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Centrum fyziky veľmi nízkych
teplôt je v podstate spoločným níz−
koteplotným laboratóriom Ústavu
experimentálnej fyziky SAV a Ústa−
vu fyzikálnych vied Prírodovedec−
kej fakulty Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach. Toto laboratórium pat−
rí do takpovediac elitného klubu
približne 20 laboratórií na celom
svete, ktoré sú schopné experimen−
tálne pokryť oblasť fyziky veľmi níz−

V priestoroch Prírodovedeckej fakulty, Park Angelinum 9, sa v
marci konalo podujatie, v rámci ktorého bolo slávnostne otvorené
Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt, ktoré získalo štatút Centra
excelentnosti Slovenskej akadémie vied. Centrum otvorili riaditeľ
Ústavu experimentálnej fyziky SAV doc. RNDr. Peter Kopčanský,
CSc. a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika doc.
RNDr. Pavol Sovák, CSc.

kych teplôt, teda teplôt v blízkosti
absolútnej nuly. Laboratórium dis−
ponuje unikátnymi experimentál−
nymi zariadeniami, umožňujúcimi
študovať vlastnosti látok v širokom
teplotnom rozsahu od približne
100 mikrokelvinov po izbové tep−
loty. Spomedzi aparatúr treba spo−
menúť najmä zariadenie na získa−
vanie submilikelvinových teplôt
metódou jadrovej adiabatickej de−

magnetizácie. Prá−
ve na tejto aparatú−
re bola dosiahnutá
najnižšia teplota,
akú sa kedy podari−
lo dosiahnuť na níz−
koteplotných fyzi−
kálnych pracovis−
kách v celom býva−
lom Českosloven−
sku (vzhľadom na
rozpad tohto štátu
už tento česko−slo−
venský rekord ko−
šických fyzikov ne−
môže nikto preko−
nať). V laboratóriu
je k dispozícii nie−
koľko kryostatov,
umožňujúcich štu−
dovať elektrické,
magnetické a tepel−
né vlastnosti kon−
denzovaných látok
pri nízkych teplo−
tách.

Pracovisko vyu−
žíva aj moderné
spektroskopické
metódy s vysokým

rozlíšením, a to tunelovú, mikro−
kontaktovú a infračervenú spektro−
skopiu. Práca v oblasti nízkych tep−
lôt nie je možná bez základného
chladiaceho média, ktorým je kva−
palné hélium. Prvý skvapalňovač
hélia bol v nízkoteplotnom labora−
tóriu uvedený do činnosti už pred
35 rokmi (bol to skvapalňovač čes−
kej výroby ZH−4), dnes pracuje v la−
boratóriu skvapalňovač americkej
výroby CtI−1400. Centrum fyziky
veľmi nízkych teplôt rozvíja vlast−
ný vedecký program, zameraný naj−
mä na kvantovú fyziku materiálov.
Ide tu o štúdium tých látok, ktoré
vykazujú makroskopické kvantové
vlastnosti (tie sa inak prejavujú len
v mikrosvete). Takýmito látkami sú
supervodiče a supertekuté hélium−
3, ktoré je najkomplikovanejším
kvantovým objektom. Ako nám
povedal vedúci spomenutého cen−
tra doc. RNDr. Peter Samuely,
DrSc., vedecké tímy centra úzko
spolupracujú s mnohými špičkový−
mi svetovými laboratóriami. „Máme
reálnu a efektívnu spoluprácu na−
príklad s laboratóriom veľmi níz−
kych teplôt na univerzite v Gaine−
sville na Floride i s niekoľkými pra−
coviskami v Grenoble, ktorý je po
Paríži druhým najvýznamnejším
francúzskym centrom oblasti fyzi−
ky tuhých látok. Spolupracujeme aj
s laboratóriom ultranízkych teplôt
na univerzite v britskom Lancasteri

i s vedeckovýskumnými pracovis−
kami v Berlíne a Garchingu, v ukra−
jinskom Charkove a s univerzitami
v Madride a Santanderi. Naše labo−
ratórium je prístupné nielen našim
kolegom zo spolupracujúcich inšti−
túcií, ale aj externým užívateľom,
pričom žiadosti uchádzačov o vyu−
žitie našich aparatúr posudzuje ve−
decká rada nášho centra. Pracovali
u nás už kolegovia z Bratislavy, ale
aj z Talianska či z Viedne“, pove−
dal doc. Samuely.

Pracovníci centra aktívne pô−
sobia aj vo výchove študentov
(najmä pri vedení diplomových
prác študentov prírodovedeckej
fakulty) a doktorandov. Aj keď sa
centrum venuje najmä fundamen−
tálnemu výskumu, možno očaká−
vať, že jeho výsledky nájdu aj
praktické uplatnenia, a to naprí−
klad pri vývoji nových druhov
supravodičov a prvkov tzv. kvan−
tových počítačov, ktorým sa pred−
povedá veľká budúcnosť.

Kolektív Ústavu fyzikálnych
vied Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ, podieľajúci sa na činnosti
centra, vedie prof. RNDr. Alexan−
der Feher, DrSc.

Slávnostné otvorenie nového
centra excelentnosti bolo spojené
s pripomenutím si 35. výročia za−
čatia výskumu v oblasti fyziky níz−
kych teplôt v Košiciach. Vzácny−
mi hosťami podujatia boli preto

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. a doc. RNDr. Pavol So−
vák, CSc., slávnostne prestrihujú pásku pri otvorení Centra
fyziky veľmi nízkych teplôt



2 UNIVERSITAS Šafarikiana

najmä nestor východoslovenskej
fyziky prof. Vladimír Hajko, ktorý

Slávnostné verejné zasadnutie
Vedeckej rady UPJŠ sa konalo vo
veľkej zasadačke UPJŠ dňa 6. 4.
2004. Ceremoniárka prof. RNDr.
E. Čellárová, CSc., otvorila sláv−
nostné zasadnutie odovzdávania
diplomov doktorom filozofie, ktorí
obhájili dizertačné práce na UPJŠ
v Košiciach. Po otvorení slávnost−
ného verejného zasadnutia Ve−
deckej rady UPJŠ začal Honora−
bilis promótor prof. RNDr. A. Fe−
her, DrSc., slávnostnú promóciu
doktorov filozofie slovami:

Vaša Magnificencia, s rados−
ťou Vám oznamujem, že v súla−
de s ustanovením § 109 ods. 1 Zá−
kona č. 131/2002 Z. z. o vyso−
kých školách a o zmene a dopl−
není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov udelila Ve−
decká rada Lekárskej fakulty, Prí−
rodovedeckej fakulty a Právnic−
kej fakulty našej univerzity vedec−
ko−akademickú hodnosť „philo−
sophiae doctor“ absolventom
doktorandského štúdia. Prosím
Spektabiles dekanov Lekárskej fa−
kulty, Prírodovedeckej fakulty a
Právnickej fakulty našej univerzi−
ty, aby predstavili promovaných.

Spektabiles dekan Lekárskej
fakulty UPJŠ doc. MUDr. A. Jen−
ča, CSc., mim. prof., predstavil ab−
solventov doktorandského štúdia,
ktorým bola udelená vedecko−aka−
demická hodnosť philosophiae
doctor:

MUDr. Daniel Böhmer, v od−

SLÁVNOSTNÉ VEREJNÉ ZASADNUTIE
Vedeckej rady UPJŠ dňa 16. 4. 2004

bol iniciátorom tohto nového sme−
ru výskumu na Prírodovedeckej

Pohľad do laboratória

fakulte UPJŠ, a prof. Štefan Jánoš,
ktorý je zakladateľom košického
nízkoteplotného laboratória. Bol
to práve čerstvý absolvent Fakulty
technickej a jadrovej fyziky praž−
ského ČVUT Š. Jánoš (nedávno
menovaný za profesora na univer−
zite v švajčiarskom Berne), ktorý
svojím entuziazmom, svojou eru−
díciou a vôľou dokázal postupne
vytvoriť tím fyzikov, inžinierov a
technikov, ktorý sa cieľavedomou
a húževnatou prácou vypracoval
na popredné a vo svete uznávané
pracovisko v oblasti fyziky níz−
kych a veľmi nízkych teplôt. Túto
činnosť ocenilo aj Predsedníctvo
SAV, ktoré profesorovi Jánošovi
udelilo Čestnú plaketu Dionýza
Ilkoviča za zásluhy v matematic−
ko−fyzikálnych vedách, a to za
vybudovanie oddelenia fyziky níz−
kych teplôt s experimentálnymi

zariadeniami a bázou pre vlastnú
produkciu kvapalného hélia a za
vedecké výsledky, získané počas
pôsobenia na Ústave experimen−
tálnej fyziky SAV a na univerzite
v Berne. Ako pri odovzdávaní
plakety povedal člen predsedníc−
tva SAV RNDr. Marián Reiffers,
DrSc., entuziazmus a erudícia
prof. Jánoša podstatnou mierou
prispeli k tomu, že v Košiciach
vznikla vo svete známa nízkotep−
lotná vedecká škola a že spoloč−
né nízkoteplotné laboratórium
Ústavu experimentálnej fyziky
SAV a Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ sa postupne vypracovalo na
špičkovú úroveň, ktorá mu umož−
nila získať štatút Centra excelent−
nosti SAV.

Ing. R. Mlýnek
Centrum FVNT

bore všeobecná biológia, ktorý
úspešne obhájil dizertačnú prácu
na tému: „Dynamika samovoľ−
ných potratov a vrodených vývo−
jových chýb na Slovensku v ro−
koch 1980 až 2000“;

RNDr. Katarína Bruňáková, v
odbore všeobecná biológia, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prá−
cu na tému: „Explantátové kultú−
ry Taxus baccata L. – potenciálny
zdroj biotechnologickej produkcie
taxánov“;

MUDr. Róbert Dankovčík, v
odbore gynekológia a pôrodníc−
tvo, ktorý úspešne obhájil dizer−
tačnú prácu na tému: „Integrova−
nie nových markerov do antena−
tálneho skríningu chromozómo−
vých abnormalít“;

MUDr. Ingrid Dravecká, v od−
bore vnútorné choroby, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prá−
cu na tému: „Hyperinzulinémia a
poruchy menštruačného cyklu“;

MUDr. Eva Janitorová, v odbo−
re stomatológia, ktorá úspešne ob−
hájila dizertačnú prácu na tému:
„Mukogingiválna chirurgia a jej úlo−
ha v prevencii ochorení parodontu“;

MUDr. Karolína Kuchárová, v
odbore všeobecná biológia, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prá−
cu na tému: „Organizácia a výskyt
neurónov syntetizujúcich oxid
dusnatý v retikulárnej formácii
mozgového kmeňa králika a ich
descendentné dráhy“;

MVDr. Miroslava Némethová,

v odbore všeobecná biológia, kto−
rá úspešne obhájila dizertačnú
prácu na tému: „Vplyv normovo−
lemickej hemodilúcie na proteo−
syntézu a expresiu c−Fos proteínu
v mozgu potkana po ischémii a
následnej reperfúzii“;

MUDr. Iveta Radváková, v od−
bore farmakológia, ktorá úspešne
obhájila dizertačnú prácu na
tému: „Nové metodické prístupy
k testovaniu leukemických buniek
na cytostatiká“;

MUDr. Alojz Rajnič, v odbo−
re vnútorné choroby, ktorý úspeš−
ne obhájil dizertačnú prácu na
tému: „Klinický význam niekto−
rých biochemických markerov tu−
bulárnej dysfunkcie u chorých s
analgetickou nefropatiou“;

RNDr. Patrícia Saxová, v od−
bore všeobecná biológia, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prá−
cu na tému: „Predikcia T bunko−
vých epitopov pomocou bioinfor−
matických metód“;

MUDr. Eva Szabóová, v odbo−
re normálna a patologická fyzio−
lógia, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Vplyv
spánkového apnoe na vznik a zá−
važnosť nočných kardiálnych dys−
rytmií“;

Spektabiles dekan Prírodove−
deckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. P.
Sovák, CSc., predstavil absolven−
tov doktorandského štúdia, ktorým
bola udelená vedecko−akademic−
ká hodnosť „philosophiae doctor“:

Mr. Fathi O. Abubrig, v odbo−
re fyzika kondenzovaných látok a
akustika, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Magne−
tic properties of selected mixed−
spin systems“;

RNDr. Jozef Adamčík, v od−
bore biochémia, ktorý úspešne
obhájil dizertačnú prácu na tému:
„Štruktúrna stabilita superhelikál−
nej DNA“;

RNDr. Dobroslava Bujňáková,
v odbore fyziológia živočíchov,
ktorá úspešne obhájila dizertačnú
prácu na tému: „Fyziológia agre−
gačných baktérií tráviaceho a va−
ginálneho systému zvierat“;

Ing. Katarína Dubayová, v od−
bore biochémia, ktorá úspešne
obhájila dizertačnú prácu na tému:
„Grafické definovanie biologické−
ho materiálu pomocou fluores−
cenčných spektrálnych matríc“;

RNDr. Ján Fedorišin, v odbo−
re jadrová a subjadrová fyzika,
ktorý úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Strange Particle
Production in Lead−Lead Colissi−
ons“;

RNDr. Erika Fechová, v odbo−
re fyzika kondenzovaných látok a
akustika, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Štruk−
túra a magnetické vlastnosti mag−
neticky mäkkých práškových fero−
magnetík“;

Mgr. Jaroslav Chovan, v od−
bore fyzika kondenzovaných látok
a akustika, ktorý úspešne obhájil



3UNIVERSITAS Šafarikiana

re fyzika kondenzovaných látok a
akustika, ktorý úspešne obhájil
dizertačnú prácu na tému: „Vplyv
štruktúry na magnetické vlastnos−
ti vybraných nanonkryštalických
zliatin na báze železa“;

Ing. Zuzana Mitróová, v od−
bore fyzika kondenzovaných látok
a akustika, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Štruk−
túrne a magnetické vlastnosti
niektorých analógov Berlínskej
modrej obsahujúcich 4f a 5f prv−
ky“;

RNDr. Miroslava Najvirtová,
v odbore fyziológia živočíchov,
ktorá úspešne obhájila dizertačnú
prácu na tému: „Sekrécia hormó−
nov izolovanými pankreatickými
ostrovčekmi a jej regulácia“;

RNDr. Richard Pinčák, v od−
bore fyzika kondenzovaných látok
a akustika, ktorý úspešne obhájil
dizertačnú prácu na tému: „Pre−
nos elektrónov vo fotosyntetic−
kých reakčných centrách bakté−
rií“;

RNDr. Ivana Potočová, v od−
bore fyzika kondenzovaných látok
a akustika, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Štú−
dium fyzikálnych vlastností kom−
plexných systémov obsahujúcich
jemné magnetické častice“;

RNDr. Iveta Scholtzová, v
odbore teória vyučovania mate−
matiky, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Integrá−
cia diskrétnej matematiky do škol−
skej matematiky“;

RNDr. Lucia Slovinská, v od−
bore genetika, ktorá úspešne ob−
hájila dizertačnú prácu na tému:
„Latentné cytogenetické poškode−
nie pečene potomkov ožiarených
potkanov“;

RNDr. Jozef Strečka, v odbo−
re fyzika kondenzovaných látok a
akustika, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Kvanto−
vé aspekty exaktne riešiteľných
nízkorozmerných spinových sys−
témov“;

RNDr. Erika Szunyogová, v
odbore anorganická chémia, kto−
rá úspešne obhájila dizertačnú
prácu na tému: „Príprava a vlast−
nosti komplexov zinku s bioaktív−
nymi ligandmi“;

RNDr. Vanda Švehlíková, v
odbore genetika, ktorá úspešne
obhájila dizertačnú prácu na
tému: „Variabilita zastúpenia fla−
vonoidov v populáciách Chamo−
milla recutita (L.) Rauschert a an−
tikarcinogénne účinky flavonoidu
apigenínu“;

RNDr. Eva Valušová, v odbo−
re biochémia, ktorá úspešne ob−

hájila dizertačnú prácu na tému:
„Stabilita proteínov a ich komple−
xov s glykozaminoglykánmi“;

RNDr. Roman Vasky, v odbo−
re diskrétna matematika, ktorý
úspešne obhájil dizertačnú prácu
na tému: „The structure of redu−
cible properties of graphs“;

Spektabiles dekanka Právnic−
kej fakulty UPJŠ doc. JUDr. M.
Bujňáková, CSc., predstavila ab−
solventa doktorandského štúdia,
ktorému bola udelená vedecko−
akademická hodnosť „philoso−
phiae doctor“:

JUDr. Marián Sluk, v odbore
správne právo, ktorý úspešne ob−
hájil dizertačnú prácu na tému:
„Správa daní“.

Po predstavení absolventov
doktorandského štúdia požiadal
Honorabilis promótor prof. RNDr.
A. Feher, DrSc., Jeho Magnificen−
ciu rektora UPJŠ prof. JUDr. V.
Babčáka, CSc., o súhlas k ich pro−
mócii a odovzdaniu diplomov, na−
koľko menovaní splnili podmien−
ky § 109 ods. 1 Zákona č. 131/
2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zá−
konov v znení neskorších predpi−
sov a úspešne obhájili dizertačné
práce verejnou obhajobou.

Jeho Magnificencia rektor
UPJŠ udelil súhlas k promócii ab−
solventov doktorandského štúdia
a slávnostnému odovzdaniu dip−
lomov „doctorov philosophiae“ a
požiadal Honorabilis promótora,
aby od menovaných prijal sľub a
odovzdal im diplomy.

Slávnostný príhovor predniesol
rektor prof. JUDr. V. Babčák, CSc.:

Vážené doktorky filozofie,
vážení doktori filozofie, vážená
slávnostná Vedecká rada UPJŠ,

dámy a páni!
Pre všetky univerzity je pred−

stavenie nových nositeľov akade−
mického titulu „doktor“ slávnost−
nou udalosťou. Každá vysoká ško−
la doktorov nevyhnutne potrebu−
je. Sú pre ňu istou vedeckou omla−
dinou. Výnimkou nie je ani naša
Univerzita. Philosophiae doktori
prinášajú pre vysokoškolské
prostredie mladú vedeckú krv,
novú vedeckú nádej. Ako hovorí
zákon o vysokých školách, akade−
mickým titulom „doktor“ sa pre−
ukazuje schopnosť a pripravenosť
na samostatnú vedeckú a tvorivú
činnosť v oblasti výskumu alebo
vývoja.

Vy, noví doktori, ste vedeckým
sledom, ktorý nás nahradí. Obha−
jobou dizertačnej práce ste zasia−
li semienko do úrodnej pôdy vedy.

Pôdy, o ktorú sa treba starať, kto−
rú treba kultivovať. Striedanie ve−
decko−pedagogickej generácie
chápeme ako modus vivendi na−
šej alma mater.

Vaše dizertačné práce majú
kvalitnú úroveň. Pevne verím, že
školitelia a garanti vás viedli ťaž−
šou cestou rozvoja vedy a nie iba
chodníkom vedeckých výstupov.
Dúfam, že ste zistili, že veda nemá
konca, nemá časové ani priesto−
rové ohraničenie a že žiaden ve−
dec nikdy nemôže povedať, že s
definitívnou platnosťou vyriešil
určitý vedecký problém.

Doktorské diplomy vám platia
ako vstupné víza do európskeho
vysokoškolského priestoru i do
celého sveta. Stali ste sa nositeľmi
titulu „doktor“ práve v čase, keď
náš štát vstupuje do Európskej
únie. Tomu sa musí prispôsobiť i
naša Univerzita, ktorá musí byť
stabilným subjektom európskeho
vzdelávacieho a vedeckého pries−
toru. Pred vami sa takto otvárajú
nové vedecké obzory a možnosti,
v ktorých si môžete verifikovať
svoje postoje i zámery v prísluš−
nom vednom odbore.

Chcem sa teraz prihovoriť tým
doktorkám a doktorom, ktorí ostá−
vajú pôsobiť na našej Univerzite.
Vážené doktorky a doktori, vo vás
vidíme budúcich docentov a pro−
fesorov tejto Univerzity. Obháje−
ním dizertačných prác ste prispe−
li k posilneniu základov architek−
túry, ktorú kedysi dávno múdri
predchodcovia nazvali universi−
tas. Je čas vrátiť univerzitám cha−
rakter katedrál poznania, vzdela−
nia a múdrosti. Nie nadarmo som
Univerzitu nazval takýmto vzne−
šeným pomenovaním. Urobil som
tak zámerne. Ako je nám známe,
všetky stavby, aby prežili, musia
mať stabilné základy, pevné a rov−
né múry a kvalitné zastrešenie.
Všetky tieto atribúty majú relatív−
ne rovnaký význam, o tom sa ne−
musíme navzájom presviedčať.
Každá, čo i najskvostnejšia stav−
ba však podlieha zubu času a pre−
to potrebuje pravidelnú starostli−
vosť, udržiavanie, príp. i rekon−
štrukciu. Stabilné základy našej
katedrály poznania, vzdelania a
múdrosti predstavujete práve Vy,
nové doktorky a noví doktori. Rov−
né a pevné múry v prenesenom
slova zmysle, to sú docenti Uni−
verzity. Zastrešenie, to je a musí
ostať doménou profesorov. Samo−
zrejme, že žiadna stavba nie je len
hmotným majetkom, ale každá
musí dýchať a šíriť osobitnú atmo−
sféru. Osobitne to platí o architek−

dizertačnú prácu na tému: „Mag−
netic properties of layered cupra−
tes“;

RNDr. Stanislav Janovec, v
odbore organická chémia, ktorý
úspešne obhájil dizertačnú prácu
na tému: „Štúdium syntézy a vlast−
ností derivátov antracénu ako bio−
logicky zaujímavých zlúčenín“;

Ing. Yvonna Jirásková, v od−
bore fyzika kondenzovaných látok
a akustika, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Vybra−
né aspekty nitridace povrchů oce−
lí“;

RNDr. Marián Jurčišin, v od−
bore fyzika kondenzovaných látok
a akustika, ktorý úspešne obhájil
dizertačnú prácu na tému: „Štú−
dium vlastností fluktujúcich polí
v stochastickej teórii turbulencie“;

RNDr. Tatiana Kačmárová, v
odbore fyzika kondenzovaných
látok a akustika, ktorá úspešne ob−
hájila dizertačnú prácu na tému:
„Štúdium elektrón−kvázičasticovej
interakcie vo vybraných kovových
materiáloch pomocou mikrokon−
taktovej spektroskopie“;

RNDr. Marcela Kajňáková, v
odbore fyzika kondenzovaných
látok a akustika, ktorá úspešne ob−
hájila dizertačnú prácu na tému:
„Experimentálne štúdium nekon−
venčných magnetických systémov
so spinom S=˝“;

RNDr. Miroslav Krajňák, v
odbore teória vyučovania fyziky,
ktorý úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Fyzikálne vzde−
lávanie na gymnáziu“;

RNDr. Jozef Kravčák, v odbo−
re fyzika kondenzovaných látok a
akustika, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Smero−
vé usporiadanie, magnetické vlast−
nosti a stabilita feromagnetických
zliatin“;

RNDr. Silvia Lacková, v odbo−
re fyzika kondenzovaných látok a
akustika, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Teo−
retické štúdium vlastností vybra−
ných magnetických systémov“;

Mgr. Dana Macejová, v odbo−
re fyziológia živočíchov, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prá−
cu na tému: „MNU−indukovaná
karcinogenéza mliečnej žľazy pot−
kana kmeňa Sprague−Dawley: sta−
tus jadrových receptorov a ich ko−
regulátorov“;

Mgr. Mariana Máčajová, v
odbore fyziológia živočíchov, kto−
rá úspešne obhájila dizertačnú
prácu na tému: „Účasť leptínu v
regulácii procesov vývinu a rastu
vtákov“;

RNDr. Jozef Marcin, v odbo−
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túre vysokých škôl. Duch tejto ar−
chitektúry, to je duch akademic−
kých slobôd a tradícií, vedy, vzde−
lávania, ale aj akademickej kultú−
ry. Aj naša Univerzita, ako pomy−
selná katedrála poznania, vzdela−
nia a múdrosti, musí takéhoto du−
cha vyžarovať. Pri takomto
vznešenom poslaní sa toto nemô−
že realizovať bez poctivého prístu−
pu a úprimného záujmu nás
všetkých, či sú to doktori, docenti
alebo profesori k plneniu svojich
povinností.

