ky žiacke riešenia boli detailne ohod-
notené odbornou komisiou.  
Z 59 účastníkov súťaže bolo 31 žiakov 
vyhlásených za úspešných riešiteľov. 
Všetkým blahoželáme. 
Na záver by sme radi vyslovili poďa-
kovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali či už na príprave, 
priebehu, alebo vyhodnotení realizova-
nej súťaže. 

Mgr. Anna Vašutová, PhD.
PaedDr. Dominika Štefková, PhD.
PF PU
Foto: Patrik Eliaš

DNI PROBÁCIE A MEDIÁCIE NA GRÉCKOKATOLÍCKEJ TEOLOGICKEJ FAKULTE

Na Gréckokatolíckej teologickej fakul-
te Prešovskej univerzity v Prešove sa 
študijný program probačná a mediačná 
práca prednáša už 10 rokov. Aj toto malé 
výročie bolo impulzom, aby sa prednášaj-
úci z Katedry aplikovanej edukológie GTF 
PU pod vedením doc. Gabriela Paľu roz-
hodli zorganizovať trojdňové podujatie. 
Prvý deň bol venovaný probačnému 
dohľadu a duchovnému sprevádzaniu, 
kde svoje skúsenosti prišli predstaviť aj 
pozvaní kňazi, ktorí pôsobia vo väzen-
stve. V tento deň zároveň Mons. prof. 
Peter Šturák, dekan GTF, posvätil aj nové 
priestory, kde bola zriadená Probačná 
a mediačná klinika, kde študenti vyko-
návajú probačnú a mediačnú prax pod 
vedením JUDr. Renáty Dolanskej a ThLic. 
Emílie Halagovej, PhD.
Počas druhého deň medzinárodnej 
vedeckej konferencie, ktorá sa konala 
pod záštitou primátorky mesta Prešov 
Ing. Andrey Turčanovej, sa zišli pozvaní 

hostia a partneri tohto podujatia.
Hlavným cieľom konferencie, ktorá nie-
sla názov Aplikácia nových prístupov 
k človeku v kontexte mediačnej a pro-
bačnej práce, bolo vytvoriť priestor pre 
prezentáciu nových poznatkov v rámci 
mediačnej a probačnej práce a zároveň 
prehĺbiť vedomosti v oblasti  mediácie 
v trestnej rovine pri prepájaní teórie 
s praxou a šíriť toto právne povedomie 
aj osvetu v rovine akademickej, no tiež 
medzi širšou odbornou a laickou verej-
nosťou.
Zo zahraničia prišli konferenciu svojimi 
skúsenosťami a poznaním podporiť  
a obohatiť dekan Právnickej fakulty 
Sergii Banakh z Ternopoľa z Ukrajiny, za 
Evropský smírčí institút, ktorý má sídlo 
v Křtinách v Českej republike, prišla JUDr. 
Lenka Šalamoun a partnermi boli aj hos-
tia z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej  
i Medialnej w Toruniu z Poľska. 
Významnými hosťami boli predstavitelia 
Ministerstva spravodlivosti SR – JUDr. 
Samuel Burský, riaditeľ odboru probácie, 
mediácie a prevencie kriminality a tak-
tiež z tohto odboru PhDr. Vladimír Cehlár, 
PhD., ktorí svojimi príspevkami študen-
tom v študijnom programe probačná 
a mediačná práca ozrejmili problematiku 
aplikácie elektronického monitornigu 
v podmienkách SR a poukázali aj na 
nutnosť ďalšieho vzdelávania sa probač-
ných a mediačných úradníkov, hlavne pre 
zlepšenie kontaktu pri probačnom do-

hľade cez načrtnutý Probačný program. 
Ďalší pozvaní účastníci vo svojich príspe-
vkoch poukázali na priestor a možnosť 
častejšieho využívania mediácie a probá-
cie aj ako nástroja prevencie pred vzni-
kom právnych sporov.
V priestoroch Mediačnej a probačnej 
kliniky na GTF PU paralelne s konferen-
ciou prebiehal aj praktický workshop, 
ktorý viedla Mgr. Eva Ráčková, PhD., pod 
názvom Nenásilná komunikácia. 
Tretí deň ponúkol študentom možnosť 
kontaktu s odborníkmi z praxe, s ktorými 
pri výkone svojej budúcej profesie budú 
prichádzať do kontaktu. Toto vedecko
-odborné podujatie uzatvoril workshop 
probačného a mediačného úradníka 
z Krajského súdu v Košiciach, ktorý ná-
zorne previedol výkon svojho povolania.
Študenti si mohli vyberať z bohaté-
ho programu, ktorý bol pre nich veľmi 
atraktívny.

ThLic. Emília Halagová, PhD.
GTF PU
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45. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY PRE STREDNÉ ŠKOLY
Dňa 24. 3. 2017 sa na pôde Katedry 
geografie a aplikovanej geoinformatiky 
Prešovskej univerzity v Prešove usku-
točnil 45. ročník krajského kola geo-
grafickej olympiády pre stredné školy. 
Zapojilo sa do nej 101 študentov zo 6 
okresov Prešovského kraja. Krajské 
kolo geografickej olympiády otvorila 
jeho predsedníčka RNDr. Monika Iva-
nová, PhD. Po otvorení sa súťažiacim 
i pedagógom prihovorili dekan Fakulty 
humanitných a prírodných vied PU 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., ako 
aj vedúci katedry doc. RNDr. Radoslav 
Klamár, PhD. Po oficiálnom otvorení 
45. ročníka krajského kola geografickej 
olympiády bola pre študentov kategó-
rie Z a pre pedagógov pripravená pre-
zentácia RNDr. Antona Fogaša, PhD., 
pod názvom „Zlatý kruh Ruska“. Súbež-
ne s prednáškou prebiehali obhajoby 
prác študentov, ktorí sa zapojili do 
kategórií A, B a CD. Študenti stredných 

škôl tak mohli preukázať schopnosti 
prezentovať výsledky svojho výskumu. 
O 11:00 hod. začalo testovanie štu-
dentov všetkých kategórií. Poobede 
pokračovali obhajoby prác v kategóri-
ách A,B, CD. Pre študentov kategórie Z 
a pre sprevádzajúci pedagogický zbor 
bola pripravená ukážka práce s interak-
tívnymi mapami v QGIS-e. Spestrením 
podujatia bola „Hravá geografia“ a „Sú-
boj geografov“.
Absolútnou víťazkou sa stala Dorota 
Porubská z Gymnázia Leonarda Stöc-
kela v Bardejove. Prví dvaja súťažiaci 
z každej kategórie postúpili na ce-
loštátne kolo, ktoré sa uskutočnilo 21. 
– 23. 4. 2017 v Košiciach.
O zdarný priebeh geografickej olympiá-
dy sa zaslúžili a vedomosti súťažiacich 
hodnotili členovia poroty v zložení: doc. 
RNDr. Radoslav Klamár, PhD., RNDr. 
Monika Ivanová, PhD., RNDr. Juliana 
Krokusová, PhD., RNDr. Štefan Koco, 

PhD., Mgr. Anton Fogaš, PhD., RNDr. 
Martin Rosič, PhD., RNDr. Vladimír So-
lár, PhD., Mgr. Miloslav Michalko, PhD., 
Mgr. Silvia Slivková, Mgr. Tomáš Pas-
ternák, Mgr. Viktor Verba a Mgr. Štefan 
Kyšela. 
Krajské kolo geografickej olympiády 
každoročne prehlbuje spoluprácu me-
dzi univerzitou a strednými školami, 
ktorá je v posledných rokoch kľúčová. 
Zároveň tým, že sa organizuje priamo 
na pôde univerzity, umožňuje študen-
tom zažiť vysokoškolské prostredie na 
vlastnej koži a viac sa k nemu priblížiť. 
No najdôležitejšie je vzbudiť záujem 
o štúdium geografie práve na Prešov-
skej univerzite a podchytiť nadaných 
študentov. 

RNDr. Monika Ivanová, PhD.
FHPV PU 
Foto: Mgr. Tomáš Pasternák

Interview Day pre študentov 
Filozofickej fakulty 
Študenti Filozofickej fakulty PU mali  
29. 3. 2017 skvelú príležitosť zorien-
tovať sa v požiadavkách zamestnáva-
teľov a naštartovať svoju profesijnú 
kariéru. V spolupráci s Národným 
kariérnym centrom zorganizovala Fi-
lozofická fakulta PU Interview Day, 
ktorý pre cca 50 aktívnych a šikovných 
študentov končiacich ročníkov predsta-
voval šancu nájsť si svojho budúceho 
zamestnávateľa. Podujatie začalo 
rozhovormi pri okrúhlych stoloch 
s recruitermi z personálnych agentúr 
Accenture, Your Choice, s personalis-
tami zo spoločností T-Systems, Holcim 
Business Services a prekladateľských 
agentúr Skrivanek, Natek, kde mali 
študenti počas tzv. Table Talk diskusie 
možnosť zistiť, aké pracovné ponuky 
majú zamestnávatelia, aké požiadavky 
na uchádzačov kladú, aké pracovné 
podmienky a možnosti kariérneho ras-
tu môžu uchádzači očakávať. Účastníci 
podujatia tak mohli získať cenné infor-
mácie a skúsenosti, aké otázky môžu 
padnúť pri výberových konaniach a aké 
sú očakávania súčasných zamestná-
vateľov. Medzi základné všeobecné 
požiadavky, prezentované zamestná-
vateľmi, patrila znalosť cudzieho jazyka 
aspoň na úrovni B2, komunikačné 

a prezentačné zručnosti. Veľkou deví-
zou študentov prekladateľstva a tlmoč-
níctva na FF PU bola v kontexte ďalších 
špecifických požiadaviek znalosť štan-
dardne používaných prekladateľských 
softvérových nástrojov.
Viacerí zástupcovia personálnych 
agentúr sa jednoznačne vyslovili, že 
absolventi humanitných a spoločen-
skovedných odborov nie sú v nevý-
hode, ak sa uchádzajú o pracovnú 
príležitosť v korporátnej sfére. Naopak, 
na viaceré pozície firmy potrebujú ľudí, 
ktorí sú schopní kriticky myslieť, hľadať 
komplexné riešenia a ktorí vedia komu-
nikovať s ľuďmi – čo býva často práve 
silnou stránkou šikovných absolventov 
učiteľstva, prekladateľstva, ale aj odbo-
rov, ako je napríklad filozofia, etika, po-
litológia, mediálne štúdiá a pod. Tieto 
vyjadrenia korigujú niektorými médiami 
a politikmi šírený mýtus o „nezamest-
nateľných“ absolventoch humanitných 
a spoločenskovedných odborov. Výho-
du na trhu práce majú vo všeobecnosti 
dynamickí ľudia, ktorí cieľavedome 
pristupujú ku svojej príprave na budúcu 
profesijnú kariéru a sú aktívni aj mimo 
obligatórnych študijných povinností. 
Ak niečo znevýhodňuje absolventov 
akéhokoľvek študijného odboru (vrá-

tane technických či prírodovedných 
odborov), je to predovšetkým pasivita 
počas štúdia, povrchnosť a nezáujem 
o aktuálne dianie.
Študenti následne využili možnosť 
absolvovať u jednotlivých zamestnáva-
teľov prescreeningové pohovory, kde 
sa osobne i prostredníctvom svojho CV 
predstavili a diskutovali o konkrétnych 
ponukách firiem. Po vyhodnotení spät-
nej väzby od študentov a zástupcov 
zamestnávateľov plánuje FF PU v spo-
lupráci s Národným kariérnym centrom 
nadviazať na tento pilotný Interview 
Day pravidelnými podujatiami s podob-
ným zameraním a podporiť tak svojich 
budúcich absolventov.

Ing. Martin Lačný, PhD.
FF PU 



na fakultách

·16·

FAKULTA MANAŽMENTU ROBÍ VŠETKO PRE NAPĹŇANIE JEJ MOTTA 
„TALENT – VZDELANIE – ÚSPECH“ A PREPÁJA ŠTÚDIUM S PRAXOU
Pre našu fakultu je dôležitá prepo-
jenosť vzdelávania s praxou a imple-
mentácia odbornej praxe do všetkých 
študijných programov. Pri Fakulte ma-
nažmentu aktívne mnoho rokov pôsobí 
aj „Expertná a podnikateľská rada 
Fakulty manažmentu“ (EPR FM), ktorú 
tvoria úspešní podnikatelia, manažéri  
a ďalšie osobnosti najmä (ale nielen)  
z Prešovského a Košického kraja, často 
zamestnávatelia našich absolventov. 
Sú medzi nimi aj prípady úspešných ab-
solventov Fakulty manažmentu, ktorí 
sú taktiež potencionálnymi zamest-
návateľmi našich absolventov. Takmer 
všetci členovia EPR FM reprezentujú 
podniky a ďalšie organizácie prijímajúce 
našich študentov na prax.
Fakulta vytvorila sieť „Stredísk študent-
skej praxe, praktickej prípravy  
a transferu výskumu“, čím umožňuje 
študentom intenzívny kontakt s vybra-
nými podnikmi a overenie využitia ich 
vedomostí v praxi. Partnermi fakulty sú 
významné spoločnosti, ako napríklad 
Bardejovské Kúpele, a. s.; Kúpele Nový 
Smokovec, a. s.; Kúpele Vyšné Ružba-
chy, a. s., Hotel DIXON ****; Fecupral,  
s. r. o.; CHIMNEY´S, s. r. o.; Kvety.sk,  
s. r. o.; Opálové bane Libanka, s. r. o.; 
Pharma, s. r. o.; Vectro Invest s. r. o.; 
Hilti Slovakia, spol. s r. o. a ďalšie. Roz-
voj v tejto oblasti je hlavnou prioritou 
úseku prodekana pre prax, uplatnenie 
absolventov, kvalitu a rozvoj.
Popritom máme rozvinutú spoluprácu 
aj v zahraničí s partnermi, ktorí sú tiež 
súčasťou našej vybudovanej siete 
Stredísk študentskej praxe a patria 
medzi nich: Sani Resort a Ikos Resort, 
Chalkidiki, Grécko; Asterias Beach 
Hotel, Cyprus; ECO Hotels, Barcelo-
na Coast (Calella a Malgart de Mart), 
Španielsko a Wyższa szkoła bezpiec-
zeństwa i ochrony im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, Poľsko.
Na ostatnom stretnutí EPR dekan Fa-
kulty manažmentu vyzval prítomných 
expertov, aby sa neváhali podeliť so 
svojím business príbehom, skúsenos-
ťami z praxe aj s konkrétnymi návrhmi 
vo vzťahu k Fakulte manažmentu.
Obojstranné pôsobenie fakulty s pod-
nikateľmi a expertmi sa dotýka nasle-
dujúcich oblastí: 
•	 Definovanie tém 

bakalárskych, diplomových aj 
dizertačných prác priamo „na 
mieru“ pre riešenie konkrétnych 
problémov a úloh podnikov 
a ďalších organizácií z praxe. 

•	 Odprednášanie členov EPR 
pre študentov určitej vybranej 
témy, alebo aj vyučovacieho 
predmetu, resp. svojej inšpiratívnej 
skúsenosti z praxe, alebo aj svojho 
osobného business príbehu 
v priebehu najbližších semestrov. 

•	 Využitie mozgového trustu členov 
EPR, učiteľov a najmä študentov 
nielen na tieto aktivity, ale aj 
v súvislosti s riešením konkrétnych 
problémov podnikov, prípadne aj 
získania spoločných výskumných 
grantov s podnikmi (napr. aj APVV, 
Stimuly a i.).

•	 Pozvanie členov EPR do všetkých 
štátnicových komisií fakulty už 
do najbližších štátnych skúšok 
v poslednom májovom a prvom 
júnovom týždni 2017 (prípadne na 
vybrané dni). Zvlášť je to vhodné, 
ak sa téma záverečnej práce bude 
týkať riešenia praktickej oblasti 
pôsobnosti člena EPR alebo jeho 
organizácie.

•	 Návrhy možných nových 
predmetov aj prípadných nových 
zameraní špecializačných povinne 
voliteľných blokov predmetov 
alebo nových voliteľných 
predmetov.

•	 Návrhy ďalších tém pre 
následnú diskusiu Expertnej 
a podnikateľskej rady.

Mnohí z prítomných vyzdvihli na 
spoločnom stretnutí myšlienku 
prepojenia podnikateľskej sféry 
s fakultou, najmä osobným 
odovzdávaním skúseností, myšlienok 
a nápadov. Niektorí účastníci našli 
paralelu v zahraničí s podobnou 
myšlienkou priblíženia praxe 
študentom a absolventom.

Momentálne prebieha inštalovanie 
tabúľ označujúcich každé „Stredisko 
študentskej praxe, praktickej prípravy 
a transferu výskumu“, nachádzajúce sa 
v sídle každej spoločnosti, ktorá nad-
viazala alebo nadviaže s fakultou tento 
typ spolupráce. Priebežne zverejňuje-
me príslušnú fotodokumentáciu no-
vých stredísk (resp. celej siete) na web 
stránku fakulty, prípadne aj do novín.
Obojstranná výhodnosť spolupráce 
bude zabezpečená aj možnosťou štu-
dentov svojimi nápadmi a prácou byť 
predpokladom možných ďalších príno-
sov pre firmu či inú organizáciu. Súčas-
ne stredisko fakulty takéhoto typu je 
po zverejnení celej siete spravidla pre 
firmy špecifickým prínosom vo vzťahu 
k istej forme reklamy, pomáha pritia-
hnuť ďalších zákazníkov (príkladom sú 
takéto naše existujúce strediská fakul-
ty v známych kúpeľoch).
V EPR je angažovaných viac ako tridsať 
významných odborníkov a osobností 
najmä zo sféry podnikania a samosprá-
vy. Rada svojimi aktivitami pomáha 
fakulte a najmä jej študentom pokryť 
viaceré sféry spolupráce, výskumu, 
odbornej praxe v oblastiach, ako sú 
obchod a marketing, informačné 
technológie, turizmus, hotelierstvo, 

kúpeľníctvo, environmentálny manaž-
ment, stavebníctvo, strojárstvo, auto-
mobilový priemysel, podniky služieb, 
ale aj oblasť regionálneho rozvoja, 
samosprávy a mnohé iné. 
Absolventi štúdia by mali ovládať 
„remeslo“ podnikového ekonóma, 
dané štruktúrou povinných odborných 
predmetov, a mali by mať rozvíjané 
predpoklady stať sa v budúcnosti 
dobrým manažérom na danom stupni 
riadenia podľa svojich schopností aj na 
základe nadobudnutých ďalších prak-
tických skúseností.
Naša Fakulta manažmentu na PU naj-
novšie víta spoluprácu so združením 
Dukla Destination vo Svidníku. Veríme, 
že naša spolupráca bude úspešná a 
má dobrú perspektívu pomôcť svidníc-
kemu regiónu v mnohých oblastiach 
jeho rozvoja. Na druhej strane vybudo-
vanie ďalšieho “Strediska študentskej 
praxe, praktickej prípravy a transferu 
výskumu” Fakulty manažmentu v or-
ganizácii Dukla Destination Svidník, 
ktoré sa zaradí do našej vybudovanej 
siete takýchto stredísk fakulty, prine-
sie pre niektorých našich študentov 
možnosť vykonávať prax, ktorá je 
niekoľkomesačnou súčasťou štúdia, 
priamo v regióne Svidníka. Zvlášť to 
uvítajú tí študenti našej fakulty, ktorí 
študujú študijný program “Manažment” 
v odbore 3.3.15 Manažment alebo štu-
dijný program “Turizmus, hotelierstvo, 
kúpeľníctvo” v odbore 8.1.1 Cestovný 
ruch, prípadne študijný program En-
vironmentálny manažment v odbore 
4.3.3 Environmentálny manažment  
a ktorí v tomto regióne bývajú. 
Napĺňaním svojho motta „Talent – vz-
delanie – úspech“ sa fakulta pokúša 
pritiahnuť talentovaných uchádzačov, 
ponúka im univerzitné odborné vzde-
lanie, čo zvyšuje ich predpoklady pre 
možnosť dosiahnutia úspechu. Naše 
úsilie o rozširovanie už existujúcej 
siete „Stredísk študentskej praxe, 
praktickej prípravy a transferu výsku-
mu“ preto bude pokračovať, aby sme 
študentom umožnili intenzívny kontakt 
s vybranými podnikmi a overenie využi-
tia ich vedomostí v praxi.

doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.
FM PU
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DNI BÉLU HAMVASA V PREŠOVE

Stredná Európa v priebehu 20. storočia 
prechádzala zložitým politickým, spo-
ločenským i hospodárskym vývojom. 
Ten celkom prirodzene našiel svoj 
odraz nielen v umeleckej či literárnej 
tvorbe, ale tiež vedeckých aktivitách 
a filozofických názoroch množstva 
významných osobností. Niektoré z nich 
sú všeobecne známe a ich diela i názo-
ry široko propagované či analyzované. 
Iné sú, naopak, stále na okraji nášho 
záujmu. Medzi osobnosti, ktoré veľmi 
názorne dokumentujú zložitosť vývoja 
stredoeurópskeho priestoru v priebe-
hu minulého storočia pritom patrí aj 
prešovský rodák Béla Hamvas (1897 
– 1968). Za do istej miery paradoxnú 
v tomto konkrétnom prípade môžeme 
považovať skutočnosť, že kým 
v Maďarsku ide o známu a všeobecne 
akceptovanú osobnosť, ktorá 
zanechala v rámci filozofie, lite-
ratúry, estetiky či jednoducho 
v záznamoch o každodennom 
prežívaní udalostí dvoch sve-
tových vojen i viacerých zmien 
režimov výraznú stopu, vo svo-
jom rodnom meste je dnes už 
takmer neznámy. 
Toto bol jeden z hlavných 
dôvodov, prečo sa organizátori 
podujatia venovaného jeho 
pamiatke celkom logicky pro-
stredníctvom medzinárodnej 
vedeckej konferencie nazvanej 
„Eperjesi Hamvas Béla napok“ (Prešov-
ské dni Bélu Hamvasa), usporiadanej 
pri príležitosti 120. výročia narodenia 
tejto zaujímavej osobnosti, pokúsili 
predstaviť jeho dielo a životné osudy 
priamo v jeho rodnom meste. Záštitu 
nad týmto podujatím, okrem rektora 
Prešovskej univerzity prof. P. Kónyu 
a rektora univerzity K. Eszterházyho 
v Egeri prof. L. Liptaiho, prevzal hlavný 

konzul Maďarskej republiky v Košiciach 
A. Haraszti. I vďaka tomu sa tak mohlo 
počas 23. a 24. marca 2017 v priesto-
roch Prešovskej univerzity so svojimi 
príspevkami postupne predstaviť štr-
násť maďarských a slovenských refe-
rujúcich. Napriek pomerne solídnemu 
časovému priestoru vyhradenému pre 
jednotlivých prednášajúcich sa rýchlo 
ukázalo, že pomerne zložitá a pest-
rá skladba filozofických, literárnych 
i estetických názorov prezentovaných 
v dielach Bélu Hamvasa by si pri svojej 
interpretácii vyžadovala podstatne 
širší priestor. Názorové rozdiely na 
jednotlivé aspekty tvorby, ale i prístup 
k analýze samotných Hamvasových 
diel sa následne prejavili v živej diskusii 
a výmenách názorov, z ktorých časť 
nakoniec ani nedospela k výslednej 
zhode. Vystúpenia, ktoré odzneli na 
konferencii je možné rozdeliť do dvoch 
základných skupín. Tá prvá sledovala 
takmer výhradne otázky tvorby Bélu 
Hamvasa, prípadne možnosti inter-
pretácie jeho diel. Referujúci patriaci 
do druhej skupiny sledovali skôr témy 
spojené so vznikom a vývinom pre-
šovskej filozofickej školy, vzdelávaním 
a miestnym, veľmi pestrým intelektuál-
nym prostredím.

Každý z prezentovaných textov by si 
nepochybne zaslúžil osobitnú ana-
lýzu alebo aspoň stručnú zmienku. 
Vzhľadom na vyhradený priestor 
i skutočnosť, že z podujatia bude vy-
daný osobitný zborník, obmedzíme 
sa na predstavenie aspoň niektorých 
z prednesených referátov. Doktor 
Kovács Gábor (Budapešť, Filozofický 
ústav Maďarskej akadémie vied) vo 
svojom príspevku „Hamvas a neotra-
dicionalizmus v období medzi dvoma 
svetovými vojnami – Evola a Guenon“, 
priblížil B. Hamvasa ako najvýznamnej-
šieho predstaviteľa tohto filozofického 
prúdu v Maďarsku. Vychádzal pritom 
z prác francúzskeho autora René Gu-
énona a Taliana Julia Evolu. Zaujímavý 
referát „Hamvas a vojna“ predniesol 
Tibor Weiner Sennyei. Stručne opísal 
nielen jeho pôsobenie v prvej, ale 
i druhej svetovej vojne. V rámci nej 
už viac ako štyridsaťročný dezertoval 

z maďarskej armády a podobne ako 
mnohí ďalší s nádejou očakával príchod 
sovietskych jednotiek. Prišlo však skla-
manie, tesný únik pred deportáciou 
do ruských pracovných táborov a nová 
diktatúra. To všetko sa následne od-
zrkadlilo aj v literárnom a filozofickom 
odkaze Bélu Hamvasa. Z ďalších refe-
rátov možno ako osobitne zaujímavé 
spomenúť vystúpenia doc. Katalin Thiel 
(Univerzita K. Eszterházyho, Eger) „Béla 
Hamvas a politika“, resp. prof. Tibora 
Gintliho (Univerzita Loránda Eötvösa, 
Budapest), nazvané „Naratívna poetika 
románu Karnevál“.

V druhej skupine príspevkov veno-
vaných predovšetkým prostrediu 
Prešova je možné osobitne spo-

menúť referát prof. Andrása 
Mészárosa (Univerzita Komen-
ského, Bratislava) „Prešovskí 
filozofi 19. storočia v dejinách 
maďarskej filozofie“. V rámci 
neho predstavil v stručnom, no 
zaujímavom priereze viacerých 
významných i menej známych 
predstaviteľov pôsobiacich 
predovšetkým na miestnom 
evanjelickom kolégiu. Tejto in-
štitúcii sa vo svojom vystúpení 
nazvanom „Maďarský spolok 
prešovského kolégia“ venoval 
aj prof. Peter Kónya (Prešovská 

univerzita, Prešov). Nielen samotná 
výučba, ale i ďalšie literárne, špor-
tové či spolkové aktivity študentov 
totiž vytvárali dôležitú súčasť pest-
rého intelektuálneho ovzdušia, ktoré 
z Prešova robilo vzdelávacie centrum 
stredoeurópskeho významu. Záverečný 
referát „Literárny život v Prešove v pr-
vej polovici 19. storočia (interetnické 
a interkultúrne súvislosti)“ predniesol 
prof. Peter Káša. Spojil ho so závereč-
ným hodnotením celého podujatia, 
poďakovaním účastníkom a vyjadrením 
nádeje na ďalšiu plodnú spoluprácu. 
Zostáva nám teda veriť, že sa jeho slo-
vá naplnia a aj v budúcnosti sa usku-
točnia podobne úspešné stretnutia 
dokazujúce, že nemáme iba spoločnú 
minulosť, ale i budúcnosť. 

PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.
FF PU
Foto: AVS CCKV PU
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KEĎ VEK NIE JE PREKÁŽKOU, ALE MOSTOM K VZÁJOMNÉMU OBOHACOVANIU
Deti z Detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove sa v rámci 
originálneho edukačného projektu stretávali so seniormi zo Zariadenia pre 
seniorov Náruč s cieľom spoločne tráviť voľný čas, vzájomne sa vzdelávať, 
obohacovať, ale aj zabávať sa. 
Spojenie seniorov s deťmi z detského 
domova sa pretavilo do kooperačného 
programu, ktorý je založený na novej 
edukačnej platforme. Tá sa testovala 
počas desiatich modelových stretnu-
tí, prevažne v Zariadení pre seniorov 
Náruč, nakoľko mnohí seniori sa ťažko 
pohybujú a niektorí veľmi zle znášajú 
zmenu prostredia. Projekt vznikol z ini-
ciatívy Katedry andragogiky Fakulty 
humanitných a prírodných vied (FHPV) 
Prešovskej univerzity v Prešove (PU) 
v spolupráci s Katedrou pedagogiky, 
Katedrou psychológie a Katedrou 
športovej edukológie a humanisti-
ky Fakulty športu PU. „Kooperačný 
program s edukačným charakterom 
poskytuje príležitosť k sociálnej opore, 
k naplneniu základných potrieb človeka 
a k reintegrácii seniorov do spoločnos-
ti. Ak majú seniori možnosť vychovávať 
a radiť deťom, ich sebavedomie sa 
zvyšuje, prináša úsmevy či konver-
záciu,“ uviedla Martina Lenhardtová 
z Katedry andragogiky, vedúca projektu 
VEGA: Možnosti kooperatívnej eduká-
cie detí a seniorov v rezidenciálnych 
zariadeniach, vďaka ktorému došlo 
k realizácii tejto myšlienky. Zároveň 
dodáva, že projekt je prospešný pre 
obe strany, ako pre seniorov, tak aj pre 
deti, medzi ktorými sa obnovuje zmy-
sel pre sebaúctu. Seniori môžu slúžiť 

deťom ako vzor, môžu ich naučiť riešiť 
vlastné problémy, na strane druhej si 
deti kreujú pozitívne postoje k senio-
rom, majú možnosť vnímať starobu ako 
prirodzenú súčasť života a prijímať ľudí 
so zdravotnými obmedzeniami. 
Výsledky takmer dvojročného edukač-
ného projektu sú zhrnuté a spracované 
do dvoch publikácií s názvom „Koope-
ratívna edukácia detí a seniorov v re-
zidenciálnych zariadeniach“ a „Tvorba 
kooperatívnych edukačných progra-
mov v rezidenciálnych zariadeniach“. 
Ich uvedenie do života sa uskutočnilo 
v Centrálnej študovni Univerzitnej 
knižnice PU, ktorého súčasťou bolo aj 
vystúpenie detí z Detského domova na 
Požiarnickej ulici a folklórne vystúpenie 
Nikol Pinterovej. Slávnostného krstu 
kníh sa zúčastnil aj riaditeľ Zariadenia 
pre seniorov Náruč Jozef Dobrovič. 
„Projekt vnímam ako najväčšiu pridanú 
hodnotu oproti projektom, v ktorých 
sme boli doteraz zapojení. Na začiatku 
bola u seniorov obava z nenaplnených 
očakávaní, ale aj neistota. Avšak každé 
ďalšie stretnutie uvoľňovalo napätie, 
poskytovalo nové informácie, zbližo-
valo a ponúkalo možnosti kooperácie,“ 
popisoval priebeh stretnutí riaditeľ. 
Ako bližšie uviedol program neskôr 
charakterizovala príjemná atmosféra, 
spoločné plnenie úloh a vzájomné po-

vzbudzovanie. Pri edukácií či zábave 
vládla úplná prirodzenosť, čo seniori 
a deti jasne dávali najavo aj okoliu.
Spoluprácu pozitívne zhodnotila aj 
prítomná riaditeľka Detského domova 
na Požiarnickej ulici Dana Krištofová. 
„Všetky stretnutia boli úžasným vzá-
jomným obohatením – pre naše deti 
studnicou múdrosti, skúseností  
a láskavosti zo strany starkých, verím, 
že pre nich boli obohatením o úprimný 
detský úsmev. Zostala po ňom jed-
na veľká, neopakovateľná, úprimná 
emócia na oboch stranách.“ Riaditeľka 
zároveň vyjadrila presvedčenie, že naj-
väčším prínosom tohto projektu bude 
pre ich zariadenie i deti žijúce v ňom, 
ak tento projekt bude spontánne po-
kračovať aj naďalej.

PhDr. Martina Lenhardtová, PhD.
FHPV PU
Foto: UK PU

INŠTITÚT PSYCHOLÓGIE NA KURZE  
ŠTATISTICKÉHO MODELOVANIA
Vedecké porozumenie nielen so-
ciálnym a behaviorálnym javom si 
vyžaduje adekvátne metodologické 
zručnosti a schopnosti štatistického 
vyhodnocovania. V rámci grantového 
projektu APVV-15-0404 sa členovia 
Inštitútu psychológie usilujú o analy-
zovanie chudoby, jej príčin a dôsled-
kov. Na uchopenie takto komplexnej 
problematiky je potrebné práve po-
užitie sofistikovaných štatistických 
metód. Z tohto dôvodu sa v dňoch 
28. – 30. 11. 2016 členovia Inštitútu 
psychológie FF PU, v zložení  
doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD.,  
PhDr. Monika Kačmárová, PhD.,  
Mgr. Marcel Martončik, PhD.,  
Mgr. Eva Hruščová a Mgr. Matúš 
Adamkovič, zúčastnili Kurzu modelo-
vania štatistických vzťahov,  
s dôrazom na techniky štrukturálneho 
modelovania v Prahe. 
Javy v sociálnych a behaviorálnych 
vedách často nemožno redukovať len 
na skúmanie dyadických vzťahov me-
dzi premennými (napr. efekt stresu na 

ekonomické rozhodovanie), respektí-
ve je takéto zjednodušovanie nepo-
stačujúce a nepresné. Nevyhnutné je 
tak vytvárať holistickejšie reprezen-
tácie – modely – sveta kombináciou 
viacerých premenných (napr. efekt 
stresu na ekonomické rozhodovanie, 
sprostredkovaný zhoršením exekutív-
nych funkcií za simultánnej kontroly 
finančnej gramotnosti), čo pomôže 
skúmaný jav analyzovať vo väčšej 
zhode so skutočným svetom. Apliká-
cia multivariačných štatistických po-
stupov, ako napríklad štrukturálneho 
modelovania, umožňuje výskumníkovi 
odhadnúť, či ním vytvorená a testova-
ná reprezentácia sveta korešponduje 
s nazbieranými údajmi, a teda, či je 
jeho hypotéza postulovaná prostred-
níctvom konkrétneho modelu javu po 
empirickom overení platná alebo nie. 
Riešiteľský tím APVV-15-0404 bude 
nadobudnuté poznatky aj naďalej 
kontinuálne obohacovať a zúročovať 
v ďalšom priebehu riešenia projek-
tu. Nemožno však zabudnúť, že ani 

použitie najsofistikovanejších štatis-
tických metód nie je zárukou porozu-
menia javom, a ťažiskom stále ostáva 
kompetentnosť a kvalifikovanosť 
výskumníkov – ich kritické myslenie, 
schopnosti analýzy a syntézy či logic-
ká, relevantná interpretácia zistení.

