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Slávnostný príhovor predniesol rektor
UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.:

Vaše Spektability, Honorability, vzácni
hostia, milé študentky a študenti, dámy a páni!

Po dlhšom čase sa stretávame akademickí
funkcionári Univerzity, fakúlt, učitelia, zamest−
nanci, študenti našej alma mater, ale aj po−
zvaní hostia, aby sme spoločne a slávnostným
spôsobom otvorili nový akademický rok 2004/
2005. V posledných rokoch sa stalo zvykom,
že vysoké školy na Slovensku otvorenie aka−
demického roka považujú za akúsi prestížnu
záležitosť vo vzťahu k iným vysokým školám,
s ktorou sa spájajú rôzne ďalšie akcie. Samo−
zrejme, že aj my na Univerzite si uvedomuje−
me mimoriadny význam a zmysel takejto uda−
losti, ktorá nemá iba spoločenský podtext, ale
je aj symbolickým odštartovaním ďalšieho aka−
demického roka. Aj keď sa niekoľko rokov na
Univerzite nekonalo spoločné slávnostné
otvorenie akademického roka, predsa sme sa
vo vedení Univerzity rozhodli neorganizovať
žiadne veľkolepé oslavy, so záplavou hostí a
odovzdávaním rôznych uznaní. Práve naopak,
okruh pozvaných hostí sme zúžili iba na tie
osobnosti, ktoré aj v minulosti prejavili svoj
úprimný záujem o život a dianie na Univerzi−
te. Ako pre rektora Univerzity je pre mňa roz−
hodujúce to, koľko študentov, učiteľov a ďal−
ších zamestnancov sa tejto udalosti zúčastňu−
je. Tým najlepšie prejavujú svoju príslušnosť
k Univerzite.

Akademický rok 2004/2005 je pre našu
Univerzitu významný najmä z troch dôvo−
dov.

Po prvé je to prvý akademický rok, ktorý
bude celý prebiehať pod taktovkou európ−
skeho vysokoškolského a výskumného
priestoru, do ktorého sme aj právne, nielen
fakticky vstúpili prijatím Slovenskej republi−
ky za člena Európskej únie. V tejto chvíli mi
neprichodí hodnotiť, do akej miery si to na
Univerzite všetci uvedomujú. Musíme však
každý na svojom pracovnom či funkčnom
mieste vyvinúť maximálne úsilie, aby sme
prekonali lokálne chápanie zmyslu vysoko−
školského vzdelávania orientovaného iba na
pedagogický proces, bez adekvátnej apliká−
cie vedeckých výsledkov vo výučbe. Takéto
zmýšľanie neprinesie v budúcnosti nič pozi−
tívneho, moderné univerzity toto pochopili
už dávno a preto sú aj kvalitatívne vo via−
cerých smeroch pred nami.

Po druhé v akademickom roku, ktorý prá−
ve otvárame, oslávime 45−ročné jubileum
vzniku UPJŠ. Deň, kedy sa tak stane, pripa−
dá na 24. november 2004. V tento deň pred
štyridsiatimi piatimi rokmi nadobudlo účin−
nosť vládne nariadenie č. 69/1959 Zb., kto−
rým bol stanovený názov univerzity v Koši−
ciach na “Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach“. Aby som však neskresľoval mla−
dú históriu Univerzity, k jej zriadeniu došlo
už niekoľko týždňov predtým, a to 12. 8.

1959 na základe vládneho uznesenia č. 58/
1959 Zb.

Do tretice dňa 13. mája 2005 si pripo−
menieme ešte jednu udalosť, ktorá má bez−
prostredný súvis s našou Univerzitou. Ide o
210. výročie narodenia významnej osobnosti
slovenských dejín Pavla Jozefa Šafárika. Pa−
vol Jozef Šafárik prekročil národný rámec a

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA
2004/2005 NA UPJŠ V KOŠICIACH

Slávnostné otvorenie akademického roka 2004/2005 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach sa uskutočnilo 20. septembra 2004 o 10. 00 hodine v aule Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach.

Ceremoniárka prof. RNDr. E. Čellárová, CSc., privítala Jeho Magnificenciu, rektora
UPJŠ, prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc., prorektorov UPJŠ prof. RNDr. Alexandra
Fehera, DrSc. a prof. MUDr. Igora Šullu, DrSc., PhDr. Ivana Šulca, CSc., predsedu Aka−
demického senátu UPJŠ, Spektabiles dekanov, prof. MUDr. Andreja Jenču, CSc., mim.
prof., dekana Lekárskej fakulty UPJŠ, doc. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekana Prírodove−
deckej fakulty UPJŠ, doc. JUDr. Máriu Bujňákovú, CSc., dekanku Právnickej fakulty UPJŠ
a prof. PhDr. Ladislava Lovaša, CSc., dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ.

Osobitne privítala primátora mesta Košice JUDr. Zdenka Trebuľu, akademických funk−
cionárov, členov Vedeckej rady UPJŠ a členov vedeckých rád fakúlt, členov Správnej
rady UPJŠ, profesorov, docentov a asistentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, študentov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj ostatných prítomných.

Slávnostný príhovor rektora UPJŠ prof.
JUDr. V. Babčáka, CSc., pri príležitosti

otvorenia akademického roka 2004/2005
na UPJŠ v Košiciach
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je osobnosťou prinajmenšom európskeho
rozmeru. Podľa názvu by mal takýto prívlas−
tok patriť aj kvalite našej Univerzity.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach sa hlási nielen k menu a pamiatke vý−
znamného kobeliarovského rodáka, ale aj k
duchovným tradíciám vzdelávania na vý−
chodnom Slovensku. Považuje sa za pokra−
čovateľku Universitas Cassoviensis, založe−
nej biskupom Benediktom Kišdym v januári
1657 a potvrdenej Zlatou bulou Košickej
univerzity vydanou cisárom Leopoldom I. o
tri roky neskôr.

Dosť už o histórii! Ako hovoril Horatius,
Carpe diem, využi deň! Radšej sa teda ve−
nujme súčasnosti a budúcnosti vysokého
školstva na Slovensku a našej alma mater.

Názov univerzita vznikol z latinského vý−
razu universitas, čo znamená celý − celkový.
Jedno, jediné slovo a aký hlboký zmysel a ši−
roký dosah. Ťažko by sme hľadali iné, výstiž−
nejšie slovné spojenie pre to, čo tvorí podsta−
tu univerzity. Pravda, dnes je názov univerzi−
ta veľmi populárny a začali ho používať aj iné
vysoké školy. Universitas vyjadruje poslanie
univerzít ako akýchsi chrámov, či katedrál po−
znania, vzdelania a múdrosti. Univerzity sú
tu preto, aby národy intelektuálne prežili, aby
vzdelanie bolo dostupné každému, mužovi i
žene, ľuďom bohatým duchom i chudobným
telom, aby vzdelanie nemalo svoje umelo
vytvorené hranice veku, pohlavia, jazyka, ná−
rodnosti, názorov, ideológie. Keď je pravda,
že inter arma silent musae, potom toto musí
platiť i v opačnom garde. Aby mlčali zbrane,
musia hovoriť múzy. Múzy sa vo všeobecnej
rovine zvyknú spájať s umením. Podľa môjho
úsudku je to značne zužujúci pohľad. Pre mňa
je takouto múzou a inšpiráciou univerzita so
svojimi tónmi, akordmi, obrazmi, dielami …,
čo sú pre mňa − metaforicky vzaté − študenti
ako základná inšpirácia, učitelia, cvičenia, se−
mináre, prednášky, skúšky, štátnice, ale aj vý−
skum a jeho produkt veda.

Univerzity treba chápať ako intelektuálnu
bázu, ako dušu rozvoja európskej spoločnos−
ti. Ony v prvom rade a nezastupiteľne kulti−
vujú európske morálne, etické a iné hodnoty
a európsky typ kultúry. Pred necelým polro−
kom sme sa stali aj oficiálne súčasťou európ−
skeho akademického priestoru. Nemožno však
povedať, že naše vysoké školy neboli zlož−
kou tohto priestoru i pred 1. májom 2004. Ich
participácia bola zreteľná v oblasti medziná−
rodných vzťahov riešením spoločných vedec−
kých projektov, spoluprácou s poprednými
univerzitami západnej Európy a pod. Spoluú−
časť našej Univerzity v európskom akademic−
kom prostredí sa prejavovala najmä v oblasti
vedy. Vedu chápem ako apolitickú, univer−
zálnu a nekonečnú kategóriu presahujúcu hra−
nice štátov, národov i poznania. Veda je a
ostane bez akýchkoľvek časových či priesto−
rových ohraničení. Na Slovensku všeobecne,
ale týka sa to aj našej Univerzity, však stále
chýba väčšia spoluúčasť na akademických
mobilitách. Študenti ani učitelia sa nepohy−
bujú v európskom akademickom priestore v
takom rozsahu, v akom by sme si to všetci

želali. V najbližšom
období je preto jednou
z ťažiskových úloh ve−
denia Univerzity zvý−
šenie počtu akademic−
kých mobilít študentov
a učiteľov. Výraznejšiu
účasť v tomto smere
však musia prejaviť sa−
motné fakulty, na kto−
rých je ťarcha konkrét−
neho zabezpečenia
týchto mobilít. Študen−
tov ponímam ako kľú−
čového partnera v aka−
demickej komunite.
Som presvedčený o
tom, že v budúcnosti
omnoho viac našich te−
rajších, ale i nádejných
študentov bude môcť
študovať v rozličných
krajinách a vďaka tomu
sa v Európe aj lepšie in−
tegrovať. Verím, že aj mladí ľudia z iných štá−
tov Európy prejavia záujem o štúdium na slo−
venských vysokých školách vrátane našej Uni−
verzity.

V Európe existuje značná rôznorodosť
univerzít. Samotná táto skutočnosť poskytu−
je veľký potenciál pre bohatú spoluprácu za−
loženú na rozdielnych záujmoch a silách. Po−
silnenie európskej spolupráce a zvýšenie aka−
demickej mobility najmä v druhom a treťom
stupni vysokoškolského vzdelávania je ne−
vyhnutné, napríklad aj formou podpory spo−
ločných doktorandských programov. Štu−
dentská mobilita sa podľa môjho presvedče−
nia stane kľúčovým pilierom európskej aka−
demickej kvality.

Podstatu univerzity tvoria učitelia a vedec−
kí pracovníci. Ich úlohou je poskytovať vzde−
lávanie na základe tvorivého vedeckého bá−
dania a poznania zákonitostí vývoja svojho od−
boru. Túto činnosť nemôže nikto z učiteľov brať
ako zamestnanie, ale ako poslanie, vyvierajú−
ce z vnútornej potreby vysokoškolského učite−
ľa čo najviac vedieť a odovzdať svojim študen−
tom. Toto však ešte nerobí z dobrého odborní−
ka i dobrého pedagóga. Pri plnení svojho po−
slania skutočný učiteľ nemôže zabúdať na to,
že študent je citlivou ľudskou bytosťou plnou
ideálov a očakávaní, ktorú ešte len čakajú ná−
strahy času, prostredia a skúšky života. Neber−
me preto študentovi túžbu po poznaní, po prav−
de, a motivujme ho k tomu. Učme študenta
pravde a majme úctu k pravde! Pretože také
morálne a etické základy správania sa, kona−
nia a jednania, aké študentovi poskytneme my,
také sa ponesú s nimi po celý život, príp. sa aj
neponesú. Môžete namietať, že toto treba ro−
biť skôr, v rodinách a na strednej škole. Bez
toho, aby som sa hral na psychológa, som pre−
svedčený, že práve na vysokej škole, na ktorú
vstupujú väčšinou bezprostredne po dosiahnutí
plnoletosti, sú študenti v tomto smere veľmi
zraniteľní. Zrazu sú postavení pred samostatné
rozhodovanie, napríklad komu veriť a či veriť.
Univerzita to nie je len odovzdávanie vedo−

mostí, toto zvládne každý učiteľ na istej úrov−
ni. Univerzita to sú aj vzťahy medzi učiteľmi,
ktoré nie sú vždy najlepšie a častokrát sa do
týchto vzťahov zaťahuje – bez toho, aby to chcel
– študent. Univerzita to sú aj vzťahy učiteľov k
študentom, v rámci ktorých prípadné arogant−
né správanie učiteľa môže študenta odradiť od
štúdia alebo zneistieť v rozhodovaní, čo je
správne a čo nie pri pólovo extrémnom po−
chlebovačnom správaní učiteľa. Buďme preto
k študentom kritickí, tam kde je to potrebné, aj
tolerantní, tam kde sa to dá, ale pred študen−
tom a voči študentovi zabudnime na rozpory,
alebo na názorové nezhody medzi nami. Naj−
mä súčasná doba je pretkaná množstvom nie
práve šľachetných medziľudských vzťahov. Reš−
pektujme preto morálne princípy a humanitné
tradície vysokoškolského prostredia. Uvedomu−
jem si, že som sa dotkol citlivej stránky medzi−
ľudských vzťahov, ale ako predstaviteľ tejto Uni−
verzity mám morálnu povinnosť upozorniť aj
na takéto možné a nežiaduce prejavy.

Uplynul už viac ako rok od nástupu no−
vého vedenia UPJŠ do funkcií. Za tento rok
sme prešli kus cesty pri realizácii predstáv,
ktoré sme si zapísali v najmä v Dlhodobom
zámere rozvoja UPJŠ v Košiciach na roky
2004 až 2010.

Nad textom tohto dokumentu sme vo ve−
dení Univerzity pracovali dlhšiu dobu. Uve−
domujem si, že ešte ťažšie, než vznikal, bude
ho realizovať v praxi. História nás však učí,
že dobré a všeobecne prospešné veci sa
nikdy nerodili ľahko, vyžadovali si isté obe−
te, cícerky potu i konfliktné situácie. V tejto
súvislosti ma napadá známy výrok ešte zná−
mejšieho anglického filozofa Johna Locka o
tom, že nové názory sú vždy podozrivé.

V Dlhodobom zámere Univerzity, ktorý
chápem ako akési univerzitnou verejnosťou
kontrolovateľný certifikát o zámeroch vedenia
Univerzity na nasledujúce roky sú sformulo−
vané úlohy vo všetkých oblastiach pôsobenia
našej vysokej školy. Pre krátkosť času sa samo−
zrejme o nich zmieniť nemôžem. Čo však mô−

Zľava: prof. PhDr. L. Lovaš, CSc., doc. JUDr. M. Bujňáková, CSc.,
prof. RNDr. A. Feher, DrSc., PhDr. I. Šulc, CSc., prof. JUDr. V.
Babčák, CSc., prof. MUDr. I. Šulla, DrSc., prof. RNDr. E. Čelláro−
vá, CSc., prof. MUDr. A. Jenča, CSc., doc. RNDr. P. Sovák, CSc.
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žem urobiť, to je informácia, že dnešným dňom
začala byť verejnosti prístupná nová webová
stránka našej univerzity, na ktorej môžete za−
chytiť takpovediac „pulz života“ Univerzity.
Nová webová stránka Univerzity je určená kaž−
dému, kto sa zaujíma o vysokoškolské dianie.
Najmä tí zo študentov, ktorí doposiaľ nemali
možnosť bližšie spoznať život na našej vysokej
škole, tak môžu urobiť už dnes.

Milí prváci, dovoľte mi v tejto chvíli vy−
sloviť niekoľko slov, ktoré sú adresované naj−
mä vám. Svoje štúdium začínate na Univer−
zite, ktorá je klasickou univerzitou. Má štyri
fakulty, lekársku, prírodovedeckú, právnic−
kú a fakultu verejnej správy. Prioritou vede−
nia Univerzity pre ďalšie obdobie je však roz−
šíriť počet fakúlt Univerzity minimálne o jed−
nu fakultu humanitného zamerania. Tým sa
naplní myšlienka klasického chápania uni−
verzitného štúdia na UPJŠ.

K začiatku septembra mala naša Univer−
zita 6 605 študentov v dennej i v externej
forme. Najväčší počet študentov študuje na
Lekárskej fakulte − 2 472, na Prírodovedec−
kej fakulte je to 2 118 študentov. Právnická
fakulta má 1 205 študentov a Fakulta verej−
nej správy 810 študentov. Do prvého roční−
ka bolo prijatých:
• na Lekársku fakultu 609 študentov,
• na Prírodovedeckú fakultu 1 219 študentov,
• na Právnickú fakultu 343 študentov a
• na Fakultu verejnej správy 258 študen−

tov.
Tieto počty však treba brať orientačne,

pretože veľa študentov sa do dnešného dňa
nezapísalo a preto presné čísla budú známe
až koncom septembra.

Na Univerzite sa realizujú všetky tri stup−
ne vysokoškolského vzdelávania, t. j. baka−
lárske, magisterské, resp. doktorské a dokto−
randské štúdium.

Na Univerzite pracuje 1 212 zamestnan−
cov (vo fyzických osobách), z toho je 488 uči−
teľov a 86 zamestnancov výskumu a vývoja.
UPJŠ má 55 profesorov a 125 docentov.

Súčasťou Univerzity sú aj rôzne univer−
zitné pracoviská ako napríklad Katedra jazy−
kov, Katedra telesnej výchovy, Botanická

záhrada, Akademická
knižnica a pod.

Milé študentky, milí
študenti, hovoril som o
chápaní Univerzity ako
o katedrále poznania,
vzdelania a múdrosti.
Berte vaše štúdium se−
riózne a vážne ako prvý
predpoklad pre vašu
budúcu úspešnú život−
nú dráhu. Apelujem na
vás, aby ste sa od pr−
vých dní príchodu na
Univerzitu začali po−
dieľať na posilnení zá−
kladov architektúry,
ktorú kedysi dávno
múdri predchodcovia
nazvali universitas.
Duch tejto architektúry,

to je duch akademických slobôd a tradícií,
vedy, vzdelávania, ale aj akademickej kultúry.
Dovolávam sa pozornosti aj vašich starších ko−
legov, najmä aby ste pomáhali tým mladším
vniknúť do akademického prostredia dôstojne
a bez dramatických dopadov na ich duševný a
tým i fyzický stav. Študentov potrebujeme ako
soľ, sú predsa kľúčovým partnerom v akade−
mickej komunite.