Vážené doktorky, vážení dok−
tori, mám nádej, že už čoskoro sa

začnete podieľať na budovaní rov−
ných a pevných múrov a kvalitné−
ho zastrešenia našej alma mater. V
tejto súvislosti vyslovujem presved−
čenie, že tento prvý stupeň na ces−
te k vyšším princípom neostane
zároveň posledným. Pred vami je
budúcnosť tejto Univerzity. Chop−
te sa tejto príležitosti. O niekoľko
rokov práve vy preberiete zodpo−
vednosť do svojich rúk za jej osud.
Preto buďte na seba prísni a vyža−
dujte predovšetkým od seba vedec−
ko−pedagogickú odovzdanosť a
spolupatričnosť k tejto inštitúcii.
Univerzita si to zaslúži, robte všet−

Aktuality z Vedenia UPJŠ

Vedenie UPJŠ konané dňa 15. marca 2004:
� prerokovanie rozpisu dotácie na rok 2004;
� vymenovanie Komisie pre tvorbu pravidiel rozdeľovania štátnej

dotácie;
� prerokovanie návrhu na racionalizačné opatrenia na Rektoráte a

celouniverzitných pracoviskách UPJŠ a návrhu rozpisu dotácie
štátneho rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2004;

� prerokovanie a schválenie Domového a ubytovacieho poriadku
Študentských domovov a jedální UPJŠ v Košiciach s účinnosťou
od 15. 3. 2004, vrátane tlačiva Žiadosť o ubytovanie v Študent−
skom domove UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2004/2005;

� informácia o podanom projekte „Európskej asociácie univerzít
zameraný na manažment kvality, štruktúru a organizáciu dokto−
randských programov“ (EUA Doctoral Programme Project);

� informácia o podanom projekte „Videokonferencie ako nástroj
dištančného vzdelávania“ v rámci centralizovaných aktivít pro−
gramu SOCRATES (Video Conferencing Schools Across Europe);

� informácia o aktívnej účasti na konferencii v Žiline „Kreditový
systém, dodatok k diplomu a predstavenie programu ERASMUS
MUNDUS“;

� informácia o pracovnej ceste rektora na Univerzite v Rzeszowe v
dňoch 10. – 11. 3. 2004, kde došlo k podpísaniu dohody o vzni−
ku konzorcia medzi Univerzitou v Rzeszowe a Univerzitou P. J.
Šafárika v Košiciach, Prešovskou univerzitou a Univerzitou sv.
Štefana v Gödöllő. Program je zameraný na spoločné magister−
ské študijné programy s možnosťou vydávania dvojitých diplo−
mov;

� Rozhodnutie rektora č. 5/2004, ktoré sa týka vnútorného vedec−
kého grantového systému pre mladých vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej
forme štúdia;

Vedenie UPJŠ konané dňa 22. marca 2004:
� prerokovanie správy o vykonaných následných kontrolách na Prí−

rodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, správy o kontrolnej čin−
nosti za rok 2003 a výslednej správy z vyhodnotenia plnenia
„Programu hospodárnosti“ UPJŠ v Košiciach za rok 2003;

� informácia prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie o liste
adresovanom predsedovi vlády SR vo veci dofinancovania čin−
nosti vysokých škôl v priebehu druhého polroka 2004 s navrho−
vanou požiadavkou zvýšenia finančných prostriedkov pre vyso−
ké školy o 350 miliónov Sk, odôvodnených zvýšením cien ener−
gií;

� prerokovanie návrhu na určenie limitu na mobilné telefóny na
UPJŠ;

� menovanie členov Knižničnej rady UPJŠ;
� vyhodnotenie projektu Personálne zabezpečenie oblasti IT na UPJŠ

Košice;

ko preto, aby ste si aj vy zaslúžili
Univerzitu!

Panie doktorky a páni dokto−
ri, bez ohľadu na to, či ste zamest−
nanci Univerzity alebo nie, dovoľ−
te mi všetkým vám poďakovať za
doterajšiu prácu na Univerzite a
pre Univerzitu. Okrem získania
doktorátov ste výrazným spôso−
bom prispeli k sláve tejto vzneše−
nej katedrály poznania, vzdela−
nosti a múdrosti.

Prajem vám pevné zdravie,
veľa pohody a veľa, veľa pracov−
ného elánu.

V mene nových nositeľov ve−

decko−pedagogických hodností
vystúpila RNDr. Marcela Kajňáko−
vá, PhD., a predniesla krátky ďa−
kovný prejav.

Záver slávnostnej atmosféry
umocnili tóny hudby v podaní gi−
taristu Mgr. Jozefa Haluzu a flau−
tistky Nataše Ketelešovej.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej
rady UPJŠ ukončila ceremoniárka
prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.

� informácia o seminári, týkajúcom sa kreditového systému a pred−
stavení programu SOCRATES MUNDUS, ktorý sa konal v Žiline
dňa 9. 3. 2004;

� informácia o príprave nových rozvojových projektov v oblasti in−
formačných technológií a budovania infraštruktúry výskumných
pracovísk na UPJŠ;

Vedenie UPJŠ konané dňa 29. marca 2004:
� prerokovanie správy o príprave prijímacieho konania na akade−

mický rok 2004/2005 na fakultách UPJŠ;
� prerokovanie správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení

UPJŠ v Košiciach za rok 2003;
� informácia o účasti na otvorení 1. informačného centra USA na

Slovensku dňa 26. 3. 2004 v priestoroch Štátnej vedeckej knižni−
ce v Košiciach;

� informácia o účasti na prezentácii v Martine pri príležitosti vyda−
nia 8. zväzku Spisov P. J. Šafárika dňa 26. 4. 2004;

Vedenie UPJŠ konané dňa 2. apríla 2004:
� prerokovanie informatívnej správy o rozpočtovom a finančnom

hospodárení UPJŠ za rok 2003;
� prerokovanie správy o súčasnom stave, problémoch a zámeroch

Centra informačných a komunikačných technológií;
� prerokovanie správy o činnosti, stave a problémoch Študentských

domovov a jedální UPJŠ a koncepcie riešenia ubytovania študen−
tov;

� prerokovanie správy o medzinárodných vzťahoch UPJŠ za rok
2003;

� informácia rektora o konferencii, organizovanej Užhorodským štát−
nym inštitútom informatiky, ekonomiky a práva a informácia tý−
kajúca sa obnovenia vzťahov medzi vysokoškolskými a vedecko−
výskumnými inštitúciami Slovenskej republiky a Ukrajiny, s mož−
nosťou vytvorenia detašovaného pracoviska v Užhorode;

� informácia o prijatí prof. E. Ruškowského z Univerzity v Bialymsto−
ku rektorom UPJŠ, ktorý odovzdal list s návrhom na uzavretie
Zmluvy o spolupráci v rámci 3 štátov (UPJŠ Košice, Masarykova
Univerzita v Brne a Univerzita v Bialymstoku, Poľsko);

� prerokovanie správy o 14 rozvojových projektoch v rôznych ka−
tegóriách, podávaných vysokou školou na rok 2004;

� prerokovanie návrhu na udelenie titulu „hosťujúci profesor“ prof.
Dr. med. M. Schatovi z Düsseldorfu;

Vedenie UPJŠ konané dňa 13. apríla 2004:
� informácia o ocenení študentov a zamestnancov UPJŠ Bábkovým

divadlom Košice za pomoc košickým divadelníkom v rámci Sve−
tového týždňa žijúcich dramatikov;

� informácia o zámeroch Info USA centra pri Štátnej vedeckej kniž−
nici v Košiciach, napr. organizovanie amerických kultúrnych
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programov, aktuálne informácie z politických, ekonomických a
vzdelávacích oblastí v anglickom jazyku;

� informácia rektora o liste ministra financií SR I. Mikloša vo veci
zamietnutia žiadosti prezidenta Slovenskej rektorskej konferen−
cie prof. J. Sinaya v súvislosti s prosbou o pomoc pri vyriešení
problémov nedostatočnej výšky finančných prostriedkov v kate−
górii tovary a ďalšie služby pre verejné vysoké školy na úhradu
zvýšených nákladov spojených s využívaním energií;

� informácia o postúpení správy Slovenskej sporiteľni, a. s., ktorá
Univerzite P. J. Šafárika poskytla v roku 2003 finančný dar vo
výške 60 000,− Sk pre účely projektu s názvom „Informačná pod−
pora vedy, výučby a vzdelávania na UPJŠ v Košiciach v oblas−
tiach ekonómie, verejnej správy a právnej vedy“

� informácia o zasadnutí Klubu profesorov dňa 13. 4. 2004, ktoré−
ho súčasťou bola prednáška prof. P. Vojčíka na tému: „Ochrana
výsledkov tvorivej duševnej činnosti učiteľov a študentov“;

� informácia o zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ a slávnostnej Vedec−
kej rady dňa 16. 4. 2004;

Vedenie UPJŠ konané dňa 26. apríla 2004:
� prerokovanie správy o vedecko−výskumnej a publikačnej činnos−

ti UPJŠ za rok 2003;
� prerokovanie správy o majetkovom audite na UPJŠ v Košiciach;
� prerokovanie správy o činnosti, stave a problémoch účelových

zariadení UPJŠ (Zemplínska šírava, Danišovce a Opátka a auto−
dopravy UPJŠ v Košiciach);

� prerokovanie správy o propagácii UPJŠ vo vzťahu k verejnosti;
� informácia z Národnej agentúry Leonardo da Vinci, týkajúca sa

podmienečného schválenia projektu pod názvom: „Through
Exchange Programme to Citizen−friendly Public Administration“;

� Informácia z Ministerstva školstva SR – Sekcie vysokých škôl, tý−
kajúca sa odporúčania zabezpečiť na VŠ absolvovanie predmetu
o základných poznatkoch práv dieťaťa pre budúcich učiteľov akej−
koľvek aprobácie a predložiť správu o plnení tejto úlohy na Sek−
ciu vysokých škôl;

� informácia rektora o zahraničnej pracovnej ceste v dňoch 19. –
20. 4. 2004 v Poľsku, v súvislosti s účasťou na konferencii a roko−
vaním s prorektorom Rzeszowskej univerzity vo veci príprav štu−
dijných programov na akreditáciu;

� prerokovanie návrhu na uzavretie zmluvy s firmou Cígler softwa−
re Slovakia vo veci zabezpečenia antivírového systému AVG7 na
UPJŠ v Košiciach;

� informácia rektora o rámcovej zmluve UPJŠ s TTC Telecom vo
veci zavedenia IP telefónie a systémovej ochrany na Univerzite.

� informácia o účasti na konferencii, ktorá sa konala dňa 20. 4.
2004 v Bratislave na tému: „Sú vysoké školy skutočným bohat−
stvom SR?“, kde účasť zástupcov ministerstva školstva, sloven−
ských univerzít, riaditeľa Slovnaftu a iných veľkých podnikov
potvrdila nevyhnutnosť prepojenia vysokých škôl s podnikateľ−
skými subjektmi v praxi;

� informácie o zasadnutí Združenia vysokých škôl dňa 23. 4. 2004
v Kežmarských Žľaboch;

� prerokovanie návrhu na riešenie nevyhnutných opráv rodinných
domov na Mánesovej 17 v Košiciach, ktoré sú vo vlastníctve UPJŠ;

Vedenie UPJŠ konané dňa 3. mája 2004:
� prerokovanie správy o plnení Príkazu rektora č. 9/2003 na za−

bezpečenie plnenia záväzkov, vyplývajúcich z platne uzatvore−
ných zmlúv na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach;

� prerokovanie správy o výsledku následnej kontroly náplní pra−
covných činností zamestnancov Ústavu lekárskej informatiky na
LF UPJŠ v Košiciach;

� prerokovanie správy o následnej kontrole, týkajúcej sa využíva−
nia motorových vozidiel na Účelovom zariadení UPJŠ Doprava –
garáže;

� prerokovanie návrhu na centralizovanie prevádzky služobných
motorových vozidiel;

� prerokovanie žiadosti o poskytnutie propagačných univerzitných ma−
teriálov pre účastníkov 39. česko−slovenskej konferencie „Grafy 2004“;

� informácia rektora o stretnutí s mons. V. Filom, biskupom Rím−
skokatolíckej cirkvi na pôde Biskupstva v Rožňave vo veci podpí−
sania dodatku č. 1 k Zmluve o nájme priestorov budovy v Rožňa−
ve dňa 11. 5. 2004;

� informácia rektora o vyhlásení Štrajkového výboru študentov, v
ktorom študenti žiadajú zachovanie bezplatného vysokoškolské−
ho štúdia, postupné zvyšovanie objemu finančných prostriedkov,
atď.;

� informácia rektora o stanovisku Daňového riaditeľstva SR v Ban−
skej Bystrici, že od 1. 1. 2004 je štipendium poskytované dokto−
random v dennej forme štúdia oslobodené od dane z príjmu;

� prerokovanie žiadosti Združenia pre univerzitné informačné sys−
témy EUNIS Slovensko, týkajúcej o úhradu členského príspevku
na rok 2004 vo výške 5 000,− Sk;

� prerokovanie návrhu Teplárne, a. s., Košice na uzavretie zmluvy
o nájme nebytových priestorov v objekte budovy na Ul. Dr. Kost−
livého v Košiciach za účelom umiestnenia a prevádzkovania odo−
vzdávajúcej stanice tepla OS 12021;

� informácia o tom, že UPJŠ v Košiciach bola vybratá na základe
podaného projektu do siete Manažment kvality doktorandských
študijných programov v rámci EUA a v máji 2004 sa uskutoční
prvé stretnutie zástupcov vybraných univerzít.

Aktuality z Vedeckej rady
UPJŠ dňa 16. apríla 2004

� prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie doc. MUDr.
Miroslava Hirta, CSc., za profesora v odbore patologická anató−
mia, súdne lekárstvo;

� prerokovanie a schválenie návrhu na obsadenie miesta hosťujú−
ceho profesora prof. Dr. med. Martinom Schatom v odbore vnú−
torné choroby;

� prerokovanie a schválenie správy o medzinárodných vzťahoch
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2003.

Aktuality z Kolégia rektora
UPJŠ dňa 5. apríla 2004

� prerokovanie správy o výsledkoch hospodárenia na UPJŠ v Koši−
ciach za rok 2003;

� prerokovanie správy o príprave prijímacieho konania na akade−
mický rok 2004/2005 na fakultách UPJŠ v Košiciach;

� prerokovanie správy o súčasnom stave, problémoch a zámeroch
Centra informačných a komunikačných technológií;

� prerokovanie správy o činnosti, stave a problémoch Študentských
domovov a jedální UPJŠ a koncepcie riešenia ubytovania študen−
tov;

� prerokovanie Príkazu rektora č. 3/2004 z 30. 3. 2004 na realizá−
ciu racionalizačných opatrení na fakultách, univerzitných praco−
viskách a Rektoráte UPJŠ;

� informácia o preškolení zamestnancov UPJŠ na systém Štátnej
pokladnice;

� prerokovanie návrhu na 14−týždenný zimný semester v akade−
mickom roku 2004/2005;

� prerokovanie návrhu opatrení rektora vo veci postupnej automa−
tizovanej identifikácie osôb na UPJŠ a úspešnom podaní projektu
FVS;

� prerokovanie správy o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v Koši−
ciach za rok 2003;

� prerokovanie návrhu rozpisu dotácie štátneho rozpočtu mzdo−
vých prostriedkov na rok 2004;

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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Hodnotní ľudia tvoria hodnot−
né diela. Dňa 14. apríla 2004 do−
písal svoje posledné riadky knihy
života Július Filo starší, emeritný
biskup Evanjelickej cirkvi augs−
burgského vyznania, ktorý dlhé
roky bol biskupom práve v Koši−
ciach. 17. apríla na pohrebe v jeho
rodnej obci Liptovský Ján sa zišli
a rozlúčili s ním mnohí, ktorí ho
poznali ako evanjelického farára,
biskupa, ale aj človeka vedy a kul−
túry.

Narodil sa 17. 12. 1921 v Lip−
tovskom Sv. Jáne. Maturoval na
Učiteľskom ústave v Spišskej No−
vej Vsi. Potom pokračoval v štú−
diách na Evanjelickom kolegiál−
nom gymnáziu v Prešove, odkiaľ
prešiel do Bratislavy na Slovenskú
evanjelickú bohosloveckú fakultu,
na ktorej skončil svoje štúdiá v
roku 1947. Po ordinácii v tom is−
tom roku začal svoju pastoračnú
činnosť v Martine ako kaplán, po−
tom pôsobil ako farár vo Vyšnej
Boci a vo Veľkej pri Poprade, kde
zastával aj funkciu konseniora. V
roku 1975 dosiahol doktorát teo−
lógie na bratislavskej bohoslovec−
kej fakulte. Evanjelická cirkev vy−
užila pastoračné kvality Júliusa
Filu a už v roku 1970 ho zvolila
za biskupa pre Východný dištrikt
svojej cirkvi. Novozvolený biskup
blahodarne účinkoval a pôsobil v
tejto funkcii až do roku 1994. Sám
si zvolil za svoje biskupské sídlo
mesto Košice. Aj po roku 1994,
kedy sa už skončila jeho biskup−
ská služba, zostal v Košiciach ako

M U Ž  D I A L Ó G U

farár cirkevného zboru až do roku
1999. Potom odišiel do svojho
rodiska Liptovský Ján, kde aj do−
končil svoju životnú cestu.

V deň jeho pohrebu 17. apríla
2004 celý deň pršalo. Akoby aj
nebo chcelo vypovedať podoben−
stvo o živote tohto vzácneho člo−
veka. Aj on je tým zrnom, o kto−
rom hovorí Sväté písmo, ktoré
muselo padnúť do zeme, aby pri−
nieslo novú úrodu. Július Filo vrás−
tol do večnosti. Vo svojom živote
sa usiloval vždy o dialóg, a to o
dialóg s Bohom, so svojimi veria−
cimi, s kresťanmi rozličných kres−
ťanských cirkví, s ľuďmi dobrej
vôle. Ale do večnosti vstúpil pre−
to, aby pokračoval v neustávajú−
com dialógu so svojím Stvorite−
ľom. Je to dialóg lásky s Tým, kto−
rému zasvätil celý svoj život, s
Tým, ktorého slovo formovalo ži−
vot tohto veľkého človeka a for−
muje život všetkých, čo v ňom hľa−
dajú i objavujú duchovnú silu.

Július Filo bol naozaj pozoru−
hodnou a vzácnou osobnosťou
evanjelickej cirkvi, ale aj celého
kresťanského ľudu na Slovensku.
Bol teológom, filozofom a spiso−
vateľom. Jeho otvorenosť pre dia−
lóg v najširšom slova zmysle – so
všetkými ľuďmi dobrej vôle, do−
kumentuje aj jeho publikačná čin−
nosť a horlivé účinkovanie v ob−
lasti ekumenizmu.

Vo svojej knihe Slová života
ukázal, čo formovalo jeho duchov−
ný a etický život: Božie slovo. V
tomto svojom diele vo forme ho−

Vaša Eminencia biskup Július Filo ml.,
so zármutkom som prijal správu o odchode významnej osob−

nosti Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, emeritného biskupa
ThDr. Júliusa Fila st.

Dovoľte mi vyjadriť Vám v mene Univerzity Pavla Jozefa Šafá−
rika v Košiciach, ako aj v mene svojom, úprimnú sústrasť k odcho−
du tohto významného spisovateľa, teológa a predstaviteľa ekume−
nického života.

Som presvedčený, že jeho dielo a aktivity, ktorými sa počas
svojej služby zasadzoval aj vo vzťahu k Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a pastoračné aktivity zostanú navždy zapísa−
né v duchovnom bohatstve veriacich. Nech mu je odmenou sám
Boh, ktorému zasvätil život.

S úctou

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

Kondolenčný list rektora UPJŠ
biskupovi Júliusovi Filovi ml. Nedá sa vždy všetko povedať

a vysvetliť celkom lapidárne. To
je sčasti možné v exaktných ve−
dách. Ťažšie je to, ak nás zastih−
ne správa, že nás niekto blízky,
koho sme poznali, stretávali sa,
viedli nepolemické rozhovory,
opustil, zomrel, usnul v Pánovi.

Takú správu mi odovzdali v
miestnosti Akademického senátu
UPJŠ. V prvých chvíľach človek
začne spomínať, potom pohľa−
dom na knižničný regál hľadieť
na knihy „Slová večného života
I. a II., Ekumenický dialóg, Spo−
mienky a úvahy“.

Listovaním v nich sa otvorili
myšlienky na zdanlivo ukončené
rozhovory, stretnutia a pohľady.
Nekládol som už dôraz na dátu−
my narodenia, na absolvovanie
štúdií, na čas prežitý v cirkevnej
službe. To urobia dôkladne a
podrobne iní.

Ožili, zaktualizovali sa slová
večného života; už tu, v tejto čas−
nosti, máme dozrieť pre večnosť,
aby tá konečná žatva pri posled−
nom súde bola pre nás najvyšším
požehnaním a darom, ktorý nám
nebeský sudca, ako veriacim a ka−
júcim poskytne. O smrti a hrobe
máme sa naučiť hovoriť inou re−
čou: keď zomrieme, to neznačí,
že sme zanikli, ale boli sme za−
siati pre budúce leto. Cintorín nie
je miestom mŕtvych, ale poľom
plným zrna – semien pre budúci
život. Telo, ako zrno, je zasiate
do zeme a v deň vzkriesenia vzklí−

Posledné poďakovanie

či k novému životu, duša a duch
sa vracia do Božích rúk a čaká na
vzkriesenie tela. Kristus sa ujíma
každého, aj v tej najväčšej biede
a bezmocnosti, teda v smrti a udr−
žuje ho v živote, viere a v nádeji
na večný život v Božom kráľov−
stve.