Mgr. Matúš Adamkovič 
doktorand FF PU
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DIDAKTICKÁ APLIKÁCIA V PRÍPRAVE ŠTUDENTOV NA BUDÚCE 
POVOLANIE UČITEĽA RUSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Ako lepšie pripraviť študentov na ich 
budúce povolanie učiteľa ruského 
jazyka a literatúry? Nad touto otázkou 
sa zamýšľam odvtedy, ako som začala 
vyučovať didaktiku ruského jazyka 
na prešovskej „rusistike“. Akademické 
prednášky presýtené faktami a menej 
priestoru pre praktické znalosti? 
Nie, myslím si, že touto cestou sme 
už išli. Mladý vysokoškolský učiteľ, 
plný elánu, optimizmu, nadšenia, má 
ešte dostatok síl na realizáciu svojho 
videnia procesu vzdelávania alebo, 
lepšie povedané, času, ktorý máme na 
spoločné zdieľanie toho, čo sme prežili, 
čo chceme zažiť, prijať a realizovať 
nové výzvy. Neskôr nasleduje výmena 
vlastných skúseností. Tento model 
prípravy dostatočne, na danej úrovni 
poznania môjho vlastného a mojich 
študentov, umožňuje v „umelo“ 
vytvorených podmienkach zasadiť 
semienko budúcej učiteľskej profesie 
v nádeji a očakávaní prvých zelených 
výhonkov.

V neposlednom rade treba spomenúť 
aj odporúčania tykajúce sa didaktických 
aplikácii, ktoré vychádzajú z opisu 
študijných odborov pre prípravu 
učiteľov na učiteľských fakultách – 
ktoré spracovala Akreditačná komisia 
vlády SR (Hlavne opisy pre odbor 1.1.1. 

Učiteľstvo akademických predmetov, 
ako aj 1.1.3. Učiteľstvo umeleckých 
a výchovných predmetov. Porovnaj: 
www.akredkom.sk).
V januári tohto roku v Rusínskom 
múzeu bola nainštalovaná výstava 
fotografií Od Stalingradu do Berlína 
k výročiu oslobodenia Slovenska 
od fašizmu, ktorú prepožičalo 
Veľvyslanectvo Ruskej federácie 
na Slovensku. O tejto výstave sme 
veľakrát diskutovali s predstaviteľom 
Slovensko-ruskej spoločnosti 
a mojou túžbou bolo oživiť príbehy 
na fotografiách, sprítomniť sa tam na 
vojnovej línii a doniesť to iným, v tomto 
prípade študentom – stredoškolákom, 
ktorí sa neskôr môžu stať poslucháčmi 
našej univerzity. 
Tento projekt dostal názov 
Vysokoškoláci – stredoškolákom 
a realizovali sme ho spolu so 
študentmi 1. ročníka magisterského 
stupňa odboru učiteľstvo 
akademických predmetov. Musím 
poznamenať, že od začiatku príprav 
zo strany našich študentov bol veľký 
záujem o tento projekt, ktorý dal 
možnosť každému študentovi prejaviť 
svoje doterajšie znalosti, otestovať 
vlastné osobnostné, všeobecné 
pedagogické kompetencie a odborovo-
predmetové kompetencie. Projekt 
niesol aj výchovný rozmer, téma 
vojny je bolestivá, ale zároveň je 
potrebné o nej hovoriť, vychovávať 
postoj študenta ako osobnosti, člena 
spoločenstva, jeho sebauvedomenie, 
samostatnosť, ale aj zodpovednosť  
v postojoch. 
Prípravná fáza trvala takmer 3 mesiace. 
Boli vybrané fotografie, filmové 
ukážky z filmu Bitka o Sevastopoľ, 
recitácie, dotazníky spätnej väzby, 
ktoré poukázali na to, že téma vojny je 
medzi stredoškolákmi stále aktuálna, 

a tiež na záujem o podobnú formu 
výučby. Domnievam sa, že táto forma 
spolupráce má význam, je potrebné 
realizovať podobné výchovno-
vzdelávacie aktivity v rámci Didaktiky 
ruského jazyka.
20. marca sa stretli stredoškoláci 
z Gymnázia na Konštantínovej ulici 
v Prešove a vysokoškoláci z Filozofickej 
fakulty PU v Rusínskom múzeu, aby 
v cudzom jazyku odzneli jednotlivé 
príbehy z fotografií, a tak sme sa na 
chvíľu zamysleli nad životom, nad jeho 
zmyslom, nad jeho hodnotami. Naši 
študenti si tak mohli vyskúšať úlohu 
sprievodcu, učiteľa a rozprávača 
v jednom. Po výklade nasledovali 
otázky a diskusia. Pracovalo sa v dvoch 
skupinách, jedna počúvala výklad 
a otázky, druhá skupina pozerala 
úryvky z filmu a diskutovali o ňom. Po 
určitom čase sa skupiny vymenili. 
Na základe pozorovania vystupovania 
študentov počas prezentácie fotografii 
si dovolím vyjadriť svoju spokojnosť s 
dostatočne rozvinutými schopnosťami 
a zručnosťami  študentov. Myslím si, že 
zvládnu nové výzvy, ktoré stoja pred 
slovenským školstvom.

doc. Mgr. Anna Petríková, PhD.
FF PU 

POZVANÁ PREDNÁŠKA O RODINE A O PRIRODZENOM PLÁNOVANÍ RODIČOVSTVA
Láska manželov samou svojou prirod-
zenosťou vyžaduje jednotu a nerozlu-
čiteľnosť ich osobného spoločenstva. 
Obaja sú pozvaní, aby neprestajne 
navzájom rástli pomocou každodennej 
vernosti v prísľube úplného vzájom-
ného darovania sa. Manželstvo ako 
najhlbší osobný vzťah človeka vytvára 
priestor, v ktorom muž a žena môžu 
objaviť svoju hodnotu, svoje poslanie 
a pravdu o sebe samých. Do skúmania 
tejto pravdy vstupuje aj blahoslave-
ný pápež Pavol VI., ktorý v roku 1968 
napísal encykliku s názvom Humanae 
vitae. V nej sa síce nezaoberá priamo 
manželstvom, no spomína dobro svia-
tostného manželstva. Okrem toho sa 
venuje pohľadu na prirodzené spôsoby 
regulácie počatia. 

Spomínaná encyklika sa stala ústred-
nou témou ďalšej z pozvaných predná-
šok v rámci predmetu rodinná výchova, 
ktorý je súčasťou prvého stupňa vyso-
koškolského štúdia na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte PU v Prešove. Hos-
ťujúcu prednášku, ktorá sa uskutočnila 
10. apríla 2017 v aule U2, prezentovala 
Mgr. Irena Širá, pedagogička Strednej 
zdravotníckej školy sv. Bazila Veľké-
ho v Prešove. Erudovanosť pozvanej 
prednášky umocnil aj fakt, že pozvaná 
hostka sa okrem vyučovania na spo-
mínanej strednej škole aktívne podieľa 
na rôznych kurzoch, v rámci ktorých sa 
venuje špeciálne prirodzenému pláno-
vaniu rodičovstva. 
„Odovzdávanie ľudského života je 
veľmi vážna úloha,“ píše vo svojej ency-

klike bl. pápež Pavol VI. „Manželia ňou 
slobodne a vedome spolupracujú  
s Bohom Stvoriteľom. Spôsobuje im 
vždy veľké radosti, ktoré však niekedy 
sprevádzajú nemalé ťažkosti a úzkosti. 
Toto všetko patrí do ľudského života, 
ktorý je ale vždy obohatením. Manželia 
zažívajú skutočné odovzdanie sa tak 
pri spojivom, ako i  plodivom akte, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou spoločné-
ho života. Oba životné akty však vyža-
dujú dôveru a otvorenosť.“ Tieto myšli-
enky sa o. i. stali v závere priestorom 
uvažovania poslucháčov nad hodnotou 
a zmyslom ľudského života. 

doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. 
GTF PU
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PODPORA VZDELÁVANIA PREPOJENÍM 
S PODNIKATEĽSKOU PRAXOU Z FINANČNEJ SFÉRY

V poslednom období sa venuje veľká 
pozornosť vzájomnej podpore prepoje-
nia vzdelávania a podnikateľskej sféry. 
V rámci rozvoja vzájomnej spolupráce 
medzi Tatra bankou a. s., Bratislava, 
v zastúpení Ing. Ivanou Gregovou (HR 
špecialista, Odd. vzdelávania a rozvoja, 
Tatra banka, a. s., Bratislava),  
a Katedrou financií Fakulty manažmen-
tu Prešovskej univerzity v Prešove, 
v zastúpení Ing. Beátou Šofrankovou, 
PhD., boli na akademický rok 2016/17 
dohodnuté odborné prednášky zo zá-
stupcami spomínanej bankovej inštitú-
cie. Dve prednášky boli zorganizované 
v zimnom semestri a jedna prednáška 
bola počas letného semestra.
Prvá prednáška sa konala dňa  
11. 10. 2016 v aule M120 na Fakulte 
manažmentu PU pre študentov 1. roč-
níka magisterského štúdia pod názvom 
„Organizačná štruktúra retailu“, 
ktorú prezentovali Ing. Dionýz Darvasi 
(zástupca regionálnej pobočky Tatra 
banky, a. s., V Prešov) a Ing. Tomáš 
Kontroš (riaditeľ pobočky Tatra banky, 

a. s., v Hypermarkete TESCO). Počas 
prednášky študenti získali zaujímavé 
informácie o postavení Tatra banky, a. s., 
na finančnom trhu na Slovensku a jej 
organizačnej štruktúre, o retailových 
klientskych segmentoch, o kariérnom 
raste v Tatra banke, a. s., ako aj  infor-
mácie o pripravovanom Retail trainee 
programe pre absolventov vysokoškol-
ského štúdia. 
Druhá prednáška pod názvom „Inves-
tovanie v banke“ sa konala dňa  
8. 11. 2016 v aule M120 znova na Fakul-
te manažmentu PU a bola opäť určená 
študentom 1. ročníka magisterského 

štúdia. Prednášajúcimi boli Ing. Matúš 
Vizner (zástupca riaditeľa regionálnej 
pobočky Tatra banky, a. s., v Prešove), 
Ing. Marcel Hric (riaditeľ pobočky Tatra 
banky, a. s., v Poprade) a Mgr. Juraj Do-
rožovič (riaditeľ pobočky Tatra banky,  
a. s., v Spišskej Novej Vsi). Na pred-
náške sa študenti oboznámili s roz-
hodujúcimi faktormi pre investovanie, 
rôznymi typmi investícií, získali zaují-
mavé informácie o podielových fon-
doch, Tatra Asset Manažmente, Wealth 
managemente, ako aj o fungovaní 
Private banking Tatra banky. 

V letnom semestri akademického 
roka 2016/17 sa konala dňa 11. 4. 2017 
v poradí už tretia odborná prednáška 
pod názvom „Získavanie finančných 
zdrojov úverovou formou. Cudzí ka-
pitál na finančnom trhu“ v aule M120 
na Fakulte manažmentu PU. Tentokrát 
bola určená študentom 2. ročníka ba-
kalárskeho štúdia a prezentovali ju zá-
stupcovia Tatra banky, a. s., Bratislava – 
Ing. Martin Kolcun (riaditeľ regionálnej 
pobočky Tatra banky, a. s., v Prešove), 
Ing. Dioníz Darvasi (zástupca regionál-
neho riaditeľa za SBB v Prešove) a Ing. 
Tomáš Kontroš (riaditeľ pobočky Tatra 
banky, a. s., v Prešove). Prednáška 
oboznámila študentov s rozhodujúcimi 

faktormi o aktuálnych možnostiach 
získavania cudzích zdrojov vo forme 
úverov, o spôsobe hodnotenia klienta 
pri schvaľovaní poskytovaného úveru 
bankovou inštitúciou, o podmienkach 
a dĺžke schvaľovacieho procesu, o rôz-
nych externých zdrojoch informácií, 
ktorými banka overuje klienta, o alter-
natívnych zdrojoch financovania, ako aj 
o inovatívnej forme získavania kapitálu 
– Crowfunding, s uvedením aktuálnych 
príkladov z podnikateľskej praxe.
Prednášky zástupcov z bankového 
sektora výrazne prispeli k rozšíreniu 

poznatkov študentov Fakulty ma-
nažmentu PU vo finančnej bankovej 
sfére, ako aj v oblasti organizačnej 
štruktúry bankového retailu. Priniesli 
aktuálny pohľad na možnosti inves-
tovania, financovania a získavania 
cudzieho kapitálu na súčasnom fi-
nančnom trhu a tiež aj aktuálne mož-
nosti získavania podpory investovania 
prostredníctvom inovatívnych foriem 
získavania kapitálu pre podnikateľskú 
sféru, ktorý poskytuje Tatra banka, a. s., 
ako jeden z významných subjektov 
pôsobiacich na bankovom trhu.

Ing. Beáta Šofranková, PhD.
FM PU
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FAKULTA MANAŽMENTU ÚSPEŠNÁ 
PRI PREZENTÁCIÍ PRÁC MLADÝCH 
ŠTATISTIKOV
Pod záštitou Slovenskej štatistickej 
a demografickej spoločnosti, Prírodo-
vedeckej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, Fakulty managementu 
Univerzity Komenského v Bratislave sa 
koncom minulého roka konal v Brati-
slave na pôde Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Prezentač-
nom centre AMOS 25. medzinárodný 
seminár Výpočtová štatistika (VS2016), 
na ktorom sa aktívne zúčastnili čle-
novia Slovenskej štatistickej a demo-
grafickej spoločnosti, doc. Mgr. Eva 
Litavcová, PhD., a Ing. Sylvia Jenčová, 
PhD., z Fakulty manažmentu Prešov-

skej univerzity v Prešove. Zámerom 
seminára bola prezentácia aktuálnych 
poznatkov z oblasti na rozhraní šta-
tistiky a počítačov, vzájomná výmena 
skúseností z danej oblasti medzi vý-
znamnými odborníkmi z akademickej 
oblasti a praxe. 
V rámci programu sa uskutočnila Pre-
hliadka prác mladých štatistikov a de-
mografov, na ktorej predniesli svoje 
vystúpenia študenti druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia. Spomedzi 
študentov z rôznych univerzít a fakúlt 
medzinárodná komisia udelila prvé 
a druhé miesto študentom Fakulty 

matematiky, fyziky a infor-
matiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Tretie 
miesto získala študentka 
2. ročníka magisterského 
štúdia Fakulty manažmentu 
Prešovskej univerzity v Pre-
šove Bc. Lívia Molnárová za 
publikovanie a prezentáciu 
práce s názvom Prognózo-

vanie vývoja nezamestnanosti SARIMA 
modelmi na úrovni NUTS III. Ocenenie 
prevzala z rúk predsedníčky Slovenskej 
štatistickej a demografickej spoloč-
nosti  
doc. Ing. Ivety Stankovičovej, PhD., 
a zástupcu BBI Slovakia Ing. Mgr. Mari-
ána Magnu.
Srdečne gratulujeme a prajeme za-
mestnancom a študentom Fakulty 
manažmentu veľa ďalších pracovných a 
osobných úspechov.

doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD. 
Ing. Sylvia Jenčová, PhD. 
FM PU

BURZA KNÍH NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE 
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

Jan Amos Komenský

Dňa 28. 3. 2017 PF PU usporiadala vo 
svojich priestoroch Burzu kníh. Marec 
je mesiacom knihy už od roku 1955, keď 
ho v bývalom Česko-Slovensku vyhlásili 
na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol 
jednoduchý – podpora trvalého záujmu 
o knihy. 
V tento deň si všetci učitelia tiež 
pripomínajú významný deň – výročie 
narodenia Jana Amosa Komenského, 
učiteľa národov a významného peda-
góga, ktorý sa narodil 28. marca 1592. 
Študenti prevažne prvého a druhého 
ročníka bakalárskej formy štúdia PF 
PU si pripravili pre všetkých milovní-
kov kníh akciu, v rámci ktorej mohli 
ľudia vopred nosiť na určené miesto 
knihy, ktoré chceli „podať ďalej“. Nielen 
týždeň predtým, ale aj priamo v daný 
deň študenti, učitelia a zamestnanci 
mohli priniesť knihy, prísť si vymeniť 
knihy alebo si jednoducho vybrať a za-
darmo zobrať domov knihy pre seba 

či svojich blízkych. Okrem toho si štu-
denti pripravili množstvo sprievodných 
akcií. V rámci tvorivého písania mohli 
vymýšľať Recept na dobrého učiteľa/
študenta, priradzovať úryvky z kníh 
k postavám a názvu knihy a preveriť 
si tak svoje vedomosti a rozhľadenosť 
zo svetovej i detskej literatúry, vyrie-
šiť osemsmerovku, vyrobiť si záložku 
do knihy, vymyslieť nový a originálny 
záver známej rozprávky, vymyslieť 
básničku, zapojiť sa do ankety: Ak by 
tvoj život mal byť kniha, aký by mala 
názov? a Aká je tvoja najobľúbenejšia 
kniha a prečo? či kreatívne napísať, čo 
by našli na Komenského Facebooku 
a Instagrame, keby žil v dnešnej dobe. 
Počas celého dňa mohli (nielen) 
študenti napísať na plagát, aké ďal-
šie akcie by v rámci študentského 
i akademického života na univerzite 
uvítali. Súčasne bola založená Kroni-
ka Pedagogickej fakulty ktorá bude 

slúžiť pri každej akcii na odkazy, ná-
zory a myšlienky, ktoré budú správou 
a snáď i inšpiráciou pre ďalšie generá-
cie. Súčasťou akcie bol aj exteriérový 
priestor, v ktorom si študenti v pri-
pravenom čitateľskom a relaxačnom 
kútiku mohli posedieť, dať si zadarmo 
chutný čaj, diskutovať a čítať knihy. 
Všetci, ktorí sa zapojili do sprievod-
ných akcií, si tiež pochutnali na sladkej 
odmene. Knihy, ktoré si nenašli nové-
ho majiteľa, študenti odniesli a daro-
vali do otvorených susedských knižníc 
v Ekoparku, Mestskej oáze, do čakárne 
ORL ambulancie v Prešove a do ča-
kárne na železničnej stanici, kde si, 
veríme, nájdu svojich nových majiteľov 
a priaznivcov. 

PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD.
PF PU
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SKUTOČNOSTI O TRANSPLANTÁCIÁCH A DARCOVSTVE
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravot-
níckych odborov Prešovskej univerzity 
v Prešove dňa 02. 03. 2017 zorganizovala 
diskusné fórum na tému „Skutočnosti 
a fakty o transplantáciách a darcovstve“. 
Stretnutie otvorila dekanka FZO PU 
v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Elia-
šová, PhD., a zároveň privítala pozvaných 
hostí. MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, 
hlavný transplantačný koordinátor SR, 
primár Transplantačného oddelenia 
UNLP, krajský odborník pre orgánové 
transplantácie pre Košický a Prešovský 
samosprávny kraj, prezentoval súčasnú 
teóriu a legislatívu v praxi v súvislosti 
s transplantáciou orgánov. Mgr. Vlasta 
Pagáčová, predsedníčka Občianskeho 
združenia DAR ŽIVOTA, prepojila pred-
nášku s názvom „Keď je transplantácia 

jediná možnosť záchrany“ s autentickou 
výpoveďou o vlastnej transplantácii srd-
ca. Diskusné fórum sa realizovalo v rámci 
vzdelávacieho projektu „Vedieť viac“ na 
podporu transplantačného programu 
a darcovstva orgánov v SR. Diskusie 
sa zúčastnilo približne 200 študentov, 
predovšetkým z odboru ošetrovateľstvo. 
Študenti sa aktívne zapojili do diskusie 
a stretnutie hodnotili vysoko pozitívne 
a prínosne. Je nesmierne dôležité o téme 
darovania orgánov na záchranu iných 
ľudských životov hovoriť a vyjadriť nahlas 
postoj a vlastnú vôľu, aby rodina mohla 
vyjadrenú vôľu naplniť. Nikdy nevieme, 
na ktorej strane sa raz môžeme ocitnúť, 
či na strane darcov, alebo obdarovaných. 
Podstatné je o transplantáciách hovoriť, 
pretože zachraňujú životy a zlepšujú ich 

kvalitu. Transplantáciu možno vidieť ako 
prenos esencie ľudskosti a lásky, umož-
nený lekárskou vedou. Diskusné fórum 
prebehlo mimoriadne dobre s vysoko 
pozitívnymi ohlasmi tak na strane 
poslucháčov, ako aj prednášajúcich, 
preto už teraz máme záujem v takýchto 
stretnutiach pokračovať a spolupracovať 
pri šírení dôležitých informácií a faktov 
a sprostredkovať individuálne prežívanie 
a pohľad na transplantáciu, podaný cez 
prizmu osobného príbehu. Ďakujeme 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli a podporili realizáciu diskusného 
fóra. 

PhDr. Terézia Fertaľová, PhD. 
FZO PU 

ODBORNÉ EXKURZIE ŠTUDENTOV FAKULTY MANAŽMENTU

Dôležitou súčasťou prípravy budú-
cich manažérov v cestovnom ruchu, 
hotelierstve a kúpeľníctve na Fakulte 
manažmentu je hľadanie možností čo 
najväčšieho prepojenia teórie s praxou. 
Členovia Katedry turizmu a hotelierstva 
Fakulty manažmentu PU každoročne 
organizujú niekoľko odborných exkurzií 
študentov do rôznych podnikov cestov-
ného ruchu (hotelov, kúpeľných pod-
nikov a pod.). Exkurzia poskytuje štu-
dentom zážitkové a autentické učenie 
a prepája teóriu s praxou. Vzhľadom na 
vysoký záujem študentov sa organizujú 
viaceré exkurzie, aby sa mohli vystriedať 
všetci. Naposledy to boli dve exkurzie 
v rámci predmetu Manažment kúpeľné-
ho podniku, ktoré zorganizovala vedúca 
katedry Ing. Anna Šenková, PhD., zabez-
pečujúca tento predmet v treťom roku 
bakalárskeho štúdia. 
Najprv sa dňa 16. marca 2017 36 štu-
dentov zúčastnilo exkurzie do oblasti 
severovýchodného Slovenska. Cie-

ľovými miestami boli kúpele Červený 
Kláštor – Smerdžonka, kúpele Vyšné 
Ružbachy a expozícia ľudových re-
mesiel a liehovarníctva Nestville Park 
Hniezdne. Vďaka ústretovosti majiteľov 
a vedenia oboch spomínaných kúpe-
ľov mali študenti v rámci prehliadky 
možnosť vidieť priestory kúpeľných 
domov, v ktorých sa poskytujú liečebné 
procedúry, ukážky ubytovania klientov 
a celkový areál kúpeľov. Oboznámili 
sa s históriou kúpeľov, súčasnosťou 
a plánmi v poskytovaní kúpeľno-lie-
čebných služieb do budúcnosti. Veľké 
poďakovanie za sprevádzanie a od-
borný výklad patrí najmä pracovníkom 
oddelenia marketingu – Ing. Vladimírovi 
Šmídovi, v kúpeľoch Červený Kláštor 
– Smerdžonka a PhDr. Martine Konrá-
dyovej, v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. 
V novej expozícii Nestville Parku sa 
zase študenti oboznámili s unikátnym 
projektom v rámci oživenia turistického 
ruchu severného Spiša. V rámci pre-
hliadky videli ukážky tradičných ľudo-
vých remesiel súvisiacich s liehovarníc-
tvom a prehliadli si moderný liehovar 
na výrobu liehu. 
Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnila 
druhá exkurzia, ktorej sa zúčastnilo 
31 študentov. Najprv sme navštívili 
jediné klimatické kúpele vo Vysokých 
Tatrách, a to Kúpele Nový Smokovec, 
a. s. Pochvala a poďakovanie patrí 

najmä PhDr. Zuzane Čížikovej, z od-
delenia obchodu a marketingu, ktorá 
sa nám počas dvoch hodín intenzívne 
venovala a umožnila študentom vidieť 
stravovacie a ubytovacie priestory 
v kúpeľoch, úsek balneológie a kon-
gresové priestory. Počas odbornej 
prednášky oboznámila študentov 
s históriou a najmä súčasným stavom 
kúpeľov, čo študenti veľmi ocenili. Dru-
há zastávka bola v Tatranskej Lomnici, 
kde sme navštívili jeden z najstarších 
tatranských hotelov, a to Grandhotel 
Praha Tatranská Lomnica. Tu sa nám 
venovala pracovníčka administratívy 
pani Magdaléna Hančová, ktorá v hoteli 
pracuje už 40 rokov a vystriedala rôzne 
manažérske pozície. Jej zanietený vý-
klad o histórii a súčasnosti hotela, kto-
rý dokonale pozná a ako sama uviedla 
je jej druhým domovom, sa stretol 
s veľkým ohlasom. 
Zámerne som v tomto príspevku vy-
zdvihla pracovníkov spomínaných nav-
štívených kúpeľov a hotela. V dnešnej 
dobe plnej paradoxov, kedy je na 
jednej strane nedostatok kvalitných 
ľudí ochotných pracovať v službách 
cestovného ruchu a na druhej stra-
ne množstvo absolventov stredných 
a vysokých škôl, končiacich v odbore 
cestovný ruch, ale nie veľmi ochotných 
v tejto oblasti zostať pracovať, je po-
trebné hľadať a prezentovať im práve 
takéto vzory. Na záver chcem pochváliť 
aj  prístup a záujem študentov o ta-
kúto formu nadobúdania skúseností 
a vedomostí, pretože náklady spojené 
s exkurziami si financujú z vlastných 
zdrojov. Nie je to „len výlet“, ako by si 
niekto myslel, ani únik z vyučovania. 
Pri dobre zostavenom, náročnom celo-
dennom programe je to často viac ako 
teoretizovanie v prednáškovej aule. 

Ing. Anna Šenková, PhD.
FM PU 
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KRÁČAJTE ZA ZDRAVÍM S FAKULTOU ŠPORTU

Dňa 31. 3. 2017 sa uskutočnil 1. work-
shop o Nordic walkingu, ktorý bol aj 
prvým spoločným stretnutím v rámci 
projektu Kráčame za zdravím. Projekt 
organizuje Fakulta športu Prešovskej 
univerzity v Prešove v spolupráci  
s nadáciou SPP. Jeho cieľom je pro-
stredníctvom pravidelnej pohybovej 
aktivity Nordic walking prispieť k zvy-
šovaniu kvality života seniorov a širokej 
verejnosti mesta Prešov. Všetkým zú-
častneným bude poskytnutá možnosť 

sebarealizácie a integrácie do spoloč-
nosti a taktiež informácie  
o potrebách realizácie pohybovej ak-
tivity a aktívnom životnom štýle. Na 
workshope sa zúčastnilo viac ako 40 
dobre naladených záujemcov, o kto-
rých sa počas celej doby trvania projek-
tu staralo osem zaškolených študentov 
a dve pedagogičky z Fakulty športu.
Obsahom stretnutia bola najprv struč-
ná a výstižná teória ohľadom organi-
začných pokynov a o samotnom Nordic 
walkingu. Hneď potom sa všetci presu-
nuli na atletický štadión Fakulty športu, 
kde sa rozdali palice určené na Nordic 
walking a teória sa hneď overila v praxi. 
Začali sme správnym nastavením výšky 
paličiek, ich správnym držaním  
a postupne sme prešli na základné 
rozcvičenie na mieste. Nasledoval ná-
cvik správnej techniky v pohybe pro-
stredníctvom rôznych cvičení. Na záver 

sme si ako odmenu dali 
jedno kolo okolo rieky, 
kde si každý zdokona-
ľoval techniku a po ňom 
nesmel chýbať strečing, 
pri ktorom sme ponaťa-
hovali svaly, ktoré boli 
zaťažované. 
Celé stretnutie prebie-
halo v uvoľnenej, pria-
teľskej a najmä zábavnej 
atmosfére. Každý mal 
úsmev na tvári a všetci 
sme si to užili. Už teraz 

sa tešíme na ďalšie stretnutia, ktoré sa 
budú organizovať pravidelne po dobu  
6 – 8 týždňov, vždy v pondelok, stredu 
a piatok o 17:00 pred Fakultou športu. 

Tím FŠ PU 

ŠPECIFIKÁ RODINY S POSTIHNUTÝM DIEŤAŤOM

Špecifiká rodiny s postihnutým dieťa-
ťom Bol názov ďalšej z pozvaných 
prednášok, ktorú zorganizovala Kated-
ra aplikovanej edukológie Gréckokato-
líckej teologickej fakulty PU v Prešove 
v rámci predmetu rodinná výchova. 
Spomínaný predmet sa snaží vo svo-
jom prednáškovom priestore reagovať 
na jeden zo závažných problémov 
súčasného života a ním je rodina. Ro-
dina však nie je problémom, je to ale 
priestor mnohých názorov a pohľadov. 

Dnes je názov tejto inštitúcie „skloňo-
vaný“ v rôznych podobách – na jednej 
strane sa o nej hovorí v jej prospech 
a rozvoj, na strane druhej máme mož-
nosť vnímať mnohé ataky, ktoré sa 
snažia túto inštitúciu, garantovanú 
štátom už vo svojej Ústave SR, dostať 
do inej pozície, než na akú je určená 
v jej prirodzenom zákone. Všeobecným 
cieľom v predmete rodinná výchova je 
porozumieť základným determinantom 
vzťahu medzi partnermi, zorientovať sa 
v dynamike, štruktúrach a špecifikách 
rodinného systému. 
Medzi špecifiká patrí o. i. tvorba pove-
domia o rodinách, v ktorých je dieťa 
postihnuté. O tejto skúsenosti hovorila 
medzi študentmi GTF PU p. Mgr. Eva 
Turáková, zriaďovateľka a riaditeľka 
Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti 
s autizmom. Vo svojej prednáške 
upriamila pozornosť auditória na po-
jem autizmus a na skutočnosti, ktoré 
s týmto postihom súvisia. Obohacujúce 
boli mnohé praktické podnety súvisi-
ace s tým, ako sa naučiť takéto dieťa 
vnímať (k čomu pomohlo aj krátke 
ilustračné video) a porozumieť mu. 

