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Vážený pán primátor, vážení bývalí rektori
UPJŠ, Vaše Spektability, Honorability, milé štu−
dentky a študenti, dámy a páni!

Rok uplynul ako voda v koryte Hornádu a
my sa opäť stretávame, aby sme spolu a sláv−
nostným spôsobom otvorili akademický rok
2005/2006. Je to už druhýkrát v novodobej
histórii našej Univerzity, že takýmto spôsobom
spoločne so všetkými fakultami a pracoviska−
mi vítame nové jednoročné akademické ob−
dobie. Dúfam, že sme týmto aktom založili tra−
díciu, ktorá bude verne sprevádzať Univerzitu
aj v nasledujúcich rokoch.

Na rozdiel od niektorých iných vysokých
škôl na Slovensku otvorenie akademického
roka nepovažujeme za prestížnu záležitosť,
s ktorou sa spájajú rôzne ďalšie akcie. Preto ani
neorganizujeme žiadne veľkolepé oslavy, ale

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2005/2006
NA UNIVERZITE PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Dňa 19. septembra 2005 sa v aule Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia akademické−
ho roka 2005/2006 na UPJŠ v Košiciach. Slávnostný príhovor predniesol rektor UPJŠ
v Košiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.:

skôr ide o skromnú slávnosť. To však nezna−
mená, že si na Univerzite neuvedomujeme
mimoriadny význam a zmysel tejto výnimoč−
nej chvíle. Pre mňa ako pre rektora Univerzity
je rozhodujúce to, koľko študentov, učiteľov
a ďalších zamestnancov sa tejto udalosti zúčast−
ňuje. Tým najlepšie prejavujú svoju príslušnosť
k Univerzite. Môžem konštatovať, že je nás ešte
stále dosť.

Akademický rok 2005/2006 je pre našu
Univerzitu významný najmä preto, lebo už dru−
hý akademický rok bude celý prebiehať pod
taktovkou európskeho vysokoškolského a vý−
skumného priestoru, do ktorého sme aj práv−
ne, nielen fakticky vstúpili prijatím Slovenskej
republiky za člena Európskej únie. V tejto chvíli
mi neprichodí hodnotiť, či si to uvedomujú
všetci učitelia. Musíme však každý na svojom

pracovnom či funkčnom mieste vyvinúť maxi−
málne úsilie, aby sme prekonali lokálne chá−
panie postavenia našej alma mater a zmyslu
vysokoškolského vzdelávania orientovaného
iba na pedagogický proces, bez adekvátnej
aplikácie vedeckých poznatkov a výsledkov vo
výučbe. Takéto zmýšľanie neprinesie v budúc−

nosti nič pozitívneho, mo−
derné univerzity toto pocho−
pili už dávno, a preto sú aj
kvalitatívne vo viacerých
smeroch pred nami.

Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach sa hlá−
si nielen k pamiatke vý−
znamného kobeliarovského
rodáka, ktorého meno nesie
vo svojom názve, ale aj k
duchovným tradíciám vzde−
lávania na východnom Slo−
vensku. Považuje sa za po−
kračovateľku Universitas
Cassoviensis, založenej bis−
kupom Benediktom Kišdym
v januári 1657 a potvrdenej
Zlatou bulou Košickej uni−
verzity vydanou cisárom Le−
opoldom I. o tri roky neskôr.
Verím, že historická konti−

Zľava: prof. MUDr. A. Jenča, CSc., doc. RNDr. P. Sovák, CSc., doc. JUDr. M. Bujňáková, CSc., prof. PhDr. L. Lovaš,
CSc., JUDr. Z. Trebuľa, prof. JUDr. V. Babčák, CSc., prof. RNDr. A. Feher, DrSc., prof. RNDr. E. Čellárová, CSc.,
prof. MUDr. I. Šulla, DrSc., doc. RNDr. J. Sabo, CSc., mim. prof., doc. PhDr. I. Šulc, CSc.

Prof. JUDr. V. Babčák, CSc.,
rektor UPJŠ v Košiciach
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nuita našej Univerzity a Universitas Cassovien−
sis má – aj napriek neprajníkom – pevné zákla−
dy, na ktorých pracovalo takmer polstoročie
množstvo obetavých ľudí, našich predchodcov,
ale i súčasníkov. Krátky exkurz do histórie mal
navodiť atmosféru prítomnosti a najmä budúc−
nosti Univerzity. Alma mater nemôže žiť z mi−
nulosti, pretože inak sa nikdy nedostane do bu−
dúcnosti.

Názov univerzita vznikol z latinského vý−
razu universitas, čo znamená všeobecnosť ale−
bo celosť. V tomto jedinom slove je ukrytý hl−
boký zmysel univerzitného vzdelávania. Ťaž−
ko by sme hľadali iné, výstižnejšie slovné spo−
jenie pre to, čo tvorí podstatu univerzity. Hoci
prvé univerzity nesúce tento názov vznikli až
v stredoveku, korene univerzít sú v antike – v
školách typu akadémie, lýcea a rétorických
škôl. Priamymi predchodcami stredovekých
univerzít boli potom kláštorné školy a dómové
školy vznikajúce od 8. storočia. Začiatky uni−
verzít v pravom slova zmysle siahajú do 12. –
14. stor. stredovekej Európy. Latinský názov
universitas pôvodne označoval len korporáciu
učiteľov a žiakov opatrenú istými právami (uni−
versitas magistrorum et scholarium); až postup−
ne sa aj školy ako také, dovtedy nazývané stu−
dium generale, začali nazývať universitas. Dnes
je názov univerzita veľmi populárny a nezod−
povedá pôvodnej myšlienke, pre ktorú univer−
zity vznikli. Týmto pomenovaním sa na Slo−
vensku označujú všetky verejné vysoké školy.

Universitas vyjadruje poslanie univerzít ako
akýchsi chrámov, či katedrál poznania, vzdela−
nia a múdrosti. Univerzity sú tu preto, aby náro−
dy intelektuálne prežili, aby vzdelanie bolo do−
stupné každému, mužovi i žene, ľuďom boha−
tým duchom i chudobným telom, aby vzdela−
nie nemalo svoje umelo vytvorené hranice veku,
pohlavia, jazyka, národnosti, názorov, ideoló−
gie. Vzdelanie považujem za jeden z rozhodu−
júcich predpokladov intelektuálnej obrody ná−
roda a spoločnosti. Osobitne je to potrebné na
Slovensku, ktoré sa – podľa mojej skromnej
mienky – zmieta v pomerne hlbokej kríze hod−
nôt, i keď vzdelanie samotné túto krízu neod−
stráni. Vzdelanie musí byť jednou z najvyšších
hodnôt v pomyselnom i skutočnom rebríčku
priorít spoločnosti. Vzdelanie považujem za ve−
rejné blaho a verejné dobro tak, ako sa to ozna−
čuje aj vo významných politických dokumen−
toch týkajúcich sa vysokoškolského vzdeláva−
nia v európskom akademickom priestore.

Univerzity treba chápať ako intelektuálnu
bázu, ako dušu rozvoja európskej spoločnosti.
Ony v prvom rade a nezastupiteľne kultivujú
európske morálne, etické a iné hodnoty a eu−
rópsky typ kultúry. V Európe existuje značná
rôznorodosť univerzít. Pritom každá univerzi−
ta predstavuje jedinečný organizmus. Samot−
ná táto skutočnosť poskytuje veľký potenciál
pre bohatú spoluprácu založenú na rozdiel−
nych záujmoch a silách. Posilnenie európskej
spolupráce a zvýšenie akademickej mobility
najmä v druhom a treťom stupni vysokoškol−
ského vzdelávania je nevyhnutné, napríklad aj
formou podpory spoločných doktorandských
programov. Študentská mobilita sa podľa môj−

ho presvedčenia stane kľúčovým pilierom eu−
rópskej akademickej kvality. Verím tomu, že v
budúcnosti omnoho viac našich terajších, ale i
nádejných študentov bude môcť študovať v roz−
ličných krajinách a vďaka tomu sa v Európe aj
lepšie integrovať. Verím, že aj mladí ľudia z
iných štátov Európy prejavia záujem o štúdium
na slovenských vysokých školách vrátane na−
šej Univerzity.

Podstatu univerzity tvoria učitelia a vedec−
kí pracovníci. Ich úlohou je poskytovať vzde−
lávanie na základe tvorivého vedeckého báda−
nia a poznania zákonitostí vývoja svojho od−
boru. Túto činnosť nemôže nikto z učiteľov brať
ako zamestnanie, ale ako poslanie, vyvierajú−
ce z vnútornej potreby vysokoškolského učite−
ľa čo najviac vedieť a odovzdať svojim študen−
tom. Toto však ešte nerobí z dobrého odborní−
ka i dobrého pedagóga. Pri plnení svojho po−
slania skutočný učiteľ nemôže zabúdať na to,
že študent je citlivou ľudskou bytosťou plnou
ideálov a očakávaní, ktorú ešte len čakajú ná−
strahy času, prostredia a skúšky života. Neber−
me preto študentovi túžbu po poznaní, po prav−
de, a motivujme ho k tomu. Učme študenta
pravde a majme úctu k pravde! Pretože také
morálne a etické základy správania sa, kona−
nia a jednania, aké študentovi poskytneme my,
také ho budú sprevádzať po celý život. Môžete
namietať, že toto treba robiť skôr, v rodinách a
na strednej škole. Bez toho, aby som sa hral na
psychológa som presvedčený, že práve na vy−
sokej škole, na ktorú vstupujú väčšinou bez−
prostredne po dosiahnutí plnoletosti, sú študenti
v tomto smere veľmi zraniteľní. Zrazu sú po−
stavení pred samostatné rozhodovanie, naprí−
klad komu veriť a v čo veriť. Univerzita to nie
je len odovzdávanie vedomostí, toto zvládne
každý učiteľ na istej intelektuálnej a pedago−
gickej úrovni. Univerzita to sú aj vzťahy medzi
učiteľmi, ktoré nie sú vždy najlepšie a častokrát
sa do týchto vzťahov zaťahuje – bez toho, aby
to chcel – študent. Univerzita to sú aj vzťahy
učiteľov k študentom, v rámci ktorých prípad−
né nemorálne a neetické správanie sa učiteľa
môže študenta odradiť od štúdia alebo zneistieť
v rozhodovaní, čo je správne a čo nie pri pólo−
vo extrémnom pochlebovačnom či servilnom
vystupovaní učiteľa. Buďme preto k študentom
kritickí, tam kde je to potrebné, aj tolerantní,
tam kde sa to dá, ale pred študentom a voči
študentovi zabudnime na rozpory, alebo na ná−
zorové nezhody medzi nami. V demokratickej
spoločnosti a prostredí, za ktoré stále považu−
jem aj našu Univerzitu, je predsa nemysliteľ−
né, aby učiteľ, zvlášť keď je v akademickej funk−
cii, nariaďoval študentovi, ako má napríklad
hlasovať v príslušnom akademickom senáte o
istej citlivej otázke, v opačnom prípade, že
neskončí fakultu. Takýto učiteľ, i keď je funkci−
onár, patrí na smetisko spoločnosti. Myslíte si,
že hovorím do vetra? Nie, práve naopak, mám
o uvedených praktikách viaceré konkrétne sig−
nály. Prehlasujem, že študenti sa nemajú čoho
obávať, nech takéto obavy majú učitelia, ktorí
v uvedenom zmysle konajú. Žiaľ, najmä sú−
časná doba je pretkaná množstvom nie práve
šľachetných medziľudských vzťahov. Rešpek−

tujme preto etické a morálne princípy a huma−
nitné tradície vysokoškolského prostredia. Uve−
domujem si, že som sa dotkol citlivej stránky
medziľudských vzťahov, ale ako predstaviteľ
tejto Univerzity mám morálnu povinnosť upo−
zorniť aj na takéto možné a nežiaduce prejavy.
Verím však, že je ich zanedbateľný počet v po−
rovnaní so štandardným správaním sa učiteľov
voči študentom a navzájom.

Milí prváci, dovoľte mi v tejto chvíli vyslo−
viť niekoľko slov a uviesť viaceré údaje, ktoré
sú adresované najmä vám. Svoje štúdium za−
čínate na Univerzite, ktorá je od začiatku svoj−
ho zrodu chápaná ako klasická univerzita. Má
štyri fakulty, lekársku, prírodovedeckú, práv−
nickú a fakultu verejnej správy. Na týchto fa−
kultách sa podľa ich profesijného zamerania
vychovávajú lekári – všeobecní i zubní, ošet−
rovateľky, odborníci z prírodovedných dis−
ciplín, matematiky a informatiky, učitelia, práv−
nici a odborníci pre oblasť verejnej správy.
Okrem štyroch fakúlt, na ktorých prebieha vy−
sokoškolské štúdium, sa počínajúc týmto aka−
demickým rokom začína realizovať aj výučba
v novom akreditovanom študijnom programe
„Psychológia“, ktorý je organizačne začlene−
ný pod Ústav filologických a sociálnych vied
UPJŠ a verím, že aj v ďalších univerzitných štu−
dijných programoch. Tento ústav sa stane zá−
kladom budúcej Fakulty filologických a soci−
álnych vied, resp. Filozofickej fakulty.

Štyri fakulty vo zväzku Univerzity nie je
málo, nie je to však ani veľa. Zájduc do histórie,
pri rozdelení UPJŠ v roku 1997 mala vtedajšia
Univerzita 7 fakúlt. Prioritou vedenia Univerzi−
ty pre ďalšie obdobie je preto rozšíriť počet fa−
kúlt Univerzity minimálne o jednu fakultu hu−
manitného zamerania. Nerobíme to preto, aby
sa počet fakúlt zvýšil, ale predovšetkým kvôli
tomu, aby sa naplnila myšlienka klasického chá−
pania univerzitného štúdia na UPJŠ.

K začiatku septembra mala naša Univerzi−
ta 7 188 študentov v dennej i v externej forme,
vrátane doktorandov. Najväčší počet študen−
tov študuje na Lekárskej fakulte – 2 927, na
Prírodovedeckej fakulte je to 2 042 študentov.
Právnická fakulta má 1 329 študentov a Fakul−
ta verejnej správy 890 študentov. Tieto čísla
môžeme rozčleniť aj podľa jednotlivých stup−
ňov vysokoškolského vzdelávania. V bakalár−
skom stupni štúdia študuje na Univerzite 2 468
študentov, v magisterskom stupni štúdia 2 634
študentov, v doktorskom stupni štúdia 1 605
študentov a na našej Univerzite máme aj 156
denných a 325 externých doktorandov.

Na Univerzite pracuje 1 160 zamestnan−
cov, z toho je 508 učiteľov a 66 zamestnancov
výskumu a vývoja. UPJŠ má 62 profesorov a
139 docentov.

Súčasťou Univerzity sú aj rôzne univerzit−
né pracoviská, ako napríklad Ústav filologic−
kých a sociálnych vied, Ústav telesnej výcho−
vy, Katedra jazykov, Botanická záhrada, Aka−
demická knižnica a pod.

Milí prváci, hovoril som o chápaní Univer−
zity ako o katedrále poznania, vzdelania a
múdrosti. Berte vaše štúdium seriózne a vážne
ako prvý predpoklad pre vašu budúcu úspeš−
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nú životnú dráhu. Apelujem na vás, aby ste sa
od prvých dní príchodu na Univerzitu začali
podieľať na posilnení základov architektúry,
ktorú kedysi dávno naši múdri predchodcovia
nazvali universitas. Duch tejto architektúry, to
je duch akademických slobôd a tradícií, vedy,
vzdelávania, ale aj akademickej kultúry a eti−
ky. Dovolávam sa pozornosti aj vašich starších
kolegov, najmä aby ste pomáhali tým mladším
vniknúť do akademického prostredia dôstojne
a bez dramatických dopadov na ich duševný a
tým i fyzický stav. Študentov potrebujeme ako
soľ, sú predsa kľúčovým partnerom v akade−
mickej komunite. K študentom, najmä prvá−
kom, ale aj tým starším, mám ešte jednu vý−
zvu: venujte väčšiu pozornosť našej webovej
stránke, ktorú sme v novom dizajne otvorili
pred rokom, pretože informácie, ktoré takto
môžete získať, ostanú v opačnom prípade pre
vás neznáme. Myslím si, že súčasná spoloč−
nosť je predovšetkým o informáciách.

Johann Wolfgang Goethe kedysi povedal
„Niet nič horšie ako učiteľ, ktorý nevie viac,
ako žiaci potrebujú“. Platnosť tohto citátu je
časovo neobmedzená. Vo vzťahu k tejto myš−
lienke nie je rozhodujúce to, či učiteľ bude re−
álna ľudská bytosť alebo iba akási virtuálna
existencia, či vzdelávanie bude prebiehať vo
forme hovoreného slova a písaného textu, teda
základnými komunikačnými prostriedkami,
alebo prostredníctvom e−learningu, príp. taký−
mi formami, ktoré vymyslí niekto, kto ešte ne−
ucítil matkino lono. Pokiaľ bude existovať vzťah
učiteľ – študent, učiteľ musí odovzdať študen−
tovi vždy viacej poznatkov, vedomostí a skú−
seností, než potrebuje na skúšku. Toto si musí−
me uvedomiť všetci, profesori, docenti i asis−
tenti. Naplnenie tohto výroku však od učiteľov
žiada viac, než samotný výklad problematiky,
ktorá je v konkrétnom čase témou prednášky,
seminára, cvičenia. Viac znamená v prvom rade
robiť výskum, prinášať vedecké výsledky a mať
za sebou určitú vedeckú školu. Toto je celo−
svetový trend a nám jednoducho uniká vlak.