Zdrojom našej nezdolnej po−
moci je Kristova moc aj nad smr−
ťou. V dome Márie a Marty sa Pán
Ježiš predstavil týmito vzácnymi
slovami: „Ja som vzkriesenie a ži−
vot – kto verí vo mňa, bude žiť, aj
keď by zomrel, a nik neumrie na−
veky, kto žije a verí vo mňa.

Excelencia drahý otec biskup,
vďaka Vám za slová večného ži−
vota, lebo čo ste vložili do Bo−
žích rúk, stalo sa vlastníctvom
všetkých.

ThDr. Jozef Palaščák
riaditeľ Kresťanskej akadémie UPJŠ

ThDr. Július Filo st.

mílií ponúka duchovný pokrm, aby
čím širší okruh ľudí stretol v Bo−
žom slove s tou múdrosťou, ktorá
pomáha prežiť zmysluplne život na
tejto zemi a nájsť hodnoty, ktoré
vedú aj do večného života. V ide−
ovo blízkej monografii Život po
smrti, venuje sa vieroučným otáz−
kam z oblasti eschatológie, a teda
rozpráva v nej o tom živote, ktorý
je nádejou všetkých veriacich.
Stručné sformulovanie kresťanskej
viery ponúka vo svojej ďalšej kni−
he, ktorá sa stala učebnicou− Ces−
ta za Kristom. Monografia Spo−
mienky a úvahy sú jeho životopis−
ným dielom. Svoju erudovanosť vo
filozofii vyjadril v štúdii Nábožen−
ský a sociálny odkaz T. G. Masa−
ryka, ale aj v štúdii o Kollárovi, ako
aj v mnohých článkoch uverejňo−
vaných v rozličných periodikách.

Jeho ďalšie dielo Sloboda prináša
teologicko−filozofické eseje. Za−
myslenia nad textami Biblie vpísal
do knihy Sme Božie deti. Výber z
množstva článkov, ktoré uverejňo−
val, tvorí kyticu tvorby, ktorá nesie
názov Klasy života. To, čo najviac
napĺňalo život Júliusa Filu, priná−
šajú monografie: Ekumenický dia−
lóg a Politická diakonia.

Život Júliusa Filu bol pozna−
čený úctou voči človeku, rešpek−
tovaním jeho slobody, bol napl−
nený úsilím o porozumenie, tole−
ranciu a sprevádzaný odpúšťaním.
Usiloval sa o jednotu nadovšetko
medzi protestantskými spoločen−
stvami a ekumenický dialóg pes−
toval zvlášť s katolíckou cirkvou.
O tom svedčí aj jeho monografia
Ekumenický dialóg. V knihe pre−
berá napr. témy: Biblia, Trojjedi−
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V závere týždňa slovenských
knižníc dňa 26. 3. 2004 sa v Slo−
venskej národnej knižnici v Mar−
tine konala slávnostná prezentá−
cia prvého dielu tejto bibliografie.
Prezentáciu moderoval a úvodné
„slovo o Šafárikovi“ predniesol Dr.
Miloš Kovačka, PhD., riaditeľ Ná−
rodného bibliografického ústavu
Slovenskej národnej knižnice. Ob−
sahovú stránku diela prítomným
priblížila Dr. Miroslava Domová
a Mgr. Elena Midriaková sa pode−
lila o zážitky z medzinárodnej
spolupráce na tvorbe bibliografie.
Zhromaždených pozdravili aj vý−
znamní hostia. Z rodiska P. J. Ša−
fárika – Kobeliarova vystúpil sta−
rosta obce Ján Kolesár, ďalej prof.
Imrich Vaško z Katolíckej univer−
zity v Ružomberku, autor myšlien−
ky vydania Spisov Pavla Jozefa Ša−
fárika, pozdrav predniesla aj prof.
MUDr. L. Frankovičová, PhD., z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, taktiež riaditeľ Univer−
zitnej knižnice Prešovskej univer−
zity Ing. Peter Haľko. Na záver vy−
stúpil významný slovenský šafári−
kológ doc. PhDr. Augustín Maťov−
čík, DrSc., z Národného biogra−
fického ústavu Slovenskej národ−
nej knižnice v Martine. Vystúpe−
nia boli popretkávané veršami P.
J. Šafárika i básnickou dedikáciou
Viliama Turčányho v prednese
Mgr. Gabriely Hamranovej a ko−
beliarovskými spevmi v podaní
Janky Benčkovej a folklórneho
súboru z Kobeliarova. Počas pre−
zentácie boli premietané zábery
zo života a diela P. J. Šafárika a
ukážky z elektronickej databázy

Personálna bibliografia P. J. Šafárika realitou

Personálnej bibliografie Pavla Jo−
zefa Šafárika.

Genéza personálnej bibliogra−
fie Pavla Jozefa Šafárika je zloži−
tá. Pôvodná koncepcia bibliogra−
fie z konca päťdesiatych rokov
minulého storočia počítala s jej
vydaním k storočnici Šafárikovho
úmrtia v roku 1961, kedy ju zača−
li pripravovať v Slovanskej kniž−
nici v Prahe za spolupráce vý−
znamných českých a slovenských
knižníc. Dielo však nebolo nikdy
ukončené. Keď neskôr v Sloven−
skej národnej knižnici obnovili
myšlienku pripraviť túto personál−
nu bibliografiu a vydať ju k dve−
storočnici narodenia P. J. Šafárika
v roku 1995, bolo treba začať zno−
va od začiatku. Aj tento projekt
rátal so spoluprácou viacerých
knižníc v rámci celej Českosloven−
skej republiky. Keď však došlo k
politickým a spoločenským zme−
nám a následne k vzniku samo−
statnej Slovenskej republiky, do−
šlo aj k zmenám v spracovaní tej−
to bibliografie. Kolektív spracova−
teľov sa ustálil a naďalej pozostá−
val už len z pracovníkov Národ−
ného bibliografického ústavu Slo−
venskej národnej knižnice v Mar−
tine. Pri spracovaní bola bibliogra−
fia pracovne rozdelená na kapito−
ly – diela Pavla Jozefa Šafárika a
na práce o ňom – delené ďalej
podľa jazykovo−územného krité−
ria. Jazykový i územný záber tvor−
by P. J. Šafárika v jej rôznych vy−
daniach, ako aj prác o ňom, bol
natoľko rozsiahly, že bolo treba
navštíviť mnohé zahraničné pra−
coviská, keďže fondy Slovenskej

národnej knižnice obsahujú
len asi 64 % dokumentov re−
gistrovaných v bibliografii.

Predmet bibliografie tvo−
ria publikované diela Pavla
Jozefa Šafárika vo všetkých
edíciách a diela o ňom, pred−
stavujúce ohlas jeho prác v
tvorbe iných autorov, čo dáva
nielen tušiť náročnosť heuris−
tiky, ale čo predurčilo aj
skladbu samotnej bibliogra−
fie. Práce P. J. Šafárika regis−
truje bibliografia vo všetkých
druhoch tlačených dokumen−
tov, vo všetkých jazykoch a
vydaniach, a to aj v prípade,
že sa nachádzajú v dielach
iných autorov. Časový rozsah
spracovaných dokumentov je
od roku 1814 do roku 1995, keď
sa skončil základný prieskum. Po
roku 1995 sú dokumenty uvádza−
né len sporadicky. Z hľadiska for−
málneho ide o monografie, mono−
tematické šafárikologické zborní−
ky, články z periodík a štúdie zo
zborníkov a v niektorých prípa−
doch aj kapitoly z monografií. Bib−
liografia registruje práce odborné−
ho, populárno−náučného a ume−
leckého charakteru, ako aj koreš−
pondenciu.

Prieskum bol náročný nielen
pre nedostupnosť, jazykový rozsah
(dokumenty v 20 jazykoch) a rôz−
norodosť dokumentov, ale predo−
všetkým pre náročnosť vlastnej
heuristiky dokumentov o P. J. Ša−
fárikovi, ktorá sa vyznačovala
prácnosťou a vyžadovala si veľkú
dávku bibliografickej skúsenosti,
aby bolo možné nájsť diela svo−
jím obsahom – niekedy až prekva−
pivo – spojené s osobnosťou a die−
lom P. J. Šafárika.

Spracovanie Personálnej bib−
liografie Pavla Jozefa Šafárika pre−
šlo v priebehu prác svojím vývo−
jom. Klasické spracovanie na za−
čiatku postupne nahradilo budo−

vanie elektronickej databázy, čo
prinieslo nemalé problémy.

Publikovaná Personálna bibli−
ografia P. J. Šafárika vo svojich
dvoch dieloch obsahuje popri me−
todickom úvode, zozname excer−
povaných prameňov a zozname
skratiek, štúdiu M. Kovačku Slo−
vensko a Šafárik a Biografické ka−
lendárium Pavla Jozefa Šafárika od
A. Maťovčíka. Základnú zostavu
tvorí 6 641 anotovaných biblio−
grafických záznamov usporiada−
ných chronologicky a rozdele−
ných na diela Pavla Jozefa Šafári−
ka (635 záznamov) a diela o ňom
(5 533 záznamov). Bibliografia
obsahuje aj osem registrov. Prvý
diel obsahuje 750 anotovaných
bibliografických záznamov diel P.
J. Šafárika z rokov 1814 až 2002,
rozdelených na knižné vydania,
články a štúdie z periodík a zbor−
níkov spolu s rozpisom jeho kniž−
ných vydaní, ďalej adaptácie jeho
diel a knižne a časopisecky pub−
likovanú korešpondenciu P. J. Ša−
fárika s odkazmi na jeho listy uve−
rejnené v dielach iných autorov a
2 846 záznamov diel o P. J. Šafá−
rikovi za roky 1815 – 1947. Dru−

Rok 2004 neprináša žiadne okrúhle výročie Pavla Jozefa Šafárika.
Zaznamenáva však pre šafárikológiu dôležitú udalosť – vychádza
totiž jeho personálna bibliografia v podobe dvojdielneho biblio−
grafického diela a, čo je obzvlášť potešiteľné, tvorí 8. zväzok Spi−
sov Pavla Jozefa Šafárika vydávaných Univerzitou Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

ný Boh, Cirkev, interkomúnia,
učenie o ospravedlnení, učenie o
Panne Márii, sviatosti, témy z kres−
ťanskej eschatológie. A vo všet−
kých týchto témach možno nájsť
porovnanie evanjelickej náuky s
náukou katolíckou.

V druhej pozoruhodnej knihe,
ktorá vyšla pod názvom Politická
diakonia, hovorí o diakonii evan−
jelikov a katolíkov, o svete a príro−
de, o človekovi, o rodine, národe,
štáte, o práci a demokracii, o etike
a humanite, o vojne a mieri, o slo−

bode, o diakonii ako službe cirkvi
a svetu. Teda o všetkom, kde kres−
ťan svojím životom môže prispieť
k zveľadeniu rodinného, cirkevné−
ho a spoločenského života.

Július Filo prispel pre súčasnú
spoločnosť svojimi dielami, ktoré
napomáhajú tvorbu myslenia súčas−
ného človeka, a to myslenia, ktoré
je obohatené skúsenosťou života
kresťanského ľudu. Vo svojich teo−
logických témach vychádzal a opie−
ral sa vždy o Božie slovo, o jeho
realizáciu, o to Slovo, ktorému vždy

veril, a ktoré mu bolo vždy drahé.
Knižné dielo a publikačná čin−

nosť Júliusa Filu len čiastočne vy−
jadrujú duchovné a mravné bohat−
stvo tejto osobnosti, ktorá najdlh−
šiu časť svojej činnosti rozvíjala prá−
ve v Košiciach. Kresťania rôznych
kresťanských cirkví si spomínajú na
neho zvlášť na stretnutiach pri eku−
menických aktivitách. Stál pri zro−
de ekumény v Košiciach a horlil za
ňu vo svojich príhovoroch v evan−
jelickom chráme, v Dome umenia,
v Dóme sv. Alžbety a na iných

miestach. S vďakou si na túto jeho
činnosť spomínajú členovia Spolku
karpatských Nemcov, ku ktorým sa
prihováral v ich materčine.

Život človeka, kresťana, teoló−
ga, evanjelického biskupa, má v
sebe silu, ktorá vyvoláva pocity vďa−
ky a je odkazom aj výzvou k nasle−
dovaniu.

doc. ThDr. Pavol Dráb
Katolícka univerzita Košice
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hý diel (v súčasnosti v tlači) obsa−
huje 3 044 bibliografických záz−
namov diel o P. J. Šafárikovi za
roky 1948 až 2003.

Každý bibliografický záznam
je vybavený okrem bibliografické−
ho popisu aj anotáciou s abstrak−
tom obsahovo zameraným na
predmet bibliografie a signatúru
knižnice, kde sa dokument nachá−
dza. Okrem niekoľkých deziderát−
nych záznamov boli všetky záz−
namy spracované metódou de

Pani profesorka, čo by v sú−
časnosti napomohlo Univerzite k
zvýšeniu úspešnosti v získavaní
medzinárodných projektov?
� Vzhľadom k tomu, že Univer−
zita P. J. Šafárika má ambície stať
sa výskumnou univerzitou, je po−
trebné aj z úrovne vedenia Uni−
verzity vytvárať podporné nástro−
je na zvýšenie úspešnosti v získa−
vaní medzinárodných projektov.
Jedným z nich je zriadenie Kan−
celárie európskych projektov s cie−
ľom zvýšiť informovanosť o mož−
nostiach zapojenia sa do medzi−
národných výskumných progra−
mov a poskytovať metodickú po−
moc pri ich príprave.

V zavádzaní medzinárodnej
dimenzie do vysokoškolského
vzdelávania má UPJŠ niekoľko−
ročné skúsenosti. Aký je hlavný
program v oblasti vzdelávania?
� Hlavným programom v oblas−
ti vzdelávania je program SOCRA−
TES, podprogram ERASMUS – vy−
sokoškolské vzdelávanie, v rámci
ktorého sa realizujú mobility štu−
dentov a učiteľov do krajín EÚ.
Naša Univerzita patrí v realizácii
tohto programu k najúspešnejším
na Slovensku. V akademickom
roku 2002/2003 sa mobilít zúčast−
nilo približne 5 % z celkového
počtu študentov dennej formy
všetkých stupňov štúdia.

Aké je zastúpenie fakúlt UPJŠ
na účasti v tomto programe?
� Účasť v tomto programe je z
hľadiska fakúlt UPJŠ nerovnomer−
ná a zúčastňujú sa ho hlavne štu−
denti Prírodovedeckej a Lekárskej

O medzinárodných projektoch v zahraničných vzťahoch UPJŠ

Medzinárodné vzťahy tvoria neoddeliteľnú súčasť napĺňania po−
slania UPJŠ v hlavných oblastiach jej činností. Akým spôsobom
možno dosiahnuť zvýšenie úspešnosti v získavaní medzinárodných
projektov, sme sa opýtali prof. RNDr. Evy Čellárovej, CSc., pove−
renej vedením agendy pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach.

visu, t. j. s knihou v ruke. Registre
odrážajú základnú zostavu biblio−
grafie.

Spracovatelia personálnej bib−
liografie P. J. Šafárika sú pracov−
níkmi Národného bibliografické−
ho ústavu Slovenskej národnej
knižnice v Martine. Jednotlivé ka−
pitoly rozdelené podľa územno−
jazykového kritéria spracovali:
slovenskú Miloš Kovačka, českú
Miroslava Domová a Ludmila
Mazalová, nemeckú Elena Midria−

ková a Agáta Klimeková, ruskú, ju−
hoslovanskú, bulharskú Ludmila
Mazalová, poľskú Anna Földvári−
ová a Miroslava Domová, maďar−
skú Agáta Klimeková a Eva Augus−
tínová, ukrajinskú Agáta Klimeko−
vá a Ludmila Mazalová. Hlavnú
redakciu vykonali Miroslava Do−
mová, Elena Midriaková, Anna
Földváriová a Ludmila Mazalová.

Ako každé bibliografické die−
lo, nie je ani Personálna bibliogra−
fia P. J. Šafárika úplná. Popri kniž−

nej edícii bude bibliografia ďalej
existovať v podobe elektronickej
databázy kontinuálne dopĺňanej a
v neďalekej budúcnosti sprístupne−
nej na domovskej stránke Sloven−
skej národnej knižnice v Martine.

Mgr. Elena Midriaková
Národný bibliografický ústav Slovenskej

národnej knižnice v Martine

fakulty, kde sa percento účasti po−
hybuje okolo 10.

Aké podmienky by mali napo−
môcť zvýšeniu mobilít v najbliž−
šom období?
� Vedenie Univerzity predpo−
kladá výrazné zvýšenie mobilít v
najbližších rokoch až na 50 %,
čomu by mali napomáhať vonkaj−
šie i vnútorné podmienky. Z von−
kajších je to vstup Slovenska do
EÚ, zvýšenie grantu na študentské
mobility, možnosti mobilít do no−
vých členských krajín EÚ, z vnú−
torných ide o skvalitnenie proce−
su prípravy pobytu zo strany ko−
ordinátorov študentských mobilít
a perspektívne využívanie pro−
striedkov z vytvoreného fondu na
podporu mobilít na dofinancova−
nie pobytov. Pozitívnym javom sú
prvé recipročné výmeny, t. j. štú−
dium zahraničných študentov v
rámci programu ERASMUS na na−
šej Univerzite.

Aký je program regionálnej a
európskej spolupráce vo vzdelá−
vaní a spolupráca regionálnych a
európskych vzdelávacích sietí?
� Univerzita je zapojená do pro−
gramu regionálnej spolupráce vo
vzdelávaní CEEPUS a podieľa sa
na ďalších aktivitách v rámci regi−
onálnej spolupráce. V druhej po−
lovici roka 2003 a začiatkom roka
2004 boli podané prihlášky do eu−
rópskych tematických sietí v ob−
lasti manažmentu kvality bakalár−
skych a magisterských študijných
programov, manažmentu kvality
doktorandských študijných
programov, dištančného vzdelá−

vania formou videokonferencií a
do programu Leonardo da Vinci.
Prihlášky do prvých dvoch tema−
tických sietí už boli schválené, čo
otvára priestor pre zástupcov na−
šej Univerzity aktívne sa podieľať
na práci v oblasti manažmentu
kvality vzdelávania a získané skú−
senosti uplatňovať na akademic−
kej pôde našej inštitúcie. Bola tiež
podpísaná dohoda medzi UPJŠ a
Rzesowskou univerzitou v Poľsku,
Univerzitou sv. Štefana v Gödöl−
lő v Maďarsku a Prešovskou uni−
verzitou o vzniku konzorcia pre
spoločnú prípravu magisterských
študijných programov v rámci no−
vej iniciatívy programu SOCRA−
TES/MUNDUS a Univerzita sa za−
pojila do programu SOCRATES/
GRUNTWIG v oblasti etickej vý−
chovy.

V čom vidíte nedostatky v
oblasti medzinárodných vzťahov?
� Nedostatkom v oblasti medzi−
národných vzťahov sa javí nedo−
statočná propagácia Univerzity
smerom do zahraničia. V súčas−
nosti je najefektívnejším nástrojom
propagácia www stránky, ktorá je
graficky a obsahovo vyvážená a
zodpovedá náročným medziná−
rodným kritériám. Dokončujú sa
posledné prípravy pre uvedenie
novej www stránky Univerzity a

fakúlt. Univerzita v súčasnosti
nemá reprezentatívny propagačný
materiál v tlačovej forme s aktuál−
nym obsahom. Do tlače bola za−
slaná nová verzia propagačného
letáku v jazyku anglickom. Veľmi
vážnym a dlhotrvajúcim problé−
mom je aj minimálne personálne
obsadenie referátu medzinárod−
ných vzťahov. Ostáva veriť, že v
najbližšom čase sa bude realizo−
vať pripravený projekt integrácie
akademických činností na univer−
zitnú úroveň.

Posilnením autority v európ−
skom i regionálnom priestore kaž−
dej Univerzity je členstvo v orga−
nizáciách. Môžete vymenovať
niektoré, ktorých členmi je aj naša
Univerzita?
� Univerzita P. J. Šafárika sa za−
čiatkom roka 2004 stala plnopráv−
nym individuálnym členom Eu−
rópskej asociácie univerzít (EUA),
je členom Asociácie univerzít kar−
patského regiónu a začiatkom
marca 2004 sa stala členom Zdru−
ženia Euroregiónu Karpaty – Kar−
patský Euroregión. Členstvo v
týchto organizáciách nepochybne
prispeje k posilneniu jej autority
v európskom a regionálnom me−
radle. Už dnes je zrejmé, že člen−
stvo v EUA nám otvorilo priestor
pre zapojenie do uvedených eu−
rópskych tematických sietí a spo−
lupráca v rámci Euroregiónu Kar−
paty sa v súčasnosti odzrkadľuje
v príprave projektu na vytvorenie
Euro−office na UPJŠ. Projekt bude
zaslaný na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR a v prí−
pade schválenia dotácie v sume
250 000 Sk by pomohol vytvoriť
základné podmienky pre jeho čin−
nosť.

Ďakujem za rozhovor

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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Organizátormi tejto medziná−
rodnej vedeckej konferencie boli
Právnická fakulta Rzeszowskej
univerzity zastúpená prof. UR Dr.
hab. Jánom Lukasiewiczom a
UPJŠ – Právnická fakulta zastúpe−
ná dekankou doc. JUDr. Máriou
Bujňákovou, CSc.

Prvý deň konferencie prijal
všetkých účastníkov Dr. hab. Sta−
nislav Sagan, prof. UR, prorektor
pre zahraničné vzťahy. Na úvod
nás všetkých privítal, vyslovil po−
ďakovanie organizátorom a pred−
stavil Rzeszowskú univerzitu,
osobitne jej právnickú fakultu. Po
jeho úvodnom slove zotrvali
účastníci konferencie v priateľskej
besede so svojimi poľskými kole−
gami a konzulkou Slovenskej re−
publiky v Poľsku pani Jankou Bu−
rianovou, ktorá prišla pozdraviť
účastníkov konferencie. Po sláv−
nostnom obede sa účastníci kon−
ferencie mali možnosť oboznámiť
s históriou a súčasnosťou mesta
Rzeszow.

Druhý deň sa konala samot−
ná medzinárodná vedecká kon−
ferencia. Po dohode za slovenskú
stranu vystúpili: rektor UPJŠ –
prof. JUDr. Vladimír Babčák,
CSc., s témou: Niekoľko pozná−
mok k reforme miestnych daní,
prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc.,
s témou: Najnovšie poznatky z
oblasti vedy správneho práva a
ich vplyv na rozvoj správneho
práva, prof. JUDr. Jozef Madliak,
CSc., s témou: Kriminologické
aspekty prostitúcie.