Súčasťou pozvanej prednášky bol tiež 
pohľad na rodičov a príbuzných, ktorí 
s dieťaťom postihnutým autizmom 
prichádzajú do kontaktu. Treba pri tom 
brať do úvahy aj (ne)disponovanosť 
rodičov prijať takéto dieťa a venovať 
sa mu, pričom, ako bolo na prednáške 
zdôraznené, nikdy nie je stav taký, aby 
sa nemohol zlepšiť, a to aj prostredníc-
tvom spoločných rodinných stretnutí 
so špecialistami v tejto oblasti výchovy. 
V neposlednom rade treba zdôrazniť, 
že pozvaná prednáška nemala iba 
charakter informovanosti, ale v rámci 
päťdňovej realizácie Animátorskej pra-
xe na GTF PU v Prešove sa študentom 
v bakalárskom študijnom programe 
animácia voľnočasových aktivít (študij-
ný odbor 2.1.12 teológia) otvorila ďalšia 
možnosť realizácie povinnej praxe 
v zariadení venujúcom sa deťom s po-
stihnutím autizmu, a to na Súkromnej 
spojenej škole (Vodárenská 3, 080 01 
Prešov). 

doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. 
GTF PU
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1. ROČNÍK ERASMUS DAY 
NA FAKULTE MANAŽMENTU
Dňa 22. 2. 2017 sme v priestoroch 
Fakulty manažmentu Prešovskej uni-
verzity v Prešove usporiadali informa-
tívno-prezentačný deň o možnostiach 
študentských a učiteľských mobilít, 
stáží a absolventských stáží – ERAS-
MUS DAY. Okrem iného sme chceli 
upozorniť na blížiaci sa termín podania 
prihlášok na študentské mobility pro-
stredníctvom programu Erasmus+ pre 
akademický rok 2017/2018. 
Cieľom toho informačného dňa bola 
dodatočná propagácia možností štúdia 
na zahraničných partnerských univer-
zitách a zvýšenie záujmu vycestovať 
do zahraničia, a to tak zo strany štu-

dentov, ako aj pedagogických a ne-
pedagogických pracovníkov Fakulty 
manažmentu prostredníctvom progra-
mu Erasmus+ , ale aj prostredníctvom 
iných grantových schém a programov. 
Zámerom bolo poskytnúť podrobné in-
formácie záujemcom o vycestovanie do 
zahraničia či poskytnutie rady ohľadom 
výberu partnerskej univerzity v zahra-
ničí alebo týkajúcej sa administratívne-
ho procesu od podania prihlášky až po 
vyplnenie všetkých ostatných potreb-
ných dokumentov. 
Na stretnutie prijala pozvanie aj pred-
staviteľka organizácie SAIA Ing. Zuzana 
Kalináčová, regionálna koordinátorka 
organizácie SAIA, n. o., ktorá veľmi 
ochotne odpovedala na všetky otázky 
záujemcov a poskytla rady ohľadom 
jednotlivých krajín a možností získať fi-
nančný príspevok na vycestovanie a po-
byt. Zároveň si pre študentov pripravila 
prezentáciu o všetkých možnostiach, 
ktoré im táto inštitúcia ponúka. 
Na tomto informačnom dni sa taktiež 
zúčastnili študentskí predstavitelia 

a spolupracovníci organizácie AIESEC 
a informovali prítomných o zámeroch 
a cieľoch organizácie, ako aj o možnos-
tiach vycestovania do zahraničia, ktoré 
táto inštitúcia ponúka študentom. 
Akciu hodnotíme z hľadiska počtu zú-
častnených záujemcov ako veľmi pozi-
tívnu. Podarilo sa vytvoriť extra priestor 
pre ich otázky a odpovede o zahranič-
ných pobytoch a stážach a motivovať 
k vycestovaniu aj tých, ktorí túto mož-
nosť ešte nevyužili. 
Do budúcna by sme chceli túto novú 
formu propagácie možností štúdia 
a praxe v zahraničí v podobe informa-
tívno-prezentačného dňa zopakovať, 
nájsť možnosti na jeho vylepšenie 
a skvalitnenie, a založiť tak možno 
novú tradíciu, ktorá by sa na Fakulte 
manažmentu zaradila medzi jej pravi-
delné aktivity. 

Mgr. Eva Benková, PhD.
FM PU 

NA INŠTITÚTE POLITOLÓGIE SA DISKUTOVALO O BUDÚCNOSTI EURÓPSKEJ ÚNIE 
Inštitút politológie Filozofickej fakulty 
dňa 29. marca 2017 privítal na pôde 
Prešovskej univerzity generálnu 
riaditeľku sekcie európskych 
záležitosti MZV a EZ Slovenskej 
republiky JUDr. Ivetu Hricovú. Už 
samotný názov prednášky do veľkej 
miery napovedá o tom, čo bolo 
hlavným predmetom diskusie. Išlo 
o Pohľad Slovenskej republiky na 
prebiehajúcu diskusiu o budúcnosti 
EÚ a hodnotenie predsedníctva 
Slovenskej republiky v Rade EÚ. 
Diskusia o budúcnosti Európskej únie 
podľa očakávania začala otázkami 
týkajúcimi sa „Brexitu“, t. j. vystúpenia 
Veľkej Británie z EÚ, kde sa rozoberali 
pravdepodobné príčiny a budúce 
konzekvencie. Pritom sa poukázalo 
aj na možné paralely s ďalšími 
členskými štátmi únie, v ktorých 
narastajú nielen nacionalistické, 
ale priam extrémistické hnutia. Tie 
získavajú mnohé politické body neraz 
vďaka často neoprávnenej kritike EÚ. 
Prednášajúca načrtla, v čom tkvejú 

hlavné problémy a aké riešenia sa 
ponúkajú, pričom zároveň vyjadrila 
presvedčenie, že hoci mnohé súčasné 
výzvy nesmú byť zľahčované, netreba 
prepadať euroskepticizmu či priamo 
pesimizmu ohľadom schopností 
členských štátov vyriešiť aktuálne 
problémy.
Rovnako intenzívna diskusia sa 
týkala zhodnotenia slovenského 
predsedníctva v Rade Európskej únie. 
Avšak oveľa viac než samotná analýza 
toho, čo všetko sa počas šiestich 
mesiacov uskutočnilo, zaujímali 
študentov problémy týkajúce sa 
miesta Slovenskej republiky v EÚ, 
ako napríklad otázka, do akej miery 
sú schopné malé krajiny vplývať 
na rozhodovacie mechanizmy 
Európskej únie. Z toho v diskusii 
vyplynulo zdôraznenie nutnosti 
hľadať efektívnejšie nástroje pre 
zvýšenie informovanosti (nielen) 
slovenských občanov o fungovaní 
európskych inštitúcií, o slovenských 
zástupcoch v jej rôznych inštitúciách, 

o ich aktivitách 
a podobne. Na 
záver diskusie 
sme sa nevyhli 
i otázkam týkajúcim 
sa „dobiehania“ 
životnej úrovne 
„starých“ členských 
krajín. Upozornilo 
sa na to, že práve 
také záležitosti 

ako je napríklad výška minimálnej 
mzdy sú stále v kompetenciách 
národných štátov, pričom vôbec nie 
je jednoznačné, či existuje všeobecná 
vôľa členských štátov harmonizovať 
ich na európskej úrovni. 
Moderátor diskusie doc. Vladislav 
Dudinský, vedúci Katedry výchovy 
k občianstvu FF PU, a prednášajúca 
JUDr. Iveta Hricová sa na záver 
uzhodli, že je žiadúce intenzívnejšie 
kooperovať medzi štátnymi 
inštitúciami a univerzitami, zvlášť 
v tomto prípade medzi ministerstvom 
zahraničných vecí a Inštitútom 
politológie FF PU. Dôvodov je mnoho, 
okrem výmeny znalostí a perspektív 
medzi „praxou“ a akademickou obcou, 
predovšetkým ako možný konkrétny 
priestor pre uplatnenie našich 
absolventov. 

Mgr. Ľubomír Dunaj, PhD.
FF PU
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PREDNÁŠKA ZAHRANIČNÉHO ODBORNÍKA NA TÉMU OBNOVITEĽNÝCH 
ZDROJOV ENERGIE NA PÔDE FAKULTY MANAŽMENTU

Dňa 11. 4. 2017 sa na Fakulte ma-
nažmentu PU uskutočnila prednáška 
Dr. Grzegorza Wisza, riaditeľa Podkar-
patského klastra obnoviteľnej energie 

v Rzeszowe, na tému „Efektivita vyu-
žívanie obnoviteľných zdrojov energie 
v krajinách V4“. Prednáška bola zorga-
nizovaná v rámci realizácie projektu 
„V4EaP Visegrad Univerzity Studies 
Grant No.61500079“, ktorého hlavným 
riešiteľom je Fakulta manažmentu pod 
vedením projektového manažéra Ing. 
Martina Rovňáka, PhD., vedúceho Ka-
tedry environmentálneho manažmen-
tu. Prednáška bola určená prioritne 
študentom študijného odboru envi-
ronmentálny manažment a študijného 
odboru manažment v rámci výučby 
predmetu vybrané aspekty v environ-
mentálnom manažmente v krajinách 
V4. Cieľom projektu je študentom 
poskytnúť vedomosti o environmentál-
nych aspektoch a vplyvoch v kontexte 

krajín V4. Ďalším dôvodom je nevy-
hnutnosť disponovania znalosťami  
o princípoch racionálneho využívania 
prírodných zdrojov krajín V4 a legisla-
tívnych limitov a noriem týchto štátov  
v oblasti životného prostredia. Násled-
ne získané vedomosti môžu študenti 
environmentálneho manažmentu vyu-
žiť pri riadení environmentálnych pro-
cesov vrátane prevencie ekologických 
rizík a havárií. Za najväčšie pozitívum 
projektu je možné považovať jeho 
medzinárodný kontext, pretože všetky 
uvedené environmentálne aspekty 
budú analyzované v konfrontácií  
s jednotlivými krajinami V4. 

Ing. Martin Rovňák, PhD.
FM PU 

KATEDRA MANAŽÉRSKEJ PSYCHOLÓGIE NA MOBILITE ERASMUS+ 
v zahraničí a návšteva zo zahraničia

V dňoch od 6. 3. 2017 do 11. 3. 2017 sa 
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., 
MBA, zúčastnila mobilitného projektu 
Erasmus+ zamestnancov vo vysoko-
školskom vzdelávaní zameranom na 
výučbu. Prijímajúcou organizáciou 
bola Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, Ekonomická fa-
kulta, Katedra managementu. Vedúca 
Katedry managementu doc. Ing. Petra 
Horváthová, Ph.D., privítala a pripravila 
program na celý pobyt, ktorý okrem 
spolupráce, obsahoval 8 hodín vý-
učby. Spolu so zástupkyňou vedúcej 
Katedry managementu Ing. Andreou 
Čopíkovou, Ph.D., sa dohodli na ob-
sahu programu výučby a pracovných 
stretnutí na každý pracovný deň po-
bytu. Obsah tvorili témy: manažérska 
psychológia, sociálna percepcia, aser-
tivita a sociálny konflikt, koučing – ko-
učovanie. 
V dňoch od 23. 3 2017 do 27. 3. 2017 sa 
PhDr. Tatiana Lorincová, PhD., zúčast-
nila mobility Erasmus+ v meste Wroc-
law, konkrétne mobilita prebiehala na 
Ekonomickej univerzite v meste Wroc-
law. Doc. Sylwia Przytula, ktorá pôsobí 
na Katedre Zarządzania Kadrami, pri-
pravila pre členku Katedry manažérskej 
psychológie dosť náročný program 

v podobe výučby dvoch 6-hodinových 
blokov na témy Barriers to productive 
work a Conflicts in organization. Výuč-
ba prebiehala v dvoch budovách Eko-
nomickej univerzity, pričom sa výučby 
zúčastnili odborníci z praxe, ktorí majú 
ukončený druhý stupeň vysokoškol-
ského štúdia. Pracovný pobyt bol veľmi 
prínosný vzhľadom na samotnú výučbu 
v cudzom jazyku, ktorá tvorila markant-
nú časť pracovnej cesty.
Dňa 16. 3. 2017 navštívila Katedru ma-
nažérskej psychológie Mgr. Nadia Ma-
ľovaná, ktorá momentálne pôsobí na 
Užhorodskej národnej univerzite ako 
asistentka Katedry slovenskej filológie 
a na Prešovskej univerzite je na zahra-
ničnej stáži. Na domácej pôde vyučuje 
predmet teória a prax prekladu. Táto 
mladá prekladateľka bola súčasťou 
seminárov „Organizačné správanie a 
správanie sa v organizácii“, kde spolu 
s doc. PaedDr. Zuzanou Birknerovou, 
PhD., MBA, mohla nahliadnuť na inova-
tívny a interaktívny prístup na našich 
hodinách. Táto zahraničná návšteva 
bola pre študentov zaujímavým ožive-
ním seminárov a naopak aj ona mala 
možnosť pozorovať a následne komu-
nikovať o svojich postrehoch  
a námetoch z hodiny spolu so 
študentmi a prednášajúcou. 
Práve tu majú študenti Fakulty 
manažmentu PU možnosť 
využívať svoju kreativitu pro-
stredníctvom prezentácií a 
rôznych aktivít, ktoré rozvíjajú 
ich manažérske a komunikač-
né schopnosti v aplikácií do 
praxe v rámci organizácie.
Na základe aktívnej spoluprá-
ce a dobrých vzťahov s Užho-

rodskou národnou univerzitou sa aj 
naša doktorandka Mgr. Jana Kovaľová 
pripravuje na zahraničnú stáž. Práve na 
tejto univerzite sa bude venovať svoj-
mu výskumu v oblasti obchodu  
a obchodnej psychológie ako príprave 
svojej dizertačnej práce.
Členky Katedry manažérskej psycho-
lógie sa aktívne podieľajú na zlepšení 
kvality vyučovacieho procesu na Fakul-
te manažmentu PU, ale aj na zahranič-
ných univerzitách, s ktorými má Fakulta 
manažmentu podpísané bilaterálne 
dohody. 

PhDr. Tatiana Lorincová, PhD.
FM PU
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HRANIČNÁ EXPEDÍCIA DO KIRKENES
„Hranica nás má spájať, nie rozdeľovať“

Roger Jakobsen

Obyčajne sa v úvodoch takýchto textov 
objavujú slová klasikov krásnej litera-
túry, myšlienky veľkých filozofov, štát-
nikov a iných velikánov. Ja som si vybral 
myšlienku človeka, ktorý svoj profesio-
nálny život zasvätil hranici, presnejšie 
povedané jej ochrane a udržaniu jej 
bezpečnosti. Ak niekto, kto vykonáva 
takúto službu, službu intuitívne spája-
nú s plotmi, kontrolou, monitoringom 
osôb, vozidiel a tovarov, vysloví tieto 
slová, môže spôsobiť nemalý rozruch 
alebo aj údiv podnecujúci zamyslenie. 
Ten, kto dokáže iniciovať takýto tvorivý 
údiv, môže byť istým spôsobom tiež 
spájaný s pomenovaním mysliteľa, 
klasika.

Spoločne s ďalšími členmi zo Slovenska 
som sa s touto myšlienkou mal mož-
nosť konfrontovať počas prvého dňa 
medzinárodného workshopu v nór-
skom Kirkenes (4. – 6. 4. 2017). 
Čitateľ by si mohol položiť otázku, 
prečo účasť na workshope označujem 
za akúsi expedíciu a ešte k tomu za 
hraničnú.
Nuž, nie je workshop ako workshop. 
Ak si účasť na tomto odbornom a in-
terdisciplinárnom podujatí vyžaduje 
zdolanie 3 tisícok kilometrov počas 
poctivých troch a štyroch kalendárnych 
dní, a to v minibuse, pričom cieľ cesty 
sa nachádza 400 km za Severným 
polárnym kruhom, tak pomenovanie 
expedícia hádam môže byť namieste. 
No a čo hraničná? Nejde tu o zachyte-
nie strastiplnosti, aj keď existencia  
14 osôb v minibuse pre 20 ľudí po dobu 
3 dní aj pri najpoctivejších hygienických 
normách priam povinne musí oplývať 
príslušnou „vôňou domova“. Za takých-
to okolností by šlo skutočne o prehá-

ňanie, ba priam nemiestne dramatizo-
vanie. Hraničnou bola naša expedícia 
preto, že jej cieľom bola hranica medzi 
Nórskym kráľovstvom a Ruskou federá-
ciou. Práve mesto Kirkenes je nórskym 
styčným bodom pre poznávanie tejto 
hranice. Tu je centrum jej ochrany, ale 
aj systematického štúdia a tiež rozvoja 
spolupráce medzi oboma krajinami. 
Okrem velenia pohraničných stráží tu 
sídli Barentsov sekretariát a Nórska 
arktická univerzita tu má jeden zo svo-
jich kampusov.
Vyzbrojení poznatkami a skúsenosťami 
z riadenia procesu legálnej migrácie 
na slovensko-ukrajinskej hranici, ktoré 
sme nadobudli počas terénneho vý-
skumu realizovaného na hraničných 
priechodoch v mesiacoch august – 
november 2016, sme sa vybrali získať 
nové poznatky z obdobného mecha-
nizmu u nórskych partnerov. 
Je náročné stručne porovnať prístupy 
slovenskej a nórskej strany. Niekoľko 
postrehov ale formulovať možno. Aj 
napriek tomu, že ide o ochranu schen-
genskej hranice, prístupy sú zásadne 
odlišné. Na Slovensku je dôraz kladený 
na bezpečnosť, precíznosť a dôsled-
nosť kontroly, na rýchlosť pohotovost-
nej reakcie a operatívnosť zákrokov. 
Výsledky nášho výskumu ukázali, že 
slovenský manažment má výrazné 
nedostatky v komunikačných zruč-
nostiach, a to nielen so zahraničnými 
cestujúcimi, ale tiež navzájom medzi 
zložkami pôsobiacimi na hraničných 
priechodoch. Osobitým problémom 
je komunikácia medzi príslušníkmi vo 
výkone zmeny a ich nadriadenými.
Nórska strana je vskutku iná. V otázke 
bezpečnosti a ochrany hraničných prie-
chodov zastávajú iné pozície. Neozbro-
jení policajti a colníci dosť zriedkavo 
vykonávajú fyzickú kontrolu vozidiel. 
Prítomní slovenskí colníci zarazili 
nórskych partnerov informáciou, že 
v našom prostredí sú aj oni ozbrojení 
strelnými zbraňami, a to nie bársakými. 

No prekvapujúce, ba priam až zarážajú-
ce bolo to, ako nórski policajti lipnú na 
transparentnej a prehľadnej komuniká-
cii, ktorá sa nesie v duchu, „my všetci 
sme jeden tím“. Ich prístup stelesňuje 
pozoruhodný súlad medzi prvkami 
subordinácie a otvorenej komunikácie, 

ktorá vytvára vzťahy partnerstva a spo-
lupráce. Procesy spätnej väzby a tímo-
vého ducha ukázali u nórskych partne-
rov svoje plody v dobe migračnej krízy 
a prílivu migrantov zo Sýrie (2015), ktorí 
sem prichádzali na bicykloch. Pomerne 

kľudný hraničný priechod sa stal výraz-
nou migračnou tepnou. Vlny utečencov 
si vyžadovali, aby policajti a colníci slú-
žili denne bežne aj 20 hodín, no za celý 
polrok náporu migrantov nepožiadal 
o preloženie alebo o opustenie služby 
ani jeden zo službukonajúcich prísluš-
níkov. Možno to nie je berná minca, 
no každopádne prístup, nad ktorým je 
dobré sa zamyslieť.

Ako člen Inštitútu politológie Filozo-
fickej fakulty PU v Prešove som mal 
možnosť zúčastniť sa tohto podujatia 
vďaka projektu CBC 01018 „Zdieľa-
nie know-how pre lepší manažment 
schengenskej hranice medzi Sloven-
skom/Ukrajinou a Nórskom/Ruskom“. 
Tento projekt, spoločne s druhým 
projektom CBC 01014 „Zdieľanie know-
how z európskej integrácie a skúse-
ností z cezhraničnej spolupráce medzi 
Nórskom, Ruskom a Ukrajinou“, ktorý 
je realizovaný Inštitútom politológie, je 
podporovaný Nórskym finančným me-
chanizmom. Skúsenosti z tohto wor-
kshopu boli prezentované spoločne 
s ďalšími záverečnými výstupmi pro-
jektu aj na medzinárodnej konferencii, 
ktorá sa na pôde Filozofickej fakulty 
PU v Prešove uskutočnila 20. 4. 2017.
Na záver ešte jedna múdrosť klasika 
menom Roger Jakobsen, ktorá výborne 
vystihuje naznačené nórske priority: „Ko-
munikácia je našou hlavnou zbraňou.“

Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
FF PU
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KONFERENCIA, KTORÁ ZAUJALA VEĽKÉ MNOŽSTVO POSLUCHÁČOV

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove sa 29. 
marca 2017 konala vedecká konferen-
cia s medzinárodnou účasťou pod ná-
zvom Kristova oslobodzujúca moc nad 
pôsobením zlého – „a dal im moc šlia-
pať po hadoch a škorpiónoch“. Účasť 

na konferencii prijal Mons. Mgr. Karel 
Orlita, JU. D., koordinátor Česko-sloven-
skej sekcie medzinárodnej asociácie 
exorcistov, ktorý vo svojom príspevku 
priblížil históriu a súčasnú činnosť tejto 
asociácie. Konferencie sa zúčastnili aj 
dvaja exorcisti Košickej eparchie. ThLic. 
Ľuboslav Petričko hovoril o zdravom 
duchovnom živote ako o ochrane pred 
vplyvom Zlého. Mgr. Matúš Marcin 
objasnil znaky duchovného útlaku a 
posadnutosti. PhDr. Imrich Degro, PhD., 
ktorý prednáša filozofiu na Teologickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, popísal úlohy laikov, ktorí majú 
sprevádzať človeka trpiaceho duchov-
ným útlakom pred exorcizmom počas 
exorcizmu a po exorcizme. Napokon 
ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD., 
ktorý je bývalým exorcistom Prešovskej 
archieparchie, popísal rôzne spôsoby, 

ako v dnešnej dobe ľudia vnímajú exis-
tenciu diabla. Konferencia sa stretla 
so širokým záujmom verejnosti, čoho 
znakom je hojná účasť poslucháčov, 
a to nielen z radov študentov Grécko-
katolíckej teologickej fakulty PU, ale 
tiež z radov kňazov a laikov z celého 
Slovenska.

doc. Štefan Paločko, PhD. 
GTF PU

PODNIKATEĽSKÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM V JEREVANE S ČLENKOU 
KATEDRY MANAŽÉRSKEJ PSYCHOLÓGIE FAKULTY MANAŽMENTU 
Na sklonku minulého roka sa člen-
ka Katedry manažérskej Fakulty 
manažmentu Prešovskej Univerzity 
v Prešove zúčastnila na medzinárod-
nom tréningovom programe Entre-
preneurship Lab v Jerevane, hlavnom 
meste zakaukazkej krajiny Arménsko. 
PhDr. Tatiana Lorincová, PhD., v rámci 
tréningového programu prispela 
prednáškou Personality in the con-
text of Organization, ktorá sa týkala 
Osobnosti manažéra, ktorej súčasťou 
bola aj prezentácia výskumu, ten 
realizuje spolu s členmi Katedry ma-
nažérskej psychológie Fakulty ma-
nažmentu. 
Skupinu účastníkov tréningového 
programu tvorili ľudia zo Slovenska, 
Arménska, Gruzínska a Rumunska, 
pričom každý účastník dispono-
val inými skúsenosťami, záujmami 
a témami v oblasti podnikania 
a nezamestnanosti mladých. Boli 
medzi nimi aktívni podnikatelia, štu-
denti, ktorých sa nezamestnanosť 
mladých priamo týka, odborníci z ob-

lasti biznisu či 
z neziskového 
sektora. Trénin-
gový program 
trval celý týždeň, 
pričom dopo-
ludňajšie, ako aj 
popoludňajšie 
bloky boli nap-
lnené interaktív-
nym vzdelávaním 
s „gamification“ 
prístupom. 
Tematicky sa 
jednotlivé bloky 
zameriavali na 
teambuilding, 
vyjednávacie 
schopnosti a vy-
užitie a kreova-
nie jednotlivých 
biznis modelov. 
Celkovo sa tak 
tréning sna-
žil predstaviť úvod do podnikania, 
pričom dával účastníkom možnosť 

prispieť k dielu 
vlastnými sk-
úsenosťami. 
Dostatok času 
bol vyhradený aj 
na spoznávanie 
Arménska a jeho 
úchvatnej kultúry 
a tradícií. Jerevan 
bol cieľom kaž-
dodenného obja-
vovania a kultúr-
ny život účastníci 
preskúmali veľmi 
detailne.
Výborné med-
ziľudské vzťahy 

s jednotlivými účastníkmi tréningo-
vého programu prispeli k tomu, že 
členka Katedry manažérskej psycho-
lógie Tatiana Lorincová nadviazala 
spoluprácu s Tigranom Aleksanya-
nom, ktorý je rodákom z Jerevanu 
a dlhé roky pracuje ako sociálny 
bankár pre istú slovenskú banku. 
Študenti Fakulty manažmentu mali 
v mesiaci marec možnosť zúčastniť 
sa krátkej prednášky o tom, ako za-
čať podnikať, ktorú realizoval Tigran 
Aleksanyan a ktorý prisľúbil účasť 
na ďalších prednáškach na Fakulte 
manažmentu, týkajúce sa možnosti 
rozbehnúť vlastné podnikanie. 

PhDr. Tatiana Lorincová, PhD.
FM PU
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ODBORNÁ PRAX ŠTUDENTOV FAKULTY 
MANAŽMENTU V ŠPANIELSKU

Fakulta manažmentu vytvára pre svo-
jich študentov priaznivé podmienky pre 
ich profesionálny aj osobnostný rozvoj. 
Okrem získavania nových vedomostí 
z jednotlivých oblastí študijného za-
merania prostredníctvom prednášok 
a seminárov majú možnosť získavať 
aj praktické skúsenosti v konkrétnych 
podnikoch, firmách, spoločnostiach 
a organizáciách. 
Fakulta manažmentu buduje v súčas-
nosti sieť Stredísk študentskej praxe, 
praktickej prípravy a transferu výsku-
mu, a to tak v domácom prostredí, 
ako aj v zahraničí. Momentálne majú 
študenti fakulty možnosť pracovať 
v zahraničí a získať cenné pracovné 
skúsenosti v špičkových strediskách 
hotelových rezortov v troch krajinách. 
Už dlhodobo spolupracuje Fakul-
ta manažmentu so sieťou hotelov 
v Grécku v oblasti Chalkidiki, v re-
zortoch Sani a Ikos Resorts. Ďalšími 
zahraničnými destináciami, kam majú 
študenti možnosť vycestovať a pra-

covať je Cyprus – oblasť Ayia Apa, 
a Poľsko. 
Najnovším prírastkom do rodiny stredísk 
praxe, kde sa môžu študenti FM zúčast-
ňovať zahraničných praxí, sa zaradilo 
Španielsko. Dňa 23. 2. 2017 navštívili 
Fakultu manažmentu predstavitelia 
siete hotelov Ecohotels, pán Marc Coll – 
jeden z majiteľov siete hotelov a Nikola 
Bodič – manažér tejto siete hotelov. Ide 
o sieť 7 hotelov na španielskom pobreží, 
50 km od Barcelony. 

Uskutočnilo sa stretnutie s dekanom 
FM prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D., 
a prodekankou pre zahraničné vzťahy 
FM Mgr. Evou Benkovou, PhD., kde sa 
diskutovalo o možnostiach spolupráce 
a ponuke zahraničnej praxe pre štu-
dentov fakulty. Zároveň sa preroko-
vávali podmienky uzatvorenia zmluvy 
o spolupráci. 
Po stretnutí s vedením fakulty FM sa 
konala prezentácia hotelov v aule FM 

na Konštantínovej ulici. Predstavitelia 
Ecohotels na nej prezentovali konkrét-
ne hotely, možnosti a podmienky práce 
pre prítomných študentov. Po skončení 
prezentácie prebehli osobné pohovory 
so študentmi, ktorí prejavili záujem 
o prax v spomínanej sieti hotelov. 
Fakulta manažmentu sa snaží prepájať 
získané vedomosti študentov s praxou 
a vytvára im kvalitné podmienky na 
absolvovanie odbornej praxe, tak v do-
mácom prostredí, ako aj v partnerských 
zahraničných strediskách. Študenti 
majú sami možnosť vybrať si miesto 
absolvovania tejto odbornej praxe, 
pričom im Fakulta manažmentu vý-
razne pomáha práve budovaním siete 
partnerských Stredísk študentskej 
praxe, praktickej prípravy a transferu 
výskumu.

Mgr. Eva Benková, PhD.
FM PU
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ŠTUDENTI INŠTITÚTU ROMANISTIKY NA PREZENTÁCII ATCSK
Chodba pred miestnosťou č. 91 sa 
22. marca naplnila nedočkavými 
študentmi plnými očakávaní. Po 
úvodnom slove Daniela Vojteka sa 
mikrofónu chopil pán Michal Kmeť, 
aby nám so svojimi kolegyňami 
z praxe Katarínou Tkáčovou a Serenou 
Pošivákovou predstavil, čo nás čaká 
a možno minie. Svoju prezentáciu 
začal vymenovaním viacerých PPS 
(prekladateľských organizácií – 
Pravý prekladateľský sen) v rámci 
ATCSK (Asociácia prekladateľských 
spoločností Slovenska). Dozvedeli 
sme sa aj to, ako postupovať v prípade 
záujmu o spoluprácu s konkrétnymi 
spoločnosťami, ako sa uchytiť na 
trhu práce, čo a koho spoločnosti 
hľadajú, čoho sa vyvarovať, ako sa 
stať žralokom v prekladateľskom 
mori plnom sardiniek. Napätie sa 
dalo krájať, keď prišla reč na cenové 
ohodnotenie. Povedzme si pravdu, päť 
eur za normostranu nie je bohviečo. 
Taktiež nám odhalili proces výberu 
nových talentov. V očiach prítomných 
študentov sa zračila otázka: „Som tým 
talentom práve ja?“ 
Podobnú otázku typu „Koľko skvelých 
talentov sa asi skrýva medzi týmito 

šikovnými študentmi?“ si kládli 
aj naši hostia, ktorí nám v snahe 
vypátrať odpoveď rozdali dotazníky. 
V nich sa nás pýtali na množstvo 
zaujímavých otázok, zameraných na 
našu prekladateľskú prax, preferencie 
v prekladateľskom odbore a pod. Týmto 
dotazníkom si v neposlednom rade 
overili i naše vynikajúce vedomosti zo 
slovenčiny, ktoré by mal mať každý 
prekladateľ. Dotazníky tiež obsahovali 
súhlas s dvojročným zaradením do 
databázy ATCSK a kontaktom na 
každého študenta. Traja účastníci mali 
možnosť získať darčekové predmety 
od členských prekladateľských 
spoločností.
Z pohľadu pedagóga vyučujúceho 
prekladové disciplíny sa dá povedať, 
že podujatie bolo jednou z mnohých 
príležitostí pre študentov „dotknúť sa“ 
reálneho sveta prekladu a podmienok, 
v akých v súčasnosti na Slovensku 
existuje, čo znamená lokalizácia, ako 
funguje marketing, testovací preklad, 
korektúry a mnoho iného. Zistili sme, 
že filologická a praktická príprava 
budúcich mladých prekladateľov 
ponúkaná študijnými programami 
na FF PU v Prešove je len akýmsi 

základným kameňom povolania, 
i keď nevyhnutným. Nesporným 
prínosom tohto stretnutia je aj 
ponúknutá možnosť nadviazať užšiu 
spoluprácu s jednotlivými agentúrami 
pri poskytovaní a zabezpečovaní 
povinnej prekladateľskej praxe pre 
našich študentov formou rámcovej 
dohody s inštitútmi poskytujúcimi 
prekladateľské študijné programy. 
Na záver sa chceme srdečne 
poďakovať našim hosťom 
i organizátorom za pútavý a zároveň 
veľmi prínosný program.

Mgr. Daniel Vojtek, PhD. 
a študentky Inštitútu romanistiky
FF PU
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alebo „SERIOUS PLAY“?

Filozofickú fakultu Prešovskej univerzi-
ty v Prešove navštívil v dňoch  
15. – 17. 2. 2017 profesor Antony Eddi-
son, uznávaný odborník v oblasti vy-
učovania z University of Sunderland z 
Veľkej Británie. V rámci svojej návštevy 
viedol Antony dva zaujímavé worksho-
py, ktorých sa mohli zúčastniť študenti 
a pedagógovia Filozofickej fakulty PU. 
Profesor Eddison ponúkol exkluzívne 
študentom Filozofickej fakulty work-
shop na identifikovanie ich vnútorne 
silných stránok. Tento seminár trval 
približne štyridsaťpäť minút a mal 
štruktúru prezentácie a osobnostného 

testu. Celým seminárom sa niesla prí-
jemná, dokonca až zábavná atmosféra 
a samotný prezentujúci so záujmom 
odpovedal na všetky otázky účastní-
kov. Na záver si Antony odniesol vy-
plnené testy do ďalekého mesta Sun-
derland na severnom pobreží Anglicka, 
kde ich vyhodnotil a prostredníctvom 
e-mailovej komunikácie navrhol všet-
kým zúčastneným ďalší postup prehl-
bovania spoločných vzťahov a zároveň 
osobnostného rastu. To však nie je 
všetko! Prinášame ešte jedno tajom-

stvo: Antony našu univerzitu navštívi 
opäť v máji a už teraz sa teší na ďalší 
seminár, ktorý bude zameraný na in-
tenzívnejšie dotknutie sa jednotlivých 
tém súvisiacich s osobnostnými strán-
kami, ktoré zaujali jeho publikum. 
Okrem iného si Antony počas svojej 
februárovej návštevy pripravil wor-
kshop pre pedagógov Filozofickej 
fakulty, ktorý bol zameraný na “crea-
tive thinking“, tzv. LEGO. Vzhľadom na 
fakt, že „creative thinking“ je dnes „in“, 

nemeškali sme ani my a ihneď sme 
vyhľadali možnosť registrácie na tento 
nezvyčajný workshop. Seminár pre 
pedagógov bol doslovne farebnejší. 
Úlohou každého participanta bolo 

vytvoriť v určenom čase tri mini stavby 
z lega, ktoré mali charakterizovať 1.) 
najsilnejšiu osobnostnú stránku jednot-
livca; 2.) to, čo by rád rozvíjal vo svojej 
oblasti zamerania a 3.) to, čo mu bráni 
v úplnom rozvoji tejto oblasti. Všetci 
zúčastnení vzájomne rozoberali a roz-
deľovali si malé čiastočky lega, čo viedlo 
k podpore a plynulejšiemu priebehu 
tímovej práce. Po ukončení „tvorivej 
činnosti“ profesor Eddison jednotlivo 
rozanalyzoval všetky tri časti s každým 
účastníkom. Stretnutie rôznych osob-
ností v jednom workshope však nespl-
nilo iba úlohu lepšieho sebapoznania. 
Dopomohlo predovšetkým k spoznaniu 
ľudí, ktorí okolo nás denne kráčajú  
a ľudí, s ktorými pracujeme. 

