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,,Vánoce, Vánoce, přicházejí, šťastné a veselé...”
Požičal som si úvodnú slohu kedysi tak nesmierne po−
pulárnej piesne ešte v bývalom spoločnom štáte
Čechov a Slovákov. Dúfam, že mi nebude mať nikto za
zlé, že ide práve o český hit zašlých čias. Podstatnejší
je predsa ,,sujet” tejto piesne, ktorý akosi evokuje, že
prichádzajú najkrajšie dni v roku.

Predzvesťou blížiacich sa vianočných sviatkov boli
vždy symboly v podobe postáv Deda Mráza, Mikuláša
alebo Santa Klausa (vyberte si podľa vkusu, presvedče−
nia, národnosti, kontinentu alebo jednoducho iba nála−
dy), ktoré tí skôr narodení spájajú so spomienkami na
detstvo. Tých rozpomienok by bolo hodne. Dovoľte mi
ponoriť sa do spomienok, ktoré vám − neskromne
presvedčený o svojej pravde − viacerým budú niečo
pripomínať.

V mysli sa vraciam do detských liet a spomínam si,
ako som so súrodencami čistil topánky, dával ich pred
spaním do okna a ráno sa tešil zo sladkostí, ktoré mi
v noci priniesol Mikuláš. Ubehlo iba niekoľko dní a tak−
mer vo všetkých domácnostiach začal rozvoniavať
čerstvou čečinou živý stromček, niekde jedlička, inde
smrek alebo borovica. Dnes sa ,,nosia” umelé
stromčeky, čím samozrejme chránime prírodu, ale tú
vôňu si musíme domyslieť alebo nahradiť zázrakmi
modernej doby, ako sú napríklad spreje. Spomienky na
dávne Vianoce sa spájajú aj s úsilím objaviť ukryté
darčeky, keď mnoho z nás − nedočkavcov − prehľadá−
valo všetky možné kúty a skrine, v nádeji objaviť nejaký
darček. Konečne sme sa dočkali... Je Štedrý večer, všet−
ci sedíme pekne oblečení za sviatočným stolom, na
ktorom sa postupne striedajú vianočné oblátky s me−
dom a strúčikom cesnaku, kapustnica, vyprážaný
kapor, ,,bobaľky”, príp. ,,,mačanka” či iné východ−
niarske (stredoslovenské, západoslovenské) dobroty.
Nevieme sa dočkať konca štedrovečernej večere s jedi−
nou ,,neúprosnou” myšlienkou − čo nám Ježiško
priniesol pod stromček. Pretože pravda je taká, že
rodičia boli väčšinou vynaliezavejší pri ukrývaní
darčekov, než my deti pri ich hľadaní. Skutočný symbol
tých, ktorí slávia Vianoce − narodenie Ježiša − však
nám deťom viac−menej unikal (a nemyslím si, že to
bolo iba dobou, v ktorej sme žili) a skôr sme si tento
symbol začali uvedomovať až v dospelosti. Dosť však
bolo rozpomienok.

Ocitli sme sa v období, v ktorom máme síce viac
rôznych koncoročných starostí, ale súčasne je to aj čas,
kedy majú ľudia k sebe akosi bližšie. Aký to paradox,
alebo možno práve preto, počas studených dní a ešte
mrazivejších nocí sa otepľujú medziľudské vzťahy. Aj
keď sa neskôr rozvidnieva a skôr stmieva, aj keď za
oknami vyčíňa vetrisko a ulice sú plné špinavého snehu
(v čase písania týchto slov sa však podľa počasia zdá,
akoby sa blížila Veľká noc), predsa v tomto vzácne
radostnom čase sú ľudia na Slovensku k sebe o niečo
milší, než po iné, všedné dni. Asi preto, že Vianoce
majú vyjadrovať lásku vo všetkých jej podobách.
Všetko je také krásne preto, lebo sú Vianoce a opäť sú
tu Vianoce preto, lebo všetko je také krásne...
Počas Vianoc sa však v mysli aj v skutočnosti pričasto
stretávame i s menej príjemnými vecami. V čase
vianočných sviatkov sa na uliciach objavujú nielen
nakupujúci, ale aj žobrajúci ľudia. Myslíme trochu aj
na nich, pretože nie je asi nič horšie, než byť na
Vianoce sám, opustený...

Každý si praje, aby Vianoce boli veselé a plné
radosti. Toto prajem aj ja našim študentom, učiteľom a
ostatným zamestnancom. Prajem vám všetkým k Via−
nociam, aby ste na tomto pozemskom svete, kde máme
iba prechodný pobyt, nielen brali lásku, ale ju ešte viac
plným priehrštím rozdávali. Prajem vám, aby ste
zasievali medzi ľudí iba zrnká pokoja, pretože čím viac
týchto zrniek zasejete a budete sa o nich starať, tým
bohatšia bude úroda. A samozrejme, prajem vám, milí
študenti a kolegovia, aby vás neopúšťalo šťastie a aby
vám ostalo verné zdravie.

Vianoce prichádzajú a po niekoľkých dňoch
odchádzajú. S ich príchodom vchádza do nás pokora
a milota, za čo im volám ono kresťanské Aleluja, škoda
však, že nie je v ich moci pri odchode odniesť so sebou
aj všetku ľudskú zlobu a nenávisť.

Ako som začal tento príhovor, tak ho aj skončím
časťou textu jednej − aspoň pre mňa − veľmi peknej
melódie, tentoraz však v slovenčine. Snívajme sen
o tom, že na svete ,,Každý deň budú vraj Vianoce ...”

Možno si ešte niečo krajšie priať?

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

Slovo k Vianociam
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Rektor UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. V. Babčák, CSc.,
prijal dňa 12. októbra 2006 v odpoludňajších hodinách
na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach Huw Jonesa, riaditeľa British Council na
Slovensku za účelom podpísania Dohody o spolupráci
a porozumení medzi UPJŠ v Košiciach a British
Council. Spolupráca zmluvných strán sa týka založenia
skúškového centra pre spoluprácu pri organizácii
skúšok Cambridge ESOL v Košiciach a okolí. Tieto

skúšky zahŕňajú YLE (Young Learners English) Starters,
YLE Movers, YLE Flyers, KET − Key English Test, PET −
Preliminary English Test, FCE − First Certificate in
English, CAE − Certificate, CPE − Certificate in Profiency
of English, BEC (Business English Certificate)
Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

U Z A V R E T I E  D O H O D Y
o spolupráci medzi UPJŠ a British Council

Dňa 6. októbra 2006 sa v priestoroch historickej auly
Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ,
rozšírené o vedecké rady fakúlt pri príležitosti udelenia
čestného titulu Doctor honoris causa prof. Vittoriovi
BONOMINIMU, M. D., z Univerzity v Bologni,
Taliansko. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady
UPJŠ sa okrem akademických funkcionárov Univerzity
a fakúlt zúčastnili aj zástupcovia viacerých slovenských
vysokých škôl, bývalí rektori UPJŠ a ďalší pozvaní hos−
tia. Prítomní boli aj účastníci 7. medzinárodného nefro−
logického kongresu, ktorý sa konal v Košiciach.
V súlade s rozhodnutím Vedeckej rady UPJŠ udeliť na
základe článku 5 Štatútu UPJŠ čestný titul Doctor hono−
ris causa rektor Univerzity prof. JUDr. V. Babčák, CSc.,
odovzdal tento čestný titul prof. Vittoriovi BONOMI−
NIMU, M. D., svetovo uznávanému odborníkovi

z oblasti nefrológie. Na záver slávnostného zhromažde−
nia umocnilo atmosféru pôsobivé vystúpenie spevácke−
ho Zboru sv. Cecílie Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

UDELENIE ČESTNÉHO TITULU
DOCTOR HONORIS CAUSA
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Fotografie zo slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ,

rozšírené o vedecké rady fakúlt pri príležitosti udelenia čestného

titulu Doctor honoris causa prof. Vittoriovi BONOMINIMU, M. D.,

z Univerzity v Bologni, Taliansko.
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Dňa 6. novembra 2006 sa v aule Ústavu vzdelávania UPJŠ
v Rožňave uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri
príležitosti začatia činnosti Ústavu vzdelávania v Rožňave
a imatrikulácie študentov 1. ročníka akreditovaných študij−
ných programov v Ústave vzdelávania v Rožňave.

Prorektor doc. RNDr. J. Sabo, CSc., ceremoniár slávnost−
ného zhromaždenia, privítal na zhromaždení Jeho Magni−
ficenciu prof. JUDr. V. Babčáka, CSc., rektora UPJŠ, prorek−
torov UPJŠ, dekanov fakúlt UPJŠ, predsedu Akademického
senátu UPJŠ, ako aj ďalších významných akademických
funkcionárov našej Univerzity. Osobitne srdečne privítal Ing.
J. Szöllösa, podpredsedu Košického samosprávneho kraja,
Ing. F. Kardoša, primátora mesta Rožňava, biskupa Mons.
E. Kojnoka, Spektabilitu prof. Dr. K. Obodyňského, pred−
staviteľov spoločenského života, riaditeľov škôl a organizácií
mesta Rožňava, starostu obce Kobeliarovo J. Kolesára
a ďalších vzácnych hostí. 

Úvodom slávnostného zhromaždenia odovzdal rektor
UPJŠ zriaďovaciu listinu Ústavu vzdelávania v Rožňave a me−
novací dekrét riaditeľovi Ústavu vzdelávania doc. PaedDr.
M. Ďuričekovi, CSc., mim. profesorovi.

V slávnostnom príhovore sa rektor Univerzity osobitne
poďakoval biskupom Mons. Filovi a Mons. Kojnokovi za
ústretovosť, s akou rožňavské biskupstvo  pristupovalo k rea−
lizácii myšlienky vysokoškolského vzdelávania v tomto
regióne. Uviedol, že do 1. ročníka akreditovaného študijného

programu ,,Šport a rekreácia” bolo prijatých takmer 90 štu−
dentov denného štúdia. Tento študijný program predstavuje
prvú lastovičku v rozvíjaní a napĺňaní predstáv, čo malo byť
v oblasti vzdelávania dominantné a zaujímavé pre oby−
vateľov gemerského regiónu. Konštatoval, že v tejto chvíli,
keď slávnostným spôsobom začína činnosť Ústav vzdelávania
už ako univerzitné pracovisko, je to iba prirodzený proces
prerodu detašovaného pracoviska v Rožňave na celo−
univerzitný ústav. Ústavu vzdelávania a jeho prvému ria−
diteľovi zaprial veľa výborných študentov, mnoho dobrých
koncepčných námetov pre oblasť vzdelávania a európsky
rozmer kultúry kvality vzdelávania.

Slávnostné príhovory ďalej predniesli novoinštalovaný ria−
diteľ Ústavu vzdelávania v Rožňave, podpredseda Košického
samosprávneho kraja, primátor mesta Rožňava, dekan
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a dekan Rzeszowskej univerzi−
ty v Rzeszowe.

Ceremoniár po rektorovom udelení súhlasu k vykonaniu
aktu imatrikulácie predstavil slávnostnému zhromaždeniu
všetkých študentov 1. ročníka jednotlivých študijných pro−
gramov v Ústave vzdelávania. Slávnostné chvíle umocnilo
pôsobivé vystúpenie ľudového súboru z miestneho regiónu. 