Johann Wolfgang Goethe kedysi povedal
„Niet nič horšie ako učiteľ, ktorý nevie viac,
ako žiaci potrebujú“. Platnosť tohto výroku sa
určite prenesie aj cez ďalšie stáročia. Vo vzťa−
hu k tejto myšlienke nie je rozhodujúce to, či
učiteľ bude reálna ľudská bytosť alebo iba aká−
si virtuálna existencia, či vzdelávanie bude pre−
biehať vo forme hovoreného slova a písaného
textu, teda základnými komunikačnými
prostriedkami, alebo prostredníctvom e−lear−
ningu, príp. takými formami, ktoré vymyslí
niekto, kto ešte neucítil matkino lono. Pokiaľ
bude existovať vzťah učiteľ – študent, učiteľ
musí odovzdať študentovi vždy viacej poznat−
kov, vedomostí a skúseností, než potrebuje na
skúšku. Toto si musí uvedomiť každý vysoko−
školský pedagóg na Univerzite, bez ohľadu na
kvalifikačný stupeň. Naplnenie tohto výroku
však od učiteľov žiada viac, než samotný vý−
klad problematiky, ktorá je v konkrétnom čase
témou prednášky, seminára, cvičenia. Viac však
znamená v prvom rade robiť výskum, aby iní
mohli o nás povedať, že sme vytvorili a sme
predstaviteľmi určitej vedeckej školy, že sme
pre rozvoj svojho odboru odovzdali maximum
toho, čo od nás verejnosť očakáva a študenti
oprávnene požadujú. Pretože prejde rok, dva,
päť, a ani si to spočiatku neuvedomíme, ale
dobré meno, dobrá povesť, good will Univer−
zity sa rozplynie do neznáma. Toto všetko sú−
visí s kvalitou vysokoškolského vzdelávania a
vedeckej činnosti, ktorá musí ísť ruka v ruke
ako zvyknú chodiť dvaja, ktorí sa majú radi.
Dobré vzdelávanie nie je možné bez dobrej
vedy. S ľútosťou musím konštatovať, že na Slo−
vensku sa v súčasnosti razí trend kvantity ako
prvovýznamový faktor vysokoškolského vzde−
lávania. Robia to tak samotné vysoké školy, ale
štát im svojou politikou financovania vysoké−

ho školstva k tomu nepriamo i priamo napo−
máha. Verím, že toto je akési prechodné ob−
dobie, ktoré má svoje objektívne, ale žiaľ i sub−
jektívne príčiny a ktorému sa asi nedalo vy−
hnúť. Verím však aj v to, že o niekoľko rokov
zvíťazí múdrosť, zdravý rozum, slušnosť a že
demagógia a populizmus na vysokých školách
stratia svoju fiktívnu silu v prospech kvality vo
všetkých oblastiach vysokoškolského pôsobe−
nia. Pokiaľ veríme v určité zákonitosti vývoja
ľudstva a ľudskej spoločnosti, tak potom toto
je určite primárnou zákonitosťou vo vzdeláva−
ní. Skôr či neskôr sa na trhu práce, myslím tým
nie východoslovenský trh, ale európsky trh prá−
ce, uplatnia iba tí, ktorí budú absolventmi kon−
krétnej vysokej školy. Je to zákonitý a samočis−
tiaci proces, v ktorom prežijú iba kvalitné vy−
soké školy.

Nech mi odpustia tí, ktorí sú múdrejší a
možno aj diplomatickejší, ale musím konšta−
tovať, že naša Univerzita síce je na popredných
miestach vo viacerých kvalitatívnych, no naj−
mä kvantitatívnych ukazovateľoch, ale platí to
pre rámec lokálnych dimenzií. Žiaľ, v súčas−
nosti sa väčšinou iba blížime k európskym pa−
rametrom. Za nami je doba, kedy sme sa mohli
uspokojiť s pozitívnym hodnotením v rámci slo−
venskej akademickej verejnosti. Pokiaľ budú
naše fakulty a ďalšie vedecko−pedagogické pra−
coviská vidieť svoje poslanie iba vo vzdeláva−
ní študentov a nie aj vo vede, resp. symbióze
vedy a vzdelávania, veľa sa toho nezmení ani
v ďalších rokoch po vstupe do Európskej únie.
Od symbiózy vedy a vzdelávania sa bude v
budúcnosti odvíjať aj financovanie vysokých
škôl. Nie však preto zdôrazňujem práve túto
myšlienku. Vyšší objem finančných prostried−
kov podľa vedeckých výsledkov bude dôsled−
kom kvalitatívneho posunu v činnosti vysokej
školy, a nie príčinou tohto posunu. Som pre−
svedčený, že na našej alma mater je dosť pro−
fesorov a docentov, ale aj mladých ľudí, ktorí
síce najvyššie akademické a vedecko−pedago−
gické méty ešte nedosiahli, ale ktorí sú presved−
čení o pravdivosti tejto axiómy a sú za smero−
vanie UPJŠ v tomto azimute.

Dámy a páni, týmto vyhlasujem akade−
mický rok 2004/2005 na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach za otvorený.

Po slávnostnom príhovore rektora pred−
niesli slávnostné prejavy dekani fakúlt prof.
MUDr. A. Jenča, CSc., doc. RNDr. Pavol So−
vák, CSc., dekanka doc. JUDr. M. Bujňáko−
vá, CSc., prof. PhDr. L. Lovaš, CSc. K prí−
tomným členom slávnostného zhromaždenia
sa srdečne prihovoril aj primátor mesta Ko−
šice JUDr. Z. Trebuľa.

Slávnostnú atmosféru na záver umocnili
tóny hudby v podaní Brass kvinteta študen−
tov košického konzervatória.

Ceremoniárka prof. RNDr. E. Čellárová,
CSc., ukončila slávnostné zhromaždenie so
želaním, aby akademický rok 2004/2005 bol
pre všetkých učiteľov a študentov úspešný a
aby sa každému podarilo dosiahnuť kvalitné
výsledky vo vzdelávaní, výskume a v štúdiu.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

Príhovor primátora mesta Košice JUDr. Z. Trebuľu
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AKTUALITY Z VEDECKEJ
RADY UPJŠ

Vedecká rada UPJŠ konaná
dňa 4. júna 2004

• odovzdanie menovacích dekrétov za čle−
nov Vedeckej rady UPJŠ prof. I. Šullovi a
doc. J. Sabovi s účinnosťou od 21. 5. 2004
pre funkčné obdobie 2004 až 2007;

• prerokovanie a schválenie správy o ve−
deckovýskumnej a publikačnej činnosti
UPJŠ za rok 2003;

• schválenie kritérií pre obsadzovanie miest
hosťujúcich profesorov a hosťujúcich do−
centov na UPJŠ;

• schválenie postupu pri udeľovaní čestné−
ho titulu „profesor emeritus“ na UPJŠ;

• schválenie návrhu kandidátov prof.
RNDr. Leva Bukovského, DrSc., za člena
Akreditačnej komisie pre oblasť matema−
tika a štatistika – matematická logika a
prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., za člena
Akreditačnej komisie pre oblasť právo.

AKTUALITY Z KOLÉGIA
REKTORA UPJŠ

Kolégium rektora konané
dňa 3. mája 2004

• vyhodnotenie vedeckovýskumnej a pub−
likačnej činnosti UPJŠ za rok 2003;

• prerokovanie správy o majetkovom au−
dite na UPJŠ;

• prerokovanie informatívnej správy o pro−
pagácii UPJŠ vo vzťahu k verejnosti;

• informácia o činnosti, stave a problémoch
účelových zariadení UPJŠ (na Zemplín−
skej šírave, v Danišovciach, na Opátke,
autodoprava UPJŠ);

• informácia o tom, že UPJŠ v Košiciach
bola vybratá na základe podaného pro−
jektu do siete Manažment kvality dokto−
randských študijných programov v rám−
ci EUA (Európska asociácia univerzít);

Kolégium rektora konané
dňa 7. júna 2004

• schválenie termínu jednotného slávnost−
ného otvorenia nového akademického
roka 2004/2005 dňa 20. 9. 2004 v aule
Lekárskej fakulty UPJŠ;

• prerokovanie časového harmonogramu
Akademických dní UPJŠ v akademickom
roku 2004/2005;

• prerokovanie návrhu časového a obsaho−
vého plánu zasadnutí Kolégia rektora
UPJŠ na akademický rok 2004/2005;

• prerokovanie návrhu Poriadku pre hod−
notenie výučby študentmi a absolventmi
UPJŠ v Košiciach;

• informácia o zasadnutí Komisie pre pre−
skúmanie rozhodnutia o neprijatí na štú−
dium UPJŠ, konanej dňa 15. 7. 2004;

Dňa 9. 9. 2004, podobne ako aj po minulé
roky v septembri, sa na začiatku nového aka−
demického roka uskutočnil Pedagogický deň
učiteľov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Pracovné konanie tohto pedagogického
dňa za prítomnosti rektora UPJŠ prof. JUDr.
Vladimíra Babčáka, CSc., otvorila v zasadač−
ke fakulty doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.,
dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Vo svojom vstupnom referáte venovala po−
zornosť najmä aktuálnym otázkam rozvoja
fakulty, príprave nového akademického roka
2004/2005, akreditácii fakulty, finančným a
materiálnym podmienkam fakulty a ďalším
organizačným zmenám na fakulte.

JUDr. Imrich Kanárik, CSc., prodekan
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre pe−
dagogickú činnosť, oboznámil prítomných s
aktuálnymi otázkami pedagogického proce−
su v novom akademickom roku 2004/2005
– najmä so zmenami v študijnom a skúško−
vom poriadku, s kreditovým štúdiom v pr−
vom a druhom ročníku denného štúdia.

S aktuálnymi otázkami vedecko−výskumnej
činnosti, so zapojením učiteľov do riešenia

grantových projektov VEGA, KEGA a ďalších
vedeckovýskumných zahraničných projektov,
či so zapojením najmä mladších kolegov do
riešenia vedeckovýskumných projektov, s prob−
lematikou doktorandského štúdia a čiastočný−
mi výsledkami publikačnej činnosti účastníkov
tejto pedagogickej konferencie oboznámila
prodekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.

O zahraničných vzťahoch Právnickej fa−
kulty UPJŠ v Košiciach a o pracovisku vý−
počtovej techniky informoval prodekan pre
zahraničné styky JUDr. Vladimír Vrana, CSc.

V ďalšej časti pracovného zasadnutia vy−
stúpili učitelia fakulty s námetmi a návrhmi
na zlepšenie jednotlivých oblastí činnosti fa−
kulty.

Na záver pedagogického dňa pani dekan−
ka popriala v novom akademickom roku
2004/2005 všetkým učiteľom veľa zdravia,
šťastia a pohody v osobnom i pracovnom
živote.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

Na pozvanie starostu obce Kobeliarovo
Jána Kolesára uskutočnili 13. 9. 2004 rektor
UPJŠ prof. JUDr. V. Babčák, CSc., spolu s
členmi vedenia UPJŠ prof. A. Feherom a prof.
E. Čellárovou pracovnú návštevu v Kobelia−
rove.

V priestoroch pamätného domu P. J. Šafá−
rika diskutovali o možnosti vzájomnej spolu−
práce najmä v súvislosti s blížiacimi sa osla−
vami 210. výročia narodenia tejto významnej

PEDAGOGICKÝ DEŇ UČITEĽOV
NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UPJŠ

PRACOVNÁ NÁVŠTEVA V KOBELIAROVE

Pamätný dom P. J. Šafárika v Kobeliarove. Zľava: prof. JUDr. V. Babčák,
CSc., Ján Kolesár (starosta Kobeliarova), prof. JUDr. E. Čellárová, CSc.
a prof. RNDr. A. Feher, DrSc.

osobnosti slovenských národných dejín. Sta−
rosta obce Kobeliarovo J. Kolesár predstavil
problémy spojené s prevádzkovaním múzea
P. J. Šafárika. Rektor prof. Babčák ubezpečil
starostu, že Univerzita sa v rámci svojich mož−
ností bude aj naďalej podieľať na zveľaďovaní
tejto historickej kultúrnej pamiatky.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ
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V pondelok 13. septembra 2004 sa usku−
točnilo pracovné stretnutie rektora UPJŠ prof.
JUDr. V. Babčáka, CSc. a ďalších akademic−
kých funkcionárov UPJŠ s primátorom mesta
Rožňava Ing. F. Kardošom a prednostom Ob−
vodného úradu v Rožňave Ing. J. Szölössom
na pôde rožňavského regiónu.

Rektor v príjemnom prostredí mestskej rad−
nice takto reagoval spolu s dekanom FVS prof.
PhDr. L. Lovašom, CSc., na ponuku vzájom−
nej možnej spolupráce v oblasti vysokoškol−
ského vzdelávania formou otvorenia externé−
ho štúdia FVS v rámci detašovaného praco−

viska PF UPJŠ v Rožňave. V rámci diskusie
dekan FVS prof. L. Lovaš navrhol, aby boli v
čo najkratšom termíne bližšie špecifikované
reálne predstavy a konkrétne podmienky pre
otvorenie tejto formy štúdia v Rožňave. V pria−
teľskej atmosfére sa do diskusie zapojili pro−
rektor UPJŠ prof. RNDr. A. Feher, DrSc., de−
kan PF doc. RNDr. P. Sovák, CSc., predsed−
níčka AS FVS prof. Ing. N. Štangová, CSc. a
prodekan PF doc. RNDr. D. Šveda, CSc.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

Začiatok akademického roku tradične sprevá−
dza určitá slávnostná atmosféra. Plní očakávania a
napätia sú najmä tí, ktorí prvýkrát prekračujú prah
základnej školy, ale tešia sa aj mnohí ostatní, aj
keď iným spôsobom, zo strednej či vysokej školy.

Keďže školy existujú v rôznych krajinách a
rôznych štátoch s rôznymi politicko−ekonomic−
kými a spoločensko−kultúrnymi podmienkami,
naplnenie ich poslania a reálny chod ich fun−
govania je determinovaný týmito reáliami. Nie
je to inak ani v našich slovenských podmien−
kach. Už pred septembrom sa v tlači a iných
masmédiách objavovali články o problémoch
nášho školstva, počínajúc od materských škôl
až po vysoké školy. Hovorí sa o reformách a
ekonomickej, či finančnej situácii v školstve.

Bohužiaľ, nejde o nič nové v tomto štáte
slovenskom: tento problém je už niekoľko ro−
kov opakujúci sa. A rieši sa racionalizáciou,
šetrením, prepúšťaním. Určite pre tých, ktorých
sa to bezprostredne dotýka, otvorenie školské−
ho roku nebolo až takou slávnostnou chvíľou.

To, že slávnostná chvíľa pri otváraní nové−
ho školského roku sa môže zmeniť na tragédiu,
mohli sme sa dozvedieť z novinových stránok a
z televíznych záberov, ktoré nikoho nenechali
ľahostajnými k danej udalosti. Ozbrojení útoč−
níci obsadili 1. strednú školu v osetskom meste
Beslan na juhu Ruska a zajali mnoho detí a do−
spelých. Presný počet obetí tejto tragickej uda−
losti sa asi nikdy nedozvieme. Veď prváčika do
školy nesprevádzajú iba súrodenci a rodičia, ale
aj starí rodičia a niekedy aj ostatní príbuzní. Pre
všetkých je to slávnostná chvíľa, každý člen ro−
diny chce byť pri takejto udalosti. Mnohým sa
ani nesnívalo, že takáto situácia môže byť zne−
užitá na niečo iné a že namiesto radosti a šťast−
ných chvíľ príde strach, žiaľ a bolesť.

Prvého septembra 2004 deti a aj ich rodičov,
či ostatných sprevádzajúcich teroristi hneď ráno
zahnali z dvora, kde sa konala slávnosť začatia

Pracovné stretnutie
akademických funkcionárov UPJŠ

s predstaviteľmi mesta Rožňava

QUO VADIS HOMO SAPIENS?
Zamyslenie sa nad udalosťami posledných týždňov

na prahu nového akademického roku

nového školského roka, do telocvične, ktorá bola
zamínovaná. Niekoľkým deťom sa podarilo skryť
a následne utiecť. Tí potvrdili, že teroristi sa vy−
hrážali, že pri začatí útoku na oslobodenie ruko−
jemníkov, vyhodia budovu do povetria. Každý z
nás už vie, ako skončila trojdňová dráma, aj keď
podrobnosti obsadenia a najmä „oslobodenia“
školy zostávajú nejasné. Oficiálne tam zomrelo
330 ľudí, avšak viac ako 200 ľudí zostalo nezvest−
ných. Kto z nás zažil obraz podobný obrazu z
hororového filmu: po meste blúdia desiatky zú−
falých matiek, ktoré prosia vojakov a lekárov, aby
im našli aspoň telo dieťaťa?

Mementom pre nás zostáva nasledujúci ob−
raz: polozbúraná škola a pri nej plno kvetov,
sviečky, detské topánky, zošity a fľaše vody, ktoré
majú symbolizovať tekutinu, ktorá rukojemní−
kom tak veľmi po tri dni chýbala. A ešte jeden
obraz: šesťročný Robert sa hádže na nemocnič−
nom lôžku, chce utiecť. Počuje a chápe, čo mu
hovoria, ale nechce otvoriť oči. Nevie, že jeho
matka je už po smrti, stále ju volá. Pre Roberta
to mal byť prvý školský deň, veľký sviatok. Chlap−
ca zachránila matka, keď ho vyhodila z okna.

Kvôli šoku a veľkému stresu je na tom rov−
nako aj stovka ďalších detí, ktoré boli tri dni
zavreté v beslanskej škole. Najhoršie je, že mno−
hým nebudú vedieť pomôcť ani ich najbližší.
Mnohé matky prežili tú hrôzu s nimi a niektorí
otcovia, ktorí boli zastrelení teroristami, medzi
prvými z obavy pred ich skorou potenciálnou
revoltou, sa už domov ani nevrátia.

Deti a pozostalí potrebujú pomoc. Svet sa
ozval. Ak nie každý s materiálnou pomocou,
tak aspoň s morálnou podporou. Každý teroris−
tický akt je hodný iba odsúdenia. Nemožno ho
ospravedlniť nijakými ideami a právami, ktoré
sú proti ľudskosti a imperatívu: ži a nechaj žiť!

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

• aktualizácia požiadaviek na začatie no−
vých stavieb v rokoch 2005 – 2007;

• informácia o pracovnom stretnutí rekto−
ra prof. V. Babčáka a prorektora prof. A.
Fehera s predsedom Košického samo−
správneho kraja RNDr. R. Bauerom;

• informácia o ubytovacej kapacite pre štu−
dentov UPJŠ v KOSMALT−e;

• informácia o návšteve rektora Univerzity
verejnej správy a financovania z Duisbur−
gu na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafá−
rika v Košiciach v dňoch 18. – 19. 6.
2004;

• informácia o návrhu na uzavretie zmlu−
vy s firmou Cígler software Slovakia vo
veci zabezpečenia antivírového systému
AVG 7;

Kolégium rektora konané v UVZ
Opátka dňa 28. júna 2004

• zhodnotenie akademického roka 2003/
2004 v oblasti vysokoškolského vzdelá−
vania, vedy a výskumu, zahraničných
vzťahov, informačných a komunikačných
technológií, organizácie a riadenia, vrá−
tane služieb verejnosti a investičných zá−
merov.