Mgr. Barbora Pavelová
doktorandka FF PU 

DIGITÁLNA GARÁŽ NA FAKULTE 
MANAŽMENTU
Digitálna garáž je bezplatná online 
vzdelávacia platforma od americkej 
spoločnosti GoogleInc. Jej úspešné 
absolvovanie a následné získanie cer-
tifikátu nielenže potvrdzuje znalosti 
v oblasti online marketingu, ale aj po-
silňuje digitálne zručnosti. Pomáha 
ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť 
sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť 
potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním 
do praxe môžu zabezpečiť perspektív-
ny rast a dlhodobý rozvoj firmy.
Kurz je primárne určený študentom 
a mladým ľudom, ktorí chcú začať 
s úspešným podnikaním v digitálnom 
svete, alebo tým, ktorí si hľadajú prácu 
a majú záujem zvýšiť úroveň svojich 
vedomostí a zároveň aj šancu svojím 
životopisom zaujať. Pomáha uspieť  
v online sociálnych médiách, vyhľadá-
vačoch a ďalších oblastiach v prostredí 
internetu.

Ako to vlastne celé fun-
guje? Stačí sa len jed-
noducho zaregistrovať na webových 
stránkach Digitálnej garáže a následne 
je vám k dispozícií online vzdelávací 
plán, ktorý zahŕňa 23 tém z oblasti 
digitálneho marketingu. Plán je možné 
dokončiť tak, že po naštudovaní jed-
notlivých lekcií overíte svoje znalosti 
prostredníctvom krátkych zábavných 
kvízov. Nadobudnutím poznatkov všet-
kých lekcií sa odomknú certifikačné 
otázky, na ktoré ak úspešne zodpo-
viete, mate nárok stiahnuť si certifikát 
jednoducho online. Rozsah celého 
kurzu je približne 8 hodín, ale absolvo-
vať ho je možné aj periodicky. 
Na pôde Fakulty manažmentu PU sme 
tento kurz zahrnuli aj do učebných 
osnov predmetov, ako Marketing, 
Branding a inovácie a Personálny mar-
keting, ktoré sú zabezpečené Katedrou 

marketingu a medzinárodného obcho-
du. Kurz doposiaľ absolvovalo už vyše 
150 študentov tejto fakulty, ale ich 
počet bude každým rokom narastať.
Digitálna garáž nachádza svoj výz-
nam nielen v oblasti vzdelávacieho 
systému, ale z nasledujúcich dôvodov 
má jednoznačné výhody aj z pohľadu 
uplatnenia študentov v praxi. Počas 
absolvovania kurzu si osvojujú základ-
né poznatky v oblasti online marke-
tingu a tie následne aplikujú v rôznych 
praktických situáciách korešpondujú-
cich s reálnou praxou. Certifikát môžu 
študenti zakomponovať do svojich 
životopisov, čo im poskytne kvalifikač-
nú výhodu v prípade uchádzania sa 
o zamestnanie.

Mgr. Jakub Horváth
doktorand FM PU
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OBUJTE SI NA KAŽDÚ NÔŽKU INÚ PONOŽKU

Pod týmto heslom sa dňa 21. 3. 2017 
zapojila Pedagogická fakulta Prešov-
skej univerzity v Prešove do výzvy na 
vyjadrenie podpory ľuďom s Downovým 
syndrómom. Každoročne práve v tento 
deň organizácia Down Syndrom Inter-
national vyzýva ľudí, rôzne organizácie 
a aj školy, aby veľmi jednoduchým 
spôsobom vyjadrili solidaritu a pod-
poru ľuďom s Downovým syndrómom 
a súčasne prejavili záujem dozvedieť 
sa o tomto celoživotnom zdravotnom 
postihnutí viac. 
Svetový deň Downovho syndrómu bol 
vyhlásený v roku 2006 na podnet orga-
nizácií Down Syndrome International  

a European Down Syndrome Associati-
on. Dátum 21. 3. je vo vzťahu k tomuto 
postihnutiu symbolicky odvodený  
z číslic 3 a 21 – pretože ide  
o trizómiu (strojenie) 21. chromozómu. 
Cieľom tzv. Ponožkového dňa je zvýšiť 
povedomie ľudí o tomto genetickom 
ochorení a keďže chromozómy tvarom 
pripomínajú ponožky, boli zvolené za 
symbol tejto akcie. 
„Zapojte sa, zoberte si v tento deň 
farebné, vzorované, smiešne ponožky 
(na každej nohe musí byť ale iná po-
nožka), odfoťte sa a pošlite svoju fotku 
na Facebook“ – tak znela výzva na 
plagátoch. V rámci tejto akcie bola na 
Facebooku vytvorená udalosť Ponož-
kový deň PF 2017, v rámci ktorej mohli 
ľudia zdieľať svoje fotky a týmto veľmi 
jednoduchým spôsobom vyjadriť, že im 
tento deň nie je ľahostajný. I keď táto 
udalosť na Facebooku bola vytvorená 
primárne za účelom vyjadrenia podpory 
študentov a učiteľov PF PU, do výzvy 
sa zapojili aj učiteľky a deti/žiaci rôz-
nych materských škôl, základných škôl, 
špeciálnych základných škôl, stredných 
škôl, ľudia z Londýna, Nórska, Bulhar-
ska, Michaloviec, Košíc, Serede, Bar-
dejova, Gelnice, Humenného, Vranova 

nad Topľou, rôzne organizácie, občian-
ske združenia, personál v obchodoch, 
mamičky so svojimi deťmi, sestrička  
v zubnej ordinácii, vojenskí piloti, tím 
na operačnej sále, tanečníci, športovci 
a mnohí ďalší. 
Niekedy stačí málo a svet sa môže 
zmeniť v krásne miesto vzájomnej 
podpory. A tento deň bol toho jasným 
dôkazom.

PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD.
PF PU

SEMINÁR PRE TRÉNEROV KULTURISTIKY, FITNESS A SILOVÉHO TROJBOJA

Na pôde Fakulty športu Prešovskej 
univerzity v Prešove sa dňa 15. 3. 2017 
konal v poradí už druhý seminár tréne-
rov kulturistiky, fitness a silového troj-
boja. Slovenská asociácia kulturistiky, 
fitness a silového trojboja (SAKFST) už 
viac ako 20 rokov usporadúva školenia 
trénerov kulturistiky, fitness, silového 
trojboja a cvičiteľov fitness centier  
a je v súčasnosti jediným nekomerč-
ným školiteľom trénerov na Slovensku. 
Tieto školenia vykonáva na základe 
akreditácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Svojou prítomnosťou a rolou prednáša-
júceho nás poctil predseda skúšobnej 
komisie a generálny sekretár SAKFST 
pán Ladislav Meško.
Trénerské osvedčenia s celoštátnou 
platnosťou mohli získať len tí študenti, 
ktorí úspešne absolvovali štyri se-
mestre povinne voliteľného predmetu 
špecializácie Fitnes a svoju záverečnú 
prácu zamerali na problematiku v ob-
lasti kulturistiky, fitness a silového 
trojboja. Seminár bol akousi nadstav-
bou k už absolvovanému povinne 
voliteľnému predmetu Fitnes. Študenti 
v rámci seminára získali bohaté infor-
mácie o histórii, rozdeleniach súťaží, 
pravidlách, priebehu súťaží a množstvo 
zákulisných „pikošiek“, ktoré počas svo-
jej bohatej kariéry zažil pán Meško. 
Na záver pán Meško vyslovil poďakova-
nie doktorovi Marekovi Kokindovi, bez 
ktorého úsilia by sa semináre nekonali. 
Vďační sú hlavne študenti, vzhľadom 
na to, že Fakulta športu Prešovskej 

univerzity v Prešove je jediná fakulta 
na Slovensku, ktorá nadviazala úspeš-
nú spoluprácu s SAKFST a semináre 
prebiehajú priamo na fakulte.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo 
úspešne nadviazať na minuloročný 
prvý seminár trénerov a už teraz sa 
tešíme na ďalšie stretnutie. Našim 
novopečených trénerom gratulujeme  
a želáme veľa spokojných klientov  
a pracovných úspechov.

Mgr. Dalibor Dzugas
FŠ PU

TÝŽDEŇ MOZGU
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje 
od roku 1996. Slovensko sa tento rok 
zapojilo do kampane po desiatykrát. 
Hlavnými partnermi Týždňa mozgu sú 
Slovenská Alzheimerova spoločnosť, 
Centrum MEMORY n. o. a  
Neuroimunologický ústav SAV, teda 
organizácie, ktoré sa orientujú na 
problematiku ochorenia mozgu – 
Alzheimerovej choroby. V tomto roku 
sa Týždeň mozgu uskutočnil v dňoch 
13. – 17. marca 2017. Študenti 1. ročníka 

Katedry ošetrovateľstva FZO, pod 
vedením koordinátorov akcie PaedDr. 
V. Cmorejovej a PhDr. M. Svatovej, sa 
zapojili do Týždňa mozgu dňa 16. 3. 2017 
v zariadení pre seniorov „Seniorvital“ 
v Sabinove. Prezentovali edukatívnu 
prednášku, v ktorej predstavili 
mozog, jeho tajomstvá, povzbudili 
klientov k zdravému životnému štýlu 
a sociálnym kontaktom. 
Realizovali aj aktivity so seniormi, 
zamerané na jemnú motoriku rúk, 

logiku a pamäťové cvičenia. Počas akcie 
merali študenti klientom fyziologické 
funkcie /TK, P/ a merali hladinu 
cukru v krvi. Akcia sa stretla s veľkým 
záujmom klientov a zamestnancov 
zariadenia Seniorvital Sabinov, ktorí sa 
ochotne zapájali do všetkých aktivít. 

PhDr. Magdaléna Svatová, 
PaedDr. Viera Cmorejová
FZO PU
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APRÍLOVÝ BLÁZNIVÝ VOLEJBAL 

Ako sa na Pedagogickej fakulte Pre-
šovskej univerzity v Prešove stalo v po-
sledných rokoch aprílovým pravidlom, 
aj tento rok sa nám dňa 4. apríla 2017  
(v čase od 8.00 do 14.00) podarilo 
úspešne zorganizovať deň Bláznivé-
ho volejbalu. Je to deň, keď na chvíľu 
vypustíme všetky starosti, povinnosti 
a necháme si poriadne rozprúdiť krv 
v žilách. A to je pointou tejto akcie. 
Všetci nadšenci športu, ale aj tí, pre 
ktorých je prvoradá zábava, si mohli 
prísť na svoje a zažiť tak deň plný 
športu, zábavy, hudby a prepotených 
tričiek. Prihlásiť sa, a teda potvrdiť svo-
ju účasť vo forme šesťčlenného tímu, 
mohli potenciálni súťažiaci po vyvesení 
prvých plagátov o pripravovanom pod-
ujatí. Aby sme pritvrdili, podmienkou 
boli – ako každý rok – kreatívne dresy, 
kostýmy podľa vlastnej fantázie a vku-
su. Čím extravagantnejšie, tým lepšie. 
A teda bolo sa na čo pozerať. Vidieť 

súťažiacich, ako sa v bizarných kos-
týmoch snažia aktívne zapojiť do hry, 
stálo za to.
Akciu Bláznivý volejbal sme v roku 2017 
slávnostne odštartovali v spoločnosti 
pani dekanky. Inak to ani nešlo, keďže 
ide o Putovný pohár dekanky. Na hra-
cej ploche sme mohli tento rok privítať 
až 10 študentských tímov: od Appky až 
po Teplákových gangstrov, ako aj uči-
teľský tím, ktorý je dobre známy svojou 
dlhoročnou víťaznou prevahou. A preto 
máme my, prevažne študentky, medzi 
sebou nepísanú povinnosť pokúsiť sa 
každý rok rozlúsknuť tento tvrdý orie-

šok a obrátiť stranu výhry konečne na 
našu stranu. 
Už od rána sa do telocvične hrnuli húfy 
rôznych potápačov, boxerov či „šmo-
liniek“, a tak sme nenápadne vkĺzli do 
sveta boxu a počítačových aplikácií. 
Jeden by sa v tom dave stratil. Nestačili 
sme sa čudovať, koľko kreativity sa 
v študentoch PF PU skrýva. Prišla sa 
o tom presvedčiť aj študentská televí-
zia Mediálka.
A tak sa to všetko začalo. Fight!!! Boj 

o Putovný pohár dekanky! Súťažiaci 
bojovali s plným nasadením. Niektorí 
si dokonca hraciu plochu pomýlili s ta-
nečným parketom a bolo to naozaj 
milé, jednoducho rýdza nefalšovaná 
zábava. Skvelá hudba len zvyšovala už 
aj tak úžasnú atmosféru. Niektorí boli 
dokonca takí presní, že zasiahli víťazný 
pohár stojaci na lavici, ktorý musel byť 
následne podrobený vážnejšej oprave. 
Naozaj, diali sa veci, ktoré tento ročník 
urobili opäť nezabudnuteľným.
Ako skvelú odozvu vnímame najmä to, 
že zo strany študentov padlo viacero 
podnetných návrhov, ako tradičnú 
športovú akciu PF PU inovovať a vy-
lepšiť, čo by ju určite posunulo na vyšší 
level. Z roka na rok je tímov viac, a to je 
pre nás jasný signál, že sa oplatí spest-
riť si život na fakulte aj športom. 

Júlia Farkašovská
študentka PF PU
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INŠTITÚT ROMANISTIKY V LOTYŠSKU
Inštitút romanistiky Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove už 
druhý rok úspešne pokračuje  
v medzinárodnom projekte Strategické 
partnerstvá „Systèmes juridiques et 
droit des entreprises dans l´UE: tra-
duire et interpréter dans la diversité“ 
(Právne systémy a právo obchodných 
spoločností v EU: preklad a tlmočenie  
v rozmanitosti). Projekt v rámci progra-
mu ERASMUS+ K2 spája sedem part-
nerských pracovísk: Filozofickú fakultu 
PU v Prešove, Jihočeskú univerzitu  
v Českých Budějoviciach, Universidad 
de Vigo v Španielsku, Polytechnický 
inštitút Porto v Portugalsku, Ventspils 
Augstskolu v Lotyšsku, Technickú uni-
verzitu Bukurešť v Rumunsku a Univer-
sité de Bretagne Sud vo Francúzsku.
Hlavným riešiteľom je JUDr. Mgr. Ivo 
Petrů, Ph.D., z Ústavu romanistiky Fi-
lozofickej fakulty Jihočeskej univerzity. 
Za Prešovskú univerzitu je hlavnou 
koordinátorkou prof. PhDr. Zuzana Ma-
linovská, CSc., riaditeľka Inštitútu roma-
nistiky FF PU v Prešove. Do projektu je 
za IRO FF PU zapojená aj Mgr. et Mgr. 
Adriána Koželová, PhD.
V rámci projektu sa okrem iných ak-
tivít každoročne organizuje jeden 
workshop v niektorej z vybraných 
partnerských univerzít. Intenzívny kurz 
trvá dva týždne a je určený študentom 
prekladateľských a tlmočníckych 
odborov alebo študentom práva z uni-
verzít zapojených do projektu. Ročne 
tak získa šancu participovať na stáži 
tridsaťpäť študentov zo všetkých sied-
mich štátov. Výber študentov sa reali-
zuje na domácich univerzitách formou 
písomného a ústneho testovania.  
V roku 2016 organizoval stretnutie 
Ústav romanistiky Filozofickej fakulty 
na Jihočeskej univerzite v Českých Bu-
dějoviciach. V roku 2017 to bola Vent-
spils Augstskola v lotyšskom meste 
Ventspils. Hlavnou organizátorkou bola 
Dr. Astra Skrābane. 
Celé dva týždne sa študenti intenzívne 
venujú prekladateľským a tlmočníckym 
činnostiam, ako aj aktivitám, ktoré 

tieto zručnosti 
rozvíjajú. Každo-
denný program 
kurzu prebieha 
v dvoch blokoch. 
Dopoludnia 
prebiehajú pred-
nášky v jednom 
z dvoch ofici-
álnych jazy-
kov projektu, 
ktorými sú francúzština a angličtina. 
Prednášajúcimi sú pedagógovia z 
participujúcich univerzít, ale aj ďalší 
experti z praxe. Témy prednášok sú 
určené zameraním projektu. Ide teda o 
problematiku prekladu právnych a eko-

nomických textov, avšak ako naznačuje 
samotný názov projektu, cieľom je ni-
elen prekladateľská a tlmočnícka prax, 
ale aj pochopenie významu kontextu, 
v ktorom sa preklady a tlmočenie rea-
lizujú. Prednášajúci sa snažia vysvetliť 
rozdiely v právnych systémoch, ekono-
mických zvyklostiach i v spoločenskom 
kontexte príslušnej kultúry, čo sa záko-
nite odzrkadľuje v jazyku a spôsobuje 
náročnosť prekladania takýchto textov. 
Inštitút romanistiky FF PU reprezen-
tovala prof. PhDr. Zuzana Malinovská, 
CSc., ktorá predniesla prednášku s ná-
zvom Introduction aux langages de 
spécialité juridique et économique. 
Leurs spécificités par rapport au lan-
gage ordinaire. (Úvod do odborného 
jazyka z oblasti práva a ekonómie. Jeho 

špecifiká vo vzťahu k bežnému jazyku). 
Praktické aktivity počas popoludňajších 
blokov tematicky súvisia s prednáškami 
pedagógov a expertov. Sú zamerané 
na prípravu glosárov, profesionálneho 
životopisu či motivačného listu. Skupi-
nové aktivity sa realizujú v národných 
a medzinárodných skupinách. Spo-
menúť možno prezentáciu fungovania 
obchodných spoločností v jednotlivých 
zúčastnených krajinách alebo tlmo-
čenie v jazykovo zmiešaných skupi-
nách, kde si študenti majú možnosť 
vyskúšať úlohu reprezentantov firiem 
ponúkajúcich export produktov a ich 
zahraničných partnerov v komunikácii 
sprostredkovanej tlmočníkom. Večerné 
aktivity sú zamerané na prezentáciu 
kultúry jednotlivých krajín. Okrem de-
gustácie typických jedál a nápojov má 
v prezentácii svoje zastúpenie aj hud-
ba a tanec, neraz vo folklórnom odeve 
jednotlivých štátov. 
Víkendový program v Lotyšsku bol 
bohatý a skutočne zaujímavý. Okrem 
mesta Vetspils, charakteristického 
mnohými zaujímavosťami, akou je napr. 
symbol kravy, mali možnosť účastníci 
navštíviť Dom prekladateľov, množstvo 
krásnych zákutí, chrámov alebo pobre-
žie Baltského mora. V programe bola aj 
návšteva okolia lotyšského mesta Ven-
stpils, a to konkrétne mesta Kuldīga, 
ležiaceho na rieke Venta s najdlhším 
vodopádom v Európe, ktorého dĺžka je 
240 m.
Všetky študentky, ktoré reprezento-
vali Inštitút romanistiky FF PU, získali 
za svoje výkony vysoké hodnotenie. 
Najúspešnejšia z prešovských romanis-
tiek – a zároveň najúspešnejšia v rámci 
celého projektu – bola Bc. Michaela 
Mestická, ktorá spomedzi všetkých 
zúčastnených študentov získala naj-
vyšší počet bodov a tým aj 1. miesto. 
Rebríček najúspešnejších študentov 
bol zostavený na základe získaného 
bodového ohodnotenia za jednotlivé 
aktivity a úlohy počas obidvoch týžd-
ňov študijného pobytu. 
Posledný workshop bude organizovať 
Université de Bretagne Sud vo Fran-
cúzsku v r. 2018. O účasť sa za Filozo-
fickú fakultu PU budú môcť uchádzať 
študenti odboru 2.1.35 prekladateľstvo 
a tlmočníctvo v programe francúzsky 
jazyk a kultúra. 

Mgr. et Mgr. Adriána Koželová, PhD. 
FF PU
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM DOC. PHDR. VASIĽA FRANKA, CSC.
Dňa 17. decembra 2016 oslávil okrúhle 
životné jubileum 90 rokov významný 
slovenský didaktik dejepisu doc. PhDr. 
Vasiľ Franko, CSc. Pri tejto príležitosti 
sa 31. januára 2017 konalo slávnostné 
zasadnutie Inštitútu histórie Filozofickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 
keďže jubilant pôsobil v rokoch 1978 – 
1991 na Katedre dejín Filozofickej fakulty 
v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafári-
ka v Košiciach. 
Vasiľ Franko sa narodil 17. decembra 1926 
v obci Vydraň v okrese Medzilaborce. 
V rokoch 1951 – 1955 študoval na Vyššej 
škole pedagogickej v Prešove a v rokoch 
1956 – 1961 vyštudoval ruštinu a dejepis 
na Fakulte spoločenských vied Vysokej 
školy pedagogickej v Bratislave. V roku 
1963 začal pôsobiť na Pedagogickom 
inštitúte v Prešove, neskôr na Pedago-
gickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pracoval 
až do roku 1978. Ešte predtým pracoval 
ako učiteľ v obciach Poráč, Habura, Pod-
horoď a vo Svidníku. V roku 1972 získal 
titul PhDr. a tiež titul CSc. za kandidátsku 
dizertačnú prácu Organizačné formy 
dejepisného vyučovania. V roku 1975 
sa habilitoval na docenta v odbore te-
ória vyučovania dejepisu s habilitačnou 
prácou Organizačné formy dejepisného 
vyučovania a dejepisných mimovyučova-
cích činností. 
Vo vedeckom výskume sa zameriaval 
na tematiku vyučovania dejepisu a je 

autorom monografie Organizačné formy 
dejepisného vyučovania (1973), v ktorej 
načrtol genézu novovekých organizač-
ných foriem a analyzoval organizačné 
formy v dejepisnom vyučovaní s dôra-
zom na triedno-hodinový systém a mi-
movyučovacie aktivity. Spolu s ďalšími 
uznávanými didaktikmi dejepisu, ako 
Vratislav Čapek, Václav Michovský a To-
máš Jílek, sa stal spoluautorom celoštát-
nej vysokoškolskej učebnice Didaktika 
dejepisu II (1988). Jubilant bol publikačne 
činný a pravidelne prispieval do ce-
loštátnych periodík, ako napr. Dějepis 
a zeměpis ve škole, Spoločenské vědy ve 
škole či do Učiteľských novín. Prispieval 
aj do miestnej ukrajinskej tlače a roz-
hlasu. Svoje vedecké a odborné štúdie 
publikoval aj v rôznych odborných zbor-
níkoch doma aj v zahraničí a tiež v meto-
dických časopisoch. Po odchode do dô-
chodku sa venoval publikačnej činnosti 
v miestnych ukrajinských novinách Nove 
žytťja. V roku 1993 napísal Učebné texty 
z dejín Rusínov – Ukrajincov a v roku 
2009 učebnicu Dejiny Rusínov – Ukra-
jincov pre 6. – 9. ročník ZŠ. Vasiľ Franko 
bol aj členom autorského kolektívu 
Krajeznavčoho slovnyka – prjaševčina 
(1999). V pedagogickej činnosti sa veno-
val výučbe didaktiky dejepisu a odbornej 
pedagogickej praxi študentov učiteľstva 
dejepisu. 
Za svoju pedagogickú činnosť získal Vasiľ 
Franko množstvo vyznamenaní, uznaní 

a diplomov. Rovnako 
tomu bolo aj na slávnost-
nom zasadnutí Inštitútu 
histórie FF PU v Prešove, 
na ktorom mu rektor 
Prešovskej univerzity 
v Prešove Dr. h. c. prof. 
PhDr. Peter Kónya, PhD., 
v zastúpení prorektorky 
pre vzdelávanie doc. 
PhDr. Martiny Kášovej, 
PhD., udelil Ďakovný list 
a Striebornú medailu za 
dlhoročnú pedagogickú 
a vedeckovýskumnú činnosť a význam-
ný prínos pre rozvoj Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove. Ďalšou 
medailou bol jubilant ocenený aj deka-
nom FF PU v Prešove prof. PhDr. Vasilom 
Gluchmanom, CSc. V mene všetkých čle-
nov Inštitútu histórie zablahoželala jubi-
lantovi riaditeľka IH FF PU v Prešove doc. 
PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. Všetkých 
prítomných oboznámila s biografiou, 
pedagogickou a publikačnou činnosťou 
jubilanta Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, 
PhD. Na záver nám neostáva nič iné, 
len ešte raz popriať veľa šťastia, zdravia 
a veľa ďalších rokov života jubilantovi 
doc. PhDr. Vasiľovi Frankovi, CSc.

Mgr. Matúš Vojna
doktorand FF PU

BLAHOŽELÁME PANI DOCENTKE PEREČINSKEJ
Dňa 11. marca 2017 doc. PhDr. Květoslava 
PEREČINSKÁ, PhD., oslávila krásne ži-
votné jubileum. Pri tejto príležitosti nám 
prichodí vyjadriť Vám, pani docentka, 
uznanie za Vaše úsilie na poli pedago-
gickom, športovom i olympijskom, ktoré 
ste počas Vášho pôsobenia o skončenia 
vysokoškolského štúdia vynaložili.
Po skončení štúdia na Fakulte telesnej 
výchovy a športu v roku 1970 v kombiná-
cii telesná výchova – geografia nastúpila 
doc. PhDr. Perečinská, PhD. na vtedajšiu 
Pedagogickú fakultu v Prešove UPJŠ  
v Košiciach. Bez toho, aby zmenila praco-
visko, zásluhou  rôznych organizačných 
zmien je v súčasnosti členkou Katedry 
edukológie športov na Fakulte športu 
Prešovskej univerzity v Prešove.
Svoje  pedagogické a vedeckovýskumné 
pôsobenie na vysokej škole i v športe od 
prvopočiatku prijala ako poslanie. Vysokú 
odbornosť a neustálu  snahu o vlastné 
zdokonaľovanie spájala s chápavosťou, 
empatiou a žičlivosťou vo vzťahu k iným. 
Z čoho profitovala nielen  škola, súčasní 
i bývalí študenti,  ale aj široká športová 
rodina a vedecká komunita na Slovensku. 
V priebehu 47-ročnej pedagogickej praxe 
získala akademické tituly PhDr. a PhD. 
na FTVŠ UK v Bratislave a habilitovala 
sa v roku 2002 na Fakulte humanitných 
a prírodných vied Prešovskej univerzity 
v Prešove. Je školiteľkou v doktorand-
skom štúdiu i garantkou študijného 
programu. Je členkou Vedeckej rady 

Fakulty športu Prešovskej univerzity 
v Prešove.
Svoju športovú kariéru začínala ako 
športová gymnastka. Po skončení aktív-
nej športovej činnosti pôsobila naďalej 
v  gymnastických športoch najmä ako 
trénerka, rozhodkyňa, ale i funkcionárka. 
Kvalita jej práce bola ocenená tým, že ako 
delegátka Česko-slovenskej gymnastic-
kej federácie sa zúčastnila Svetového 
kongresu Fédération Internationale 
de Gymnastique, resp. ako školiteľka 
Interkontinentálnych kurzov a sympózií 
expertov a rozhodkýň v športovej gym-
nastike v rôznych krajinách sveta. 
Ako medzinárodná rozhodkyňa rozho-
dovala doc. PhDr. Květoslava Perečinská, 
PhD., i na olympijských hrách 1992 v Bar-
celone preskok v kvalifikácii družstiev, vo 
finále súťaže družstiev takisto preskok 
a vo finále jednotlivkýň prostné.
V športovej gymnastike bola žiadanou 
na post reprezentačnej trénerky, ona 
však svoj život zasvätila dobrovoľnému 
trénerstvu. Ako sama vraví, napĺňajú 
ju všetky malé krôčiky, ktoré sa pod jej 
vedením dievčatá naučia. V domácom 
prostredí pôsobí ako predsedníčka a 
vedúca trénerka Klubu gymnastických 
športov  telovýchovnej jednoty Slávia 
PU Prešov od roku 1973. Spolu s man-
želom Ing. Michalom Perečinským, PhD., 
vychovali výborné športové gymnastky, 
z ktorých boli pretekárky zaradené do 
olympijského výberu, stali sa majsterkami 

Slovenka a vyrovnávali sa pretekárkam 
v reprezentácii. V roku 1995 svetová 
gymnastická federácia FIG  zaradila me-
dzi gymnastické športy  športový aerobik. 
Docentka Květoslava Perečinská stála 
pri jeho zrode na Slovensku a začala sa 
mu trénersky venovať. Vychovala prete-
kárky, ktoré reprezentovali našu krajinu 
vo Francúzsku, Nemecku, Portugalsku, 
Mexiku, Kórei a iných štátoch. Dôkazom 
toho, že  svoju prácu robí erudovane, 
s odhodlaním a chuťou sú aj jej zveren-
kyne, pre ktoré je ich vzorom. Má v nich 
nasledovníčky, ktoré šíria jej meno, školu, 
prístupy a lásku ku gymnastike od Slo-
venska až po Ameriku.
Za svoju celoživotnú záslužnú činnosť  
získala Diplom Klubu fair play SOV.
Vážená pani docentka Perečinská, pri prí-
ležitosti Vášho životného jubilea prijmite 
srdečné blahoželanie od všetkých pra-
covníkov Fakulty športu Prešovskej uni-
verzity v Prešove ako prejav úcty k Vašej 
práci na pôde fakulty i športu. Prajeme 
Vám všetko najlepšie v osobnom živote, 
veľa zdravia, radosti a osobnej pohody. 

Kolegyne a kolegovia z FŠ PU
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PREŠOVSKÁ UNIVERZITA SKÚMA 
KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
NA SLOVENSKO-UKRAJINSKOM 
POHRANIČÍ
“Slovensko – Ukrajina: Spolupráca 
naprieč hranicou“

Výskumní pracovníci Prešovskej uni-
verzity získali grant, v rámci ktorého 
analyzujú vybrané zložky životného 
prostredia (voda, pôda, vzduch) na 
slovensko-ukrajinskom pohraničí. Na 
tento výskum získali financie z Nórske-
ho finančného mechanizmu v celkovej 
výške 139 626 EUR. 
Projekt s názvom „Analýza a hodnote-
nie stavu zložiek životného prostredia 
v prihraničnej oblasti SR – UA pre 
zabezpečenie trvalej udržateľnosti 
územia“ predpokladá analyzovať zložky 
životného prostredia v pohraničnom 

území Slovenska a Ukrajiny. Terénny 
výskum sa realizuje na pohraničnom 
území okresov Michalovce, Sobrance  
a Trebišov. Na území Ukrajiny to sú 
rajóny Užhorodský, Perechynský a Veli-
ky Bereznyansky. 
Na projekte okrem Prešovskej univer-
zity, ako hlavného riešiteľa projektu, 
participujú aj dvaja partneri z Ukrajiny 
a taktiež partner z Nórska. Výskumné 
aktivity na slovenskej strane hrani-
ce zabezpečuje riešiteľský kolektív 
pozostávajúci z viacerých katedier 
Fakulty manažmentu. Výsledky analýz 
terénneho výskumu sú spracovávané 
na Katedre environmentálneho ma-
nažmentu. 
Za týmto účelom bolo Laboratórium 
environmentálnych analýz vybavené 
viacerými prístrojmi, pomocou ktorých 
sú analyzované vybrané zložky život-
ného prostredia (pôda, ovzdušie, voda). 
Medzi tieto prístroje môžeme zaradiť 
vodotesný prenosný prístroj na mera-
nie pH, vodivosti rozpusteného kyslíka 
a teploty; multifunkčný prístroj na 
meranie teploty rosného bodu a kvality 
ovzdušia či GPS zariadenie pre získanie 
informácií o odberných miestach.
Pri dosahovaní cieľov tohto nórske-
ho projektu sa ráta aj s participáciou 
iných subjektov, aby bola zabezpečená 

heterogenita vedeckých a odborných 
profilácií (vysoké školy, výskumné ústa-
vy, neziskové organizácie a združenia). 
Na základe získaných výsledkov bude 
následne možné modelovať variantné 
riešenia pre efektívne využitie území 

tak, aby navrhované riešenia prispievali 
k trvalo udržateľnému hospodárskemu 
rozvoju území pri rešpektovaní ochrany 
životného prostredia.
Bližšie informácie o projekte je možné 
nájsť na webových stránkach norwag-
rants.sk

PhDr. Roman Vavrek, PhD.
FM PU

NOVÁ PUBLIKÁCIA O PÚTNICKÝCH 
MIESTACH A LOKALITÁCH 
SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Na prelome rokov 2016 a 2017 uzrela svetlo sveta knižná 
publikácia o gréckokatolíckych pútnických miestach na Slovensku 
a zaujímavostiach v ich okolí spoločne s turistickými trasami, ktorej 
autormi sú interní doktorandi Viktor Verba a Tomáš Pasternák z Katedry 
geografie a aplikovanej geoinformatiky PU v Prešove

Publikácia predstavuje formou 
turistického sprievodcu 8 najväčších 
gréckokatolíckych pútnických miest, 
situovaných v historicky, etnicky 
a kultúrne špecifickom regióne 
severovýchodného Slovenska, a desiatky 
zaujímavých prírodných a historických 
lokalít nachádzajúcich sa v ich okolí. 
Bonusom je 8 vybraných turistických 
trás v okolí pútnických miest, ktoré boli 
autormi pripravené a zmapované  
s veľkou dôkladnosťou priamo v teréne. 
Jednotlivé turistické trasy sú zamerané 
tematicky a majú aj tematicky ladené 
názvy v závislosti od toho, akým 
regiónom prechádzajú (napr. Po stopách 
partizánov, Za kráľom Čergova, Za perlou 
Horného Šariša, Historickou obchodnou 
cestou za drevenými klenotmi Karpát 

a pod.). Celková dĺžka turistických 
trás je 158 km, ich súčasťou 
sú aj potrebné informácie 
o trasách, značení, ich dĺžke, 
časových údajoch, náročnosti, 
východiskových a cieľových 
bodoch, popise zaujímavostí 
nachádzajúcich sa na trasách 
a samotné popisy jednotlivých trás.
K atraktívnosti knižného 
sprievodcu prispievajú i obrazové 
prílohy a bohatý fotografický 
materiál, ktorý bol zozbieraný pri 
návšteve jednotlivých pútnických 
miest, zaujímavých lokalít v ich okolí 
a pri prechode turistických trás. 
Pozitívom je tiež prepracovaná grafika, 
ktorá dopomáha k jednoduchému 
orientovaniu sa v knihe. Publikácia 

je venovaná odbornej, no hlavne 
laickej verejnosti, pútnikom, turistom 
a všetkým milovníkom prírody, histórie 
a duchovných tradícií. 