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Inaugurácia Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave
a imatrikulácia študentov 1. ročníka

v Ústave vzdelávania UPJŠ v Rožňave
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REKTOR UPJŠ PRIJAL HOSTÍ Z JAPONSKA A TAIWANU
Dňa 19. septembra 2006 sa v priestoroch malej zasadač−

ky Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
uskutočnilo priateľské stretnutie členov vedenia Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zástupcov Chuo univerzity
v Japonsku (Tokio) a zástupcov Soochow univerzity v Tai−
wane (Taipei). Prítomní boli i rektor Prešovskej univerzity
prof. PhDr. František Mihina, CSc., dekan Pedagogickej
fakulty PU doc. PhDr. Milan Portík, PhD. a prodekan
Pedagogickej fakulty PU doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. 
Rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prof. RNDr.
Eva Čellárová, CSc., poverená riadením agendy zahranič−
ných vzťahov a prorektor pre vedecký výskum a informačné
technológie UPJŠ prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., infor−

movali vzácnych hostí o prioritách, poslaní a rozvojových
zámeroch našej Univerzity. Ťažiskovou témou stretnutia bolo
prerokovanie možnosti vzájomnej spolupráce medzi UPJŠ
a uvedenými univerzitami v Japonsku a Taiwane.

Záverom stretnutia sa vzácni hostia − doc. Cheng−Chun,
prof. Iijima Wataru, prof. Shigehiko Uno, prof. Chang Chia−
Ming a Mgr. Chikashige Aro poďakovali za možnosť zozná−
miť sa s prostredím našej Univerzity a postupne nadväzovať
medzinárodnú spoluprácu.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

V rámci jesennej časti Akademických dní UPJŠ sa dňa
14. novembra 2006 uskutočnilo ďalšie zasadnutie Klubu
profesorov. Prednášku pre členov Klubu profesorov a ďal−
ších členov akademickej obce predniesol A. F. Zvrškovec
pod názvom ,,Znalostná ekonomika a úloha vzdelávacích,

vedeckých, výskumných inštitúcií a klasických univerzít
v jej rozvoji na Slovensku”. Okrem toho predstavil zaují−
mavé myšlienky z oblasti histórie Slovanov a Slovákov
v európskom kontexte.

� Klub profesorov �
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Dňa 12. októbra 2006 v dopoludňajších hodi−
nách rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prijal
na pôde Rektorátu UPJŠ Jej Excelenciu Judith
Macgregor, veľvyslankyňu Spojeného kráľovstva
na Slovensku. Jeho Magnificencia, rektor UPJŠ
v Košiciach v priateľskom rozhovore informoval
veľvyslankyňu Spojeného kráľovstva o poslaní
našej Univerzity, strategických zámeroch a cie−
ľoch Univerzity a jej úspechoch v oblasti vysoko−
školského vzdelávanía, vedeckého výskumu
a medzinárodných vzťahov.

Jej Excelencia, veľvyslankyňa Spojeného krá−
ľovstva sa živo zaujímala o možnostiach štúdia na
našej Univerzite, ako aj o možnostiach spolupráce
najmä v oblasti medzinárodných vzťahov. Podot−
kla, že počas jej návštevy v Košiciach sa zúčastní
aj slávnostného otvorenia Britského centra v pries−
toroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, kto−
ré organizuje British Council v spolupráci so Štát−
nou vedeckou knižnicou.

Jej Excelencia, veľvyslankyňa Spojeného krá−
ľovstva Judith Macgregor sa následne po prijatí
rektorom UPJŠ stretla so študentmi Katedry anglis−
tiky a amerikanistiky Ústavu filologických a sociál−
nych vied UPJŠ na Moyzesovej 50 v Košiciach,
kde predniesla zaujímavú prednášku na tému
,,Možnosti vysokoškolského štúdia v Spojenom
kráľovstve pre zahraničných študentov”. V rámci
diskusie boli v priateľskej atmosfére prerokované
nielen otázky, týkajúce sa štúdia, ale aj bilaterál−
nych vzťahov, britského multikulturalismu a jazy−
kovej situácie vo vzťahu k angličtine. Jej Excelencia
prediskutovala s vedúcim Katedry anglistiky a ame−
rikanistiky prof. PhDr. Pavlom Štekauerom, CSc.,
otázky možnosti spolupráce slovenských a brits−
kých vysokých škôl, participácie vzdelávacích
inštitúcií Británie a Slovenska v programoch EÚ
a aktivít katedry v tejto oblasti.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

REKTOR UPJŠ PRIJAL VEĽVYSLANKYŇU SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA



Prvá polovica septembra tohto roku so
sebou priniesla nielen krásne počasie,
ale aj prípravu jednotlivých fakúlt našej
univerzity a jej zamestnancov na začia−
tok nového akademického roku. Táto
príprava neobišla ani Fakultu verejnej
správy. Jej nové vedenie, na čele
s dekanom profesorom Palúšom, sa
rozhodlo spojiť príjemné s užitočným
a na dni 11. a 12. septembra napláno−
valo pre všetkých pedagogických
zamestnancov tejto fakulty Pedagogic−
ké dni Fakulty verejnej správy 2006,
ktorých hlavnou úlohou bola práve
spomínaná príprava na nový aka−
demický rok. Výnimočnosť tejto akcie
spočívala hneď v dvoch smeroch. Po
prvé, išlo o seminár, ktorý trval dva dni
a po druhé, tento seminár nebol organi−
zovaný v priestoroch fakulty, ale
v priestoroch účelového zariadenia
našej univerzity v Danišovciach.

Pedagogických dní Fakulty verejnej
správy 2006 sa zúčastnil celý pe−
dagogický zbor fakulty. Po príchode do
Danišoviec a po ubytovaní účastníkov
sa začal samotný program. Otvorenie
vzal na svoje plecia profesor Palúš,
ktorý následne pokračoval pred−
stavením vízie smerovania fakulty pod
jeho vedením. Za najdôležitejšiu výz−
vu, ktorá v súčasnosti stojí pred fakul−
tou, označil potrebu jej zviditeľnenia
a stabilizácie v systéme univerzitného
vzdelávania, a to nielen v rámci našej
univerzity, ale aj v celoslovenskom me−
radle. Ako uviedol, fakulta musí okrem
iného nadviazať výraznejšiu spoluprácu
s orgánmi pôsobiacimi v systéme verej−
nej správy, čo jej umožní oboznámiť
reprezentantov týchto orgánov s jej pro−
gramom a zároveň zlepšiť reflektovanie
potrieb praxe verejnej správy pri vzde−
lávacích i výskumných aktivitách.

Po tomto vystúpení sa slova ujala pro−
fesorka Štangová, prodekanka pre

zahraničné vzťahy, ktorá sa zamerala
na prezentáciu súčasného stavu v ob−
lasti medzinárodnej spolupráce fakulty
a tiež na ďalšie kroky, ktoré by mali
viesť k rozširovaniu tejto spolupráce
o nové vzťahy a prehlbovaniu existujú−
cich vzťahov.

Po debate k uvedeným vystúpeniam
mali účastníci možnosť diskusie,
v rámci ktorej bolo prezentovaných
niekoľko zaujímavých návrhov i pri−
pomienok. Podvečer sa niesol v uvoľ−
nenej atmosfére a prvý deň bol zakon−
čený grilovaním a neformálnymi roz−
hovormi.

Hlavným bodom druhého dňa bolo
vystúpenie doc. Hencovskej,  prodekan−
ky pre študijné záležitosti, ktorá sa za−
merala predovšetkým na praktické
otázky súvisiace s organizáciou a prie−
behom nového akademického roku. Jej
vystúpenie, rovnako ako vystúpenia jej
predchodcov, vyvolalo viacero podnet−
ných pripomienok a rozsiahla diskusia
bola ukončená až záverečným obedom,
po ktorom sa účastníci seminára pre−
sunuli späť do Košíc.

Organizácia Pedagogických dní Fa−
kulty verejnej správy 2006 mimo pôdy
fakulty sa ukázala ako veľmi dobré
rozhodnutie. Jednak to umožnilo účast−
níkom oddýchnuť si od stereotypu
priestorov fakulty a jednak to predsta−
vovalo príjemné spestrenie príprav na
nový akademický rok. Na záver je
potrebné vysloviť nádej, že táto akcia
bola začiatkom novej tradície a v bu−
dúcnosti bude nasledovaná ďalšími
podobnými seminármi.

PhDr. Daniel Klimovský
UPJŠ FVS Košice

7UNIVERSITAS Šafarikiana

Informácie
zo zasadnutia
vedenia UPJŠ

� prerokovanie návrhu na udelenie
vedeckej hodnosti doktora matema−
tických vied − DrSc. − doc. RNDr.
Romanovi Nedelovi, CSc.

� uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení
ubytovania medzi FNLP Košice
a UPJŠ v Košiciach

� informácia o priznaniach MŠ SR,
ktorými minister školstva SR prizná−
va Univerzite právo udeľovať zod−
povedajúci akademický titul (PhD.)
v príslušných študijných progra−
moch (na Univerzite a Lekárskej
fakulte)

� prerokovanie ponuky riaditeľa uby−
tovacieho zariadenia KOBYT, a.s.,
Košice na kúpu budovy turistickej
ubytovne  Kosmalt v Košiciach

� prerokovanie termínu pracovného
stretnutia s predstaviteľmi spoločnos−
ti IBM za účelom podpísania zmluvy
medzi IBM a UPJŠ

� prerokovanie informatívnej správy
o stave ubytovania študentov UPJŠ
v ubytovni KOSMALT pre akademic−
ký rok 2006/2007

� účasť zástupcov vedenia UPJŠ na
odbornom seminári zástupcov hod−
notených vysokých škôl s názvom
,,Projekt inštitucionálneho hodnote−
nia vysokých škôl SR” v Bratislave

� prerokovanie návrhu priorít UPJŠ
v Košiciach pre prípravu projektov
na čerpanie prostriedkov, určených
na zlepšenie infraštruktúry vzdeláva−
nia zo štrukturálnych fondov Európ−
skej únie

� prerokovanie žiadosti Prírodovedec−
kej fakulty o akreditáciu medziod−
borového magisterského študijného
programu Fyzikálna a chemická ana−
lýza odpadových materiálov 

� prerokovanie a schválenie návrhu na
uzavretie Zmluvy o spolupráci
medzi Košickým samosprávnym kra−
jom a UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie návrhu na udelenie
Ceny ministra školstva SR za vedu
a techniku  v kategórii ,,Mladý vedec
roka” RNDr. J. Strečkovi, PhD.

� prerokovanie návrhu na udelenie
Ceny ministra školstva SR za vedu
a techniku  v kategórii ,,Vedecký tím
roka” Ústavu fyzikálnych vied
a Ústavu chemických vied Prírodo−
vedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie záverečnej správy
Ústavu telesnej výchovy UPJŠ
v Košiciach za akademický rok
2005/2006

Pedagogické dni Fakulty verejnej správy 2006

�

�

�
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� informácia o pridelení priznaní
Univerzite na udeľovanie akademic−
kých titulov  ,,magister” absolventom
dennej formy štúdia študijných pro−
gramov na UPJŠ

� prerokovanie návrhu akreditačného
spisu Filozofickej fakulty UPJŠ v Ko−
šiciach

� prerokovanie správy o ponuke študij−
ných programov pre akademický rok
2007/2008

� prerokovanie návrhu na zrušenie
Katedry jazykov UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie návrhu dekana Príro−
dovedeckej fakulty UPJŠ na stiahnu−
tie doktorandského študijného pro−
gramu Teória vyučovania fyziky
z procesu akreditácie

� prerokovanie záverov z pracovného
stretnutia zástupcov vedenia UPJŠ
a zástupcov Ministerstva školstva SR
v Bratislave (možnosti implementácie
systémov SOFIA a SAP na verejných
vysokých školách na Slovensku)

� prerokovanie záverov zo zasadnutia
Slovenskej rektorskej konferencie
v Trnave 

� informácia o zabezpečení dodávky
a zapojenia IP telefónov v objekte
UPJŠ na Mojmírovej ul. v Košiciach

� informácia o záveroch zo zasadnutia
Predsedníctva Rady vysokých škôl

� prerokovanie návrhu na použitie
zostatku Rozvojového fondu rektora
za rok 2006

� informácia o začatí ostrej prevádzky
stravovacieho systému KREDIT na
UPJŠ dňom 2. 10. 2006, a to výhrad−
ne formou elektronickej objednávky
obedov prostredníctvom PIK na
objednávkových termináloch

� prerokovanie informatívnej správy o
stave odpredaja bytov v rodinných
domoch na Mánesovej ul. v Koši−
ciach

� prerokovanie návrhu na nomináciu
zástupcov UPJŠ do rady vlády SR pre
vedu a techniku (prírodné, humanit−
né, spoločenské a lekárske vedy)

� informácia o záveroch z účasti zás−
tupcov UPJŠ na workshope, ktorý sa
uskutočnil na pôde Rektorátu Uni−
verzity v rámci Európskej pediatric−
kej tematickej siete (EUROPET) pro−
gramu Socrates/Erasmus a bol zame−
raný predovšetkým na tvorbu kurikúl
v oblasti pediatrie

� informácia o stave procesu evaluácie
a o spracovaní sebahodnotiacej sprá−
vy, ktorá prebieha v súlade s vopred
stanoveným harmonogramom postu−
pu záverečných prác

� prerokovanie a schválenie návrhu
rámcovej zmluvy o spolupráci medzi
UPJŠ v Košiciach a spol. Imuna
Pharm, a.s., Šarišské Michaľany

Dňa 12. 4. 2006 o 16:00 hod. sa v aule
LF na Tr. SNP 1 v Košiciach uskutočnilo
slávnostné zhromaždenie akademickej
obce, zasadnutie Akademického senátu
a Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach zvolané dekanom Lekárskej
fakulty a predsedom Akademického senátu
LF Univerzity P. J. Šafárika.