Kolégium rektora konané
dňa 6. septembra 2004

• informácia o príprave akademického roka
2004/2005;

• informácia o príprave Akademických dní
UPJŠ (jesenná časť);

• prerokovanie informatívnej správy o pl−
není rozpočtu za I. polrok 2004 a
viaczdrojového financovania UPJŠ.

• prerokovanie návrhu pravidiel rozdeľo−
vania dotácie zo štátneho rozpočtu na fa−
kulty, rektorát a celouniverzitné praco−
viská UPJŠ v Košiciach pre obdobie ro−
kov 2005 – 2007;

• prerokovanie návrhu na zvýšenie počtu
novoprijatých doktorandov od 1. 10.
2004;

• prerokovanie rozpisu účelovej dotácie zo
štátneho rozpočtu na valorizáciu platov
a štipendií doktorandov od 1. 8. 2004;

• informácia o návrhu vydania poriadku
akreditácie študijných programov UPJŠ v
Košiciach;

• schválenie časového a obsahového plá−
nu zasadnutí Kolégia rektora na akade−
mický rok 2004/2005;

AKTUALITY Z VEDENIA UPJŠ

Vedenie UPJŠ konané
dňa 10. mája 2004

• odsúhlasenie poplatku ako členský prí−
spevok UPJŠ pre Združenie karpatského
regiónu;

• informácia o príprave hodnotenia činnos−
ti UPJŠ a fakúlt za akademický rok 2003/
2004;

• prerokovanie prípravy akademického
roka 2004/2005;
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Rozhovor
s doc. RNDr. Sergejom Mochnackým, CSc.,
riaditeľom Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Návštevníci uprostred Ekologickej náučnej plochy
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

• odsúhlasenie členského príspevku pre
združenie ProScientia − združenia infor−
mačných špecialistov na podporu vedy,
ktorého zakladajúcim členom je od roku
1998 Univerzitná knižnica UPJŠ;

• prerokovanie návrhu rozpisu limitov po−
honných látok na rok 2004;

• prerokovanie návrhu na určenie limitov
na služobné mobilné telefóny pre zamest−
nancov UPJŠ;

• informácia o projekte, podanom v tretej
výzve systému podpory euroregionálnych
aktivít na roky 2003 a 2004 pod názvom
Kancelária európskych projektov na UPJŠ
v Košiciach;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 17. mája 2004 (za účasti

vedenia Lekárskej fakulty)
• prerokovanie výročnej správy o hospo−

dárení Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
za rok 2003;

• prerokovanie návrhu Postupu pri udeľo−
vaní čestného titulu „profesor emeritus“
na UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie návrhu kritérií pre obsadzo−
vanie miest hosťujúcich profesorov a hos−
ťujúcich docentov na UPJŠ v Košiciach;

• informácia o účasti študentov UPJŠ − fut−
balistov na Medzinárodnom turnaji uni−
verzít v halovom futbale v Eindhovene
(Holandsko) v dňoch 20. – 23. 5. 2004;

• prerokovanie návrhu limitov na telefón−
ne linky zamestnancov Rektorátu UPJŠ na
rok 2004;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 24. mája 2004 (za účasti

vedenia Prírodovedeckej fakulty)
• prerokovanie výročnej správy o hospo−

dárení Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Ko−
šiciach za rok 2003;

• odsúhlasenie stanoviska Prírodovedeckej fa−
kulty k pripomienkam Akreditačnej komi−
sie k študijnému programu environmentál−
na ekológia predloženého na akreditáciu;

• informácia o organizovaní konferencie o
magnetizme fyzikálnou komunitou Príro−
dovedeckej fakulty;

• informácia rektora o zasadnutí Slovenskej rek−
torskej konferencie v Prešove dňa 21. 5. 2004;

• informácia o pozvánke na vedecké sym−
pózium Spoločenské vedy a vzdelávanie,
ktoré sa pod záštitou M. Fronca, ministra
školstva SR, uskutoční 9. 11. 2004 na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre;

• informácia o slávnostnej promócii absol−
ventov Lekárskej fakulty UPJŠ dňa 2. 7.
2004 v aule LF UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie akreditačného spisu Práv−
nickej fakulty UPJŠ vo veci akreditácie
študijného odboru právo;

• prerokovanie akreditačného spisu Fakul−
ty verejnej správy UPJŠ vo veci akreditá−
cie študijných programov Psychológia,
Sociálna práca a Verejná správa;

• návrh Smernice č. 2/2004 týkajúcej sa re−
gistratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu UPJŠ v Košiciach a jej súčastí;

Botanická záhrada je vedeckým a peda−
gogickým pracoviskom UPJŠ. Môžete nám
prezradiť niečo z jej histórie?
� História Botanickej záhrady sa datuje od
roku 1950. Pôvodne bola zriadená ako Bo−
tanický ústav Vysokej školy poľnohospodár−
skeho a lesníckeho inžinierstva. V tom čase
mala rozlohu cca 3 ha a riadilo ju kurató−
rium. Táto vyčlenená plocha nebola dosta−
čujúca na založenie a výstavbu Botanickej
záhrady a preto po zvážení rozvojových zá−
merov bola vytypovaná plocha pod Rozáliou
v mestskej časti Košice−Sever. Od roku 1953
prešla Botanická záhrada do rezortu Sloven−
skej akadémie vied a v roku 1964 bola pri−
členená k UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti sa
rozprestiera na ploche 30 ha.

Botanická záhrada ponúka množstvo ak−
tivít. Spomeňte aspoň niektoré z nich, či už
z oblasti edukačnej, výskumnej, osvetovej
alebo spoločenskej.
� V edukačnej oblasti Botanická záhrada
vytvára podmienky pre výučbu botanických
disciplín, ktoré sa realizujú v Ústave biolo−
gických a ekologických vied Prírodovedec−
kej fakulty UPJŠ. Tie spočívajú v príprave a
poskytovaní materiálov na cvičenia z pred−
metov ako napr. botanika, fytopatológia, fy−
ziológia rastlín, atď., pričom priamo zabez−
pečuje výučbu v predmetoch ekológia rast−
lín a geobotanika. Naši zamestnanci sú kon−
zultantmi a oponentmi diplomových prác a
zúčastňujú sa terénnych cvičení. Spoluprá−
ca s Prírodovedeckou fakultou nevylučuje
možnosť spolupráce aj s inými fakultami
UPJŠ. Sme ochotní o návrhoch diskutovať a
hľadať možnosti ako nazhromaždené infor−
mácie poskytnúť pre rozšírenie, možno aj
skvalitnenie niektorých predmetov súvisia−
cich s botanickými, ekologickými, environ−
mentálnymi a fytopatologic−
kými otázkami.
� Vo výskumnej oblasti sa za−
meriavame hlavne na riešenie
úloh základného výskumu z
oblasti fytocenológie, ekológie
a environmentalistiky. Sme
úspešným riešiteľom granto−
vých projektov VEGA, okrem
toho dlhodobo zabezpečuje−
me šľachtiteľský program vy−
braných zástupcov tropických
orchideí. V rámci medzinárod−
ných aktivít organizujeme ve−
decké konferencie, sympóziá a
odborné semináre. Spome−
niem, že sa v dňoch 28. sep−
tembra až 1. októbra 2004
uskutočnila VI. medzinárodná
konferencia Anthropization

and Environment of
Rural Settlements
Flora and Vegeta−
tion v Učebnom a
výcvikovom zaria−
dení UPJŠ v Dani−
šovciach.
� Editovanie ve−
deckého periodika
THAISZIA. Journal
of Botany prezen−
tuje aktuálne vý−
sledky výskumu v botanických a ekologic−
kých vedách. Mimoriadne zaujímavý je Her−
bár, v ktorého databáze evidujeme 32 000
herbárových položiek. Medzi nimi sú aj vzác−
ne zbery z konca 19. storočia.
� Areál Botanickej záhrady UPJŠ je celo−
ročne sprístupnený širokej verejnosti. Hoci
máme plány na ďalšie rozšírenie svojich ak−
tivít, pretrvávajúcim problémom je dlhodobé
nedofinancovanie a momentálna nepriazni−
vá až kritická situácia v nedostatku finanč−
ných prostriedkov na zabezpečenie jej čin−
nosti.

Mohli by ste nám predstaviť ekologickú
náučnú plochu na oddelení dekoratívnej fló−
ry?
� Okrem už jestvujúcich expozícií, akými
sú napr. expozícia tropickej a subtropickej fló−
ry, arborétum − dendrologické zbierky, geno−
fondová zbierka ohrozených rastlín a Herbár,
sa buduje expozícia autochtónnej a introdu−
kovanej flóry mierneho pásma. Táto expozí−
cia dostala pomenovanie Ekologická náučná
plocha, pretože koncepcia, obsahové zame−
ranie, záhradnícke a architektonické stvárne−
nie má zabezpečiť prezentáciu vegetácie z hľa−
diska ochrany biodiverzity a prispieť k tvorbe
a ochrane životného prostredia.
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Plody banánovníka obyčajného
(Musa x paradisiaca)

Magnólia soulangova
(Magnolia x soulangiana)

• informácia o prvom pracovnom stretnutí
zástupcov univerzít a Európskej tematic−
kej siete zameranej na manažment kvali−
ty doktorandských študijných programov;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 31. mája 2004

(za účasti vedúcich zamestnancov
Rektorátu UPJŠ)

• analýza výsledkov hospodárenia za rek−
torát a celouniverzitné pracoviská UPJŠ
za rok 2003;

• informácia o zaplatení členského príspev−
ku pre Slovenskú rektorskú konferenciu
na rok 2004;

• informácia o uzneseniach a stanoviskách
Slovenskej rektorskej konferencie z 21.
5. 2004;

• informácia o slávnostnom odovzdávaní
diplomov o priznaní akademického titu−
lu doktor práv dňa 25. 6. 2004 na Práv−
nickej fakulte UPJŠ;

• informácia o slávnostnej promócii absol−
ventov Právnickej fakulty UPJŠ 1. 7. 2004;

• prerokovanie zoznamu schválených
grantových žiadostí VVGS na rok 2004;

• informácia rektora o pozvaní na schôdzu
Národnej rady SR dňa 15. 6. 2004, na
ktorej prezident SR I. Gašparovič zloží
Ústavou Slovenskej republiky predpísa−
ný sľub;

• prerokovanie akreditačného spisu Lekár−
skej fakulty UPJŠ, vo veci akreditácie
týchto študijných programov: bakalárske
štúdium pre študijné odbory Fyziotera−
peut, Laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo, Pô−
rodná asistencia a magisterské štúdium
pre študijné odbory Fyzioterapeut, Labo−
ratórne vyšetrovacie metódy v zdravot−
níctve a Verejné zdravotníctvo;

• návrh Príkazu rektora č. 6/2004 na reali−
záciu úsporných opatrení pri používaní
služobných telefónnych liniek a mobil−
ných telefónov pre služobné účely za−
mestnancami UPJŠ, rektorátu;

• aktualizácia požiadaviek na začatie sta−
vieb v rokoch 2005 – 2007 v zmysle po−
žiadaviek MŠ SR;

• informácia o zasadnutí komisie pre per−
sonálny audit;

• informácia o zasadnutí komisie pre prí−
pravu pravidiel na delenie dotácií zo štát−
neho rozpočtu;

• informácia o zasadnutí komisie pre uby−
tovanie študentov;

• informácia o zaslaní žiadostí o podporu
projektov v rámci programu APVT v roku
2004;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 7. júna 2004

• prerokovanie návrhu časového a obsaho−
vého plánu zasadnutí Kolégia rektora na
akademický rok 2004/2005;

• informácia o návrhu na spoločné sláv−
nostné otvorenie akademického roka
2004/2005;

� Ekologická náučná plocha je miestom, na
ktorom sa dajú environmentálne myšlienky,
estetika prostredia, etické princípy a v kom−
plexnom prístupe ekologická výchova veľmi
efektívne a účinne realizovať. Projekt rieši
všetky podstatné časti jestvujúcich výsadieb
ako celok, t. j. celkové riešenie náučnej eko−
logickej plochy, riešenie technických dopln−
kov a situačného umiestnenia jednotlivých
architektonických prvkov, úpravu a skladbu
porastov. Plocha je svojou rôznorodosťou a
koncepciou zameraná na spoznanie druho−
vej diverzity rastlín podľa jednotlivých bio−
topov stredoeurópskej flóry a
umožňuje ekosystémové po−
znanie stredoeurópskej flóry.
Na ploche je umiestnená aj
expozícia autochtónnej flóry
s ukážkou praktického využi−
tia (skalky, záhony, vodné ba−
zény). Predstavuje zároveň
génovú banku chránených,
ohrozených a vzácnych dru−
hov.
� Študenti majú možnosť
overiť si teoretické poznatky
z oblasti botanických a eko−
logických disciplín, tvorby a
ochrany životného prostredia
a environmentalistiky, rozšíriť
si doterajšie vedomosti a zís−
kať inšpiráciu pre ďalšie pre−
hlbovanie štúdia. Rozmiestne−
nie rastlinných druhov a po−
pulácií na ekologickej náučnej ploche vytvá−
ra prirodzené biotopy. Tento spôsob výsad−
by umožňuje vysvetľovať botanický systém
rastlín na ekologickom princípe a umožňuje
vytvorenie autoregulačných väzieb a priblí−
ženie k prirodzeným ekosystémom.

Veľmi zaujímavé sa javí oddelenie arbo−
réta. Aké úlohy plní?
� Arborétum je časť Botanickej záhrady,
ktorá sa rozprestiera na ploche približne 20
ha. V súčasnosti sa tu nachádza vyše 300
taxónov (pôvodných aj introdukovaných) list−
natých a ihličnatých drevín a kríkov. Popri
základných druhoch sa dendrologická zbier−

ka sústavne dopĺňa o ďalšie zaujímavé kulti−
vary drevín a kríkov.
� Dolná časť arboréta zahŕňa časť ekolo−
gickej náučnej plochy s pôvodnými aj nový−
mi výsadbami drevín a kríkov a plní hlavne
edukačno−výchovnú funkciu. Z najatraktív−
nejších listnatých drevín vysadených v tejto
časti plochy možno spomenúť zbierku kulti−
varov dlaňolistých javorov. V roku 2001 sa
doplnila zbierka o vyše 50 taxónov skalní−
kov (vyše 170 jedincov).
� Horná časť arboréta predstavuje časť zá−
hrady s tzv. prírodným lesom, ktorý predsta−

vujú pôvodne vysadené a neudržiavané les−
né porasty, siahajúce až do vrcholových častí
záhrady na kontakte s hranicou pozemku
Bane Bankov. Ide prevažne o výsadby au−
tochtónnych aj introdukovaných drevín, kto−
ré majú veľký pôdoochranný a melioračný
význam a spolu so záchytnými rigolmi môžu
slúžiť ako ukážkový príklad kombinovanej
technickej a biologickej ochrany na stabili−
záciu svahov pred vodnou a veternou eró−
ziou.
� Arborétum slúži v rámci spolupráce s Prí−
rodovedeckou fakultou UPJŠ ako trvalá vý−
skumná, resp. študijná plocha pre účely rie−
šenia grantových a inštitucionálnych vý−

skumných úloh a riešenia za−
daní diplomových prác.

Skleníky Botanickej zá−
hrady ukrývajú exotickú krá−
su tropickej a subtropickej
flóry. Môžete nám predsta−
viť zopár zaujímavých dru−
hov?
� Orchidey predstavujú
najatraktívnejšiu skupinu
rastlín v expozičných zbier−
kach v každej botanickej zá−
hrade. Magickou krásou a
rozmanitosťou vynikajú pre−
dovšetkým tropické orchidey.
V zbierkovom fonde eviduje−
me do 200 druhov a hybri−
dov orchideí. Pre návštevní−
ka sú najzaujímavejšie hyb−
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Po 18 rokoch prvýkrát rozkvitnutý rebrovec grusonov
(Echinocactus grusonii)

Dekoratívny črievičkovec
(Paphiopedilum cv.)