Za poľskú stranu vystúpili
prof. Dr. hab. Ján Lukasiewicz s
témou: Racionalizácia štruktúr
štátneho aparátu, Dr. Katrzyna
Kaczmarczyk s témou: Právne
problémy cezhraničnej spoluprá−
ce Poľska a Slovenska, prof. Dr.
hab. Jozef Ciagwa s témou: Jazyk
menšín ako pomocný úradný ja−
zyk v zákonodarstve SR a PR, Dr.
Maciej Kijowski s témou: Štátna
hymna vo svetle zákona z 20. 2.
2004 o zmene zákona o štátnom
znaku, farbách a hymne PR, Mgr.
Czeslaw Klak s témou: Zjednodu−

Prvá spoločná Rzeszowsko−košická vedecká konferencia

V dňoch 19. – 21. apríla 2004
sa uskutočnila v Rzeszowe prvá
medzinárodná vedecká konfe−
rencia (Rzeszow – Košice) na
tému Aktuálne otázky práva v
Slovenskej republike a Poľskej
republike.

šenie konania po novelizácii
trestného poriadku.

Po odznení príspevkov sa
ostatní účastníci zapojili do dis−
kusie k jednotlivým témam, či už
vlastným vystúpením alebo polo−
žením otázky vystupujúcemu.

Konferencia bola rozdelená na
dve časti; prvú časť viedol prof. Dr.
hab. Lukasiewicz – dekan Právnic−
kej fakulty Rzeszowskej univerzi−
ty, ktorý v úvode osobitne privítal
prof. JUDr. Vladimíra Babčáka,
CSc., – rektora našej univerzity;
druhú časť viedla doc. JUDr. Má−
ria Bujňáková, CSc., – dekanka
Právnickej fakulty UPJŠ v Koši−
ciach.

Konferencie sa zúčastnili a
vystúpili na nej ako pozvaní hos−
tia i doc. JUDr. Marián Vrabko,
CSc., – dekan Právnickej fakulty
UK v Bratislave a prof. JUDr. Ľu−
bor Cibulka, CSc., – prodekan tej−
to fakulty.

Vo večerných hodinách sme
prijali pozvanie na koncert do In−
stytutu Muzyki UR.

Posledný deň konferencie sa
niesol v duchu jej hodnotenia na
pôde Právnickej fakulty RU. Hlav−
ní organizátori – dekani oboch
fakúlt – zhodnotili túto medziná−
rodnú vedeckú konferenciu ako
úspešnú, ako konferenciu, ktorá
zakladá tradíciu konania spoloč−
ných vedeckých konferencií na−
šich dvoch právnických fakúlt.

Na záver si účastníci mohli
pozrieť priestory Právnickej fakulty
UR.

Možno konštatovať, že prvá
spoločná vedecká konferencia je
praktickým napĺňaním dvojstran−
nej zmluvy uzavretej medzi uni−
verzitami v Rzeszowe a v Koši−
ciach.

Osobitné poďakovanie patrí
organizátorom z poľského Rzeszo−
wa, dekanovi Právnickej fakulty
RU prof. Lukasiewiczovi, ale i
všetkým ostatným poľským kole−
gom, ktorí sa nám obetavo veno−
vali počas celých troch dní. Po−
ďakovanie patrí aj dekanke Práv−
nickej fakulty UPJŠ, doc. JUDr.
Márii Bujňákovej, CSc., za to, že
umožnila účasť takej početnej sku−
pine učiteľov našej fakulty zúčast−
niť sa tohto podujatia a nadviazať
vzťahy s poľskými kolegami z jed−
notlivých katedier.

A že sa aj vedecká konferen−
cia môže skončiť poeticky, tu je
dôkaz:

Konferencja naukowa – chwila
czy chwileczka

Byla piekna byla nasza
Bedziesz piekna jutro i pojutrze
Bedziesz nasim rajem
Bedziesz rajem z którego nie ma
wygnania
Bedziesz rajem naszych
wspomnień
Bedziesz miejscem naszych spotkań
Bedziesz punktem naszych wys−
zych i wyszych uogólnień

Doc. JUDr. M. Bujňáková, CSc. − dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a prof.
Dr. hab. J. Lukasiewicz, Wydzial Prawa UR (Poľská republika).

Otvorenie medzinárodnej vedeckej konferencie „Aktuálne otázky práva v Slovenskej
republike a Poľskej republike“, Rzeszów, 19. – 21. mája 2004.

Prof. Dr. hab. J. Ciagwa, Wydzial Prawa UR
a prof. M. Gašpar, CSc., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Bedziesz punktem uogólnień na−
ukowych i pedagogicznych
Tak mówi
Opóźniony poeta polsko – slo−
wacki albo slovensko – polsky

Takže najbližšie dovidenia v
Košiciach, na obdobnom poduja−
tí, naši poľskí priatelia!

doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.
prodekanka pre VVČ, PrávF UPJŠ
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1. Úvod

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach patrí k významným a
uznávaným vzdelávacím a vedec−
kým ustanovizniam nielen v Sloven−
skej republike, ale aj vo vyspelej Eu−
rópe. História Univerzity siaha do 17.
storočia, kedy biskup Jágerskej die−
cézy Benedikt Kisdy založil v Koši−
ciach akadémiu. V roku 1660 panov−
ník Leopold I. vydal Zlatú bulu, kto−
rou povýšil košickú vysokú školu na
univerzitu. Vo vývoji Universitas
Cassoviensis možno zaznamenať fa−
kulty teologickú, filozofickú a práv−
nickú. Univerzita P. J. Šafárika v Ko−
šiciach vznikla v roku 1959 ako po−
kračovateľka akademických tradícií
univerzitného vysokoškolského
vzdelávania v Košiciach. Jej akade−
mická a historická kontinuita bola
fakticky uznaná aj zákonom č. 361/
1996 Z. z., na základe ktorého do−
šlo k rozdeleniu univerzity na Uni−
verzitu P. J. Šafárika v Košiciach a
Prešovskú univerzitu.

Ak prioritou stratégie obdobia od
roku 1997, t. j. obdobia po rozdele−
ní predchádzajúcej UPJŠ bola takti−
ka prežitia Univerzity, čo sa preja−
vovalo aj v stagnovaní Univerzity vo
viacerých oblastiach, vrátane jej or−
ganizačnej schémy, súčasné obdo−
bie musí Univerzita chápať ako štá−
dium rozvoja svojej organizačnej
konštrukcie. V tomto zmysle treba
pripraviť ambicióznejšie rozvojové
programy, ktoré by v blízkej budúc−
nosti mali vytvoriť základné piliere
stratégie dynamiky organizačno−in−
štitucionálnych zložiek Univerzity.

Univerzita P. J. Šafárika v Koši−
ciach má v súčasnom období fakul−
ty: lekársku, prírodovedeckú, právnic−
kú a verejnej správy, ktoré pripravujú
lekárov, odborníkov z prírodoved−
ných disciplín, matematiky a informa−
tiky, učiteľov, právnikov a odborní−
kov pre oblasť verejnej správy. Ab−
solventi tejto druhej najstaršej klasic−
kej slovenskej univerzity majú dobrú
povesť doma i v zahraničí. Hlavným
poslaním Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika v Košiciach (ďalej len „Univer−
zita“ alebo „UPJŠ“) je poskytovať troj−
stupňové vysokoškolské vzdelávanie
na základe najnovších vedeckých po−
znatkov v širokom medzinárodnom
kontexte, podľa európskych trendov
v tejto oblasti, Bolonskej deklarácie a
ďalších dokumentov. Univerzita na−
pĺňa toto poslanie rozvojom harmo−
nickej osobnosti, jej vedomostným
rozkvetom, vzostupom múdrosti a
tvorivosti v človeku. Univerzita vedie

Dlhodobý zámer Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

„… Běžiť nám všem o skutky, o děje …“
P. J. Šafárik (1795−1861)

študentov k tolerancii, ku schopnosti
kritického a nezávislého spôsobu
myslenia, k zdravému sebavedomiu
a národnej hrdosti. Univerzita posky−
tuje služby verejnosti šírením pozna−
nia prostredníctvom výskumu a vý−
voja, podporou regionálnych a národ−
ných aktivít a umožnením ďalšieho
vzdelávania občanov. Univerzita pri−
spieva k rozvoju kultúry a vzdelanos−
ti národa.

Univerzita chápe svoje poslanie
v jednotlivých oblastiach pôsobenia
ako verejné dobro. V tomto duchu
chce Univerzita aj naďalej pôsobiť
ako garant slobody, demokracie, hu−
manizmu, morálky a etiky nielen na
vlastnej akademickej pôde, ale ich
aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v
budúcnosti bude brániť akademic−
ké práva a svoju akademickú auto−
nómiu.

2. Základné údaje o UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach má štyri fakulty:
Lekársku fakultu (vznikla v roku
1948)
Prírodovedeckú fakultu (vznikla v
roku 1963)
Právnickú fakultu (vznikla v roku
1973)
Fakultu verejnej správy (vznikla v
roku 1998).

Súčasťou Univerzity sú aj tieto
univerzitné pracoviská:
• pedagogické a výskumné praco−

viská s celouniverzitnou pôsob−
nosťou (Katedra jazykov, Kated−
ra telesnej výchovy, Botanická
záhrada, Kresťanská akadémia);

• informačné pracoviská (Akade−
mická knižnica, Centrum infor−
mačných a komunikačných
technológií);

• účelové zariadenia (Študentský
domov a jedáleň, Edičné stredis−
ko, Predajňa študijnej literatúry);

• učebno−výcvikové zariadenia
(Zemplínska šírava, Opátka,
Danišovce).
K 31. 12. 2003 pôsobilo na Uni−

verzite 1 256 zamestnancov, z toho
bolo 509 učiteľov a 95 výskumných
pracovníkov. UPJŠ má 52 profeso−
rov a 130 docentov. Akademickú
obec Univerzity tvorí približne
5 780 študentov, z toho je v dennej
forme asi 4 760 študentov. Aj vzhľa−
dom na tieto čísla sa Univerzita v
súčasnosti nezaraďuje medzi veľké
univerzity.

Na Univerzite sa realizujú všet−
ky tri stupne vysokoškolského vzde−
lávania, t. j. bakalárske, magisterské,

resp. doktorské a doktorandské štú−
dium. Bakalárske a magisterské štú−
dium je organizované ako prezenč−
né štúdium. Pripravuje sa však zave−
denie dištančnej formy a kombino−
vanej formy výučby (na Prírodove−
deckej fakulte).

Bakalárske štúdium je na fakul−
tách Univerzity trojročné, buď pro−
fesijné, alebo ako prvý stupeň ma−
gisterského štúdia. Ukončuje sa štát−
nou skúškou. V stanovených prípa−
doch bakalárskych študijných pro−
gramov môže absolvent pokračovať
v štúdiu v nadväzujúcom magister−
skom študijnom programe. Univer−
zita predpokladá spoluprácu na rea−
lizácii bakalárskych študijných
programov s inými inštitúciami.

3. Strategické ciele
rozvoja UPJŠ

Základné strategické ciele roz−
voja UPJŠ sa dotýkajú týchto oblas−
tí:
• vysokoškolského vzdelávania,
• vedy a výskumu,
• posilňovania medzinárodnej di−

menzie činnosti,
• služieb verejnosti,
• informačných a komunikač−

ných technológií,
• organizácie a riadenia,
• investičných zámerov,
• viaczdrojového financovania.

�

Oblasť vysokoškolského vzdelá−
vania musí tvoriť centrum pozornosti
Univerzity. Vysokoškolské vzdeláva−
nie bude Univerzita organizovať v
záujme výchovy odborníkov v ob−
lasti zdravotníctva, školstva, vedy a
výskumu, práva, verejnej správy a v
iných sférach spoločenskej praxe.
Poskytovanie vysokoškolského vzde−
lávania sa bude realizovať na zákla−
de najnovších vedeckých poznatkov
s dôrazom na medzinárodnú spolu−
prácu. Cieľom tohto snaženia je roz−
voj komplexnej harmonickej osob−
nosti v symbióze odborných vedo−
mostí, jazykových znalostí a schop−
nosti využívať moderné informačné
a komunikačné technológie. Univer−
zita bude dbať o ďalšie vzdelávanie
absolventov zamerané na aktualizá−
ciu a rozširovanie vedomostí podľa
ich záujmu, preferencií a možností
spoločenského uplatnenia na trhu
práce, vrátane ovplyvňovania trhu
práce širším spektrom ponuky štu−

dijných programov.
Univerzita bude vytvárať pod−

mienky pre rozširovanie prístupu k
vysokoškolskému vzdelávaniu s cie−
ľom umožniť zvyšovanie počtu štu−
dentov prijímaných na Univerzitu.
Za tým účelom bude ponúkať atrak−
tívne študijné programy, ktoré bude
inovovať v súlade s potrebami spo−
ločenskej praxe a prispôsobovať no−
vým, rodiacim sa podmienkach eu−
rópskeho trhu práce. V záujme do−
siahnutia tohto cieľa bude vytvárať
predpoklady pre adekvátnu kvalifi−
kačnú štruktúru zamestnancov, pô−
sobiacich v oblasti vzdelávania a
vedy. Univerzita bude študentom
poskytovať vysokoškolské vzdeláva−
nie vo všetkých troch stupňoch na
kvalitatívne porovnateľnej úrovni s
poprednými univerzitami vo vyspe−
lej Európe a vo svete.

V časovom horizonte do roku
2010 má Univerzita predpoklady pre
nárast počtu študentov vo všetkých
formách štúdia na takmer dvojnáso−
bok oproti dnešnému stavu, t. j. na
približný počet desaťtisíc študentov.
Tento výrazný nárast počtu študen−
tov bude odzrkadlením zvýšenia
počtu študentov v existujúcich štu−
dijných programoch a otvorenia štú−
dia v nových akreditovaných študij−
ných programoch, na báze ktorých
sa vytvoria nové fakulty. Okrem iné−
ho sa pripravuje podľa kritérií komi−
sie expertov EU−TAIEX akreditácia a
realizácia nového študijného progra−
mu v študijnom odbore zubné lekár−
stvo tak, ako sa k tomu zaviazalo Mi−
nisterstvo školstva SR a Ministerstvo
zdravotníctva SR. Okrem dennej for−
my štúdia sa predpokladá ponuka
nových študijných programov aj v
externom štúdiu. Takýto predpokla−
daný nárast počtu prijímaných štu−
dentov do všetkých foriem štúdia
vyžaduje efektívne využitie súčas−
ných a vytvorenie nových nevyhnut−
ných materiálnych, priestorových,
personálnych i finančných podmie−
nok.

UPJŠ usiluje o zmeny smerujúce
ku skvalitňovaniu štúdia, a to nielen
zavádzaním nových výučbových
technológií, ale rovnako koncipova−
ním nových moderných študijných
programov. Významne je podporo−
vaný interdisciplinárny charakter štú−
dia, ktorý znamená širšiu spoluprácu
medzi jednotlivými študijnými odbor−
mi. Základným predpokladom pre
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napĺňanie týchto cieľov je postupné
zvyšovanie kvalifikačnej úrovne uči−
teľov a výskumných zamestnancov
Univerzity pri súčasnom znižovaní
ich vekovej štruktúry vo všetkých kate−
góriách. Nevyhovujúca veková štruk−
túra učiteľov na UPJŠ sa začala za−
kladať ešte v počiatkoch formovania
Univerzity v 60−tych rokoch minulé−
ho storočia. V súčasnosti je v tomto
smere potrebné zabezpečiť jednak
rovnomerné zastúpenie všetkých ge−
nerácií pôsobiacich na UPJŠ a jednak
znížiť hranicu veku dosiahnutia ha−
bilitácie a profesúry.

Univerzita bude sústavne dbať o
to, aby sa kreditový systém štúdia stal
imanentnou súčasťou systému vyso−
koškolského vzdelávania na Univer−
zite. Univerzita bude pokračovať v im−
plementácii záverov Bolonskej dekla−
rácie do oblasti vysokoškolského
vzdelávania s rešpektovaním osobi−
tostí štúdia v niektorých študijných
programoch, ako napríklad v študij−
nom programe „právo“ a v doktor−
skom študijnom programe všeobec−
ného lekárstva a zubného lekárstva,
na ktorých sa v blízkej budúcnosti
bude uskutočňovať vysokoškolské
vzdelávanie bakalárskeho a magister−
ského, resp. doktorského stupňa v
spojenej forme s výnimkou bakalár−
skych študijných programov, orien−
tovaných na potreby praxe.

UPJŠ prikladá mimoriadny výz−
nam doktorandským študijným
programom. Preto bude i naďalej
podporovaná realizácia týchto štu−
dijných programov v smere kvalita−
tívneho i kvantitatívneho rozvoja,
zdokonaľovania medziodborových
kontaktov spolupráce a finančnej
podpory s nimi spojeného výskumu.
Tieto programy treba ponímať už nie−
len v národnom rámci, ale i v širšom
medzinárodnom kontexte. Osobitný
dôraz bude kladený na rozvoj spo−
ločných doktorandských študijných
programov s inými vysokými škola−
mi a vedeckými inštitúciami, predo−
všetkým s ústavmi SAV.

Vytvorenie podmienok pre efek−
tívnejšiu a širšiu mobilitu študentov
je jednou z prioritných úloh Univer−
zity. Študentskú mobilitu bude Uni−
verzita podporovať nielen v rámci fa−
kúlt Univerzity, ale i v oblasti sloven−
ských vysokých škôl, a predovšetkým
v európskom vysokoškolskom
priestore. Zámerom Univerzity je do−
siahnuť stav, aby aspoň polovica štu−
dentov magisterského a doktorské−
ho stupňa absolvovala najmenej je−
den semester štúdia na univerzite v
zahraničí. V tomto smere by malo
pomôcť zriadenie Fondu pre mobi−
litu študentov a učiteľov ako podpor−
ného a motivačného nástroja sme−

rujúceho k rozširovaniu medziná−
rodných vzťahov Univerzity v oblasti
študijných programov uskutočňova−
ných na Univerzite a vedeckých, vý−
skumných alebo ďalších tvorivých
činností v rámci schválených projek−
tov a programov na Univerzite. Zdro−
jom Fondu mobility budú prostried−
ky každoročne vyčleňované v rámci
rozpočtu Univerzity, prípadne
prostriedky z ďalších zdrojov –
prostriedky získané darom od tuzem−
ských a zahraničných fyzických osôb
a právnických osôb a časť prostried−
kov získaných z podnikateľskej čin−
nosti.

Primeranú pozornosť bude Uni−
verzita venovať zabezpečeniu prístu−
pu študentov k Intranetu a Internetu.
V priebehu rokov 2004 až 2005 Uni−
verzita sprístupní Internet pre všet−
kých svojich študentov, ubytovaných
v študentských domovoch (e−inter−
nát).

Univerzita vynaloží úsilie na
zlepšenie sociálnych podmienok
svojich študentov. Pod skvalitnením
sociálnych podmienok študentov
chápe Univerzita najmä zlepšenie
ubytovacích možností študentov,
vrátane estetizácie ubytovacích prie−
storov, ďalej stravovacích podmie−
nok i rozšírenie možností športových
aktivít pre študentov. Univerzita
bude aj naďalej podporovať doteraj−
šiu klubovú činnosť a vytvorí pod−
mienky pre záujmovú činnosť, atď.

Univerzita vytvorí podmienky
pre zavedenie evidenčného infor−
mačného systému s databázou štu−
dentov (registra študentov), ktorý sa
stane dôležitým nástrojom informu−
júcim o štruktúre študentov UPJŠ na
celouniverzitnej úrovni a využiteľ−
ným aj pre manažment UPJŠ, pre
získanie údajov o uplatnení absol−
ventov v praxi a na udržiavanie kon−
taktu s absolventmi Univerzity.

Univerzita prijala opatrenia, aby
každý študent mal od akademické−
ho roku 2004/2005 k dispozícii štu−
dentský preukaz, ktorý bude plniť
funkciu identifikačnej karty oprávňu−
júcej vstup študenta do priestorov
Univerzity, ale bude aj jeho ubyto−
vacím, stravovacím a knižničným
preukazom i podkladom pre akcep−
tovanie a pre prípadné poskytovanie
zliav na mestskú verejnú, autobuso−
vú a železničnú dopravu.

Veľkú budúcnosť vidí Univerzi−
ta, v súlade s programami EÚ, v roz−
voji kombinovaného typu štúdia a
programu celoživotného vzdeláva−
nia. V ich rámci poskytuje UPJŠ rôz−
ne druhy doplňujúceho, rozširujú−
ceho, špecializačného štúdia a širo−
kú ponuku kurzov zameraných pro−
fesijne či záujmovo. Najmä pre tieto

aktivity bude potrebné využívať novo
zavádzané moderné výučbové tech−
nológie.

�

Univerzity sú najvyššie vzdelá−
vacie inštitúcie, poskytujúce vzdelá−
vanie na základe tvorivého vedec−
kého bádania. Hlavným cieľom v
oblasti vedy a výskumu je prispôso−
biť Univerzitu požiadavkám vnútor−
ného a medzinárodného prostredia.
Univerzita má akreditovaných 7 štu−
dijných programov bakalárskeho štú−
dia (Právnická fakulta a Fakulta ve−
rejnej správy bakalárske štúdium
zatiaľ nemajú), 11 študijných progra−
mov magisterského štúdia a 2 študij−
né programy doktorského štúdia na
Lekárskej fakulte. Okrem toho v ob−
lasti doktorandského štúdia má Uni−
verzita akreditovaných dvadsaťpäť
študijných programov, ktoré garan−
tujú profesori, resp. doktori vied (na
Lekárskej fakulte je to deväť študij−
ných programov, na Prírodovedec−
kej fakulte štrnásť študijných progra−
mov a na Právnickej fakulte dva štu−
dijné programy). Získanie akreditá−
cie na ďalšie študijné programy dok−
torandského štúdia by malo byť zá−
rukou, že naša Univerzita je schop−
ná konkurovať v oblasti vedy a vý−
skumu iným vysokoškolským a aka−
demickým ustanovizniam. Zámerom
Univerzity je postupne akreditovať
nové doktorandské študijné progra−
my aj medziodborového charakte−
ru, ktoré reagujú na požiadavky spo−
ločenskej praxe.

Pri komplexnej akreditácii čin−
nosti Univerzita vyvinie maximálne
úsilie, aby bola zaradená v súlade s
§ 2 ods. 16 zákona č.131/ 2002 Z.
z. medzi výskumné univerzity.

Univerzita v oblasti vedy a výsku−
mu uznáva slobodu vedeckého bá−
dania. Táto skutočnosť však nebráni
tomu, aby Univerzita stanovila, akým
smerom by sa mal vedecký výskum
na UPJŠ uberať. Konkrétne smery ve−
deckého bádania boli prerokované a
schválené vedeckými radami jednot−
livých fakúlt Univerzity.