Zhromaždenia sa zúčastnil minister
zdravotníctva SR pán Rudolf Zajac, rektor
UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,
a ďalší hostia a významní predstavitelia
slovenských vysokých škôl, rezortu zdravot−
níctva, zdravotných poisťovní a zástupcovia
štátnej a verejnej správy Košického a Pre−
šovského VÚC.

Dôvodom slávnostného zhromaždenia
akademickej obce bolo odovzdanie osved−
čenia Ministerstva zdravotníctva SR o akre−
ditácii Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na
realizáciu špecializačného štúdia vo viace−
rých špecializačných programoch.

Slávnostnej, a pre Lekársku fakultu UPJŠ
skutočne historickej chvíli, predchádzalo
dlhé obdobie príprav. Cesta, ktorú od pr−
vých návrhov legislatívnych úprav a zmien
až po súčasnosť vo svojom vystúpení opísal
minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac
a prehľadne krok za krokom prezentoval
dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Andrej
Jenča, CSc., bola zložitá. Len cieľavedomosť
zúčastnených aktérov (ministra zdravotníc−
tva a dekanov Lekárskych fakúlt SR), ktorí
svojím presvedčením o správnosti myšlien−
ky doviedli ďalšie vzdelávanie zdravotníc−
kych pracovníkov na úroveň, ktorá sa vo
vyspelých krajinách už dávno realizuje a do
inštitúcií, ktoré realizujú aj pregraduálne
vzdelávanie. Špecializačné štúdium zdra−
votníckych pracovníkov, pre ktoré bola Le−
kárska fakulta akreditovaná, predstavuje
významnú časť ich celoživotného vzdeláva−
nia, ktoré nasleduje po získaní odbornej
spôsobilosti pre výkon povolania.

Pre univerzity a zdravotníkov v SR to
znamená, že prvýkrát po vyše 50−tich
rokoch trvania monopolu jedinej špeciali−
začnej vzdelávacej inštitúcie na území
Slovenskej republiky sa pre realizáciu ďal−
šieho vzdelávania v rezorte zdravotníctva
vytvoril v právnych predpisoch priestor
(zákon č. 528/2003 Z.z., zákon č. 578/2004
Z.z., nariadenie vlády 743/2004 a  č. 179/2005)
na jeho zrušenie a nové zákony umožnili,
aby sa aj iné vzdelávacie ustanovizne mohli
uchádzať o akreditáciu ďalšieho vzdeláva−
nia zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská zdravotnícka univerzita
(SZU), ktorá vznikla zo Slovenskej post−
graduálnej akadémie medicíny, ktorá bola
následníčkou pôvodného Inštitútu pre ďalšie
vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF)
a Ústavu pre ďalšie vzdelávanie stredných
zdravotníckych pracovníkov, do spomí−
nanej slávnostnej chvíle bola jedinou
inštitúciou na území SR s právom na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
a vydávanie celoštátne platných dokladov

o získanom ďalšom vzdelávaní zdravotníc−
kych pracovníkov.

K dnešnému dňu LF UPJŠ v Košiciach
v partnerstve s Fakultnou nemocnicou
L. Pasteura získala akreditáciu na realizáciu
už 16−tich špecializačných študijných pro−
gramov. Ďalšie žiadosti o akreditáciu sú už
odovzdané na posúdenie Akreditačnej
komisii MZ SR alebo sú v štádiu príprav a po
splnení všetkých podmienok budú predlo−
žené k získaniu akreditácie.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach týmto
krokom konkrétne prispela k naplneniu idey
poslania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach o celoživotnom vzdelávaní.

Uvedomujeme si, že získanie osved−
čenia o akreditácii na realizáciu špecializač−
ného štúdia v zdravotníctve nie je cieľom,
ale iba právnym aktom, ktorého naplnenie
si bude vyžadovať veľa úsilia a náročnej
práce na všetkých úrovniach od vedenia LF
až po výučbové základne a ich školiteľov.

Každý zo špecializačných študijných
programov má vypracovaný štandard
teoretických vedomostí a praktických
zručností, ktoré uchádzač musí zvládnuť,
aby získal diplom o špecializácii, oprávňu−
júci ho samostatne vykonávať odborné pra−
covné činnosti v príslušnom špecializačnom
odbore.

V žiadosti o akreditáciu sa LF zaviazala
zabezpečiť kvalifikovaný lektorský zbor
a materiálno−technické podmienky pre rea−
lizáciu špecializačných študijných pro−
gramov.

Pedagogických pracovníkov na klinic−
kých pracoviskách okrem pedagogickej
práce v pregraduálnom vzdelávaní, vedec−
ko−výskumnej činnosti, zabezpečení dokto−
randského štúdia v internej a externej forme
čakajú, popri vykonávaní náročnej liečeb−
no−preventívnej zdravotnej činnosti, ďalšie
úlohy pri výučbe zdravotníckych špecialis−
tov.

Sú to úlohy, ktoré budú náročné nielen
na čas, ale hlavne na poskytovanie a zvyšo−
vanie kvality špecializačného vzdelávania,
pretože zrušenie monopolu bude znamenať
aj vytvorenie konkurenčného prostredia so
všetkými pozitívami, ale aj rizikami.
V blízkej budúcnosti Akreditačná komisia
MZ SR vypracuje: ,,Indikátory kvality
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pra−
covníkov” a metodiku na kontrolu plnenia
podmienok akreditácie.
Vedenie LF urobí všetko pre úspešný štart
tejto činnosti, od ktorej očakáva kvalitnú
výchovu nových zdravotníckych špecialis−
tov.

Košice 12. 6. 2006

prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
prodekan pre špecializačné

vzdelávanie a rozvoj LF UPJŠ

Lekárska fakulta získala akreditáciu
na realizáciu špecializačného štúdia 
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� prerokovanie správy Hodnotenie
úrovne UPJŠ vo vzdelávacej činnosti
v akademickom roku 2005/2006

� prerokovanie správy Vyhodnotenie
prijímacieho konania na fakultách
UPJŠ a na UPJŠ pre akademický rok
2006/2007

� prerokovanie návrhu na vymeno−
vanie doc. J. Mazáka za profesora vo
vednom odbore Občianske právo

Informácie
zo zasadnutia

Kolégia rektora UPJŠ
� prerokovanie možnosti zosúladenia

akademických činností na UPJŠ
v oblasti vzdelávania pre akademic−
ký rok 2007/2008

� prerokovanie správy Ponuka študij−
ných programov pre akademický rok
2007/2008

� informácia o príprave jesennej časti
Akademických dní UPJŠ v Košiciach

� informácia o prvom zasadnutí Komi−
sie pre spracovanie sebahodnotiacej
správy, ktoré sa uskutočnilo dňa
13. 9. 2006

� prerokovanie návrhu a súhlas so zru−
šením administratívnych zápisov štu−
dentov na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ od akademického roku
2007/2008 (s výnimkou zápisov štu−
dentov 1. ročníka)

� informácia o priznaní práva Univer−
zite udeľovať akademický titul ,,PhD.”
absolventom internej a externej for−
my doktorandského štúdia študijného
programu ,,Dejiny filozofie” na UPJŠ

� informácia o úspešnom podaní pro−
jektu z úrovne UPJŠ na podporu dok−
torandského štúdia na UPJŠ v rámci
čerpania prostriedkov z Európskeho
sociálneho fondu

� prerokovanie návrhu Dohody o vzá−
jomnej spolupráci medzi British
Council a UPJŠ v Košiciach, na zák−
lade ktorej sa naša Univerzita stane
skúškovým centrom Britskej rady
v rámci zvyšovania jazykovej kvali−
fikácie študentov a zamestnancov

� prerokovanie správy Hodnotenie
úrovne vo vzdelávacej činnosti v aka−
demickom roku 2006/2007

� prerokovanie správy Vyhodnotenie
prijímacieho konania na fakultách
UPJŠ a UPJŠ pre akademický rok
2006/2007

� � � � �

� � � � �

� � � � �
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Informácie
zo zasadnutia
Akademického

senátu UPJŠ
� schválenie návrhu na vymenovanie

prof. PhDr. Vladimíra Leška, CSc., za
člena Vedeckej rady UPJŠ pre funk−
čné obdobie 2003−2007

� schválenie Dodatku č. 3 k Organi−
začnému poriadku UPJŠ v Košiciach

� schválenie návrhu podmienok prija−
tia na štúdium na študijný program
,,Šport a rekreácia” na bakalárskom
stupni štúdia pre akademický rok
2006/2007

� prerokovanie návrhu na schválenie
uzavretia kúpnej zmluvy, ktorou
UPJŠ nadobudne do vlastníctva
nehnuteľný majetok − areál bývalej
Krajskej detskej nemocnice v Koši−
ciach na Moyzesovej ulici

� schválenie zámeru rektora UPJŠ
predať nehnuteľnosti v areáli Univer−
zitnej knižnice UPJŠ na Garbiarskej
ul. 14 v Košiciach

� schválenie Organizačného poriadku
Ústavu vzdelávania v Rožňave UPJŠ

� prerokovanie informácie o súčasnom
stave plnenia rozpočtu UPJŠ

� schválenie návrhu rektora na zruše−
nie Katedry jazykov UPJŠ dňom
30. 9. 2006

� schválenie Dodatku č. 2 k Poriadku
doktorandského štúdia na UPJŠ

Informácie
zo zasadnutia

Vedeckej rady UPJŠ
� prerokovanie a schválenie návrhu na

udelenie Zlatej medaily Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dr.h.c. mult. prof. Dipl. Ing. Štefano−
vi Lubymu, DrSc.

� prerokovanie a schválenie návrhu na
udelenie čestného titulu Doctor hon−
oris causa profesorovi Vittoriovi
Bonominimu, M.D.

� prerokovanie aktualizácie dlhodobé−
ho zámeru Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach na roky 2004 až
2010

� prerokovanie Správy o medzinárod−
ných vzťahoch Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach v roku
2005

Neinvestičný fond Iuridicum na
podporu vzdelania a vedy pri UPJŠ
Právnickej fakulte v Košiciach bol
zaregistrovaný na Krajskom úrade v
Košiciach rozhodnutím pod č.
VVS/57/KU−NF ku dňu právoplat−
nosti 21. 09. 2004. Účelom fondu je
podporovať rozvoj vedy, vzdeláva−
nia študentov, učiteľov a ostatných
zamestnancov UPJŠ Právnickej fa−
kulty a to počas študijných pobytov
doma i v zahraničí. Podporovať
nákup odbornej literatúry a pro−
striedkami fondu prispievať aj na
budovanie a rozvoj materiálnotech−
nickej základne fakulty. Podporovať
kultúrno−výchovné a športové po−
dujatia študentov, učiteľov a za−
mestnancov fakulty. Poskytovať jed−
notlivcom alebo skupinám študen−
tov, učiteľov a zamestnancov fakul−
ty humanitnú pomoc, ak sa ocitli v
ohrození života, alebo ak potrebujú
naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou, prípadne vo
vážnej sociálnej núdzi.