• prerokovanie návrhu harmonogramu
Akademických dní UPJŠ (jesennej časti v
dňoch 15. 11. – 19. 11. 2004 a jarnej
časti v dňoch 6. 6. – 10. 6. 2005);

• odsúhlasenie predbežného harmonogra−
mu prípravy komplexnej akreditácie UPJŠ
v Košiciach v roku 2006;

• prerokovanie návrhu Poriadku pre hod−
notenie výučby študentmi a absolventmi
UPJŠ v Košiciach;

• informácia o slávnostných promóciách
absolventov Fakulty verejnej správy UPJŠ
dňa 19. 6. 2004;

• prerokovanie materiálu o aktualizácii po−
žiadaviek na začatie nových stavieb v ro−
koch 2005 až 2007;

• informácia o vyplatení príspevku UPJŠ
pre rok 2004 za členstvo v Dunajskej rek−
torskej konferencii;

• prerokovanie možností ubytovacej kapa−
city pre študentov UPJŠ;

• informácia o podaní dvoch projektov vo
vzťahu k Slovenskej sporiteľni, a. s.,: Pro−
jekt vybudovania sieťovej infraštruktúry
v študentských domovoch UPJŠ a Projekt
na visačky so závesným ramienkom na
identifikačné preukazy;

• informácia o postupnej internetizácii štu−
dentských domovov UPJŠ;

• informácia o záveroch komisie pre rekon−
štrukciu Rektorátu a Lekárskej fakulty UPJŠ
v zmysle Rozhodnutia z Krajského pamiat−
kového úradu Košice zo dňa 24. 3. 2004;

• informácia o školení zástupcov z fakúlt
UPJŠ so zástupcom firmy SINGULARITY
a úmysle sprístupniť verejnosti novú ver−
ziu www univerzitnej stránky;

• informácia o rozdelení ubytovacích miest
pre študentov UPJŠ v akademickom roku
2004/2005;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 14. júna 2004

• prerokovanie žiadosti prof. J. Kafku o
ustanovenie za emeritného profesora na
Lekárskej fakulte UPJŠ;

• informácia o pozvánke na valné zhro−
maždenie Združenia región Karpaty dňa
18. 6. 2004;

• odsúhlasenie žiadosti o vymenovanie zá−
stupcu Univerzitnej knižnice UPJŠ za
správcu databáz Current Contens Con−
nect za UPJŠ v Košiciach;

• informácia o návrhu na udelenie ceny
GRAND PRIX ĽUDOVEJ BANKY pre naj−
lepšieho absolventa Lekárskej fakulty
UPJŠ, ktorý končí štúdium v akademic−
kom roku 2003/2004;

• informácia o slávnostnej promócii absol−
ventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ dňa
30. 6. 2004;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 21. júna 2004

• prerokovanie návrhu Smernice č. 3/2004
o metódach a postupoch verejného ob−
starávania pri uzavieraní verejných zmlúv
na dodanie tovaru, zmlúv na uskutočne−
nie prác alebo na poskytnutie služieb na

ridné formy z rodov Cymbidium, Cattleya,
Phalaenopsis, Vanda, Dendrobium a Paphi−
opedilum. Výberovým krížením a selekciou
vznikajú veľmi zaujímavé a dekoratívne kve−
ty, ktoré predstavujú najexkluzívnejšie kvety
v našich príbytkoch. V Botanickej záhrade
je okolo 120 druhov z čeľade broméliovité.
Najväčšiu zbierku čo do množstva a druho−
vej rozmanitosti predstavujú druhy rodu Til−
landsia.
� Kaktusy a sukulenty patria medzi atrak−
tívne rastliny, ktoré priťahujú pozornosť eu−
rópskych botanikov, ale aj širokú verejnosť
už vyše 400 rokov. Botanická záhrada má
veľmi bohatú zbierku kaktusov a sukulentov,
ktorá predstavuje okolo 1 000 taxónov. Časť
zbierky je sprístupnená návštevníkom v kak−

tusovom expozičnom skleníku. Medzi naj−
početnejšie druhy kaktusov patria zástupco−
via rodov Astrophytum, Copiapoa, Doli−
chothele, Eulychnia, atď.
� Sprístupnené sú aj expozície tropických
a subtropických úžitkových rastlín. Medzi
najviac návštevníkmi obdivované patria kul−
tivary z rodu Citrus (citrónovník) – citrón, po−
maranč, mandarínka, grapefruit, Coffea (ká−
vovník), Eugenia, Ficus (figovník), Musa (ba−
nánovník), Pistacia (pistácia) a Psidium (gu−
ajava). Okrem spomenutých
majú návštevníci možnosť po−
zorovať kvitnutie a tvorbu plo−
dov u Averrhoa carambola
(egrešovec oblý), Carica pa−
paja (papája melónová), Cof−
fea arabica (kávovník arab−
ský), Cyphomandra betacea,
Passiflora edulis (mučenka je−
dlá), Psidium guajava (guaja−
va jablková), Punica grana−
tum (granátovník púnsky),
Theobroma cacao (kakaovník
obyčajný) a iné.
� Veľmi zvláštnu a zaujíma−
vú skupinu rastlín predstavu−
jú mäsožravé rastliny. V BZ
UPJŠ je expozícia mäsožra−
vých rastlín, v ktorej sú
umiestnené tropické druhy z

rodov Drosera, Sarracenia, Nepenthes, Utri−
cularia, Pinguicula a Dionaea.

Ako vidíte perspektívu Botanickej záhra−
dy v ďalšom období?
� Perspektívu Botanickej záhrady UPJŠ v
ďalšom období vidím optimisticky. Aj napriek
súčasnej finančnej kríze, ktorá dospela k ďal−
ším obmedzeniam v činnosti pracoviska,
predpokladám, že je to iba efemérna situá−
cia a nebude mať trvalý charakter. Čo ma k
tejto predstave vedie?
� Botanická záhrada si počas svojej exis−
tencie vybudovala významné postavenie
medzi inštitúciami ako sú botanické záhra−
dy a arboréta nielen na Slovensku ale aj v
zahraničí, pričom je uznávanou inštitúciou

medzi botanicky orientovaný−
mi výskumnými a pedagogic−
kými pracoviskami. Svojím
zbierkovým fondom rastlín a
činnosťou prináša významné
informácie aj pre pracoviská
v rezorte Ministerstva životné−
ho prostredia Slovenskej re−
publiky. Botanická záhrada
má silnú podporu medzi náv−
števníkmi a širokou verejnos−
ťou, ktorá prichádza do jej
priestorov za poučením a re−
laxáciou a má pozitívne ohla−
sy na svoju činnosť od samo−
správnych a štátnych inštitú−
cií a mimovládnych organizá−
cií. Zabezpečuje environ−
mentálne aktivity, ktoré v bu−
dúcnosti budú získavať na dô−
ležitosti a stanú sa význam−

nou spoločenskou objednávkou pre zabez−
pečenie zdravého a trvalo udržateľného ži−
votného prostredia. Našou snahou je disku−
tovať, hľadať a pripravovať spôsoby a rieše−
nia, aby sa nám tieto doteraz nadobudnuté
informácie a akceptované aktivity v ďalšom
období kvalitatívne rozvíjali.

Ďakujem za rozhovor.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ
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Medzinárodná konferencia CSMAG‘04

Doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc., víta
účastníkov konferencie CSMAG´04.

V Košiciach sa v dňoch 12. – 15. júla
konala už 12. československá konferencia
o magnetizme (CSMAG´04), ktorej hlavný−
mi organizátormi boli Prírodovedecká fa−
kulta Univerzity P. J. Šafárika a Ústav ex−
perimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Na
organizovaní konferencie sa podieľali aj
Slovenská fyzikálna spoločnosť a Jednota
českých matematikov a fyzikov. Predseda−
mi organizačného výboru konferencie boli
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a RNDr.
Marián Mihalik,  CSc. Konferencia
CSMAG´04 bola satelitnou konferenciou
20. všeobecnej konferencie divízie konden−
zovaných látok Európskej fyzikálnej spo−
ločnosti, ktorá sa konala v dňoch 19. – 23.
júla v Prahe. Na tohtoročnej košickej kon−
ferencii o magnetizme odzneli príspevky
pokrývajúce najmä najaktuálnejšie smery
výskumu v oblasti magnetizmu. Išlo naprí−
klad o výsledky výskumu amorfných, na−
nokryštalických a iných mäkkých magne−
tických materiálov, ktoré majú široké mož−
nosti praktického uplatnenia. Ďalšie prí−
spevky boli z oblasti štúdia magnetizač−
ných procesov, tenkých vrstiev, multi−
vrstiev, silne korelovaných elektrónových
systémov, supravodivosti, molekulárneho
a nízkorozmerového magnetizmu a systé−
mov so vzácnymi zeminami. Konferencie
sa zúčastnilo 218 odborníkov zo 14 kra−
jín, ktorí prezentovali 166 prác. Z uvede−
ného počtu bolo 40 hovorených príspev−
kov a 13 pozvaných prednášok. Tie sa tý−
kali napríklad neobvyklých magnetických
vlastností materiálov pri veľmi nízkych tep−
lotách, nového spôsobu prípravy práško−
vých magnetických materiálov, adaptív−
nych metód merania magnetických vlast−
ností v priemyselných podmienkach i mo−
lekulárnych magnetov, ktoré majú perspek−
tívne uplatnenie ako pamäťové médiá do
počítačov. Organizátori nezabudli ani na
spoločenský program, do ktorého okrem
stretnutia na privítanie a tradičného bar−
becue na dvore fakulty, patril aj skvelý kla−

Posterové sekcie tradične pútali veľkú pozornosť.

vírny koncert Pavly Reiffersovej, ktorá na
Vysokej škole múzických umení v Bratisla−
ve študuje u prof. S. Zamborského hru na
klavíri. Čestnými hosťami konferencie boli
profesor Vladimír Hajko a profesor Ladi−
slav Potocký, ktorí sa mimoriadne zaslúži−
li o rozvoj bádania v oblasti magnetizmu
na košických akademických pracoviskách.

Vedecké konferencie o magnetizme
majú v Košiciach dlhú tradíciu. Ich počia−
tok siaha do roku 1962, keď bola z iniciatí−
vy prof. Vladimíra Hajka zorganizovaná v
Košiciach prvá celoštátna porada o magne−
tizme. Z tejto porady sa vyvinuli českoslo−
venské konferencie o magnetizme, pričom
postupne nadobúdali medzinárodný charak−
ter. Československá konferencia o magne−
tizme, konaná obvykle s trojročnou perio−
dicitou, sa stala v odborných kruhoch veľ−
mi uznávanou a preto sa jej organizátori roz−
hodli nezmeniť jej názov ani po rozdelení

Československa. Jedným
z účastníkov nedávnej
12. československej kon−
ferencie o magnetizme
bol aj RNDr. Karel Záve−
ta, CSc., ktorý sa pred 42
rokmi zúčastnil prvej ko−
šickej porady o magnetiz−
me. Pán Záveta, ktorý je
vedeckým pracovníkom
Fyzikálneho ústavu Čes−
kej akadémie vied a Spo−
ločného laboratória
Mössbauerovej spektro−
skopie, nám povedal:
„Na prvej porade o mag−
netizme, ktorá sa konala
v roku 1962 v košickom
Technickom múzeu, sa
zúčastnilo len niekoľko

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach;

• informácia o záveroch z pracovného
stretnutia riaditeľov a vedúcich pracov−
níkov úsekov UPJŠ dňa 16. 6. 2004;

• informácia o návrhu logistiky pri imple−
mentácii identifikačných kariet zamest−
nancov a študentov UPJŠ;

• informácia o stretnutí zodpovedných rie−
šiteľov úspešných projektov VVGS s rek−
torom a prorektorom pre vedeckú činnosť
a informačné technológie dňa 24. 6. 2004;

• informácia o poradí pre realizáciu pro−
jektu Vybudovanie sieťovej infraštruktú−
ry na ŠDaJ UPJŠ v Košiciach v blokoch
študentských domovov UPJŠ;

• informácia o cene rektora absolventke
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach,
udelenej za vynikajúce študijné výsledky;

• informácia o stretnutí zástupcov univerzít z
8 krajín EÚ a Turecka v Newcastle v dňoch
16. – 18. 6. 2004, ktoré boli vybrané do
európskej tematickej siete organizovanej
EUA o kvalite doktorandských študijných
programov. Cieľom projektu bolo identifi−
kovať podmienky pre úspešné doktorand−
ské programy v meniacich sa podmienkach
EÚ, identifikovať príklady dobrej praxe v
rôznych organizačných, administratívnych,
edukačných a kvalitatívnych aspektoch dok−
torandských programov a podporiť spolu−
prácu v rozvoji spoločných doktorandských
programov na európskej úrovni;

• informácia o zavedení systému Štátnej
pokladnice od 1. 7. 2004;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 28. júna 2004

• odsúhlasenie návrhov na vymenovanie za
profesorov doc. Ing. K. Kudelu, DrSc. a
doc. Ing. M. Antalíka, DrSc.;

• prerokovanie návrhu na kandidátov za čle−
nov odbornej skupiny pre Rezortnú koor−
dinačnú skupinu pre európske záležitosti;

• informácia o výsledkoch prieskumu na
vysokých školách vo veci ekonomické−
ho informačného systému;

• informácia o pracovnom stretnutí prorek−
tora pre vysokoškolské vzdelávanie s de−
kanmi Prírodovedeckej a Lekárskej fakul−
ty UPJŠ v priestoroch detašovaného pra−
coviska UPJŠ v Rožňave za účelom pre−
rokovania možnosti štúdia študijného
programu Ošetrovateľstvo;

• informácia o prezentácii projektov IP te−
lefónie na UPJŠ, a to firiem Siemens, Tro−
net a TTC Telecom 30. 6. 2004 na Rek−
toráte UPJŠ;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 12. júla 2004

• prerokovanie správy o výsledku násled−
nej finančnej kontroly na Fakulte verej−
nej správy UPJŠ;

• prerokovanie správy o plnení Príkazu rek−
tora UPJŠ v Košiciach č. 9/2003 na za−
bezpečenie plnenia záväzkov, vyplýva−
júcich z platne uzatvorených zmlúv na
UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach;
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Európska súťaž ľudských práv
René Cassina

Študentky 3. ročníka M. Tóthová, N. Varholáková
a K. Babčáková tesne pred prvým vystúpením na súťaži

Viviane Leroque−Cheller, Herbert Sucron,
Guy Restavie a Isis Ecremé. To sú mená, ktoré
vám určite nič nehovoria. A ani nemôžu, pre−
tože sú vymyslené rovnako ako štát Tikinain
a ostrov Barbijure. Sú súčasťou príbehu, ktorý
vymysleli organizátori súťaže Európska súťaž
ľudských práv René Cassina pre 55 družstiev
z rôznych, najmä európskych univerzít, ktoré
sa zúčastnili tohoto ročníka súťaže.

Túto súťaž každoročne organizuje študent−
ská asociácia Juris Ludi pod patronátom Rady
Európy, Medzinárodného inštitútu pre ľudské
práva a Univerzity Roberta Schumana v Štras−
burgu. Prebieha formou simulovaného súd−
neho sporu vo veci fiktívneho prípadu poru−
šenia ľudských práv.
Účastníci súťaže sú rozde−
lení na obhajcov a žalob−
cov a ich úlohou je pripra−
viť žalobu (resp. obhajobu)
a následne ju predniesť
pred porotou. Celý súdny
proces, ako aj prípravná pí−
somná časť prebieha vo
francúzskom jazyku.

Študenti Právnickej fa−
kulty sa na súťaži mohli
zúčastniť vďaka finančné−
mu grantu poskytnutému
Nadáciou otvorenej spo−
ločnosti. Fakultu reprezen−
tovalo trojčlenné družstvo
zložené zo študentiek tre−
tieho ročníka – Marianny
Tóthovej, Niki Varholáko−
vej a Kataríny Babčákovej.

Konferencia CSMAG je tiež príležitosťou pre doktorandov
a študentov PF UPJŠ prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

desiatok ľudí z Čiech a zo
Slovenska. Jediným za−
hraničným účastníkom
bol Dr. Elbinger z Jeny.
Na konferencii sa predná−
šalo česky a slovensky, pí−
sali sme kriedou na tabu−
li. Takéto porady sa pô−
vodne mali konať strieda−
vo na Slovensku a v Če−
chách, ale z iniciatívy ko−
šických organizátorov na−
pokon vznikla celoštátna
konferencia, konaná len v
Košiciach. Obetaví košic−
kí organizátori postupne
vytvorili z tejto konferen−
cie významné medziná−
rodné podujatie, na kto−
rom sa zúčastňuje stále
viac zahraničných odbor−
níkov. Rokovací jazyk konferencie je teraz
angličtina, príspevky sa prezentujú moder−
nou počítačovou technológiou, ale prostre−
die ostalo také domácke. Preto sem do Ko−
šíc na tieto konferencie radi chodíme“ uza−
tvára Dr. Záveta.

Zborník príspevkov, prezentovaných na
12. československej konferencii o magne−
tizme v Košiciach, vyjde ako príloha časo−
pisu Czechoslovak Journal of Physics.

Ing. R. Mlýnek

Družstvo pracovalo pod odborným vedením
JUDr. Martiny Jánošíkovej, odbornej asistent−
ky na Katedre medzinárodného práva.

Tohtoročný prípad súvisel s právom na
ochranu súkromného života a s právom na
ochranu dôstojnosti obetí násilných činov,
ktoré sa dostali do rozporu so slobodou pre−
javu a so slobodou umeleckej tvorby. Naše
družstvo malo za úlohu pripraviť obhajobu
štátu, ktorý bol žalovaný pre porušenie Eu−
rópskeho dohovoru o ochrane základných
práv a slobôd.

V prvej − prípravnej časti (trvala od decem−
bra 2003 do marca 2004) študenti analyzovali
súťažný prípad a vychádzajúc zo štúdia dote−

• prerokovanie návrhu časového a obsaho−
vého plánu zasadnutí Kolégia rektora
UPJŠ na akademický rok 2004/2005;

• informácia o čestnom uznaní Literárne−
ho fondu pre UPJŠ, a to výborom Sekcie
pre vedecký a odborný preklad za rok
2003;

• informácia o zaplatení členského príspev−
ku Slovenskej rektorskej konferencii na
rok 2004;

• informácia o riadnom termíne zasadnu−
tia Komisie pre preskúmanie rozhodnutí
o neprijatí študentov na UPJŠ dňa 15. 7.
2004;

• informácia o spoločnom stretnutí členov
Slovenskej rektorskej konferencie s pred−
sedom vlády SR, ministrom financií a mi−
nistrom školstva SR, ktorej predmetom
boli evalvácia vysokých škôl, oblasť kom−
plexnej akreditácie, dotácie pre VŠ na rok
2004, zákon o študentských pôžičkách,
zákon o vede a technike, atď.

• informácia o spoločnom pracovnom
stretnutí rektora UPJŠ s dekanom Teolo−
gickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru−
žomberku;

• informácia Ministerstva školstva SR, kto−
rou je na základe uznesenia Akreditač−
nej komisie priznané právo na udeľova−
nie akademických titulov na PF UPJŠ;

• informácia o zasadnutí Komisie pre po−
súdenie personálneho auditu na UPJŠ pre
nepedagogických zamestnancov dňa 8.
7. 2004;

• informácia o zasadnutí Komisie pre tvor−
bu pravidiel rozdeľovania štátnej dotácie
dňa 6. 7. 2004;

• informácia o prezentácii projektov IP te−
lefónia na UPJŠ firiem Siemens, Tronet a
TTC Telecom, ktorá sa uskutočnila dňa
30. 6. 2004 na Rektoráte UPJŠ;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 2. augusta 2004

• informácia o činnosti CIaKT UPJŠ v Koši−
ciach;

• informácia o prehľade platne uzatvore−
ných nájomných zmlúv na UPJŠ v Koši−
ciach;

• informácia o návrhu pravidiel rozdeľova−
nia dotácie zo štátneho rozpočtu na fa−
kulty, rektorát a celouniverzitné praco−
viská UPJŠ v Košiciach v roku 2005, kto−
rý bol spracovaný v zmysle záverov Ko−
misie pre tvorbu pravidiel rozdeľovania
štátnej dotácie;

• informácia MŠ SR o priznaní práva Prí−
rodovedeckej fakulte UPJŠ udeľovať aka−
demický titul v príslušnom študijnom od−
bore;

• informácia o rozhodnutí Slovenskej spo−
riteľne, a. s., o finančnom príspevku na
projekt vybudovania sieťovej infraštruk−
túry na ŠDaJ UPJŠ;

• informácia o výzve MŠ SR zapojiť sa do
Týždňa vedy EÚ;

• informácia o dodatku č. 1 k pokynu kves−
tora č. 2/2004 k prechodu UPJŠ na sys−
tém Štátnej pokladnice;
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Vyhlásenie výsledkov súťaže v Paláci Európy

Pred budovou Európskeho súdu pre ľudské práva
v Štrasburgu

rajšej judikatúry Európskeho súdu
pre ľudské práva sa snažili nájsť ar−
gumenty na obhajobu štátu. Vý−
sledkom bolo písomné vypracova−
nie spisu pre obhajobu štátu, kto−
rý bol zaslaný na hodnotenie po−
rote.