Pretože prejde rok, dva, päť, a ani si to spočiat−
ku neuvedomíme, ale dobré meno, dobrá po−
vesť, teda good will Univerzity sa rozplynie do
neznáma. Toto všetko súvisí s kvalitou vysoko−
školského vzdelávania a vedeckej činnosti, kto−
rá musí ísť ruka v ruke ako zvyknú chodiť dva−
ja, ktorí sa majú radi. Dobré vzdelávanie nie je
možné bez dobrej vedy. S ľútosťou musím kon−
štatovať, že na Slovensku sa ešte stále prezen−
tuje kvantita ako prvovýznamový faktor vyso−
koškolského vzdelávania. Verím, že je to iba
dočasný stav a že zvíťazí múdrosť, zdravý
rozum, slušnosť a že demagógia a populizmus
na vysokých školách stratia svoju fiktívnu silu
v prospech kvality vo všetkých oblastiach vy−
sokoškolského pôsobenia. Pokiaľ veríme v ur−
čité zákonitosti vývoja ľudstva a ľudskej spo−
ločnosti, tak potom toto je určite primárnou zá−
konitosťou vo vzdelávaní. Skôr či neskôr sa na
trhu práce, myslím tým nie východoslovenský
trh, ale európsky trh práce, uplatnia iba tí, ktorí
budú absolventmi konkrétnej vysokej školy. Je
to zákonitý a samočistiaci proces, v ktorom
prežijú iba kvalitné vysoké školy.

Minulý týždeň som sa spolu s viacerými
členmi vedenia Univerzity zúčastnil celoslo−
venského seminára, ktorý organizovalo minis−
terstvo školstva, spolu so Slovenskou rektorskou
konferenciou a Európskou asociáciou univer−
zít, venovaného procesom zabezpečenia kva−
lity v európskom vysokoškolskom priestore a
projektu inštitucionálneho hodnotenia sloven−
ských vysokých škôl. Tento seminár sa konal
aj za účasti zástupcov Európskej asociácie uni−
verzít, známej pod skratkou EUA. Ako vodiaca
niť sa celým seminárom niesla myšlienka kva−
lity a kultúry kvality na vysokých školách. Kva−
lita sa musí stať najvyššou prioritou na vysokej
škole, ináč neprežijeme.

Na seminári odznel celý rad podnetných
myšlienok, o ktorých si dovolím tvrdiť, že sa o
nich veľa učiteľom na alma mater ešte ani ne−
sníva. Za všetky spomeniem aspoň členenie
univerzít do troch skupín, ktoré prezentoval
prof. Klaus Dieter Wolff z Univerzity v Bayreu−

the, doctor honoris causa našej Univerzity, kto−
rý má veľmi blízky vzťah ku Košiciam a Uni−
verzite. Univerzity zajtrajška budú podľa prof.
K. Wolffa tvoriť tri skupiny:
1. tie, ktoré predvídajú zmenu,
2. tie, ktoré reagujú na zmenu a
3. tie, ktoré ignorujú zmenu.

Naša univerzita, ak chce prežiť a nemať
problémy, musí predvídať zmenu. Zmena je
život, ako sa zvykne hovoriť. Toto doslova pla−
tí aj pre našu Univerzitu. Vývoj aj v oblasti eu−
rópskeho akademického prostredia ide tak ra−
zantne dopredu a celý rad kolegov je takých
spokojných so svojou súčasnou situáciou, až
ma z toho mrazí na chrbte.

Nech mi odpustia tí, ktorí sú múdrejší a
možno aj diplomatickejší, ale musím konšta−
tovať, že naša Univerzita síce je na popredných
miestach vo viacerých kvalitatívnych, no naj−
mä kvantitatívnych ukazovateľoch, ale platí to
iba pre rámec lokálnych dimenzií. Žiaľ, v sú−
časnosti sa väčšinou iba blížime k európskym
parametrom. Za nami je doba, kedy sme sa
mohli uspokojiť s pozitívnym hodnotením v
rámci slovenskej akademickej verejnosti. Po−
kiaľ budú naše fakulty a ďalšie vedecko−peda−
gogické pracoviská vidieť svoje poslanie iba vo
vzdelávaní študentov a nie aj vo vede, resp.
symbióze vedy a vzdelávania, veľa sa toho ne−
zmení ani v ďalších rokoch. Od symbiózy vedy
a vzdelávania sa už začalo aj odvíjanie finan−
covania vysokých škôl. Nie však preto zdôraz−
ňujem práve túto myšlienku. Vyšší objem fi−
nančných prostriedkov podľa vedeckých vý−
sledkov bude dôsledkom kvalitatívneho posu−
nu v činnosti vysokej školy, a nie príčinou tohto
posunu. Som presvedčený, že na našej alma
mater je dosť profesorov a docentov, ale aj
mladých ľudí, ktorí síce najvyššie akademické
a vedecko−pedagogické méty ešte nedosiahli,
ale ktorí sú presvedčení o pravdivosti tejto axi−
ómy a sú za smerovanie UPJŠ v tomto azimu−
te. Pre ostatných je najvyšší čas sa zobudiť.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prijal dňa 7. sep−
tembra 2005 na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach rektora a prorektora Volžskej akadémie pre štátnu službu
zo Saratova – prof. Sergeja Naumova a prof. Vladimíra Poljakova.
Vzájomné stretnutie predstaviteľov UPJŠ a Volžskej akadémie sa usku−
točnilo v rámci podujatia 13. letnej akadémie Medzinárodného fóra
verejnej správy a manažmentu (IFPAM), ktorá sa konala pod zášti−
tou Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach v dňoch 7. – 10. 9. 2005. V rámci programu letnej akadémie
sa dňa 9. 9. 2005 uskutočnil pracovný obed rektora UPJŠ so 14 za−
hraničnými účastníkmi z Maďarska, Bulharska, Nemecka, Ruska, Ho−
landska a Belgicka.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

REKTOR UPJŠ PRIJAL ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ



4 UNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITAS Šafarikiana

MUDr. Tatiana Baltésová , vo vednom
odbore Pediatria, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Neimunologické
faktory progresie obličkových chorôb v det−
skom veku“.

MUDr. Pavel Bartoš , vo vednom odbore
Gynekológia a pôrodníctvo, ktorý úspešne
obhájil dizertačnú prácu na tému: „Postave−
ní diagnostické a operační laparoskopie v gy−
nekologii se speciálním zaměřením na ad−
nexální tumory“.

MUDr. Milan Bereš, vo vednom odbore
Stomatológia, ktorý úspešne obhájil dizertač−
nú prácu na tému: „Nekeratotické biele plo−
chy ústnych slizníc“.

MUDr. Ivan Bračok , vo vednom odbore
Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Regionálna anestézia pre
chirurgiu dolnej končatiny“.

MUDr. Ivan Čavarga, vo vednom odbo−
re Vnútorné choroby, ktorý úspešne obhájil
dizertačnú prácu na tému: „Využitie hyperi−
cínu v experimentálnej fotodynamickej tera−
pii malígnych nádorov“.

MUDr. Róbert Čellár, vo vednom odbo−
re Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertač−
nú prácu na tému: „Liečba niektorých vybra−
ných benígnych kostných lézií kultivovaný−
mi autológnymi osteoblastmi“.

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE
VEDECKEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zišla dňa 14. októbra 2005
na verejnom slávnostnom zasadnutí pri príležitosti odovzdania diplomov philosophiae
doctor absolventom doktorandského štúdia, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce na
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
V súlade s ustanovením § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priznala Vedecká rada Lekár−
skej fakulty, Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty našej Univerzity vedecko−akade−
mickú hodnosť philosophiae doctor týmto absolventom doktorandského štúdia:

MUDr. Viera Doničová, vo vednom od−
bore Normálna a patologická fyziológia, kto−
rá úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému:
„Monitorovanie krvného tlaku u pacientov so
spánkovými poruchami dýchania“.

MUDr. Ivan Engler, vo vednom odbore
Normálna a patologická fyziológia, ktorý
úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému:
„Terapie ionizovaným kyslíkom TIO2“.

RNDr. Marianna Feriková, vo vednom
odbore Všeobecná biológia, ktorá úspešne
obhájila dizertačnú prácu na tému: „Kvanti−
tatívna a kvalitatívna analýza ischemicky
poškodených neurónov v niektorých oblas−
tiach CNS“.

MUDr. Eugen Frišman , vo vednom od−
bore Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizer−
tačnú prácu na tému: „Úloha kyslíkových
radikálov a antioxidačných enzýmov v pato−
lógii a klinike popálenín“.

MUDr. Monika Grochová, vo vednom
odbore Chirurgia, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Zmeny sliznice gas−
trointestinálneho traktu u kriticky chorých“.

MVDr. Emília Hijová , vo vednom odbo−
re Normálna a patologická fyziológia, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému:
„Vplyv akútnej a chronickej intoxikácie kad−
miom na vybrané parametre antioxidačnej
ochrany u potkanov“.

Informácie zo zasadnutí
Vedenia UPJŠ

a Kolégia rektora UPJŠ

prerokovanie a zaujatie stanoviska k pro−
jektu získania areálu Malinovského ka−
sární v Košiciach

schválenie Organizačného poriadku Štu−
dentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

prerokovanie návrhu Vyhlášky Minister−
stva školstva Slovenskej republiky o po−
skytovaní motivačných štipendií študen−
tom vysokých škôl

prerokovanie informačnej správy o pre−
verení vlastníckych vzťahov medzi UPJŠ
v Košiciach, FNLP Košice a tretími sub−
jektmi na základe podpísaných zmlúv,
týkajúcich sa telekomunikačných a dá−
tových sietí

informácie o postupnej elektronickej a vi−
zuálnej prolongácii personálnych iden−
tifikačných kariet (PIK) na UPJŠ

prerokovanie návrhu Organizačného po−
riadku Ústavu filologických a sociálnych
vied

prerokovanie správy o Rozvojových zá−
meroch UPJŠ

prerokovanie informatívnej správy o pl−
není rozpočtu UPJŠ za I. polrok 2005

prerokovanie časového a obsahového
plánu zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v
Košiciach na akademický rok 2005/2006

prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Roz−
hodnutiu rektora č. 15/2005, ktorým sa
vydáva Poriadok doktorandského štúdia
na UPJŠ v Košiciach

informácia o schválení centrálneho roz−
vojového projektu IT 2005 „Zabezpeče−
nie prístupu do elektronickej kolekcie
databáz PROQUEST 5000 International
pre konzorcium slovenských univerzít“,
ktorý predložila Univerzitná knižnica
UPJŠ Ministerstvu školstva SR

prerokovanie návrhu Smernice č. 1/2005
pre štúdium študentov UPJŠ v Košiciach
na zahraničných univerzitách v rámci
programu SOCRATES – ERASMUS, ktorá
vymedzuje základné pojmy, povinnosti
koordinátora študentskej mobility, práva
a povinnosti študenta mobility Socrates/
Erasmus a postup pri uznávaní štúdia v
zahraničí v rámci programu Socrates/
Erasmus

prerokovanie dôvodovej správy k Smer−
nici o tvorbe a použití finančných fon−
dov na UPJŠ Slávnostné Kolégium rektora
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MUDr. Radomír Hredzák, vo vednom
odbore Gynekológia a pôrodníctvo, ktorý
úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému:
„Kryokonzervácia v asistovanej reprodukcii“.

MUDr. Vladimír Ječmínek, vo vednom
odbore Chirurgia, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Sdružená poraně−
ní pánve“.

RNDr. Stanislava Jergová, vo vednom od−
bore Všeobecná biológia, ktorá úspešne obhá−
jila dizertačnú prácu na tému: „Štúdium me−
chanizmov zápalovej a neuropatickej bolesti
v experimentálnych modeloch u potkana“.

MUDr. Erika Komanová, vo vednom od−
bore Vnútorné choroby, ktorá úspešne ob−
hájila dizertačnú prácu na tému: „Možnosti
diferenciálnej diagnostiky supraventrikulár−
nych tachydysrytmií“.

MUDr. Katarína Kriegerová, vo vednom
odbore Chirurgia, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Diagnostika tep−
nových končatinových lézií metódou digitál−
nej subtrakčnej angiografie“.

MUDr. Pavol Kristian, vo vednom odbore
Vnútorné choroby, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Poškodenie peče−
ne pri vírusových ochoreniach“.

MUDr. Karol Kyslan, vo vednom odbore
Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Krátkodobá antibiotická pro−
fylaxia v abdominálnej chirurgii“.

MUDr. Ľubomír Lachváč, vo vednom
odbore Chirurgia, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Ako zvýšiť úspeš−
nosť operačnej liečby stresovej inkontinen−
cie moču u žien“.

MUDr. Ladislav Lukáč, vo vednom od−
bore Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizer−
tačnú prácu na tému: „Operačná liečba in−
stabilného hrudníka“.

MUDr. Želmíra Macejová, vo vednom
odbore Vnútorné choroby, ktorá úspešne
obhájila dizertačnú prácu na tému: „Prolak−
tín, možnosti imunomodulácie u autoimu−
nitných ochorení“.

MUDr. Žaneta Majerníková, vo vednom
odbore Stomatológia, ktorá úspešne obháji−

la dizertačnú prácu na tému: „Analýza vzni−
ku recidívy po chirurgickej terapii leukopla−
kií a benígnych tumorov“.

RNDr. Marcela Martončíková, vo ved−
nom odbore Všeobecná biológia, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému:
„Rostrálna migračná dráha potkana v skorom
postnatálnom období“.

MVDr. Gabriela Mojžišová, vo vednom
odbore Farmakológia, ktorá úspešne obháji−
la dizertačnú prácu na tému: „Poškodenie
srdcového svalu potkanov antracyklínovými
antibiotikami: možnosti farmakologického
ovplyvnenia“.

MUDr. Anna Moon, vo vednom odbore
Chirurgia, ktorá úspešne obhájila dizertačnú
prácu na tému: „Mikrochirurgické operácie
v oblasti ruky“.

MUDr. Radoslav Morochovič , vo ved−
nom odbore Chirurgia, ktorý úspešne obhá−
jil dizertačnú prácu na tému: „Chirurgická
diagnostika difúznych pľúcnych parenchý−
mových ochorení“.

MUDr. Joäo Babtista Ferreira Muel, vo
vednom odbore Gynekológia a pôrodníctvo,
ktorý úspešne obhájil dizertačnú prácu na
tému: „Glucocorticoid – induced postmeno−
pausal osteoporosis“.

MUDr. Peter Olexa, vo vednom odbore
Vnútorné choroby, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Dysfunkcia auto−
nómneho nervového systému a prognóza
chorých s akútnym infarktom myokardu“.

RNDr. Tomáš Ondrejčák , vo vednom
odbore Všeobecná biológia, ktorý úspešne
obhájil dizertačnú prácu na tému: „Trauma−
tické poškodenie miechy. Detekcia a ovplyv−
nenie procesov sekundárneho poškodenia.“

MUDr. Peter Pažinka, vo vednom odbore
Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Diagnostický a terapeutický
prínos laparoskopie u chronických bolestí v
oblasti malej panvy z pohľadu chirurga“.

MUDr. Peter Samek, vo vednom odbore
Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Cirkulujúce nádorové bunky
u pacientov s nádormi gastrointestinálneho

prerokovanie návrhu konkrétnych pod−
mienok na obsadzovanie funkcií profe−
sorov na pedagogických a výskumných
pracoviskách s celoškolskou pôsobnos−
ťou na UPJŠ

prerokovanie návrhu všeobecných krité−
rií na obsadzovanie funkcií profesorov a
docentov na pedagogických a výskum−
ných pracoviskách s celoškolskou pôsob−
nosťou na UPJŠ

prerokovanie návrhu Dodatku č. 2 k Or−
ganizačnému poriadku UPJŠ v Košiciach

Informácie zo zasadnutí
Vedeckej rady UPJŠ

schválenie zmien v Rokovacom poriad−
ku Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach v po−
dobe Dodatku č. 3 k Rokovaciemu po−
riadku Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach

schválenie správy o Hodnotení úrovne
vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ v
Košiciach za akademický rok 2003/2004

schválenie správy o Hodnotení úrovne v
oblasti vedeckovýskumnej činnosti na
UPJŠ v Košiciach v roku 2004

Schválenie správy o medzinárodných
vzťahoch UPJŠ v Košiciach v roku 2004

Informácie zo zasadnutí
Akademického senátu UPJŠ

schválenie Výročnej správy o hospodá−
rení na UPJŠ za r. 2004

prerokovanie návrhu zmien v Študijnom
poriadku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach pre bakalárske a magisterské
štúdium

schválenie zmien v Štatúte Fakulty verej−
nej správy UPJŠ v Košiciach

schválenie Správy o činnosti Akademické−
ho senátu UPJŠ od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2005

schválenie Organizačného poriadku úče−
lového zariadenia AKADEMIK UPJŠ v Ko−
šiciach

schválenie návrhu zmien v Štatúte UPJŠ
v zmysle Dodatku č. 2 k Štatútu UPJŠ

Informácie zo zasadnutí
Správnej rady UPJŠ

prerokovanie aktuálnych otázok rozvoja
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Slávnostný príhovor rektora UPJŠ



6 UNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITAS Šafarikiana

traktu so zameraním na karcinóm
hrubého čreva a pankreasu“.