Činnosť fondu bola v roku 2005
zameraná na výchovnovzdelávacie
aktivity, vedeckovýskumnú činnosť
a na finančnú podporu študijného
pobytu vysokoškolského učiteľa
tunajšej fakulty v súlade s účelom
neinvestičného fondu.

a) V dňoch 30. − 31. 08. 2005 sa
konala medzinárodná vedecká kon−
ferencia na tému ,,Aktuálne otázky
efektívnosti verejných financií finan−
čného a daňového práva v štátoch
strednej a východnej Európy” za
účasti 80 hostí z vysokých škôl,
finančných a daňových inštitúcií
z Česka, Poľska, Ukrajiny, Litvy
a Slovenska. Výdavky spojené s kon−
ferenciou boli finančne kryté z vlož−
ného účastníkov;

b) Organizačná príprava príprav−
ného kurzu pre záujemcov o štú−

dium práva na UPJŠ Právnickej
fakulte od októbra 2005 na aka−
demický rok 2006/2007;

c) Študijný pobyt odbornej asis−
tentky Ústavu európskeho práva
UPJŠ Právnickej fakulty na Súdnom
dvore Európskych spoločenstiev
v Luxembourgu realizovaného
v dňoch  3. 10. − 28. 10. 2005.
V rámci pobytu získala poznatky
pre výučbu predmetov zabezpečo−
vaných Ústavom európskeho práva.
Ročná účtovná závierka bola spra−
covaná bez overenia audítorom,
pretože príjmy a výdavky fondu
neprekročili za kalendárny rok 2005
5 mil. Sk.

Za neinvestičný fond bolo
spracované daňové priznanie vrá−
tane predpísaných účtovných výka−
zov, ktoré boli v termíne odovzdané
Daňovému úradu Košice I. Spraco−
vaný a odoslaný bol štatistický
výkaz o ďalšom vzdelávaní Dalv
/MŠ SR/ 1−01. V priebehu roka 2005
správna rada fondu neurčila nové
úlohy pre činnosť fondu v roku
2005 a tak činnosť fondu bola
v roku 2005 v súlade s programom
odsúhlaseným správnou radou.
Revízna komisia vykonala kontrolu
hospodárenia fondu za rok 2005,
z kontroly nevyplynuli opatrenia.
Hospodárenie fondu, ako aj výročná
správa, boli prerokované na zasad−
nutí správnej rady fondu dňa 5. 4.
2006. V roku 2005 nedošlo
k zmenám v Štatúte fondu, ani v zlo−
žení orgánov fondu.

Spracovala: Ing. J. Zontáková

IURIDICUM na podporu vzdelania a vedy, n. f.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta

Kováčska 26,  040 75  Košice
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� schválenie návrhov na zriadenie
Centra excelentnosti pre individuali−
záciu protinádorovej terapie, Centra
fyziky veľmi nízkych teplôt a Centra
pre výskum spoločenských aspektov
zdravia

� schválenie Časového a obsahového
plánu zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ
v Košiciach na akademický rok
2006/2007

� schválenie návrhu na udelenie
vedeckej hodnosti doktora mate−
matických vied − DrSc. doc. RNDr.
Romanovi Nedelovi, CSc. v odbore
010103 Diskrétna matematika.

� prerokovanie správy Ponuka študij−
ných programov Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach pre aka−
demický rok 2007/2008

� súhlas s udelením čestného titulu
,,profesor emeritus” prof. MUDr. Eve
Ahlersovej,  DrSc.

Čo nové
v časopise

ACADEMIA?
Odporúčame k nahliadnutiu nasledu−
júce články (roč. XVII, 2/2006):

1. Systémy zabezpečovania kvality
v štátoch Bolonskej deklarácie
(prof. Ing. D. Lesáková, CSc.)

2. Ako hodnotiť a nehodnotiť verejné
vysoké školy na Slovensku (PhDr.
J. Vantuch, PhD.)

3. Nové hodnotiace kritériá vysokých
škôl

4. Rozvoj kompetencií vysokoškol−
ských učiteľov (prof. Ing. M. Slavík,
CSc.)

5. Doktorandské štúdium: stav a per−
spektívy (prof. Ing. P. Plavčan, CSc.,
Mgr. E. Páleníková)

6. Co pro Tebe znamená pojem
e−learning? (Ing. Bc. P. Andres,
PhD.)

7. Interakčné procesy v inžinierskej
pedagogike (Ing. K. Tináková, PhD.)

8. Bilancujeme: Projekty celoživot−
ného vzdelávania v programe
Leonardo v slovenských vysokých
školách (Mgr. P. Krempaský)

9. Slovenské školstvo dnes a zajtra
(konferencia Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy)

10. Mobilita slovenských študentov
a učiteľov v programe Erazmus
(J. Smida)

11. Noví profesori
12. Kultúra slova: O používaní spá−

jacích výrazov aj, ani keď, kedy
13. Knihy, ktoré nás zaujali

Hniezdo
(poviedka)

Keby bol pánbožko žena, stvoril by zem za jeden deň. Na druhý deň by riekol: Buď
poriadok! A čistil by, upratoval, zarovnával konáre stromov, povysával púštny piesok,
povymetal úžiny. Potom by si dal kávu.
Tretí deň by riekol: Nech zem vydá tvora krásneho, čiernovlasého, štíhleho, vysokého,
svalnatého, so zmyslom pre humor, bez záväzkov.
I stalo by sa tak. A boh by riekol: To je chlap!
Keby bol pánbožko žena, na štvrtý deň by stvoril lásku. Na brehoch mora. Ona a on.
Jej štíhly pás. Jeho svalnaté rameno. Palmy. Nežné pohľady. Pohladenia. Čajky.
Keby bol pánbožko žena, najviac kalórií by mala kapusta. A najmenej čokoláda
a vyprážaný syr s tatárskou omáčkou.
Keby bol pánbožko žena, riekol by ...

Okamžite vylez z izby!
Nie. To neriekol boh. To z kuchyne vydáva povely môj otec. Učiteľ v učňovke. Celý
týždeň na mňa nemá čas. Píše prípravy, opravuje písomky. A nadáva. Na málo peňazí
a veľa roboty. Na dravých žiakov a neschopného riaditeľa. Na zimu v zborovni a horú−
co na poradách.
V sobotu a nedeľu používa len rozkazovacie vety. Odpor neznáša.

Už idem!
Odkopnem paplón. Našpúlim pery  a do zrkadla oproti pošlem bozk. Cmuk! Som
pekná, šarmantná, štíhla. Stiahnem brucho a vypnem prsia. Ešte aj v nočnej košeli
vyzerám dobre! V svadobných šatách bude zo mňa bohyňa! Vlasy si dám dvihnúť
dohora a kozmetičke poviem ...

Ohluchla si!?
Natiahnem trápne ,,čiňaky”, ktoré mi darovala babka na narodeniny (má totiž nízky
dôchodok) a už naozaj idem. Viem, čo ma čaká. Okenou umyť okno v spálni.
Domestosom postriekať toaletu. Clinom vyčistiť sporák. Purom riad.
Persilom odstrániť farbu a ochrániť škvrnu. 
Diavou preleštiť podlahu.
Prontom prevoňať náš byt vôňou čistých pomarančov.
A potom pripraviť cestoviny Amore Mio. Sedem minút a je to!
Keby bol pánbožko ministrom školstva, zvýšil by môjmu otcovi plat, aby sme sa mohli
ísť najesť do reštaurácie. Mama je totiž v nemocnici. V pôrodnici. Zvláštne. Už devät−
násť rokov som jedináčik. Najcennejší poklad našej rodiny, ako hovorí mama. Keď sa
vraciam z diskotéky, čaká ma s teplou polievkou. Nosí mi do školy zabudnuté zošity
a každý večer mi dáva pusu na dobrú noc.
Otec v kuchyni telefonuje.

Oci, nekrič tak!
Dlho som otca presviedčala, aby si kúpil mobil. Oľutovala som to hneď, keď som ho
počula prvýkrát telefonovať. Môj otec sa snažil prekričať všetky autá na ulici a všetci
okoloidúci sa dozvedeli, že sme vykopali tri vrecia zemiakov a kapustu nebudeme
nakladať.

Jani, Janka, Janka! Máme Matildu! Matildu! Jani!

Cestou do nemocnice rozprávame o tom, aká Matilda asi je. Čo si myslíš, oci, má
vlasy? Oči by mohla mať po mame. Zelené. A mohla by byť vysoká. Ja som malá. Síce
pekná, ale malá. Otec sa usmieva.

Pravdaže, len nech sú obidve zdravé, povie.

Tašku s vecami sme museli dať sestričke.
Nie, k manželke ešte nemôžete.

Ale všetko je v poriadku. A maličkú vám ukážem. Chvíľku počkajte. Stojím v rohu
chodby. Okolo nás pomaly prechádza žena v modrom plášti. Z izby na konci
vychádza sestrička. Čierna hlávka v perinke mi pripomína lastovičky, ktoré som videla
v babkinom starom dome.
Keď som otvorila dvere, vystrčili hlávky z hniezda a otvárali zobáčiky.

Nedýchajte na ňu, hovorí sestrička.
Matilda, zlatko! Otec hladí lastovičku po hlávke.
Oci, oci, je taká strašne maličká.
Je krásna.

Sestrička prejde prstom po Matildinom líčku a ona sa usmeje, vystrie ručičky ...
A ja už viem.
Pánbožko je naša Matilda. Pánbožko je dieťa.

D. H  
študentka II. roč. PrávF UPJŠ

s
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r
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Rozvoj informačných technológií
a zavádzanie nových výskumných poz−
natkov do praxe patrí k preferovaným
cieľom Európskej komisie. V súčasnosti
sa  financovanie výskumu v tejto oblasti
realizuje z rámcového projektu FP6
napr. aj prostredníctvom projektov
STREP. Jedným z takýchto projektov je
projekt KnowARC (1. jún 2006 −

31. máj 2009) [1]. Jeho plný názov: "Grid−enabled Know−how
Sharing Technology Based on ARC Services and Open
Standards" vyjadruje cieľ projektu: realizovať inovované
a všeobecne použiteľné softvérové riešenie, ktoré bude
využívať súčasne dostupné gridové technológie a medzi−
národné štandardy.

Ambíciou projektu KnowARC je prispieť k zvyšovaniu
efektívnosti a konkurencieschopnosti európskeho výskum−
ného, podnikateľského a neziskového sektoru cestou
využívania pokrokových informačných technológií založe−
ných na distribuovanom spracovaní informácií.

Projekt KnowARC sa prirodzene vykryštalizoval z medzi−
národnej kolaborácie NorduGrid [2], ktorú úspešne vedie
prof. Farid Ould−Saada z Katedry fyziky pri univerzite
University of Oslo (Nórsko). Do projektu KnowARC sú zapo−
jené univerzity, vedecké inštitúcie a podniky: University of
Oslo (koordinátor), Lund University, Uppsala University
(Švedsko), University of Copenhagen, (Niels Bohr Institute,
Dánsko), University of Geneva (Geneva University Hospital,
Švajčiarsko), University of Lübeck (Nemecko), Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Office for National
Information and Infrastructure Development (Maďarsko),
science + computing ag (Nemecko) a SUN Microsystem
Hungary Ltd.