Druhá časť súťaže prebiehala
v Štrasburgu na pôde Európske−
ho súdu pre ľudské práva v čase
od 12. 4. 2004 do 17. 4. 2004
za prítomnosti všetkých súťažia−
cich. Na základe vylosovania sa
tu konali fiktívne súdne pojedná−
vania, kde študenti museli pred−
niesť svoju obhajobu, reagovať na
otázky poroty a na protiargumen−
ty odporcov. Okrem odbornej
stránky porota hodnotila aj samotný prednes
obhajoby jednotlivých súťažiacich.

Táto súťaž, na ktorej má fakulta záujem
zúčastňovať sa aj v budúcnosti, dáva študen−

tom možnosť prehĺbiť si svoje po−
znatky z oblasti ochrany ľudských
práv, naučiť sa pracovať s judika−
túrou Európskeho súdu pre ľudské
práva a získané poznatky praktic−
ky využiť pri simulovaných súd−
nych sporoch. Je to pre nich príle−
žitosť na overenie si schopností
zvládať stresové situácie, vystupo−
vať pred súdom, argumentovať,
presviedčať. Počas týždenného po−
bytu v Štrasburgu mohli študenti
konfrontovať svoje poznatky a ná−
zory z uvedenej oblasti so študent−
mi z rôznych, najmä európskych
univerzít.

JUDr. Martina Jánošíková
Katedra medzinárodného práva

Právnická fakulta UPJŠ

• informácia o pokyne kvestora č. 3/2004 na
uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z. z. o
DPH pri vykonávaní podnikateľskej činnos−
ti na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 23. augusta 2004

• prerokovanie akreditácie študijných
programov doktorandského štúdia na Le−
kárskej fakulte UPJŠ;

• informácia o príprave slávnostného otvo−
renia akademického roka 2004/2005;

• prerokovanie návrhu pravidiel rozdeľo−
vania dotácie zo štátneho rozpočtu;

• informácia o otvorení novej webovej
stránky UPJŠ;

• prerokovanie návrhu zmluvy o štúdiu
medzi zahraničným študentom a UPJŠ;

• prerokovanie návrhu rozpisu účelovej do−
tácie zo štátneho rozpočtu na valorizáciu
platov a štipendií doktorandov od 1. 8.
2004 v zmysle nariadenia vlády SR č. 413/
2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme;

• prerokovanie informatívnej správy o sta−
ve opráv v budove Lekárskej fakulty UPJŠ
na Ul. Kostlivého v Košiciach;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 30. augusta 2004

• prerokovanie správy o plnení rozpočtu
UPJŠ za I. polrok 2004 a viaczdrojového
financovania UPJŠ;

• informácia MŠ SR o priznaní práva ude−
ľovať akademické tituly v príslušných štu−
dijných odboroch na Prírodovedeckej fa−
kulte UPJŠ;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 6. septembra 2004

• prerokovanie smernice č. 4/2004 o hos−
podárení a prevádzke služobných moto−
rových vozidiel na UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie prevádzkového poriadku
autodopravy UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie zásad na poskytovanie mo−
torových vozidiel platné pre UPJŠ v Ko−
šiciach a jej súčasti;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 13. septembra 2004

• prerokovanie zmien v Rokovacom po−
riadku Vedeckej rady UPJŠ;

• prerokovanie časového a obsahového
plánu zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ;

• prerokovanie žiadosti o priznanie práva
habilitácie a inaugurácie v odbore anor−
ganická chémia;

• prerokovanie správy o kontrolnej činnosti;
• prerokovanie všeobecných kritérií pre ob−

sadzovanie funkcií docentov a profeso−
rov na výskumných a pedagogických pra−
coviskách s celoškolskou pôsobnosťou na
UPJŠ v Košiciach;

• informácia o spracovaní projektovej do−
kumentácie na stavbe Rekonštrukcia
priestorov a striech v objektoch rektorá−
tu a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach;

Nový komunitárny program Európskej únie,
ERASMUS MUNDUS, je zameraný na podporu
spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolské−
ho vzdelávania, ktorý podporuje cestu Európ−
skej únie k postaveniu centra excelencie vo vzde−
lávaní vo svete. Program bol schválený Európ−
skym parlamentom a Radou ministrov v decem−
bri minulého roka (Rozhodnutie Európskeho
parlamentu a Rady z 5. 12. 2003 č. 2317/2003/
EC publikované v Úradnom vestníku EURÓP−
SKEJ ÚNIE 31. 12. 2003 ako čiastka L345/1).

Program Erasmus Mundus, ako uvádza vo
svojom článku, PhDr. Ivan Hromada, generál−
ny riaditeľ Sekcie európskej integrácie MŠ SR
(Academia, roč. XV, 2/2004, s. 33 an), vychá−
dza z narastajúcej internacionalizácie vysoko−
školského vzdelávania ako jedného z výsled−
kov procesu globalizácie. Vo svete plnom rôz−
nych kultúr je preto potrebné prihliadať aj na
silný vplyv multikulturality a potreby spájania
a spoznávania jednotlivých kultúr navzájom.

Hlavným cieľom komunitárneho programu
Erasmus Mundus je zlepšenie kvality vysoko−
školského vzdelávania v Európe ako aj podpo−
ra vzájomného porozumenia medzi kultúrami

Čo je ERASMUS MUNDUS?
prostredníctvom spolupráce s nečlenskými štát−
mi Európskej únie.

Program má niekoľko špecifických cieľov:
• Podpora kvality v ponuke vysokoškolského

vzdelávania s príslušnou pridanou hodno−
tou, atraktívnou v Európskej únii i mimo nej.

• Podporiť a umožniť kvalifikovaným absol−
ventom a mladým vedeckým pracovníkom
z celého sveta získať kvalifikáciu a skúse−
nosti v Európskej únii.

• Podporiť štruktúrovanejšiu spoluprácu medzi
Európskou úniou a inštitúciami mimo nej.

• Zlepšiť prístup a rozšíriť profil a viditeľnosť vy−
sokoškolského vzdelávania v Európskej únii.
Na programe sa môžu zúčastniť inštitúcie

vysokoškolského vzdelávania, študenti s ukon−
čeným prvým stupňom vysokoškolského vzde−
lávania, odborníci a vedeckí pracovníci, ktorí
prednášajú a robia výskum, zamestnanci pria−
mo zapojení do vysokoškolského vzdelávania,
ďalšie verejné alebo súkromné inštitúcie činné
v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Pripravil: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
(Academia 2004, č. 2)
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Oznam

Vláda SR schválila za nového člena Akre−
ditačnej komisie vlády SR od 1. 9. 2004 prof.
JUDr. Petra Vojčíka, CSc. Profesor Lev Bu−
kovský ďalej pôsobí v tejto komisii.

Projekt hodnotenia kvality
vysokých škôl SR

Bratislava 5. októbra 2004 – Na utorko−
vom spoločnom zasadnutí reprezentácií vy−
sokých škôl Slovenskej republiky, t.j. Sloven−
skej rektorskej konferencie, Rady vysokých
škôl Slovenskej republiky a Študentskej rady
vysokých škôl Slovenskej republiky, sa ich
predstavitelia dohodli na spoločnom projekte
evalvácie vysokých škôl. Návrh projektu
predložil prof. Juraj Sinay, prezident Sloven−
skej rektorskej konferencie, na základe zá−
verov spoločného stretnutia členov Sloven−
skej rektorskej konferencie s predsedom vlá−
dy Slovenskej republiky Mikulášom Dzurin−
dom a ďalšími členmi vládneho kabinetu.
Cieľom návrhu projektu evalvácie je v prie−
behu roku 2005 vypracovať metodiku eval−
vácie a zastrešiť jej priebeh na vysokých ško−
lách. Evalvácia zhodnotí kvalitu výučby, štú−
dia a vedy na slovenských vysokých školách,
zadefinuje ich silné a slabé stránky a ponúk−
ne návrhy na zvýšenie kvality.

zdroj: SRK

Výzva na podanie projektov
2005 a 2006

Národná agentúra programu Leonardo
da Vinci oznamuje, že:
• Nadnárodné pilotné a jazykové projek−

ty, nadnárodné siete a príručné materiá−
ly zamerané na inovácie a kvalitu odbor−
ného vzdelávania možno podať do 1.
októbra 2004.
Kľúčové témy pre pilotné projekty na Slo−

vensku: e−learning, zapájanie sociálnych
partnerov do odborného vzdelávania.
• Mobilitné projekty (stáže v zahraničí)

možno podať do 11. februára 2005.
Národné priority pre mobilitné projek−

ty: rekvalifikácie požadované trhom pracov−
ných síl, podpora mobility žiakov stredných
škôl a študentov vysokých škôl – získavanie
regionálnych alebo lokálnych zdrojov na do−
financovanie mobilít.

Priority pre všetky typy projektov: kvali−
ta odborného vzdelávania, ďalšie vzdeláva−
nie učiteľov a lektorov, transparentnosť kva−
lifikácií, e−learning, prenos kreditov v odbor−
nom vzdelávaní, uznávanie neformálneho a
každodenného vzdelávania.

Podrobné informácie môžete získať na
tel. čísle 02/65 42 89 11 a na adrese http://
www.saaic.sk/leonardo.

Správa o zo−
snutí Dr. h. c.
prof. MUDr. An−
tona Neuwirtha,
CSc., v nás vyvo−
lala smútok a žiaľ
za odchodom vý−
znamnej sloven−
skej osobnosti na
poli vedeckom,
kultúrnom i poli−
tickom.

Pri spätnom pohľade na jeho život na−
chádzame fakt, že prof. A. Neuwirth vy−
študoval medicínu na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave v ro−
koch 1939 až 1946. Navyše študoval ché−
miu na Prírodovedeckej fakulte UK v ro−
koch 1945 – 1947 a v Zürichu v rokoch
1947 – 1948. Ako odborný asistent začal
pracovať na Fyziologickom ústave Lekár−
skej fakulty UK v Bratislave, neskôr na Ústa−
ve pre lekársku chémiu.

V roku 1949 prišiel do Košíc na novo−
založenú Lekársku fakultu UPJŠ v Koši−
ciach, aby pracoval ako prednosta Ústavu
lekárskej chémie. Tento ústav budoval, ria−
dil a prednášal lekársku chémiu a bioché−
miu. Počas vykonštruovaného procesu v
50−tych rokoch spolu s MUDr. I. Porazí−
kom a MUDr. J. Zemaníkom bol zatknutý
a 15. októbra 1954 odsúdený na 12 rokov
odňatia slobody a straty občianskych práv.
Na základe všeobecnej amnestie bol 11.
mája 1960 prepustený na slobodu.

Spočiatku v rokoch 1960 – 1966 pôso−
bil ako obvodný lekár na Kysuciach. Ne−
skôr bol vedúcim Ústredného zdravotného

Svetlá spomienka ostáva

laboratória v Čadci. V rokoch 1966 – 1986
pracoval vo Fakultnej nemocnici v Marti−
ne, odkiaľ odišiel do dôchodku. Naďalej
však pracoval ako klinický biochemik.

Po roku 1990 vstupuje MUDr. A. Neu−
wirth do verejného života. Stáva sa poslan−
com Národnej rady Slovenskej republiky a
od 4. júla 1994 veľvyslancom vo Vatikáne,
neskôr pri Zvrchovanom Ráde maltézskych
rytierov a pri Republike San Marino. Tieto
fakty dávajú tušiť, nie však pochopiť hĺbku
jeho veľkého života.

Vo vedeckej práci napriek násilnému
prerušeniu pedagogickej a vedeckej čin−
nosti MUDr. Neuwirth publikoval vyše 20
cenných vedeckých štúdií. Na našej Uni−
verzite vypracoval a zabezpečil vydanie
základných študijných textov z mikrochro−
matografického stanovenia analýzy. Z kli−
nickej biochémie je najznámejší dokumen−
tačný systém biochemických analýz pre
klinické potreby, ktorý sa používal po dlhé
roky v celoštátnom meradle.

Vedecká činnosť J. E. Dr. h. c. MUDr.
Antona Neuwirtha, ako aj jeho príkladný
morálny postoj k životu, boli ocenené aj
na pôde Univerzity P. J. Šafárika, ktorá mu
dňa 1. 2. 1996 udelila Zlatú medailu UPJŠ.

S úctou a uznaním vzdávame hold jeho
vedeckej práci, jeho pedagogickej aktivi−
te, kultúrnemu a politickému pôsobeniu v
diplomatických službách začínajúceho
procesu integrujúcej sa Európy. Toto všet−
ko si v hĺbke srdca uvedomujeme a táto
pamiatka v nás ostáva aj po úmrtí MUDr.
A. Neuwirtha.

redakcia Universitas Šafarikiana
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH PROREKTOROV

kými prácami prispel
k poznaniu konver−
zie slnečnej energie
na voľnú energiu vy−
užiteľnú živými or−
ganizmami, interak−
cií plazmatickej bun−
kovej membrány s medicínsky relevantnými
molekulami a interakcií neionizačného elek−
tromagnetického žiarenia s humánnymi ná−
dorovými bunkami. V rokoch 1990 – 1994
prednášal predmet Bioelektronika a Fotosyn−
tetické systémy na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ. V súčasnosti prednáša predmety Bio−
fyzika a Klinická biofyzika na Lekárskej fa−
kulte UPJŠ v Košiciach a predmet Biofyzika
na Strojníckej fakulte Technickej univerzity
v Košiciach. Je školiteľom v odbore Všeobec−
ná biológia na Lekárskej fakulte UPJŠ, v od−
bore Biofyzika na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ a v odbore Biomedicínske inžinierstvo
na Strojníckej fakulte Technickej univerzity
v Košiciach.

Publikoval 61 publikácií, z toho 44 v za−
hraničí a 15 v zahraničných karentovaných
časopisoch. Eviduje 32 citácií v zahraničných

Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mimoriadny
profesor, sa narodil 19. 10. 1958 v Hnúšti. Gym−
názium v Revúcej ukončil v roku 1977 a Príro−
dovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 1982
s cenou rektora UPJŠ za výborné študijné vý−
sledky. Po ukončení štúdia pracoval na Katedre
fyziky Technickej univerzity v Košiciach, na od−
delení biofyziky Neurobiologického ústavu SAV
v Košiciach, na Biofyzikálnom oddelení Ústavu
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Mik−
robiologickom ústave ČAV v Třeboni, Katedre
biomedicínskeho inžinierstva Technickej univer−
zity v Košiciach a Ústave lekárskej biofyziky Le−
kárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vedeckú hodnosť kandidáta biologických
vied v odbore Biofyzika získal obhajobou
pred Vedeckou radou Biologickej fakulty Lo−
monosovovej Moskovskej štátnej univerzity
v roku 1989 po štvorročnom pracovnom po−
byte v Moskve. Vedecko−pedagogický titul
docent získal obhajobou habilitačnej práce
s názvom Biosenzory s potenciálnym využi−
tím v medicíne pred Vedeckou radou Lekár−
skej fakulty UPJŠ v roku 1998.

Vo svojej odbornej činnosti sa orientuje
na molekulovú biofyziku. Pôvodnými vedec−

publikáciách, z toho 28 SCI citácií. Je auto−
rom medzinárodného autorského osvedče−
nia na metódu izolácie membránových pro−
teínov. Bol zodpovedným riešiteľom 1 me−
dzinárodného projektu, 2 projektov VEGA,
1 rozvojového projektu Ministerstva školstva
SR, 2 interných grantov LF UPJŠ, 1 inštituci−
onálnej úlohy, spoluriešiteľom 1 projektu
VEGA, vedúcim samostatnej riešiteľskej sku−
piny projektu Agentúry USA pre medzinárod−
ný rozvoj s názvom Biosenzory na diagnos−
tiku založené na lipidovej dvojvrstve.

Od roku 1994 je prednostom Ústavu Le−
kárskej biofyziky LF UPJŠ, v rokoch 2000 –
2003 vykonával funkciu prodekana pre vedu
a výskum na Lekárskej fakulte UPJŠ v Koši−
ciach a v rokoch 1997 – 2003 funkciu pred−
sedu Knižničnej rady LF UPJŠ. V posledných
dvoch funkčných obdobiach bol zvolený do
AS LF UPJŠ a v poslednom funkčnom obdo−
bí do AS UPJŠ. Pred zvolením za prorektora
pre rozvoj UPJŠ vykonával funkciu predse−
du Komisie pre vedu a etiku AS LF UPJŠ a
predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS
UPJŠ. V rokoch 2000 – 2003 bol členom
Vedeckej rady LF UPJŠ, členom redakčnej
rady časopisu Transactions of Universities of
Košice. Je členom Slovenskej lekárskej spo−
ločnosti a Slovenskej biofyzikálnej spoloč−
nosti.

Prof. MUDr. Igor ŠULLA, DrSc.
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie UPJŠ

Doc. RNDr. Ján SABO, CSc., mim. prof.
prorektor pre rozvoj UPJŠ

Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., sa narodil
20. 1. 1945 v Banskej Bystrici. Po ukončení
stredoškolského štúdia s maturitou bol v ro−
koch 1962 – 1968 študentom Lekárskej fa−
kulty UPJŠ v Košiciach, kde s vyznamena−
ním promoval. Ako lekár svoj život zasvätil
chirurgii, neskôr neurochirurgii. Atestáciu I.
stupňa z chirurgie urobil v roku 1972 a ates−
táciu II. stupňa z toho istého odboru v roku
1977. Nadstavbovú atestáciu z neurochirur−
gie absolvoval v roku 1983. V roku 1984 mu
VR LF UPJŠ priznala titul kandidát vied z od−
boru chirurgia po obhajobe dizertačnej prá−
ce s názvom Spina bifida cystica – rozbor
klinického materiálu. Po habilitačnom kona−
ní na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa v
roku 1991 stal docentom. Jeho habilitačný
spis bol venovaný problematike ochorení
chrbtice a miechy. Po inauguračnom konaní
na Univerzite Palackého v Olomouci ho pre−
zident V. Havel dňa 4. 6. 1998 menoval za
profesora neurochirurgie. Vedecká rada Uni−
verzity Komenského v Bratislave mu 22. 2.
1999 udelila titul DrSc. z odboru Chirurgia
po úspešnej obhajobe doktorskej dizertač−
nej práce s názvom Syndroma caudae equ−
inae discogenes.