Univerzita sústredí svoje úsilie v
oblasti vedy a výskumu na:
• zvýšenie kvality a efektívnosti,
• podporu interdisciplinarity a in−

tegrácie výskumu na Univerzite,
• dôraz na získavanie medziná−

rodných vedeckých projektov,
• podporu vytvárania univerzit−

ných centier excelentnosti,
• podporu mladých výskumných

pracovníkov,
• vytváranie podmienok pre vznik

nových odborov doktorandské−
ho štúdia,

• motiváciu riešiteľov grantových
projektov,

• zvýraznenie podielu a zodpo−
vednosti Klubu profesorov na
smerovaní vedy na Univerzite.
Klub profesorov bol zriadený
dňa 18. novembra 2003 v rámci
jesennej časti Akademických dní
UPJŠ na I. profesorskom seminá−
ri, ktorý zorganizovalo vedenie
Univerzity. Okrem podielu na
vedeckom smerovaní Univerzi−
ty bude Klub profesorov organi−
zovať profesorské prednášky v
rámci profesorských seminárov
na Univerzite,

• postupnom zjednocovaní krité−
rií pre inauguračné konanie a ob−
sadzovanie funkčných miest pro−
fesorov,

• zavedenie systému autoevaluá−
cie všetkých pracovísk Univer−
zity ako predpokladu pre evalu−
áciu na národnej a medzinárod−
nej úrovni.

�

Tretím strategickým zámerom
Univerzity je posilňovanie medziná−
rodnej dimenzie činnosti Univerzity.
Tento zámer sa stáva mimoriadne
aktuálny najmä v súvislosti so vstu−
pom Slovenskej republiky do Európ−
skej únie a začlenením sa slovenských
vysokých škôl do spoločného európ−
skeho vysokoškolského priestoru.
Univerzita si v týchto intenciách musí
nájsť zodpovedajúce a zodpovedné
miesto medzi významnými európsky−
mi univerzitami. Zrušenie bariér spo−
lupráce medzi vysokými školami, kto−
ré predstavovali štátne hranice, sa
musí nevyhnutne prejaviť aj v prehĺ−
bení medzinárodnej spolupráce v ob−
lasti realizácie spoločných vedeckých
projektov, spoločných projektov vy−
sokoškolského vzdelávania, medziná−
rodných mobilít študentov, učiteľov
a výskumných zamestnancov, vydá−
vania spoločných diplomov, vytvára−
nia podmienok pre štúdium zahranič−
ných študentov, atď. V tomto smere
chce Univerzita zladiť štúdium so štát−
mi Európskej únie prostredníctvom
účasti na programoch Socrates/
Erasmus, CEEPUS, Leonardo a pod.

Univerzita zamýšľa rozširovať
vlastnú sieť partnerských vzťahov s
inými univerzitami aj v zahraničí. Je
to základný predpoklad získavania
aktuálnych informácií a skúseností z
pedagogickej a vedeckej oblasti. Me−
dzinárodnú dimenziu chápe Univer−
zita aj ako významný impulz pre spo−
znávanie a porovnávanie národných
kultúr, zvykov a tradícií v smere pri−
rodzenejšieho chápania tej−ktorej ná−
rodnej identity. S prehlbovaním a
rozvojom medzinárodnej dimenzie
úzko súvisí aj výmena, resp. mobili−
ta študentov, učiteľov a výskumných
zamestnancov.
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Cieľom Univerzity je, aby štu−
denti magisterského, doktorského i
doktorandského štúdia mohli časť
svojho štúdia absolvovať na aktívne
kooperujúcich univerzitách v zahra−
ničí a naopak. Okrem mobilít v rámci
týchto programov sa predpokladá aj
účasť našej Univerzity v ďalších eu−
rópskych aktivitách zameraných na
hodnotenie kvality vzdelávania, vzá−
jomné porovnávanie študijných
programov a ďalšie.

Medzinárodná dimenzia činnos−
ti našej Univerzity zasahuje nielen
štáty Európy, ale siaha i do zámoria,
resp. niektorých štátov Ázie. Tieto
prepojenia v rámci medzinárodných
vzťahov treba dobudovať v nasledov−
nom chápaní:
• prirodzeným základom medzi−

národných vzťahov UPJŠ zosta−
nú partnerské vzťahy s univerzi−
tami a výskumnými centrami v
Európe na inštitucionálnom zá−
klade. Okrem rozsiahlej spolu−
práce s nemeckými univerzita−
mi a s univerzitami v Poľsku tre−
ba profilovať porovnateľnú spo−
luprácu najmä s univerzitami a
vedeckými inštitúciami v Českej
republike, Španielsku, Francúz−
sku, Fínsku, Rakúsku, Taliansku
a vo Veľkej Británii. Rozsiahlej−
šia spolupráca by sa mala rozví−
jať v rámci V4 a Karpatského
euroregiónu;

• mimoeurópske partnerské vzťahy
treba zakladať na požiadavkách
výberu, vychádzajúcich z odbo−
rových priorít a finančných mož−
ností Univerzity. Hlavné smery
záujmu predstavujú Severná a
Južná Amerika (USA, Kanada,
Mexiko, Argentína a Brazília),
ázijský Blízky východ (Izrael), Ďa−
leký východ (Čína, Taiwan, Ja−
ponsko a Južná Kórea);

• dvojstranné vzťahy so zahranič−
nými univerzitami treba zakladať
na dlhodobej rámcovej dohode
a na krátkodobých programoch
spolupráce, ktoré vyplývajú z
potrieb a záujmu jednotlivých fa−
kúlt;

• vo vzťahoch k zahraničným part−
nerským univerzitám treba pre−
sadzovať vzájomnú výhodnosť;
V roku 2004 sa Univerzita stala

plnoprávnym individuálnym členom
Európskej asociácie univerzít (EUA).
Táto iniciatíva otvorila možnosti pre
rovnocennú účasť Univerzity pri
tvorbe a realizácii európskej politi−
ky vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Plnoprávne členstvo v EUA vytvára
podmienky pre vzájomné porovná−
vanie úrovne vzdelávania a medzi−
národnú evaluáciu.

�

Medzi strategické zámery rozvo−
ja Univerzity treba zaradiť aj prehl−
bovanie jej postavenia medzi kultúr−
nymi a vzdelávacími ustanovizňami
Slovenskej republiky a v širšej verej−
nosti. Jednou z možností dosiahnu−
tia tohto cieľa je poskytovanie slu−
žieb verejnosti. V tomto smere Uni−
verzita mieni:
• vytvoriť a rozvíjať partnerstvo so

štátnymi, verejnými a podnika−
teľskými subjektmi so zamera−
ním na aktualizáciu obsahu vý−
učby, podporu spoločného roz−
voja základného a aplikované−
ho výskumu s nadväzným za−
bezpečením transferu poznatkov
a technológií;

• rozvíjať partnerstvo a spoluprá−
cu s verejnými a štátnymi vyso−
kými školami v regióne Východ−
ného Slovenska so zameraním
na aktualizáciu obsahu výučby,
riešenie vedecko−výskumných
projektov a koordináciu spoloč−
ného postupu pri presadzovaní
oprávnených požiadaviek vyso−
kých škôl;

• rozvíjať partnerstvo a spoluprá−
cu so slovenskými klasickými
univerzitami, najmä v smere ďal−
šieho posilňovania ich postave−
nia v sústave vysokých škôl v Slo−
venskej republike;

• rozšíriť ponuku programov ďal−
šieho vzdelávania pre absolven−
tov stredných a vysokých škôl,
odborníkov z praxe a iných zá−
ujemcov a vytvoriť tak podmien−
ky pre ich celoživotné vzdeláva−
nie;

• zabezpečiť, aby sa poskytovanie
ďalších služieb verejnosti (soci−
álnych, kultúrnych, zdravotných,
športových, atď.) stalo integrál−
nou zložkou poslania našej vy−
sokoškolskej inštitúcie;

• zabezpečiť aktívnu účasť Univer−
zity na programoch EÚ v oblasti
vzdelávania, odbornej prípravy,
vedy a výskumu, ako je naprí−
klad Leonardo da Vinci II, 6. rám−
cový program pre vedu a výskum
a pod.;

• v rámci ďalšieho vzdelávania je
zámerom Univerzity poskytovať
špecializačné štúdium v medicí−
ne, realizovať rigorózne konanie,
kvalifikačné skúšky, rozširujúce
a doplňujúce štúdium a ďalšie
školenia a kurzy;

• vytvoriť na univerzitnej úrovni
Centrum celoživotného vzdelá−
vania Univerzity;

• vytvárať primerané možnosti na
rozvoj vysokoškolského športu a
kultúry;

• zriadiť vlastné vydavateľstvo za−
bezpečujúce edičnú, vydavateľ−

skú a tlačiarenskú činnosť pre
potreby Univerzity, ale aj širšej
domácej a zahraničnej akade−
mickej verejnosti na báze dote−
rajšieho Edičného strediska UPJŠ.

�

Využívanie moderných informač−
ných a komunikačných technológií
predstavuje jeden zo strategických
zámerov Univerzity, ktorý v značnej
miere ovplyvní úroveň naplnenia pred−
chádzajúcich zámerov. Táto oblasť je
veľmi náročná na finančné prostried−
ky, a preto možno očakávať značný
rozpor medzi potrebami a očakáva−
niami na jednej strane a reálnymi mož−
nosťami Univerzity a spoločnosti na
strane druhej.

Z množstva úloh v oblasti infor−
mačných a komunikačných techno−
lógií Univerzita sústredí svoju pozor−
nosť najmä na:
• skvalitnenie činnosti Centra in−

formačných a komunikačných
technológií UPJŠ tak, aby bolo
schopné na úrovni najnovších
poznatkov z oblasti informač−
ných a komunikačných techno−
lógií uspokojovať potreby fakúlt
a pracovísk UPJŠ, t. j. garantovať
komplexné budovanie, prevádz−
ku a rozvoj počítačovej siete, ga−
rantovať implementáciu, pre−
vádzku a správu informačného
systému Univerzity a plnohod−
notne rozvíjať spoluprácu s do−
mácimi a zahraničnými praco−
viskami a získavať grantové
prostriedky na tento účel;

• zavedenie a zabezpečovanie
prevádzky Akademického infor−
mačného systému (AIS) na Uni−
verzite. Univerzita sa bude za−
pájať do spoločných projektov
MŠ SR zameraných na vývoj ce−
loslovensky akceptovaných sub−
systémov AIS;

• podporu projektu SAUNET II za−
meraného na vybudovanie celo−
slovenskej akademickej komuni−
kačnej infraštruktúry umožňujú−
cej plnohodnotnú integráciu ná−
rodnej siete do medzinárodného
komunikačného systému;

• implementáciu nových informač−
no−komunikačných technológií,
napríklad e−vzdelávania, web
Univerzity, videokonferenčných
technológií, IP−telefónie;

• bezpečnosť a ochranu údajov.
�

Strategickým zámerom Univer−
zity v oblasti organizácie a riadenia
je v súlade so zákonom o vysokých
školách postupne integrovať viaceré
akademické, hospodársko−správne a
pracovno−právne činnosti na Univer−
zite. Univerzita posúdi efektívnosť
súčasnej organizačnej štruktúry a na−

vrhne jej zmenu. Predpokladá sa vy−
tvorenie celouniverzitných celkov za
účelom vytvorenia optimálnych pod−
mienok pre realizáciu činností Uni−
verzity vo všetkých jej oblastiach.

Predpokladom pre túto integrá−
ciu je zavedenie jednotného Akade−
mického informačného systému do
všetkých oblastí činnosti Univerzity.

Vedenie Univerzity uskutoční
personálny audit a vypíše výberové
konania na všetkých vedúcich za−
mestnancov Rektorátu Univerzity a
univerzitných pracovísk a rovnaký
postup odporučí aj vedeniam fakúlt
Univerzity. Zámerom v tejto oblasti
je presadiť dôslednú profesionalizá−
ciu a efektívnosť práce univerzitné−
ho manažmentu.

�

Významnú súčasť strategických
cieľov Univerzity tvoria jej investič−
né zámery, Univerzitu tvorí komplex
budov s rôznym dátumom postave−
nia. Viaceré z nich sú staršie, majú aj
viac ako sto rokov, preto ich treba re−
novovať. V súčasnosti sa pripravuje
projekt na komplexnú rekonštrukciu
časti priestorov Rektorátu a Lekárskej
fakulty v areáli Univerzity na Šrobá−
rovej 2. Taktiež prebieha rekonštruk−
cia priestorov Prírodovedeckej fakul−
ty v tomto areáli, rekonštrukcia sute−
rénnych priestorov budov Právnickej
fakulty a je rozpracovaný investičný
zámer na rekonštrukciu časti detašo−
vaného pracoviska UPJŠ v Rožňave.

Pracoviská Univerzity sa nachá−
dzajú aj v budovách, ktoré sú vo
vlastníctve iných subjektov. Navyše,
pre naplnenie rozvojových zámerov
Univerzita nevyhnutne potrebuje zís−
kať ďalšie priestory.

Univerzita stanoví v tejto oblasti
priority, podľa ktorých sa bude po−
stupovať pri ďalšej rekonštrukcii a re−
novácii jej budov a priestorov a zís−
kavaní nových priestorov.

Predpokladá sa postupná rekon−
štrukcia Študentského domova na
Medickej ul. č. 4 a 6 (rekonštrukcia
rozvodných sietí, výmena okien,
modernizácia vnútorného vybavenia
atď.) a získanie ďalších priestorov na
tento účel.

Počíta sa s postupnou koncen−
tráciou priestorov pre časť Prírodo−
vedeckej fakulty v areáli Angelinum
– Jesenná ul., čo si vyžiada komplet−
nú rekonštrukciu historickej budovy
Angelina s cieľom využiť aj jej sute−
rénne a podkrovné priestory.

V prípade pretrvávania problé−
mov spojených s nájmom priestorov
pre Lekársku fakultu hľadať riešenie
pre umiestenie časti Lekárskej fakul−
ty do iných priestorov.

Vo vzťahu k Právnickej fakulte tre−
ba vytvoriť primerané priestorové
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podmienky pre novovznikajúci Ústav
európskeho práva a podmienky pre
využitie podkrovných priestorov v
budove fakulty na Kováčskej ul. č. 30
na vybudovanie prednáškovej auly
pre približne 350 študentov.

Univerzita vyvinie maximálne
úsilie pre získanie priestorov na
umiestenie fakúlt, ktoré hodlá zria−
diť.

V súvislosti s havarijným stavom
strechy na Mánesovej sa predpokla−
dá jej prestavba na sedlový typ, spo−
jená s vytvorením podkrovných prie−
storov.

Vzhľadom na nevyhovujúce
priestory Akademickej knižnice na
Garbiarskej ul. zváži Univerzita jej
umiestenie v dôstojnejších priesto−
roch. Taktiež sa predpokladá pre−
miestenie Katedry jazykov v súvis−
losti s vytvorením nových fakúlt. V
doterajších priestoroch katedry Uni−
verzita zváži možnosť rekonštrukcie
týchto priestorov, čím by sa vytvorili
ďalšie ubytovacie kapacity pre dok−
torandov, mladých asistentov a vý−
skumných zamestnancov.

Do rámca opatrení súvisiacich so
starostlivosťou o majetok Univerzity
patrí aj vypracovanie pasportizácie
majetku, ktorý by zachytával nielen
aktuálny stav majetku Univerzity, ale
aj ďalšie údaje a ukazovatele, ako
napríklad prehľad o pohľadávkach a
záväzkoch, o zásobách, o čerpaní
prostriedkov na energie, atď.

�

Zákon č. 131/2002 Z. z. okrem
zmeny organizačno−právnej formy
Univerzity na „verejnú vysokú ško−
lu“ zaviedol aj viaczdrojové financo−
vanie verejných vysokých škôl. Zá−
kladným finančným zdrojom finan−
covania potrieb Univerzity sa stala do−
tácia zo štátneho rozpočtu poskyto−
vaná na základe zmluvy medzi Mi−
nisterstvom financií SR a našou Uni−
verzitou. Jej účelom je financovanie
realizácie akreditovaných študijných
programov, výskumná a vývojová
činnosť, rozvoj vysokej školy a soci−
álna podpora študentov. Vzhľadom
na to, že objem dotácie závisí od
počtu študentov, počtu absolventov,
ekonomickej náročnosti uskutočňo−
vaných študijných programov a od
začlenenia vysokej školy, bude Uni−
verzita venovať sústavnú pozornosť
trendom a kritériám rozdeľovania štát−
nej dotácie.

To, že sa zaviedol systém viac−
zdrojového financovania znamená,
že štátna dotácia nepokrýva všetky
aktivity Univerzity, ktorá si musí zís−
kať istú časť prostriedkov na svoju
činnosť z mimorozpočtových zdro−
jov. Univerzita bude využívať najmä
možnosti, ktoré poskytujú rôzne do−

máce a medzinárodné grantové
agentúry. Ďalším významným zdro−
jom financovania sa stane zvyšova−
nie počtu zahraničných študentov–
samoplatcov. Ďalším zdrojom fi−
nančných prostriedkov by sa mala
vo väčšej miere stať podnikateľská
činnosť, ktorá by efektívne využíva−
la odborný a priestorový potenciál
Univerzity. Na základe analýzy sta−
vu nehnuteľného majetku sa navrh−
ne optimalizácia jeho štruktúry a
efektívne využitie aj pre podnikateľ−
ské aktivity. Predpokladá sa aj väč−
šie využívanie možností, ktoré po−
skytujú nadácie, sponzorská činnosť
a dary, ale aj efektívna spolupráca s
bankovými inštitúciami.

Nevyhnutným predpokladom
pre efektívnejšie využívanie viac−
zdrojového financovania potrieb
Univerzity je vypracovanie pravidiel
pre vykonávanie podnikateľskej čin−
nosti na Univerzite a kritérií pre roz−
deľovanie rozpočtových a ďalších
finančných prostriedkov na fakulty
a ďalšie pracoviská Univerzity.

4. Rozvoj univerzity a jej
organizačnej štruktúry
Vedenie Univerzity bude naďa−

lej rozvíjať jestvujúce fakulty:

Lekárska fakulta
Prioritou rozvoja Lekárskej fakul−

ty je transformácia fakultných ne−
mocníc v Košiciach na Univerzitnú
nemocnicu. Pôjde o proces, ktoré−
ho výsledkom bude začlenenie tých−
to subjektov do Univerzity. Tento
proces si však vyžiada čas, v rámci
ktorého bude pretrvávať súčasný stav
dvojrezortnosti. Dvojrezortnosť per
se je zdrojom väčšiny problémov na
Lekárskej fakulte a je umocnená aj
”reformou zdravotníctva”, ktorá sa
uskutočnila v Košiciach. Vznikla ešte
komplikovanejšia situácia. Univerzi−
ta veľmi intenzívne vstúpi do rieše−
nia tohoto problému a preberie na
seba iniciatívu na zlepšenie súčas−
ného stavu a prípravu a realizáciu
transformácie.

Univerzita vytvorí podmienky pre
uskutočňovanie špecializačného štú−
dia v medicíne v zmysle zákona
č.528/2003 Z. z., ktorým bol noveli−
zovaný zákon o vysokých školách.

Lekárska fakulta v spolupráci s
Prírodovedeckou fakultou sa aktív−
ne zapojí do prípravy projektu roz−
šírenia a ďalšieho využívania deta−
šovaného pracoviska v Rožňave v
bakalárskom stupni vysokoškolské−
ho vzdelávania v študijnom progra−
me ošetrovateľstvo.

Prioritou Lekárskej fakulty je aj
zriadenie morfologického pracovis−

ka na Šrobárovej 2, čím sa vytvoria
podmienky pre organizovanie de−
monštračných a disekčných kurzov
chirurgických disciplín. Tieto kurzy
by mali byť v budúcnosti zdrojom
mimorozpočtových prostriedkov.

Prírodovedecká fakulta
Prioritou Prírodovedeckej fakul−

ty je dobudovanie spektra prírodo−
vedných disciplín akreditáciou jed−
noodborového štúdia geografie a
akreditácia nových študijných
programov s akcentom na medziod−
borové a doktorandské štúdium.

V spolupráci s Lekárskou fakultou
sa Prírodovedecká fakulta aktívne za−
pojí do budovania detašovaného pra−
coviska UPJŠ v Rožňave. Ponuka atrak−
tívnych študijných programov umož−
ní profiláciu DP tak, aby mohlo byť
zárodkom novej fakulty UPJŠ.

Jednou z priorít Prírodovedeckej
fakulty je riešenie jej priestorových
problémov. Predpokladá to rekon−
štrukciu podkrovných a suterénnych
priestorov Parku Angelinum a pod−
krovia budovy na Mánesovej 23 a
pokračovanie v priestorovej kon−
centrácii ústavov.

Taktiež sa predpokladá dobudo−
vanie infraštruktúry v oblasti prístro−
jového a materiálového vybavenia
pre výučbové a vedecké účely.

Prírodovedecká fakulta sa zapo−
jí do projektov EÚ zameraných na
zvyšovanie kvalifikácie pracovnej
sily v regióne a ochranu životného
prostredia v regióne.

Prioritou Prírodovedeckej fakul−
ty je presadiť sa v určovaní trendov v
e−vzdelávaní formou prípravy a rea−
lizáciou akreditovaných vzdeláva−
cích programov a kurzov pre učite−
ľov, zamestnancov štátnej správy, sa−
mosprávy a podnikateľské subjekty.
Bude podporovať využívanie moder−
ných informačných technológií vo
výučbe i pri prenose informácií,
napr. formou videokonferenčných
prenosov.

Prírodovedecká fakulta bude vy−
víjať aj úsilie zamerané na zriadenie
cvičnej školy pre praktickú výučbu
učiteľských študijných programov.

Právnická fakulta
Právnická fakulta bude podstat−

ne viac spolupracovať s inými práv−
nickými fakultami, ale aj s fakultami
našej Univerzity, najmä pokiaľ ide o
zavádzanie nových študijných
programov, ktoré by vyjadrovali aj
istú medziodborovosť vzdelávania,
ako je napríklad výučba medicínske−
ho práva, farmaceutického práva, ve−
terinárskeho práva, práva informač−
ných technológií, práva verejnej
správy a pod.

Medzi priority Právnickej fakul−
ty bude patriť aj užšie spojenie teó−
rie a praxe v právnickom povolaní,
a to najmä prostredníctvom vytvára−
nia právnych kliník z občianskeho
práva, medzinárodného práva, ob−
chodného práva, atď. Právo musí byť
vnímané v širšom praktickom uplat−
není, než sa to robí doteraz.

Právnická fakulta chce podstat−
ne viac rozvíjať aj tretí stupeň vyso−
koškolského vzdelávania. Okrem
ústavného práva a správneho práva,
ktoré sú akreditované ako odbory
doktorandského štúdia, sú vytvore−
né reálne podmienky aj pre akredi−
táciu ďalších študijných programov
v predmetoch, ako je občianske prá−
vo, trestné právo, teória štátu a prá−
va, obchodné právo, finančné prá−
vo a daňové právo.

Vstupom Slovenskej republiky
do Európskej únie vzniká pre Práv−
nickú fakultu aj úloha venovať oveľa
väčšiu pozornosť právu Európskej
únie a približovaniu slovenského
práva s právom EÚ. Za tým účelom
sa javí aktuálne zriadiť na Právnic−
kej fakulte Ústav európskeho práva.