Táto rôznorodosť partnerov a multidisciplinárne zloženie
tímu zaručujú, že plánované ťažiskové aplikácie: inžinierske
výpočtové úlohy z oblasti automobilového priemyslu, spra−
covanie mamografických obrázkov s cieľom skorého diag−
nostikovania rakoviny prsníka a modelovanie polygenických
autoimúnnych chorôb budú realizované.  

Čo sú gridové technológie? Internet spôsobil revolúciu vo
výmene informácií a stimuloval vývoj digitálnych technológií
na každom kroku nášho života. Číslicové údaje sú prítomné
skoro všade: fotografie, hudba a video v domácnostiach,
masívne databázy vo verejných a komerčných spoločnos−
tiach, množstvo medicínskych obrázkov v nemocniciach
a veľký objem vedeckých údajov vo výskumných inštitú−
ciách. Tieto údaje môžu byť prenášané a sprístupnené vzdia−
leným užívateľom prostredníctvom internetu. Niekedy je
potrebné urobiť viac k efektívnemu použitiu číslicových
informácií. Bežné technológie umožňujú spracovanie úda−
jov, len ak údaje a potrebné postupy sú lokalizované na
spoločnom mieste. Gridové technológie sa snažia o bezprob−
lémové využívanie rôznych, cez internet dostupných zdro−
jov, napr. počítačov, údajových skladov a zariadení na zber
údajov, kde riešená úloha sa rozdelí na niekoľko menších
úloh, ktoré sa spracovávajú v rôznych častiach gridového
systému.

Za posledných desať rokoch bol zaznamenaný prudký
vývoj gridových technológií. Rôzne gridové riešenia pod−
porujú vzdialených užívateľov, ako príklad slúžia nadnárod−
né riešiteľské kolektívy. Teoretické modely gridu a jeho prvé

testy boli rýchlo nahradené produkčnou distribuovanou
výpočtovou infraštruktúrou v národnom a medzinárodnom
meradle. Tesné alebo voľnejšie organizačné štruktúry sa sús−
treďovali okolo rozdielnych tematických alebo regionálnych
gridových aktivít. V súčasnosti existuje široké spektrum gri−
dových riešení, napriek tomu Grid ešte stále zostáva hlavne
akademickým javom. Dôvodov je viacero, napr. buď je veľmi
zložitý alebo úzko koncentrovaný na špecifické potreby
užívateľov. Jednotlivé gridové riešenia sú navzájom nekom−
patibilné a taktiež sú nekompatibilné so vznikajúcimi štan−
dardmi. Grid, ktorý je považovaný za perspektívnu novú
informačnú technológiu, nie je dostatočne zrelý ponúknuť
spoľahlivé a štandardné služby, tak ako dnes poskytuje
Internet alebo WWW.

V rámci projektu KnowARC sa vyvíja softvér pre gridové
riešenia, ktorý bude vyhovovať širokej skupine užívateľov,
napr. z podnikateľskej sféry alebo individuálnym užívateľom.
Pričom bude dláždiť cestu ku Gridu tak, aby sa stal domácim
javom podobne ako Internet alebo WWW. V projekte sa
využijú metódy založené na využívaní spoločného know−
how pomocou gridovej technológie a taktiež aj pôvodný soft−
vér s názvom Advanced Resource Connector (ARC, projekt
Nordugrid). Navrhnutý softvér okrem zdieľania, využívania
výpočtových a údajových zdrojov umožní aj výmenu
rozdielnych problémovo orientovaných metodologických
postupov, ktoré sú často akumulované vo vedeckých výpoč−
toch a sústredené zväčša vo výskumných inštitúciách.
Výsledky projektu umožnia jednoduchšiu navigáciu v záp−
lave informácií a metód, tak pre individuálnych, ako aj pre
podnikových užívateľov.

Vízia projektu, grid pre všetkých, je podobná súčasnému
WWW, kde experti budú schopní formalizovať svoje znalosti
a budú ich ponúkať iným individuálnym užívateľom v spo−
ločnom virtuálnom vedomostnom priestore. Navrhnutý soft−
vér sa bude používať jednoduchým spôsobom, podobne ako
populárne WWW prehľadače. To bude možné iba vtedy, ak
sa zohľadnia požiadavky štandardov, interoperability,
spoľahlivosti, bezpečnosti a celkovej ekonomickej efek−
tívnosti.

Gridový softvér bude pozostávať z jednoduchých blokov,
tzv. služieb, ktoré budú obsluhovať prístup k výpočtovým
a údajovým zdrojom, alebo zo špeciálnych služieb prístup−
ných cez WWW. Dôležitou požiadavkou je, aby sa všetky
komponenty ľahko inštalovali a boli dostupné pre široké
spektrum operačných systémov. Softvérové komponenty
budú spĺňať súčasné gridové štandardy a taktiež budú identi−
fikované možné zlepšenia existujúcich štandardov. Výsledné
riešenia projektu umožnia vzájomnú súčinnosť s kľúčovými
európskymi gridovými projektmi ako je EGEE [3].

V rámci projektu sú vytvorené vynikajúce podmienky pre
osobné stretnutia riešiteľských kolektívov, napr. pracovné
stretnutie v týždni od 4. do 8. septembra ,,ARC Design week,
Sárospatak, Maďarsko”. Tieto stretnutia okrem pracovného
charakteru majú bohatý aj sociálny program, zameraný na
poznávanie každodenného života v danej inštitúcii a krajine. 

Snahy využívať grid v oblasti vedeckého výskumu na
Slovensku sa začali v roku 2002 v Ústave fyzikálnych vied
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a v Ústave informatiky SAV
v Bratislave. Za prielom v problematike na UPJŠ sú
považované úspešné prednášky Dr. Oxany Smirnovej z Lund
University (Švédsko) v roku 2003. Po jej návšteve sme sa stali
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členmi otvorenej kolaborácie NorduGrid. Začínali sme iba
s jedným serverom, ktorý vzbudzoval úsmev u kolegov
z iných IT projektov. V súčasnosti je v projekte zapojených
jedenásť výpočtových uzlov, čo nie je optimálny počet, ale
zaručuje základnú funkčnosť a prístup k výpočtovým zdro−
jom zahraničných partnerov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
bola prvou univerzitou zo Slovenska (r. 2003), zapojenou
v medzinárodnom a produkčnom gridovom projekte.

,,Dostupnosť a ovládanie gridovej technológie je dôleži−
tým predpokladom pre riešenie náročných úloh vyplývajú−
cich z medzinárodnej spolupráce s laboratóriom CERN [4]
v rámci pripravovaných experimentov na novom urýchľovači
LHC” hovorí RNDr. Alexander Dirner CSc., vedúci Katedry
jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Preto sú naše aktivity zamerané na zavedenie gridovej tech−
nológie hlavne do oblasti fyzikálneho výskumu. Orientujeme
sa na prácu s potenciálnymi užívateľmi, napr. so študentmi
a vedeckými pracovníkmi, formou verejných pracovných
seminárov a zavádzaním najmodernejších poznatkov do
vyučovacieho procesu [5,6]. Na druhej strane, sme ochotní
pomôcť odborníkom z iných vedných oblastí, napr. medicíny
alebo genetiky, pri efektívnom využívaní gridovej tech−
nológie. 

Za prvé výsledky tohto úsilia môžeme považovať vôbec
prvé diplomové práce na Slovensku z oblasti informatiky
a fyziky venované štúdiu a aplikovaniu spomínanej tech−
nológie [7], alebo vedecké poznatky získané v oblasti štúdia
zložitých systémov [8].

V projekte KowARC sú zapojení pracovníci z Fyzikálneho
ústavu a Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Problémy riešené v rámci projektu súvisia s bezpečnosťou,
interoperabilitou, testovaním výkonnosti gridového systému
a taktiež podporou nových užívateľov. Projekt sa realizuje
s podporou rektora UPJŠ prof. JUDr. Vladimíra Babčáka,
CSc., ministerstva školstva a firmy SUN Micosystem
(Slovakia). Predpokladaným prínosom pre Univerzitu je
transfer know−how v oblasti spracovania medicínskych digi−
tálnych informácií z University of Geneva [9] a z oblasti
bioinformatiky, spolupráca s University of Lübeck [10]. 

Od účasti v projekte očakávame, že sa upevní postavenie
gridovej technológie na Univerzite, napr. zvýši sa počet
výpočtových uzlov, technológia sa rozšíri aj do iných oblastí
vedeckého bádania a stane sa súčasťou rozvojových IT
plánov Univerzity. Bude to konkrétny príspevok Univerzity
k vytváraniu kvalitného zázemia pre potreby IT firiem
v regióne východného Slovenska.
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[7] J. Černák, HPC A GRID V SR −
Budúcnosť gridovej technológie
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[8] J. Černák, Inhomogeneous sandpile model: Crossover
from multifractal scaling to finite−size scaling, Phys. Rev.
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Ing. Jozef Černák, PhD.
Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky

V projekte je zapojených desať partnerov zo siedmich krajín

Pracovné stretnutie pri riešení koncepčných otázok projektu (ARC Design week, 4.−8. september
2006, Sarospatak, Maďarsko)
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Z pohľadu študenta:

Bez cenzúry

Dnešný svet sa uberá akoby opačným smerom. Aspoň ja si to
myslím. Pre väčšinu ľudí už etika či morálne zásady nezname−
najú nič. Samozrejme, česť výnimkám. No tých je čoraz menej. 

Dnes sú ľudia oveľa viac chamtivejší, než bývali kedysi a pre
peniaze sú schopní urobiť čokoľvek. V poslednej dobe je
rozšírená korupcia. Korupcia − či už v úradoch, na polícii,
a v poslednom čase najmä v športe... Jednoducho všade.
Povedzme si, či je  normálne, aby vo futbalovej lige bol ovplyv−
nený možno aj každý tretí zápas. Veď upadá celá podstata
férovosti. Šport sa má robiť hlavne pre ľudí, ale stáva sa z neho
tvrdý biznis a ten už nie je pre ľudí. Peniaze jednoducho hýbu
svetom. Každý je pre ne schopný urobiť čokoľvek. 

Ďalším veľkým etickým problémom v dnešnej dobe je podľa
mňa stále sa zvyšujúci počet tehotných žien, ktoré idú na potrat.
Prečo to robia? Veď zabíjajú svoje deti. Niektorá si povie, že
radšej pôjde na potrat ako porodí dieťa, veď je ešte mladá
a neuživí to dieťa.... Ale prečo si nedávala pozor? Prečo nato
nemyslela predtým ako to dieťa počala? Odpoveď je jednoduchá
− nezodpovednosť. Jednoducho dnešní ľudia nemyslia na
dôsledky svojho konania. A potom zabíjajú svoje vlastné deti.
Znie to hrozne, ale je to tak. Ale, aby som nezabudla, nielen
ženy sú v tomto smere nezodpovedné a nemorálne. Väčšina
mužov, najmä v mladom veku sa zľakne a od tehotných žien,
respektíve ešte iba stále rozumovo nevyspelých dievčat zuteká.
Myslím si, že by bolo načase sa nad tým všetkým zamyslieť.

Trošku na inú tému. Politika. Dnes všetkým politikom ide iba
o jedno. O moc. Pred voľbami nám sľubujú modré z neba, po
voľbách chcú zúročiť svoju moc. A je jedno, o ktorú politickú
stranu ide. V podstate všetci sú takí istí. Dnes pre politikov ľudia
neznamenajú nič. Len prostriedok ako sa dostať k moci. Keď sú
už tam, kde byť chceli, na všetkých sa vykašlú. Nehovorím
o úplne všetkých, ale o väčšine politikov. Určite sa nájdu aj takí,
ktorí to myslia dobre, ale skôr nájdeme takých, ktorým je prvo−
radá moc.