K výraznej vedeckej profilácii sa vypra−
coval i viacerými zahraničnými pobytmi: v
roku 1982 a v roku 1988 bol na stáži v Bur−

denkovom neurochi−
rurgickom inštitúte v
Moskve, v roku 1991
strávil mesiac v USA
na Brown University
v Providence, štát
Rhode Island a štyri
mesiace na Department of Neurosurgery,
University of Iowa Hospitals and Clinics v
Iowa City. V roku 2003 absolvoval 3−týždňo−
vý pobyt na Department of Neurosurgery
University of Oklahoma v Oklahome, kde aj
prednášal.

Prof. I. Šulla má bohatú publikačnú a
prednáškovú činnosť. Je autorom, resp. spo−
luautorom 151 odborných článkov v českých
a slovenských časopisoch, ďalších 30 v po−
predných zahraničných časopisoch (najvyšší
IF 9,93) a recenzovaných zborníkoch (Soviet−
sky zväz, Taliansko, Austrália, Portugalsko,
USA, Veľká Británia, Nemecko). Tri z jeho
prác ocenila Slovenská neurochirurgická spo−
ločnosť ako najlepšie publikácie uverejnené
v danom roku. Má za sebou 341 prednášok
na rôznych odborných podujatiach (sveto−
vé, európske, americké a ďalšie medzinárod−
né i domáce vedecké pracovné schôdze a
kongresy). Vychoval jedného docenta, dvoch
kanditátov vied a 1 Phd., ďalší doktorand už
odovzdal na obhajobu dizertačnú prácu. Je

autorom 1 kapitoly v celoštátnej učebnici
Špeciálna Chirurgia IV., Chirurgia krku a
hlavy, spoluautorom dvoch učebných textov
a vedúci autorského kolektívu dvoch ďalších
učebných textov (z toho 1 v anglickom jazy−
ku pre zahraničných študentov LF UPJŠ). Je
spoluautorom monografie vydanej v Nemec−
ku a 1 monografie vydanej na Slovensku,
autorom 8 kapitol do pripravovanej učebni−
ce Moderná chirurgia. Množstvo citácií do−
sahuje počet 108, z toho 21 SCI.

Prof. I. Šulla je členom odborovej komi−
sie pre obhajoby dizertačných prác na zís−
kanie titulu PhD. z odboru chirurgia, člen
komisie pre obhajoby doktorských dizertač−
ných prác z chirurgie, ďalej podpredsedom
Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti,
zahraničným členom Americkej neurochirur−
gickej spoločnosti (Congress of Neurologi−
cal Surgeons) a členom vedeckých rád via−
cerých inštitúcií.

Jedno funkčné obdobie bol prodekanom
Lekárskej fakulty UPJŠ, tri roky členom Akre−
ditačnej komisie, poradného orgánu vlády
SR, v súčasnosti je členom pracovnej skupi−
ny Akreditačnej komisie pre lekárske vedy.

Bol členom Agentúry na podporu vedy a
techniky pri MŠ SR.

Slovenská lekárska spoločnosť mu udeli−
la bronzovú medailu za zásluhy o rozvoj ne−
urochirgie. V máji 1999 mu R. Schuster odo−
vzdal Cenu mesta Košíc.

Prof. I. Šulla je ženatý, jeho manželka je
lekárka. Má dve dospelé deti.
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Doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc., oslavuje životné jubileum
Doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc., sa na−

rodil 24. 9. 1939 v Humennom. Detstvo pre−
žil pri svojich rodičoch, vo Vyšnej Jablonke
okres Humenné.

Po maturite pokračoval v štúdiu na Le−
kárskej fakulte v Košiciach. Počas štúdia pra−
coval v krúžku ŠVOČ od III. ročníka na Chi−
rurgickej klinike LF a FN pod vedením doc.
MUDr. J. Andrašinu, CSc.

Po absolvovaní LF UPJŠ v roku 1963 bol
prijatý na Ústav anatómie LF UPJŠ v Koši−
ciach ako asistent, kde dôkladne prenikol do
detailov anatómie a najmä topografickej ana−
tómie. Pre veľký záujem o chirurgiu prestú−
pil do služieb FN v Košiciach v roku 1965
ako sekundárny lekár na ARO. Primárom
oddelenia bol MUDr. R. Klima. V rámci pre−
datestačnej prípravy prešiel všetkými odde−
leniami Chirurgickej kliniky, prednostom kto−
rej bol prof. MUDr. E. Matejíček, DrSc., a
oddelením úrazovej chirurgie, primárom kto−
rého bol MUDr. J. Bauer. Po atestácii z chi−
rurgie I. stupňa pracoval na ARO. Od 1. 4.
1969 pracuje na Klinike plastickej, rekon−
štrukčnej a estetickej chirurgie, najprv ako
sekundárny lekár, potom ako ambulantný
lekár, od 1. 7. 1973 ako odborný asistent LF
UPJŠ, od 1. 7. 1984 ako docent a od 1. 2.
1994 ako prednosta kliniky.

Po odbornej predatestačnej príprave na
vlastnom pracovisku pod vedením doc.
MUDr. A. Kipikašu, CSc., po dvoch dvojtýž−
dňových a jednom šesťtýždňovom školení na
Klinike plastickej chirurgie LF UK a FN v Bra−
tislave, atestoval na Klinike plastickej chirur−
gie KU a FN v Prahe 30. 4. 1974, kde získal
nadstavbovú atestáciu z plastickej chirurgie.
Prednostkou kliniky v tom čase bola prof.
MUDr. H. Pešková, DrSc. V tom istom roku
bol prijatý za externého vedeckého ašpiran−
ta na Kliniku plastickej chirurgie LF UJP a FN
v Brne. Jeho školiteľom sa stal prof. MUDr.
V. Kubáček, DrSc. – prednosta kliniky. Na
pôde LF Univerzity J. Purkyně v Brne úspeš−
ne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu 8.
12. 1980 na tému Vrodené vývojové chyby
ruky a získal hodnosť kandidát vied. V ro−
koch 1983 – 1984 prešiel habilitačným po−
kračovaním a získal akademickú hodnosť
docent (1. 7. 1984) pre odbor chirurgia na
LF UPJŠ v Košiciach.

Okrem uvedených kurzov v Bratislave
absolvoval dvojtýždňové pobyty na Klinike
plastickej chirurgie v Brne a v Prahe v ro−
koch 1974 – 1976. V roku 1975 absolvoval
mesačný pobyt v Minsku, kde na Klinike če−
ľustno−tvárovej chirurgie získal nové poznat−
ky o rekonštrukciách vrodených chýb ušníc,
na Urologickej klinike o nových chirurgic−
kých postupoch pri liečbe hypospádií a
epispádií, na Ortopedickej klinike nové po−
znatky o predlžovaní kosti ruky a predlaktia
a na Klinike detskej chirurgie o komplexnej
starostlivosti o deti s vrodenými vývojovými
chybami tváre. V októbri roku 1980 absol−

voval dvojtýždňový pobyt na Oddelení če−
ľustno−tvárovej chirurgie Stomatologickej kli−
niky Moskovského medicínskeho inštitútu,
kde si osvojil poznatky o komplexnej starost−
livosti o deti s rázštepovými chybami tváre a
na Oddelení estetickej chirurgie Vedeckého
výskumného ústavu kozmetiky, kde sa oboz−
námil s operačnými postupmi pri riešení es−
tetických chýb tváre a iných častí tela. Z tých−
to zahraničných pobytov získal množstvo
odbornej literatúry a skúsenosti, ktoré využí−
val podľa reálnych možností na vlastnom
pracovisku.

Za uplynulých 35 rokov na klinike pub−
likoval 45 odborných prác ako prvý autor a
62 ako spoluautor. Vypracoval recenziu kni−
hy (Š. Šimko a kol.: Popáleniny). Jeho práce
boli citované v 25 prípadoch.

V zahraničí odprednášal 6 prednášok ako
prvý autor a 27 ako spoluautor. Na domá−
cich odborných podujatiach s medzinárod−
nou účasťou odprednášal 15 prednášok ako
prvý autor a 50 ako spoluautor. Na iných do−
mácich odborných podujatiach odprednášal
63 prednášok ako prvý autor a 93 ako spolu−
autor.

Spolu publikoval 107 odborných prác a
odprednášal 254 prednášok.

Získal ocenenia odbornej spoločnosti za
najlepšiu publikáciu v rokoch 1988, 1991 a
1993, ktoré udeľuje Slovenská lekárska spo−
ločnosť.

Bol hlavným organizátorom ako vedec−
ký sekretár v 8 prípadoch a v 3 prípadoch
ako predseda pri organizovaní celoštátnych
sympózií a konferencií plastickej chirurgie.

Obhájil 4 výskumné úlohy ako hlavný rie−
šiteľ a 2 úlohy ako spoluriešiteľ.

Je držiteľom 3 zlepšovateľských preuka−
zov za navrhnuté a realizované zlepšovacie
návrhy v rokoch 1983,1988,1991.

Bol školiteľom študentov LF UPJŠ III. –
VI. ročníka, ktorí pracovali v krúžkoch ŠVOČ
v rokoch 1978 – 2003 a aktívne vystupovali
s prednáškami na 17 vedeckých študentských
konferenciách LF UPJŠ doma a v zahraničí.

Od roku 1973 vedie na klinike praktické
cvičenia chirurgickej propedeutiky v III. roč−
níku všeobecného lekárstva. Od roku 1984
prednáša v III. a IV. ročníku všeobecného le−
kárstva a v V. ročníku stomatologického sme−
ru. Vedie stáže a konzultácie v VI. ročníku
na tému Náplň a základy plastickej chirur−
gie. Na konci III. ročníka skúša predmet chi−
rurgická propedeutika. Je členom 2. skúšob−
nej komisie pre štátne záverečné skúšky z
chirurgie.

V roku 2003 vydal vysokoškolské učeb−
ne texty Vybrané kapitoly z plastickej, re−
konštrukčnej a estetickej chirurgie v sloven−
skom a anglickom jazyku.

Bol a je školiteľom doktorandov. Jeden
obhájil doktorandskú prácu v roku 2002 a
získal titul PhD. Traja pokračujú v externej
forme doktorandského štúdia.

Od roku 1982 je súdnym znalcom v od−
bore zdravotníctva v odvetví chirurgia – plas−
tická chirurgia pri Krajskom súde v Košiciach.

Od roku 1970 do roku 1981 vykonával
funkciu podpredsedu Slovenskej spoločnos−
ti plastickej chirurgie, neskôr do roku 1990
predsedu KRK uvedenej spoločnosti. Od roku
1990 je členom výboru tejto spoločnosti a
členom Európskej spoločnosti plastickej chi−
rurgie. Za dlhodobú prácu v odbornej spo−
ločnosti mu boli udelené Slovenskou lekár−
skou spoločnosťou medaily v roku 1989
bronzová, v roku 1999 strieborná a v roku
2004 zlatá medaila.

Od roku 1998 – 2000 bol členom rady
Regionálnej lekárskej spoločnosti pri FN LP
v Košiciach.

V odbore plastickej chirurgie na vlast−
nom pracovisku vykonáva všetky druhy ope−
rácií podľa najnovších operačných trendov
doma i v zahraničí. V roku 1985 bol iniciá−
torom realizácie replantačného programu,
ktorý sa realizoval na I. chirurgickej klinike
LF UPJŠ a FNsP a ktorý pokračuje na Orto−
pedicko−traumatologickej klinike a Klinike
úrazovej chirurgie. Na vlastnom pracovis−
ku zaviedol novú progresívnu operačnú
metódu – Metódu predlžovania kosti ruky a
predlaktia, ktorá sa od roku 1987 využíva i
na iných pracoviskách SR a ČR. Od roku
1974 vykonáva konzultačnú činnosť v ob−
lasti vrodených vývojových chýb ruky, po−
úrazových stavov ruky a chirurgie ruky v
spádovej oblasti celého východoslovenské−
ho regiónu. Spolupracuje s Klinikou úrazo−
vej chirurgie pri poraneniach ruky a pri rie−
šení stratových poranení, s Detským odde−
lením II. chirurgickej kliniky pri riešení vro−
dených defektov steny brušnej, so Stomato−
logickou klinikou a Klinikou stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie pri riešení ráz−
štepových chýb tváre a pri riešení defektov
tváre po operáciách malígnych nádorov, s
ORL klinikou a oddelením ORL pri riešení
defektov krku po operáciách pre malígne
nádory, s Ortopedicko−traumatologickou
klinikou pri riešení stratových poranení a
dekubitov, s I. chirurgickou klinikou v ob−
lasti mikrochirurgie. Vďaka tejto spolupráci
úspešne realizoval mnohé zložité a kompli−
kované prípady pomocou najnovších ope−
račných metodík využívajúc mikrochirurgiu,
lalokovú plastiku, kožné a kožno−svalové
laloky, tkanivové expandery a iné. Na kli−
nike sa podieľal a podieľa na postgraduál−
nej predatestačnej výchove lekárov z iných
kliník a oddelení našej nemocnice a z iných
zdravotníckych zariadení východného a
stredného Slovenska a na predatestačnej
príprave mladších spolupracovníkov na
vlastnom pracovisku. Za svoje 10−ročné
funkčné obdobie pripravil na nadstavbovú
atestáciu 6 lekárov kliniky a 6 lekárov z Kli−
niky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
NsP, a. s., v Šaci.
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PROGRAM SOCRATES−ERASMUS
Program Socrates−Erasmus je už natoľ−

ko dobre známy, že ho hádam ani nie je
potrebné bližšie predstavovať. Získal si vše−
obecnú obľubu medzi študentmi Prírodo−
vedeckej fakulty, nakoľko im umožňuje ab−
solvovať časť vysokoškolského štúdia na za−
hraničnej univerzite, získať tam kredity za
absolvované skúšky, ktoré po uznaní tvo−
ria integrálnu súčasť ich štúdia. Počet vy−
sielaných študentov v ostatnom akademic−
kom roku prekročil číslo 30 a má rastúci
trend. Aj keď zatiaľ prevláda vysielanie štu−

dentov, objavili sa už prvé lastovičky a v
rámci tohoto programu začínajú prichádzať
študovať zahraniční študenti aj k nám (z
Grécka, Španielska a Francúzska). Určite sa
všetky pobyty neuskutočnili bez problémov.
O to zaujímavejšie sú preto skúsenosti štu−
dentov, ktorí sa vracajú. S cieľom podchytiť
tieto skúsenosti a odovzdať ich ďalším štu−
dentom, sme vyhlásili súťaž o najlepšiu esej,
v ktorej by študenti opísali, možno aj ich
osobitým voľným štýlom, svoje zážitky a
skúsenosti z týchto pobytov. V tomto aka−

demickom roku sa do uvedenej súťaže za−
pojili 9 študenti. Po jednomyseľnom ver−
dikte hodnotiacej komisie, najvyššie oce−
nenie spojené s mimoriadnym štipendiom
udeleným pánom dekanom, získala esej
poslucháča Mareka Matušku (fyzika−ché−
mia, 5. ročník) s názvom Študijný pobyt
Socrates−Erasmus na univerzite v Bayre−
uthe.

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
prodekan pre zahr. vzťahy a vedecký výskum PF UPJŠ

Študijný pobyt Socrates-Erasmus na univerzite v Bayreuthe

Všetko sa to začalo už pred dvoma
rokmi. Keďže prvotnú informáciu o mož−
nosti pobytu v zahraničí som bohužiaľ
dostal neskoro, rozhodol som sa počkať
do ďalšieho roka. Rok je však dlhá doba,
preto som na to úplne zabudol. Náhle
sa však ku mne dostala informácia, že
sa na katedre fyziky uvoľnilo miesto na
študijný pobyt v nemeckom Bayreuthe.
Spočiatku ma táto informácia zaskoči−
la a nebral som ju vážne, nakoľko som
mal rozbehnutých viacero projektov, za−
mestnanie popri štúdiu atď. Hrozil som
sa aj množstva „vybavovačiek“. Nebolo
to však až také zlé a ja som sa čoskoro
musel zmieriť s tým, že veľkonočné
sviatky nebudem tráviť doma.

Dňa 30. 3. 2003 som sa, spolu s ďal−
šími dvoma študentmi, vybral na dvad−
saťhodinovú cestu vlakom cez Českú
republiku do Chebu a odtiaľ s prestup−
mi až do cieľovej stanice. Odniesť bato−
žinu na trojmesačný pobyt v dvoch ru−
kách nebolo jednoduché. Veľkým prekva−
pením boli študenti, ktorí nás okrem ta−
buľky „Willkommen in Bayreuth“, vítali
na stanici. Prišli aj s veľkou dodávkou,
ktorá nás spolu s batožinou previezla
celým, dovtedy ešte pre nás neznámym,
mestom až k internátu. Mnohí noví štu−
denti, podobne ako ja, ostali stáť s otvo−
renými ústami v predsieni apartmánu,
ktorý sa mal stať na 3 mesiace naším
novým domovom. Bol zariadený jedno−
ducho, avšak veľmi pekne a prakticky.
Oddelené WC, sprcha, chladnička, dvoj−
platnička… všetko to boli veci, o ktorých
môže slovenský študent iba snívať.

V roku 1997 bol vymenovaný MZ SR za
Krajského odborníka pre odbor plastická chi−
rurgia pre Košický a Prešovský kraj.

Mal aktívny podiel na zriadení Rázštepo−
vého centra vo FN LP, ktoré poskytuje zdra−
votnícku starostlivosť pacientom s rázštepmi
pery a podnebia a inými vrodenými vývojo−
vými chybami tváre pre Košický, Prešovský
a Banskobystrický kraj.

Svojou svedomitou prácou, ľudskosťou
a skromnosťou je príkladom všetkým za−

mestnancom kliniky. Plánovanými spolo−
čenskými aktivitami stmeľuje kolektív klini−
ky. Vytvoril atmosféru tvorivého pracovné−
ho ovzdušia a zdravých kolegiálnych vzťa−
hov. Má zásluhu na získavaní sponzorských
finančných prostriedkov, z ktorých sa pra−
covisko snažilo vytvoriť nadštandardné
prostredie pre pacientov a zakúpiť prístro−
jové vybavenie kliniky. Zaslúžil sa o rozvoj
využívania počítačovej techniky na praco−
visku.

Je ženatý. Manželka MUDr. Vlasta Gu−
zaninová pracovala ako neštátna praktická
lekárka pre dorast a dospelých. Majú jediné−
ho syna. Vedie vzorný a usporiadaný rodin−
ný život. Kolektív pracovníkov kliniky mu
blahoželá k jeho 65. narodeninám a želá mu
veľa zdravia a ešte veľa odbornej činnosti.