Fakulta verejnej správy
Fakulta verejnej správy považuje

za svoj hlavný cieľ dobudovanie in−
fraštruktúry z hľadiska zabezpečenia
štúdia v odbore verejná správa a jej
ďalšieho rozvoja. Prioritou je prechod
na kreditový systém štúdia a získanie
akreditácie pre všetky tri stupne štú−
dia v odbore verejná správa. Z dlho−
dobého hľadiska je nevyhnutné, aby
štúdium v odbore verejná správa zod−
povedalo požiadavkám Európskej
asociácie pre akreditáciu verejnej
správy. Fakulta sa bude pripravovať
na to, aby mohla v horizonte 5 rokov
akreditáciu EAPAA získať.

Strategický charakter má otázka
rozšírenia záberu fakulty. Cieľom je
postupne získať akreditáciu nových
študijných programov z odborov,
ktoré sú blízke verejnej správe a jej
zložkám, resp. ktoré tvoria interdis−
ciplinárny základ verejnej správy. Fa−
kulta sa tým môže účinne podieľať
na rozvoji UPJŠ v oblasti spoločen−
ských vied.

V oblasti medzinárodných vzťa−
hov sa bude fakulta orientovať na za−
pojenie do projektu Europizácia aka−
demických programov verejnej sprá−
vy, na aktivity organizácií, združu−
júcich školy verejnej správy v EÚ
(EPAN, NISPAcee) a zapojenie do
projektov EÚ.

�

Univerzita aj naďalej za základ
svojej vnútornej štruktúry považuje
fakulty členené na menšie, odborne
kompaktné a flexibilné výučbové a
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Základné podmienky zavedenia
e−learningu:

− počítače (hardware + softwa−
re) ����� (�� – subjek−
tívne bodové ohodnotenie sú−
časného stavu),

− internet �����,
− webovské študijné prostredie

(vytvorené vo vlastnej réžii,
popr. využitie komerčných
produktov ako napr. WebCT)
�����,

− technická podpora (adminis−
trátori, správcovia) �����,

− učiteľ: �����

• adekvátna znalosť počíta−
čov a počítačových techno−
lógií s podmienkou efektív−

E−learning na univerzite

E−learning je v skratke distančný spôsob vzdelávania s využitím
technológií internetu/intranetu. Je definovaný ako multimediálna
forma riadeného samostatného štúdia, v ktorom sú vyučujúci v
priebehu vzdelávacieho procesu trvale alebo prevažne fyzicky od−
delení od študentov. Ide teda o vysoko individualizovanú výučbu,
v ktorej sú študenti menej závislí, resp. úplne nezávislí od vyuču−
júcich. Práve e−learning môže byť jedným z prostriedkov, ktorými
možno zvýšiť efektivitu vzdelávania a ktorý môže významným
spôsobom ovplyvniť pozíciu univerzity.

výskumné celky (ústavy, katedry, la−
boratóriá), perspektívne s celouniver−
zitnou pôsobnosťou tak, aby boli
kompatibilné so štruktúrou univer−
zít krajín EÚ.

Z hľadiska štruktúry vysokého
školstva v meste a regióne sa Uni−
verzita prioritne zameria na posilne−
nie svojho postavenia orientáciou na
kvalitu, výkonnosť, konkurencie−
schopnosť a univerzálnosť. Projekty
zlučovania vysokých škôl do hete−
rogénnych celkov nepovažuje UPJŠ
v súčasnej situácii za efektívne.

Univerzita musí pre budúce ob−
dobie pripraviť ambicióznejšie rozvo−
jové programy, ktoré vytvoria výcho−
diská pre dynamický rozvoj organizač−
no−inštitucionálnych zložiek UPJŠ.

Základný smer ako stabilizovať
štruktúru a úroveň Univerzity je vy−
tvoriť nové fakulty najmä humanit−
ného zamerania tak, aby vzdeláva−
nie bolo univerzitné, širokospektrál−
ne, odborné a zároveň humanitné.

Univerzita musí stabilizovať svo−
ju štruktúru budovaním ďalších fakúlt.
Základom pre vznik nových fakúlt sa
stanú nové akreditované študijné
programy. Víziou Univerzity je v ho−
rizonte do roku 2010 zriadiť nové fa−
kulty s orientáciou na výchovu peda−
gógov a odborníkov v oblasti huma−
nitných a ekonomických vied.

Okrem rozvoja doterajších fakúlt
a vzniku nových fakúlt musí Univer−

zita venovať podstatne väčšiu pozor−
nosť univerzitným pracoviskám, ako
sú Univerzitná knižnica, Botanická
záhrada, Edičné stredisko atď. Jed−
nou zo základných priorít Univerzi−
ty je postupná transformácia Univer−
zitnej knižnice na modernú akade−
mickú knižnicu s dôrazom na prí−
stup do elektronických databáz a na
zlepšenie priestorových podmienok.

Univerzita uskutoční transformá−
ciu Botanickej záhrady, Edičného
strediska a garáží na univerzitné pra−
coviská, ktoré by prinášali pre Uni−
verzitu aj finančný zisk. V tejto súvis−
losti najmä Botanická záhrada a Edič−
né stredisko musia vypracovať a v pra−
xi realizovať projekty svojej transfor−
mácie na vnútorné univerzitné jed−
notky, ktoré budú finančne sebestač−
né a navyše budú pre potreby Uni−
verzity vytvárať primerané finančné
zdroje.

5. Záver

Podkladom pre vypracovanie
dokumentu „Dlhodobý zámer Uni−
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach na roky 2004 až 2010“ (ďalej
len „Dlhodobý zámer UPJŠ“) boli tie−
to právne normy a iné dokumenty:
a) zákon č. 131/2002 Z. z. o vyso−

kých školách a o zmene a dopl−
není niektorých zákonov v zne−
ní neskorších predpisov,

b) zákon č. 132/2002 Z. z. o vede
a technike,

c) zákon č. 203/2001 Z. z. o Agen−
túre na podporu vedy a techniky
v znení neskoršieho predpisu,

d) zákony súvisiace so zamestna−
nosťou a podnikaním v rámci ve−
rejnoprávnych subjektov,

e) medzinárodné dohovory uzavre−
té vládou Slovenskej republiky,

f) Bolonská deklarácia z júna
1999, ktorá odštartovala tzv.
Bolonský proces a na ňu nadvä−
zujúce dokumenty,

g) materiály o spoločnom európ−
skom výskumnom priestore –
ERA (napr. 6 RP EÚ) a o spoloč−
nom európskom priestore pre vy−
sokoškolské vzdelávanie.
Dlhodobý zámer UPJŠ vychádza

zo základného programového doku−
mentu „Programové vyhlásenie ve−
denia UPJŠ na obdobie rokov 2003
až 2010“, ktorý bol prerokovaný a
schválený Vedeckou radou Univer−
zity dňa 31. októbra 2003.

Ďalšími programovými doku−
mentmi, v ktorých Dlhodobý zámer
UPJŠ našiel svoje vyjadrenie boli:
a) Dlhodobé zámery fakúlt UPJŠ
b) Koncepcia rozvoja vysokoškol−

ského vzdelávania pre 21. sto−
ročie, schválená vládou Sloven−
skej republiky v auguste 2000.
Dlhodobý zámer UPJŠ predsta−

vuje otvorený dokument, ktorý sta−

novuje stratégiu rozvoja Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v
nasledujúcich oblastiach: vysoko−
školského vzdelávania, vedy a výsku−
mu, posilňovania medzinárodnej
dimenzie, služieb verejnosti, infor−
mačných a komunikačných techno−
lógií, organizácie a riadenia, inves−
tičných zámerov a viaczdrojového
financovania. Vychádza z reálnych
potrieb a z reálnych očakávaní roz−
voja UPJŠ na obdobie do roku 2010.

Vzhľadom na to, že Univerzita
pôsobí v prostredí, ktoré je ovplyv−
ňované rôznymi vonkajšími činiteľ−
mi, v súlade so zákonom č.131/2002
Z. z. bude Dlhodobý zámer UPJŠ
každý rok aktualizovaný.

�

Dlhodobý zámer UPJŠ bol prero−
kovaný v Kolégiu rektora dňa 13. ja−
nuára a dňa 26. januára 2004, na za−
sadnutí Vedeckej rady UPJŠ dňa 27.
februára 2004 a na zasadnutí Správ−
nej rady UPJŠ dňa 15. marca 2004.

Dlhodobý zámer Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach na roky
2004 až 2010 schválil Akademický
senát UPJŠ v Košiciach dňa 29. aprí−
la 2004.

V Košiciach dňa 10. mája 2004

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

neho využívania možností
výpočtovej techniky,

• aktívna účasť na celom
procese bez sprostredko−
vateľa (jediným prostrední−
kom je médium zaisťujúce
prenos informácií od uči−
teľa k študentovi a na−
opak),

− študent: �����

• adekvátna znalosť počíta−
čov a počítačových tech−
nológií,

• motivácia k štúdiu.

Zavedenie e−learningu
Zo začiatku by mal mať štu−

dent aspoň obmedzené množstvo

elektronických zdrojov – napr.
súbory s príkladmi, dokumenty
alebo prezentácie prednášok ulo−
žené na sieťovom disku, resp. we−
bovskej stránke učiteľa. Neskôr by
mal študent pristupovať k prepra−
covaným učebným materiálom v
komfortnom webovskom študij−
nom prostredí. Učiteľ by mal zá−
sobovať študenta informáciami
označovanými ako podklady pre
štúdium, podobne ako pri klasic−
kom prezentačnom štúdiu. Učiteľ
by sa mal starať o aktuálnosť všet−
kých materiálov a využívať celý
rad nástrojov k riadeniu výučby:
1. materiál – texty, obrázky, zvu−

ky, video, programy atď.,
2. riadiace informácie pre študen−

tov – informácie ako správne
postupovať v prostredí e−lear−
ningu,

3. zadávanie cvičení, prác, prípa−
dových štúdií so vzorovými
riešeniami,

4. súhrny informácií pre študen−
tov, rýchly náhľad do štúdia,

5. testy s riešením a zdôvodne−
ním,

6. testy na skúšanie študentov s
možnosťou automatického vy−
hodnotenia,

7. encyklopédie, slovníky, odka−
zové materiály pre študentov
s hlbším záujmom,

8. otázky a odpovede študentov
– diskusné fórum, priama in−
terakcia.
Je dôležité si uvedomiť štruktú−

ru vlastností materiálov, ktoré uči−
teľ do systému zadáva. Ide o naj−
rozsiahlejšiu množinu dát, ktorú
systém obsahuje. Študijné materiá−
ly pre výučbu novej látky predsta−
vujú ucelený súbor multimediál−
nych dát určených na prezentáciu
nového učiva (fáza zoznámenia sa,
vysvetlenia, prehlbovania učiva,
upevnenia, opakovania a zhrnutie
podstatných záverov). Jedným z rie−
šení je hypertextový dokument s
vopred definovanou štruktúrou ob−
sahujúcou všetky uvedené multime−
diálne dáta. Reálnym príkladom ta−
kéhoto študijného materiálu je ja−
zyk HTML známy z www prostre−
dia na internete. Pri klasickom štú−
diu teórií by týmto podkladom zod−
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povedala učebnica, skriptá, prípad−
ne audio či videokazeta.

Riadiace informácie pre štu−
dentov sú veľmi dôležitou zložkou
podkladov pre štúdium. Učitelia
pomocou týchto materiálov nasta−
vujú obmedzenia študentom na
postup v materiáloch. Nemožno
totiž prechádzať látku náhodne, ale
je nutné dodržať určitý postup (ale−
bo tento postup označiť za odpo−
rúčaný). Študent tak študuje nároč−
nejšie alebo viac zaujímavé veci až
potom, čo úspešne zvládol pred−
chádzajúce kroky, nepredbieha v
látke a nevynecháva. Funkciu tých−
to materiálov zvyčajne v prezen−
tačnom štúdiu zastáva pedagóg,
ktorý riadi postup výkladu a usmer−
ňuje študentov.

Rovnako dôležitou časťou pe−
dagogického informačného systé−
mu je potom časť, kedy učiteľ bu−
duje bázu znalostných otázok a
odpovedí, z ktorých potom systém
generuje cvičenia či priamo testy
pre študenta. Systém je následne
možné využiť k tvorbe testov a in−
terpretácii výsledkov testov via−
cerých študentov grafickým vyjad−
rením (spätná väzba pre učiteľa).
Zadávania cvičení, prípadových
štúdií a vzorových riešení na pre−
cvičenie látky predstavujú sadu
zadaní pre zopakovanie a precvi−
čenie uvedenej látky. Ide o kate−
góriu zvlášť oddelenú od výkladu
látky, pretože ju možno použiť v
kombinácii viacerých vysvetľova−
ných oblastí pre tvorbu demon−
štračných a prierezových materi−
álov, vysvetľovania súvislostí, opa−
kovania. Vhodná podoba je opäť
hypertext, v klasickom štúdiu tla−
čená kniha.

Zadávania príkladov a výsled−
kov pre opakovanie študentov je
klasický zoznam príkladov a zhr−
nutie na konci každej lekcie. K
otázkam a príkladom sú známe
výsledky, takže si študent pri do−
mácom precvičovaní môže overiť
svoje výsledky a urobiť samokon−
trolu. V elektronických médiách
možno využiť rôzne technológie
ukrytia výsledku (stlačenie tajnej
klávesy) s priebežným hodnote−
ním správnosti, príp. vyzvať uží−
vateľa k zadaniu jeho výsledku a
odpovede v tvare áno/nie. V kla−
sických médiách sa podobné veci
dajú napodobniť len ťažko (nevi−
diteľný atrament a pod.).

Súhrny informácií pre študen−
tov, ako rýchly náhľad do štúdia,
predstavujú len krátku a stručnú
charakteristiku kapitoly (sylabus),
príp. zovšeobecnenie kapitoly.
Táto časť môže byť odkazom na
výsek študijného materiálu novej
látky alebo individuálne spraco−
vaný text. Študenti tieto informá−
cie využívajú pre svoje rozhodo−
vanie o zameraní svojej pozornos−
ti a pre rýchlu orientáciu v prísluš−
nom predmete.

Testy s riešením a zdôvodne−
ním k precvičovaniu študentov sú
de facto simuláciou skúšania štu−
dentov testovým spôsobom. Môže
ísť o veľmi adaptívny proces vy−
žadujúci od študenta zvládnutie
jednej problematiky pre postúpe−
nie na ďalšiu úroveň (a možnosť
riešenia testov ďalšej úrovne). Táto
skupina testov ale neúspešnému
riešiteľovi ponúka pohľad na
správne riešenia – uspokojí teda i
študenta študujúceho metódou
pokus – omyl.

Testy na skúšanie študentov s
možnosťou automatického vyhod−
notenia sú obdobou predchádza−
júcej kategórie, sú ale určené pre
testovanie znalostí študentov. Sú
rozhodujúce pre spätnú väzbu
učiteľa o pokroku jeho žiakov. Pre
ich modelovanie a realizáciu mož−
no použiť rovnaké princípy ako v
predchádzajúcej kategórii, dokon−
ca možno postup do štúdia ďal−
ších materiálov podmieniť absol−
vovaním príslušného testu/skúšky.
Názov test s riešením reprezentu−
je skutočnosť, že systém musí po−
znať rovnako riešenie problému,
aby mohol urobiť automatické vy−
hodnotenie.

Encyklopédie, slovníky, odka−
zové materiály pre študentov s hlb−
ším záujmom predstavujú rozšíre−
nie prvej kategórie podkladov a sú
reprezentované rovnakým štýlom.
Neslúžia ako podklad pre normál−
ne štúdium a sú tiež výrazne odlí−
šené od ostatných študijných ma−
teriálov. Študentom umožnia pre−
hĺbiť si svoje znalosti, príp. získať
stabilitu v novej látke.

Otázky a odpovede študentov
umožňujú učiteľovi zohľadniť
problémy, ktoré vznikli nepocho−
pením materiálov. Študent, ktorý
sa s učiteľom nestretáva (distančný
študent), príp. stretáva na veľmi
krátky čas vo veľkom časovom in−
tervale (kombinovaný študent),
potrebuje taktiež svoje štúdium
konzultovať s pedagógom. Tieto
podklady sú de facto reakciou zís−
kanou učiteľom na základe štúdia
pokroku a problémov jeho žiakov.

Aby bolo možné vybudovať
uvedený pedagogický informačný
systém, musí najprv existovať pra−

covná skupina zložená zo zástup−
cov štyroch dôležitých skupín – vý−
vojárov univerzitného informačné−
ho systému (poznajú metodiku vý−
voja informačných systémov a
majú skúsenosti s vývojom rozsiah−
lych systémov), učiteľov (poznajú
odbornú problematiku predmetov,
majú skúsenosti s pedagogickým
procesom a ochotu prispôsobiť sa
novým možnostiam a trendom vo
výučbe), študentov (poznajú svoje
postupy učenia sa a vedia, ktoré
metódy im môžu uľahčiť štúdium)
a špecialistov na distančné vzde−
lávanie (poznajú teoretické po−
stupy tohoto typu vzdelávania a
každodenným stykom s dis−
tančným vzdelávaním môžu vý−
znamne napomôcť predovšetkým
ako myšlienkové zdroje).

Výhody:
– vzdelávanie sa bez existencie

osobného kontaktu študent –
učiteľ vo virtuálnom prostredí
prakticky kdekoľvek vo svete,

– individuálna možnosť voľby
miesta a času pre štúdium,

– nárast študentov univerzity,
– nárast efektivity vzdelávania,
– sledovanie nových trendov

výučby.

Bariéry:
– kvalitné internetové pripojenie

študenta,
– motivácia študenta k získaniu

informácií,
– vzťah učiteľov k novým mož−

nostiam výučby,
– finančná náročnosť projektu.

Ing. Peter Agyagos
PrávF UPJŠ

Žijeme v multikulturálnej Eu−
rópe a aj keď jej jednotlivé teritó−
riá boli v určitých historických ob−
dobiach kolonizované niektorou z
európskych mocností, prevažná
väčšina tunajších obyvateľov žije
v spoločnostiach, ktorých základ
tvorí európska kultúrna tradícia,
resp. ich každodenný život ovplyv−
ňujú normy a hodnoty tejto tradí−
cie.

Európania majú veľa nielen z
toho, čo ich spája, ale aj z toho,
čo ich rozdeľuje. Nemajú jednot−
nú históriu, hovoria rozličnými ja−
zykmi, vyznávajú rozmanité soci−
álne hodnoty, ich názory na vlast−
né miesto vo svete sa často líšia, s
tragickou pravidelnosťou viedli
medzi sebou vojny, neraz menili

Ako vznikala idea zjednotenej Európy
svoju príslušnosť, identitu a často
aj vnútorné hranice v súvislosti so
zmenami ich politickej príslušnos−
ti.

Aj napriek tomu, po roku 1945
rozdiely postupne nahradzovali
spoločné záujmy, ciele a hodno−
ty, čo do istej miery spôsobila
zmena európskej pozície vo sve−
te. Severná Amerika a Japonsko
začali vidieť v EÚ nového konku−
renta v procese získania ekono−
mickej moci a politického vplyvu,
zatiaľ čo väčšina obyvateľov stred−
nej a východnej Európy považuje
EÚ za novú silu, ktorá je zárukou
pozitívnych ekonomických a po−
litických zmien a vidia v nej klub,
ktorého členmi by sa radi stali.

Koncept európskeho zjednote−

nia, ktorý vznikol po roku 1945,
nie je ničím novým – ide o ožive−
nie starého receptu, ktorý Európa−
nia začali prijímať dobrovoľne.
Monarchovia, pápeži, generáli a
diktátori snívali o rôznych podo−
bách zjednotenia od raného stre−
doveku. Intelektuáli písali a hovo−
rili o zjednotení ako prostriedku
obrany Európy pred sebou i pred
vonkajšími nepriateľmi už od 14.
storočia. Zásadný rozdiel v porov−
naní súčasnosti s minulosťou spo−
číva v tom, že dnes je oveľa širšia
politická a verejná podpora myš−
lienky integrácie.

Zrod Európy sa často datuje do
obdobia raného stredoveku (500 –
1050), keď sa začala rozvíjať spo−
ločná civilizácia založená na kres−

ťanstve spätom s Rímom ako du−
chovným centrom a latinčinou ako
vzdelávacím jazykom. V 15. sto−
ročí bolo bežné, že učenci použí−
vali termín Európa ako synonymum
bašty kresťanstva. Prvých stúpen−
cov zjednotenia čiastočne motivo−
vala viera, že zjednotená kresťan−
ská Európa bude primeraným zá−
kladom obnovenia svätej Rímskej
ríše, ale aj obavy o európsku bez−
pečnosť tvárou v tvár postupu Tur−
kov v Malej Ázii. Medzi nich patril
aj český kráľ Juraj a jeho diplomat
Antoine Marini, ktorí navrhovali
vytvorenie Európskej konfederácie
ako prostriedku na odvrátenie tu−
reckého nebezpečenstva v polovi−
ci 15. storočia.

Vojvoda de Sully (1560 –
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1641) navrhoval znovuvytvorenie
administratívnych hraníc v rámci
Európy takým spôsobom, že sa
mala vytvoriť mocenská rovnová−
ha a Európsky senát zložený zo 66
členov s trojročným funkčným
obdobím.

Myšlienky de Sullyho ovplyv−
nili aj Williama Penna (1644 –
1718), ktorý počas vojny medzi
Anglickom a Francúzskom publi−
koval Esej na podporu európske−
ho mieru (An Essay Towards the
Present Peace of Europe – 1693).
Navrhol v nej vytvorenie Európ−
skeho snemu (parlamentu), ktorý
by riešil rozpory trojštvrtinovým
väčšinovým hlasovaním podľa
ekonomickej moci jednotlivých
krajín.

V roku 1717 abbé de Saint−
Pierre (1658 – 1743) publikoval
trojzväzkové dielo Projekt usku−
točnenia večného mieru v Európe
(Project for Settling and Everlasting
Peace in Europe), v ktorom horlil
za slobodný obchod a Európsky
senát. Jeho myšlienky neskôr
ovplyvnili Schillera, aby napísal
Ódu na radosť, ktorá sa spolu s Be−
ethovenovou 9. symfóniou stala
európskou hymnou.

Zabezpečenie mieru prostred−
níctvom zjednotenia sa objavuje
v celom rade prác významných
mysliteľov a filozofov. Napríklad
Jean−Jacques Rousseau podporo−
val ideu Európskej federácie; Je−
remy Bentham v knihe Plán vše−
obecného mieru (A Paln for An
Universal and Perpetual Peace –
1789) písal o myšlienke Európske−
ho zhromaždenia a spoločnej ar−
máde; Immanuel Kant v publiká−
cii K večnému mieru (Thoughts on
Perpetual Peace – 1795) píše o
cestách na dosiahnutie svetového
mieru; gróf Claude de Saint−Simon
ako reakciu na napoleonské voj−
ny vydal v roku 1814 pamflet na−
zvaný Reorganizácia Európskeho

spoločenstva (The Reorganization
of the European Community), v
ktorom hlása nevyhnutnosť fede−
rálnej Európy so spoločnými inšti−
túciami, kde bude zachovaná a
rešpektovaná národná nezávislosť.