A čo televízie? Tie sa ani neoplatí komentovať. Ale predsa...
Čo vlastne majú znamenať tie reality show, v ktorých súťažia
ľudia a v podstate vyhráva ten, ktorý zo seba najviac odhalí???
A ľudia to pritom ,,žerú”. Vo filmoch počujeme čoraz viac vul−
garizmov a vidíme čoraz viac erotiky. Už ani verejnoprávna
televízia nie je taká ako sa od nej očakáva. Prispôsobujú sa
jednoducho dobe. Ale žeby som nerozoberala len televízie.
Pozrime sa aj na iné médiá. Tlač. Všetci poznáme najčítanejší
denník, veľký bulvár. 70 % percent informácií sú výmysly.
Aspoň podľa môjho názoru.  No napriek tomu ho všetci kupujú
a čítajú všelijaké klebety, pre ktoré iní, o ktorých sa píše, môžu
trpieť.

Ešte by som chcela spomenúť jeden z najväčších etických
,,katastrof” dnešnej doby, a to sú drogy a alkohol. Dnes nie je prob−
lém zohnať drogy hocikde, aj v malom meste. Najmä na
diskotékach. A alkohol, ten predajú obchodníci aj malému dieťaťu,
len aby zarobili... A znova sme pri peniazoch.... Jednoducho
dnešný svet ja skazený už v základoch a potom všetko so všetkým
súvisí a dnešná etika je v konečnom dôsledku vo veľmi zlom stave.
Mládež má zlé základy a potom sa to s nimi ťahá až do dospelosti,
kde neskôr nie sú schopní normálnej existencie.

Napriek tomu sa niekomu možno zdá tvrdé, ako som opísala
etiku dneška. Chcela som ale zvýrazniť fakt závažné veci  a hoci
tu ide o môj subjektívny názor, myslím si, že väčšina so mnou
bude súhlasiť.

A preto si kladiem otázku, čo treba urobiť, aby sa to zmeni−
lo? Musia sa zmeniť ľudia. A aj ja musím začať od seba. Musíme
si prehodnotiť všetky hodnoty a priority, ktoré sú v živote
dôležité, a na ktorých si máme zakladať. Samozrejme, že sa
všetko nedá zmeniť len tak, chce to čas. Žiaľ, čím čas ďalej
plynie, tým sa to mení k horšiemu. A preto musíme urobiť hrubú
čiaru a povedať si dosť. Každý od seba. A potom, aby tá myslená
krivka už len stúpala hore a svet bol lepší a krajší. Lebo svet tvo−
ria ľudia. A tak, ako sa oni správajú, taký je aj svet.

Z. T.,
študentka PrávF UPJŠ

Očami a slovami študenta:

pohľad na všedný deň

Ráno sa zobudíme, umyjeme sa, oblečieme, niečo rýchlo
zahryzneme a ponáhľame sa do práce, či do školy. V tej
uponáhľanosti sa možno nezabudneme pozdraviť susedom,
vyvenčiť psa a vyhodiť smeti od večera. Automatika. Sme tak
naprogramovaní na každodenné rituály, že rozmýšľať o niečom
inom neprichádza do úvahy. Mne to príde ako  problém dnešnej
doby, že v podstate nie sme schopní spomaliť. Odoberá to
energiu a potom sa človek cíti ako vyšťavený. Na vlastnom prík−
lade to vidím tiež. Potom sa snažíme stratenú, alebo skôr nikdy
nezískanú energiu nahrádzať všelijakými zaručene účinnými
prípravkami. Vitamíny, čajíky, káva, čokoláda s príchuťou
guarany, či energetické nápoje.

Zabúdame, zrazu si nevieme spomenúť, ako sa volá ten
človek, ktorý nás práve minul na ulici, hoci horlivo prikývol
hlavou na naše prikývnutie ,,bré ránko”, zavaľuje nás halda infor−
mácií a my to nestíhame spracovávať. Trik by možno bol v tom,
aby sme si z nich vedeli vybrať tie podstatné, no hlad po každej
novej klebete, výsledku športového zápasu, či závere včeraj−
šieho večerného filmu je neovládateľný. A voči iným ľuďom sa
správame akoby s klapkami na očiach, sme egoistickí, zaujíma−
jú nás len naše vlastné potreby. Musíme sa venovať sebe, máme
málo času na seba − tak hovoríme. Celý týždeň sme v práci, či
v škole. Dajte chvíľu pokoj. Pokoj od iných je nepokojný pokoj,
človek je tvor spoločenský a najlepšie sa vyvíja aj cíti
v spoločnosti. Preto neobstojí ponosa, že nemáme čas na seba,
že stále niekto niečo od nás chce. Hneď ako si nájdeme čas pre
priateľa, a nájde si ho aj on pre nás, máme sa navzájom a môže
začať obohacovanie. Rozhovor. Ten v dnešnej dobe chýba. Taký
reálny, v reálnom čase a z očí do očí. Internet poskytuje možnosť
virtuálnych rozhovorov (chatovanie), láska cez internet neexis−
tuje už len vo filme. Čas je reálny, ale chýbajú pohľady, je ľahké
klamať, keď nikto nevidí rumenec na tvári.

Klamstvo, zavádzanie a podvádzanie, je to všade. V rekla−
mách, hrách, na pracoviskách. Vytvára to atmosféru nedôvery.
Každý chce mať všetko potvrdené, lebo nikto nikomu neverí. Čo
nie je na papieri, to neexistuje. Svedkovia sa nechajú podplatiť,
sľub sa sľúbil, blázon si slučku kúpil.

K záveru chcem ešte pripojiť zmienku o predsudkoch.
Predsudky sa bohužiaľ vyskytujú a prežívajú v istej forme aj
dnes. Veľa záleží na oblečení, podľa toho je človek hodnotený,
napr. v potravinách predavačky sliedia ako supy za tými, ktorí
majú tepláky alebo staré džínsy, lepšie oblečených si ani
nevšimnú.

Tieto problémy, ktoré som tu načrtla, ma trápia a zvyknem
o nich premýšľať. Niekedy mám pocit, že tým len strácam čas,
ale bolo by veľmi príjemné raz sa zobudiť a zistiť, že aspoň jeden
z nich je preč.

I. K.,
študentka II. roč. PrávF UPJŠ
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Sigmund Freud sa narodil v Příboře na Morave
v nemecky hovoriacej rodine židovského obchodníka
s látkami. V roku 1860 sa rodina presťahovala do
Viedne.

S. Freud sa počas stredoškolského štúdia pod
vplyvom jedného so spolužiakov rozhodoval študovať
právo a tak sa zapojiť do riešenia spoločenských prob−
lémov. Zároveň ho priťahovala Darwinova teória
prírody a evolúcie, pretože veril v ich prínos pre
pochopenie sveta. Pod vplyvom prednášky profesora
Carla Brühla o prírode sa napokon rozhodol študovať
medicínu. Ako sedemnásťročný sa v roku 1873 zapísal
na štúdium na Viedenskej univerzite. Zároveň
navštevoval filozofický seminár Franza Brentanu a se−
minár z Aristotelovej logiky.

V roku 1877 nastúpil v Psychologickom inštitúte
Ernsta Brücka do učebného kurzu − fyziológia hlasu
a reči. Spolupodieľal sa na riešení vedeckovýskumných
projektov, ktoré mali zásadný význam (napr. dôkaz, že
bunky nervového systému nižších živočíchov sú typo−
vo súrodé s bunkami vyšších živočíchov, čo odporova−
lo zaužívanému názoru, že medzi systémami nižších
a vyšších živočíchov existuje v rámci druhu a usporia−
dania zásadný rozdiel). Po skončení štúdia medicíny
(1881) pôsobil ako asistent. Avšak pre nedostatok
finančných prostriedkov sa začal zaškoľovať vo
viedenskej Všeobecnej nemocnici.  Počas pôsobenia
v tejto nemocnici pokračoval v štúdiu anatómie mozgu

a napísal niekoľko prednášok o chorobách nervového
systému. Bol na študijnom pobyte v Paríži (1885 −
1886), praxoval v jednej z nemocníc, kde využíval hyp−
nózu na liečenie hystérie i ďalších onemocnení.

V 90. rokoch dospel k záverom o rozhodujúcom
význame podvedomia a sexuality pre utváranie psy−
chiky. Svoju novú koncepciu zhrnul vo Výklade snov
(1900), ktorý je základným dielom psychoanalýzy a
medzníkom v modernom ponímaní psychiky ako takej.

Ďalej nasledujú práce, ako Psychopatológia všed−
ného dňa (1904), Tri pojednávania k teórii sexuality
(1905) a celý rad ďalších prác, ktoré po novom definu−
jú zloženie a fungovanie psychiky. Od roku 1910 stále
častejšie odvodzuje z psychiatrických poznatkov teo−
retické antropologické a psychologické závery: Totem
a tabu (1912 − 1913), K uvedeniu narcizmu (1914),
O nevedomom (1915). 

V 20. rokoch prehodnocuje svoju teóriu pudov (Za
hranicami princípu slasti, 1920), koncipuje nový štruk−
túrny model psychického  aparátu (Ja a Ono, 1923)
a venuje sa sociologickej a kultúrnej problematike:
Psychológia masy a analýza Ja (1921), Budúcnosť jed−
nej ilúzie (1927), Nespokojnosť v kultúre (1930), Muž
Mojžiš a vznik monoteizmu (1939). Svoje poznatky
zosumarizoval v Prednáškach k úvodu do psy−
choanalýzy (1916 − 1917 a 1933). Zomrel v Londýne.

Spracoval: PhDr. J. Čipkár, PhD.

OSOBNOSTI V DEJINÁCH A ICH VÝROČIA
SIGMUND FREUD (1856 − 1939)

( K 150. výročiu narodenia)

Nasledujúci článok je prvý z pripravovanej série článkov
o významných židovských mysliteľoch. Jeho cieľom je pred−
staviť ich životné osudy.

Saadia ben Jozef, zvaný Gaon

Stredovekým židovským mysliteľom, ktorý svojím dielom
položil základy systematického výskumu vo viacerých oblasti−
ach židovského myslenia, je Saadia ben Jozef, s prívlastkom
Gaon. V literatúre sa možno bežne stretnúť s jeho menom
v skrátenej podobe Saadia Gaon. Jeho život sa odohral medzi
rokmi 882 − 942. Po zhrnutí všetkých spoľahlivých faktov o jeho
živote sa ukázalo, že sa toho zachovalo veľmi málo. Dnes
vieme, že sa Saadia Gaon narodil v dedine Dilaz, v okrese
Fajúmi, v Egypte. O rodine, z ktorej pochádzal, jestvuje len
niekoľko informácií a najmä v dielach odporcov Saadiu Gaona,
čo samozrejme ovplyvnilo ich obsah. Sú to tvrdenia ako naprík−
lad, že jeho otec nebol učencom a na živobytie si zarábal prá−
cou svojich rúk, čo sa z pohľadu doby, v ktorej Saadia Gaon žil,
považovalo za znevažovanie jeho otca. Podobne aj údaje o
manželke a synoch Saadiu Gaona sa zakladajú na interpretácii
textu chválospevu, nájdeného medzi materiálmi v káhirskej
Genize, archívu, o ktorom sa predpokladá, že hovorí práve o
Saadia Gaonovi. Jediný syn, ktorý kráčal v šľapajach svojho otca
je známy ako rabín Dosa.

Henry Malter vo svojom diele Saadia Gaon, his life and
works, Philadelphia 1921, o Saadia Gaonovi tvrdí, že Saadia
musel odísť z Egypta v roku 915. V čase svojho odchodu z
Egypta mal už rodinu a bol uznávaným učiteľom a učencom.
Dôvodom pre jeho odchod mohli byť aj politické nepokoje v
krajine, ale aj keď sa politická situácia upokojila, Saadia sa do
Egypta už nevrátil. Preto sa núka ďalší predpoklad, že z Egypta
odišiel napríklad pre spory, ktoré viedol s karaitmi majúcimi v
tom čase veľmi silný vplyv. Karaiti boli židovskou sektou, ktorú
založil Anan ben David v 8. st. Ich heslom bol odkaz Anana:
,,Hľadaj v Biblii a nespoliehaj sa na moju mienku”, čo znamena−
lo, že za jediný prameň viery a práva jeho nasledovníci − karaiti
− považovali výlučne Bibliu. Po prečítaní to znie celkom dobre,
ale v skutočnosti s odmietnutím dovtedy akceptovanej tradície
pri interpretácii Biblie odmietli aj to, čo bolo vytvorené
tradičným židovstvom, halachu židovské náboženské právo.
Namiesto nich ponúkli vlastnú interpretáciu ako Biblie, tak
práva. To muselo viesť k rozkolu a k tvrdej reakcii predstaviteľov
tradičného židovstva, o. i. aj Saadiu Gaonom. 