RNDr. Jana Schmuczerová,
vo vednom odbore Všeobecná
biológia, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Vplyv
genetického polymorfizmu na
frekvenciu chromozómových
aberácií a na hladinu vitamínov“.

MUDr. Ingrid Schusterová,
vo vednom odbore Pediatria, kto−
rá úspešne obhájila dizertačnú
prácu na tému: „Rizikové faktory
kardiovaskulárnych chorôb
(obezita, dyslipidémia, pozitívna
rodinná anamnéza) a výška tlaku
u detí a adolescentov“.

MUDr. Vladimíra Schwar−
tzová, vo vednom odbore Stoma−
tológia, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Erup−
cia zubov múdrosti a jej komplikácie“.

MUDr. Marek Šoltés, vo vednom odbo−
re Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertač−
nú prácu na tému: „Stratifikácia náročnosti
laparoskopickej cholecystektómie na zákla−
de rizikových parametrov“.

MUDr. Marián Stančák, vo vednom od−
bore Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizer−
tačnú prácu na tému: „Infekčné komplikácie
drenážnych operácií pre hydrocefalus v det−
skom veku“.

MUDr. Milan Šudák, vo vednom odbore
Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Rektoanálna manometria u
pacientov s nízkou prednou resekciou rekta“.

MUDr. Róbert Švihla, vo vednom odbo−
re Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizertač−
nú prácu na tému: „Liečba defektov kĺbnej
chrupky transplantáciou autológnych kulti−
vovaných chondrocytov“.

MUDr. Silvia Toporcerová, vo vednom
odbore Gynekológia a pôrodníctvo, ktorá
úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému:
„Optimalizácia gonadotropínovej liečby v
cykloch in vitro fertilizácie“.

MUDr. Štefan Tóth, vo vednom odbore
Vnútorné choroby, ktorý úspešne obhájil di−
zertačnú prácu na tému: „Význam oxygeno−
terapie v liečbe chronickej respiračnej insu−
ficiencie“.

MUDr. Norbert Torma, vo vednom od−
bore Chirurgia, ktorý úspešne obhájil dizer−
tačnú prácu na tému: „Včasná laboratórna
diagnostika akútnej nekrotickej pankreatitídy“.

MUDr. Eduard Veseliny, vo vednom od−
bore Vnútorné choroby, ktorý úspešne ob−
hájil dizertačnú prácu na tému: „Achalázia
pažeráka – hodnotenie liečebných modalít“.

MUDr. Marianna Zábavníková, vo ved−
nom odbore Chirurgia, ktorá úspešne obhá−
jila dizertačnú prácu na tému: „Možnosti
chirurgickej liečby jednostranných rázštepo−
vých chýb pery a podnebia“.

RNDr. Jozef Židzik, vo vednom odbore
Všeobecná biológia, ktorý úspešne obhájil
dizertačnú prácu na tému: „Význam biomar−
kerov pri hodnotení vplyvu environmentál−
nej expozície na poškodenie DNA“.

RNDr. Rastislav Andrejco, vo vednom
odbore Fyzika kondenzovaných látok a akus−
tika, ktorý úspešne obhájil dizertačnú prácu
na tému: „Magnetic after−effect in amorpho−
us ferromagnetic alloys“.

RNDr. Jozef Bednarčík, vo vednom od−
bore Fyzika kondenzovaných látok a akusti−
ka, ktorý úspešne obhájil dizertačnú prácu
na tému: „Štruktúra a magnetické vlastnosti
práškových materiálov na báze kobaltu“.

RNDr. Radoslav Bučík , vo vednom od−
bore Jadrová a subjadrová fyzika, ktorý úspeš−
ne obhájil dizertačnú prácu na tému: „The
fluxes of secondary gamma rays observed at
low earth polar orbit“.

RNDr. Mária Čekanová, vo vednom od−
bore Genetika, ktorá úspešne obhájila dizer−
tačnú prácu na tému: „Mechanisms of growth
modulation of human lung cancer cells by
pulmonary fibroblasts“.

RNDr. Diana Fedunová, vo vednom od−
bore Biochémia, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Modifikácia vlast−
ností hemových proteínov pomocou polya−
niónov“.

RNDr. Martin Gmitra, vo vednom odbo−
re Fyzika kondenzovaných látok a akustika,
ktorý úspešne obhájil dizertačnú prácu na
tému: „Využitie prin−
cípov samoorganizá−
cie v simuláciách
magnetických systé−
mov“.

RNDr. Jana Haj−
duková, vo vednom
odbore Diskrétna
matematika, ktorá
úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na
tému: „The Stable
Partition Problem“.

RNDr. Alexander
Hanudeľ, vo vednom
odbore Analytická
chémia, ktorý úspeš−
ne obhájil dizertačnú
prácu na tému: „Štú−
dium acidobázických

vlastností vybraných derivátov
2,3−dioxoindolu“.

RNDr. Milan Hudec, vo ved−
nom odbore Programové a infor−
mačné systémy, ktorý úspešne
obhájil dizertačnú prácu na
tému: „Syntéza a rozpoznávanie
reči“.

RNDr. Jozef Hritz, vo ved−
nom odbore Biofyzika, ktorý
úspešne obhájil dizertačnú prá−
cu na tému: „Molekulárne mo−
delovanie interakcie hypericínu
a forbolesterov s biologicky re−
levantnými proteínmi“.

RNDr. Miriam Jadroňová, vo
vednom odbore Teória vyučova−
nia fyziky, ktorá úspešne obháji−
la dizertačnú prácu na tému:
„Nové prístupy vo vyučovaní op−
tiky na gymnáziu“.

Mgr. Lucia Kubovčáková , vo vednom
odbore Fyziológia živočíchov, ktorá úspeš−
ne obhájila dizertačnú prácu na tému:
„Knockout“ myši ako model pre štúdium me−
chanizmov rozvoja stresovej reakcie“.

RNDr. Richard Malík, vo vednom odbo−
re Biochémia, ktorý úspešne obhájil dizer−
tačnú prácu na tému: „Antibiotická rezisten−
cia u baktérií tráviaceho traktu prežúvavcov“.

RNDr. Monika Molnárová , vo vednom
odbore Diskrétna matematika, ktorá úspeš−
ne obhájila dizertačnú prácu na tému: „Peri−
odic properties of matrices in max−plus al−
gebra“.

RNDr. Mária Piknová, vo vednom odbo−
re Biochémia, ktorá úspešne obhájila dizer−
tačnú prácu na tému: „Genetická variabilita
a restrikčno−modifikačné systémy anaerób−
nych baktérií“.

RNDr. Martina Regensbogenová , vo ved−
nom odbore Genetika, ktorá úspešne obhá−
jila dizertačnú prácu na tému: „Genetická
variabilita bachorových ciliát, archebaktérií
a eubaktérií“.

RNDr. Katarína Reiffová, vo vednom od−
bore Analytická chémia, ktorá úspešne obhá−
jila dizertačnú prácu na tému: „Planárne chro−
matografické techniky v analýze prebiotík“.

Slávnostné chvíle umocnilo sláčikové kvarteto košického Konzervatória

Pohľad na absolventov doktorandského štúdia
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RNDr. Mária Richterová, vo vednom
odbore Biofyzika, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Statické a dyna−
mické vlastnosti membrán a vezikúl“.

RNDr. Monika Šuleková, vo vednom od−
bore Analytická chémia, ktorá úspešne ob−
hájila dizertačnú prácu na tému: „Štruktúra,
spektrálne charakteristiky, acidobázické a
komplexotvorné vlastnosti a analytické vyu−
žitie 2−[2−(4−metoxy−fenylamino)−vinyl]−
1,3,3−trimetyl−3H−indolia hemisulfátu“.

RNDr. Vladimíra Tomečková, vo vednom
odbore Biochémia, ktorá úspešne obhájila
dizertačnú prácu na tému: „Spektrálny fluo−
rescenčný monitoring životných funkcií mi−
tochondrií, niektorých metabolických pocho−
dov a účinku xenobiotík“.

RNDr. Jana Tóthová, vo vednom odbore
Fyzika kondenzovaných látok a akustika, kto−
rá úspešne obhájila dizertačnú prácu na

tému: „Dynamika polymérov v roztoku s hyd−
rodynamickou pamäťou“.

RNDr. Ľubica Triščíková , vo vednom
odbore Anorganická chémia, ktorá úspešne
obhájila dizertačnú prácu na tému: „Kya−
nokomplexy striebra s N−donorovými ligan−
dami“.

RNDr. Adriana Zeleňáková , vo vednom
odbore Fyzika kondenzovaných látok a akus−
tika, ktorá úspešne obhájila dizertačnú prá−
cu na tému: „Doménová štruktúra jemnozr−
ných magneticky mäkkých materiálov“.

JUDr. Júlia Ondrová, vo vednom odbo−
re Ústavné právo, ktorá úspešne obhájila di−
zertačnú prácu na tému: „Konanie o súlade
právnych predpisov pred Ústavným súdom
Slovenskej republiky a Ústavným súdom
Českej republiky“.

JUDr. Alena Krunková, vo vednom odbore
Ústavné právo, ktorá úspešne obhájila dizer−

tačnú prácu na tému: „Referendum ako for−
ma priamej demokracie v modernom štáte“.

JUDr. Rudolf Manik, vo vednom odbore
Ústavné právo, ktorý úspešne obhájil dizer−
tačnú prácu na tému: „Ústavné postavenie
prezidenta SR v kontexte európskeho konšti−
tucionalizmu“.

Po slávnostnom sľube a odovzdaní diplo−
mov predniesol slávnostný prejav rektor UPJŠ
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. V mene
nositeľov nových vedecko−akademických hod−
ností vystúpil s ďakovným príhovorom MUDr.
Eduard Veseliny. Na záver slávnostného zasad−
nutia Vedeckej rady UPJŠ slávnostnú atmosfé−
ru umocnili tóny hudby v podaní sláčikového
kvarteta košického Konzervatória.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Pracovné konanie tohto pedagogického
dňa otvorila v zasadačke fakulty doc. JUDr.
Mária Bujňáková, CSc., dekanka Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach. Vo svojom vstup−
nom referáte venovala pozornosť najmä ak−
tuálnym otázkam rozvoja fakulty, príprave
nového akademického roka 2005/2006, vy−
tvoreniu vhodných materiálnych a personál−
nych podmienok potrebných pre úspešné
zvládnutie náročných úloh v zložitých eko−
nomických podmienkach, v ktorých sa fakul−
ta nachádza. Veď obdobie zložitej ekonomic−
kej transformácie, v ktorom sa vysoké škol−
stvo nachádza, kladie zvýšené nároky na prá−
cu pedagógov a tiež aj študentov.

Právnická fakulta v uplynulom akademic−
kom roku bola hodnotená Akreditačnou ko−
misiou Slovenskej republiky. Na základe po−
súdenia akreditačného spisu a následne roz−
hodnutím ministra školstva SR, fakulta má
akreditovaný študijný program bakalárskeho
štúdia v odbore právo, magisterského štúdia
v odbore právo a doktorandského štúdia v
odbore občianske právo, trestné právo, ob−
chodné a finančné právo, ústavné právo a
dejiny štátu a práva.

V akademickom roku 2005/2006 prvýkrát
na Právnickej fakulte UPJŠ budú študovať štu−
denti prvého ročníka v bakalárskom študij−
nom programe, ktorý trvá štyri roky a násled−
ne jeden rok magisterského študijného
programu. Kreditové štúdium si bude vyža−
dovať zvýšené nároky na prácu katedier a jej
učiteľov a zároveň bude klásť aj vyššie po−
žiadavky aj na študentov. Priebežná kontro−
la štúdia si bude vyžadovať oveľa väčšiu an−
gažovanosť učiteľov pri príprave jej jednotli−
vých foriem a užší kontakt so študentmi vo

PEDAGOGICKÝ DEŇ UČITEĽOV NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UPJŠ

Dňa 12. 9. 2005, podobne ako aj po minulé roky v septembri, sa na začiatku nového
akademického roka uskutočnil Pedagogický deň učiteľov Právnickej fakulty UPJŠ v Koši−
ciach.

vzdelávacom procese. Avšak zvýšený počet
prijatých študentov bude dosť náročný pre
realizáciu individuálneho prístupu vo vzťa−
hu učiteľ – študent.

Po dlhšom čase sa podarilo na fakulte
inštitucionalizovať Ústav európskeho práva
ako špecializované pracovisko fakulty zame−
rané predovšetkým na systematické a vedec−
ké skúmanie európskych právnych noriem,
ktoré v budúcnosti bude zároveň v úzkej sú−
činnosti s katedrami fakulty poskytovať štu−
dentom fakulty dostupné informácie o európ−
skom práve.

September 2005 sa stal pre Právnickú fa−
kultu prelomový aj z dôvodu otvorenia zre−
konštruovaných priestorov v suteréne fakul−
ty, kde budú vytvorené optimálnejšie pod−
mienky pre štúdium a pre prácu právnych
kliník. Podobne aj novootvorená študovňa
bude poskytovať dostatok možností ako vy−
užiť voľný časový fond na štúdium priamo v
priestoroch fakulty. Vedenie fakulty počíta aj
s otvorením predajne právnickej literatúry
nielen vydavateľstiev pôsobiacich na našom
slovenskom knižnom trhu, ale aj zahranič−
ných vydavateľstiev.

Doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., prode−
kan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
oboznámil prítomných s aktuálnymi otázka−
mi pedagogického procesu v novom akade−
mickom roku 2005/2006 – najmä s proble−
matikou kreditového štúdia. Paralelne pre−
biehajúci kreditový systém štúdia a nekredi−
tové štúdium, ako aj začínajúce bakalárske
štúdium, kladú zvýšené nároky na organizá−
ciu pedagogického procesu, na disciplínu a
poriadok. Okrem povinných predmetov majú
študenti na výber celú škálu povinne voliteľ−

ných a výberových predmetov v kreditovej
forme štúdia.

S aktuálnymi otázkami vedecko−výskum−
nej činnosti, so zapojením učiteľov do rieše−
nia grantových projektov VEGA, KEGA a ďal−
ších vedeckovýskumných zahraničných pro−
jektov, či so zapojením najmä mladších ko−
legov do riešenia vedeckovýskumných pro−
jektov, s problematikou doktorandského štú−
dia a čiastočnými výsledkami publikačnej
činnosti účastníkov tejto pedagogickej kon−
ferencie oboznámila prodekanka Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Mária
Kiovská, CSc.

O zahraničných vzťahoch Právnickej fa−
kulty UPJŠ v Košiciach a o pracovisku vý−
počtovej techniky informoval prodekan pre
zahraničné styky JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Aj keď kvalita vybavenosti jednotlivých pra−
covísk fakulty počítačovom technikou má
ďaleko od spokojnosti jej užívateľov, napriek
tomu nastalo aj v tejto oblasti zlepšenie. V
procese riadenia fakulty narastá počet infor−
mácií, ktoré sú realizované v elektronickej
forme. Počnúc akademickým rokom 2005/
2006 fakulta prechádza na nový akademic−
ký informačný systém, ktorý má svoje veľké
výhody, ale zároveň vyžaduje zodpovedný
a precízny prístup zo strany jednotlivých re−
ferátov, katedier, učiteľov, ale aj samotných
študentov.

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

Na záver pedagogického dňa pani dekan−
ka popriala v novom akademickom roku
2005/2006 všetkým učiteľom, ostatným za−
mestnancom a študentom fakulty veľa zdra−
via, šťastia, optimizmu a pohody v osobnom
i pracovnom živote.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.,
PrávF UPJŠ
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Účastníci konferencie

Minister životného prostredia SR prof. RNDr. L. Miklós, DrSc., odovzdá−
va riaditeľovi BZ UPJŠ doc. RNDr. S. Mochnackému, CSc., ďakovný list

55. VÝROČIE ZALOŽENIA BOTANICKEJ ZÁHRADY
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Po otvorení slávnostnej časti konferen−
cie riaditeľom Botanickej záhrady UJPŠ doc.
RNDr. Sergejom Mochnackým, CSc., pred−
niesli príhovor prof. RNDr. Alexander Fe−
her, DrSc. – prorektor pre vedeckú činnosť
a informačné technológie UPJŠ a JUDr.
Zdenko Trebuľa – primátor mesta Košice. V
ďalšej časti nasledovala prezentácia vyžia−
daných referátov. V úvodnom referáte ria−
diteľ Botanickej záhrady UPJŠ „Botanická
záhrada UPJŠ – 55 rokov vzniku a činnosti“
oboznámil účastníkov zhromaždenia s čin−

V dňoch 21. – 22. júna 2005 si zamest−
nanci Botanickej záhrady UPJŠ a odbor−
ná verejnosť pripomenuli 55. výročie za−
loženia a existenciu Botanickej záhrady
v Košiciach. Pri tejto príležitosti sa usku−
točnila vedecká konferencia „Súčasnosť
a budúcnosť botanických záhrad a arbo−
rét v Slovenskej republike“.