Želanie prekonať politické roz−
delenie Európy viedlo politikov
obyčajne k zjednodušenému ná−
zoru, že najľahšie by sa to usku−
točnilo podmanením si susedných
území. Pokusy vytvoriť európsku
hegemóniu, o ktorú usiloval Ka−
rol Veľký, Filip II. Španielsky a
Habsburgovci, zlyhali vďaka frag−
mentovanosti kontinentu a nea−
dekvátnej technickej vynalieza−
vosti potenciálnych dobyvateľov
vytvoriť a udržať účinnú mocen−
skú kontrolu nad väčším územím
proti vôli miestneho obyvateľstva.

Prvý moderný pokus dospieť k
zjednoteniu silovými prostriedka−
mi urobil Napoleon, keď zahrnul
pod svoju priamu nadvládu Fran−
cúzsko, Belgicko, Holandsko a
veľkú časť Talianska. Jedným z
jeho cieľov bolo zjednotenie Eu−
rópy pod francúzskou čižmou.
Sám seba považoval za sprostred−
kovateľa medzi starým a novým
poriadkom a veril v Európske
združenie so spoločnými zákon−
mi, spoločným odvolacím súdom,
jednotnou menou a spoločným
systémom váh a mier.

Avšak v 19. storočí Európu po−
značil, napriek Napoleonovej ide−
alistickej predstave o zjednotení,
nacionalizmus, ktorý vznikol ešte
počas Francúzskej revolúcie a vie−
dol k zjednoteniu Talianska (1860)
a Nemecka (1871). Nacionaliz−
mus vyvolal rivalitu medzi európ−
skymi štátmi tak vo vnútri Európy,
ako aj mimo nej v súperení európ−
skych štátov o získanie koloniál−
neho panstva.

Svojráznu ideu Spojených štá−
tov Európy presadzovali v 19. sto−
ročí takí intelektuáli ako napr. Vic−

tor Hugo, ktorý v roku 1848 vy−
hlásil, že národy Európy „…bez
toho, aby sa zriekli svojich špeci−
fických vlastností či…slávou
ovenčenej individuality, spoja sa
do jednoty vyššej kvality a vytvo−
ria európske bratstvo…“ Podobné
idey politickí vodcovia neprijíma−
li. Nacionalizmus a súperenie
viedli k prvej svetovej vojne v roku
1914, v ktorej sa prejavili všetky
vnútorné napätia Európy.

Hrôzy prvej svetovej vojny vy−
tvorili auditórium oveľa vnímavej−
šie voči konceptu európskej integ−
rácie a diskusie sa začali viesť nie−
len medzi intelektuálmi, ale aj me−
dzi politickými vodcami.

Významný intelektuálny prí−
spevok k myšlienke zjednotenia
Európy predstavuje práca grófa
Richarda Coudenhove−Kalergiho
(1894 – 1972) – Paneurópa, v kto−
rej rozvinul ideu Paneurópskej
únie. Bol presvedčený, že vyrie−
šenie problémov, s ktorými zápa−
sila povojnová Európa, spočíva v
garantovaní mieru prostredníc−
tvom politickej únie. Tvrdil, že
hoci európska globálna nadvláda
sa skončila, vnútorný úpadok Eu−
rópy sa dá odvrátiť zmodernizo−
vaním jej politického systému s
dôrazom na širokospektrálnu spo−
luprácu. Zmeny v Európe sa ne−
môžu uskutočniť izolovane od
zmien v ostatnom svete.

Francúzsky premiér Aristide
Briand (1862 – 1932), považova−
ný za jedného z otcov zakladate−
ľov európskej integrácie, vyzýval
k vytvoreniu Európskej konfederá−
cie, ktorá by pôsobila v rámci Ligy
národov. V memorande, ktoré za−
slal vládam v máji 1930, písal o
potrebe stáleho režimu, spočíva−
júceho na medzinárodných doho−
dách v záujme racionálnej orga−
nizácie Európy. Používal termíny
spoločný trh a Európska únia a
predvídal to, čo sa neskôr stalo re−

gionálnou a sociálnou politikou
EÚ.

Všetky plánované diskusie o
zjednotení Európy sa v dôsledku
nástupu nacistického Nemecka a
jeho zámerov napraviť „omyly“
Versaillskej zmluvy a vytvoriť ne−
mecký životný priestor ocitli na
vedľajšej koľaji.

Ideologické rozdelenie Európy
po roku 1945 tvorilo už len doda−
tok k predtým existujúcemu eko−
nomickému a sociálnemu rozde−
leniu. Koniec studenej vojny v ro−
koch 1990 – 1991 však znamenal
aj zánik ideologických a sociál−
nych rozdeľovaní, ktoré reprezen−
toval najmä Berlínsky múr a že−
lezná opona. Postupným vyrovná−
vaním rozdielov medzi Výcho−
dom a Západom sa zdá byť priro−
dzenejšie uvažovanie o Európe
ako o jednom celku.

Proces európskej integrácie sa
začal ako forma pomoci, prostred−
níctvom ktorej sa po skončení dru−
hej svetovej vojny mala zrekon−
štruovať západná Európa. Zároveň
sa mali odstrániť historické príči−
ny konfliktu v regióne. Časom sa
ES/EÚ viac otvorila a v súčasnosti
dôsledky integrácie nevplývajú
iba na vnútroeurópske vzťahy, ale
i na vzťahy Európy so zvyškom
sveta. Ak EHS sa zameriavalo na
odstránenie bariér vo vnútornom
obchode, EÚ presunula pozornosť
na spoločnú zahraničnú a bezpeč−
nostnú politiku.

Európska únia vkročila v prvej
dekáde nového storočia i tisícro−
čia na novú cestu. Skupine desia−
tich štátov, vrátane Slovenskej re−
publiky, bolo sprístupnené člen−
stvo v nej počínajúc májom 2004.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

Európska únia predstavuje po−
litický útvar s rôznymi štruktúrami,
procesmi, funkciami a najrozličnej−
šími subjektmi, ktorí majú mnoho−
krát protikladné záujmy. Európska
únia sa stáva od mája v roku 2004
politickou (a snáď po určitej dobe
bude aj ekonomickou a právnou)
realitou aj pre Slovensko, napriek
tomu, že mnohí z nás ju budú z
rôznych dôvodov aj odmietať.

Snaha priblížiť sa k štátom zá−
padnej Európy viedla najskôr k
myšlienke vytvárania čo najužších

Čo predchádzalo vstupu SR do EÚ?
vzťahov s Európskymi spoločen−
stvami predovšetkým v ekonomic−
kej oblasti a neskôr prerástla v jed−
noznačný záujem o vstup do EÚ.
Integrácia do EÚ sa stala trvalou
zahraničnopolitickou prioritou
najprv Česko−Slovenska a potom
aj Slovenska.

Prvým zmluvným dokumen−
tom medzi vtedajšou Českoslo−
venskou socialistickou republikou
a Európskymi spoločenstvami bola
Autolimitačná sektorová dohoda
o obchode s oceliarskymi výrob−

kami, ktorá sa dosiahla na pôde
vtedajšieho GATT (dnes WTO)
roku 1978. Adekvátna autolimi−
tačná dohoda platná pre oblasť
textilu bola podpísaná roku 1982.
Uvoľňovanie vzťahov so Západom
na konci 80. rokov sa prenieslo do
rozširovania hospodárskych vzťa−
hov s Európskymi spoločenstvami.

Prvou dohodou medzi ČSSR a
ES so širším prierezovým charak−
terom bola Dohoda o obchode s
priemyselnými výrobkami, podpí−
saná v decembri 1988 v Bruseli.

Do platnosti vstúpila 1. apríla
1989 a mala čisto obchodný cha−
rakter. Avšak táto dohoda po jed−
nom roku stratila platnosť.

Novým zmluvným dokumen−
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tom sa stala Dohoda o obchode,
obchodnej a ekonomickej spolu−
práci medzi ČSFR a Európskymi
spoločenstvami (7. 5. 1989 v Bru−
seli). Táto tzv. kooperačná dohoda
bola najvýznamnejším dokumen−
tom medzi Česko−Slovenskom a zá−
padnými ekonomikami. Okrem
obchodnej časti obsahovala i pasá−
že venované hospodárskej spolu−
práci. Táto dohoda bola prekona−
ná podpísaním a uplatňovaním
Asociačnej dohody, ktorá sa stala
najvýznamnejším zmluvným doku−
mentom medzi Slovenskou repub−
likou a Európskymi spoločenstvami.
Išlo o európsku asociačnú dohodu,
tzv. tretej generácie, zakladajúcu
pridruženie uzatvorené medzi SR a
Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi. (Prvú Asociačnú
dohodu podpísala ešte ČSFR a ES
16. 12. 1991, avšak vzhľadom na
rozdelenie Česko−Slovenska nebo−
la ratifikovaná a nikdy nenadobu−
dla platnosť.)

Po vyjasnení otázok týkajúcich
sa predovšetkým prehlbovania
spolupráce medzi členskými kra−
jinami mohla EÚ (Maastrichtská
zmluva zmenila názov Európske
spoločenstvá na Európsku úniu)
pristúpiť k zásadnému rozhodnu−
tiu v súvislosti s jej rozširovaním.
K tomuto kroku došlo na summi−
te v Kodani v júni 1993, kde Únia
rozhodla, že „…asociované kraji−
ny strednej a východnej Európy,
ktoré si to želajú, sa stanú členmi
Európskej únie“. Zároveň defino−
vala podmienky na vstup nových
členov, známe ako kodanské kri−
tériá:
1. politické kritérium – stabilita

demokratických inštitúcií,
právny štát, dodržiavanie ľud−
ských práv a práv menšín;

2. ekonomické kritériá – existen−
cia fungujúceho trhového hos−
podárstva; schopnosť vyrovnať
sa s konkurenčnými tlakmi a
trhovými silami v rámci Únie;

3. schopnosť prevziať na seba zá−
väzky vyplývajúce z členstva
vrátane cieľov politickej, hos−
podárskej a menovej únie;

4. vytvorenie podmienok na in−
tegráciu prostredníctvom pri−
spôsobenia administratívnych
štruktúr, aby prijatá legislatíva
Európskych spoločenstiev
mohla byť efektívne imple−
mentovaná vhodnými admi−
nistratívnymi a súdnymi štruk−
túrami (prijaté na summite EÚ
v Madride v decembri 1995).
Uvedené kritériá mala kandi−

dátska krajina splniť a slúžia ako
základ posudzovania pripravenos−

ti kandidátskych krajín na člen−
stvo.

Nová Asociačná dohoda me−
dzi EÚ a Slovenskom bola podpí−
saná 4. 10. 1993 pri príležitosti za−
sadania Rady ES v Luxemburgu. K
jej ratifikácii Európskym parla−
mentom došlo 27. 10. 1993. Ná−
rodná rada SR ju potvrdila ratifi−
káciou 15. 12. 1993. Ratifikácia
národnými parlamentmi člen−
ských krajín EÚ sa zavŕšila kon−
com decembra 1994, vďaka čomu
mohla dohoda nadobudnúť plat−
nosť 1. 2. 1995.

Asociačná dohoda pozostáva−
la z preambuly, politickej a ob−
chodnej časti a z príloh, ktoré
upravujú aj režim obchodu s tzv.
citlivými položkami (oceľ, textil,
poľnohospodárske výrobky), kto−
ré boli zo strany EÚ kvantitatívne
obmedzované.

V politickej časti dohody bola
zdôraznená predovšetkým skutoč−
nosť, že podpisom dohody vyjad−
rili obidve strany spoločnú vôľu
pokračovať v procese zbližovania
a v politickom dialógu, ako aj v
spolupráci v oblasti kultúry, vedy
a techniky.

V obchodnej časti bol potvr−
dený štandardný cieľ Asociačnej
dohody – vytvorenie zóny voľné−
ho obchodu medzi Európskou
úniou a Slovenskou republikou.
Boli v nej obsiahnuté koncesie,
ktoré si obidve strany budú posky−
tovať s cieľom postupne odstrániť
tarifné a netarifné prekážky vo
vzájomnej tovarovej výmene.
Koncesie mali asymetrický charak−
ter – počas prvých piatich rokov
otvorila Európska únia svoje trhy
slovenskému vývozu väčšmi, než
SR dovozu z členských krajín EÚ.

Okrem vytvorenia zóny voľné−
ho obchodu dohoda zaväzovala
obidve strany spolupracovať v
mnohých oblastiach, akými boli
napríklad energetika, malé a stred−
né podnikanie, telekomunikácie či
školstvo. Dohoda taktiež zaväzo−
vala Slovensko k postupnej apro−
ximácii práva s acquis commu−
nautaire. (Asociačná dohoda me−
dzi SR a ES sa odlišovala od pô−
vodnej „federálnej“ tromi prvka−
mi: 1. do preambuly bolo zarade−
né odvolanie dodržiavania ľud−
ských práv a práv národnostných
menšín, 2. novým prvkom bolo aj
doplnenie článku o dodržiavaní
demokratických princípov, ľud−
ských práv a trhového mechaniz−
mu ako zásadných podmienok pre
vstup do EÚ, 3. rozšírenie tzv. sus−
penznej klauzuly, v súlade s kto−
rou sa môže pozastaviť uplatňo−

vanie dohody v obzvlášť nalieha−
vých prípadoch.). Asociačná do−
hoda zostala až do vstupu SR zá−
kladným zmluvným dokumentom
Slovenska a EÚ. Potom sa uzatvo−
rila Zmluva o pristúpení.

Následne v decembri 1994 na
summite v Essene prijala Únia tzv.
predvstupnú stratégiu pre krajiny
strednej a východnej Európy. Táto
stratégia bola založená na štyroch
základných prvkoch: 1. napĺňania
Európskych dohôd, 2. vytvorenie
tzv. štruktúrovaného dialógu me−
dzi EÚ a asociovanými krajinami.
3. príprava kandidátskych krajín
na začlenenie do jednotného trhu
Únie, 4. pomoc kandidátom pro−
stredníctvom programu PHARE.

Na summite EÚ v Cannes roku
1995 sa tretí prvok širšie osvetlil v
Bielej knihe o príprave asociova−
ných krajín strednej a východnej
Európy na integráciu do vnútorné−
ho trhu EÚ. Biela kniha bola za−
meraná na legislatívne približova−
nie sa k EÚ a obsahuje hlavné po−
žiadavky a odporúčania, na zákla−
de ktorých si každá krajina stano−
vuje svoje národné priority v ob−
lasti aproximácie zákonov nevy−
hnutných na fungovanie vnútor−
ného trhu.

Rozvoj ďalších oblastí integrá−
cie bol priamo závislý od toho, k
akým výsledkom by sa dospelo pri
revízii Zmluvy o EÚ, ktorá bola
plánovaná na rok 1996. Nakoniec
revízia zmluvných textov bola od−
súhlasená na najvyššej úrovni na
medzivládnej konferencii v Am−
sterdame (2. 10. 1997). Po ratifi−
kačnom konaní v jednotlivých kra−
jinách nová tzv. Amsterdamská
zmluva vstúpila do platnosti 1. 5.
1999. Bola predovšetkým poku−
som sprehľadniť celý zmluvný rá−
mec, čo sa prejavilo prečíslovaním
Zmluvy o ES a vykonaním písmen−
kového značenia Zmluvy o EÚ do
číselnej podoby. Zmluva zacho−
vala pôvodný charakter primárne−
ho práva.

Základnou zmenou v Amster−
damskej zmluve bola komunitari−
zácia otázok vízovej, azylovej a
prisťahovaleckej politiky. Táto
agenda, ktorá podľa Zmluvy o EÚ
patrila do III. medzivládneho pi−
liera, bola včlenená do I. piliera
ako súčasť acquis communautai−
re, pričom bolo stanovené päťroč−
né prechodné obdobie, počas kto−
rého bude rozhodovanie na zákla−
de jednomyseľného hlasovania.

Obsahom III. piliera Zmluvy o
EÚ sa po revízii v Amsterdame sta−
li otázky spolupráce polície a justí−
cie v trestných záležitostiach. Am−

sterdamská zmluva ďalej do textu
Zmluvy o ES zahrnula novostano−
vené priority EÚ, ako napr. boj s
nezamestnanosťou na základe
„koordinovanej stratégie zamest−
nanosti“ (čl. 125), alebo agendu
Charty základných sociálnych
práv pracovníkov Spoločenstva,
ktorá mohla byť vložená do zmlu−
vy ako hlava XI revidovanej Zmlu−
vy o ES vzhľadom k zmene pred−
chádzajúceho negatívneho posto−
ja Veľkej Británie.

Najvýraznejšou zmenou bola
legitimizácia tzv. viacrýchlostné−
ho modelu integrácie a definícia
a následne obrana základných
hodnôt Únie (v čl. 6 revidovanej
Zmluvy o EÚ – ide o hodnoty ako:
zásady slobody, demokracie,
právneho štátu, ľudské práva a
ďalšie zásady spoločné členským
štátom). V prípade, že niektorá
členská krajina poruší vyššie uve−
dené princípy, môže Európska
rada na základe jednomyseľnej
zhody a na návrh jednej tretiny
členských štátov alebo Komisie a
po súhlase dvoch tretín poslancov
Európskeho parlamentu, ktorí
musia predstavovať väčšinu jeho
členov, pristúpiť k ich postihu. Na
úrovni Rady je možné prijať kva−
lifikovanou väčšinou sankcie, vrá−
tane pozastavenia hlasovacích
práv v Rade (čl. 7), rovnako do−
chádza k pozastaveniu vykonáva−
nia práv danej krajiny v rámci
agendy vyplývajúcej zo Zmluvy o
ES (čl. 309).

V zmluve bolo redefinované
európske občianstvo, ktoré nena−
hradzuje občianstvo v jednotli−
vých členských štátoch (čl. 17).
Posun smerom k „občianskemu
rozmeru“ Únie sa prejavil taktiež
v zapojení Európskeho parlamen−
tu do rozhodovacích procesov v
oblasti ochrany zdravia, spotrebi−
teľa, v sociálnej sfére a v oblas−
tiach výskumu, technologického
rozvoja a životného prostredia
(Hlava XIII, XIV, XVIII a XIX Zmlu−
vy o ES revidovanej Amsterdam−
skou zmluvou).

Ešte na summite v Madride
(15. – 16. 12. 1995) Európska rada
požiadala Európsku komisiu, aby
po ukončení medzivládnej konfe−
rencie o reforme EÚ (začala sa v
marci 1996) predložila posudok o
pripravenosti každej kandidátskej
krajiny na členstvo (tzv. avis). Me−
dzivládna konferencia sa skonči−
la v júni 1997 podpisom Amster−
damskej zmluvy, čo vytvorilo
predpoklady, aby Európska komi−
sia už v júli 1997 predložila člen−
ským krajinám dokument Agenda
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2000. Obsahom dokumentu boli
predovšetkým stanoviska k jednot−
livým kandidátskym krajinám.
Posudky sa stali podkladom pre
rozhodnutie členských krajín na
Luxemburskom summite v de−
cembri 1997.

Na základe posúdenia stavu
vo všetkých kandidátskych kraji−
nách Komisia odporučila začať
rozhovory o vstupe s Českou re−
publikou, Maďarskom, Poľskom,
Slovinskom a Estónskom. Pre Slo−
vensko posudok Európskej komi−
sie nevyznel priaznivo. Napriek
nespornému potenciálu byť medzi
krajinami, ktoré začnú rokovania,
Slovensko (najmä kvôli nesplne−
niu politických kritérií), nedosta−
lo odporúčanie na začatie roko−
vaní.

Súčasťou záverov z Luxembur−
gu bolo aj rozhodnutie pripraviť
pre každú kandidátsku krajinu do−
kument známy ako Partnerstvo
pre vstup. Účelom partnerstiev
bolo stanoviť predovšetkým krát−
kodobé a strednodobé priority v
prijímaní acquis z pohľadu Európ−
skej únie. Európska rada tiež roz−
hodla, že Komisia každý rok vy−
pracuje pravidelné správy o po−
kroku kandidátskych krajín, uchá−
dzajúcich sa o členstvo v EÚ, kde
zhodnotí stav napĺňania kodan−
ských kritérií, ako aj priorít Part−
nerstva pre vstup.

A tak základnými prvkami roz−
šírenej predvstupovej stratégie sa
stalo Partnerstvo pre vstup a Ná−
rodný program pre prijatie acquis.
Prípravu na členstvo zároveň pod−
porovali aj tzv. predvstupové
štrukturálne nástroje známe pod
skratkami PHARE, ISPA a SA−
PARD, prostredníctvom ktorých
EÚ poskytovala kandidátskym kra−
jinám finančnú pomoc v ich úsilí
o približovanie sa k Únii.

Program PHARE, ktorý bol pô−
vodne koncipovaný ako pomoc
pre Poľsko a Maďarsko bol trans−
formovaný ako základný finanč−
ný nástroj pre všetky asociované
krajiny. Realizácia programu
PHARE bola sprevádzaná s celým
radom problémov, ktoré vyplýva−
li predovšetkým z nedostatočnej
schopnosti niektorých príjemcov
pripraviť vhodné podmienky pre
projekty.

V pravidelných správach Ko−
misia okrem hodnotenia kandidá−
tov navrhovala kroky, ktoré kan−
didátske krajiny museli uskutočniť
v jednotlivých oblastiach ešte pred
vstupom do Únie.

Partnerstvo pre vstup vytyčo−
valo prioritné oblasti prípravy na

členstvo v EÚ. V každej oblasti
boli určené ciele, ktoré sa mali
zrealizovať v určitom časovom
období. Splnenie týchto cieľov
malo zároveň dopad na Sloven−
sko na rozsah poskytovanej pomo−
ci a na pokrok dosiahnutý počas
rokovaní o vstupe. V tomto prípa−
de bolo pre Slovensko dôležité,
aby splnilo záväzky spojené s
aproximáciou práva a implemen−
táciou acquis v súlade so záväz−
kami vyplývajúcimi z Európskej
dohody a screeningu. Nestačilo
len prevziať acquis do legislatívy,
bolo potrebné zabezpečiť aj rov−
naký štandard ich praktického
uplatňovania porovnateľný so
štandardom existujúcim v rámci
Únie.