Po svojom odchode z Egypta žil Saadia Gaon určitý čas
v Palestíne, potom v Bagdade a neskôr aj v Aleppe. Z Aleppa sa
vrátil do Bagdadu, pravdepopdobne pred začiatkom
novoročného sviatku na jeseň v roku 921. Odvtedy sa stal
hlavným protagonistom sporu o židovský kalendár, ktorý
vypukol medzi Aronom ben Meirom, predstaviteľom jeruza−

Osudy židovských mysliteľov I.
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lemskej rabínskej akadémie, a vodcami židovských komunít
v Babylone. Spor otvorene prepukol vtedy, keď Ben Meir
oznámil, že Pesach v roku 922 pripadne na nedeľu a nie na
utorok, ako to malo byť podľa babylonského kalendára.
Znamenalo to tiež, že  Nový rok bude v utorok a nie vo štvrtok.
Takto by sa bol zmenou dňa jedného sviatku narušil rytmus
určovania celého ročného cyklu židovkých sviatkov aj v roku
923/924.

Tu si dovolím urobiť malú odbočku. Od biblických čias
určovali židia svoje sviatky podľa pozorovania tak Slnka, ako aj
Mesiaca. Právo vyhlásiť nový mesiac po získaní svedectiev
z priameho pozorovania bolo privilégium palestínskych patriar−
chov, o ktoré sa ich babylónski patriarchovia snažili pripraviť.
Podarilo sa to po tom, čo v Palestíne začali strašné perzekúcie
židov za rímskej nadvlády. Tradícia vyhlasovania nového mesia−
ca na základe priameho pozorovania sa udržala medzi židmi až
do uzavretia babylonského Talmudu, t. j. do konca 6. a možno
ešte aj v 7. st.  Ale práve v 6., resp. v 7. st. došlo k zásadnej
zmene, ktorá spočívala v tom, že sa vytvoril konečný systém
výpočtov začiatku nového mesiaca.  Predpokladá sa, že i keď
bol tento konečný systém vyhlásený v Babylone, má svoj pôvod
v Palestíne. Chápem teda, že keď sa v 10. storočí ukázalo, že
dovtedy kvitnúce babylonské rabínske akadémie v Súre
a v Pumbedite sú oslabené bojmi, ktoré medzi sebou viedli ich
učenci, chcel túto príležitosť využiť taký významný muž, aký bol
rabín Ben Meir z rabínskej akadémie v Jeruzaleme, na spätné
prevzatie spomínaného práva. No nepodarilo sa mu to. Jeho
pokus vyvolal rozhodnú a negatívnu reakciu babylonského
židovstva so záverom, že si predstavitelia jeruzalemskej
akadémie nemôžu svojvoľne meniť kalendár.

Súčasťou reakcie predstaviteľov babylonského židovstva
bola požiadavka, s ktorou sa obrátili na Saadiu Gaona, napísať
spis, v ktorom by Saadia Gaon vysvetlil podstatu sporu. Tento
spis Saadia Gaon naozaj napísal v roku 922 a nazval ho Sefer
ha−Zikkaron (po slov. Pamätná kniha). Ním sa verejne postavil
v tomto spore na stranu babylonského židovstva. Ben Meir
zostal naďalej hlavou rabínskej akadémie v Jeruzaleme a Saadia
Gaon, potom čo napísal na túto tému ešte ďalšiu knihu s názvom
Sefer ha−Mo´adim (Kniha sviatkov), v ktorej dovysvetlil podstatu
celého sporu, sa odvtedy začal považovať za najvýznamnejšiu
autoritu v oblasti židovského kalendára. Formálnym prejavom
uznania Saadiovho vzdelania bolo jeho ustanovenie do funkcie
hlavy rabínskej akadémie v Sure neďaleko Bagdadu, v mesiaci
Ijar v roku 928, vtedajším exilarchom Davidom ben Zakajom.

Tejto udalosti predchádzala vážna diskusia medzi exi−
larchom Davidom ben Zakajom (hlavou babylonského židovs−
tva) a ďalšími rabínmi v Babylone. Nebolo totiž zvykom, aby sa
do takejto významnej funkcie vyberalo spomedzi cudzincov,
akým bol Saadia Gaon (veď pochádzal z Egypta). Ďalším prob−
lémom bola jeho povaha. Zachoval sa list rabína Nissima ben
Berechju al Nahrvaniho, v ktorom Davidovi ben Zakajovi
napísal: ,,Je pravdou, že Saadia je veľký muž, mimoriadne učený;
ale vôbec pred nikým nemá strach a na základe svojej veľkej
učenosti a múdrosti, výrečnosti a zbožnosti, nikoho na svete
neberie do úvahy.” Boli to slová chvály, ale aj varovania, na
ktoré David ben Zakaj paradoxne odpovedal Saadiovým meno−
vaním do funkcie Gaona rabínskej akadémie v Sure. Na to mu
rabín Nissim odpovedal: ,,Urobil si, ako si sa rozhodol; budem
prvý, kto bude sedieť pri jeho nohách a počúvať jeho slová.” Už
o dva roky si určite David ben Zakaj spomenul na tieto slová,
pretože sa Saadia postavil proti nemu v jednej dedičskej
záležitosti, keď sa odmietol podpísať pod jeho rozhodnutie. Ani
jeden z nich v tomto spore neustúpil a došlo to tak ďaleko, že sa
obaja navzájom exkomunikovali! Nakoniec kalif al Kahir, bez−
zásadový a taký chudobný muž, že si musel na ceremóniu svo−
jho ustanovenia do funkcie požičať oblečenie, ako klebetili
dobové pramene, dal za pravdu Davidovi ben Zakajovi a súhla−
sil s odvolaním Saadiu Gaona z funkcie v roku 932.

Al Kahir vládol dva roky, ale ani al Rádí, ktorý bol kalifom
v rokoch 934 − 940 nebol nijako zainteresovaný na vyriešení
sporu medzi Saadiom a exilarchom Davidom ben Zakajom.
Saadia sa utiahol do Bagdadu a venoval sa písaniu. Jeho čas
znova prišiel po tom, čo sa zo židovskej komunity začali ozývať
hlasy volajúce po ich zmierení. Podľa správy Natana ha−Bavliho
sa začalo zmierenie oboch mužov iniciatívou Bišr ben Árona
ben Amrama, ktorý (ako jeden z nepriamych účastníkov
dedičského sporu) vyzval oboch mužov k zmiereniu. Tak sa
stalo, že počas sviatku Purim, na základe lósu, Saadia Gaon
vstúpil do domu Davida ben Zakaja a zostal s ním dva dni,
počas  trvania sviatku. Dva dni debatovali tieto dve silné osob−
nosti o svojich záležitostiach a nakoniec vzájomne vyjadrili
ľútosť nad incidentom, ktorý sa stal. Na tretí deň aj formálne dali
najavo, že sa znova navzájom rešpektujú. Ani kalif al−Radí
a jeho vezír Ali ben Isá neboli proti tomu, aby bol Saadia znova
ustanovený do funkcie Gaona v rabínskej akadémii v Súre. Dva
alebo tri roky po ich zmierení, v roku 940,  David ben Zakaj
zomrel. Na jeho miesto nastúpil syn Juda, ktorý zomrel
nečakane po siedmich mesiacoch, zanechajúc po sebe 12−
ročného syna. Saadia Gaon prejavil ľudskú ušľachtilosť, keď si
tohto chlapca vzal do svojho domu a rozhodol sa ho vychová−
vať ako vlastného syna. Postaral sa o jeho dobré vzdelanie, ktoré
zodpovedalo jeho budúcej kariére exilarchu. Dni Saadiu Gaona
sa naplnili v roku 942.

Henry Malter rozdelil dielo, ktoré  po sebe zanechal Saadia
Gaon, na niekoľko oblastí.

A. Hebrejská filológia (zhŕňajúca gramatiku, lexikografiu a
exegézu);

B. Liturgia (vrátane liturgickej poézie);
C. Halacha (sem patria diela týkajúce sa viacerých oblastí

židovského náboženského práva);
D. Kalendár a chronológia;
F. Polemiky (proti karaitom a iným oponentom tradičného

židovstva ).
Nebudem tu uvádzať zoznam všetkých Saadiových diel.

Obmedzím sa len na konštatovanie, že sa Saadia Gaon považuje
za zakladateľa hebrejskej filológie, pretože po prvýkrát ustanovil
vedecké pravidlá pre systematické skúmanie hebrejského jazy−
ka. Jeho arabský preklad hebrejskej Biblie sa stal štandardom,
ktorý platil pre arabsky hovoriacich židov až do 19. storočia. Do
dejín liturgie sa dostal vďaka zostaveniu ,,modlitebného poriad−
ku”, t. j. modlitebnej knižky − siddur. Sám však napísal veľa
rôznych liturgických básní, ako to voľakedy zvykli robiť rabíni,
i keď svojimi básňami nijako neoslnil. V oblasti halachy sa
Saadia Gaon zaoberal jej metodológiou, interpretáciou a kodi−
fikáciou. Dodnes sa považuje za autoritu aj v tejto oblasti.
O jeho aktivite v oblasti židovského kalendára som už písala
vyššie. Čo sa týka chronológie, sem patria Saadiove diela pojed−
návajúce o kontinutie židovskej tradície (napríklad o generá−
ciách učiteľov Mišny a Talmudu).

Za Saadiovo najvýznamnejšie dielo sa považuje Kniha
mienok a učení viery, napísaná po arabsky, ktorú dokončil v
roku 933 v Bagdade. Ňou sa stal zakladateľom židovskej stre−
dovekej filozofie. Obsahuje desať pojednaní a rozsiahlu úvodnú
štúdiu, ktorá sa zaoberá pochybnosťami a istotami vo veciach
viery. Prvé až desiate pojednanie sú ukážkou systematického
výkladu nábožensko−filozofických tém v duchu židovského
náboženstva, a to: stvorenie sveta; Boh a jeho jedinečnosť;
príkazy a zákazy; poslušnosť a neposlušnosť spolu s božou
spravodlivosťou; zásluhy a previnenia; podstata duše, smrť a čo
príde po nej; zmŕtvychvstanie; spasenie; odmena a trest na
budúcom svete; o správaní človeka na tomto svete.

Saadia Gaon mal svojich odporcov, ale aj nasle−
dovníkov. Aj tí, čo s ním nesúhlasili, ho obdivovali a tento obdiv
trvá dodnes. Zaslúžil si ho ako človek, ako vzdelaný rabín, ako
významný židovský mysliteľ.

doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
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ZABUDNUTÉ  OSOBNOSTI  A  IDEY  V DEJINÁCH
JEDEN Z PRÍPADOV HĽADANIA A NACHÁDZANIA

SVOJBYTNOSTI  F I LOZOFIE ( I )

Aj napriek tomu, že sa u niektorých historikov filo−
zofie (napr. B. Jakovenko) objavilo tvrdenie, že
v ruskom filozofovaní nie je možné nájsť nejakú
spoločnú podstatnú črtu, ktorá by ho charakterizovala
systémovou špecifickosťou  a principiálne, to však ne−
znamená, že by sa nemohli nájsť všeobecné charakte−
ristické črty z hľadiska toho, ako sa ruský intelekt alebo
jeho duch prejavil v produktoch tohto filozofovania.