Otvorenie slávnostného zhromaždenia. Sprava – prof. RNDr. A.
Feher, DrSc. – prorektor UPJŠ, JUDr. Z. Trebuľa – primátor mesta

Košice, doc. RNDr. S. Mochnacký, CSc. – riaditeľ BZ UPJŠ

nosťou a výsledka−
mi, ktoré inštitúcia
zabezpečovala v po−
sledných piatich ro−
koch. Ďalej spome−
nul zmeny v legisla−
tívnej oblasti (nove−
la zákona o vyso−
kých školách, zara−
denie Botanickej zá−
hrady medzi chráne−
né územia, Štatút
UPJŠ, interné univer−
zitné predpisy a ďal−
šie), ktoré pozitívne
prispeli k zabezpe−
čovaniu úloh na pra−
covisku. V závere
príspevku vymeno−
val úlohy na najbliž−
šie obdobie v čin−
nosti Botanickej zá−
hrady UPJŠ. Nasle−

dovala prezentácia
vyžiadaných referá−
tov. Prof. Ing. J. Su−
puka, DrSc. – „Bota−
nické záhrady ako
objekty vedy, kultú−
ry a estetickej výcho−
vy“, prof. RNDr. P.
Eliáš, CSc. – „Bota−
nické záhrady dnes a
zajtra“, prof. Ing. L.
Paule, CSc., – „Bota−
nické záhrady – od
zbierok po vedecké
ustanovizne“ a prof.
Ing. I. Vološčuk,
DrSc., – „Význam
botanických záhrad
a arborét pre ochra−

nu prírody a výchovno−vzdelávací proces“.
V svojich príspevkoch prezentovali význam
a opodstatnenosť botanických záhrad v kon−
texte so zabezpečovaním edukačnej, vedec−
kej, kultúrnej a osvetovej činnosti a načrtli
perspektívy botanických záhrad v ďalšom
období pri zabezpečovaní základných funk−
cií, ktoré napomáhajú v ochrane a tvorbe
životného prostredia a prispievajú k jeho tr−
valo udržateľnej budúcnosti.

V čase vyhradenom na exkurziu v Bota−
nickej záhrade UPJŠ navštívil účastníkov kon−
ferencie prof. RNDr. László Miklós, DrSc. –
minister životného prostredia SR a odovzdal
ďakovný list Botanickej záhrade UPJŠ za mi−
moriadne výsledky a dlhoročný prínos v sta−
rostlivosti o životné prostredie.

Druhý deň konferencia pokračovala prí−
spevkami, ktoré boli rozdelené do dvoch blo−
kov a prehliadkou posterov. V 11 príspevkoch
a na 7 paneloch boli prezentované výsledky
činnosti jednotlivých inštitúcií z oblasti edu−
kácie, výskumu, výchovy a predstavené vízie
a plány do budúcich aktivít. Z konferencie sa
pripravuje zborník referátov a posterov.

Na konferencii sa zúčastnilo 40 účastní−
kov z botanických záhrad a arborét, inštitú−
cií z výrobnej praxe, vysokých škôl a vedec−
kých ustanovizní.

Finančné zabezpečenie prípravy a samot−
ný priebeh konferencie bol zabezpečený z
konferenčných poplatkov, príjmov Botanickej
záhrady UPJŠ a zo sponzorských príspevkov.

Konferencia splnila ciele a poukázala na
životaschopnosť a dôležitosť Botanickej zá−
hrady UPJŠ aj v ďalšom období.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ BZ UPJŠ
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V súlade s Programovým vyhlásením ve−
denia UPJŠ na obdobie rokov 2003 až 2007,
ktoré bolo rozpracované v Dlhodobom zá−
mere Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach na roky 2004 až 2010, je jedným z
hlavných cieľov vedenia Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach založenie fakulty
humanitného zamerania, čím by sa posilnila
vyvážená spolupráca odborníkov v lekár−
skych, prírodovedeckých, právnických, eko−
nomických a filozofických vedách.

V nadväznosti na rozvojové zámery UPJŠ
a v súlade s článkom 6 Štatútu UPJŠ vznikol
Ústav filologických a sociálnych vied
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach ako pedagogické a výskumné
pracovisko UPJŠ s celouniverzitnou pô−
sobnosťou.

Poslaním Ústavu filologických a so−
ciálnych vied UPJŠ je realizovať vyso−
koškolské vzdelávanie študentov UPJŠ
v oblasti filologických a sociálnych
vied na základe tvorivého vedeckého
bádania.

Absolvent bakalárskeho štúdia vy−
sokoškolského štúdia študijného
programu Psychológia má mať ucele−
ný obraz o systéme a súčasnom stave
psychologických disciplín v kontexte
spoločenských, biologických a homi−
nistických vied. Môže sa úspešne uplat−
niť v praxi nielen ako asistent profesio−
nálnych psychológov, ale tiež aj v ši−
rokej palete profesií vyžadujúcich kva−
lifikovanú prácu s ľuďmi (rozličné so−
ciálne inštitúcie, úrady práce a pod.).

Absolvent magisterského stupňa v
študijnom programe Psychológia by si
mal osvojiť špecializované zručnosti,
spôsobilosti a vedomosti (najmä z apli−
kovaných psychologických disciplín),
umožňujúce mu kvalifikovaný výkon
profesie psychológa a to tak v oblasti
praxe, ako aj vedeckého výskumu. Špe−
cifickou črtou magisterského štúdia je
akcent na sociálno−psychologické za−
meranie. Popri štandardnej všeobecnej
príprave (a zodpovedajúcim kompe−
tenciám umožňujúcim mu uplatnenie
v širokej škále profesijných zaradení)
tak má byť absolvent tejto školy pripra−
vený uplatniť sa ako vysokošpecializo−
vaný odborný pracovník najmä v ob−
lasti aplikovanej sociálnej psychológie
a psychológie práce.

Absolvent doktorandského štúdia v
študijnom programe Sociálna psycho−
lógia a psychológia práce sa spoľahli−
vo orientuje v najnovších poznatkoch,
ktoré prináša vedecký výskum a prax v
danej oblasti. Je spôsobilý tieto poznat−
ky nielen s hlbokou znalosťou relevant−
nej teórie kriticky posudzovať, ale do−
káže aj samostatne projektovať a reali−

ÚSTAV FILOLOGICKÝCH A SOCIÁLNYCH VIED
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

zovať vlastnú výskumnú činnosť. Na vysokej
úrovni ovláda metodológiu psychologické−
ho skúmania, a tak isto aj najmodernejšie šta−
tistické postupy analýzy a vyhodnocovania
údajov z výskumu. Jeho vedomosti a zruč−
nosti v danom odbore predstavujú európsky
štandard začínajúceho vedeckého pracovní−
ka.

Absolvent bakalárskeho stupňa v študij−
nom programe Anglistika a amerikanistika
nadobúda kľúčové vedomosti v rámci jed−
notlivých lingvistických, literárnovedných a

Pre všetkých uchádzačov o štúdium platia nasledujúce podmienky:

Termín podania prihlášok:

Termín prijímacej skúšky:

Adresa pre podanie prihlášky:

Obsah prihlášky:

Forma a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:

Spôsob úhrady poplatku:

Predpísaná študijná literatúra:

a) úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončené maturitnou skúškou,
b) úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

do 1. decembra 2005

16. december 2005

Ústav f ilologických a sociálnych vied UPJŠ, Moyzesova 50, 040 01 Košice

a) Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ spolu s potvrdením lekára o 
zdravotnej spôsobilosti na štúdium,

b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň 
konania prijímacej skúšky.

Formou prijímacej skúšky je písomný test. Uchádzači budú prijatí podľa poradia úspešnosti jeho 
absolvovania. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na prízemí budovy Rektorátu UPJŠ, Šro-
bárova 2, Košice, a to podľa kódu, ktorý bude pridelený každému uchádzačovi. Presný deň a hodinu 
zverejnenia výsledkov oznámi Univerzita uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.

Rozhodnutie rektora UPJŠ o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané každému uchádzačovi o 
štúdium písomne. Proti rozhodnutiu rektora UPJŠ o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi 
UPJŠ žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 9 zákona o vysokých školách (zákon 
č.131/2002 Z. z. v platnom znení).

Plán prijímania na akademický rok 2005/2006: 50 študentov

a) Výška poplatku: 700,- Sk
b)  Uchádzač o štúdium uhradí poplatok poštovou poukážkou typu U na 

účet Štátnej pokladnice, číslo úč tu 7000074351/8180, variabilný symbol 510 s uvedením názvu 
účtu adresáta: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice. Ústrižok zapla-
tenej poštovej poukážky uchádzač  nalepí na 3. stranu prihlášky alebo sa preukáže ústrižkom v 
deň prijímacej skúšky. Bez ústrižku uchádzač nebude pripustený k vykonaniu prijímacej skúšky. 
Uchádzačovi, ktorý uhradil príspevok a nezúčastní sa prijímacej skúšky, sa príspevok nevracia. 
O vrátenie príspevku môže požiadať iba ten uchádzač, ktorý najneskôr do 5. decembra 2005 
oznámi Univerzite, že berie prihlášku na štúdium späť, v dôsledku čoho sa konanie zastavuje.
Bližšie informácie o prijímacej skúške na štúdium bakalárskeho študijného programu v dennej 

forme „Anglistika a amerikanistika“ pre akademický rok 2005/2006 budú poskytnuté uchádzačom o 
štúdium najmenej 2 týždne pred termínom prijímacej skúšky.

Stredoškolské učebnice angličt iny, úroveň vyššieho stupňa maturitnej skúšky B2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
vypisuje prijímacie skúšky na štúdium bakalárskeho študijného programu v dennej forme

pre akademický rok 2005/2006
„Anglistika a amerikanistika“

literárnohistorických disciplín. Absolvent
ovláda praktické jazykové zručnosti študo−
vaného jazyka podľa stupnice Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky,
získava prehľad o metódach lingvistickej ana−
lýzy textu, praktické prekladateľské znalosti.
Nachádza uplatnenie v pozícii kultúrneho,
osvetového pracovníka, redaktora alebo pre−
kladateľa v oblasti právnych, prírodovedných
a medicínskych odborných textov.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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(Príhovor riaditeľky UK UPJŠ v Košiciach Mgr.
Daniely Džuganovej)

Vážený pán rektor, vážená pani dekan−
ka, vážené dámy a páni!

Je mi nesmiernym potešením stáť tu dnes
pred vami a byť svedkom, či akýmsi symbo−
lickým predrečníkom udalosti, ktorá sa iste
zapíše do dejín nielen Univerzitnej knižni−
ce, Právnickej fakulty, ale najmä Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Keď som si koncom augusta prečítala na
našom univerzitnom webe harmonogram
chronologických udalostí školského roka
2005/2006 a na prvom mieste som zazna−
menala slávnosť dnešného dňa, bola som
potešená. Univerzitná knižnica UPJŠ ako
univerzitné pracovisko konečne po mnohých
rokoch našla po pracovisku na Lekárskej fa−
kulte ďalšie dôstojné miesto, kde bude po−
skytovať nielen svoje knižničné a informač−
né služby pre učiteľov a študentov tejto uni−
verzity, ale tiež priestory tohto pracoviska
budú slúžiť na ďalšie vzdelávacie aktivity –
prednášky, kurzy a semináre, príležitostné
výstavy a ďalšie formy informačného vzde−
lávania.

Nové pracoviská v suteréne tvoria dve
spojené študovne s poskytovaním informač−
ných a referenčných služieb, Európske do−
kumentačné centrum (vrátane konzultačnej
služby), požičovňa (vrátane skladových
priestorov) a samoobslužné kopírovanie pre
študentov (s celkovou rozlohou 380 metrov

PRÁVNICKÁ KNIŽNICA OTVORILA BRÁNU INFORMÁCIÁM

Deň 13. 9. 2005 sa v kalendáriu Univerzitnej knižnice UPJŠ, ako aj Právnickej fakulty
UPJŠ zapíše červeným písmom. V uvedený deň sa totiž uskutočnil slávnostný akt otvore−
nia Právnickej knižnice.

Slávnostného otvorenia a úvodného slova sa pred zrakmi pozvaných hostí ujala de−
kanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., ktorá osobitne privítala Jeho
magnificenciu, rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr. Vladimí−
ra Babčáka, CSc., primátora mesta Košice JUDr. Zdenka Trebuľu, riaditeľku Univerzitnej
knižnice Mgr. Danielu Džuganovú, ako aj ostatných významných hostí.

štvorcových v suteré−
ne a 130 metrov
štvorcových na prí−
zemí). Budú slúžiť
všetkým návštevní−
kom/používateľom
Univerzitnej knižni−
ce a len pre zaujíma−
vosť uvediem, že v
roku 2004 ich počet
dosiahol číslo
21 132 používate−
ľov. Sú vybavené
modernou výpočto−
vou technikou –
všetkých 10 počíta−
čov je pripojených
na internet a ich ďal−
šie rozširovanie je
otázkou ďalších
úspešných projektov. Na používateľských po−
čítačoch je prioritne nastavená webová strán−
ka UK s ponukou prístupov do verejného ka−
talógu UK, ako aj iných knižníc SR, alebo vo
svete, ako aj predplatených či voľne dostup−
ných elektronických informačných zdrojov.

A keď už hovorím o informačných zdro−
joch, dovoľte, aby som vám predstavila na−
šich milých hostí, zástupcov spoločnosti Al−
bertina Icome v Bratislave. Mgr. Ladislava Svr−
šeka a Mgr. Luciu Lazarovú. Táto spoločnosť
spoločne s nami pripravila pre všetkých pou−
žívateľov Právnickej knižnice jednu zo sprie−
vodných akcií dnešného slávnostného dňa.

Tou akciou sú voľné
prístupy do databáz:

Gale Crime and
Justice Collection – s
prístupom do 30. 9.
2005;

European Source
Online – s prístupom
do 11. 11. 2005;

ProQuest Digital
Dissertations (Com−
plete Abstracts) – s
prístupom do 11. 11.
2005.

Nové pracoviská
v zrekonštruovaných
priestoroch ponúka−
jú 2 911 kníh k pre−
zenčnému štúdiu v
jednej študovni na

prízemí a dvoch študovniach v suteréne. Po−
užívatelia sa tam dostanú cez kontaktný bod
pri vstupe do knižnice na prízemí na zákla−
de svojej ID karty (ISIC, ITIC) a môžu sa voľ−
ne pohybovať v celom priestore knižnice. K
dispozícii budú mať ďalších skoro 6 tisíc kn.j.
k absenčnému štúdiu, 210 zv. odborných pe−
riodík v študovniach a 287 zv. odborných
periodík v požičovni. V roku 2006 eviduje−
me v tejto knižnici 93 titulov dochádzajú−

cich periodík. Od roku 1918 sú k dispozícii
Zbierky zákonov SR a od roku 1993 aj Sbír−
ky zákonů ČR.

Zrekonštruovaním nových priestorov sa
konečne dočkalo dôstojného miesta aj Eu−
rópske dokumentačné centrum, ktoré sa sem
presťahovalo z priestorov UK na Garbiarskej
ul.14. Toto pracovisko zhromažďuje, evidu−
je a spracováva periodickú a neperiodickú
literatúru Európskeho spoločenstva, vydáva−
nú vydavateľstvom ES v Luxemburgu väčši−
nou v anglickom jazyku od roku 1995. Pre
všetky kategórie používateľov UK budú po−
skytované prezenčné výpožičné, konzultač−
né, rešeršné a reprografické služby. V marci
tohto roku rektor UPJŠ podpísal novú zmlu−
vu o jeho zriadení s definovaním práv a po−
vinností oboch zúčastnených strán. Verím,
že jeho presťahovaním priamo na Právnickú
fakultu UPJŠ vytvorili sme optimálne pod−
mienky pre vznikajúci Inštitút európskeho
práva, ako aj všetkých záujemcov o proble−
matiku EÚ.

Keď som spomenula knižničný fond, veľ−
mi rada by som vám predstavila ďalších na−
šich milých hostí. Generálneho riaditeľa Slo−
venskej národnej knižnice v Martine doc.
PhDr. Dušana Katuščáka, CSc., Mgr. Emíliu
Antolíkovú, členku Správnej rady Slovenskej
asociácie knižníc a osobitne riaditeľku Bri−
tish Council v Košiciach Mgr. Annu Kováčo−
vú. Vďaka ústretovosti British Council v Ko−
šiciach dostalo v závere roka 2004 práve toto
pracovisko Univerzitnej knižnice knižný dar

Slávnostného otvorenia a úvodného slova sa ujala dekanka
Právnickej fakulty UPJŠ

Slávnostný akt otvorenia Právnickej knižnice
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– zbierku 94 zahraničných kníh v hodnote
takmer 1 000 GBP.

A ešte raz si dovolím spomenúť knižničný
fond. Vašu pozornosť by som rada upriamila
na predajnú výstavu zahraničných kníh pod
názvom „Právo 2005“, ktorú sme pripravili v
spolupráci s kníhkupectvom Malé centrum z
Bratislavy a ktorá je situovaná v predajni skrípt
v suteréne. Pre záujemcov je otvorená dnes a
zajtra, od 10. do 16. hodiny. Srdečne teda
medzi nami vítam i pána Žemličku, reprezen−
tanta tejto firmy, ktorá už dlhodobo spolupra−
cuje s Univerzitnou knižnicou.

Vážené dámy, vážení páni,
vážim si úsilie vedenia Právnickej fakul−

ty, ako aj vedenia Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach dať myšlienku, priestor
a zabezpečiť nemalé finančné prostriedky k
dispozícii informačnému zázemiu vzdeláva−
nia a štúdia súčasných študentov, budúcich
právnikov, učiteľov, docentov a profesorov.

Ďakujem tiež mojim kolegyniam, ktoré
celé tri roky od začiatku rekonštrukcie pra−
covali v sťažených podmienkach a napriek
tomu vydržali. Osobitné poďakovanie patrí
bývalej riaditeľke Univerzitnej knižnice PhDr.
Darine Kožuchovej, ktorá túto myšlienku
začala riešiť v spolupráci s Právnickou fakul−
tou a Rektorátom UPJŠ. Všetkých vás srdeč−
ne pozdravuje.