MUDr. Marianna Zábavníková
zástupkyňa prednostu Kliniky plastickej, rekonštrukčnej

a estetickej chirurgie FN L. Pasteura a LF UPJŠ

Nasledujúce dni boli veľmi zvláštne.
Napriek skutočnosti, že som sa nemec−
ký jazyk učil 12 rokov, mal som pocit,
že sa v živote po nemecky nedohovorím.
Všetko mi pripadalo cudzie, škaredé,
nepríjemné… jednoducho depresia. Tá
sa však v priebehu ďalších dní postup−
ne vytratila. Dopomohli mi k tomu ľu−
dia, s ktorými som sa zoznámil. Nepat−
ril som veľmi medzi spoločenské typy,
ale tu mi spoločnosť urobila len dobre.
Spoznal som ľudí z Talianska, Poľska,
Čiech, Španielska, Francúzska, Belgic−
ka, Fínska… Veľmi ústretoví boli aj sa−
motní Nemci, hoci sa považujú za od−
meraných. Jednoducho, táto časť Ba−
vorska, ktorá mimochodom zápasí s
veľkou nezamestnanosťou a nedostat−
kom vody, je plná srdečných ľudí so svo−
jimi problémami a smiešnym nárečím.

Spomínaní študenti, ktorí nás čakali
na stanici, sú členmi spolku BISS, kto−
rý má na starosti zahraničných študen−
tov. Hneď na druhý deň nám pomohli
so zápisom, s vybavovaním zdravotné−
ho poistenia, povolenia k pobytu, zozná−
mili nás s dôležitými ľuďmi, sprevádza−
li nás po meste, po fakulte. Okrem tých−
to činností sa starali aj o naše kultúrne
vyžitie. Organizovali výlety, diskotéky,
informovali nás mailom o novinkách…
Jednou zo zaujímavých zvykov bol
Stammtisch v Cafe del Sol. V tejto ka−
viarni bol pre zahraničných študentov
každú stredu od 20.00 hod. rezervova−
ný stôl. Kto chcel, mohol sa takto kaž−
dú stredu stretnúť s ostatnými študent−
mi, aj s členmi BISS−u. Mnohí z nás,

zahraničných študentov, písali do mo−
tivačného listu práve chuť spoznať čo
najviac ľudí. A od koho sa môžeme do−
zvedieť najviac nových informácií? S
kým sa dohovoríme najľahšie po nemec−
ky? No predsa so študentmi, ktorí sú
na tom rovnako ako my a vďaka BISS−u
sme sa mohli často stretávať.

Nemecký jazyk spočiatku spôsobo−
val problémy, ale časom sa to samozrej−
me zlepšovalo. Musím sa však aj posťa−
žovať. Keďže nás bolo veľa zo Sloven−
ska a Čiech, pri mnohých akciách bola
nemčina vrcholne zanedbávaná. Keby
sme sa medzi sebou rozprávali po ne−
mecky, naše pokroky by boli určite evi−
dentné. Okrem nemčiny nebol problém
dohovoriť sa aj anglicky. Pre Nemcov je
angličtina ako druhý materinský jazyk.
Učitelia boli veľmi tolerantní. Bol som
dokonca pochválený, že oproti iným štu−
dentom mi ide nemčina veľmi dobre. Je
pravda, že mnohí študenti si tak zvykli
na angličtinu, že po určitom čase im
nemčina spôsobovala čoraz väčšie prob−
lémy. Ako pikošku môžem spomenúť
černocha, ktorý ma hneď v prvých
dňoch prekvapil prosbou, aby som mu
preložil nemecký mail do angličtiny. Aj
v úradnom styku, či pri hľadaní brigád,
nebol problém dohovoriť sa, hoci na
prvé počutie bolo každému jasné, že sme
cudzinci.

S nemeckým jazykom sme sa mnohí
stretávali často na jazykových kurzoch.
Pre zahraničných študentov boli v rám−
ci študijných programov v ponuke mno−
hé rozširujúce kurzy, ktoré boli veľmi



16 UNIVERSITAS Šafarikiana

AKO ĎALEJ S VÝUČBOU CUDZÍCH JAZYKOV?

V roku 2000 bola podpísaná dohoda o
budúcom pričlenení Slovenska k Európskej
únii, čo sa 1. mája 2004 stalo skutočnosťou.
Táto významná zmena prináša zvýšený tlak
na aktívnu znalosť európskych jazykov, bez
ktorých sa na európskom trhu práce praktic−
ky nedá uplatniť. Napriek tomu dochádza na
jednotlivých fakultách našej univerzity k re−
dukcii vo výučbe cudzích jazykov. Aké sú
možné príčiny a dôsledky?

Prvého mája 2004 sa Slovensko spolu s
ďalšími deviatimi štátmi stalo plnoprávnym
členom Európskej únie. Do rozšírenej únie
patrí teraz spolu 25 krajín a žije v nej viac
ako 450 miliónov obyvateľov, čím reprezen−
tuje najväčší príklad regionálnej integrácie
vo svete. Jednou z okamžitých výhod pl−
noprávneho členstva je automatické pride−
lenie občianstva EÚ všetkým obyvateľom tr−
vale žijúcim na území únie. To znamená

nápomocné v rozvoji slovnej zásoby či
zdokonaľovaní gramatiky. Čo však naj−
viac pomôže rozvoju slovnej zásoby?
Hovoriť, rozprávať, šprechovať, kecať,
tárať, ale aj počúvať. Odjakživa nám to
hovorili naši učitelia cudzích jazykov,
ale asi to všetci pochopíme až vtedy, keď
to zažijeme. Myslíte si teraz, že by ste
boli stratení v nemeckom kine. Vyskú−
šajte. Ja som kino navštívil aspoň se−
demkrát a raz som dokonca videl v je−
den večer dva filmy. To sa mi ani na Slo−
vensku nestalo.

Celý prvý mesiac sa niesol v zname−
ní spoznávania, zoznamovania, skúša−
nia, zlepšovania. Všetci nám boli veľmi
nápomocní. Navyše sme všetci zahranič−
ní študenti držali spolu a tak to išlo všet−
ko ľahšie. S pomocou mapy sme sa
čoskoro poľahky vyznali v meste aj na
fakulte. Prvé prednášky a cvičenia sa
nezaobišli bez drobných trapasov. Ale
pokiaľ sa to rieši s úsmevom a ľudia sú
ústretoví, nie je problém. Trošku tráp−
ne som si pripadal pri mojom prvom
stretnutí s učiteľmi na didaktike fyziky
a chémie. Kým som sa vykoktal kto som,
prečo som prišiel a čo vlastne chcem,
poriadne som sa zapotil. Avšak svojich
„uvádzajúcich“ učiteľov musím vysoko
vyzdvihnúť. Pýtali sa ma na každú ma−
ličkosť, na každý problém, s ktorým by
mi mohli pomôcť. A keď mohli, samo−
zrejme, pomohli.

Rád by som spomenul niektoré pred−
mety, ktoré sa mi vryli do pamäti a boli
niečím zaujímavé. Z chémie som naprí−
klad absolvoval veľmi zaujímavé cvičenie,
cvičenie v prednášaní. Študenti dostali na
začiatku semestra témy a ich úlohou bolo
odprednášať ich s použitím najmodernej−
šej techniky a experimentov. Každý týž−
deň 2 – 3 študenti prednášali na vybrané
témy (napr. Vlasy, Chémia pri varení,
Elektrolyty…), používali pri tom projektor,

videokameru, demonštračné pokusy.
Ostatní študenti dostali prednášku v tla−
čovej forme a ich úlohou bolo sledovať
prednášajúceho a zapisovať si pripomien−
ky k osvetleniu priestoru, očnému kon−
taktu, viditeľnosti pokusov, čitateľnosti
fólií, barličkám v reči a pod. Myslím, že
takýto predmet by sa zišiel aj u nás.

Ďalším zaujímavým predmetom boli
praktiká z Didaktiky chémie – potravi−
nárskej chémie. Vyrábali sme gumených
medvedíkov, zmrzlinu, cukríky. Boli sme
sa pozrieť na výrobu čokolády. Okrem
chemických a fyzikálnych predmetov
som navštívil aj Meteorológiu, Programo−
vanie dynamických WWW stránok.

Moje rozprávanie by mohlo pokračo−
vať donekonečna, pretože každý deň bol
tak nabitý zážitkami. Aspoň útržkovito
spomeniem niektoré z mnohých zaují−
mavostí.

V Bayreuthe ma zaujalo množstvo
cyklistických cestičiek, ktoré viedli celým
mestom a do ďalekého okolia. Mohol som
sa dosýta bicyklovať. Takú kvalitnú cyk−
listickú sieť nájdeme na Slovensku len
veľmi ťažko. Život v internáte si vyžado−
val občas sa vypariť. Spoločná kuchyn−
ka, internetová miestnosť, miestnosť s
videom a televízorom, miestnosť pre stol−
ný tenis. Všetko sú to miesta na stretáv−
ky s ostatnými študentmi porozprávať sa,
zašportovať si. K nemeckému internátu
neodmysliteľne patrí prísny „Hausmeis−
ter“, ktorý sa stará o trávnik, automaty,
ubytovanie a vypína špinavý sporák, kým
si to dotyčný hriešnik nepoupratuje. Prísť
o bicykel nebolo až také jednoduché. :−)
Mohol som ho jednoducho nechať pred
obchodom a po nákupe som ho našiel na
pôvodnom mieste. Je to smutné, ale u nás
by som ho s takou istotou na pôvodnom
mieste zrejme nenašiel.

Počas semestra ma prekvapilo množ−
stvo sviatkov, ktoré sa v tom období na−

hromadili a ktoré boli ideálnou príležitos−
ťou pre spoznávanie mesta a okolia. Tí
„kockatejší“ aj vo voľnom čase vyhľadá−
vali skvelú knižnicu na univerzite. A my
ostatní sme sa vybrali do okolitých meste−
čiek na cyklotúry a diskotéky, alebo sme
hľadali brigády… Nájsť si brigádu ako cu−
dzinec v univerzitnom meste s vysokou
nezamestnanosťou bol veľký problém.
Napriek tomu sa to podarilo. Pracoval som
párkrát ako pomocná sila v kuchyni, jed−
nu hrôzostrašnú prednarodeninovú noc
som venoval rozkladaniu jarmočného
kolotoča, umýval som poháre na akcii, na
ktorej sa zúčastnil aj prezident Slovinska.
Ostatným sa taktiež darilo striedavo. Naj−
lepšie sa mal ten, kto si našiel prácu v
závode. Ale nezávidím, ja som si viac užil
voľnosti a drobný zárobok som využil na
živobytie počas ostatných mesiacov a na
nákup drobných darčekov.

Svoje rozprávanie by som rád ukon−
čil najkrajšími okamžikmi. Veľmi sa mi
páčilo navštevovanie tanečného Hob−
byklubu, kde som sa naučil veľa nové−
ho. Z cestovania po Bavorsku (1 000 Sk
stál celoprázdninový lístok – skvelé)
mám vyše 400 fotiek, ktorých výroba
bola oproti Slovensku neúmerne lacná.

Čo je však cennejšie ako fotografie,
to sú skúsenosti, ktoré som získal. Zá−
žitky, ktoré ostávajú v mojom vnútri,
kontakty na ľudí, s ktorými ma spája
príjemné priateľstvo. Na záver pekná
myšlienka od mojej priateľky−psycholo−
gičky: „Marek, ty si v tom Nemecku do−
spel“. Tak to má byť. Ani raz sa mi za−
tiaľ nestalo, aby som svoju voľbu oľuto−
val a každý deň využívam všetko, čo mi
dal môj študijný pobyt v Nemecku v let−
nom semestri 2003.

Marek Matuška,

5. ročník, Fyzika−Chémia, Univesität Bayreuth,
Nemecko (akademický rok 2002/2003)

napríklad právo voľne cestovať po štátoch
únie bez zdĺhavého vybavovania cestovných
dokladov, sťahovať sa z krajiny do krajiny,
študovať, kupovať si nehnuteľnosti, pracovať.
Ako sa budú tieto práva v rozšírenej únii sku−
točne uplatňovať v praxi, ukáže až budúc−
nosť. Názory eurooptimistov a euroskeptikov
sa značne líšia.

Aby sme sa skutočne stali rovnocennými
Euroobčanmi, musíme sa vedieť v tomto ob−
rovskom národnostne a jazykovo zmiešanom
geografickom teritóriu slobodne a suverénne
pohybovať. Jedným z primárnych predpokla−
dov je schopnosť obyvateľov jednotlivých
členských štátov sa navzájom dorozumieť.

Rozhodnutie o tom, ktoré jazyky a v akom
rozsahu sa budú v jednotlivých krajinách únie
na školách vyučovať, patrí do kompetencie
jednotlivých vlád, ale Európska komisia v jed−
nej z iniciatív navrhuje, aby sa v školách únie

časom učili okrem materinského najmenej dva
iné jazyky. Akosi prirodzene sa univerzálnym
dorozumievacím jazykom na tomto obrov−
skom teritóriu stala angličtina, ktorá bola hlav−
ným svetovým jazykom už dávno pred vzni−
kom únie a vyučovala sa na školách praktic−
ky vo všetkých pôvodných aj novoprijatých
členských štátoch ako cudzí jazyk. Ako svoj
materinský jazyk ju používa viac ako 63 mili−
ónov obyvateľov Veľkej Británie a Írska. Avšak
v žiadnom prípade nie je výučba a znalosť
angličtiny povinná, nakoľko podľa zákonov
únie je každý jazyk úplne rovnocenný s ostat−
nými. Je zaujímavé, že najviac obyvateľov únie
používa ako svoj rodný jazyk nemčinu, a to
viac ako 90 miliónov obyvateľov zjednotené−
ho Nemecka a susedného Rakúska. Aj zna−
losť ďalšieho svetového jazyka – francúzštiny
má v únii svoje široké uplatnenie, veď vo Fran−
cúzsku žije viac ako 60 mil. obyvateľov.
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Rozšírením únie sa Európa politicky a geo−
graficky zjednotila, ale pôvodné jazykové hra−
nice ostali. Sotva môžeme očakávať, že sa
veľké národy ako Nemci, Francúzi, Angliča−
nia, Španieli, Taliani budú učiť jazyk tých
menších, menej početných, ku ktorým patrí
aj Slovensko. V praxi to znamená, že ak sa
chceme v únii stopercentne uplatniť a začať
využívať všetky výhody, ktoré pričlenenie pri−
náša, je nevyhnutné odstrániť aj tieto jazyko−
vé bariéry. Tzv. boom vo výučbe západných
jazykov sme zažili už v deväťdesiatych rokoch
po páde železnej opony, ale členstvo v únii
štúdium týchto jazykov mimoriadne zinten−
zívňuje. Aktívna znalosť aspoň jedného sve−
tového jazyka je v súčasnosti rovnoprávnym
kritériom s odbornosťou pri výbere uchádza−
čov takmer o všetky kvalifikované pracovné
miesta, či už priamo v štátnej a verejnej sprá−
ve, alebo v podnikateľskej sfére, nakoľko zme−
nou politických a ekonomických podmienok
pôsobí už v našom ekonomickom priestore
veľa zahraničných firiem a naopak slovenské
firmy expandujú do sveta.

Prvého mája sa otvorili hranice. Je zrej−
mé, že výhody vstupu našej republiky do únie
využijú v prvých rokoch hlavne mladí ľudia.
Študentom sa otvára možnosť študovať v
iných štátoch únie za rovnakých podmienok,
aké majú domáci študenti. Na slovenských
stredných a vysokých školách zároveň po−
kračujú programy únie, ktoré umožňujú vý−
menu na partnerských školách v EÚ. Ak sa
rozhodnú študenti získať časť vysokoškolské−
ho vzdelania v inej krajine únie, domáca
univerzita im to musí umožniť. Znalosť prí−
slušného jazyka je však nevyhnutnou pod−
mienkou.

Pri zamestnávaní sa v štátoch EÚ bude
veľmi dôležité uznanie doterajšieho vzdela−
nia. Na základe dohôd pri niektorých povo−
laniach bude platiť automatické uznanie dip−
lomov zo slovenských vysokých škôl. Týka
sa to lekárov, zubných lekárov, veterinárnych
lekárov, zdravotných sestier, pôrodných asis−
tentiek, architektov a niektorých právnikov.
Pri iných povolaniach, kde je porovnanie
vzdelania ťažšie, bude treba predložiť dokla−
dy o požadovanej praxi, prípadne zložiť špe−
ciálnu skúšku. Schopnosť ovládať jazyk prí−
slušnej krajiny, v ktorej sa chce daný odbor−
ník uplatniť, je samozrejmou podmienkou.
Znalosť len angličtiny nestačí.

Čo sa po rozšírení únie zmení
v povolaniach, na ktoré sa pripravujú

študenti na jednotlivých fakultách
Univerzity P. J. Šafárika?

Pre slovenských právnikov a sudcov zna−
mená vstup do EÚ veľké zmeny. Očakáva sa
od nich schopnosť orientovať sa nielen v slo−
venskom právnom poriadku, ale aj v „európ−
skom práve“, ktoré si musia prakticky „doštu−
dovať“. Zmluvy, ktoré sa v únii prijali a na−
ďalej budú prijímať, ako aj nariadenia, ktoré
schvaľujú ministri členských štátov, budú mať
totiž v určitom konkrétnom spore prednosť
pred slovenskými právnymi predpismi. Slo−

venskí advokáti budú môcť zastupovať svo−
jich klientov v štátoch EÚ a naopak advokáti
z iných členských krajín únie budú môcť ob−
hajovať svojich klientov pred slovenskými
súdmi. Právnik, ktorý sa bude chcieť presa−
diť v tvrdej konkurencii, sa bez znalosti cu−
dzích jazykov jednoducho nezaobíde.

Pokiaľ ide o zdravotníctvo, zdravotné ses−
try sú na európskom trhu práce mimoriadne
žiadané. Dôležitým predpokladom uplatne−
nia je však schopnosť dorozumieť sa v cu−
dzojazyčnom prostredí. Po vstupe do únie
sa zdravotným sestrám ponúka zamestnanie
napr. v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Holandsku,
Portugalsku, Rakúsku, ale pracovné povole−
nie nie je potrebné iba v Írsku, Veľkej Britá−
nii a Švédsku, nakoľko jedine tieto tri krajiny
otvorili svoj pracovný trh pre občanov no−
vých členských štátov. Hromadná migrácia
stredného zdravotného personálu sa však
neočakáva, nakoľko nízka úroveň jazykových
znalostí je momentálne silnou prekážkou pri
hľadaní zamestnania v týchto krajinách.

Podmienky uplatnenia lekárov sú podob−
né, ale na rozdiel od zdravotných sestier ak−
tívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazy−
ka je u nich bežná. V medicíne všeobecne
dominuje angličtina – ako rokovací jazyk na
medzinárodných konferenciách, v odbornej
literatúre, pri získavaní najnovších poznat−
kov cez internet a pod. Pri hľadaní práce v
neanglicky hovoriacich krajinách sa však
okrem diplomu vyžaduje minimálne základ−
ná znalosť úradného jazyka, čo je momen−
tálne závažná prekážka.