RNDr. Juliana Krokusová, PhD.
FHPV PU
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PARTICIPÁCIA FAKULTY 
ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV NA 
FINALIZÁCII PROJEKTU CCNURCA
Projekt TEMPUS IV - CCNURCA je 
zameraný na reformu vzdelávania 
sestier na univerzitnej úrovni v súla-
de s kompetenčným normami, ktoré 
musia spĺňať všetky členské štáty 
Európskej únie. Špecifickým zámerom 
projektu je implementovať aktuálne 
európske požiadavky do vzdelávania 
v ošetrovateľstve a analyzovať kuri-
kulum vo vzdelávacích inštitúciách 
pre výučbu ošetrovateľstva v kraji-
nách Západného Balkánu. Rovnako 
dôležitým cieľom projektu je navrhnúť 
ošetrovateľský vzdelávací rámec, 
ktorý bude v súlade s Bolonskou de-
klaráciou a Európskymi štandardami 
a bude inkorporovať ECTS kredity do 
obsahu študijného programu. Pláno-
vaným výstupom projektu je úspešná 
evaluácia a akreditácia nového študij-
ného programu v odbore ošetrovateľ-
stvo, a následne zmena legislatívnych 
noriem krajín zapojených do projektu. 
V rámci naplánovaných aktivít medzi-
národného projektu TEMPUS IV - CC-
NURCA boli realizované konzorcia na 
území všetkých participujúcich krajín, 
kde sa konali prednášky, semináre, 
workshopy, pracovné stretnutia, boli 
vytvorené pracovné skupiny a distri-
buované dotazníkové prieskumy za 
účelom naplnenia cieľov projektu. 
Lídrom projektu je Odisee (Belgicko), 
kooperujúcimi partnermi projektu sú 
Hanzehogeschool Groningen (Holand-
sko) a Fakulta zdravotníckych odbo-
rov Prešovskej univerzity v Prešove 
(Slovensko) v spolupráci so štrnástimi 
participujúcimi partnermi z krajín Zá-
padného Balkánu: Albánsko, Bosna 
a Hercegovina, Srbsko a Čierna hora. 
Profil študijného programu ošetro-
vateľstvo na Fakulte zdravotníckych 

odborov Prešovskej univerzity v Pre-
šove spĺňa kritériá odporúčaných 
štandardov Európskej únie, odporúča-
ní Mníchovskej deklarácie (2000)  
a kritérií Bolonskej deklarácie (1999). 
V dňoch 20. 03. 2017 až 22. 03. 2017 
sa konalo v Zenici záverečné stretnu-
tie zástupcov zainteresovaných krajín, 
spojené s finalizáciou projektu TEM-
PUS - Competency based Curriculum 
Reform in Nursing and Caring in Wes-
tern Balkan Universities 544169-TEM-
PUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR, ktorý 
je známy pod akronymom „CCNURCA“.
V rámci projektu bola realizovaná zá-
verečná konferencia dňa 20.3.2017 za 
účasti zástupcov všetkých participu-
júcich krajín v medzinárodnom projek-
te, zástupcov vzdelávacích inštitúcií, 
univerzít a ministerstva školstva hos-
ťujúcej krajiny. Po skončení prednášok 
a zaujímavých prezentácií o priebehu 
a realizácii projektu bol naplánovaný 

obed pre všetkých zúčastnených. 
V odpoludňajších hodín prebiehalo 
konzorcium za účasti zástupcov štá-
tov, ktorí sú súčasťou projektového 
tímu: Belgicko, Holandsko, Slovensko 
a krajiny Západného Balkánu.
Na druhý deň stretnutia, teda 21. 3. 
2017 bol naplánované stretnutie všet-

kých účastníkov projektu vo vzdeláva-
cej inštitúcii (Fakulte ošetrovateľstva 
v Zenici) so zástupcami s kontrolného 
tímu ERAZMUS programu. V súvislosti 
s touto aktivitou bola prezentovaná 
celá genéza spomínaného projektu za 
obdobie troch rokov s následnými vý-
stupmi projektu. Po ukončení ERAZ-
MUS kontroly a činnosti, súvisiacich 
s finalizáciou projektu bola napláno-
vaná prehliadka hosťujúcej fakulty.
V spojitosti s finalizáciou medziná-
rodného projektu bol deklarovaný 
obrovský prínos projektu v zmysle 
modifikácie študijného programu 
ošetrovateľstva podľa kritérií EÚ 
a koncepcie vedúcich krajín projektu, 
prezentované bolo zabezpečenie 
materiálneho vybavenia, prínos du-
chovného bohatstva v zmysle nových 
poznatkov v tvorbe kurikula, celé-
ho študijného programu v odbore 
ošetrovateľstvo, nadviazania nových 
medzinárodných kontaktov v zmysle 
ERAZMUS stáži pre študentov a pe-
dagógov a mnohých iných aktivít. 
Zásadný benefit realizovaného 
stretnutia v Bosne a Hercegovine 
predstavuje participácia Fakulty 
zdravotníckych odborov Prešov-
skej univerzity v Prešove na tvorbe 
a modifikácii študijného programu 
v odbore ošetrovateľstvo v krajinách 
Západného Balkánu, získanie nových 
poznatkov o študijných programoch 
z iných (participujúcich) krajín, nad-
viazanie profesionálnych a osobných 
kontaktov a získanie nových vedo-
mostí o problematike štúdia odboru 
ošetrovateľstva v iných krajinách.

PhDr. Anna Hudáková, PhD., 
PhDr. Ľubica Rybárová, PhD. 
FZO PU
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HANDS ON PARTICLE PHYSICS MASTERCLASSES 2017

13. ročník medzinárodného vzdelá-
vacieho a popularizačného podujatia 
Masterclasses Hands On Particle Phys-
ics 2017 sa konal v tomto roku v období 
od 1. marca 2017. Počas uvedeného 
obdobia sa každý pracovný deň a tiež 
v sobotu zapojilo do podujatia spolu 
približne 13-tisíc študentov z 52-tich 
krajín prostredníctvom 210 lokálnych 
inštitúcií, najčastejšie z univerzít alebo 
výskumných vedeckých centier. Počas 

každého dňa to bolo približne 10 lokalít 
z celého sveta, v ktorých študenti ab-
solvovali najprv prednáškové a po nich 
praktické časti podujatia.  
V poobedňajšej záverečnej časti sa 
študenti zúčastnili na videokonferencii 

paralelne v dvoch videokonferenčných 
miestnostiach, ktoré boli moderované 
v anglickom jazyku vedeckými pracov-
níkmi zo ženevského európskeho cent-
ra subjadrového výskumu CERN.
Pre študentov v prešovskom kraji sa 
podujatie konalo na Prešovskej uni-
verzite v Prešove v piatok 31. 3. 2017, 
pričom začalo ráno od deviatej hodiny 
a skončilo až po piatej hodine večer. 
Hlavným koordinátorom podujatia 
bolo Centrum celoživotného a kompe-
tenčného vzdelávania PU  
v spolupráci s odbornými garantmi zo 
špecializovaného pracoviska Katedry 
jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu 
fyzikálnych vied na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafá-
rika v Košiciach, Technickej univerzity 
v Košiciach a SAV v Košiciach. Na akcii 
sa podieľala aj Univerzitná knižnica 
PU, Fakulta humanitných a prírodných 
vied a Pedagogická fakulta Prešovskej 
univerzity.
Keďže to bolo už 13. pokračovanie 
medzinárodného podujatia, účastníci 
boli pripravení na každoročný dlhší 
program akcie, trvajúci až do večera. 
Program podujatia sa začal prednáš-
kovým blokom v priestoroch študovne 
Univerzitnej knižnici PU. Prvú prednáš-
ku s názvom „Pohľady do mikrosveta” 
prezentovala doc. RNDr. Júlia Hlaváčo-
vá, CSc., z Katedry fyziky FEI Technickej 
univerzity v Košiciach. Počas prednáš-
ky sa účastníkom priblížili základné 
informácie o štruktúre mikrosveta 
a fyzikálnej interpretácii elementár-
nych častíc v tzv. teórii „Štandardný 
model” na úrovni stredoškolskej fyziky. 
Prednáškové časti boli prístupné 
širokej verejnosti. V univerzitnej 
knižnici podujatie pokračovalo aj dru-
hou prednáškou s názvom „K počiat-
kom Vesmíru: Cesta tam a späť”, ktorú 
pripravil časticový fyzik RNDr. Ivan 
Králik, CSc., z Ústavu experimentálnej 
fyziky Slovenskej akadémie vied v Ko-
šiciach.

Po obedňajšej prestávke nasledovala 
prezentácia a metodická príprava  
k praktickej časti podujatia, ktorú za-
bezpečili Mgr. Filoména Sopková  
a Mgr. Lukáš Tropp z Ústavu fyzikál-
nych vied na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach. Po vyhodnotení a rozbore 
dosiahnutých výsledkov z praktickej 
časti s využitím štatistických metód pri 
interpretácii výsledkov meraní nasledo-
vala videokonferenčná časť podujatia. 
V rámci videokonferenčného spojenia 

prostredníctvom systému “Vidyo” sa 
skupiny študentov z rôznych krajín 
spojili s fyzikmi z CERNu a prezentovali 
svoje výsledky presne takým spôso-
bom, akým to robia fyzici  
v medzinárodných kolaboráciách. Takto 
mohli študenti nazrieť do organizácie 
moderného výskumu v autentickom 
prostredí. V piatkovej skupine spolu  
s prešovskými študentmi boli aj štu-
denti z univerzitných miest Strasbourg 
vo Francúzsku, Ljubljana v Slovinsku 
a Lavras v Brazílii. Moderátormi z CER-
Nu v našej skupine boli Suyog Shrestha 
a Julia Gonski z kolaborácie ATLAS. 
Počas videokonferencie sa uskutočnil 
aj vedomostný súťažný kvíz, po ktorom 
si všetci účastníci akcie prevzali cer-
tifikáty o absolvovaní vzdelávacieho 
podujatia.

RNDr. Frantisek Franko, PhD.
Foto: Marcel Bosnyak a Marcel 
Mravec, AVS CCKV PU
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HISTORICKÁ CHVÍĽA PRE SOCIÁLNU 
OBLASŤ NA SLOVENSKU
Veľký okamih, ktorý znamenal jednu 
z prevratných medzníkov pre oblasť 
sociálnej práce na Slovensku. Do života 
bol uvedený terminologický slovník 
s názvom Vademecum sociálnej prá-
ce. Dielo kolektívu autorov, ktoré je 
jediným svojho druhu v slovenskom 
odbornom i vedeckom priestore, je na 
svete.
Jedenásť oblastí poznania, šesťde-
siatdva autorov a autoriek, dvadsaťdva 
recenzentov a recenzentiek a stovky 
hodín tvorby je priblížením Vademeca 
v číslach. Unikátny slovník, ktorý ako 
prvý na Slovensku pokrýva všetky 
oblasti sociálnej práce, bude príno-
som nielen pre vedecké a akademické 
kruhy, ale aj odborné pracoviská z pra-
xe sociálnej práce. Zachytáva totiž 
najmodernejšie trendy i novú legislatí-
vu, ktorá je potrebnou pre rozvoj tejto 
samostatnej vednej disciplíny i samot-
ný výkon praxe.
Od prvotnej myšlienky k veľkému 
dielu
Vademecum, z latinského slova „poď 
so mnou“ či „rukoväť“, editorkami kto-
rého sú Beáta Balogová a Eva Žiaková, 
je sprievodcom naprieč 444 odborných 
hesiel, ich významov i aplikačným 
rozmerom pre prax. „Myšlienka stvoriť 
toto unikátne dielo encyklopedickým 
spôsobom, v ktorom by bolo zosu-
marizované dosiahnuté poznanie 
v oblasti sociálnej práce, v súvisiacich 
disciplínach a identifikácie kľúčových 
výziev pre jej rozvoj, vzniklo pred 
štyrmi rokmi,“ priblížila začiatok zrodu 

prvotnej idei jej autorka, editorka knihy 
Beáta Balogová, predsedníčka Aso-
ciácie vzdelávateľov v sociálnej práci 
na Slovensku a riaditeľka Inštitútu 
edukológie a sociálnej práce na FF PU 
v Prešove. Práve asociácia so sídlom na 
IEaSP v Prešove, ako stavovská od-
borná organizácia združujúca všetkých 
(nielen) teoretikov v danej oblasti, túto 
myšlienku zastrešila. 

Podľa slov Evy Žiakovej, 
autorky názvu, editor-
ky a vedúcej Katedry 
sociálnej práce FF UPJŠ 
v Košiciach, nasledovala 
mimoriadne náročná 
práca, až kým nadobudla 
formu, ktorá má už 
dnes podobu krásneho 
diela. „Vo Vademecu 
sú spracované naviac 
používané pojmy, pojmy 
určujúce smer a obsah 
myslenia v tak zložitej 
realite, akou je tá soci-
álna, neustále meniaca 
a formujúca sa,“ pove-
dala na krste knihy  
E. Žiaková. 
Krstilo sa symbolicky, 
farebnými písmenkami 
abecedy, ktoré pripravili 
deti z detského domova. 
Vademecum uviedla do 
života dekanka FF UPJŠ 
Oľga Orosová, ktorá 
dielu, editorkám i kolek-
tívu autorov poďakovala, 

zagratulovala a zaželala veľa úspechov 
do ďalšieho obdobia vedeckej, akade-
mickej i odbornej činnosti. 

Na krste knihy odzneli mimoriadne 
podnetné gratulácie a zúčastnila sa 
ho väčšina odborníkov a odborníčok, 
ktorí prispeli k jej vydaniu. Symbolickou 
bodkou bolo krájanie torty v tvare Va-
demeca a povzbudenie do ďalšej etapy. 
„Keďže asociácia vstupuje do 20. roku 
svojej existencie, je to už mladá dáma. 
Preto jej dávame veno, na ktoré môže 
byť pyšná, za ktoré sa nemusí ostýchať 
vstúpiť do sveta a ďalšej éry svojej 
činnosti,“ dodala na záver B. Balogová. 
Projekt bol podporený Košickým samo-
správnym krajom. 

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, 
PhD.
FF PU
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POD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 – 1711
Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti. (Marcus Tullius Cicero)

Poznanie dejín by malo byť nevyhnut-
nou súčasťou života každého človeka. 
Práve obdobie 17. a 18. storočia patrí 
nesporne k najzaujímavejším obdo-
biam v dejinách Uhorska, a teda aj 
Slovenska. Odohralo sa v ňom množ-
stvo udalostí, ktoré mali samozrejme 
vplyv na neskorší vývin samotnej kra-
jiny a dejín našej vlasti, či už sa jedná 
o reformáciu, následnú rekatolizáciu, 
či protihabsburské povstania. A práve 
protihabsburským povstaniam z obdo-
bia 17. a 18. storočia bola v doterajšej 
slovenskej historiografii venovaná 
malá pozornosť. Túto priepastnú 
medzeru však vyplnil Peter Kónya so 
svojou monografiou s názvom Pod 
zástavou kurucov (Protihabsburské 
povstania v Uhorsku v r. 1670 – 1711), 
ktorá je výsledkom dlhoročného vý-
skumu jej autora. 
Táto obsahovo veľmi bohatá publiká-
cia je rozdelená na sedem častí. Prvá 
časť nesie názov Tradícia, veda, mýty 
a predsudky. V nej sa autor zaobe-
rá historickou spisbou a doterajšou 
historiografiou k zvolenej téme proti-
habsburských povstaní, pričom sa dá 
naozaj potvrdiť, že spomínaná téma je 
v doterajšej historiografii spracovaná 
nedostatočne či slabo. Druhá kapitola 
tejto monografie s názvom Cestou od-
boja je akýmsi vstupom ku skúmanej 
problematike a k celkovému ozrejme-
niu situácie v Uhorsku. Venuje sa ob-
dobiu konca 16. storočia, problematike 
reformácie a šíriacej sa rekatolizácie. 
Autor samozrejme nezabudol ani na 
prvé tri protihabsburské povstania, 
ktoré sa odohrali v prvej polovici  
17. storočia a opisuje ich príčiny, prie-
beh a výsledky. 
Nasledujúce štyri časti sa už venujú 
samotnej téme tejto publikácie. Tre-
tia kapitola nesie názov Sprisahanie 
mocných a ľudová revolta a v nej je 
pozornosť venovaná situácii pred 
vypuknutím štvrtého protihabsbur-
ského povstania. Autor sa sústredil 
na opis posledného náporu Osmanov, 
uhorskej politiky v tomto období, 
Wesselényiho sprisahania a aj kuruc-
kého povstania z roku 1672. V ďalšej 
kapitole s názvom Cestou absolu-
tizmu je predstavená absolutistická 
politika Leopolda I., prešporské súdy, 
osud uhorských galejníkov a taktiež 
Uhorsko v 70. rokoch 17. storočia. 
Nasleduje rozsiahla piata kapitola 
monografie Odboj kuruckého krá-
ľa, ktorá je už konkrétne venovaná 
povstaniu Imricha Thökölyho. Autor 

nám prináša poznatky o počiatkoch 
povstania, úspechoch Thökölyho 
v povstaní, jeho rozmachu, o konaní 
šopronského snemu a taktiež o si-
tuácii po ukončení tohto povstania. 
V nasledujúcej, šiestej časti publiká-
cie Návrat k absolutizmu a súmrak 
polmesiaca sa môžeme dočítať o cel-
kovej situácii po skončení povstania, 
o obnovení absolutizmu a rekatoli-
zácii, o represiách po odboji, ale aj 
o oslobodzovacej protitureckej vojne. 
Posledná, najrozsiahlejšia kapitola 
tejto monografie s názvom Cum Deo 
pro Patria et Libertate! je venovaná 
poslednému povstaniu Františka II. 
Rákócziho, ktorý sa z pozície naj-
bohatšieho magnáta dostal na čelo 
vzbúrených poddaných. V tejto kapi-

tole nájdeme príčiny a samotné vy-
puknutie toho povstania, jeho úspe-
chy, ale aj krízu, ústup a ukončenie 
satmárskym mierom. 
Na záver môžeme túto publikáciu 
hodnotiť ako vynikajúci počin v slo-
venskej historiografii. Kniha je určená 
predovšetkým študentom slovenských 
univerzít odboru história, archívnictvo 
a učiteľstvo dejepisu ako doplnková 
študijná literatúra. No nie je vylúčené, 
že môže zaujať aj milovníkov histórie 
a aj tých, ktorí sa o našich dejinách 
a spomínanom období chcú dozvedieť 
viac. 

Mgr. Monika Bizoňová, PhD.
FF PU

·38·



veda a výskum viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...

O EDUKÁCII DOSPELÝCH RÓMOV 
Z MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT 
NA KATEDRE ANDRAGOGIKY 
V rokoch 2014 – 2016 boli riešiteľmi 
vedeckého projektu VEGA č. 1/0167/14 
Individualizácia edukácie dospelých 
Rómov z marginalizovaných komunít 
členky a členovia Katedry andragogika 
ÚPAP FHPV PU v Prešove, konkrétne 
PhDr. Marek Lukáč, PhD., Mgr. Silvia 
Lukáčová, PhD., a PhDr. Branislav Frk, 
PhD. Vedúcou projektu bola doc. PhDr. 
Ivana Pirohová, PhD. Cieľom projektu 
bolo formulovať koncept individuali-
zácie edukácie dospelých Rómov 
z marginalizovaných komunít vo 
vedeckom diskurze multikultúrne-
ho prístupu k filozofii sociálnych 
vied B. Faya (2002 [1996]). Mo-
nografia autorov I. Pirohová, M. 
Lukáč, S. Lukáčová: Individualizácia 
edukácie dospelých Rómov z mar-
ginalizovaných komunít (2016) je 
výsledkom tohto projektu.
Fay (2002 [1996]) spôsob vedecké-
ho uvažovania, prejavujúceho sa v 
dichotómii „asimilácia“ vs. „sepa-
rácia“, nahrádza tretím spôsobom 
uvažovania, a to interakcionizmom, 
ktorý je pohľadom na ľudskú kul-
túru a zároveň odporúčaným istým 
postojom k multikultúrnej výmene 
a reakciou na ňu. Fay (2002 [1996]) 
vzťah „Ja – Iný“ chápe dialekticky; 
popiera, že „Ja“ a „Iný“ sú v „jadre“ 
nutne odlišní a nemenní a že určitá 
identita znamená úplnú odlišnosť 
od identity iných. Namiesto toho 
Fay (2002 [1996]) tvrdí, že identi-
ta „Ja“ je tesne spätá s identitou 
„Iného“ (a naopak), že „Ja“ a „Iný“ sú 
v neustálom prúde zmien a sú si 
podobní a rozdielni zároveň. 
Individualizácia edukácie dospelých 
zjednodušene znamená zameranie 
a prispôsobenie edukácie edukačným 
potrebám dospelých a je orientovaná 
na individuálne zvláštnosti dospelých 
účastníkov, vzdelávanie a poradenstvo 
je organizované s ohľadom na tieto 
zvláštnosti. Individualizácia edukácie 
dospelých Rómov z marginalizovaných 
komunít je v monografii interpreto-
vaná ako podmienka integrácie tejto 
skupiny dospelých Rómov do štruktúr 
spoločnosti. I. Pirohová, M. Lukáč a S. 
Lukáčová odlišujú a zároveň dávajú do 
súvisu individualizovanú organizáciu 
postmodernej spoločnosti, v ktorej 
sú prirodzené skupiny ako rozšírená 
rómska rodina ohrozené, a poňatie 
individualizácie edukácie dospelých 

v liberálno-humanistickom koncepte 
M. S. Knowlesa a sociálnych, kultúr-
nych bariér individualizácie edukácie 
v andragogických kritických teóriách 
edukácie dospelých (napr. Brookfield). 
Autori pristupujú k cieľovej skupine 
vedeckého poznávania, edukácie 
dospelých ako k nositeľom kultúrne-
ho kapitálu. Východiskovou je teória 
kultúrneho kapitálu P. Bourdieu. Mo-
nografia obsahuje analýzu sociálneho 

a ekonomického kapitálu dospelých 
Rómov z marginalizovaných komunít, 
vplyvu týchto kapitálov na inštitucio-
nalizovanú, objektivizovanú a vtelenú 
formu kultúrneho kapitálu. 
Autori v monografii zastávajú názor, 
že vtelený kapitál dospelých Rómov 
z marginalizovaných komunít nesie 
v sebe vzorce správania generačnej 
chudoby a negatívne vplýva na výkon 
rómskych detí v škole, uplatnenie Ró-
mov na trhu práce, ich participáciu vo 
verejnom a občianskom živote. Tým 
nepopierajú špecifiká rómskej kultúry a 
existenciu predsudkov väčšinovej po-
pulácie voči Rómom a, naopak, či his-
torické vyčleňovanie časti populácie na 
základe etnického princípu. Respektíve 
časť rómskej populácie, nie celá, je no-
siteľom vzorcov správania generačnej 

chudoby, ktoré sa prisudzujú rómskej 
kultúre všeobecne. 
V súlade s vedeckým diskurzom  
B. Faya (2002 [1996]) sa autori mo-
nografie zamerali na interpretáciu 
zistených údajov o špecifikách rómskej 
kultúry a súžitia Rómov a majority 
v konkrétnych lokalitách v kontexte 
vzťahu „My“ a „Iní“ a na kľúčových 
agentov ľudského kapitálu, a to róm-
sku rodinu a školu, druhy a spôsoby 

edukácie dospelých Rómov so 
zameraním na prípravu pre trh 
práce. 
Okrem kľúčového konceptu 
teórie kultúrneho kapitálu P. 
Bourdieu sú kľúčovými koncept 
celoživotného vzdelávania 
a koncept celoživotného učenia 
sa, s čím súvisí analýza špecifík, 
identifikácia problémov eduká-
cie rómskych detí a mládeže 
v školskom prostredí – potencio-
nálneho edukačného prostredia 
druhošancového vzdelávania 
dospelých Rómov a Rómiek 
z marginalizovaných komunít. 
Autori monografie zvýrazňujú, že 
nízky stupeň vzdelania dospe-
lých Rómov a Rómok z margina-
lizovaných komunít ovplyvňuje 
nízku úroveň kultúrneho kapitálu 
rómskej rodiny, rodičov rómskych 
detí a zároveň je bariérou účasti 
dospelých Rómov a Rómok na 
ďalšom vzdelávaní a ich uplatne-
ní na trhu práce. 
 Komplexné uchopenie proble-
matiky individualizácie edukácie 

dospelých Rómov z marginalizovaných 
komunít vyžadovalo od autorov mono-
grafie analýzu andragogickej, etnogra-
fickej, kultúrno-antropologickej, peda-
gogickej, romologickej, sociologickej 
a psychologickej odbornej literatúry, 
výskumných správ, štúdií, dokumentov 
rómskej a vzdelávacej politiky. Štruktú-
ra monografie vychádza z vedeckého 
zámeru, cieľov vedeckého projektu, 
uchopených a napĺňaných vo vedec-
kom diskurze multikultúrneho prístupu 
k filozofii sociálnych vied B. Faya a kľú-
čových konceptov teórie kultúrneho 
kapitálu P. Bourdieu a konceptov celo-
životného vzdelávania a celoživotného 
učenia sa. 

doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.
FHPV PU
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PREZENTÁCIA KNÍH NA FHPV Z PROJEKTOV SORO

Na sklonku minulého roka sa usku-
točnila prezentácia publikácií vytvo-
rených v priebehu rokov 2013 – 2015 
na FHPV PU v Prešove. Toto podujatie 
sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 2016 pod ná-
zvom „Publikačné výstupy projektov zo 
štrukturálnych fondov EÚ, operačného 
programu vzdelávanie v období rokov 
2013 – 2015“. Gestorom podujatia bol 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., dekan 
FHPV PU v Prešove.
Publikácie boli súčasťou riešenia projek-
tov SORO, Operačný program – Vzde-
lávanie. V rámci publikačných výstupov 
boli prezentované vysokoškolské 
učebnice, vysokoškolské učebné texty, 
vedecké monografie a odborné časopi-
sy. Prezentácia sa uskutočnila v priesto-
roch Centrálnej študovne Univerzitnej 
knižnice PU v Prešove za účasti dekana 
FHPV PU v Prešove prof. RNDr. René 
Matloviča, PhD., ktorý slávnostne otvoril 
podujatie, riaditeľa UK PU v Prešove  
Ing. Petra Haľka, ktorý na tento účel 
poskytol priestory knižnice, vedúcich 
projektov a aktivít riešených projektov 
(prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Mgr. 
Gizela Brutovská, PhD., doc. RNDr. Ra-
doslav Klamár, PhD., doc. Mgr. Martin 
Hromada, PhD.). Podujatia sa zúčast-
nili pedagógovia, výskumný pracovníci 
a študenti FHPV PU v Prešove. Prezen-
tácia publikácií vytvorených na praco-
viskách FHPV, Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty PU v Prešove v spolupráci 
s tvorivými pracovníkmi z iných univerzít 
poskytla informácie o rozšírení ponuky 
a zvýšení dostupnosti študijnej a odbor-
nej literatúry z rôznych oblastí štúdia. 
Význam riešenia projektov zo Štruktu-
rálnych fondov EÚ spočíva okrem mož-
nosti modernizácie existujúcej infraš-
truktúry a nákupu nových moderných 
laboratórnych zariadení aj v možnosti 
prípravy a následnej realizácii edukač-
ných zámerov vrátane publikačných 
výstupov. Finančná podpora zo strany 
Európskej únie bola použitá aj pri rea-
lizácii troch projektov zameraných na 
vzdelávanie na FHPV PU v Prešove. 
Projekty boli riešené v období rokov 
01/2013 – 12/2015. V rámci operačného 

programu Vzdelá-
vanie bol riešený 
projekt „Inovácia 
a implementácia 
nových foriem 
vzdelávania FHPV 
PU v Prešove“, 
ITMS: 26110230100, 
tiež projekt „Ak-
celerácia rozvoja 
ľudských zdrojov 
vo vede a výsku-
me, inovácia a 
zlepšenie kvality 
vzdelávacieho 
procesu“, ITMS: 