Úplne na záver som mala pripravený ci−
tát prvej dámy USA, ktorá na slávnostnom
otvorení Univerzitnej knižnice v Bratislave v
apríli tohto roku povedala nasledujúcu vetu,
citujem: „Niet väčšej radosti pre knihovníč−
ku, ako otvárať novú knižnicu“. Tento citát
budem mať pripravený i do budúcnosti, na−
koľko verím, že v príhodnom čase vyrastie aj
pre túto univerzitu nová knižnica, ako sym−
bol vzdelanosti a kultúry akademickej obce
UPJŠ v Košiciach.

A tu niekde som chcela skončiť. V raňaj−
šej mailovej pošte som však našla jeden po−
zdravný list, ktorý je adresovaný tomuto sláv−
nostnému auditóriu, dovolím si ho vám pre−
čítať.

Mgr. Daniela Džuganová
Riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

Ing. Silvia STASSELOVÁ,
predsedníčka

Tel.: 02 59274494
Mobil: 0904 694 054
www.infolib.sk
E-mail: stassel@svf.stuba.sk

Michalská 1, 814 17 Bratislava, Slovenská republika

SLOVAK LIBRARIANS ASSOCIATION

SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV

Dnešné slávnostné otvorenie modernej Právnickej knižnice UPJŠ je významnou udalosťou nielen 
pre Právnickú fakultu UPJŠ a Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach, ale je udalosťou mimoriadneho 
významu pre celú sieť akademických knižníc na Slovensku.

Je tiež mimoriadnou udalosťou pre Spolok slovenských knihovníkov, najstaršie profesijné združenie 
knihovníkov, informačných pracovníkov a knižníc na Slovensku, v mene ktorého Vám k Vášmu pracov-
nému úspechu srdečne blahoželám!

Počet akademických knižníc na Slovensku sa blíži k čislovke 40, avšak počet modernizácií a rekon-
štrukcií akademických knižníc na celom území Slovenska sa rovná číslovke 1, aj to v intervale niekoľkých 
rokov, niekedy dokonca desaťročí. Tieto číselné vyjadrenia vhodne ilustrujú nevšednosť a vážnosť dne-
šného otváracieho ceremoniálu.

Každá akademická knižnica je neoddeliteľnou súčasťou akademického prostredia, v ktorom pôsobí. 
Zjednotený európsky akademický sektor so sebou prináša vysoké nároky na prostredie, vybavenie a 
služby akademických knižníc. Vaša pozornosť venovaná modernizácii Právnickej knižnice UPJŠ je preto 
vzorovým príkladom pre rektorov, dekanov a všetkých akademických funkcionárov ostatných vysokých 
škôl na Slovensku.

V mene slovenskej knihovníckej odbornej verejnosti vyslovujeme poďakovanie Jeho Magnificencii, 
rektorovi UPJŠ v Košiciach a Jej spectabilite, dekanke Právnickej fakulty UPJŠ, a tiež r iaditeľke Univerzit-
nej knižnice UPJŠ, Mgr. Daniele Džuganovej, za významný podiel na procese modernizácie Právnickej 
knižnice UPJŠ, ktorá sa po svojom dnešnom otvorení zaradí medzi najkrajšie a najmodernejšie vyso-
koškolské knižnice na Slovensku.

Spolok slovenských knihovníkov praje pracovnému kolektívu Vašej knižnice veľa ďalších úspechov v 
nových priestoroch, aké si pracovisko Vášho významu naozaj zaslúži!

So srdečným pozdravom za všetkých č lenov SSK

Ing. S ilvia STASSELOVÁ
predsedníčka

Spolok slovenských knihovníkov

Váž.
Mgr. Daniela Džuganová
Riaditeľka
Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach
Bratislava 13. 9. 2005

Vážená pani r iaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach,
vážený kolektív pracovníkov Právnickej knižnice UPJŠ!

Zľava: riaditeľka UK UPJŠ, rektor UPJŠ, dekanka PrávF UPJŠ Európske dokumentačné centrum
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Prijatím Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižni−
ciach (§ 8 ods. 2 písm. c), v doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štát−
nej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a dopl−
není zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici sloven−
skej boli akademické knižnice poverené ucho−
vávaním a bibliografickou registráciou kvalifi−
kačných prác a publikačnej činnosti učiteľov,
vedeckých pracovníkov a doktorandov VŠ.

Pred uvedeným obdobím sa nevenovala tej−
to problematike dostatočná pozornosť. Až táto
právna forma umožňovala v prípade akademic−
kých knižníc riešiť celý komplex problémov –
od metodologických, metodických, technolo−
gických, až po technické. Spoločným meno−
vateľom však v prípade každej vysokej školy
boli aktuálne možnosti, individuálna podpo−
ra, snaha o progresívnosť, zverejnenie výsled−
kov vedeckej činnosti (smerom dnu i navonok)
prostredníctvom databáz, kritériá na hodnote−
nie osôb a pracovísk (akreditácie, kvalifikačné
postupy, granty), podpora na riadenie vedy atď.

Pred rokom 2000 v rámci projektu Pro
Scientia (riešilo ho Združenie informačných
špecialistov na podporu vedy s rovnakým ná−

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ UČITEĽOV, VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
A DOKTORANDOV VŠ (v zrkadle predpisov…)

zvom a členom Združenia bola aj Univerzit−
ná knižnica UPJŠ v Košiciach) došlo k radi−
kálnej zmene. V rámci projektu bola budova−
ná a sprístupňovaná virtuálna báza dát o pub−
likačnej činnosti vedeckých a pedagogických
pracovníkov vysokých škôl, Slovenskej aka−
démie vied a ďalších vedeckovýskumných
ústavov na Slovensku. Akademické knižnice
sa pri spracúvaní publikačnej činnosti čoraz
častejšie stretávali s rôznymi problémami, kto−
ré považovali za dôsledok absencie smerni−
ce, resp. iného legislatívneho dokumentu, kto−
rý by bol pre evidenciu a vykazovanie publi−
kačnej činnosti záväzný nielen pre vysoké ško−
ly, ale aj pre hodnotiace pracoviská a komi−
sie. Prvý pracovný návrh smernice bol pripra−
vený v roku 2000 a akademické knižnice pod−
ľa neho viac−menej postupovali. Slovenská
asociácia knižníc, konkrétne jej Sekcia aka−
demických knižníc uvedený návrh aktualizo−
vala, doplnila a upravila podľa skúseností z
doterajšej praxe, zohľadnila relevantné pripo−
mienky akademických knižníc verejných vy−
sokých škôl, ako aj samotných vysokých škôl
a predložila MŠ SR na schválenie.

Prijatím smernice by sa mal zabezpečiť jed−
notný postup pri registrovaní a vykazovaní pub−
likačnej činnosti, vymedziť predmet bibliogra−
fickej registrácie, definovať základné pravidlá
a kategórie publikácií a ohlasov.

Smernica MŠ SR č. 13/2005−R z 31. au−
gusta 2005 o bibliografickej registrácii a
kategorizácii publikačnej činnosti a ohla−
sov – predpis záväzný pre všetky organizá−
cie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR

Príloha č. 1 – Kategórie publikačnej čin−
nosti
Príloha č. 2 – Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 – Definície základných poj−
mov

Univerzitná knižnica UPJŠ už teraz považuje
za potrebné riešiť čl. 8 uvedenej smernice (Orga−
nizácia a deľba práce pri bibliografickej registrá−
cii a vykazovaní publikačnej činnosti) prijatím
vnútorného predpisu UPJŠ za aktívnej spoluprá−
ce s Referátom pre vedeckú činnosť a informač−
né technológie UPJŠ, ako aj tvorcami AIS UPJŠ.

Mgr. Daniela Džuganová
riaditeľka UK UPJŠ

Po slávnostnom privítaní účastníkov kon−
ferencie doc. JUDr. M. Bujňákovou, dekan−
kou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, pre−
biehalo rokovanie v nasledujúcich sekciách.

V sekcii I. – Finančné právo a daňové
právo (predsedajúci – prof. JUDr. V. Babčák,
CSc., a prof. C. Kosikowski) odzneli referáty:

prof. Cezary Kosikowski: „Idealny podatnik
wedlug polskiego prawa podatkowego“
prof. Jozef Suchoža: „Systémové aspekty fi−
nančného práva a hospodárskeho práva“
doc. Márie Karfíková: „Změny v právní
úpravě daně z příjmu fyzických osob po
vstupu České republiky do Evropské unie“
prof. Vladimír Babčák: „Fiskálna decentra−
lizácia na Slovensku (vízia a skutočnosť)“
prof. Valentinovna Marina Karaseva−Sentsova:
„Proprietary nature of the tax law relations“
prof. Jerzy Malecki: „Nullum tributum sine
lege“
doc. Ladislav Balko: „Nad základnými teo−
retickými východiskami finančného práva“
prof. Algirdas Miškinis: „The reform of the
lithuanian tax system“
Dr. hab. Wiesława Miemiec: „Zasada rów−
nošci opodatkowania w orzecznictwie Try−
bunalu Konstytucyjnego“

IV. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

V dňoch 30. – 31. augusta 2005 Katedra finančného práva a daňového práva Právnickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usporiadala IV. medzinárodnú ve−
deckú konferenciu na tému: Current questions of the efficiency of public finance, fi−
nancial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe.

doc. Mária Bujňáková: „Základné zásady
daňového konania v Slovenskej republike“
prof. Zbygniew Ofiarski: „Opinia jako for−
ma uzgadniania tresci aktów normatyw−
nych regulujacych proces subwencjonowa−
nia jednostek samorzadu terytorialnego w
Polsce“
doc. Lilija Abramovna Abramčik: „The no−
nexpert taxation system for subjects of small
private business in the Republic of Belarus”
prof. Dalia Vasariené: „Two stages procee−
ding of tax disputes“
Dr. Petr Mrkývka: „Právní regulace nepří−
mých daní v obecné rovině“
Po diskusii záver prvého dňa rokovania ukon−

čila slávnostná recepcia účastníkov konferencie.
Na druhý deň v sekcii II. – Verejné finan−

cie (predsedajúci – prof. E. Ruškowski) odzneli
okrem iných i nasledujúce vystúpenia:

prof. Eugeniusz Ruškowski: „The asses−
sment of the condition of local finance and
the perspectives of its Development in Po−
land“
doc. Hana Marková: „Veřejná podpora a
dotace v rozpočtovém systému ČR“
prof. Krystyna Piotrowska−Marczak: „Prob−
lemy finansów publicznych w Polsce“

Dr. Jaroslaw Marczak: „Budźet i procedu−
ra budźetowa w Hiszpanii“
Dr. hab. J. Glumińska−Pawlic: „Nowe za−
sady odpowiedzialności za naruszenie dys−
cypliny finansów publicznych w Polsce“
doc. Mária Genrichovna Žuk: „Finance in
the economic safety system of the country”

Na konferencii vystúpili so svojimi príspev−
kami aj ďalší účastníci z Právnickej fakulty UPJŠ
a to: JUDr. Karin Prievozníková: „Niekoľko
poznámok k právnej podstate colného kona−
nia a jeho zásadám“, JUDr. Miroslav Štrkolec:
„Development of legal regulation of tax proce−
eding and tax executive proceeding in Slova−
kia“, Ing. Karolína Červená: „Public finances
in cooexion to integration of Slovakia to Euro−
pean union“.

Po diskusii na záver konferencie vystúpil
rektor našej univerzity pán prof. JUDr. Vladi−
mír Babčák, CSc. a poďakoval účastníkom za
zdarný priebeh konferencie.

Účastníci konferencie mali k dispozícii
zborník anotácií vystúpení, ktorého prílohou
bolo elektronické médium s plnými textami prí−
spevkov 62 vystupujúcich. Zostavovateľom
zborníka Current questions of the efficiency
of public finance, financial law and tax law in
the countries of Central and Eastern Europe
(Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Fa−
culty of Law. Košice 2005. – ISBN: 80−7097−
604−7) bol JUDr. Miroslav Štrkolec.

PhDr. J. čipkár, PhD.
PrávF. UPJŠ
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Košická konferencia mala za cieľ pred−
staviť pokrok, dosiahnutý od konferencie v
Plzni v roku 2002, a najnovšie výsledky bá−
dania v odboroch fyziky, pestovaných na slo−
venských a českých vysokých školách a v
ústavoch akadémií vied oboch krajín. Účast−
níci konferencie diskutovali aj o postavení
fyziky v súčasnej spoločnosti a o perspektí−
vach jej ďalšieho rozvoja. Na otvorení kon−
ferencie bol prítomný aj predseda Slovenskej
akadémie vied profesor Štefan Luby a pred−
seda Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS)
profesor Ove Poulsen z Dánska. Ten v svo−
jom príhovore pripomenul aj to, že fyzici by
sa nemali venovať len vedeckému výskumu,
ale mali by sa aktívnejšie podieľať aj na trans−
formovaní vyučovania fyziky na základných
a stredných školách, ktorých žiaci zväčša
považujú fyziku za ťažký a nie veľmi záživ−
ný predmet. Po prvý raz je rokovacím jazy−
kom takejto konferencie angličtina. Na kon−
ferencii v Košiciach prezentovali slovenskí a
českí fyzici vedecké výsledky, dosiahnuté
najmä v oblasti jadrovej a subjadrovej fyzi−
ky, kozmickej fyziky a astrofyziky, fyziky
materiálov, magnetizmu, fyziky nízkych tep−
lôt, matematickej a počítačovej fyziky, geo−
fyziky a biofyziky. Na konferencii sa zúčast−

V KOŠICIACH ROKOVALI SLOVENSKÍ A ČESKÍ FYZICI

V Košiciach sa od 5. do 8. septembra konala 15. konferencia slovenských a českých
fyzikov, ktorú spoločne zorganizovali Slovenská fyzikálna spoločnosť, Česká fyzikální
společnost JČMF, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a Prírodovedecká fakul−
ta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Konferencia sa konala v roku, ktorý bol oficiálne
vyhlásený za Svetový rok fyziky, a to na počesť stého výročia uverejnenia významných
vedeckých prác Alberta Einsteina, ktoré rozuzlili klbko protirečení, v ktorých sa zmietala
vtedajšia fyzika, a ktoré dali fyzike nové základy.

nilo okolo 140 fyzikov, pričom organizátori
pozvali aj niekoľkých významných vedcov
zo Spojeného kráľovstva, USA a Ukrajiny. Z
nich možno spomenúť profesora Georga Pic−
ketta, ktorý má dlhoročnú spoluprácu s ko−
šickým Ústavom experimentálnej fyziky a
ktorý na konferencii hovoril o najnovších vý−
sledkoch, získaných pri štúdiu supratekuté−
ho hélia−3 pri ultranízkych teplotách, blíz−
kych absolútnej nule. Ďalším pozvaným
prednášateľom bol košický rodák Emanuel
Roth, ktorý je pracovníkom známeho Jet Pro−
pulsion Laboratory (Laboratórium prúdové−
ho pohonu, patriace pod kozmickú agentú−
ru NASA) a ktorý hovoril o prieskume planét
radarom. Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústa−
vu SAV v Bratislave, ktorý je svetovo uzná−
vaným odborníkom na kvantovú informati−
ku, zaujal svojou prednáškou o využití kvan−
tových vlastností častíc na kódovaný prenos
informácií. Ladislav Šándor z Ústavu experi−
mentálnej fyziky mal prednášku o účasti ko−
šických fyzikov na pripravovanom experi−
mente ALICE, ktorý sa začne realizovať od
roku 2007 v Európskom centre jadrového vý−
skumu (CERN) v Ženeve a na ktorom sa budú
podieľať fyzici a inžinieri z 86 inštitúcií z 29
krajín. Grigorij E.Volovik z Helsínk sa v svo−

jej prednáške venoval topológii momentové−
ho priestoru a kvantovým fázovým precho−
dom. Do sveta astrofyziky kompaktných ob−
jektov a čiernych dier preniesol účastníkov
konferencie svojou prednáškou Michal Dov−
čiak z Astronomického ústavu Akadémie vied
Českej republiky. Jan Novotný z Prírodove−
deckej fakulty brnianskej Masarykovej uni−
verzity hovoril na konferencii o úsilí Alberta
Einsteina vypracovať jednotnú teóriu gravi−
tačných a elektromagnetických interakcií.
Prednášku o zrážkach ťažkých iónov a o
kvark−gluónovej plazme predniesol Michal

Novotný z Ústavu jadrovej fyziky AV ČR v
Prahe. Z Prahy pochádzajúci Petr Vogel, kto−
rý od roku 1970 pracuje v pasadenskom Cal−
techu (California Institute of Technology), mal
pútavú prednášku o neutrónových osciláci−
ách. Kremíkovej nanofotonike bola venova−
ná prednáška Ivana Pelanta z Fyzikálneho
ústavu AV ČR v Prahe. Príjemným spestre−
ním konferencie bolo spoločenské stretnu−
tie, konané vo veľmí peknom prostredí Bota−
nickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika.