Pre pracovníkov v zdravotníctve bude
schopnosť dorozumieť sa a komunikovať s
pacientmi z únie nutná aj na slovenskom úze−
mí. Po 1. máji sa u nás môže dať ošetriť kaž−
dý občan EÚ, pokiaľ má na to písomný sú−
hlas od svojej zdravotnej poisťovne, samo−
zrejme za ceny platné na našom území, kto−
ré sú neporovnateľne nižšie ako v krajinách
únie. Toto rozhodnutie môže byť prospešné
pre obidve strany. Zahraničné poisťovne
ušetria a naše zdravotnícke zariadenia si tak
môžu vykompenzovať limitovanie výkonov
zo strany slovenských zdravotných poisťov−
ní.

V únii je veľký záujem aj o vedeckých a
výskumných pracovníkov, matematikov, in−
formatikov, počítačových expertov. Dôleži−
tým kritériom pri výbere vhodných uchádza−
čov je opäť aktívna znalosť požadovaného
jazyka.

Štátnej a verejnej správy sa vstup do EÚ
mimoriadne dotýka. Na to, aby Slovensko
bolo schopné pripravovať a obhajovať svoje
stanoviská k návrhom, ktoré prichádzajú z
Bruselu, bude treba dobre pripravených od−
borníkov. Rovnako príprava a čerpanie eu−
rofondov zameraných na rozvoj regiónov
znamená tlak na kvalitu úradníkov vo verej−
nej správe, na ich kvalifikáciu, ale aj jazyko−
vé vzdelanie.

Na základe horeuvedených skutočností
by sa dalo očakávať, že zmenená politická
situácia logicky prinesie ďalší boom, ďalšiu
vlnu zvýšeného záujmu o cudzie jazyky na

všetkých úrovniach vzdelania. Doleuvedené
údaje však prekvapujúco ukazujú, že para−
doxne opak je pravda. Uvádzam konkrétne
údaje o jednotlivých fakultách UPJŠ.

Lekárska fakulta:
odbory všeobecná medicína

a stomatológia

Pôvodný rozsah výučby pred r. 2000:
4 semestre / 2 hod. týždenne – 1 povinný CJ,
(AJ/NJ, pomer AJ : NJ zhruba 10:1)
Súčasný rozsah výučby:
redukcia na 2 semestre / 2 hod. týždenne –
1 povinný CJ (voliteľne AJ alebo NJ)

V 4. a 5. ročníku môžu študenti pokra−
čovať a zvoliť si predmet medicínska komu−
nikácia v AJ, NJ alebo FJ spomedzi ďalších
ponúkaných povinne voliteľných predmetov,
ale len v rozsahu 1 hodiny týždenne v ZS,
čo nie je postačujúce.

Lekárska fakulta:
odbor ošetrovateľstvo – bakalárske

štúdium

Pôvodný rozsah výučby pred r. 2000:
6 semestrov / 2 hod. týždenne – 1 povinný
CJ (angličtina)
Súčasný rozsah výučby (interná aj externá
forma):
2 semestre / 2 hod. týždenne – 1 povinný CJ
(angličtina alebo nemčina)

Vo vyšších ročníkoch sa CJ nevyučuje ani
ako voliteľný predmet.

Právnická fakulta:

Pôvodný rozsah výučby pred r. 2000:
4 semestre / 2 hod. týždenne – 2 povinné CJ
Súčasný rozsah výučby:
3 semestre / 2 hod. týždenne – po zavedení
kreditného systému CJ preradené medzi po−
vinne voliteľné predmety. Vo vyšších roční−
koch sa ponúka výberový seminár – prekla−
danie cudojazyčných právnych dokumentov
(v AJ, NJ, alebo FJ). Ostatné výberové semi−
náre v CJ ako napr. Európska únia, Európske
právo boli zrušené. Kvalitu výučby negatív−
ne ovplyvňuje početnosť študentov v skupi−
nách.

Prírodovedecká fakulta:

Pôvodný rozsah výučby pred r. 2000:
4 semestre / 2 hod. týždenne – 1 povinný CJ
(možnosť výberu – AJ, NJ, FJ, RJ)
Súčasný rozsah výučby:
4 semestre / 2 hod. týždenne, ale len posled−
ný 4. semester je povinný, ukončený skúš−
kou. Prvé 3 semestre sú CJ zaradené medzi
odporúčané výberové predmety. Tým počet
zapísaných študentov v kurzoch výrazne kle−
sá. Dôvodom je aj fakt, že výberové pred−
mety sa v rozvrhu často prekrývajú s povin−
nými predmetmi. Na neučiteľských smeroch
sa na základe rozhodnutia fakulty vyučuje
iba AJ, na učiteľských smeroch si poslucháči
môžu zvoliť AJ alebo NJ.
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Fakulta verejnej správy:

Pôvodný rozsah výučby pred r. 2000:
2 semestre / 2 hod. týždenne − 2 povinné CJ
Súčasný rozsah výučby:
2 semestre / 2 hodiny týždenne, ale len je−
den povinne voliteľný CJ (AJ alebo NJ)

Po zavedení kreditného systému si štu−
dent povinne volí v semestri vždy len jeden
CJ. Každý semester je ukončený skúškou, čo
umožňuje študentom voľbu rovnakého jazy−
ka v rozsahu dvoch semestrov, alebo dvoch
cudzích jazykov v rozsahu jedného semes−
tra. Je to pre budúcich euroúradníkov posta−
čujúce?

Možné príčiny a dôsledky tohto stavu

Jednou z prvoradých príčin je dlhodobá
katastrofálna finančná situácia, neustále škrte−
nie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu,

čo núti vedenia fakúlt šetriť, kde sa len dá. Keďže
ani výučba odborných predmetov, ktoré sú
prioritné, nie je dostatočne finančne pokrytá,
na neodborné predmety, a teda aj na CJ, sa
vyčleňuje stále menej peňazí. Ich výučba sa
postupne redukuje, aj keď požiadavky na ak−
tívnu znalosť jazykov u študentov sa neustále
zvyšujú (badateľný trend v niektorých odbo−
roch štúdia vyžadovať diplomovú prácu v CJ).

Prechod na kreditný systém, ktorý zname−
ná preradenie výučby CJ z kategórie povinných
predmetov do kategórie povinne voliteľných,
či dokonca odporúčaných výberových, čo au−
tomaticky spôsobuje pokles počtu študentov
(nie ich záujmu), nakoľko výučba týchto pred−
metov sa v rozvrhu často časovo prekrýva.

Znižovanie sa dokonca odôvodňuje zo−
súladením s výučbou CJ na univerzitách v
pôvodných štátoch únie, kde sa odborný cu−
dzí jazyk skutočne vyučuje v menšej miere.
Avšak v týchto krajinách je úplne odlišná si−

tuácia, nakoľko materinský jazyk je napr. v
Británii, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku sú−
časne svetovým jazykom a možno sa ním
dorozumieť aj v ostatných krajinách únie.

Vstup do EÚ prináša množstvo zmien.
Pokiaľ sa neprispôsobíme novým podmien−
kam a výučba CJ sa bude ďalej redukovať a
obmedzí sa len na jeden svetový jazyk, po−
tom sú možnosti uplatnenia absolventov na
domácom a európskom trhu práce značne
obmedzené. Týmto spôsobom ostanú jazyko−
vé hranice ešte dlho prirodzenou bariérou
proti obávanej migrácii obyvateľstva za prá−
cou z nových členských štátov z východnej
časti únie smerom na západ. So zavedením
jedného oficiálneho dorozumievacieho jazy−
ka na celom území EÚ, ktorý by tento prob−
lém značne zjednodušil, sa zatiaľ neuvažuje.

PhDr. Buráková Božena
Katedra cudzích jazykov, UPJŠ Košice

In the Fall 2004 semester CRC is offering
the following sessions:

1. Open House Sessions in broad
discipline areas

The Open House sessions are organized in
broad discipline areas covered by one or more
CEU departments. These sessions are intended
to introduce participants to CEU’s approach to
a relevant discipline and new techniques for
designing courses in that field. To this end the
sessions will provide participants access to the
facilities and resources of the CEU and the ap−
propriate department, as well as general trai−
ning workshops on course design and teaching
methodology. Participants are invited to use the
CEU library, visit relevant classes and meet fa−
culty. The primary target groups of the Open
House sessions are junior academics who are
at the beginning of their teaching career, or mid−
career and senior academics who would be−
nefit from the above offerings.

Open House CRC sessions offered in Fall
2004 will be hosted by the following CEU
departments on the dates indicated:
Medieval Studies – 11 – 16 October 2004
(deadline for applications: 3 September
2004)
Political Sciences – 18 – 23 October 2004
(deadline for applications: 3 September
2004)
History: Art and Music – 15 – 20 November
2004 applicants should be professors who
teach or develop courses in art or music his−
tory, or courses in history that use art and

PRE ZÁUJEMCOV

CURRICULUM RESOURCE CENTER
Announces Fall 2004 Sessions

organized in cooperation with the Departments and Programs
of the Central European University

music as part of their study materials (dead−
line for applications: 1 October 2004)
Environmental Sciences – 22 – 27 Novem−
ber 2004 (deadline for applications: 1 Octo−
ber 2004)
Sociology – 29 November – 4 December
2004 (deadline for applications: 1 October
2004)
Applicants to Open House sessions should
consult the relevant CEU department’s ho−
mepage (click on department’s name in the
above list) to see the description of regular
MA courses offered during the week of the
CRC session. Preference will be given to ap−
plicants whose courses match with the hos−
ting department’s profile and interest.

2. Course Innovation Sessions

These sessions intend to explore the cut−
ting edge developments in a particular dis−
cipline. The sessions are meant primarily for
senior faculty with significant teaching and
research experience or for outstanding, rese−
arch−oriented junior faculty. By discussing
recent developments and exploring contem−
porary debates with CEU’s host departments
and faculty, participants are expected to re−
vise or update their courses or offer new co−
urses in their particular area of interest. Ad−
ditional training on course development is
also offered by the CRC. These sessions are
organised with a strong involvement of CEU
departments and often will be combined with
a workshop or a conference on the topic of
the session.

In Fall 2004 we offer the following Cour−
se Innovation Sessions:

Gender and International Relations
25 – 30 October 2004

(deadline for applications:
3 September 2004)

Gender Studies scholars are increasingly
interested in developing a trans−national per−
spective in recent years. Innovative scho−
larship has emerged around themes such as
the tensions between citizenship and inter−
national migration, gender as an important
marker in international politics in war and
peace, the global repercussions of engende−
ring Human Rights policies, the feminization
and unequal division of labor between wo−
men within the global labor force, mainstre−
aming gender policy in the transnational spa−
ce of the European Union and beyond, etc.
Yet, how does scholarship in these and rela−
ted fields impact the theoretical perspectives
and empirical research in International Re−
lations?

The joint CRC session of the Department
of International Relations and European Stu−
dies and the Department of Gender Studies
is intended to explore recent shared deve−
lopments in these two fields and to critically
examine points of juncture in order to devi−
se joint creative perspectives.

Important note: Applicants to this session
should submit – in addition to the documents
specified in the CRC application form – a 1 –
2 page “statement of interest” outlining what
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aspect of the topic they are interested in and
for what reasons.

Economics and Evolution
8 – 13 November 2004

(deadline for applications:
25 September 2004)

The focus of this CRC session will be on
evolutionary concepts in contemporary econo−
mics. We will look at the particular mechanisms
that generate novelty, imitation and selection and
we will consider the complementarities that can
limit the speed and the qualitative direction of
technological and institutional change. Discus−
sions will be held around recent innovative scho−
larship on the complexity of the evolutionary
approach, its relation to evolutionary biology
and its methodological difficulties.

Important note: Applicants to this session
should submit an approximately 2−page sta−

tement outlining their interest in the topic,
as well as a brief annotated bibliography of
the publications they use or plan to use as
teaching materials in their courses.

All CRC Applicants must:
• Be university teachers and/or professio−

nals (who teach part−time) in the Social
Sciences and Humanities from the region
who are preparing to revise or develop
their courses;

• Have sufficient English language ability,
both written and spoken, to participate
in discussions and use resource materials;

• Submit an application with all accompa−
nying required documents as stated on
the CRC application form.
All costs related to transportation and

accommodation duringthe sessions will be
covered by the CRC.

Curriculum Resource Session application
forms, application deadlines, the session

schedule and further information on the cen−
ter’s outreach activities and resources may
be obtained from the CRC office at the Cen−
tral European University or through national
Soros Foundations.
MAILING ADDRESS: Curriculum Resource
Center (CRC) / Central European University
Nador utca 9, H −1051 Budapest, Hungary;
Tel: ++ (36 − 1) 327 3189 or 327 3000; Fax:
++ (36 −1) 327 3190
E−mail: crc@ceu.hu; WWW address: http://
www.ceu.hu/crc/

Non−Discrimination Policy Central Euro−
pean University does not discriminate on the
basis of – including, but not limited to – race,
color, national and ethnic origin, religion,
gender or sexual orientation in administering
its educational policies, admissions policies,
scholarship and loan programs, and athletic
and other school−administered programs.

Spolupráca európskych vysokých škôl

Viaceré základné zásady súčasného
diania v európskom vysokom školstve
nájdeme už v Magne Charte Universita−
tum prijatej v Bologni pri príležitosti
osláv 900. výročia vzniku najstaršej uni−
verzity na svete (1088).

Pripomíname, že bezprostredné vý−
chodiská pre bolonský proces sú v Pa−
rížskej (Sorbonskej) deklarácii, známej aj
ako deklarácia harmonizujúca architek−
túru vysokého školstva. Prijatím tejto
deklarácie sa urobil prvý priamy krok na
prípravu celoeurópskeho modelu vyso−
kého školstva, iniciovalo sa vytváranie
európskeho priestoru vysokoškolského
vzdelávania ako základného prostriedku
na podporu mobility, zamestnávania ob−
čanov a celkového rozvoja nášho konti−
nentu, apelovalo sa na medzinárodnú
„čitateľnosť“ vzdelávania zbližovaním
systému stupňov a uznávania diplomov.
Sorbonský dokument vyvolal búrlivé dis−
kusie o budúcnosti, ale i samej podstate
vysokoškolského vzdelávania.

Bolonská deklarácia o európskom
priestore vysokého školstva čerpala zo
Sorbonskej deklarácie. Prvým prínosom
bolonského stretnutia bolo rozšírenie sig−
natárov Sorbonskej deklarácie na tridsať
(vrátane Slovenska) a o inštitúcie akými
sú Európska komisia, Rada Európy, eu−
rópske univerzitné, rektorské a študent−
ské asociácie.
Pre rozvoj vysokých škôl a ich spoluprá−
cu deklarácia žiadala:
• Prijať systém ľahko zrozumiteľných a

porovnateľných titulov a hodností,
najmä zavedením dodatku k diplomu.

• Zaviesť dvojstupňový systém vysoko−
školského vzdelávania, pričom prí−
stup na druhý stupeň si bude vyža−
dovať úspešné ukončenie najmenej

trojročného prvého stupňa. Titul (ba−
kalár) priznaný po skončení prvého
stupňa uznávať ako kvalifikáciu na
európskom trhu pracovných síl.

• Zaviesť kreditový systém štúdia kom−
patibilný so systémom ECTS, ktorý
umožňuje akumuláciu a prenos kre−
ditov.

• Podporovať mobility odstraňovaním
prekážok, ktoré bránia efektívnemu
voľnému pohybu osôb (študentov,
učiteľov a vedeckých pracovníkov).

• Podporovať európsku spoluprácu na
zabezpečenie kvality vzdelania, vy−
pracovať potrebné kritériá a postupy.

• Podporovať európsku dimenziu vyso−
kého školstva (vypracovanie študij−
ných programov, spolupráca medzi
inštitúciami, mobilné programy, in−
tegrované výskumné programy).
Pražská konferencia sa konala za

účasti už tridsiatich troch signatárskych
štátov a potvrdila potrebu a záujem po−
kračovať v plnení cieľov definovaných
Bolonskou deklaráciou vo všetkých vy−
týčených oblastiach a to nielen v signa−
társkych štátoch, ale prostredníctvom
programu SOKRATES a LEONARDO DA
VINCI v celej Európe.

Komuniké z Prahy zdôraznilo potre−
bu:
• rozvíjať celoživotné vzdelávanie ako

nevyhnutnosť budovať európsku spo−
ločnosť založenú na ekonomike a po−
znaní,

• posilniť účasť univerzít, vysokých škôl
a ich študentov na tvorbe a formova−
ní európskeho priestoru vysokoškol−
ského vzdelávania,

• zvyšovať atraktívnosť európskeho vy−
sokého školstva pre študentov z celé−
ho sveta.

Berlínska konferencia bola venovaná
hodnoteniu a revízii dosiahnutých vý−
sledkov, ktoré sa dosiahli v pobolonskom
procese budovania európskeho priesto−
ru vysokého školstva a stanoveniu prio−
rít ďalšieho vývoja. Po nej by mali sig−
natárske štáty svoje úsilie zamerať naj−
mä na:
• budovanie modelu vysokoškolského

vzdelávania s dvoma stupňami,
• prijatie a uplatňovanie ECTS,
• posilňovanie nástrojov na podporu

mobility, vrátane vydávania doplnku
k diplomu,

• nárast opatrení podporujúcich hod−
notenie kvality,

• podporu opatrení v prospech celoži−
votného vzdelávania.
V čase medzi pražským a berlínskym

stretnutím ministrov v marci 2002 v Li−
sabone zasadala Rada Európy. Hlavy štá−
tov a vlád Európskej únie a kandidát−
skych štátov tu označili vedu, techniku
a inovácie, spolu so vzdelávaním, za roz−
hodujúce nástroje rozvoja ekonomiky.
Zdôraznili, že na zabezpečenie trvalo
udržateľného ekonomického rozvoja je
nevyhnutné vykonať aj modernizáciu so−
ciálneho zabezpečenia a vzdelávania, že
treba zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzde−
lávacích systémov, uľahčiť prístup ku
vzdelávaniu, otvoriť vzdelávacie systémy
celému svetu.

Ponecháme na zamyslenie sa našim
čitateľom, ako sa toto európske dianie
odráža v slovenskom vysokom školstve,
predovšetkým však na vysokej škole/fa−
kulte, na ktorej pôsobia oni sami.

Spracoval PhDr. Ján Čipkár, PhD., podľa: Gondová,
D.: Ako je to v Európe? In: Academia, roč. XV, 2/2004,

ss. 38 – 39
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