26110230069 a projekt „Inovácia 
vzdelávacieho a výskumného procesu 
ekológie ako jednej z nosných disciplín 
vedomostnej spoločnosti“, ITMS 
26110230119. Projekt „Inovácia  
a implementácia nových foriem 
vzdelávania FHPV PU v Prešove“ bol 
rozdelený na jednotlivé aktivity: 1. Pri-
spôsobiť vysokoškolské vzdelávanie 
potrebám vedomostnej spoločnosti, 1.1 
Tvorba a inovácia študijných programov 
a materiálov v oblasti vied o človeku 
a prírode; 2. Zvýšiť kvalitu a rozvíjať 
ľudské zdroje vo výskume a vývoji; 2.1 
Tvorba a implementácia programov pre 
získavanie pedagogickej spôsobilosti; 
2.2 Podpora nových doktorandov a ka-
riérneho rastu zamestnancov výskumu 
a vývoja; 3. Podporiť spoluprácu medzi 
vysokými školami, organizáciami výsku-
mu a vývoja a súkromným sektorom na 
národnej a medzinárodnej úrovni; 3.1 
Vytvorenie školiaceho strediska  
a aktívna spolupráca s akreditovanými 
laboratóriami; 3.2 Zvýšenie medziná-
rodnej mobility a kompetenčného rastu 
tvorivých pracovníkov a doktorandov. 
V rámci aktivity 1. a 2. boli vytvorené 
publikačné výstupy v oblasti biológie, 
andragogiky a pedagogiky. Publikácie 
zahrňujú vysokoškolské učebnice, vy-
sokoškolské učebné texty a monogra-
fie. Spolu bolo publikovaných 27 kníh. 
Biológia je zastúpená publikáciami 
zameranými na experimentálne vyšet-
rovacie a diagnostické metódy, sekve-
načné metódy, geneticky modifikované 
organizmy, embryológiu človeka, 
etológiu človeka, biologické rytmy živo-
číchov a človeka, ekologickú biofyziku, 
cytogenetiku človeka, praktické cviče-
nia z genetiky človeka, cytológiu rastlín 
a živočíchov, evolučnú biológiu, epide-
miológiu infekčných chorôb, genetiku 
a cytogenetiku človeka, genomiku, 
všeobecnú genetiku, environmentálnu 
toxikológiu, všeobecnú a špeciálnu 
mikrobiológiu, biochemické procesy, 
ekológiu človeka, molekulovú mikro-
biológiu, ekofyziológiu živočíchov a člo-
veka. Na Katedre biológie FHPV PU 
v Prešove vzniklo dvanásť vysokoškol-
ských učebných textov nasledujúcich 

autorov: RNDr. V. Szabadosová, PhD. 
– Experimentálne, vyšetrovacie a diag-
nostické metódy; RNDr. P. Ferenc, PhD. 
– Sekvenačné metódy; RNDr. E. Petrej-
číková, PhD. – Geneticky modifikované 
organizmy; RNDr. E. Petrejčíková, PhD., 
RNDr. K. Škovranová, PhD. – Základy 
embryológie človeka; RNDr. J. Kisková, 
PhD. – Biologické rytmy živočíchov 
a človeka; RNDr. J. Kisková, PhD. – Zák-
lady etológie človeka; RNDr. P. Ferenc, 
PhD. – Ekologická biofyzika; doc. RNDr. 
I. Boroňová, PhD. – Cytogenetika člo-
veka – chromozómová analýza; RNDr. 
D. Gábriková, PhD. – Praktické cvičenia 
z genetiky človeka; doc. RNDr. M. Tu-
lenková, PhD., doc. RNDr. I. Šutiaková, 
PhD. – Vybrané kapitoly z cytológie 
rastlín a živočíchov; RNDr. J. Ševc, PhD. 
– Evolučná biológia; MVDr. S. Mačeko-
vá, PhD. – Vybrané kapitoly z epide-
miológie infekčných chorôb. 
V odbore biológia bolo vydaných osem 
vysokoškolských učebníc: prof. RNDr. 
J. Bernasovská, PhD. a kol. – Genetika 
a cytogenetika človeka; prof. MVDr. 
J. Poráčová, PhD. a kol. – Všeobecná 
genetika; RNDr. V. Sedlák, PhD., prof. 
MVDr. J. Poráčová, PhD. – Environmen-
tálna toxikológia; RNDr. M. Mydlárová 
Blaščáková, PhD., doc. MVDr. Ľ. Tká-
čiková, PhD. – Všeobecná a špeciálna 
mikrobiológia; prof. MVDr. J. Poráčová, 
PhD. a kol. – Základné biochemické 
procesy organizmov; doc. RNDr. A. 
Pavúk, CSc. a kol. – Ekológia človeka; 
doc. MVDr. Ľ. Tkáčiková, PhD., RNDr. 
M. Mydlárová Blaščáková, PhD. – Mo-
lekulová mikrobiológia; prof. MVDr. J. 
Poráčová, PhD. a kol. – Ekofyziológia 
živočíchov a človeka.
Obsahové zameranie šiestich vedec-
kých monografií určených odborníkom 
a špecialistom v oblasti humánnej 
a veterinárnej medicíny, klinickej bio-
chémie, pracovníkom v oblasti poľno-
hospodárstva, fyziológie a farmácie je 
na prírodné látky rastlinného pôvodu 
a ich vplyv na metabolizmus a fyzio-
logické funkcie organizmov vrátane 
hospodársky významných druhov 
zvierat, metabolický status hovädzie-
ho dobytka v rôznych podmienkach 
ustajnenia, na cytogenetické aspekty 
detekcie geneticky podmienených 
patologických stavov, biomonitoring 
a biomarkery, morfologicko-biologickú 
diverzitu maku siateho a jej hodnote-
nie. Autormi monografií sú: doc. RNDr. 
Iveta Boroňová, PhD. – Cytogenetické 
aspekty detekcie geneticky podmiene-
ných patologických stavov. II. Súčasné 
možnosti diagnostiky a prevencie; 
doc. RNDr. Irena Šutiaková, PhD. – 
Biomonitoring aplikujúci biomarkery; 
prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD. a kol. 
– Vplyv fytoaditív na biochemické para-
metre ošípaných; RNDr. Marta Mydláro-
vá Blaščáková, PhD. a kol. – Biochemic-
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ký profil hydiny po aplikácii fytoaditív; 
RNDr. Vincent Sedlák, PhD. a kol. – Me-
tabolický status hovädzieho dobytka 
v rôznych podmienkach ustajnenia; Ing. 
Jozef Fejér, PhD. – Morfologicko-biolo-
gická diverzita druhu mak siaty (Papa-
ver somniferum L.) a jej hodnotenie. 
V odbore andragogika boli publikované 
najmodernejšie poznatky v oblasti em-
pirického výskumu andragógov, dejín 
výchovy a vzdelávania dospelých, reso-
cializácie dospelých, andragogického 
poradenstva, teórie vzdelávania dospe-
lých a kultúrno-osvetovej andragogike. 
Autormi vysokoškolských učebných tex-
tov sú Mgr. G. Brutovská, PhD. – Základy 
empirického výskumu pre andragógov; 
PhDr. M. Lukáč, PhD. – Resocializácia 
dospelých; doc. PhDr. E. Lukáč, PhD. – 
Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania 
dospelých; PhDr. K. Mayerová, PhD. – 
Andragogické poradenstvo; doc. PhDr. 
I. Pirohová, PhD. – Teórie vzdelávania 
dospelých; PhDr. M. Lenhardtová, PhD. – 
Kultúrno-osvetová andragogika. 
Vysokoškolské učebné texty v odbore 
pedagogika s názvom Psychodidaktika 
v edukačnej praxi vysokých škôl pripra-
vil kolektív autorov PhDr. V. Šuťáková, 
PhD., PaedDr. J. Ferencová, PhD., Paed-
Dr. M. Zahatňanská, PhD., PhDr. Mgr. K. 
Fuchsová, PhD., Mgr. J. Kapová, PhD., 
doc. PhDr. I. Pirohová, PhD. 
Projekt „Akcelerácia rozvoja 
ľudských zdrojov vo vede a vý-
skume, inovácia a zlepšenie 
kvality vzdelávacieho procesu“, 
bol zameraný na podporu zvy-
šovania kvality vzdelávania a 
rozvoj ľudských zdrojov v oblasti 
výskumu a vývoja s cieľom do-
siahnuť neustálu adaptáciu VŠ na 
aktuálne a perspektívne potreby 
vedomostnej spoločnosti. Medzi 
hlavné aktivity projektu patrili: 1. 
Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie 
potrebám vedomostnej spoločnosti;1.1 
Tvorba a skvalitnenie programov štú-
dia v prírodovedných, spoločenských 
a humanitných odboroch; 1.2 Príprava, 
spracovanie a vydanie vysokoškolských 
učebných textov a učebníc; 2. Zvýšiť 
kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo vý-
skume a vývoj; 2.1 Stratégia riadenia 
s dôrazom na zvýšenie kvality a počtu 
doktorandov a postdoktorandov; 2.2 
Zvýšenie kompetentnosti tvorivosti 
a publikačných schopností zamest-
nancov VŠ vo vedeckých časopisoch. 
V rámci aktivity 1.2 boli vytvorené 
vysokoškolské učebnice (27) z oblasti 
ekológie, geografie, pedagogiky a reli-
gionistiky.
Obsahové zameranie publikačných vý-
stupov je širokospektrálne, poskytuje 
najnovšie poznatky z oblasti geografie 
– geografického myslenia, základných 
metageografických a teoretických otá-
zok, značky územia, foriem turistiky, 
geografických aspektov ochrany prí-
rody a krajiny, geografickej tektológie, 
trhu práce a politiky zamestnanosti pre 

geografov, pedogeografie, geografia 
Európy, didaktiky geografie; z oblasti 
ekológie – praktík a metód využitia 
rastlín so sekundárnym metabolizmom, 
pedológie, ekológie rastlín, vodného 
hmyzu, zoológie bezchordátov, chor-
dátov, ichtyológie. Oblasť pedagogiky 
zahŕňa poznatky zo sociálnej a didak-
tickej komunikácie, multikulturálnej 
komunikácie, pedagogiky, psychodi-
daktiku v edukačnej praxi vysokých 
škôl. V rámci riešenia tohto projektu 
boli napísané vysokoškolské učebnice 
v oblasti ekológie autorov: RNDr. A. Eli-
ášová, PhD. – Základy ekológie rastlín; 
Ing. J. Fejér, PhD. – Pedológia; Mgr. P. 
Manko, PhD. – Zoológia bezchordátov; 
Mgr. P. Manko, PhD. – Základy ekológie 
vodného hmyzu; prof. PaedDr. J. Koščo, 
PhD. – Vybrané kapitoly z ichtyológie; 
prof. PaedDr. J. Koščo, PhD. – Zoológia 
chordátov; doc. RNDr. I. Šalamon, CSc. 
– Sekundárne metabolity a ich význam 
v ekológii rastlín. V oblasti pedagogiky 
kolektív autorov pripravil nasledujúce 
vysokoškolské učebnice: prof. PhDr. I. 
Kominarec, PhD. – Úvod do pedagogi-
ky; prof. PhDr. I. Kominarec, PhD., doc. 
PhDr. E. Kominarecová, PhD. – Základy 
multikultúrnej a rodovej komunikácie; 
doc. PhDr. N. Krajčová, PhD. – Estetická 
výchova – prítomnosť a perspektívy; 

PhDr. V. Šuťaková, PhD. a kol. – Sociál-
na didaktická komunikácia. 
Gréckokatolícka teologická fakulta PU 
v Prešove sa vo svojich publikáciách 
venuje problematike kresťanského 
staroveku, dejinám filozofickej antro-
pológie, kresťanskej cirkvi a spoločen-
stiev, tvorbe a manažmentu projektov, 
filozofii, kultúre, náboženstvu, dogma-
tickej teológii. Tvoriví pracovníci fakulty 
pripravili nasledujúce publikácie: prof. 
ThDr. P. Šturák, PhD. – Cirkevné dejiny 
– kresťanský starovek; prof. PhDr. P. 
Dancák, PhD. – Úvod do dejín filozofic-
kej antropológie; prof. ThDr. M. Petro, 
PhD. – Povolanie človeka k blaženosti; 
doc. ThDr. PaedDr. G. Paľa, PhD. – Tvor-
ba a manažment projektov; doc. PhDr. 
J. Coranič, PhD. – Kresťanské cirkvi 
a spoločenstvá; doc. ThDr. Š. Paločko, 
PhD. – De Deo uno et trino; PhDr. D. 
Hruška, PhD. – Filozofia, kultúra, nábo-
ženstvo.
V oblasti geografických vied pripra-
vil kolektív autorov obsahovo široké 
spektrum publikačných výstupov: prof. 
RNDr. R. Matlovič, PhD., RNDr. K. Mat-

lovičová, PhD. – Geografické myslenie; 
prof. RNDr. E. Michaeli, PhD., RNDr. M. 
Ivanová, PhD. – Geografická tektoló-
gia – metageografia. Úvod do štúdia 
geografie; prof. RNDr. E. Michaeli, PhD., 
RNDr. M. Ivanová, PhD. – Geografická 
tektológia – metageografia. Úvod do 
štúdia geografie; prof. RNDr. R. Ištok, 
PhD. – Geografia Európy; RNDr. M. Ro-
sič, PhD., doc. RNDr. R. Klamár, PhD. – 
Trh práce a politika zamestnancov pre 
geografov; Dr. hab. M. Mika, doc. RNDr. 
R. Klamár, PhD., doc. RNDr. K. Matlovi-
čová, PhD. – Turistika a jej formy; doc. 
RNDr. K. Matlovičová, PhD. – Značka 
územia; doc. PaedDr. J. Kancír, PhD., 
PaedDr. A. Mádziková, PhD. – Didaktika 
geografie; RNDr. V. Čech, PhD. – Geo-
grafické aspekty ochrany prírody a kra-
jiny; RNDr. M. Zverková, PhD., prof. Ing. 
J. Vilček, PhD. – Pedogeografia. 
Cieľom projektu „Inovácia vzdeláva-
cieho a výskumného procesu ekológie 
ako jednej z nosných disciplín vedo-
mostnej spoločnosti“ bolo vytvorenie 
podmienok pre obsahovú prestavbu 
vysokoškolského vzdelávania a skva-
litnenie vzdelávacieho procesu s oso-
bitným zreteľom na oblasť prírodných 
vied a s väzbou na celospoločenské 
potreby a hospodársky rozvoj, ako aj 
mobilitu študentov, vysokoškolských 

učiteľov a výskumných pracovní-
kov. Hlavné aktivity projektu pred-
stavovali zameranie na zvýšenie 
kvality a rozvoj ľudských zdrojov 
vo výskume a vývoji (aktivita 1.). 
Aktivita 1.1. bola zameraná na 
vydávanie vlastného recenzova-
ného vedeckého časopisu „Acta 
Universitatis Prešoviensis Folia 
Oecologica“ s dôrazom na zvyšo-
vanie publikačných zručností štu-
dentov všetkých stupňov, aktivita 
2. bola zameraná na podporu spo-

lupráce medzi VŠ, organizáciami výsku-
mu a vývoja a súkromným sektorom 
na národnej a medzinárodnej úrovni, 
v rámci ďalších dvoch aktivít 2.1 a 2.2 
bola riešená problematika zvyšovania 
kvalifikačného profilu výskumných pra-
covníkov formou krátkodobých a dlho-
dobých medzinárodných stáží a v spo-
lupráci so súkromnou firmou vydávanie 
vzdelávacej informačno-aktivačnej 
brožúry propagujúcej v celoslovenskom 
meradle ekológiu ako vedný odbor a jej 
štúdium na FHPV. 
V rámci projektov sa do prípravy vyso-
koškolských učebníc, vysokoškolských 
učebných textov a monografii zapo-
jilo 57 vysokoškolských učiteľov, vý-
skumných pracovníkov a doktorandov 
z FHPV, Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty PU v Prešove a ďalší spoluau-
tori z iných pracovísk. Spolu bolo vy-
tvorených 60 publikácií. Publikácie sú 
k dispozícii v Univerzitnej knižnici PU 
v Prešove a vo vybraných knižniciach 
v rámci SR a ČR. 

prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD.
FHPV PU
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MINISTERSTVO KULTÚRY SR VYHLÁSILO SÚBOR VZÁCNYCH TLAČÍ 
UK PU ZA HISTORICKÝ KNIŽNIČNÝ FOND
Rozhovor s Ing. Petrom Haľ kom, riaditeľom UK PU

Koncom minulého roka Ministerstvo kultúry SR – Sekcia kultúrneho dedičstva 
(MK SR) vyhlásila súbor vzácnych tlačí v správe Univerzitnej knižnice PU 
v Prešove za historický knižničný fond, ktorý následne zapísala Slovenská 
národná knižnica (SNK) v Martine do Ústrednej evidencie historických 
knižničných dokumentov a historických knižničných fondov. V tejto súvislosti 
sme požiadali riaditeľa UK PU o rozhovor.

Pán riaditeľ, akým spôsobom Univerzit-
ná knižnica PU nadobudla takéto his-
torické dokumenty do svojho fondu?
Aj keď to asi mnohých prekvapí, UK PU 
vznikla ešte v roku 1949 a v Prešove pô-
sobí od roku 1952, takže s vyše 310 000 
exemplármi má jeden z najväčších kniž-
ničných fondov medzi akademickými 
knižnicami na Slovensku. Vzhľadom 
na humanitné zameranie našej univer-
zity je len prirodzené, že sa medzi nimi 
nachádzajú aj historické dokumenty (t. 
j. dokumenty vydané pred rokom 1918). 
UK PU nadobudla zbierku starých tlačí 
najmä v 50. až 70. rokoch 20. storo-
čia zväčša kúpou (najmä z antikvariátov 
v regióne), občas získala dokumenty aj 
pri reorganizácii rôznych univerzitných 
či fakultných pracovísk. 

Čo pre knižnicu znamená, že Minis-
terstvo kultúry uznalo jej historický 
fond?
V prvom rade ide o ocenenie našej 
práce, ale aj o úspech a najmä zvýšenie 
renomé Prešovskej univerzity v Prešove, 
ktorá je vlastníkom týchto dokumentov. 
Veď podľa dostupných informácií sme na 
Slovensku len druhou vysokou školou 
(po UMB v Banskej Bystrici), resp. akade-
mickou knižnicou, ktorá sa môže takým-
to fondom pochváliť. V neposlednom 
rade však ide aj o isté zavŕšenie jednej 
dôležitej etapy nášho niekoľkoročného 
úsilia. Veď samotné vyčlenenie histo-
rického fondu UK PU do samostatnej 
zbierky (kolekcie) sa začalo ešte v roku 
1999 v skladoch pod starým internátom, 
pričom najprv sme knihy museli fyzic-
ky očistiť, deratizovať a aspoň mierne 
ošetriť, aby sme ich mohli presunúť do 
vhodnejšieho prostredia  
a spracovať. Následne sa začala elektro-
nická retrokatalogizácia a pasportizácia 
fondu, ktorá sa vzhľadom na nedostatok 

pracovníkov až do roku 2013 vykonávala 
len sporadicky (najmä mimo semestrov). 
Je potrebné si uvedomiť, že historické 
dokumenty sa spracovávajú oveľa zloži-
tejšie a dlhšie ako súčasné knihy, keďže 
často nemajú základné vydavateľské 
údaje (tiráž) a sú písané v už nepoužíva-
ných jazykoch. Prevažná časť historické-
ho fondu bola preto spracovaná od roku 
2013, kedy na túto činnosť boli na zákla-
de rozhodnutia vtedajšieho rektora prof. 
Matloviča vyčlenení dvaja pracovníci. 
V súčasnosti máme základne skatalogi-
zovaných takmer 5 000 exemplárov.

Kto všetko sa podieľal na tomto pozo-
ruhodnom počine?
Zjednodušene sa dá povedať, že celá 
knižnica. Ak začneme od začiatku, 
v roku 1999 tú najťažšiu „čiernu robotu“ 
s vytriedením fondu v starých skladoch 
urobili PhDr. M. Alibová s J. Tutokym, 
prom. fil. Následne takmer všetci pra-
covníci knižnice počas letného obdobia 
fond čistili, presúvali do vhodnejších 
priestorov a zoraďovali do regálov. 
Systémové pracovníčky potom vytvorili 
technologické podmienky pre jeho re-
trokatalogizáciu, ktorú mali na starosti 
pracovníci I. Polčová a ThLic.  
M. Glevaňák pod vedením koordinátorky 
PhDr. Z. Karnišovej. Na záver sme pri 
vypracovaní žiadosti pre ministerstvo 
využili aj pomoc a rady externých kole-
gýň Mgr. J. Cabadajovej zo SNK v Martine 
a najmä Mgr. M. Domenovej, PhD., z In-
štitútu histórie FF, ktorá pripravila veľmi 
precízne odborné zdôvodnenie pre MK 
SR. Samozrejme, celé by sa to nedalo 
bez podpory Vedenia PU – súčasného 
aj tých minulých. Všetkým, ktorí priložili 
„ruku k dielu“, patrí vrelá vďaka, pretože 
sme spoločne zanechali veľmi silnú 
a najmä pozitívnu správu ďalším gene-
ráciám, že na začiatku tretieho milénia 
na Prešovskej univerzite žili a pracovali 
ľudia, ktorí si vážili kultúrne dedičstvo 
svojich predkov a dokázali ho aj ďalej 
zachovať.

Aké je zameranie Historického fondu 
UK PU?
Z obsahového hľadiska majú najväčšie 
zastúpenie krásna literatúra, vydania 
súborných diel a odborná literatúra 
z oblasti humanitných, spoločenských aj 
prírodných vied. Zastúpené sú aj jazyko-
veda, teológia, slavistika, no nachádzajú 
sa tu aj rôzne učebnice, slovníky a pod. 
Pozoruhodnú časť fondu predstavujú 
najmä tlače z oblasti slavistiky v ruskom, 
ukrajinskom i karpatoruskom jazyku  

a v cirkevnoslovanskom jazyku 
alebo tlače v srbčine či poľšti-
ne. Zaujímavé sú tiež ďalšie 
tlače z cudziny, a to nielen európskej 
proveniencie, ale aj z Ameriky či Ázie.

Môžete nám povedať, z akého obdo-
bia pochádzajú najstaršie tlače a čoho 
sa týkajú? 
Medzi najstaršie tlače patria tituly 
z obdobia 16. storočia, ide o tlače z Ne-
mecka, Francúzska, Belgicka, Čiech 
i Rumunska. Z tematického hľadiska ide 
o záber z viacerých vedných odborov, 
nielen o vydania starovekých autorov 
(Aristoteles, J. Flavius, G. S. Plinius), ale aj 
o súdobé práce humanistov, ako je napr. 
najstaršie dielo fondu – práca zo sveto-
vých dejín Memorabilium omnis aetatis 
et omnium gentium chronici commen-
tarii... (Tübingen 1516) od J. Nauclera či 
dielo z oblasti práva Decisiones sacri 
Consilii Neapolitani (Lyon 1552) od  
M. D‘Afflitta. Vzácne sú historické bo-
hemiká, napr. dielo O Wálce Židowské... 
(Prostějov 1553) od J. Flavia alebo Kalen-
dář hystorycský... (Praha 1578) od  
D. Adama z Veleslavína a J. Melantricha 
z Aventina.
Z územných slovacík máme najstaršie 
tlače z 18. stor., a to z Bratislavy, Košíc, 
Levoče a Trnavy. Štyri príležitostné tlače 
sa týkajú pohrebu obchodníka Štefana 
Klobucsitzkého z Košíc a sú od  
S. Rumyho, J. G. Hermana či S. W. Serpilia 
(1738). V češtine zo slovenských oficín 
evidujeme tituly z oblasti teológie a filo-
zofie – napr.  homiletiky od M. Institorisa 
Mošovského We Gménu Pána GEžjsse... 
(Bratislava 1773) alebo od J. Tonsorisa 
Domownj Kazatel... (Bratislava 1778).
Domácich autorov reprezentuje dielo 
z oblasti pedagogickej psychológie 
Lélektan: a bölcsészettanuló ifjúság 
számára (Levoča 1847) od Andreja 
Vandráka – pedagóga pôsobiaceho na 
prešovskom Kolégiu.

Aké máte ďalšie plány s historickým 
fondom? 
V prvom rade chceme pokračovať 
v ďašom spracovaní fondu, chceli by 
sme skvalitniť katalogizačné záznamy 
a rozšíriť ich o ďalšie údaje, keďže do-
teraz sme zadávali len základné údaje. 
Radi by sme sa uchádzali o grantové 
prostriedky na ochranu fondu, jeho 
ošetrovanie, reštaurovanie či prípadnu 
digitalizáciu, a to najmä v spolupráci so 
Slovenskou národnou knižnicou. Tiež by 
sme chceli od budúceho školského roku 
vytvoriť bádateľské miesto a sprístupniť 
tak fond prezenčne aj našim čitateľom. 
Čaká nás teda ešte veľa náročnej, ale aj 
zaujímavej práce.
 
Za rozhovor ďakuje 
Mgr. Anna Polačková, PhD.
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Peter Grejták: KNIŽNÁ OBÁLKA 
Výstava grafických prác
Dňa 15. marca 2017 sa v rámci Týždňa 
slovenských knižníc 2017 v Centrálnej 
požičovni Univerzitnej knižnice Prešov-
skej univerzity v Prešove (UK PU) konala 
vernisáž výstavy grafických prác Petra 
Grejtáka pod názvom KNIŽNÁ OBÁL-
KA. Ako už názov výstavy napovedá, 
výstava prezentovala knižné obálky, 
ktoré autor realizoval najmä v ostat-
nom období (viaceré z nich navrhol aj 
pre autorov pôsobiacich na Prešovskej 
univerzite) a návrhy obálok, ktoré neboli 
realizované, resp. autor ich vytvoril len 
pre vlastné potešenie (napr. romány  
E. M. Remarqua). Vystavované sú tak 
finálne práce, ako aj pôvodné návrhy – 
koláže, z ktorých obálky vznikali.
Mgr. Peter Grejták vyštudoval etickú  
a výtvarnú výchovu na Fakulte huma-
nitných a prírodných vied PU v Prešo-

ve. Pracuje ako učiteľ grafiky  
a fotografie na Strednej odbornej ško-
le, Košická 20 v Prešove. Ako grafický 
dizajnér sa venuje najmä vektorovej 
grafike, a to ako voľnej tvorbe, tak aj 
komerčným prácam. Ako uviedol na 
vernisáži, pri tvorbe knižných obálok 
sa snaží pracovať tak, aby obálka mala 
zmysel, a to ako po stránke obsa-
hovej, tak aj vizuálnej, keďže knižná 
obálka knihu nielen predáva, ale roz-
práva aj o jej obsahu. 
Autor sa rád sa zahráva s jednoduchý-
mi tvarmi a minimalizmom – niekedy 
viac, niekedy menej popisným. Najrad-
šej pracuje na odborných publikáciách, 
pri ktorých je dizajn často podceňova-
ný. Snaží sa abstraktné pojmy a suché 
čísla pretaviť do obrazov, ktoré majú 
výpovednú hodnotu.

UK PU pripravila túto výstavu hlavne 
ako ukážku toho, že aj vedecká publi-
kácia môže mať pútavú a graficky vy-
darenú obálku a tiež ako inšpiráciu pre 
autorov vedeckých publikácií z našej 
univerzity.
Výstava bola sprístupnená do 6. apríla 
2017.

Ing. Peter Haľko
Foto: UK PU

HUMOROTERAPIA – LIEČBA KRESLENÝM HUMOROM
Humoroterapia je mimoriadne účinná kombinácia zdraviu prospešných látok, 
ktorú viete predpísať sami sebe aj svojim priateľom. Jej účinok je pre zdravie 
celého sveta prospešný aj napriek mnohokrát vážnym diagnózam. Neexistujú 
žiadne nežiaduce účinky, len koncentrácia pozitívnej energie, ktorá Vám pomôže 
nájsť rovnováhu a optimizmus. 
Peter Rázus

Projekt Humoroterapia predstavuje 
sériu výstav kresleného humoru, kto-
rú pripravila iniciatíva Alternatíva 770 
(vznikla pri príležitosti 770. výročia 

prvej písomnej zmienky 
o Prešove a iniciovala 
ju Prešovská rozvojová 
agentúra) s podporou 
Fondu na podporu 
umenia. Okrem pôžitku 
z prehliadky kvalitného 
kresleného humoru bol 
výsledkom projektu aj 
originálny svetový rekord 
v počte vernisáží kresle-
ného humoru v priebehu 
jedného týždňa, kedy 
sa od 8. do 14. marca 
2017 na piatich miestach 
v Prešove predstavili 
svetoví autori kreslené-
ho humoru so svojimi 
výstavnými kolekciami. 
Súčasťou rekordu sa sta-
la aj Prešovská univer-
zita v Prešove prostred-

níctvom vernisáže kresleného humoru 
svetoznámych karikaturistov Miroslava 
Bartáka (Česká republika) a Vladimíra 
Kazanevského (Ukrajina), ktorú dňa  
14. marca 2017 vo VŠA (foyer pri aule  
č. 94) spoluusporiadala Univerzitná 
knižnica PU v rámci Týždňa sloven-
ských knižníc 2017. 
Ako na vernisáži uviedol jeden z au-
torov projektu a kurátor výstavy Peter 
Rázus, projekt Humoroterapia vznikol 
z viacerých príčin. Tou prvou je využiť 
depozit niekoľko tisíc prác kresleného 
humoru, ktoré sa nazhromaždili po-
čas siedmich ročníkov medzinárodnej 
súťaže Kýchanie mozgu – od kaloka-
gathie k hypochondrii a späť. Druhou 
je možnosť sprístupniť výstavu v bez-
bariérových priestoroch aj pre hendi-

kepovaných. Treťou je urobiť z Prešova 
mesto, kde sa ľudia budú na seba viac 
usmievať.
„Vytvoriť v Prešove svetový rekord  
v počte vernisáží kresleného humoru 
v priebehu jedného týždňa ma inšpi-
roval Ivan Hanousek – český teoretik 
kresleného humoru a vydavateľ inter-
netového časopisu e-GAG, ktorý ozna-
čil Prešov za Európske hlavné mesto 
kresleného humoru,“ uviedol P. Rázus, 
ktorý tento pozoruhodný projekt reali-
zuje spolu s Ľubomírom Štávorským  
a Jozefom Matejkom, s ktorými spolu-
pracuje už niekoľko desaťročí. Všetkým 
im patrí obdiv a vrelá vďaka za ich sna-
hu o priblíženie a propagáciu kreslené-
ho humoru, ktorou prispeli k zviditeľne-
niu nášho mesta na celosvetovej mape 
kresleného humoru.
Ďalšie vernisáže sa uskutočnili na tých-
to miestach: Wave – centrum nezá-
vislej kultúry (Mauricio Para), Šarišská 
Galéria v Prešove (Fadi Abou Hassan  
a Mileta Miloradovič), Fakultná nemoc-
nica J. A. Reimana (Pawel Kuczynski  
a O-Sekoer) a Galéria Abylimpiáda 
(Ľubomír Kotrha a István Kelemen). 
Výstavné kolekcie budú cirkulovať 
v piatich prešovských výstavných 
priestoroch až do konca roka.

Projekt Humoroterapia pokračoval  
v UK PU mimoriadnou výstavou Ženské 
práva, ktorej vernisáž sa v Centrálnej 
požičovni UK PU uskutočnila dňa  
7. apríla 2017. Súčasťou vernisáže bolo 
aj diskusné fórum na tému Etnicita  
v kreslenom humore, ktoré spolu s ku-
rátorom výstavy Petrom Rázusom mo-
derovala Mgr. Lenka Gogová, PhD. 
 
Ing. Peter Haľko
Foto: UK PU
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PROF. EVA MICHAELI:
AK MÁ ČLOVEK SVOJU PRÁCU RÁD A MÁ DOBRÉ PODMIENKY NA 
PRACOVISKU, TAK SA NEZAMÝŠĽA NAD PRACOVNÝM NASADENÍM
Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD. je prvou profesorkou slovenskej geografie. 
Plodné obdobie jej vedecko-výskumného, pedagogického a organizačného 
rozvoja prebieha už od v roku 1966, keď dostala ponuku pracovného miesta 
na Katedre geografie Pedagogickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach, kde 
aj od septembra 1966 nastúpila do pracovného pomeru, a ostala jej verná 
až doteraz, hoci s pozmeneným názvom pracoviska a rôznym funkčným 
zaradením. Profesorka, ktorá je známa svojím vysokým pracovným nasadením, 
si nenosí prácu domov, má rada turistiku, fotografovanie, literatúru faktu, 
cestovanie či divadlo a občas si rada vyjde aj na predvádzacie mólo.

Pani profesorka, ste jednou z naj-
významnejších osobností slovenskej 
geografie, ako ste sa dostali ku ge-
ografii, čo Vás viedlo k tomu, že ste 
začali študovať práve tento odbor?
Pre spresnenie som profesorkou fyzic-
kej geografie. Geografia sa stala mojím 
obľúbeným predmetom počas štúdia 
na Gymnáziu v Gelnici (vtedy JSŠ), vďa-
ka osobnosti učiteľa, ktorý nás učil ge-
ografiu (vtedy sa tento predmet nazý-
val zemepis) a biológiu. Náš pán učiteľ 
bol absolventom učiteľstva zemepisu 
a biológie na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave a priniesol do našej 
školy nový spôsob výučby, ktorý nás 
veľmi zaujal, lebo bol odlišný od výučby 
iných predmetov. Zemepis a biológiu 
vyučoval na vtedajšej úrovni vedecké-
ho poznania a myslenia a priblížil nám, 
aké je štúdium týchto predmetov na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratisla-
ve, pravda, nie rozprávaním o svojom 
štúdiu, ale prístupom k vyučovacím 
hodinám, do ktorých vniesol ducha uni-
verzitného štúdia. Náš pán učiteľ nám 
pripravil učebné texty z biológie (neboli 
učebnice biológie) aj z geografie. Spo-
mínam si, že sme sa z nich v rámci bio-
lógie učili, aká krehká je hranica medzi 
živou a neživou prírodou, zoologický 
a botanický systém a v rámci zemepisu 
to bolo morfologické členenie Karpát 
na našom území (znie to neuveriteľne). 

Ráno o 7:00 hod. sme mali nepovinné 
hodiny zemepisu a biológie, ktoré boli 
dobrovoľné. Nikdy nás do ničoho nenú-
til a ani nemusel. Nepoužíval súčasné 
moderné didaktické metódy, ale kto 
vie a chce, spôsob ako naučiť si určite 
nájde a on bol v tejto oblasti majstrom, 
preto som sa po maturite prihlásila na 
Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave 
na štúdium geografie a biológie  
a nechcela som byť ničím iným iba stre-
doškolskou učiteľkou týchto predme-
tov. Výber bol tvrdý, z 200 prihlásených 
študentov zobrali 10, ku ktorým som 
patrila aj ja. Predpokladám, že dnes by 
taký pán učiteľ, ako bol náš, na gymná-
ziu nemohol pôsobiť, bol by možno ne-
žiaduci, lebo bol náročný na seba a, sa-
mozrejme, aj na žiakov. Na univerzitné 
štúdium ma pripravil vynikajúco. V tom 
období na Gymnáziu v Gelnici platilo 
ešte jedno nepísané pravidlo, pre toho, 
kto chcel ísť študovať na univerzitu, 
bol z voliteľných predmetov „povinný“ 
latinský jazyk. Bola to iná doba a verím, 
že moje sentencie a spomienky nezne-
jú staromódne. 

Ako ste uviedli, prešli ste prísnym 
sitom a dostali ste sa medzi tých 
najlepších, ako si spomínate na Vaše 
vysokoškolské štúdium, ktoré ste 
absolvovali v hlavnom meste?
Bolo to náročné štúdium a mnohí moji 
spolužiaci opustili univerzitné štúdium 
už po prvom semestri, napr. na kombi-
nácii geografia – matematika z 25 pri-
jatých študentov štúdium ukončili iba 
štyria a z nás 10 biológov sedem štu-
dentov. Študovať na Prírodovedeckej 
fakulte UK znamenalo zvládnuť aj veľ-
kú konkurenciu študentov z bratislav-
ských gymnázií, ktorí sa nazdávali, že 
sú omnoho lepší ako my, ak to môžem 
tak povedať „plebejci z východného 
Slovenska“. V podstate moji spolužiaci 
na kombinácii geografie s biológiou 
boli iba Bratislavčania a študenti „vy-
chýreného“ Gymnázia v Zlatých Mo-
ravciach, ktorého korene mali v tom 
čase veľmi blízko aj k profesorom a do-
centom geografie na Prírodovedeckej 

fakulte UK. Štúdium mi nerobilo prob-
lémy a musím povedať, že práve vďaka 
môjmu vynikajúcemu stredoškolskému 
učiteľovi (adaptácia na vysokoškolské 
štúdium nebola v mojom prípade po-
trebná). Počas štúdia sa vytvorila po 
treťom ročníku možnosť špecializovať 
sa iba v jednom študovanom predme-
te – neučiteľský smer. Vybrala som si 
geografiu. Študenti tejto špecializácie 
stratili možnosť pôsobiť na stredných 
školách, ale mohli pracovať vo vý-
skumných ústavoch a pôsobiť na vy-
sokých školách v príslušných odboroch 
ako vysokoškolskí učitelia. Okrem štú-
dia som si v Bratislave užívala aj mož-
nosti, ktoré mesto ponúkalo v oblasti 
kultúry, najmä divadelné predstavenia 
a koncerty. Chodievali sme síce počas 
štúdia na strednej škole do Štátneho 
divadla v Košiciach, ale divadlá v Bra-
tislave boli v tom čase obsadené tou 
najlepšou hereckou garnitúrou, akú 
kedy Slovensko vôbec malo. Boli to 
famózne zážitky. 