Konferencia českých a slovenských fyzi−
kov v Košiciach bola prvou konferenciou
tohto druhu po opätovnom, aj keď len sym−
bolickom „zjednotení“ Česka a Slovenska v
Európskej únii. Je sympatické, že komunita
českých a slovenských fyzikov neprestala or−
ganizovať spoločné vedecké konferencie ani
po rozpade Československa. Pred rozdele−
ním nášho bývalého spoločného štátu sa to−
tiž pravidelne konávali československé kon−
ferencie fyzikov, pričom v roku 1977 sa ta−
káto konferencia konala v Košiciach.

R. Mlýnek

Účastníci konferencie na spoločenskom stretnutí v Botanickej záhrade Univerzity P. J. Šafárika

Profesor Pickett z Lancastera zaujal nielen
svojou prednáškou, ale aj svojím tempera−

mentným prednesom
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Pri príležitosti 155. výročia narodenia T.
G. Masaryka sa uskutočnil dňa 7. 3. 2005
seminár k jeho filozofickému dielu Rusko a
Európa (s podtitulom K ruskej filozofii dejín
a náboženstva, vydal Ústav T. G. Masaryka,
Praha 1995 – 1996). Zúčastnili sa ho študenti
I. ročníka Právnickej fakulty UPJŠ a najmä tí,
ktorí si vybrali výberový predmet – Dejiny
filozofie 20. storočia na Slovensku.

Vyberáme niekoľko myšlienok, ktoré za−
zneli na tomto podujatí, ktorého cieľom
okrem iného bola aj reflexia svojbytnosti
ruskej filozofie do začiatku 20. storočia.

T. G. Masaryk vo svojom prvom zväzku
diela Rusko a Európa konštatuje, že v dobe
po rusko−japonskej vojne a revolúcii vzrás−
tol záujem o Rusko, a preto na základe spo−
ločenskej objednávky píše štúdie o ruskej
otázke, o podstate ruskej revolúcie, o Do−
stojevskom a jeho analýze Ruska, o problé−
moch ruskej filozofie dejín a náboženstva.
(Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa, I. Praha:
Ústav T. G. Masaryka, 1995, s. 146 – 147)

Masaryk zaraďuje Čaadajeva medzi pr−
vých ruských filozofov dejín s tým odôvod−
nením, že u neho ako prvého sa prejavuje
dejinno−filozofický záujem odlišujúci ho ako
teoretika od iných predchádzajúcich prak−
tických politikov (ako boli napr. Pestel, Spe−
ranskij a iní). Ruská filozofia dejín sa vyvíja−
la tiež ako odraz politických snažení a jej
vedecké formulovanie súviselo s vývojom fi−
lozofie dejín v Európe.

T. G. Masaryk: Rusko a Európa
(Poznámka k 155. výročiu narodenia T. G. Masaryka)

Tomáš Garrigue Masaryk sa narodil 7. marca 1850 –
pred 155. rokmi. Narodil sa v Hodoníne vo veľmi skrom−
ných pomeroch. Na štúdium do Viedne sa dostal vďaka
svojmu talentu. V mladosti sa venoval vede – filozofii,
histórii a politike.

V roku 1891 sa stal poslancom ríšskej rady a redak−
torom časopisu Naša doba. Na Slovensku ovplyvnil cez
svojich študentov časopis Hlas. Jeho filozofia „drobnej
práce“ a nekonečnej trpezlivosti mu priniesla veľké uz−
nanie, ale len malé politické úspechy.

V roku 1915 začína československú akciu – v zahra−
ničí bojuje za vznik nového štátu. V Paríži zakladá Ná−
rodnú radu Československa a stáva sa jej predsedom. Spo−
lupracuje so Štefánikom, ktorý mal ako známy vedec,
politik a vojak prístup do najvyšších francúzskych poli−
tických kruhov. Vďaka ich spolupráci svet začal akceptovať myšlienku vzniku ČSR.

Prvým prezidentom Československa sa stal práve T. G. Masaryk a parlament ho zvolil
ešte trikrát – až kým sa pre vysoký vek v roku 1935 nevzdal funkcie sám. V prezidentskom
kresle ho vystriedal Edvard Beneš.

Ako prezident už počas svojho života zažil kult svojej osobnosti. Tento kult si vyslúžil
svojou politikou, filozofiou, životným postojom a skromnosťou. Úcta väčšiny ľudí k nemu bola
spontánna. Každé leto trávil na Slovensku v Topoľčiankach. Jeho zásluha spočíva najmä na
spoluvytváraní republiky, vďaka ktorej Slovensko ako krajina môže existovať samostatne.

OSOBNOSTI V DEJINÁCH A ICH VÝROČIA

Masaryk vo svojom diele podáva Čaade−
jevovu analytickú charakteristiku a poukazuje
na rozpory a nejasnosti v jeho svetovom ná−
zore. Pripomína najmä to, že Čaadajev svo−
je poňatie Ruska menil tým, že ho charakte−
rizoval negatívne ako časť Východu a potom
ho nezaraďoval k Východu. U Čaadajeva sa
prejavila nejasnosť a neustálenosť v pojmoch
pokroku a slobody, pretože pri pokroku pri−
púšťa zároveň nepretržitý vývoj udalostí i
nadprirodzený zázrak, a vzhľadom k slobo−
de uznáva nutnosť historických udalostí á la
Hegel a vidí v dejinách účinok Božskej moci
v zmysle teizmu, ale spolu vyžaduje tiež do−
konalú slobodu indivídua. Masaryk nachá−
dza u Čaadajeva okrem sklonu ku katolícke−
mu teokratizmu aj stopy náboženského skep−
ticizmu nikdy úplne neprekonaného.

Masaryk správne konštatuje o protiklad−
nostiach medzi slovanofilmi a západníkmi.
Akcentuje do istej miery náboženský aspekt
slovanofilského učenia.

Belinského považuje za mysliteľa života
a praxe a ako sociálnopolitického publicis−
tu, jeho teoreticko−filozofických prejavov sa
dotýka iba okrajovo. Predmetom jeho refle−
xie sa stáva taktiež A. Gercen, M. A. Baku−
nin, Černyševskij a Dobroľjubov – Pisarev,
Lavrov a Michajlovskij, teoretici oficiálnej
teokracie – Katkov, Pobedonoscev, Leontjev.
Značnú pozornosť venuje V. Solovjovi, mar−
xizmu a sociálnej demokracii, liberalizmu a
anarchizmu.

Avšak predmetom Masarykovej reflexie
je problematika vývoja ruského myslenia iba
do roku 1913. Sám konštatuje, že jeho ana−
lýza je obmedzená výberom iba „reprezen−
tatívnych mysliteľov“, a najmä takých, ktorí
„charakterizujú Rusko“. Z tohto dôvodu sa
nezaoberá predstaviteľmi univerzitnej filozo−
fie a filozofie v duchovných akadémiách a
ďalšími filozofickými spisovateľmi.

Masaryk svoju veľkú pozornosť, ktorú ve−
noval „analýze Dostojevského“, odôvodňoval
zvláštnosťou ruskej kultúry a najmä tým, že do
krásnej literatúry prenikala do značnej miery
sociológia, filozofia dejín a politika – literatúra
bola tak proti absolutistického útlaku najslo−
bodnejšou politickou tribúnou, ruským parla−
mentom. Teda ruská literatúra bola fórom po−
litiky, filozofie, náboženstva a taktiež umenia
a literatúry. Bolo logické, že poznatky o Rusku,
o jeho duchovnom živote čerpali Európania a
Rusi z diel ruských spisovateľov. A napokon
nikto iný z Rusov neanalyzoval tak ako on in−
tímne duševné stránky svojho ľudu; nikto okrem
neho sa nepokúsil pochopiť historické a soci−
álne fakty ako prejavy ruskej duše a psycholo−
gicky vysvetliť základné hybné sily ruského štát−
neho a národného života. Podľa T. G. Masary−
ka Dostojevskij bol najväčším ruským sociál−
nym filozofom, prostredníctvom ktorého mô−
žeme poznať Rusko najlepšie – Rusko celé a
živé. (Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa, III. Pra−
ha: Ústav T. G. Masaryka, 1996, s. 9 – 10)

Samotný Masaryk ako jeden z najkompe−
tentnejších zahraničných bádateľov o ruskom
myslení a ruskej filozofii si uvedomoval, že
podať charakteristiku ruskej filozofie nie je až
tak ľahké, pretože aj samotní domáci ruskí his−
torici mali niekoľko prístupov v tejto oblasti.
Keďže práve vyšiel Náčrt dejín ruskej filozofie
od E. Radlova, nadväzuje na jeho charakteris−
tiku ruskej filozofie. (Radlov, E.: Očerki istoriji
russkoj filosofiji. Sankt Peterburg, 1912.)

T. G. Masaryk uvádza konštatovanie Rad−
lova, že Rusi „doposiaľ nemajú úplne originál−
ny a samostatný filozofický systém“, ale je skep−
tický voči názoru, že v Rusku je filozofia, ale
že to nie je ruská filozofia. (Masaryk, T. G.:
Rusko a Evropa, I. Praha: Ústav T. G. Masary−
ka, 1995, s. 146.)

Radlov dopĺňa charakteristiku ruskej filo−
zofie poznámkou, že ruskí filozofi sa nezaují−
majú o čisto abstraktné filozofické otázky, napr.
noetické, ale že majú veľkú záľubu v otázkach
praktických, že etika je obľúbeným odborom
ruskej filozofie. Z tohto praktického sklonu
ruského myslenia Radlov odvodzuje druhú
vlastnosť ruského filozofovania: mysticizmus,
ktorý podľa neho preniká všetkými prejavmi
ruského myslenia.

T. G. Masaryk nechce hodnotiť Radlovo kon−
štatovanie, že ruská filozofia sa venuje prevaž−
ne etickým problémom, čo tvorí vraj jej špecifi−
kum, pretože, ako poznamenáva, aj západná
filozofia sa dlho venovala a aj naďalej zaoberá
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tými istými etickými otázkami. Ale berie na ve−
domie, že Rusi sa doteraz venovali výhradne
etickým otázkam, povedané slovami Tolstého,
preto, lebo chceli skúmať a pre prax určiť zmy−
sel života. A etika viedla dôsledne k politike:
politické a sociálne zameranie ruskej filozofie
je práve etického charakteru. Etika má byť v da−
nej spoločnosti prakticky realizovaná. Konkrét−
ne išlo o to, či je socializmus oprávnený, či môže
byť dosiahnutý jeho konečný cieľ, akými refor−
mami štátnej organizácie, či azda revolúciou?
A problematika revolúcie je taktiež etická.

Avšak, pokračuje T. G. Masaryk, „socializ−
mom nie je daná iba politika ako sociálna prax,
ale taktiež sociológia ako teória sociálnej orga−
nizácie a sociálneho vývoja; uplatňuje sa tu fi−
lozofia dejín a dejiny. Ruskí myslitelia si kladú
otázky nielen o zmysle života in abstracto, ale o
zmysle ruského života, ruského spoločenského
poriadku a jeho dejín“. (Tamtiež, s. 147)

Ak sa tvrdí, že ruská filozofia sa nezaoberá
náležitým spôsobom noetickými otázkami, tak
potom to podľa Masaryka znamená, že taktiež
etické myslenie trpí určitým nedostatkom, pre−
tože etické princípy sa stanovujú aj noeticky.

Masaryk vysvetľuje nedostatok venovania
pozornosti problémom noetiky v Rusku najmä
tým, že Kantov vplyv na ruskú myseľ bol nedo−
statočný. Kantovu etiku síce prijal Solovjov a
Lavrov, či Tolstoj, ale pre jeho noetiku, pre jeho
Kritiku čistého rozumu bolo málo porozume−
nia. Napriek tomu, že sa Rusi odvrátili od fran−
cúzskej osvieteneckej filozofie, ktorú poznali
najskôr, medzi skutočných učiteľov z nemec−
kej filozofie nepatril Kant, ale Schelling, He−
gel, Feuerbach. Ani Fichte nebol prijatý, na−
opak silne zapôsobil Schopenhauer. Za
Heglom a Feuerbachom nasledoval Auguste
Comte a jeho pozitivizmus, ktorý v rozličných
podobách aj prostredníctvom marxizmu si zís−
kal miesto.

Až neskôr, keď sa sformovalo novokantov−
stvo, začalo sa hlbšie zaoberať noetickým prob−
lémom v súvislosti s Kantom (napr. A. J. Vve−
denskij a N. O. Losskij s kritikou Kantovej Kri−
tiky čistého rozumu). Ide o to, že svetodejinný
Kantov význam spočíva v jeho kriticizme: no−
eticky kriticizmus znamená noetické vedomie
v počínajúcej skepse proti jestvujúcej slepej
viere. Kriticizmus bol zásadnou opozíciou fi−
lozofie proti teológii. Kantovo odporovanie te−
ológii a Humovej skepse znamená, že ľudstvo
jeho dobou dozrelo k rozumu a začína sa zrie−
kať doterajšieho mýtu, mytológie a tým taktiež
aj teológie (ako pokračovateľky mytológie). Pre−
to nová filozofia po Kantovi usmerňuje filozo−
fiu dejín a náboženstva: moderný človek sa
začína noeticky orientovať v obsahu a smere
svojho vývoja. Kant dal antiteologickému osvie−
tenstvu noetický základ.

V Rusku Kant zostal nepochopený. Rusi na
podnet z Európy vedeli negovať mýtus – teoló−
giu, ale neboli schopní podrobiť ju adekvátnej
kritike: ruské myslenie je podľa Masaryka ne−
gatívne, ale nie kritické, ruská filozofia je negá−
ciou bez kriticizmu. A preto, ruská negácia
zostáva veriacou. Vzdelaný Rus sa vzdáva svo−
jej detskej viery, ale zároveň prijíma vieru inú
– verí vo Feuerbacha, vo Vogta, v Darwina,

v materializmus a v ateizmus. Napr. Belinskij a
Gercen a ich nasledovníci bojovali proti skep−
se za vieru. Táto túžba po viere proti skepse
nie je iba túžbou po viere náboženskej – Rus
chce veriť v čokoľvek. Ruské myslenie sa pre−
javuje ako mýtické v tom, že básnici omnoho
viac než v Európe boli skutočnými učiteľmi
národa. Ľud načúval skôr mysliteľom−básnikom
(ako boli Puškin, Gogoľ, Turgenev, Dostojev−
skij, Tolstoj, Čechov atď.), a nie filozofickým a
vedeckým mysliteľom.

Ruskí myslitelia Kantov kriticizmus ako
noetickú rozvahu o rozsahu a hraniciach po−
znania odmietajú, považujúc ho za subjekti−
vizmus.

Analýza základných etických otázok vedie
k otázke náboženskej – mravnosť je „práve
dôležitý živel náboženský, teda kresťanského
náboženstva, danej kresťanskej cirkvi. Ruská
morálna filozofia sa stáva prirodzene a dôsled−
ne filozofiou náboženstva“. V tejto spojitosti je
aktuálna problematika mysticizmu, keďže „prá−
ve ruská nábožnosť je na vysokom stupni
mystická, mystickejšia než nábožnosť v Eu−
rópe“. (Tamtiež, s. 147)

Masaryk, zhrňujúc výsledky svojho báda−
nia, konštatuje, že ruské myslenie, ruská filo−
zofia nevystupuje iba ako filozofia dejín, ale
zaoberá sa zároveň obzvlášť intenzívne nábo−
ženským problémom. A v tomto sa ani tak ne−
odlišuje od európskej filozofie: je to odpor proti
cirkevnej teológii, ktorá z novej filozofie tvorí
filozofiu náboženstva.

A tak podľa Masaryka je samozrejmé spo−
jenie analýzy filozofie dejín s analýzou filozo−
fie náboženstva, čo súvisí s povahou ruskej fi−
lozofie. Ruská filozofia sa pokúšala ako filozo−
fia riešiť náboženský problém všeobecne, ale
popri tom sa ukázalo, že dôležitejší je cirkev−
no−náboženský problém. Ak by sme v súhrne
vyjadrili podstatu veci, treba uviesť, že v ruskej
filozofii náboženstvo sa prijíma ako viera a tá
sa dáva do protikladu vedeniu a poznaniu (So−
lovjov chápe náboženskú vieru ako zvláštny
prípad viery všeobecne).

V tejto súvislosti Masaryk poznamenáva, že
ruskí filozofi nepochopili dôsledky Kantovho
kriticizmu ohľadom otázky náboženstva. Kant
tvrdil, že svojou kritikou chce sa vrátiť k viere,
čo je jedna z mnohých Kantových poloviča−
tostí, ktorých obeťou sa stal aj Lavrov, ktorý sa
snažil chápať vzťah medzi vierou a kritikou iba
eticky, a nie predovšetkým noeticky. Teológo−
via sa dožadujú slepej viery (podľa Goetheho
viera tvorí podstatu mýtu) a blaženej dôverči−
vosti nekritického človeka: „kto pochopil Hu−
movu skepsu a Kantovu Kritiku, nemôže a ne−
smie už veriť, musí vedieť, musí hľadať a mať
presvedčenie“. (Tamtiež, s. 369 – 370.) Z toho
vyplýva, že akékoľvek pokusy zmieriť vedeckú
filozofiu s teológiou sú spochybnené. Vzniká
však podľa T. G. Masaryka otázka, aké nábo−
ženstvo je možné pre človeka kriticky, vedec−
ky mysliaceho?