Priority a ciele pre SR v rámci
Partnerstva pre vstup boli rozde−
lené na dve skupiny – krátkodobé
a dlhodobé. Medzi krátkodobé
patrili:
1. politické kritériá, ako napr.

zlepšenie postavenia Rómov
posilnením implementácie
opatrení zameraných predo−
všetkým na boj proti diskrimi−
nácii, vrátane zabezpečenia
potrebnej finančnej podpory
na národnej a miestnej úrov−
ni; vytvorenie pracovných prí−
ležitostí a rozšírenie prístupu
k vzdelaniu a poskytnutie pri−
meranej finančnej podpory;

2. ekonomické kritériá, ako napr.
obnovenie makroekonomickej
stability, zvýšenie konkurencie−
schopnosti prostredníctvom re−
štrukturalizácie podnikov určo−
vanej trhom najmä v energetic−
ky náročných odvetviach ťaž−
kého priemyslu, pričom bolo
potrebné podporiť transparent−
nú reformu finančného sekto−
ra, vrátane privatizácie troch
veľkých bánk a poisťovne a vy−
užiť mechanizmy na vymáha−
nie nedobytných pohľadávok;
prijatie opatrení na povzbude−
nie domácich a zahraničných
investícií vrátane investícií do
malých a stredných podnikov,
zjednodušiť právne a adminis−
tratívne postupy; zlepšenie po−
stupov pri konkurznom kona−
ní a zracionalizovanie ich im−
plementácie;

3. oblasť práva – vnútorný trh
(napr. zriadenie úradu pre ve−
rejné obstarávanie); poľnohos−
podárstvo, energetika, zamest−
nanosť a sociálne veci, život−
né prostredie, spravodlivosť a
vnútorné záležitosti;

4. posilňovanie administratívnej
a súdnej kapacity – napr. pri−

jatie zákona o štátnej službe,
posilnenie nezávislosti súdnic−
tva a pod.
Súbežne s Partnerstvom pre

vstup mala každá kandidátska kra−
jina pripravovať svoj Národný
program pre prijatie acquis, ktorý
vyjadroval, ako chce daná krajina
napĺňať priority Partnerstva.
Program mal byť zároveň určitým
harmonogramom toho, v akom
časovom horizonte a akým spôso−
bom bude krajina schopná pre−
vziať záväzky vyplývajúce z člen−
stva.

Acquis tvoria základné zmlu−
vy Únie (napr. Amsterdamská
zmluva), na ich základ prijatá se−
kundárna legislatíva Únie, judika−
túra Európskeho súdneho dvora,
stanoviská, rezolúcie, spoločné
akcie v rámci Spoločnej zahranič−
nej a bezpečnostnej politiky
(SZBP) a v oblasti vnútra a spra−
vodlivosti. Medzi acquis patria aj
medzinárodné zmluvy a dohody,
ktoré Únia uzatvorila s tretími kra−
jinami.

Z uvedeného vyplýva, že
acquis tvorí komplexný systém
(spolu je to 80 000 strán textu),
ktorému sa noví členovia musia
prispôsobiť. Európska únia zdô−
razňovala, že v rámci rokovaní sú
v opodstatnených prípadoch pri
uplatňovaní acquis prípustné len
prechodné obdobia, a nie výnim−
ky (derogácie) z acquis. Pre tie ob−
lasti, ktoré si vyžadujú dlhodobej−
šie prispôsobenie a zvýšené náro−
ky na finančné prostriedky (napr.
oblasť životného prostredia, ener−
getika, doprava), môžu mať pre−
chodné obdobia dlhodobejší cha−
rakter.

Ďalšia pravidelná správa Ko−
misie v októbri 1999, vďaka no−
vej politickej situácii, ekonomic−
kým reformám a aproximácii prá−
va, odporučila otvorenie rokova−
ní o vstupe Slovenska. Toto odpo−
rúčanie zapadlo do celkového
rámca procesu rozširovania Únie,
keď aj vzhľadom na kosovskú krí−
zu sa Komisia priklonila skôr k
politickému rozhodnutiu a odpo−
ručila členským krajinám začať
rokovania so všetkými kandidát−
skymi krajinami.

Na summite Európskej rady v
Helsinkách (10. – 11. 12. 1999)
bolo potvrdené, že EÚ na základe
odporúčania Komisie (október
1999) začne jednanie so všetký−
mi kandidátskymi krajinami, vrá−
tane Rumunska, Slovenska, Litvy,
Lotyšska, Bulharska a Malty. Zá−
very summitu v Helsinkách záro−
veň posilnili princíp diferenciácie

medzi kandidátmi ako určitú vy−
važujúcu protiváhu voči rozhod−
nutiu otvoriť rokovania so všetký−
mi kandidátmi. Potvrdilo sa, že di−
ferencovať medzi jednotlivými
krajinami sa bude tak pri otváraní
jednotlivých kapitol, ako aj pri
postupe v rokovaniach. Avšak zá−
very z Helsínk dali šancu aj tým
kandidátom, ktorí vstupujú do ro−
kovaní, aby mali príležitosť dobeh−
núť už rokujúce krajiny.

Helsinský summit rozhodol,
že medzivládna konferencia o pri−
stúpení Slovenska k EÚ sa usku−
toční vo februári 2000. Otváracie
stretnutie na úrovni ministrov za−
hraničných vecí sa konalo 15. 2.
2000 v Bruseli.

V pohelsinskom období sa
vzťahy Slovenska a Európskej únie
koncentrovali na dva procesy, kto−
ré boli vzájomne previazané – prí−
pravu na vstup a samotný nego−
ciačný proces (ktorý prebiehal v
niekoľkých fázach – screening, ro−
kovania o vstupe a ratifikačný pro−
ces).

Európska rada na svojom za−
sadnutí v Göteborgu (15. – 16. 6.
2001) potvrdila, že rozšírenie EÚ
je neodvratné a že v záujme EÚ je
dokončiť proces rozširovania tak,
aby sa noví členovia mohli zúčast−
niť volieb do Európskeho parla−
mentu v roku 2004. Výsledkom
zasadnutia Európskej rady v Lae−
kene (14. – 15. 12. 2001) bolo
ustanovenie zredukovanej skupi−
ny kandidátskych krajín, tzv. lae−
kenskej skupiny, ktorá zahŕňala
Českú republiku, Slovensko, Ma−
ďarsko, Poľsko, Slovensko, Estón−
sko, Litvu, Lotyšsko, Maltu a Cyp−
rus.

Európska únia sa na začiatku
nového tisícročia dostala na ces−
tu, ktorú doteraz nepoznala. Sku−
pina desiatich štátov sa stala čle−
nom EÚ od mája 2004. Slovensko
je jedným zo štátov, ktoré sa uchá−
dzali o možnosť vstúpiť do spolo−
čenstva štátov Európskej únie. Dá
sa predpokladať, že rozšírenie zá−
roveň znamená podstatnú preme−
nu Európskej únie ako takej. Zme−
ní sa celý rad prvkov jej inštituci−
onálneho usporiadania i aktivít,
ktoré vyvíja. Určite sa to prejaví
aj na spoločensko−ekonomickom
a politicko−právnom, či sociálnom
živote občanov Slovenska po vstu−
pe do EÚ v máji 2004.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ
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Brilantne napísaná práca eru−
dovaného lingvistu pritom osloví
nielen odborné publikum (filoló−
gov, lekárov, historikov medicíny),
ale i oveľa širší okruh záujemcov
aj z radov laickej verejnosti, čo vy−
plýva o. i. aj z interdisciplinárne−
ho charakteru daného výskumu.
Veď – ako upresňuje doc. Šimon
v predslove – činnosť učiteľa la−
tinskej lekárskej terminológie sú−
visí s klasickou filológiou, medi−
cínou, históriou medicíny a teó−
riou terminológie.

V úvodnej štúdii definuje au−
tor úlohy historického výskumu le−
kárskej terminológie: tá je vhod−
ným objektom historického výsku−
mu, pretože jednak ide o termi−

Monografia o dejinách lekárskej terminológie

Doc. PhDr. František Šimon, CSc., z Katedry jazykov UPJŠ sa vo
svojej vedeckej práci dlhé obdobie venuje dejinám lekárskej ter−
minológie a patrí nielen u nás k priekopníkom a významným od−
borníkom v tejto oblasti. Na danú tému pravidelne publikuje ale−
bo vystupuje na rôznych podujatiach doma aj v zahraničí. Kon−
com minulého roku vydal na našej univerzite pod názvom Termi−
nologia medicinae antiquae. Beiträge zur Geschichte der medizi−
nischen Terminologie (Terminológia starovekej medicíny. Príspevky
k dejinám lekárskej terminológie) súbor prác, z ktorých časť bola
časopisecky uverejnená v nemeckom jazyku. Aj najnovšia mono−
grafia je v nemeckom jazyku, čo treba osobitne vyzdvihnúť. Doc.
Šimon tak prekračuje relatívne úzky jazykový priestor, dáva pod−
net na oveľa širšiu odbornú diskusiu, lebo dielo sprístupňuje aj
nemecky hovoriacim záujemcom.

nológiu starú viac ako 2 500 ro−
kov a jednak preto, lebo na roz−
diel od techniky, kde pomenova−
cie potreby vznikali súbežne s
vývojom techniky, s medicínou
bolo ľudstvo konfrontované od
svojich počiatkov, teda medicína
musela pomenúvať isté skutočnos−
ti, aj keď nepoznala príčiny, vzťa−
hy a pôsobenie javov. Do histo−
rického výskumu radí skúmanie
postavenia latinčiny a gréčtiny v
dejinách lekárskej terminológie,
výskum jednotlivých lekárskych
termínov, čo je veľmi vďačná a ob−
ľúbená téma najmä u lekárskeho
publika, a analýzu pokusov o re−
formu lekárskej terminológie. Au−
tor konštatuje, že kým napr. v Ne−

mecku zabezpečujú výučbu latin−
skej lekárskej terminológie histo−
rici medicíny, u nás to boli vždy
filológovia. Aj táto práca dosved−
čuje, že filológovia sa zasa musia
vyrovnať aj s historickou stránkou
medicíny.

Po všeobecnom úvode nasle−
dujú príspevky k jednotlivým té−
mam. Prvý sa zaoberá vývinom
charakteristických prípon lekár−
skej terminológie, −itis, −oma a −
osis. Dva články venuje autor sláv−
nemu Tukydidovmu opisu atén−
skeho moru, pričom sa zameriava
jednak na opis moru z hľadiska
prekladateľského a jednak na de−

tailnú analýzu výrazu „prázdne
čkanie“, čím Tukydides označo−
val jeden z príznakov aténskeho
moru. Ďalší text rozoberá obsah
termínu maia, čo je grécke ozna−
čenie pre pôrodnú babu a súvisí s
problémom postavenia ženy v
antickej medicíne. Galenova le−
kárska terminológia, v ktorej au−
tor hľadá predstupne dnešnej ter−
minológie, je téma nasledujúceho
článku. Posledný príspevok skú−
ma úlohu etymológie pri označo−
vaní chorôb u troch autorov, Ga−
lena, Caelia Aureliana a Isidora zo
Sevilly.

V súvislosti s dielom Isidora zo
Sevilly, ktorý vo svojej práci Ety−
mologiae zhrnul vtedajšie poznat−
ky vedy tým, že uvádza jazykový
pôvod termínov, autor spomína
názor známeho nemeckého histo−
rika medicíny H. Schippergesa
presvedčeného o tom, že najele−
gantnejšia cesta do medicíny je
cesta cez jazyk a vyučovanie ter−
minológie je potom propedeuti−
kou odboru. Nazdávame sa, že
Schippergesovu tézu potvrdzuje aj
najnovšia monografia, ako aj pe−
dagogické pôsobenie doc. F. Ši−
mona na UPJŠ.

doc. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.
Katedra jazykov UPJŠ

… tím Joachima Stöhra zo Stan−
ford University (USA) experimen−
tálne určil horný limit rýchlosti
zápisu informácií na magnetické
médium, teda teoretickú maximál−
nu rýchlosť počítača: 435 000 mi−
liónov bitov za sekundu? Ešte stá−
le vyše desaťtisíckrát presahuje ak−
tuálny rekord.
… tím Johna Holloshya z Washington
University School of Medicine (USA)
potvrdil, že diéty s výrazným obme−
dzením kalorického príjmu sú efek−
tívnou prevenciou artériosklerózy?
… Gottfried Brem z Veterinär−
medizinische Universität Wien
(Rakúsko) s kolegami tzv. géno−
vým farmárstvom vypestoval v na−
klonovaných kravách protilátky,
ktoré aktivujú imunitný systém a
ničia ľudské bunky rakoviny kože?
… Jonathan Gregory z University
of Reading (Veľká Británia) s ko−
legami predpokladá, že pri súčas−
nom tempe otepľovania stúpne
priemerná teplota v Grónsku do
roku 2350 až o osem stupňov Cel−

Zaujímavosti zo sveta vedy

Viete, že…

zia? Topenie tamojšieho ľadové−
ho štítu zdvihne hladiny morí o
vyše sedem metrov.
… globálne otepľovanie možno
pôsobí inak, ako sa doteraz mys−
lelo? Výsledky výskumov vedcov
z laboratória Larmont – Doherty v
New Yorku naznačujú, že plané−
ta s teplejšou atmosférou je skôr
vystavená nebezpečenstvu sucha
a rozširovania púštnych plôch,
ako dlhotrvajúcim výdatným leja−
kom a rozsiahlym záplavám. To
do určitej miery vyvracia teóriu,
že výraznejšie otepľovanie zvyšu−
je odparovanie svetového oceánu,
čo prináša vznik mohutnejších ob−
lakov a výdatnejších dažďov.
Výsledkom väčšieho odparovania
vody je iba vyššia vlhkosť ovzdu−
šia. Táto teória, založená na no−
vých matematických modeloch
neplatí pre všetky oblasti sveta.
Niektoré konkrétne situácie pove−

dú k vzniku opačných javov; na−
príklad oblasť Indie zrejme bude
čeliť veľkým záplavám.
… na stretnutí klimatológov na vý−
ročnej konferencii Americkej spo−
ločnosti pre povznesenie vedy
(AAAS) v Seattli zaznela ostrá kri−
tika americkej vlády za jej prístup
ku globálnemu otepľovaniu? Pre−
zident George Bush pred tromi
rokmi odstúpil od Kjótskeho pro−
tokolu – medzinárodnej dohody
o znižovaní emisií plynov, ktoré
pod sebou v atmosfére zadržiava−
jú teplo, čo by mohlo rozvrátiť kli−
matické pomery na Zemi. Bush to
zdôvodnil tak, že hrozba nie je ve−
decky dostatočne preukázaná, a
svoj postoj odvtedy nezmenil.
Odborníci na konferencii najväč−
šej americkej vedeckej spoločnosti
však predstavili ďalšie poznatky,
ktoré potvrdzujú, že zmena klímy
už nastáva a že sa na nej podieľa

ľudstvo predovšetkým spaľovaním
ropy a uhlia. Suverénne najväčším
svetovým spaľovačom fosílnych
palív sú práve USA.
Európska únia, Česko a Slovensko
sľúbili, že záväzok vyplývajúci z
Kjótskeho protokolu dodržia.
… Jean−Pierre Bibring z Institut d‘
Astrophysique Spatiale (Francúz−
sko) s kolegami potvrdil pomocou
európskej sondy Mars Express
množstvo zmrznutej vody i na juž−
nom póle Marsu? Od jeho stredu
je postupne zmiešaná s oxidom
uhličitým, takmer čistá a zmieša−
ná s prachom.
… Scott Lowe z Cold Spring Har−
bor Laboratory (USA) s kolegami
zistil pokusmi na myšiach, že liek
rapamycín je veľmi užitočným prí−
davkom k chemoterapii? Konkrét−
ne pri B−lymfóme bráni tumorom
vybudovať si odolnosť proti štan−
dardným protirakovinovým liekom.
… Barbara Kahnová z Harvard
Medical Scool (USA) s kolegami
zistila, že obezitu azda bude mož−
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O čom píšu iní

Uvažujú študenti o štúdiu v zahraničí?

Slovensko sa stalo právoplatným členom Európskej únie. Tento fakt spo−
lu s informáciami o pripravovanom spoplatnení vysokoškolského štúdia na
Slovensku spôsobil, že čoraz viac študentov zháňa informácie o vysokoškol−
skom štúdiu v zahraničí.

Na otázku – uvažujete o štúdiu v zahraničí? – boli získané (podľa: inter−
netovej ankety denníka SME, 2 650 respondentov) nasledujúce odpovede:
25 % respondentov odpovedalo – áno, už si ho aj vybavujem; 22 % odpove−
dalo – áno, ale zatiaľ naozaj len uvažujem; 12 % odpovedalo – neviem sa
rozhodnúť, chýbajú mi informácie; 15 % odpovedalo – nie, je to pre mňa
drahé a 26 % odpovedalo – nie, nemám o štúdium vonku záujem.

Študenti, využívajúc bezplatnú telefonickú linku o Európskej únii, hľada−
jú informácie o podmienkach štúdia a práce po vstupe do únie. Náš študent
v inom členskom štáte bude mať rovnaké práva a povinnosti ako študenti
tohto členského štátu. Pre našich študentov budú platiť rovnaké predpisy ako
pre domácich. Ak platia školné, rovnaké bude musieť zaplatiť aj študent zo
Slovenska. Ak neplatia, nebude platiť ani náš študent.

Výška školného býva rozličná, preto je potrebné si ju dopredu preveriť
na tej škole, o ktorú je záujem. Výška školného sa v členských štátoch Európ−
skej únie pohybuje v rozpätí od 400 do 5 000 eur. Sú však aj členské štáty,
kde sa školné neplatí, a na niektorých študijných programoch na renomova−
ných univerzitách je školné dokonca aj vyššie.

Vysokoškolské štúdium v zahraničí je finančne náročné, a to aj v kraji−
nách, kde nie je školné.

Podmienkou prijatia na štúdium v niektorej z členských krajín Európskej
únie je najmä dobrá znalosť domáceho jazyka, ktorá sa preveruje skúškou na
ambasáde alebo v niektorom z centier jazykových skúšok, a maturitná skúš−
ka na úrovni maturity v danej členskej krajine. O možnostiach štúdia najlep−
šie poradia na veľvyslanectvách jednotlivých krajín na Slovensku. Takmer
všetky z nich na vysoké školy v ich krajine distribuujú a uzatvárajú. Prihlášky
na vysoké školy v členských štátoch Európskej únie sa podávajú spravidla v
januári až máji.

(Spracované podľa S. Rebrovej, SME, 16. 3. 2004, s. 26)

Štúdium v krajinách Európskej únie

Pre porovnanie uvádzame nasledujúce fakty ohľadom krajiny štú−
dia, školného a životných nákladov:

1. Belgicko – školné 400 až 700 eur za rok, životné náklady: asi
800 eur na mesiac;

2. Dánsko – školné nie je, ani registračné poplatky, životné nákla−
dy: 5 500 Dk mesačne (asi 30 000 Sk);

3. Fínsko – neplatí sa, avšak za členstvo v študentských odboroch
40 až 85 eur ročne, životné náklady: okolo 690 eur mesačne,
čiže približne 28 000 Sk;

4. Francúzsko – neplatí sa, iba zápisné okolo 250 až 380 eur na
rok (10 000 až 16 000 Sk), životné náklady: 700 až 850 eur na
mesiac (29 000 až 35 000 Sk);

5. Grécko – neplatí sa, môžu však vyžadovať poplatky za učebni−
ce a časť nákladov, životné náklady: 750 eur mesačne (asi 31
tisíc Sk);

6. Holandsko – školné na univerzitách je 1 450 až 2 300 eur ročne,
životné náklady: 700 až 900 eur mesačne (29 000 až 36 500 Sk);

7. Írsko – školné 3 000 až 5 000 eur ročne (120− až 200−tisíc Sk) –
neplatí sa za prvé štúdium na bakalárskej úrovni; životné nákla−
dy: 800 až 1 000 eur ročne (32 000 až 41 000 Sk);

8. Luxembursko – neplatí sa, platí sa len na niektorých postgradu−
álnych kurzoch; životné náklady: 620 eur za mesiac (cca 25
tisíc Sk);

9. Nemecko – neplatí sa, životné náklady: 540 (bývalá NDR) až
710 eur (22 až 29 000 Sk);

10. Portugalsko – platí sa 300 eur na štátnych školách, 1 000 až
2 500 eur mag. štúdium, 2 500 až 5 000 eur doktorandské; ži−
votné náklady: 1 000 eur mesačne (asi 40 500 Sk);

11. Rakúsko – platí sa školné 363 eur za semester; životné náklady:
710 eur za mesiac (asi 29 000 Sk);

12. Španielsko – platí sa od 270 do 600 eur za semester; životné
náklady: 200 až 300 eur mesačne (8 000 až 12 000 Sk);

13. Švédsko – neplatí sa (platí sa za členstvo v štud. organizácii či
učebnice; životné náklady: 7 000 SEK (asi 32 000 Sk);

14. Taliansko – študijné poplatky sa pohybujú od 150 do niekoľko
tisíc eur; životné náklady: 500 až 600 eur mesačne (20 000 až
24 000 Sk);

15. Veľká Británia – platí sa 1 500 libier; životné náklady: 500 až
800 libier (33 000 až 49 000 Sk).

(Zdroj: Publikácia SAIA Euroštúdium, informácie z MŠ SR, British Council)

Čo radí ministerstvo školstva

Ak máte nejaké nejasnosti ohľadne školy alebo štúdia, je potreb−
né sa obrátiť na ministerstvo školstva. Na e−mailovej adrese in−
form@education.gov.sk, vám radi poskytnú ďalšie informácie alebo
rady.

né liečiť priamym potláčaním ak−
tivity enzýmu APMK v časti moz−
gu zvanej hypotalamus?
… aspirín riedi krv a to z neho robí
výborný dlhotrvajúci prostriedok
na prevenciu infarktov a mozgo−
vých porážok? Nedávno sa uká−
zalo, že aspirín môže znižovať ri−
ziko Alzheimerovej choroby,
možno o viac ako 10 percent.
Ďalší dôležitý účinok je antioxi−
dačný – pôsobí proti voľným ra−
dikálom, ktoré poškodzujú tkani−

vá pri metabolických reakciách.
… päťčlenný francúzsko−švajčiar−
sky tím astronómov objavil európ−
skym ďalekohľadom v Chile naj−
vzdialenejší známy kozmický ob−
jekt? Jeho svetlo sa vydalo na ces−
tu k Zemi v dobe, keď vesmír ne−
mal ani tri percentá svojho dnešné−
ho veku!
… v USA sa podarilo uskutočniť
dávny cieľ náuky o materiáloch –
vytvoriť látku tvrdšiu ako prírod−
ný diamant? Ide o umelé diaman−

ty, navyše získané až stokrát rých−
lejšie ako všetky doterajšie. Tím fy−
zikov na čele s Chih−shiue Yanom
z Carnegie Institution vo
Washingtone (CIW) vypestoval
kryštály umelých diamantov do
priemeru 10 milimetrov a výšky
4,5 milimetra unikátnou metódou:
„naparovaním“.
… medzinárodné výskumné konzor−
cium na čele s Richardom Gibbsom
z Baylor College of Medicine v Ho−
ustone (USA) oznámil v najnovšom

čísle časopisu Nature hlavné výsled−
ky sekvenovania genómu ďalšieho
cicavca? Po človeku a laboratórnej
myši poznáme súhrnnú genetickú in−
formáciu ďalšieho laboratórneho
zvieraťa – potkana.
… podľa správy Svetovej zdravot−
níckej organizácie (WHO) sú ško−
dy na zdraví spôsobené nestried−
mym pitím alkoholu celosvetovo
porovnateľné s účinkami fajčenia?

(Podľa tlače spracoval J. Č.)