Študovali ste v Bratislave, čo Vás 
motivovali opustiť hlavné mesto a za-
mestnať sa v metropole Šariša?
Po ukončení štúdia v roku 1965 som 
vlastným pričinením získala pracovné 
miesto v Bratislave na výskumnom 
ústave Laboratórium pôdoznalectva 
v Bratislave u profesora J. Hraška 
(dnešné NPPC Výskumný ústav pôdo-
znalectva a ochrany pôdy v Bratislave). 
V tejto inštitúcii som pracovala iba 
jeden rok (prelom rokov 1965/1966), 
lebo mi prišla ponuka na pracovné 
miesto vysokoškolského učiteľa geo-
grafie z Pedagogickej fakulty v Prešove 
UPJŠ v Košiciach od pána docenta Jána 
Karniša, CSc., ktorý bol v tomto období 
vedúcim katedry geografie a zároveň 
dekanom fakulty. Hlavným motívom 
pre opustenie Bratislavy bola moja 

Mapovanie poľnohospodárskych pôd v katastrálnom území 
Čierny Balog (1965, VÚPOP, Bratislava)
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túžba učiť, prednášať na vysokej škole 
bolo pre mňa výzvou. Jednoodborové 
štúdium na UK v ostatných dvoch ro-
koch spĺňalo kvalifikačné požiadavky 
na toto pracovné miesto (pracovných 
príležitosti pre moju kvalifikáciu bolo 
aj v Bratislave veľmi málo). Nemôžem 
však zaprieť, som východniarka a ne-
hanbím sa za to, východ je môj domov, 
ale brala som do úvahy aj to, že ne-
mám súrodencov a moji rodičia ostali 
sami, ako aj fakt, že mesto Prešov malo 
vtedy relatívne priaznivé životné pros-
tredie, čo mi imponovalo (možno je to 
profesionálna deformácia). 

Ste známa svojím vysokým pracov-
ným nasadením, stíhate sa venovať aj 
voľnočasovým aktivitám? Prezraďte 
nám recept na to, ako sa dá skĺbiť 
pracovný život a zároveň mať chvíľu 
čas aj pre seba.
Ak má človek svoju prácu rád a má 
dobré podmienky na pracovisku, tak 
sa nezamýšľa nad pracovným nasa-
dením. Vychádzajúc z faktu, že pôso-
bím v odbore, ktorý som študovala, 
a postupne som si svoju kvalifikáciu 
zvyšovala podľa požiadaviek určených 
pre vysokoškolských učiteľov, konšta-
tujem, že mám v živote šťastie. Práca 
je dôležitou zložkou našej existencie 
a je prirodzenou súčasťou rytmu živo-
ta. Pracovne zanietení ľudia sú často 
vnímaní ako tí, ktorí nemajú voľný 
čas na iné aktivity a nevenujú pozor-
nosť odpočinku, športu či kultúrnym 
podujatiam. Môj recept na vyváženú 
štruktúru rytmu života spočíva v tom, 
že si nenosím prácu domov. Možno 
ostanem v niektorých dňoch v práci 
o niečo dlhšie, čo závisí aj od rozvr-
hu hodín (vyučovanie v  neskorých 
popoludňajších hodinách, ktoré mne 
napr. vyhovuje) a tým je deň uzavretý. 
Rytmus života, nie plán s kalkuláciou 
na hodiny a minúty. Je to akási for-
ma našej existencie, ktorá sa skladá 

z troch rovín rozložených nad sebou 
a na každej z nich prebiehajú určité 
horizontálne procesy a vzťahy súvisia-
ce s našou existenciou, ale zároveň sú 
tieto roviny spojené navzájom vertikál-
nymi vzťahmi a v konečnom dôsledku 
základná rovina je spojená s najvrch-
nejšou rovinou, rovinou nášho mysle-
nia diagonálnym procesom (základnú 
rovinu môžeme pomenovať napr. te-
lesná rovina, stredná rovina môže byť 
socioekonomická a najvyššia rovina 
je rovina myslenia, noosférická rovina 
nemateriálnych entít). Rytmus života 
súvisí s procesmi (resp. vzťahmi), ktoré 
pôsobia na rovinách a medzi nimi (mo-
difikácia Bochumského modelu podľa 
Büttnera 1985, bližšie Matlovič 2006). 

Dosiahli ste viacero významných ve-
deckých úspechov, ktorý z nich pova-
žujete za najvýznamnejší a pre Vás 
ten najcennejší?
Možno by som mohla povedať, že za 
najcennejší úspech považujem vyda-
nie monografie s názvom: Georeliéf 
Hornádskej kotliny (2001), za ktorú 
som dostala cenu rektora Prešovskej 
univerzity v Prešove, prípadne článok 
v karentovanom časopise (2015), prí-
padne vypracovanie obsahu nového 
predmetu mikrogeografia a jeho zave-
denie do študijného programu geogra-
fia na našej univerzite alebo niektorú 
vysokoškolskú učebnicu. Nazdávam 
sa, že to sú významné práce, ale ja si 
z mojich vedeckých úspechov cením 
najviac tie práce, ktorými som parti-
cipovala na riešení praktických prob-
lémov, napr. na územno-plánovacej 
dokumentácii (Prešov – starostlivosť  
o základné zložky životného prostre-
dia, koncepcia MÚSES, ekologická sta-
bilita a zeleň), na Miestnom územnom 
systéme ekologickej stability obce 
Drienov, na výskume maloplošných 
chránených území (Sivá Brada, Čer-
govský Minčol), na výskume bývania 
v meste Prešov, na výskume priestoru 
so zámerom budovať jadrovú elektrá-
reň v Kecerovciach. Boli to všetko prá-
ce, ktoré poslúžili spoločenskej praxi. 
Geografia je veda o priestore je to 
synergická a environmentálna vedná 
disciplína a územné a krajinné plánova-
nie a starostlivosť o životné prostredia 
sú postavené vo veľkej miere na jej 
vedeckých poznatkoch. 
Za úspech považujem tiež riešenie 
projektov Vedeckej grantovej agen-
túry MŠVVaŠ SR (VEGA) a Kultúrnej 
a edukačnej agentúry MŠVVaŠ SR 
(KEGA) a Agentúry na podporu výsku-
mu a vývoja (APVV). Od roku 1994, 
kedy sa zmenilo financovanie vedy 
a výskumu (predtým to boli štátne 
výskumné úlohy v päťročnom cykle, 
vypracovala som ich 5), som bola ne-
pretržite vedúcou projektu a zástupky-
ňou vedúceho projektu Agentúry VEGA 
a KEGA pri MŠVVaŠ SR a v niektorých 

rokoch aj riešiteľkou projektov APVV. 
V súčasnosti riešim dva projekty VEGA 
(v jednom z nich som vedúcou projek-
tu, v druhom zástupkyňou vedúceho) 
a som aj riešiteľkou projektu APVV.

Ktoré vedecké osobnosti z oblas-
ti geografie Vás najviac ovplyvnili 
a inšpirovali počas Vášho pôsobenia 
v akademickej sfére? 
Prvú osobnosť som už uviedla v prvej 
otázke. Z ďalších to boli moji profesori 
na Prírodovedeckej fakulte UK, predo-
všetkým prof. RNDr. M. Lukniš, DrSc., 
prof. RNDr. P. Plesník, DrSc., doc. RNDr. 
Ľ. Mičian, DrSc. Predstavovali vedeckú 
špičku  slovenskej geografie. Boli to 
výnimoční ľudia, excelentní pedagó-
govia, brilantní znalci fyzickogeogra-
fickej štruktúry krajiny a zákonitostí jej 
diferenciácie. Vychovali celý rad dok-
torandov, z ktorých sú dnes mnohí už 
profesormi geografie, resp. príbuzných 
disciplín. Pôsobili na skromne vybave-
nej katedre, ale ich prístup k študen-
tom bol výnimočný.

Istotne máte vytýčených viacero 
cieľov vo vedeckej oblasti, viete nám 
priblížiť Vaše ďalšie plány do budúc-
nosti?
Moje plány do budúcnosti sú skromné. 
Ten najbližší je získať ešte jeden pro-
jekt Vedeckej grantovej agentúry VEGA 
MŠVVaŠ SR za účelom mapovania ban-
ských, priemyselných, vodohospodár-
skych a ďalších antropogénnych foriem 
reliéfu v oblasti Stredného Spiša na 
styku Volovských vrchov a Hornádske-
ho podolia. Ďalej chcem dokončiť vyso-
koškolskú učebnicu Georeliéf a krajinná 
štruktúra a pripraviť v spoluautorstve 
dve štúdie do databázových zahranič-
ných časopisov. 

Za rozhovor ďakuje
Mgr. Anna Polačková, PhD.

VÚPOP Bratislava (1966)

Ťažba lúženca na expolrt (terénny výskum)
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Karol FARKAŠOVSKÝ

VĎAKA SKÚSENOSTIAM Z IRŠ SOM ZAČAL 
VIDIEŤ SVET INÝMI OČAMI
Mgr. Karol FARKAŠOVSKÝ, PhD., (nar. 1955) pochádza z Rožňavy, 
pôsobí v Bratislave. Vyštudoval výchovu a vzdelávanie dospelých 
na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove (1974 – 1978). Doktorandské 
štúdium v odbore rozhlasová a televízna žurnalistika absolvoval na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2007 – 2010). 

Svoju mediálnu kariéru začal v roku 
1978 v Československom rozhlase 
v Košiciach. Od roku 1992 pôsobil 
ako zahranično-politický komentátor 
a moderátor v slovenskej redakcii BBC 
v Londýne. Po návrate na Slovensko 
sa stal v roku 1998 šéfredaktorom 

Rádia Slovensko v Slo-
venskom rozhlase 

(do r. 2003). Bol 
riaditeľom 

komunikač-
ného od-
boru a ho-
vorcom 
Minister-
stva zdra-
votníctva 
SR (2003 
– 2006), 

takmer šesť rokov pracoval ako mo-
derátor televíznych novín v televízii 
Markíza (2007 – 2012), neskôr pôsobil 
ako riaditeľ komunikácie na Letisku  
M. R. Štefánika v Bratislave (2013).  
V súčasnosti je poslancom za SNS  
a zároveň podpredsedom Výboru NR 
SR pre kultúru a médiá.

Čo Vás motivovalo prísť študovať na 
Filozofickú fakultu UPJŠ do Prešova?
Štúdium v Prešove malo byť pre 
mňa akousi rebelantskou zastávkou. 
Mal som totiž namierené na VŠMU 
v Bratislave. Od malička som mal 
jasný cieľ a sen – stať sa filmovým 
režisérom. Na tento odbor sa vtedy 
hlásilo 700 záujemcov. Dostal som 
sa medzi tých 20, ktorých pozvali na 
talentové skúšky. Skončil som ako 
štvrtý v poradí a prijali troch. Smola? 
Ani nie. Zaplatil som daň doby. Na 
školu tohto typu sa prijímalo iba po 
veľkej protekcii. Mne to bolo z duše 
protivné a obaja moji rodičia boli ozaj 
čisté a krásne duše, od ktorých by 
som nikdy nežiadal, aby ma za takú 
cenu niekde pretláčali. Trvalo mi nej-
aký čas kým som tento paradoxný 
výsledok „strávil“. Na jednej strane 
obrovský úspech a bez protekcie, no 
na druhej strane zabuchnuté dvere 
rovno pred nosom. Mladícke rozhor-
čenie po čase vystriedal rebelantský 
pragmatizmus. Povedal som si, že 
idem do Prešova a po roku znova na 
„talentovky“ do Bratislavy. Lenže život 
to naaranžoval trochu inak. Ukázal mi, 
že osud si môžem vybrať aj sám a bez 
protekcie. Ani nie týždeň po prijatí na 
Filozofickú fakultu UPJŠ sme partia 
mladíkov išli niečo osláviť – kde inde 
ako do dobre známej Hviezdy. Ja som 
sa po niečo vrátil do izby na druhom 
poschodí. Všetci ostatní už odišli za 
študentskými radovánkami a ja som 
schádzal po schodoch do vestibulu. 
Mal som odbočiť doľava, ale oči mi 

padli na dvere, ktoré boli rovno predo 
mnou. Bol na nich plagát s ná-

pisom „Hľadáme ťa“ a pod tým 
Internátne rozhlasové štúdio 
(IRŠ). Dodnes neviem prečo, ale 
vnútorný hlas mi pošepol – choď 
dnu. Poslúchol som a otvoril 
nielen dvere do internátneho 
rozhlasového štúdia, ale – v tej 
chvíli som to samozrejme neve-
del doceniť – aj do mediálneho 

sveta. Pred Hviezdou dostalo pred-
nosť študentské rádio a zlaté časy 
v ňom. 

Bolo to teda osudové stretnutie. Čím 
si Vás získalo IRŠ?
Uchvátili ma kreatívne možnosti, 
čaro mikrofónu, úžasná príťažlivosť 
komunikácie – a bolo vymaľované. 
Ostal som a začal som objavovať sám 
seba. Výborná partia zapálených ľudí, 
neskutočne tvorivých, neúnavných, so 
životnou filozofiou – robiť radosť iným, 
a tak potešiť aj seba samých. Napriek 
tvrdému politickému režimu sme boli 
duchom slobodní až nespútaní. Naším 
svetom bolo rádio. Samotné štúdium 
sme vnímali ako potrebný doplnok. 

Aké sú Vaše spomienky na 
vysokoškolské štúdium v Prešove?
Boli predmety, ktoré sme považovali 
za zbytočné. Boli aj také, kde sme na 
seminároch kládli nepríjemné otázky. 
Pamätám sa na jednu, ktorá mi na-
padla – „pán profesor a čo nás čaká 
po komunizme“. Otázka spontánna 
a úprimná. Až po jej vyslovení som si 
uvedomil jej „politickú“ váhu. Už som 
sa videl vyhodený zo školy. Našťastie 
to však dotyčný profesor obrátil do fi-
lozofickej polohy a zamyslený s hlavou 
v dlaniach skonštatoval – „hm, zaují-
mavá otázka. No poďme ju rozobrať.“ 
Táto otázka nielenže vošla do histórie 
nášho ročníka, ale čuduj sa svete 
priniesla mi obrovské prekvapenie na 
skúške. Ako všetci ostatní vytiahol 
som si 3 otázky a keď som už mal od-
povedať, profesor mi hovorí „dajte mi 
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váš index, nemusíte odpovedať, viem, 
že vy nad témami rozmýšľate“. To bola 
jediná skúška v mojom živote, ktorú 
som urobil mlčky, bez slova, ak pravda 
nerátam moje polohlasné „ďakujem“.

Ktorý z pedagógov Vám najviac 
utkvel v pamäti a prečo?
S veľkou vďakou spomínam na mno-
hých profesorov, ktorí nás v dobrej 
viere naučiť čo najviac aj dosť mučili. 
Napríklad taká štatistika alebo jazy-
ková kultúra, či štylistika. Profesor 
Karol Horák – najväčší jazykový kaliber. 
Klobúk dolu a ešte aj hlboká poklo-
na pred ním. To, že som sa niekam 
prepracoval vo svete médií a komu-
nikácie, je aj jeho zásluha. Je to typ 
prísneho, ale spravodlivého pedagóga, 
špičkového odborníka, ktorý dokázal 

rozdúchať plameň nielen v dušiach 
divadelne nadaných študentov, ale 
vedel zasiať do všetkých aj vrúcny 
vzťah k materinskej reči, ku spisovné-
mu vyjadrovaniu, skrátka ku všetkým 
finesám a krásam slovenčiny.

V čom Vás na Vašu profesijnú dráhu 
pripravilo štúdium na FF a čo ste mu-
seli aktívne doplniť popri štúdiu?
Samotné štúdium na filozofickej 
fakulte mi dalo dobrý teoretický zá-
klad, a to aj v predmetoch, ktoré mali 
politický podtext danej doby. Nielenže 
som sa naučil, ale som dokonca 
nadobudol hlboké presvedčenie, 
že napríklad „komunizmus nie je 
a nebude večný“. Naučil som sa 
pracovať s faktami, súvislosťami a 
sformulovať i povedať vlastné názory. 

Naučil som sa pevnejšie stáť na zemi, 
počúvať svet ušami i srdcom. Naučil 
som sa hľadať a nachádzať v ľuďoch 
dobro. Naučil som sa užitočným zákla-
dom komunikácie, ktoré som potom 
výdatne využíval v rádiu, televízii, me-
diálnom či firemnom koučingu a naj-
novšie aj v politike. Bez komunikácie 
niet v živote porozumenia ani pocho-
penia. Tam, kde chýba komunikácia, 
spravidla škrípu medziľudské vzťahy. 
Nebyť štúdia na fakulte a nebyť ta-
mojšieho internátneho rozhlasového 
štúdia – asi by som si ťažko osvojil 
najväčšie umenie v živote – hovoriť 
s ľuďmi, počúvať ľudí a rozumieť ľu-
ďom. 
Vďaka skúsenostiam z IRŠ som začal 
vidieť svet inými očami, vnímať jeho 
rozmanité podoby, farby, tvary, vône. 
Vďaka štúdiu v Prešove som spoznal 
svojich skvelých spolužiakov. Naučil 
som sa vážiť si dobré vzťahy, budo-
vať ich v živote, spoznal som vzácnu 
chuť priateľstiev, ktoré neoslabí ani 
plynutie času, ani šediny vo vlasoch. 
A v neposlednom rade práve Prešov 
nás veľmi inšpiratívne podučil v život-
nej filozofii, že ozajstným klenotom 
v živote muža je pekná, múdra a šar-
mantná žena.
Rozhovor vznikol pri príležitosti be-
sedy „Komunikovať správne ma robí 
jedinečným“ s Karolom Farkašovským, 
ktorá sa uskutočnila v UK PU 11. apríla.

Za rozhovor ďakuje
Ing. Martin Lačný, PhD. 
FF PU
Foto: UK PU, www.sns.sk



očami študentov

DOJMY, KTORÉ VO 
MNE ZANECHALA STÁŽ 
V NÁRODNEJ RADE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Som študentkou piateho ročníka Inštitútu politológie na Filozofickej fakulte. 
Počas doterajšieho štúdia som mala možnosť absolvovať viaceré odborné 
stáže a zúčastniť sa na projektoch rôzneho charakteru. Takéto stáže sú 
mimoriadne prínosné a obohacujúce, preto ich vrelo odporúčam aj ostatným 
študentom Prešovskej univerzity v Prešove. 

Touto cestou by som sa chcela podeliť 
so skúsenosťami a dojmami, ktoré vo 
mne zanechala stáž v Národnej rade 
Slovenskej republiky. Dva týždne som 
mala možnosť bližšie spoznať prácu 
poslanca NR SR doc. PhDr. Martina 
Klusa, PhD., MBA, ktorého poslanec-
ká kancelária v Bratislave bola mojím 
dočasným pôsobiskom. Väčšina z nás 
študentov sa pravdepodobne domnie-
va, že práca poslanca je fádna a nekre-
atívna. No stáž v NR SR ma presvedčila 
o tom, že to tak rozhodne nie je. Mô-
žem len potvrdiť, že práca poslanca 
je skutočne veľmi náročná a časovo 
vyťažená. Príprava zložitých návrhov 
zákonov dá poriadne zabrať celému 
poslaneckému tímu. Jeden z návrhov 
som dokonca sama pripravovala aj ja 
a rovnako aj politické reporty a analýzy. 

Počas stáže som tiež mala možnosť 
aktívne sa zúčastniť na zasadnutiach 
Výboru Národnej rady Slovenskej re-
publiky pre kultúru a médiá a Výboru 
Národnej rady Slovenskej republiky pre 
európske záležitosti. Za najväčší záži-
tok nepochybne považujem pravidelné 
prijímanie zahraničných veľvyslancov, 
diplomatov a delegátov, s ktorými 
som mala možnosť priamo a otvorene 
diskutovať o aktuálnom spoločen-
sko-politickom dianí. Osobne ma veľmi 
príjemne oslovila komunikácia s bel-
gickým veľvyslancom Willem Van de 
Voordeom. Ten totiž pochádza z bel-
gického mesta Gent, ktoré som počas 

strednej školy pravidelne navštevovala 
v rámci študijných jazykových poby-
tov. Pán docent Klus bol, samozrejme, 
prítomný na všetkých prijatiach. Ako 
zástupca ľudu disponuje obrovským 

potenciálom na niektoré veci pouká-
zať, ovplyvniť ich, resp. zmeniť k lep-
šiemu. Práve z dôvodu výkonu svojej 
funkcie je poslanec pod neustálym 
drobnohľadom médií. Spolupráca s nimi 
tiež patrila medzi moje kompetencie. 

Okrem toho je poslanec často 
pozývaný na rôzne prominentné 
udalosti, besedy, univerzitné 
debaty či konferencie. V prípade, 
že sa pán docent Klus predmet-
nej udalosti zúčastniť nemohol, 
bolo mojou úlohou zastúpiť ho 
a komunikovať v jeho mene. 
Na základe toho môžem po-
vedať, že som jedna z mála 
študentov, ktorí mali možnosť 
úzko spolupracovať s Verejným 
ochrancom práv Slovenskej 
republiky JUDr. Janou Dubov-

covou. Zážitok to bol skutočne neopí-
sateľný. Práve táto dáma ma priviedla 
k myšlienke analyzovať dodržiavanie 
ľudských práv v slovenských podmien-
kach, čo ma oslovilo natoľko, že som 
sa túto problematiku rozhodla vedecky 
skúmať v mojej diplomovej práci. 
Na všetkých čitateľov – študentov 
týmto apelujem, aby podobné stáže 
vyhľadávali a participovali na nich v čo 
najväčšej možnej miere. Spoznáte 
zaujímavých ľudí, získate nové po-
znatky a v praxi zúročíte vedomosti 
nadobudnuté doterajším štúdiom. Ni-
kdy neviete, ako stáž nasmeruje Vaše 
ďalšie pôsobenie a ako si ňou rozšírite 
obzory. Z vlastnej skúsenosti totiž 
môžem povedať, že je to nesmierne 
obohacujúca príležitosť reprezentovať 
nielen seba a svoje znalosti, ale taktiež 
možnosť úspešne a hrdo reprezento-
vať našu alma mater. 

Bc. Dáša Macaríková
študentka FF PU
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PREŠOVSKÍ GEOGRAFI SA VYDALI ZA NAJKRAJŠÍMI ZÁKUTIAMI ČIERNEJ HORY

Geografi z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 
v Prešove pokračovali ďalším úspešným výstupom tentokrát na vrch Sivec 
(781 m n.m.), nachádzajúcom sa v pohorí Čierna hora. Tým nadviazali na 
predchádzajúce výstupy na atraktívne vrcholy okolia Prešova, ktoré patria 
k už tradičnému obohateniu vyučovacieho procesu počas oboch semestrov 
akademického roka.

Začiatkom novembra minulého roka 
sa uskutočnil v poradí už štvrtý výstup 
prešovských geografov na atraktívne 
vrcholy v okolí Prešova. Po Šimonke 
v Slanských vrchoch, Minčole v pohorí 
Čergov a Bachurni v rovnomennom 
pohorí sa tentoraz 26-členná výpra-
va, pozostávajúca z organizátorov 
výstupu, interných doktorandov Mgr. 
Viktora Verbu a Mgr. Tomáša Paster-
náka a študentov geografie, vydala 
spoznávať krásy pohoria Čierna hora 
a vystúpiť na jeden z najkrajších vy-
hliadkových vrcholov nielen samot-

ného pohoria, ale aj v rámci územia 
Slovenska. 

Východiskom Ružín
Úvodné metre výstupu viedli zo že-
lezničnej zastávky Ružín popod rovno-
menný železničný viadukt, ktorý svojou 
výškou 40 metrov nad vodnou hladi-
nou je najvyšším železničným mostom 
na Slovensku. Popri priehradnom múre 
vodnej nádrže Ružín sa skupina geo-
grafov vydala miernym stúpaním až do 
sedla Priehyba pod Sivcom, odkiaľ už 
nebolo ďaleko na samotný vrchol Sivca. 
Hoci svojou výškou 781 m n. m. nepatrí 
k najvyšším vrcholom v okolí, no aj tak 
je jedným z najvyhľadávanejších, o čom 
sa mohli presvedčiť aj samotní účastní-
ci výstupu. V krásnom jesennom počasí 
sa im naskytli neopakovateľné pohľady 
na veľkú časť Ružínskej priehrady, 
okolité vrcholky pohoria Čierna hora, 
Slanských vrchov, Šarišskej vrchoviny, 
Braniska, Volovských vrchov a ne-
poslednom rade i nášho najvyššieho 

pohoria, Tatier. Po zvečnení si týchto 
okamihov a malom občerstvení geo-
grafi pokračovali na svojej ceste, ktorá 
viedla cez mimoriadne vzácne a cenné 
územie Ružínskeho krasu, patriaceho 
k najmenším krasovým územiam na 
Slovensku, s veľkým počtom krasových 
jaskýň, a je súčasťou NPR Sivec a NPR 
Vozárska.

Turistika i nové poznatky 
Účastníci výstupu prešli celkovo 
takmer 17,5 kilometra a počas nich sa 
im podarilo vyjsť vyše 900 výškových 
metrov. Záverečné kroky však boli skôr 
o klesaní do prielomovej doliny Horná-
du, konkrétne do obce Veľká Lodina, 
odkiaľ sa vlakom vrátili do Prešova.
V rámci trasy sa študenti mohli do-
zvedieť viaceré zaujímavé informácie 
o prírodnom, ako aj kultúrno-historic-
kom bohatstve navštíveného regiónu 
a vyskúšať si prácu s modernými GPS 
zariadeniami, ktoré zároveň skĺbili 
s tradičnou orientáciou v neznámom 
priestore pomocou topografických 
máp, ortofotomáp i buzoly.

Výstup priniesol opäť pozitívnu odozvu 
zo strany pedagógov i študentov geo-
grafie, čím sa potvrdil význam takýchto 
aktivít na katedre prepájajúcej teoretic-
kú prípravu budúcich geografov s prak-
tickými zručnosťami priamo v teréne.
V neposlednom rade sa tu naskytla 
aj vhodná príležitosť k vzniku nových 
priateľstiev medzi študentmi naprieč 
zúčastnenými ročníkmi, ktorá bola 
s určitosťou využitá. Spokojnosť všet-
kých zúčastnených, ale aj neustále sa 
zvyšujúci záujem o každý nasledujúci 
výstup sú preto silným záväzkom pre 
realizáciu týchto podujatí aj v nasledu-
júcom období.

Katedra geografie a aplikovanej ge-
oinformatiky FHPV PU v Prešove je 
etablované vedeckovýskumné a peda-
gogické pracovisko, ktoré už od r. 1949 
pripravuje učiteľov geografie, ako aj 
odborníkov a teritoriálnych manažérov 
v geografii. Študentom poskytuje vzde-
lanie vo viacerých študijných progra-
moch na všetkých troch stupňoch 
štúdia.

Mgr. Tomáš Pasternák 
Mgr. Viktor Verba
FHPV PU
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CEZ HAVAJ DO MEDZILABORIEC

Štúdium nemusí byť len o sedení v la-
viciach. Presvedčili sa o tom študenti 
odboru estetika, Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí 
sa 4. apríla 2017 zúčastnili exkurzie do 
Múzea moderného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach.
My, študenti, sme boli veľmi nadšení, 
keď s týmto nápadom prišla Mgr. Lenka 
Bandurová, PhD. a spolu s Mgr. Janou 
Migašovou, PhD., sa s nami zúčastnili 
exkurzie v múzeu. Múzeum je špecifické 
v tom, že bolo založené ako prvé na 
svete (1991) a spolu s Múzeom Andyho 
Warhola v Pittsburghu (1994) je jediným 
múzeom Andyho Warhola na svete. Pri 
vstupe mnohých zo študentov zaujal 
jeho slávny výrok „In the future, everyo-
ne will be world-famous for 15 minutes“. 
Myslím, že každý z nás sa snaží pracovať 
na tom, aby dosiahol svojich „pätnásť 
minút slávy“. 
Neobyčajnosť tejto návštevy spočívala 
v tom, že nás múzeom sprevádzala 
lektorka Jarmila Suchá, ktorá nám 
poskytla zaujímavé informácie zo ži-
vota Andyho Warhola a podrobnejšie 

opísala vystavené umelecké exponáty 
v ich expozícii. Múzeum je zamerané 
nielen na tvorbu Andyho Warhola, jeho 
život a všetky zaujímavosti ohľadom 
založenia múzea, ale prezentuje aj 
atraktívne diela iných umelcov v oblasti 
street-artu (napr. Banksy) a pop-artu, 
ako napr. Roy Lichtenstein. Týmto pod-
netným výkladom sme si zopakovali 
štúdiom nadobudnuté vedomosti a do-
zvedeli sa aj nové, častokrát pikantné 
informácie. 
Popoludní sa nám venovala Mgr. Car-
men Cilipová v diskusii o muzeoeduko-
lógii, po ktorej nasledovala spontánna 
polemika o stave umenia na Slovensku 
a o návštevnosti múzea zahraničnými 
hosťami. Pokiaľ ste milovníkom umenia, 
mali by ste návštevu tohto múzea za-
radiť do svojho zoznamu plánovaných 

ciest, aj keď sa vám možno zdá, že Med-
zilaborce sú na „konci sveta“. To si však 
overíte len v prípade, ak tam osobne 
prídete. 