Cirkev a jej náboženstvo vystupujú pred člo−
vekom ako objektívna, hotová, absolútna auto−
rita, jej náboženstvo sa javí ako ústredná du−
chovná sila jednotlivca a spoločnosti. Kto myslí
mýtickým spôsobom, ten chápe náboženstvo

úplne objektivisticky, verí v domnelé zjavenie.
A takéto myslenie nachádzame aj v ruskom
myslení. Napr. Tolstoj pri všetkom racionaliz−
me prijíma Nový zákon pasívne ako absolútne
zjavenie (kritizuje iba najnaivnejšie mýty). Uve−
dený objektivizmus charakterizuje taktiež ruskú
mystiku ako bezprostredné nazeranie božstva
(platonizmus). Mystika stotožnená s nábožen−
stvom (Čaadajev – Tolstoj) je odmietaná výni−
močne okrem Tolstého aj Michajlovským.

Ruskí filozofi náboženstva uznávajú popri
obyčajnej mravnosti vyššiu náboženskú morál−
ku: askéza ako praktický dôsledok objektivistic−
kého transcendentalizmu a mystiky. V askéze
sa uplatňuje aristokratický charakter cirkevné−
ho náboženstva (kláštor a mních majú v cirkev−
nom náboženstve ústredné postavenie). Tolstoj,
Michajlovskij, Solovjov pod vplyvom Kanta
uznávajú mravnosť ako súčasť náboženstva,
Solovjov žiada ešte vieru v zázraky – dogma o
vzkriesení je pre neho nábožensky najdôleži−
tejšia. Aj Solovjov, Tolstoj prijímajú nábožen−
skú askézu a pre Leontjeva a Dostojevského
mních vystupuje ako kresťanský hrdina. Odpor−
covia cirkevného náboženstva zo svojej strany
útočia proti askéze a tým sa vysvetľuje veľký
význam, ktorý nadobúda v ruskej filozofii utili−
tarizmus (hedonizmus, eudaimonizmus); utili−
taristickou je mravnosť západníkov a liberálov,
nihilistov, socializmu a anarchizmu.

Ruské náboženstvo a ruskú nábožnosť cha−
rakterizuje viera v iný svet – transcendencia nie
je pre veriaceho Rusa iba filozofický princíp, ale
reálna skutočnosť; viera v Boha a viera v iný, več−
ný život – nesmrteľnosť – je úplne živá. Odtiaľto
sa vyvodzuje úsilie stať sa už v tomto živote účast−
níkom života večného: kontemplácia, mystika.

Masaryk pri svojom pokuse o dejinnofilo−
zofický výklad vychádza z názoru, že nábožen−
stvo je centrálnou a centralizujúcou mocou v
živote jednotlivca i spoločnosti: etické ideály ľudí
sa formujú nábožensky, náboženstvo tvorí du−
chovný smer, životnú náladu človeka. Najmä v
Rusku byzantská cirkev ako teokratická organi−
zácia výchovne viedla ruský štát a spoločnosť.

Toľko z hľadiska T. G. Masaryka o niekto−
rých aspektoch špecifickosti vývoja ruskej ná−
boženskej filozofie. Jeho záver je asi takýto:
vplyv Európy na Rusko bol vždy veľký, napriek
tomu sa Rusko vyvíjalo samostatne. Platilo to
iba pre ruskú filozofiu, alebo všeobecne? Špe−
cifickosťou ruskej filozofie bolo to, že bola (v
Rusku do roku 1920, mimo Ruska snáď aj do−
dnes ostala), najmä prevažne filozofiou nábo−
ženstva a dejín. Kam (smerovať) a čo robiť? –
toto bola veľká a stále obnovovaná otázka Ru−
sov. Mnohí si túto otázku kladú dodnes.

Od napísania tohto Masarykovho diela
ubehli desiatky rokov. Zmenila sa spoločenská
situácia (prebehla 2. svetová vojna, bol budo−
vaný socializmus, teraz aj trhové hospodárstvo),
iné sú spoločenské i morálne hodnoty, či poli−
ticko−ekonomické záujmy. Téma Rusko a Eu−
rópa ostáva i naďalej aktuálna v rámci usporia−
dania zjednotenej Európy a to i napriek kultúr−
nym, politickým a ekonomickým odlišnostiam.

PhDr. J. Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ
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Lévinasova originalita sa prejavila najprv
v jeho eseji „Evasion“, ktorú publikoval už v
roku 1935 a neskôr v dvoch krátkych štúdi−
ách, ktoré vydal krátko po skončení 2. sveto−
vej vojny: De l´existance et l´existant v roku
1947 (Existencia a existujúci) a „Le temps et
l´autre“ v roku 1947 (Čas a iné). V nich sa
stretávame s existenciálnym slovníkom Lévi−
nasa, ktorý opisuje vzťah k existencii slovami
ako nevoľnosť, únava, nespavosť. Lévinas si
vo svojich dielach nielen kladie otázky, ale
na ne aj úspešne odpovedá. Napríklad takto:

„Otázka bytí je sama zkušenost bytí v jeho
podivnosti. Je teda způsobem jeho přijetí.
Proto se otázce po bytí – co je bytí? – nikdy
nedostalo odpovědi. Bytí je bez odpovědi.
Vůbec si nelze představit směr, kterým by se
tato odpověď měla hledat. Otázka je samým
projevem vztahu k bytí. Bytí je bytostně cizí
a naráží do nás. Jsme vystaveni jeho sevření,
dusivému jako noc, ale ono neodpovídá. Je
nevolností. Pokud je filosofie otázkou po bytí
– je už přijetím bytí. A pokud je něčím více
než touto otázkou, je to tím, že ji dovoluje
překročit a neodpovídat na ni. To, co tady
může být navíc nad otázkou po bytí, není
pravda, nýbrž dobro.“ (Existence a ten, kdo
existuje, Praha, Oikoymenh 1997, s. 19)

Oprávňuje ma to k záveru že Lévinas
ustanovil dobro za kľúčovú tému filozofie.
Preto ak kritizuje M. Heideggera a západnú
filozofiu za prevahu ontológie v jej filozofo−
vaní, robí tak aj so zreteľom na abstraktný
charakter tohto filozofovania, na jeho odtrh−
nutosť od reálneho života, od reálnych me−
dziľudských vzťahov (pozri „L´ontologie, est−
elle fondamentale?“ Je ontológia základná?,
1951) V jeho kritike sa ozýva mŕtvolne mra−
zivá skúsenosť z 2. svetovej vojny. Lévinas
sa jej zúčastnil ako vojak francúzskej armá−
dy. Padol do zajatia a bol uväznený v Ne−

ÉMMANUEL LÉVINAS
(1906 – 1995)

Začiatkom roku 2006 si budeme pripomínať 100. výro−
čie narodenia významného francúzskeho filozofa Ém−
manuela Lévinasa. Do dejín filozofie sa zapísal ako
mysliteľ, ktorý si zvolil etiku za základ svojich filozofic−
kých úvah.
É. Lévinas sa narodil v Litve. Nejasnosti okolo presného
dátumu jeho narodenia vznikli tým, že podľa juliánske−
ho kalendára sa narodil 30. decembra 1905, no podľa
gregoriánskeho kalendára to bolo 12. januára 1906. Keď
dospel, rodina ho poslala v roku 1923 študovať na uni−
verzitu do Štrasburgu. V akademickom roku 1928 – 1929
študoval na univerzite vo Freiburgu, kde sa stretol naj−
prv s Husserlom a neskôr aj s Heideggerom. Výsledkom
tohto štúdia bola jeho prvá publikácia v roku 1930, na−
zvaná „La théorie de l´intuition dans la phénoménolo−
gie de Husserl“ (Teória intuície Husserlovej fenomenológie). Bola poznačená Heidegge−
rovou kritikou Husserlovho intelektualizmu. Stala sa zároveň odrazovým mostíkom Lévi−
nasových ďalších diel, ktoré si so sebou niesli pečať vplyvu ako Husserla, tak aj Heideg−
gera. V nich Lévinas nezostal otrocky pripútaný k svojim učiteľom, ale prekonal ich
originálnym spôsobom.

mecku, v tábore pre francúzskych vojakov.
Celá jeho rodina však zahynula! Spolu s od−
kazom 6 miliónov zabitých židov stáli pred
Lévinasovou tvárou až do jeho smrti.

Lévinas prežil dlhý a bohatý život, v ktorom
sa po prežitej vojnovej hrôze primkol k židov−
stvu svojho detstva a mladosti a čerpal z jeho
prehlbokej pokladnice. Jednoznačne tomu bolo
tak vždy, keď písal na náboženské témy (známe
sú jeho prednášky o Talmude) a ja si myslím, že
to tak bolo aj pri formovaní jeho koncepcie etic−
kej metafyziky. I keď sám označenie židovský
filozof odmietol tvrdiac, že existujú dva druhy
jeho diel, líšiace sa ako témami, tak aj ich jazy−

kom, zdá sa mi, že práve jeho dôkladné židov−
ské vzdelanie zanechalo nezmazateľné stopy v
štýle jeho filozofického myslenia a v citlivosti k
témam spojených s úctou a dôjstojnosťou člo−
veka. Z nich boli do češtiny preložené jeho kľú−
čové diela ako Existence a ten, kdo existuje,
Totalita a nekonečno, Etika a nekonečno; všet−
ky v Edícii Oikoymené v Prahe.

V diele, ktoré po sebe zanechal Lévinas,
sa k sebe vinú dve myšlienkové línie: nábo−
ženská a sekulárna. Tvoria však jeden celok,
ktorého základňu vytvorila, podľa môjho
názoru, Biblia s jej požiadavkou „Miluj svoj−
ho blížneho!“. Aj on je stvorený na obraz
Boha, preto sa v jeho tvári odzrkadľuje ne−
konečno. Takéto závery dovoľuje rozhovor
Bernharda Caspera s Lévinasom, ktorý odvy−
sielal nemecký televízny okruh SWF 11. júna
v roku 1981:
„Casper: Říkáte, že se s druhým člověkem set−
kávám v jeho tváři. Tomu nemusí hned každý
rozumět. Obličeje lidí vídáme přece denně,
třeba na televizní obrazovce. Co pro vás zna−
mená tvář druhého člověka?
Lévinas: Víte, jinakost druhého neznamená, že
na něm vidím rysy, které mi nejsou podobné –
třeba rysy povahy nebo obličeje. Přistupovat k
člověku jako ke tváři znamená oslovovat ho
jako tvář a hned rozumět řeči tváře. Tvář je to,
co mluví dřív, než mluví řeč, je to výraz ještě
než přijdou slova.
Casper: A vám záleží na tom, druhého slyšet,
to jest vnímat v jeho vlastním bytí.
Lévinas : Nevím, zda druhého vnímám v jeho
„bytí“. Vnímám tvář druhého jako nahotu – jako
jistou obnaženost – jako ubohost – jako bez−
brannost; jako vystavenost smrti.
Casper: Druhý je vydán, protože je smrtelný.
Lévinas: Je smrtelnost sama! Vnímat druhého
znamená vidět smrtelnost jako takovou – po−
kud tu ovšem můžeme říci „vidět“. Tvář druhé−
ho znamená volání po mně, zavolání. Nesmím
ho nechat zemřít o samotě. Nesmím ho také
zabít. Je tu nějaký příkaz a zákaz. A v tomto
smyslu jsem vždycky viděl, že ve tváři se mi
dává ten moment, v němž mne napadá Bůh.
Casper: To je, myslím, velmi důležité, že pří−
mo biblickými slovy říkáte, že tvář druhého
znamená zákaz: Nezabiješ. A že znamená pří−
kaz: Nenech ho zemřít v jeho nouzi, v jeho
konečnosti.
Lévinas: Ano… Takže smrtelnost druhého je v jeho
tváři. Řekl jsem, že smrt druhého se mne týká víc
než moje vlastní.“ Casper: Tuto situaci byste asi
také popsal jako pra−situaci odpovědnosti.
Lévinas: Ano! Odpovědnost. Příkaz a zákaz
jsou „prameny odpovědnosti“. Mám odpověd−
nost za to, co není v mé moci. To je ono. Co
není věcí mé svobody. Jsem tomu druhému…
vydán… ještě dřív, než sám na sebe…
Casper: …začnu myslet.
Lévinas : Ne myslet…
Casper: Než jsem si sám uložen.
Lévinas: Než sám sobě jsem. – Totiž, mluvím tak
o lidství, které ve mně proráží,… o tom etickém,
co se ve mně ohlašuje. Nedělám si vůbec žádné
iluze o tom, co je obyčejné a každodenní.
Casper: To ovšem znamená, že říkáte, že vzhledem
k té základní situaci nemá člověk svobodu volby. Je
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už zasazen do pra−situace, kterou si nezvolil – a to
je situace, že jsem za druhého odpovědný.
Lévinas: Nelze ovšem říkat, že to znamená
nějaké otroctví. Je to prvorozenství.
Casper: Takže byste tuto situaci chápal jako
vyvolení.
Lévinas: Otroctví je pasivita, otroctví je trápe−
ní, otroctví je zatracení. Naproti tomu platí, že
jsem−li odpovědný za druhého, ukazuje se mi
to právě jako dobro, jako dobro vůbec. Možná
jako místo lepšího. Místo dobrého leží v odpo−
vědnosti za druhého, jakkoli tomu moje svo−
boda nepředchází, nýbrž následuje za tím. Být
rukojmím za druhého.
Casper: To také znamená, že ta situace, které
říkáte být rukojmím za druhého, je situace vy−
volení a možnosti k dobrotě.
Lévinas: Ano. A prvorozenstvím. Každý je prvo−
rozený. Každé já je v tomto smyslu prvorozené.
Casper: Prvorozený: tím rozumíte moji nejvyšší
důstojnost, v níž nezávisím na nikom jiném.

Lévinas: Ano.
Casper: Také J. P. Sartre se ve svém filosofic−
kém díle přece pokoušel uchopit vztah ke
druhému. V čem se vaše myšlenka liší od té
Sartrovy?
Lévinas: Pohled druhého, le regard de l´autre,
ten mne u Sartra vždycky posuzuje a odsuzu−
je. Sartre vychází z jisté negativity, která mezi
mnou a druhým vždycky panuje. To je založe−
no v té staré ontologii bytí−pro−sebe a bytí−
osobě. Tradiční myšlenka filosofie byla, že
bytí…, že jsoucí chce trvat ve svém bytí – a že
se tedy brání každému narušení. Kdežto já v
ontologii tuším jakýsi průlom lidského.
Casper: Průlom, který možná teprve začal?
Lévinas: Ano, jsme dnes možná ještě v proce−
su tohoto prolamování, v němž se to etické, to
lidské – hluboce lidské – teprve hlásí.
Casper: Takže, smím−li se jěště zeptat. Zákaz:
zabít druhého. A příkaz: nenechat ho umírat o
samotě.

Lévinas : …o samotě. Chci říci: to všechno po−
pisuje bytí rukojmím. A být rukojmím je mož−
ná jen tvrdé označení pro lásku.“ (Lévinas, E.:
Být pro druhého, Praha Zvon, 1997, 17−18)

Taký bol Émmanuel Lévinas.

doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
PrávF UPJŠ

Subsequently his work attained classic
status in its own right for his attempt to ex−
plore the meaning of ethics from a Routled−
ge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0,
London: Routledge

Subsequently his work attained classic
status in its own right for his attempt to ex−
plore the meaning of ethics from a

Routledge Encyclopedia of Philosophy,
Version 1.0, London: Routledge

Každý či−
tateľ  dá za
pravdu autor−
kiným slovám
u v e d e n ý m
hneď v úvode
svojej publi−
kácie. Stalo sa
už samozrej−
mým faktom,
že nábožen−
ské organizá−
cie v každej
spoločnosti, v
každej historickej etape jej vývoja boli jej
súčasťou. A nakoniec v súvislosti s politic−
ko−spoločenskými zmenami, ktoré nastali
na Slovensku po roku 1989, vystúpila do
popredia nutnosť uvedomiť si ich celkový
význam, postavenie a funkciu, chápať ich
nielen ako nevyhnutnú súčasť sociálnej
štruktúry slovenskej spoločnosti, ale tiež
ako významný prvok pri formovaní du−
chovného vedomia občanov.

Autorka si za hlavný cieľ svojho diela
kladie poskytnúť čitateľovi obraz o vzájom−
ných vzťahoch štátu a cirkví na Slovensku
a to na základe analýzy právnych predpi−
sov, platných v určitých obdobiach vývoja
našej spoločnosti.

Čo sa týka právnohistorickej časti prá−
ce, autorka sústredila pozornosť na obdo−
bie prvej Československej republiky ako na
príklad demokratického prístupu k cirkvám
a náboženským spoločnostiam. Iným skú−
maným historickým obdobím je socialistic−
ká etapa vývoja vzťahov štátu a cirkví a ná−
boženských spoločností, ktorú autorka

NOVÉ KNIHY A PUBLIKÁCIE

Čeplíková, Margita: Štát, cirkvi a právo na Slovensku (História a súčasnosť)
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2005, 192 strán. – ISBN 80−7097−586−5

predstavuje ako príklad nedemokratického
prístupu zo strany štátu. Analýza tohto ob−
dobia je pre autorku nevyhnutná i pre po−
chopenie kvalitatívnych zmien v právnych
vzťahoch štátu a cirkvi po roku 1989.

Môžeme vysloviť súhlas s autorkinými
slovami, že „poznanie súčasných prame−
ňov konfesného práva na Slovensku – sta−
vu de lege lata a teoretickoprávnych aspek−
tov vzťahov štátu a náboženských organi−
zácií je neodmysliteľné bez historickej ana−
lýzy danej problematiky, poznania zákla−
dov ústavného práva v jednotlivých eta−
pách vývoja našej spoločnosti, stavu práv−
neho zabezpečenia slobody vyznania a
svedomia, interkonfesných pomerov jed−
notlivých náboženských vyznaní, či soci−
ologického aspektu nevyhnutného pre spra−
covanie danej témy. V práci je uplatnené
právnoteoretické hľadisko, miestami prelí−
najúce sa s politologickými a sociologic−
kými hľadiskami“ (s. 7).