Bc. Alžbeta Bahúlová 
študentka FF PU
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ZAUJÍMAVÁ EXKURZIA PREDŠKOLÁČOK

Študentky dennej a externej formy 
magisterského štúdia predškolskej pe-
dagogiky z Prešovskej univerzity v Pre-
šove, Pedagogickej fakulty, absolvovali 
počas súvislej pedagogickej praxe, vďa-
ka dr. Monike Miňovej, exkurziu, ktorá 
sa konala 6. – 8. 3. 2017. Počas exkurzie 
sme navštívili viaceré materské školy 
na Slovensku a aj v Rakúsku, Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Štátnu školskú 
inšpekciu, Detské múzeum a niektoré 
dievčatá aj Bibianu (Medzinárodný dom 
umenia pre deti). Ubytovaní sme boli 
v Bratislave v Hoteli Plus.
Prvý deň sme odchádzali z Prešova 
skoro ráno. Čakal nás bohatý program 
a chceli sme stihnúť všetko tak, ako to 
bolo naplánované. Cestou do Bratislavy 
sme mali možnosť navštíviť dve mater-
ské školy. 
Prvá naša zastávka bola v Banskej 
Štiavnici, kde sme mohli vidieť Súk-
romnú materskú školu Guliver (www.
msguliver.sk), ktorá získala Cenu Arch 
– cenu za architektúru 2016. V mater-
skej škole nás veľmi srdečne privítala 
jej riaditeľka a oboznámila nás so sa-
motným vznikom materskej školy (od 
počiatočného nápadu (vízie) až po jej 
realizáciu), denným poriadkom a aktivi-
tami, ktoré v materskej škole realizujú. 
Následne sme mali možnosť vidieť 
všetky priestory materskej školy od 
tried cez telocvičňu, bazén s morskou 
vodou, keramickú dielňu, pani učiteľky 
a deti priamo vo výchovno-vzdeláva-
com procese. 
Druhá zastávka bola v Materskej škole 
8. mája č. 2 v Šali, kde nás hneď po 
výstupe z autobusu vítala regionálna 
televízia. Bol to pre nás šok, ale aj milé 

privítanie. Opätovne nás učiteľky pre-
viedli po celej materskej škole a mohli 
sme si pozrieť všetky priestory a pria-
mo sa pýtať pani učiteliek, čo nás zau-
jímalo. V závere prehliadky sme sa zišli 
v jednej triede, kde nás potešili deti 
krátkym programom. Pani riaditeľka 
nás oboznámila s chodom materskej 
školy, denným poriadkom, aktivitami 
školy a pozdravila nás aj vedúca spo-
ločného školského úradu za mesto 
Šaľa. V závere našej návštevy sme 
odpovedali na krátke otázky redaktora 
miestnej televízie. Na webovej stránke 
mesta Šaľa bol o našej exkurzii napo-
kon uverejnený aj článok (http://sala.
sk/clanok/exkurzia-z-presova). 
Posledná zastávka v tento deň bola 
Materská škola Turnianska 6 v Brati-
slave-Petržalke. Riaditeľka nám spolu 
s pani zástupkyňou predstavila ich 
materskú školu, jej priestory, ktoré 
sme mali možnosť vidieť – podobne 
ako v predchádzajúcich materských 
školách. Zaujímavosťou v tejto MŠ bola 
špeciálna trieda pre deti so ŠVVP, ktoré 
potrebujú odborný prístup a najmä 
špeciálne pomôcky, ktoré by rozvíjali 
ich potenciál. Slovne vyjadrili potrebu 
miestnosti pre relaxáciu, upokojenie. 
Do tejto materskej školy chodia na pe-
dagogickú prax študentky z Univerzity 
Komenského, Pedagogickej fakulty. 
Nasledujúci deň sme v dopoludňajších 
hodinách navštívili Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR. Mali 
sme dohodnuté stretnutie s dr. Vierou 
Hajdúkovou z Odboru základných škôl 
a sekcie regionálneho školstva, ktorá 
sa venuje materským školám a čakalo 
nás milé prekvapenie, keď do miest-
nosti vstúpil spolu s ňou aj štátny ta-
jomník Mgr. Peter Krajňák. Srdečne nás 
privítal, zaujímal sa o to, čo študujeme, 
pýtal sa na pedagogickú prax, kde sme 
všade už boli a čo nás ešte čaká. Sľúbil, 
že pre nás vybaví návštevu materskej 
školy v Rakúsku a sľub aj dodržal. 
Následne nás dr. Viera Hajdúková 
oboznámila s fungovaním Ministerstva 
školstva, čo všetko zastrešuje, čomu sa 
venujú, na čom pracujú. Potom nasle-
dovala krátka diskusia, kde sme mohli 
klásť otázky, ktoré nás zaujímali. Na 

chvíľu nás prišla pozdraviť aj riaditeľka 
Odboru základných škôl pani Ingrid Ko-
váčová. Po tejto návšteve sme si mohli 
povedať – videli sme a zažili atmosféru 
ministerstva školstva, o ktorom sme 
doteraz len rozprávali alebo ho videli 
v televízii. 
Po návšteve MŠVV a Š SR sme sa 
presunuli do budovy Štátnej školskej 
inšpekcie, kde nás privítala námest-
níčka HŠI pre úsek inšpekčnej činnosti 
Ing. Adriana Vykydalová a dr. Ilona 
Uváčková. Oboznámili nás so svojou 
prácou, s prieskumami a správami štát-
nej školskej inšpekcie za rok 2015/2016 
(podľa akých noriem prebieha ich práca 
a hodnotenie), zámermi ŠŠI na nasle-
dujúce obdobie. Veľmi ochotne nám 
odpovedali aj na naše zvedavé otázky. 
Popoludní sme sa premiestnili do sta-
rého mesta a súčasťou nášho denného 
programu bola aj návšteva Detského 
múzea, v ktorom sme podnietili naše 
hravé detské duše. Návšteva Bibiany 
bola dobrovoľná a nezúčastnil sa jej 
každý. Avšak dievčatá, ktoré ju navští-
vili, boli milo prekvapené a inšpirované 
množstvami nápadov na prácu s kniž-
ným materiálom pre deti.
V posledný deň exkurzie sme navštívili 
Štátny pedagogický ústav, kde nás 
privítal riaditeľ ústavu, doc. Ľudovít 
Hajduk, ktorý nás oboznámil s fun-
govaním a riadením ŠPÚ. Bližšie nás 
o aktivitách smerom k materským ško-
lám informovali dr. Jana Čopíková a dr. 
Miroslava Višňovská. Po oboznámení 
sa s fungovaním ŠPÚ sme sa presunuli 
do knižnice, kde sme si mohli pozrieť 
pestrú paletu kníh, učebníc a rôznych 
legislatívnych dokumentov. 
Poslednou zastávkou našej cesty bola 
materská škola v Rakúsku v Kittsee, 
kde nás privítala pani riaditeľka. Tl-
močila nám ich učiteľka, ktorá pochá-
dza zo Slovenska, ale žije a pracuje 
v Rakúsku (ako učiteľka slovenského 
jazyka). Boli sme oboznámené s re-
žimom dňa a následne s fungovaním 
materskej školy. Mali sme možnosť 
vidieť priestory, navštíviť triedy, všim-
núť si jej vybavenie a v závere položiť 
otázky, ktoré nás zaujímali. Týkali sa 
väčšinou výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu, dokumentácie materskej školy, 
vzdelania a vzdelávania učiteliek, ale 
aj finančného ohodnotenia učiteliek. 
Po skončení návštevy materskej školy 
v Rakúsku nasledovala cesta domov.
Program tejto exkurzie bol pomerne 
náročný, ale na druhej strane sme mali 
možnosť byť na miestach, na ktoré sa 
už možno nikdy nedostaneme. Jed-
notlivé materské školy nás inšpirovali 
a motivovali naďalej študovať toto 
povolanie, ktoré je do istej miery posla-
ním, my samy sme si ho vybrali a chce-
me sa mu v živote venovať. 

Bc. Michaela Denhardtová 
študentka PF PU
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očami študentov

SYDNEY OČAMI JAROSLAVA BENDU

Jaroslav Benda, študent 3. ročníka 
bakalárskeho študijného programu 
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na 
Fakulte manažmentu PU, pochádza  
z dedinky neďaleko Liptovského Miku-
láša. Tento región patrí medzi regióny  
s medzinárodným významom pre 
cestovný ruch a má veľký potenciál 
pre cestovný ruch, to ho motivovalo 
k tomu, aby sa stal študentom prá-
ve tohto programu na Fakulte ma-

nažmentu PU. K jeho záľubám patrí 
predovšetkým cestovanie, ľadový 
hokej, história a písanie blogov. Medzi 
mimoeurópske destinácie, ktoré sa mu 
podarilo navštíviť patrí napr. Austrália 
či Spojené štáty americké.
Z jeho cestovateľských zážitkov zo 
Sydney vyberáme:
V novembri minulého roku som mal 
možnosť navštíviť Sydney, ktoré je 
vzdialené niečo vyše 16 000 kilometrov 
od našej malej krajiny. Asi nemusím ho-
voriť o tom, ako veľmi som sa na tento 
zážitok tešil a zároveň bol vďačný. 
Myslím vďačný za to, že túto destiná-
ciu môžem navštíviť. Predsa nie každý 
Slovák sa dostane tak ďaleko do sveta 
a nie každý si to môže aj finančne do-
voliť. Plánovanie bolo náročné a trvalo 
takmer rok, kým sa všetky drobnosti 
spojili v celok a ja som svoj sen mohol 
považovať za splnený. Veľa námahy ma 
stálo zosúladiť trojtýždňové voľno so 
študijnými povinnosťami, aby som vô-

bec mohol vycestovať. Všetko sa však 
spojilo v môj prospech a ja som dátum 
odchodu stanovil na 1. novembra 2016. 
Týždne semestra plynuli rýchlo a dá-
tum odchodu sa nezadržateľne blížil. 
Priznám sa, mám strach z lietania, 
a tak som na 21-hodinovú cestu týmto 
dopravným prostriedkom príliš ne-
myslel. Let mal medzipristátie v Dohe 
(Qatar). Prvých 7 hodín prešlo relatívne 
rýchlo, aj keď turbulencie mi občas 
zdvihli tep vyššie, ako je normálne. Na 
prestup som mal len niečo vyše hodi-
ny, a tak nebolo veľa času na fotenie 
takmer novootvoreného letiska. Pre-
sunul som sa ku „gatu“ s mojim letom, 
pri ktorom bol odstavený obrovský 
Airbus A380, mimochodom najväčšie 
dopravné lietadlo sveta. Tep pri pohľa-
de na obrovské krídla stúpol do šiale-
ných výšok, ale už nebol čas cúvnuť. 
Takmer 16 hodinový let Doha – Sydney 
je ešte dnes pre mňa skôr nočnou mo-
rou, aj keď zamestnanci spoločnosti 

sa snažili spraviť všetko pre pohodlie 
cestujúcich.
Prílet do Sydney – najväčšieho 
a najstaršieho mesta v Austrálii, bol 
bezproblémový. Pri východe z letis-
kovej haly som registroval len vysoké 
listnaté stromy, plné práve rozkvitajú-
cich kvetov. Závan teplého vzduchu sa 
oprel do oblečenia a ja som mal pocit, 
že som opäť na Slovensku niekedy 
v lete. Okamžite som však začal vnímať 
šoférov jazdiacich po opačnej strane, 
neprehliadnuteľné palmy a tiež ruch 
veľkomesta, šíriaci sa okolím. Bolo to 
vytrhnutie z reality alebo rýchla fac-
ka pre chlapca z dediny, zvyknutého 
na osobný priestor a ticho. Po vzore 
amerických filmov som sa postavil na 
krajnicu cesty, zamával a zakričal na 
plné hrdlo: „TAXI!“ Šofér práve pre-
chádzajúci okolo mňa sa len usmial, 
pokrútil hlavou a priložil si ruku na čelo. 
Mierne zahanbený som sa teda vybral 
aj s kuframi k Taxi station. Prekvapilo 
ma množstvo týchto dopravných pro-
striedkov čakajúcich na klienta. Avšak 
ani jeden z nich nestál viac ako pár 
minút. Rýchle pozdravenie a zadanie 
adresy nás odpálilo z letiska. Prechá-
dzať mestom v nočných hodinách bolo 
mätúce. Všade malé obchodíky a výkla-
dy plné svetiel mi pripomínali skôr Las 
Vegas ako Sydney. Chcel som sa však 
presvedčiť počas slnečného dňa, a tak 
som vypustil môj prvý dojem z hlavy.
Prvé ráno bolo okúzľujúce. Prebudil 
som sa v plážovom dome na štekot 
psa behajúceho po dome, prešiel som 
do kuchyne a cez okno som sledoval 
príboj rozbíjajúci sa o balvany na pláži. 
Raňajky na pláži ma vhodili do miestnej 
kuchyne plnej zeleniny, zapekaného 
chleba rôznych druhov a vajec. Nevedel 
som sa vynadívať na kreácie, čo sa dajú 
vymyslieť s figovým chlebom. Snažil 
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očami študentov viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...
viac ako vzdelanie...

som sa vychutnať každý moment da-
nej chvíle. Bol však čas ísť spoznávať 
mesto. Čas utekal neúprosne, no hneď 
prvý deň v centre ukázal na moju sla-
bú fyzickú kondičku. Mobil ukazoval 
takmer 20 kilometrov chôdze a nohy 
protestovali proti tomuto spôsobu do-
pravy. Vidieť však štátnu operu, Harbor 
Bridge alebo veľkú botanickú záhradu 
na vlastné oči je zážitok, na ktorý sa 
nezabúda do konca života. Papagáje 
lietajúce cez deň ponad hlavu mi dávali 
pocit toho, že som sa ocitol v raji. Večer 

ich na oblohe striedali tisíce netopie-
rov veľkých asi ako naše sokoly a ja 
dodnes nerozumiem, kam každý jeden 
večer vyrážali. Bolo to však úchvatné 
divadlo. 
Sydney je nádherné veľkomesto. 
Nedokážem ho porovnať s ničím, 
čo som videl doteraz. New York bol 
betónová džungľa, Washington DC 
zas vyšperkovaná pokladnica USA. 
Toto miesto však dýchalo atmosfé-
rou pokoja a všadeprítomná zeleň mi 
dávala pocit, že som skôr v prírode 

ako meste, kde 
žije 4,5 milióna 
ľudí. Naozaj ne-
existoval kúsok 
voľného miesta 
kde by nestál 
strom alebo iná 
rastlina. Dokonca 
boli zasadené 
v chodníkoch 
vedľa cesty hneď 
pri mrakodrapoch. 
Bolo to niečo 
neuveriteľné – ni-
kdy som si takto 
toto veľkomesto 

nepredstavoval. Masívne skalné útesy 
sa striedajú s malými pieskovými plá-
žami ukrytými pred zrakmi zvedavcov. 
Osobne ma zaujali malé pláže vzdiale-
nejšie od centra mesta, ako napríklad 
Shelly Beach, ktorej povrch tvorili 
mušle a lastúry, alebo Bronti Beach, 
na ktorej sú snáď najlepšie podmienky 
pre surfovanie na obrovských vlnách. 
Svetoznáma Bondi Beach mi osobne 
pripadala priveľmi komerčná (až na 
Rockpool tvoriaci jej pravú časť, ktorá 
patrila miestnemu hotelu a za popla-
tok 6 dolárov ste tu mohli stráviť pár 
hodín). 
Na týždeň vypožičané auto mi umožni-
lo pozrieť sa aj do vzdialenejších kútov 
Sydney. No popravde, pri pozorovaní 
miestnej dopravy a akceptovaní toho, 
že „všetci jazdia v protismere“, som bol 
každý večer šťastný, že som z tohto 
chaosu vyviazol živý a zdravý. Využíval 
som aj vodné taxíky, premávajúce po 
zálivoch do rôznych častí mesta. Do-
prava na vode bola vítaná zmena opro-
ti MHD na Slovensku.
Mesto dýcha romantickou a pokojnou 
atmosférou. Miešanie národov, typické 
pre veľkomestá, sa nevyhlo ani tomuto 
kútu sveta, a tak spoznať rodeného 
Austrálčana mi dávalo zabrať. Veľa 
obyvateľov bolo ázijského pôvodu, 
používajúcich vlastný jazyk. Čínska 
štvrť ponúkala možnosť ochutnať exo-
tickú kuchyňu a spoznať kúsok Číny aj 
mimo jej hraníc. Taktiež čínska záhrada, 
umiestnená neďaleko Darling Harboru, 
vyvolávala dojem miešajúcich sa kultúr.

Je mnoho momentov, ktoré by som 
chcel v tomto článku opísať, avšak 
asi by bol „nekonečný“. Medzi svoje 
najväčšie zážitky však môžem zaradiť 
návštevu Darling Harboru, kde som 
mal možnosť vyskúšať steak z klokana, 
návštevu Jervis Bay, označovaným za 
pláž s najbelším pieskom na svete, 
vzdialeným od Sydney približne 250 
kilometrov, a výhľad na mesto zo Syd-
ney Tower. Mal som možnosť ochutnať 
pravý austrálsky burger podávaný 
z hliníkovej časti lopaty, čo bol jeden 
z najzvláštnejších spôsobov servírova-
nia a najnezabudnuteľnejších gastro-
nomickým zážitkom môjho života. 
Všetky tieto momenty sa stali mojimi 

spomienkami, ktoré nevystihne dosta-
točne žiadna fotka a neopíše žiaden 
článok.
Je známe, že pri brehoch Austrálie 
žije množstvo rozmanitých živočíchov 
pričom nezanedbateľné percento 
z nich tvoria žraloky a ďalšie pre nás 
suchozemcov odstrašujúce živočí-
chy. Nebolo mi preto jedno, keď som 
sa kúpal v mori. Vrtuľníky neustále 
hliadkovali nad plážami a pravidelne 
ohlasovali prítomnosť žraloka v záto-
ke. Vtedy sa ľudia s pokojom pomaly 
začali vytrácať z vody. Iba ja, chlapec 
z dediny zo stredného Slovenska, pri 
pokriku plavčíka – „SHARKS ON BE-
ACH“ – som utekal z vody hlava-ne-
hlava. 
Ako sa čas môjho odchodu blížil, prišlo 
na rad ešte nakupovanie suvenírov 
pre rodinu a priateľov na obrovskom 
trhovisku, ktoré nemalo konca kraja. 
Ceny však boli bezkonkurenčné a opro-
ti centru mesta a letiskovej „duty free 
zone“ niekedy 3-krát či 4-krát nižšie; 
hneď vedľa sa nachádzal „nekonečný“ 
zeleninový trh. Takmer v každom stán-
ku obchodníci ponúkali ten istý tovar, 
avšak v žiadnom z nich nebola núdza 
o zákazníka.
Návrat domov prišiel čoskoro, cesta 
bola dlhá, úmorná a vyčerpávajúca, no 
bol som plný dojmov, zážitkov a myš-
lienok z krásnej cesty. V cestovateľ-
skom denníku som si odškrtol ďalší 
splnený sen, pre ktorý sa oplatilo vydr-
žať niektoré strasti.

RNDr. Jana Mitríková, PhD.
FM PU
Jaroslav Benda
študent FM PU
foto: Jaroslav Benda
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VK MIRAD PU PREŠOV PRIDAL DO KLUBOVEJ VITRÍNY BRONZ

Po februárovom úspechu a zisku Slo-
venského pohára mali volejbalisti VK 
MIRAD PU Prešov najvyššie ambície 
aj v extralige. Po štyroch rokoch však 
vo finálovej sérií chýbali. Úradujúci 
vicemajster sa musel uspokojiť „len“ so 
súbojom o bronzové medaily. Napokon 
to bola víťazná rozlúčka so sezónou 
2016/2017, ako sa patrí. O metropole 
Šariša sa môže právom hovoriť ako  
o bronzovom volejbalovom meste. 
Muži aj ženy (VK EPERIA Prešov) získali 
v najvyšších slovenských súťažiach  
3. miesto. 
O titul v mužskej časti zabojovali ob-
hajca titulu VK Bystrina SPU Nitra a 
zahraničnými legionármi nabitý tím VK 
Prievidza (finále sa skončilo po uzávier-
ke čísla). 
Séria o tretie miesto bola pravým vý-
chodniarskym derby. Šarišania čelili 
mužstvu VK KDS ŠPORT Košice. Séria 
plná východoslovenského tempe-
ramentu a emócií priniesla pekné 
volejbalové momenty, vypredané 
tribúny, ale najmä ukázala silu domá-
ceho prostredia. Prešovčanom sa celú 
sezónu nedarilo hrať v “špecifickej” 
hale Hotelovej akadémie v Košiciach. 
Nakoniec sa ukázalo, že lepšia výcho-
disková pozícia po nadstavbovej časti, 
ktorá prisúdila začiatok série hranej 
na tri víťazné zápasy do Prešova, bola 

pravdepodobne rozhodujúca. Súboje 
sa začali v polovici apríla v Športovej 
hale PU a po štyroch vzájomných zá-
pasoch na striedačku doma a vonku 
sme víťaza pri stave 2 : 2 nepoznali. 
Hra sa presunula do Prešova a ďaleko 
to nemal ani početný košický fanklub. 
Vo štvrtok (27. 04. 2017) popoludní to 
v hale PU vrelo. Spočiatku to vyzeralo 
na rýchly proces v prospech domá-
cich. Opak bol však pravdou. Dočkali 
sme sa drámy až do konca. Víťazný 
obrat po vyrovnaný z 2 : 0 na 2 : 2 sa 
nekonal. Po tajbrejku a výhre 3 : 2 (25 
: 17, 25 : 18, 22 : 25, 20 : 25, 15 : 12) si 
domáci na konto pripísali prvý klubový 
bronz. „My sme túžili sezónu ukončiť 
víťazne. Mali sme to dobre rozbehnu-
té. Viedli sme 2 : 0 a 16 : 13  
v treťom sete, ale pri Labikovom poda-
ní sme Košice postavili na nohy. Za-
čala dráma vo vynikajúcej atmosfére. 
Plná hala, výborný volejbal.  
V piatom sete sme si vytvorili náskok 
10 : 7, ktorý sme si dokázali do koncov-
ky udržať,“ hodnotil prešovský tréner 
Jaroslav Vlk. 
A ako sa tento napätý zápas vyvíjal? 
Keďže išlo o rozhodujúci duel, ani jeden 
zo súperov nechcel urobiť chybu. Prvý 
set sa začal opatrne. Pri podaní Ľuboša 
Macka prišiel prvý náskok domácich na 
8 : 4. Ten následne pri dôraznom útoku 
a obrane narastal. Set napokon aj na-
priek snahe súpera získali Prešovčania 
po neúspešných smečoch hostí  
v pomere 25 : 17. 
V druhom sete sa hrala vyrovnaná par-
tia do stavu 13 : 13. Prudké obojstranné 
útoky triafali  hráčov nepríjemne do 
tela. Ak to nešlo silou, hráči to skúšali 
peknými technickými útokmi zo sie-
te. V druhej polovici setu opäť viedli 
domáci. Svoje body ťažili z úspešných 
blokov a prudkých smečov. Druhý set 
vyhrali po útoku Marcela Luxa rozdie-
lom 25 : 18. 

Domácich hnala k zisku posledného 
setu plná športová hala. Atmosféra 
bola priam elektrizujúca a gradovala, 
keď Prešovčania v treťom sete viedli 
už 16 : 13. Na podanie hostí však prišiel 
Labik a po chvíli bolo 16 : 19. Hostia 
sa každou dobrou loptou dostávali 
do tempa. Riskantná a rozpačitá hra 
domácich sa odzrkadlila v chybných 
podaniach. Zodpovednosť za výsledok 
zväzovala ruky. Keď sa smeč zo siete 
Ľubošovi Mackovi kĺzal po páske siete, 
hala nedýchala. Na stranu súpera však 
neprešla. Košice ziskom setu 22 : 25 
znížili na 2 : 1. 
Vybojovaný set nalial hosťom do žíl 
potrebný adrenalín. Domáci sa nechceli 
vzdať vidiny zisku cenného kovu, ale 
veľký problém im robil príjem kvalitné-
ho podania. Štvorbodové manko proti 
súperovi, akým sú Košice, je naozaj 
dosť. A stačilo. Set ukončila chyba na-
hrávky na strane prešovských volejba-
listov s výsledkom 20 : 25.
Pred tajbrejkom tréneri nešetrili cen-
nými radami do rozhodujúceho záveru. 
Mužstvá si vymenili strany ihriska za 
najtesnejšieho možného rozdielu  
8 : 7, keď bol zablokovaný najúspešnej-
ší košický smečiar Lamanec. Ten mal 
proti sebe ťažký kaliber v podaní Pre-
šovčana Martina Sopka st. Svoje kvality 
v tomto zápase potvrdil ako najviac 
bodujúci hráč. Domáci využili hneď 
prvý ponúknutý mečbal, ktorý vznikol 
z neúspešného bloku hostí. Po ňom, 
za stavu 15 : 12, už nasledovala eufória, 
radosť a dlhý-predlhý standing ovation. 
Medailami dekorovali hráčov VK MIRAD 
PU Prešov generálny sponzor tímu 
Pavol Mikolaj zo spoločnosti MIRAD  
a Ing. František Lipták, člen dozornej 
rady Slovenskej volejbalovej federá-
cie.

Mgr. Jana Palenčárová
Foto: Veronika Miháliková
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OKREM PROFESIONÁLOV VYCHOVÁVA VK MIRAD AJ MLADÉ VOLEJBALOVÉ NÁDEJE

Volejbalový klub VK MIRAD PU Pre-
šov je už neodškriepiteľnou súčasťou 
Prešovskej univerzity v Prešove. Popri 
viac-menej amatérskym športovým 
celkom na akademickej pôde je ce-
loslovensky i zahranične uznávaným 
mužstvom. Na svojom konte má dva 
tituly Majstra Slovenska, tri víťaz-
né trofeje Slovenského pohára, aj 
pôsobenie v Európskom pohári. Nie 
každý však vie, že okrem úspešného 
profesionálneho seniorského kádra, 
ktorý každú sezónu siaha na najvyššie 
priečky v slovenskej pohárovej súťaži 
aj extralige, sa realizuje aj na poli vý-
chovy volejbalovej mládeže. Klubové 
športové triedy pod hlavičkou VK 
MIRAD PU Prešov našli svoje zázemie 
na Základnej škole Šrobárová a Gym-
náziu Konštantínova. Núdzu o šikovné 
mladé talenty nemajú. Naopak, stále 
hľadajú vzdelávacie zariadenia, kde 
by bolo možné výučbu obohatiť o vo-
lejbalovú športovú prípravu. „V tejto 
sezóne máme registrovaných viac ako 
100 mladých volejbalistov. Súťažíme 
v kategóriách mladší a starší žiaci, 
kadeti a juniori. Na niekoľkých základ-
ných školách, kde realizujeme volej-
balové krúžky prebiehajú aktívne ro-
kovania s vedením o založení nových 
športových tried,“ prezradil generálny 

manažér Ing. Marián Palenčar. Ďalej 
uviedol, že výchova mládeže je jednou 
z priorít klubu. „Volejbal má v Prešove 
svoju tradíciu a my ju chceme rozvíjať 
v žiakoch od útleho veku. Šport učí 
deti disciplíne, zodpovednosti a fair-
play. Bez ohľadu na ich ďalšiu športo-
vú budúcnosť sú to základy, o ktoré 
by sa najmä v dnešnej dobe mala 
opierať výchova mladých ľudí.“ A ako 
sa volejbalovej omladine aktuálne 
darí v jednotlivých kategóriách a ktoré 

turnaje majú za sebou? Výkony svojich 
zverencov hodnotili aj tréneri.
MLADŠÍ ŽIACI - Najmladšie volejbalo-
vé talenty pravidelne cestujú na MINI 
a MIDI súťaže. Turnaje, na ktorých sa 
zúčastňujú mladší žiaci sú súčasťou ce-
loročnej súťaže pod hlavičkou Sloven-
skej volejbalovej federácie. Kategória 
sa ďalej delí na meranie volejbalových 
síl v 3-kových, 4-kových a 6-kových 
turnajoch. Kategórie jednotlivých tur-
najov označujú počet hráčov z radov 
mladších žiakov na ihrisku.  Hráči vo 
svojich kategóriách musia spĺňať hornú 
vekovú hranicu podľa druhu turnaja  
13 až 14 rokov. A ako hodnotí doterajšie 
výkony svojich zverencov tréner Erik 
Digaňa? „Ukázalo sa, že chlapci ako sa 
chceli priblížiť na začiatku sezóny k hre 
ostatných tímov, už na konci s každým 
odohrali viac ako vyrovnanú partiu. 
Trošku chýbali skúsenosti, keďže 

niektorí hrajú prvý rok. V kádri máme 
hráčov, z ktorých väčšina môže hrať aj 
ďalšiu sezónu za mladších žiakov. Na-
brali sme skúsenosti a za každý zápas, 
ktorý odohrali som bol vďačný. Nebolo 
turnaja, z ktorého by sme odchádzali 
s vedomým, že sme na ihrisku neodo-
vzdali všetko.“
Súpiska mladších žiakov VK MIRAD 
PU Prešov: Verčimak, Duda, Falat, Ro-
goň, Orečný, Anderko, Ivanič, Janíček, 
Pasečiak, Goliáš, Harčar.

STARŠÍ ŽIACI - Starší žiaci VK MIRAD 
PU Prešov, ktorí trénujú na Gymnáziu 
Konštantínova bojujú v oblasti CIVY 
súťaže SVF. Ich vekovou hranicou je 
ročník narodenia 2001 a mladší. Star-
ších žiakov trénuje hráč základného 
kádra extraligistov, libero Tomáš Lam-
part. „Výkony v tejto kategórií sú ešte 
nestabilné a raz sa darí viac, inokedy 
menej. Hrou a výkonom však chlapci 
zanechávajú veľmi dobrý dojem, ktorý 
sa stretáva s pochvalou aj u konku-
renčných trénerov mládeže.“
Súpiska starších žiakov VK MIRAD PU 
Prešov: Holoďak, Brilla Juraj, Brilla Lu-
káš, Falat, Rindoš, Kalina, Hoza, Čorej, 
Kuchár, Pasečak. 
JUNIORI - V regionálnej, Zemplínskej 
lige popri silnej konkurencii svoje kvali-

ty dokazujú Juniori VK Mirad PU Prešov. 
V tejto kategórií súťažia chlapci vo 
veku 18 rokov a mladší. Aktuálne im  
v tabuľke patrí pekné 4. miesto. 
Zostava VK Mirad PU Prešov: Kasarda, 
Viet, Tokarčík, Pončák, Margicin, Kape-
ra, Pavlinský, Brilla D.
KADETI - Kadeti súťažia v TIVI súťaži 
Slovenskej volejbalovej federácie. 
Chlapci z tímu VK MIRAD PU Prešov, sa 
na zápasy pripravujú na Gymnáziu Kon-
štantínova. Nájdeme medzi nimi roční-
ky narodenia 1997 a mladších. Juniorov 
aj kadetov trénuje Tomáš Mačička. 
Zostava kadetov VK MIRAD PU Pre-
šov: Alexander Kapera, Michal Viet, 
Adam Pončak, Jerguš Demčak, Richard 
Rindoš, Lukáš Brilla, Juraj Brilla, Tibor 
Jackanic, Peter Falat, Šimon Holoďak.

Mgr. Jana Palenčárová
Foto: klub VK MIRAD PU
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SKVELÁ SEZÓNA ŠTUDENTA FAKULTY ŠPORTU 

Matej Falat je mladý športovec, ktorý 
sa do povedomia verejnosti dostal 
najmä v roku 2014, kedy reprezentoval 
Slovenskú republiku na Olympijských 
hrách v Rusku. Tohtoročná sezóna 
však bola jedna z najúspešnejších. 

Už v úvode roka vybojoval v alpskej 
kombinácii skvelé tretie miesto na 
28. Svetovej zimnej univerziáde v ka-
zašskom Almaty. V tímovej súťaži, kde 
nás reprezentovala aj ďalšia študentka 
FŠ Katarína Miklošová, obsadili výborné 
piate miesto.
V súčasnosti jeho doterajšie úspechy 
doslova prevalcoval skvelý výkon vo 
švajčiarskom St. Moritzi, kde spolu s 
Veronikou Velez-Zuzulovou, Petrou 
Vlhovou a Andreasom Žampom vybo-
jovali cenné druhé miesto. Matejovi sa 
nesmierne darilo a z celkovo štyroch 
paralelných jázd vyhral dve. Ako hovoril 
tesne po skončení pretekov: „S takým-
to skvelým výsledkom sme ani nepo-
čítali, verili sme si do poslednej chvíle 
a bojovali sme o dobrý výsledok, ale to, 
čo sa nám podarilo, bolo naozaj skvelé.“
Študentom programu Šport a zdravie 
na Fakulte športu PU je Matej síce len 
prvý rok, ale na jej pôde pôsobí už dlh-
šie. O jeho kondičnú prípravu sa stará 
tréner Mgr. Marián Malek, pôsobiaci v TJ 
Slávia PU Prešov. Gymnastickú prípravu 
opakovane absolvoval pod vedením 
Mgr. Tibora Klačeka, ktorý v súčasnosti 
pôsobí ako lektor na tejto fakulte.
Matej je aj členom klubu SAK Drienica 
Lysá, v súčasnosti trénuje už druhú 
sezónu v medzinárodnom tíme WRA 
World Racing Academy pod vedením 
trénerov Daniela Fahrnera a Martina 
Fahrnera. Je to preňho výborná príle-
žitosť porovnávať sa a trénovať spolu 
s  najlepším českým lyžiarom Kryšto-
fom Kryzlom a pretekármi bodujúcimi 
vo svetovom pohári. 
Počas letnej prestávky si rád vypĺňa 
voľný čas jazdou na bicykli po lesných 
či horských chodníkoch a ak už nemá 

dostatok fyzických síl, udržiava sa 
v mentálnej kondícii riešením matema-
tických hádaniek, ktoré veľmi obľubuje. 
Preto nás ani neprekvapí, že už stihol 
popri skvelej športovej kariére ukončiť 
inžinierske štúdium v Košiciach. 
K všetkým doterajším úspechom Ma-
tejovi zo srdca blahoželáme a už teraz 
sa tešíme na sledovanie jeho ďalších 
úspešných štartov a ešte úspešnejších 
dojazdov do cieľa. 

Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
FŠ PU 

ŠTUDENTI UNIPO NA BILBORDOCH V PREŠOVE
Svoje pôsobenie klub VK MIRAD PU 
Prešov propaguje prostredníctvom rôz-
nych marketingových nástrojov. Popri 
súkromných partneroch je súčasťou 
propagácie aj Prešovská univerzita  
v Prešove, ktorej spolu so spoločnos-
ťou MIRAD, s. r. o., patrí označenie ge-
nerálneho partnera. Samozrejmosťou 
je webová stránka, sociálne siete aj 
zápasový bulletin. Túto sezónu však 
volejbalový klub predstavil novinku, 
ktorá sa stretla s výrazne pozitívnou 
odozvou. V priebehu mesiacov február 
a apríl boli v meste Prešov umiestnené 
bilbordové plochy zobrazujúce hráčov 
s výraznou emóciou v tvári. Hráči sa 
z bilbordov neusmievali úmyselne. 
Prečo? „Plochy aj polep sme od nového 
roka získali prostredníctvom výhodnej 
sponzorskej dohody. Prvotne sme ich 
použili na propagáciu termínov do-
mácich zápasov. Pre personalizované 
bilbordové vizuály sme sa rozhodli pred 
finálovým turnajom v Slovenskom po-

hári, ale išlo príjemnú zhodu okolností. 
Realizácia prebehla tesne po zisku 
trofeje. Inšpirovali sme sa zahraničím. 
Postupne v dvoch fázach sme pred-
stavili hráčov tímu. Aj týmto spôsobom 
sme sa pokúsili zoznámiť obyvateľov 
mesta Prešov s naším kádrom. Pod 
farbami mesta celú sezónu bojujú  
a sú hrdí, že tu pôsobia, pričom ich 
väčšina nepozná. Tento spôsob propa-
gácie sa spája skôr s politickými kam-
paňami a v našich končinách ide skôr 
o unikát. Bojovný výraz v ich tvárach 
odzrkadľuje to, že za mesto, univerzitu 
a klub sú ochotní kedykoľvek zabojo-
vať a nechať na palubovke maximum,“ 
zhrnul Ing. Marián Palenčar, generálny 
manažér. 
Klubová filozofia VK MIRAD PU Prešov 
je postavená prioritne na výbere hráčov 
z východoslovenského regiónu. V zá-
kladnej zostave figurujú známe mená 
absolventov Prešovskej univerzity, ale 
aj jej aktuálni študenti. A práve tých ste 

mohli zahliadnuť v areáli univerzity na 
bilbordových plochách. Na februárových 
vizuáloch to bol Ivo Mikovčík, študent 
Fakulty zdravotníckych odborov PU  
a Marcel Lux, študent Fakulty športu PU. 
V apríli ich vystriedal Kamil Pavlinský, 
študent Fakulty športu PU. 

Mgr. Jana Palenčárová
Foto: klub VK MIRAD PU
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