Právnoteoretické a právnohistorické na−
zeranie na danú problematiku prevažuje.
Práca svojím charakterom je interdiscipli−
nárna. Autorka si nekládla za cieľ podať vy−
čerpávajúci výklad všetkých do úvahy pri−
chádzajúcich dimenzií témy, jej snahou
bolo poukázať na tie, ktoré boli podľa jej
náhľadu dominantné nielen v minulosti, ale
aj z pozície dneška. Analýza platných práv−
nych predpisov konfesného práva v Sloven−
skej republike zachytáva stav de lege lata
k 1. 1. 2005.

Obohatením obsahu tejto vedeckej
publikácie je uvedenie bohatého prameňa
použitej literatúry, rozdelenej na archívne
pramene, monografie, odborné časopisy a

zborníky a iné odborno−popularizačné
články, či chronologický prehľad právnych
predpisov. Zaujímavé sú uvedené prílohy
v podobe tabuliek na konci diela (ako napr.
kultový rozpočet Československej repub−
liky v rokoch 1919 – 1929 a v roku 1930;
financovanie cirkví a náboženských spo−
ločností v Slovenskej republike v rokoch
1999 – 2004; prehľad početnosti nábožen−
ských vyznaní na Slovensku ku dňu sčíta−
nia ľudu v roku 1991, či prihlásenie sa
občanov Slovenska k jednotlivým cirkvám
podľa sčítania ľudu 26. 5. 2001 a pod.).

Vyššie uvedenú publikáciu je možné
odporučiť nielen pre odbornú verejnosť,
zaoberajúcu sa problematikou vzťahu štá−
tu a cirkvi, príp. pre študentov právnických
fakúlt, ale aj pre ostatnú širokú verejnosť.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ
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Univerzity a podnikateľská sféra

Transfer technológií medzi univerzitnou
a podnikateľskou sférou je oblasť, ktorej sa v
súčasnosti venuje veľká pozornosť. Do po−
predia vystupuje množstvo otázok, na ktoré
všetky zúčastnené strany hľadajú odpoveď.
Ako možno vyvážiť úsilie univerzity o vedec−
kú výnimočnosť (scientific excellence) s jej
úsilím priamo prispieť k ekonomickým zis−
kom v podnikateľskej praxi? Ako by mali byť
organizované vzťahy medzi priemyslom a
vedou na úrovni štátu a úrovni regiónu? Čo
môže spôsobovať napätie medzi priemysel−
nou a akademickou sférou a ako sa môže toto
napätie eliminovať? O tomto, ako aj iných
úlohách štátu pri uskutočňovaní transferu
technológií, o úlohe univerzít a výskumných
organizácií pri spolupráci s podnikateľskou
sférou, či o inovačných nástrojoch na spo−
ločné vytváranie hodnôt na rozhraní medzi
vedou a priemyslom i o zakladaní nových
univerzitných „spin – off“ firiem sa dočítate
v článku: Rostášová, Mária: Úloha univerzít
v inovačných procesoch podnikateľskej sfé−
ry. In ACADEMIA, XV, 2004, č. 4, ss. 3 – 7.

O poradenstve na vysokých
školách

Poradenstvo a poradcovia sa ukázali ako
potrebná zložka humanizovaného vedecké−
ho riadenia sociálnych procesov. V rámci
rozvoja úloh profesií terciárnej a kvartálnej
sféry (služby službám) poradenstvo svojimi
cieľmi a funkciami, poskytovaním pomoci
jednotlivcom, skupinám a inštitúciám pomá−
ha skvalitňovať infraštruktúru sociálneho
prostredia a prispieva k integrácii všetkých
činiteľov v tomto smere. V čom spočíva rola
profesie poradcu – psychológa a aké sú zá−
kladné charakteristiky súčasného moderné−
ho poradenstva, sa dozvieme v článku: Zva−
ríková, Mária: Poradenstvo na vysokých ško−
lách – pohľad psychológa. In ACADEMIA,
XV, 2004, č. 4, ss. 8 – 12.

Profesionalizmus vysokoškolských
učiteľov

Vysokoškolský učiteľ, ktorý je považova−
ný za tvorcu a nositeľa poznania, sa stáva v
posledných rokoch opäť predmetom záujmu
expertov. Vysokoškolský učiteľ sa nachádza
v mnohých profesionálnych situáciách, kto−
ré zahrňujú činnosti, pracovné prostredie a

ODPORÚČAME ČLENOM AKADEMICKEJ OBCE K NAHLIADNUTIU

Mnohí z nás z časových a iných dôvodov si nestihnú prečítať zaujímavosti, ktoré sú úzko späté s akademickou pôdou a naším pôsobe−
ním na nej. Čo je nové v tejto oblasti prinášame v nasledujúcej rubrike pod názvom:

Čo je nové v časopise ACADEMIA

širší kontext. Čo je to manažment vedecko−
výskumnej a pedagogickej práce, aké sú nové
roly vysokoškolského učiteľa, čo chápať pod
profesionalizáciou vysokoškolských učiteľov
a o ďalších aktuálnych otázkach postavenia
aj začínajúcich vysokoškolských učiteľov sa
dozvedáme v článku: Vašutová, Jaroslava.
Profesionalizmus vysokoškolských učiteľov v
reflexii novej paradigmy vzdelávania. In
ACADEMIA, XV, 2004, č. 4, ss. 12 – 18.

O bakalárskom a magisterskom
štúdiu

V roku 2002 boli u nás prijaté zákonné
úpravy, ktoré priniesli významné zmeny vo
vysokoškolskom vzdelávaní, osobitne v štú−
diu zameranom na pedagogické profesie. V
zmysle zákona o vysokých školách sa v no−
vej klasifikácii študijných odborov projektu−
je vysokoškolské vzdelávanie v akreditova−
ných študijných programoch, zavádza sa
štruktúrovaný model vysokoškolského vzde−
lávania, uplatňuje sa kreditový systém štú−
dia. Podľa dokumentu Sústava odborov vy−
sokoškolského vzdelávania na Slovensku sa
zavádza nové chápanie i názvoslovie učiteľ−
ských študijných odborov. V nadväznosti na
túto klasifikáciu sú vytvorené opisy študij−
ných odborov, ktoré stanovujú profil absol−
venta študijného odboru, popisujú obsah štu−
dijného odboru a tým zjednocujú obsah štu−
dijných programov v jeho rámci. Charakte−
ristiku všeobecného chápania bakalárskeho
štúdia, chápanie bakalárskeho štúdia v pe−
dagogických študijných odboroch a ich väz−
ba na magisterské štúdium, analýzu konverz−
ného magisterského štúdia v učiteľských štu−
dijných odboroch nájdeme v článku: Koso−
vá, Beáta: Bakalárske a magisterské štúdium
učiteľských študijných odborov a profesijná
spôsobilosť učiteľov. In ACADEMIA, XV,
2004, č. 4, ss. 18 – 24.

O technológii vzdelávania

Technológia vzdelávania je hraničná ved−
ná disciplína, ktorá využíva systémové prv−
ky mnohých vedných disciplín, vzájomne ich
prepája a vytvára z nich štruktúru nad rámec
jednoduchého zoskupenia, či súčtu prevza−
tých prvkov. V konečnom dôsledku vytvára
väčší celok ako by bol súčet jednotlivých
častí, ktoré do neho vstúpili. Ako hraničná
vedná disciplína je technológia vzdelávania
neraz vnímaná značne kontroverzne. Výraz−

ne sa to prejavuje na našej domácej scéne. S
čím súvisí kontroverznosť ponímania a ak−
ceptácie technológie vzdelávania, aká je ge−
néza technológie vzdelávania ako vednej
disciplíny a ako študijného odboru, aké sú
vývojové tendencie technológie vzdelávania
(príp. čo je to psychotechnológia vzdeláva−
nia, informačná a komunikačná technológia
vzdelávania, technológia školského manaž−
mentu, technológia vzdelávacích systémov
a technológia školského plánovania) sa mô−
žeme oboznámiť v článku: Hašková, A. –
Polák, J. – Obdržálek, Z.: Genéza a vývojo−
vé tendencie technológie vzdelávania. In
ACADEMIA, XV, 2004, 4, 4, ss. 25 – 30.

Z obsahu časopisu ACADEMIA, XV,
2004, č. 4 upozorňujeme na:

Využívanie marketingových informácií na
zlepšenie zručností študentov – Projekt UMIS
(ss. 30 – 32), Vysoké školy a ďalšie vzdeláva−
nie v rokoch 2002 a 2003 (ss. 33 – 36), Nová
etapa v programe Leonardo: zhodnocovanie
doterajších projektov (ss. 36 – 39), Európska
značka 2004 pre Pedagogickú fakultu Uni−
verzity Mateja Bela (ss. 39 – 40), Národný
tím bolonských promótorov (ss. 40 – 41), Ako
je to v Európe: oficiálna publikácia UNESCO
Global Education Digest 2004 v prílohe C
delí a popisuje stupne ISCED 97 a uvádza
klasifikačné kritériá na zaradenie vzdeláva−
nia do všetkých stupňov 0 až 6; čo sa hovorí
o stupňoch terciárneho vzdelávania sa do−
zvedáme na ss. 41 – 46. O slovách promó−
cia, promovať, promótor a promotér (s. 47),
Noví profesori vymenovaní 9. novembra
2004 (ss. 48 – 51), Knihy, ktoré nás zaujali
(ss. 51 – 52).

O konkurencieschopnosti
vysokých škôl

Zvyšovanie a upevňovanie medzinárod−
nej konkurencieschopnosti európskeho sys−
tému vysokého školstva a príťažlivosti európ−
skych vysokých škôl je jedným z cieľov de−
klarovaných tzv. bolonskou deklaráciou.
Vytvorenie inštitúcií schopných života a kon−
kurencie by malo byť dosahované ďalším
rozvojom existujúcich inštitúcií, a nie kon−
štrukciou úplne nového modelu. Schopnosť
konkurencie a vysoká úroveň sú nevyhnut−
né predpoklady, pri ktorých vysoká škola
môže profitovať a uplatniť sa.
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Aké sú zmeny na trhu vysokého školstva,
čo tvorí základné prvky vysokoškolskej poli−
tiky (čo s autonómiou a konkurenciou?), čo
predstavuje ekonomizácia inštitúcií terciár−
neho vzdelávania, čo s konkurenciou na trhu
terciárneho vzdelávania, aká je autonómia
inštitúcií terciárneho vzdelávania, čo sa skrý−
va za manažmentom kvality v správe vyso−
kej školy, môže byť personál faktorom kon−
kurencie, aké má byť financovanie vysokých
škôl, čo pomáha otvorenosti vysokých škôl
voči trhu práce, atď. O tom všetkom sa dočí−
tate v článku: Roth, Oto: Zvyšování konku−
renceschopnosti evropských vysokých škol;
rozbor prvku ovlivňujících konkurence−
schopnost. In ACADEMIA, XVI, 2005, č. 1,
ss. 9 – 16.

O úlohách univerzít v tvoriacom sa
spoločnom Európskom výskumnom

a vzdelávacom priestore
ERA a EHEA

Zaujíma vás vzťah vysokých škôl a prie−
myselných podnikov v slovenských pod−
mienkach? Aké sú dôvody spolupráce uni−
verzít a priemyselných podnikov? Ktoré okru−
hy spolupráce je potrebné riešiť? O tom všet−
kom sa dočítate v článku: Sinay, Juraj: Sy−
nergický efekt univerzitného potenciálu a
priemyselných podnikov na Slovensku. In
ACADEMIA, XVI, 2005, č. 1, ss. 3 – 8.

O výchove k schopnosti uplatniť sa
v praxi

O príprave študentov na uplatnenie sa v
praxi možno uvažovať z dvoch hľadísk. In−
štitúcie štátnej správy a ekonomickej sféry zo
svojho hľadiska formulujú problémy ako

problémy ľudských zdrojov pre produktívnu
činnosť spoločnosti. Filozof, ktorý sa díva na
spoločnosť ako na skupinu ľudí, žijúcich svoj
život a súčasne aj život spoločnosti, v ktorej
sa nachádza, môže vidieť problém z hľadis−
ka jednotlivca, aj z hľadiska spoločnosti.

Aké je formovanie schopností riešiť prob−
lémy jednotlivcom aj spoločnosťou a čo pred−
stavuje organizačné zblíženie praxe, pre kto−
rú sa študenti pripravujú, so školským výcvi−
kom, výchovou a vzdelávaním? O tom všet−
kom v článku: Binder, Róbert: Výchova k
schopnosti uplatniť sa v praxi. In ACADEMIA,
XVI, 2005, č. 1, ss. 18 – 21.

E−learningové vzdelávanie

Určitá živelnosť v zavádzaní nových
vzdelávacích technológií a v súčasnosti ne−
dostatočná kontrola i prepracovanosť kontrol−
ných metód predstavujú riziko nekvalitnej
prípravy so všetkými z toho vyplývajúcimi
dôsledkami. Tie sú dlhodobé a ťažko napra−
viteľné. Tak, ako sa vykonáva hodnotenie
kvality a efektívnosti štúdia v tradičnom vzde−
lávaní, je prirodzené ho vykonávať aj pri
vzdelávaní e−learningovom. Čo sa za tým
všetkým skrýva, o tom bližšie: Hudcovič, Sta−
nislav: Hodnotenie kvality e−learningového
vzdelávania. In ACADEMIA, XVI, 2005, č.
1, ss. 22 – 28.

O citáciách

Napriek tomu, že medzinárodná norma
na úpravu bibliografických odkazov (citácií)
je v platnosti už od roku 1998 a jej dodatok
pre elektronické dokumenty od roku 2001,
ich aplikácia je veľmi rôznorodá. A to i na−
priek tomu, že existujú viaceré kvalitné prá−
ce na orientovanie sa v tejto oblasti, ktoré

vytvárajú navigačné prostriedky na správnosť
zápisu citovaných diel. V zmysle národnej
interpretácie medzinárodného štandardu
STN ISO 690 (a jeho doplnku ISO 690−2 pre
elektronické dokumenty) je vhodné použí−
vať pojem bibliografický odkaz, ktorý ho cha−
rakterizuje ako štandardizovaný popis cito−
vaného dokumentu. Aké sú dôvody pre
správne citovanie, čo je to citácia a autocitá−
cia, čo je to etika citovania sa dozviete v člán−
ku: Rešetová, Kvetoslava: Bibliografické od−
kazy, citácie – autocitácie. In ACADEMIA,
XVI, 2005, č. 1, ss. 33 – 37.

O finacovaní (terciárneho)
vzdelávania

O spracovaných štatistických údajoch,
ktoré môžu poslúžiť na analýzy a úvahy v
oblasti financovania vysokého školstva. Spra−
cované sú z internetových stránok renomo−
vaných inštitúcií a organizácií – Eurostat,
Eurydice, OECD, UNESCO. Tieto zdroje po−
skytujú, vďaka spôsobu zberu a spracovania
„terénnych“ údajov, informácie aktuálne,
pôvodné, hodnoverné, reprezentatívne, me−
dzinárodné porovnateľné. Pozri: Smida, Jo−
zef: Ako je to v Európe. In ACADEMIA, XVI,
2005, č. 1, ss. 37 – 44.

Z obsahu ACADEMIA, XVI, 2005,
č. 1, ss. 47 – 55:

Noví profesori vymenovaní 31. januára
2005. Cena ministra školstva za vedu a tech−
niku za rok 2004. O jazykovej kultúre. Z prác
Ústavu informácií a prognóz školstva (ano−
tácie prác, ktoré sa vypracovali v roku 2004
na odbore vysokých škôl). Knihy, ktoré nás
zaujali.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.,
PrávF UPJŠ

Poslaním akademického súboru piesní a tancov je zabezpečo−
vanie kultúrno−výchovnej činnosti študentov fakúlt UPJŠ v Košiciach,
prispievanie k všestrannému kultúrnemu rozvoju zamestnancov UPJŠ
v Košiciach a zvyšovanie záujmu študentov o národné tradície. Ume−
leckým vedúcim súboru AKADEMIK je Mgr. Palinský, ktorý zodpo−
vedá za umeleckú úroveň vystúpení súboru v rámci podujatí UPJŠ v
Košiciach i navonok. Členmi akademického súboru piesní a tancov
sú študenti, absolventi a zamestnanci Univerzity Pavla Jozefa Šafári−
ka v Košiciach, ale aj iných škôl, takisto ako aj osoby, spĺňajúce
podmienky v konkurznom konaní.

AKADEMIK realizuje svoju činnosť vo forme kultúrnych poduja−
tí – vystúpenia a prehliadky umeleckých súborov v tuzemsku a v
zahraničí, vystúpenia pri podujatiach a výročiach organizovaných
UPJŠ v Košiciach (slávnostné otvorenie akademického roka, sláv−
nostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ, Akademické dni UPJŠ atď.).

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

AKADEMIK – akademický súbor piesní a tancov UPJŠ v Košiciach

Súbor AKADEMIK vytvoril fantastickú atmosféru na podujatí
v rámci jarnej časti Akademických dní UPJŠ – na JUNIÁLESE
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