Jednou z takýchto čŕt je neobyčajná schopnosť
receptivity: ruský intelekt si veľmi ľahko osvojuje
a vstrebáva cudzie filozofovanie, ktoré napokon ako
transformované sa stáva základom pre ďalšiu  slobodnú
a samostatnú tvorbu. 

Odlišujúcou črtou ruského intelektu a ducha je uni−
verzalizmus, ktorý pripúšťa vždy a všade byť ideolo−
gicky doma, prežiť všetko ako svoje vlastné, zotrvať
v rozmanitosti ideologického obsahu ľudstva a obsiah−
nuť naplnenie jeho ideologických motívov.

Za ďalšie, ruský intelekt sa zriedka uspokojuje
s polovičatým rozhodnutím, zriedkavo sa javí ako
umiernený a rozumný, má sklon venovať sa posledným
otázkam bytia a zásadným úlohám. Vyslovuje radikálne
odpovede. Jeho typické ideologické heslo je ,,aut
Caesar, aut nihil”, čo znamená, že ruský intelekt je ide−
ologický extrémista alebo maximalista. A práve toto ho
dovádzalo ku sklamaniu, pretože dospel k presvedče−
niu, že ani cudzie ani jeho vlastné úsilie neviedlo
k žiadnemu výsledku. A práve preto sa oddával často
záporným extrémom a tak sa prejavoval ako unáhlený,
nedostatočne zrelý, zaujatý a príliš dogmatický. Týmto
ideologickým maximalizmom je možné odôvodniť
výčitky voči tomu, že ruské myslenie je negatívne, a nie
kritické, že Rusi sú veľmi revoluční, ale menej
demokratickí, že pri všetkom svojom myšlienkovom
extrémizme, sú okultistami, veria v zázrak, t. j. sú
poverčiví (Masaryk, 1933, s. 578, 653, 678 − 680).

Okrem vyššie uvedených vlastností je typický pre
ruský intelekt určitý vzťah ku konkrétnosti, pretože ak
ide o úplnosť ideologických motívov, môže to byť iba
úplnosť konkrétna a posledná; radikálne riešenie môže
byť taktiež iba riešenie konkrétne. Napríklad voči
pravde sa kládla požiadavka, aby nebola iba teóriou,
ale aby sa osvedčila taktiež v praxi ako spravodlivosť.
Podobný konkretizmus ruského intelektu sa prejavil
v učení o pravde, charakterizovanej ako skutočnosť
(Losskij).

Relatívnu originálnosť ruského myslenia môžeme
odvodzovať z jeho úsilia riešiť úlohy, ktoré mu boli
uložené. Jednotnosť smerovania ruského intelektu
a filozofovania bola zrejmá už dávnejšie u ruských

mysliteľov a našla svoje vyjadrenie v nasledujúcich
tézach. ,,Iba ruský intelekt môže zjednotiť zmätok
v európskej učenosti” (P. Sakulin). ,,Určením Ruska je
všestrannosť a univerzalita; má v sebe pojať všetky
prvky duchovného, vnútorného, meštiackého, politic−
kého, sociálneho života a osvojujúc si ich  má ich origi−
nálne rozvíjať” (B. Belinskij). ,,Našou úlohou je vykonať
kritiku princípov, ktoré vládnu v európskom myslení
a po druhé − povzniesť do povedomia lepšie princípy”
(N. Strachov).

Určenie ruského intelektu a tým aj úloha ľudského
filozofovania závisela od odstránenia základných pro−
tikladov a antinómií, ktorými sa doteraz vyznačovalo
cudzie myslenie, a v prekonaní prekážok vlastných
tomuto mysleniu, t. j. v poskytnutí ultimatívnych riešení
a vo vytvorení konečného syntetického záveru.

Diela takých ruských mysliteľov a filozofov, ako boli
Lopatin, A. Vvedenskij, S. Trubeckoj, Askoľdov, Losskij,
Bulgakov, Berďajev, Frank, Iľjin, E. Trubeckoj, Karsavin,
Hessen, Losev a mnohí ďalší, boli na úrovni filozofic−
kých požiadaviek svojej doby a vyznačovali sa nie
menšou originalitou, než ktorékoľvek iné filozofické
konštrukcie alebo výskumy ktorejkoľvek inej krajiny tej
doby. Snáď v porovnaní s klasikmi filozofického mysle−
nia išlo iba o originalitu druhého stupňa. Ani v oblasti
filozofickej publicistiky ruské filozofické myslenie
nezaostávalo. Také mená ako Belinskij, Gercen,
Bakunin, Michajlovskij a Kropotkin môžu byť postave−
né vedľa takých mien ako sú Proudhon, Lassal, Marx,
Mazzini a Masaryk. Podobne mená ako Dostojevskij,
Tolstoj, Fedorov a Solovjov môžu stáť vedľa mien
Emersona, Nietzscheho, Ibsena a Kiekegaarda.

Problematika sebauvedomovania
v ruskej národnej filozofii

Reflektujúc vyššie uvedené, vzniká pre nás otázka,
kde hľadať počiatok, základný kameň, od ktorého sa
odrážajúc môžeme nachádzať základné elementy (ak
vôbec existujú), tvoriace súčasť svojbytnosti ruského
filozofovania  a myslenia.

V roku 1888 V. Solovjov vyhlásil: ,,Na nijaké sku−
točné počiatky svojbytnej ruskej filozofie poukázať
nemôžeme; všetko, čo bolo za niečo podobné vydá−
vané, sa obmedzilo iba na púhe nárokovanie”
(Solovjov, sobr. soč. T. V., s. 88). Týmto Solovjov
odvrhol nielen ,,svojbytnosť” (v zmysle jej originality,
novosti a pod.) ruskej filozofie, ale aj vyhlasoval, že aj
tam, kde sa ruskí myslitelia pokúsili rozvíjať cudzie
idey, iba ,,obnovovali v podobe karikatúry tie alebo iné
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extrémy a jednostrannosti európskeho myslenia”. Je
zaujímavé, že toto konštatoval V. Solovjov v dobe, kedy
na domácej pôde boli známe objavy N. Lobačevského
a D. Mendelejeva, kedy vznikli v Rusku vedecké školy
v oblasti matematiky, fyziky a chémie i v iných oblas−
tiach myslenia i poznania, napr. vo filológii a v histo−
rických vedách.

V roku 1890 vyhlasuje P. J. Astafjev nasledujúce
slová: ,,Ak nie je a nemôže byť ruská národná filozofia,
potom nie je a nemôže byť ani ruské národné uvedome−
nie, pretože filozofia, na rozdiel od poznania vecí, je
práve uvedomovanie  ducha” (Astafjev, 1890, s. 22 − 23).

Aký význam má vyhlásenie P. J. Astafjeva v rámci
reflektovania vývoja ruskej filozofie a hľadania jej
špecifík? Akoby nás Astafjev upozornil na tzv. princíp
sebauvedomenia, ktorý by mal tvoriť jadro a teoretickú
dominantu ruskej národnej filozofie. Teda, upozornil
na to hlavné, načo sa nesmie v každom prípade zabud−
núť, nezávisle od toho, či budú vyslovené na adresu
ruského národa a ruskej kultúry negatívne výroky alebo
komplimenty.

Základný zmysel slov P. Astafjeva je práve filo−
zofický (a nie publicistický, ku ktorému je možné dôjsť,
venujúc pozornosť iba ich národno−vlasteneckému
pátosu). Pre Astafjeva je nesporným faktom, že duševný
stav ruského človeka ho predurčuje k filozofovaniu:
,,ponorený svojimi najlepšími a najhlbšími snaženiami
do svojho vnútorného, duchovného sveta, nemôže
nebyť hlboko zainteresovaný sebauvedomovaním”; nie
je to náhodným javom, že ,,v našej literatúre akékoľvek
väčšie dielo je skrášlené akýmsi filozofickým záujmom”
(Astafjev, 1899).

Samotná téza vo filozofii − poznaj  sám seba −
akoby prizývala človeka k zreteľnému a hlbokému
sebauvedomeniu. Ak filozof postupuje dôsledne, mal
by nevyhnutnosť tohto sebauvedomenia vyžadovať aj
od ostatných, teda aj od svojho národa. Takto odhaľuje
národný rozmer svojho vlastného sebauvedomenia,
rozmer, bez ktorého osobnosť sa môže prejaviť ako
nedokonalá, vnútorne nevyzretá. A z tohto dôvodu
vystupuje do popredia sebauvedomenie ako filozofický
princíp. Spoznanie a vysvetlenie tohto princípu
nachádzame u všetkých klasikov ruskej filozofie.
Prítomnosť tohto princípu determinuje prvok klasickosti
filozofie (toho, čo sa stáva stále platným i aktuálnym).

Filozofia nastoľuje najrôznorodejšie otázky a dáva
na nich aj najrôznorodejšie odpovede, avšak filozofický
charakter týchto otázok i odpovedí sa určuje práve tým,
že sú uvedomované prostredníctvom človeka. Keďže
každá filozofická otázka je určitým spôsobom spojená
s opytujúcim sa, s problematikou človeka, ktorý si kla−
die otázky o sebe samom, potom každá odpoveď, ak je
filozofickou, odhaľuje samotného človeka ako metafy−
zicky zodpovednú bytosť. 

Aj napriek tomu, že tento princíp sebauvedomenia
nepatrí  medzi ,,výnimočné osobitosti” len ruskej filo−

zofie, predsa však pred tým, než by sme sa pozastavili
nad týmito osobitosťami, je potrebné zachytiť tú zá−
kladnú kvalitu, vďaka ktorej ruská filozofia sa stáva
práve filozofiou.

Podľa V. I. Nesmelova ,,nie je i nemôže byť taký
človek, ktorý by fakticky nebol filozofom, pretože utiecť
od filozofie znamená to isté, čo i utiecť od uvedomenia
si seba samého” (Nesmelov, 1994, s. 305). Ak sa
zamyslíme nad týmito slovami, vychádza nám, že filo−
zofia je jednou z nezvyčajných činností, pretože v pod−
state nie je natoľko činnosťou, ako skôr spôsob existen−
cie človeka ako človeka, t. j. bytosti schopnej nielen
jednoducho ,,byť”, ale ,,byť pre seba”. Bez tohto ,,byť pre
seba” sa stiera akákoľvek odlišnosť medzi človekom
a vecami, pretože ,,pre iného” jestvuje tým alebo iným
spôsobom každá vec. Skutočné naplnenie a hĺbka
sebauvedomenia nie je v rovnakej miere prístupná pre
všetkých. Napriek tomu, ideál plnohodnotného vedo−
mia má význam pre každého človeka; utiekanie sa od
neho znamená útek od samého seba, od svojho
ľudského poslania (čo vedie k jeho premene v ,,nečlove−
ka”). V tejto súvislosti sa Feofan Zatvornik (1815 − 1894)
sa vyslovil: ,,Ak utlmíte sebauvedomenie i slobodu −
utlmíte ducha i človek sa stane nečlovekom” (Feofan
Zatvornik, 1991, s. 43).

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť práve to, že
predstavitelia ruských duchovných akadémií (napr. V. I.
Nesmelov, V. N. Karpov, P. I. Linickij) energicky
zdôrazňovali prítomnosť vlastného princípu vo filozofii,
odvrhovali pohltenie filozofie bohoslovím (akoby pred−
vídajúc, že takého pohltenie privedie k degradácii
samotného bohoslovia, čo sa stalo neskôr v tzv.
,,náboženskej filozofii”).   

Princíp sebauvedomenia sa stal dominantným pre
ruskú filozofiu v dobe jej rozkvetu, nezávisle od oficiál−
neho vyhlásenia toho ktorého mysliteľa. P. A. Bakunin
vo svojom diele − Základy viery a poznania poukazuje
na známu tézu − cogito, ergo sum, ktorú je potrebné
chápať ,,nie abstraktne, ale konkrétne, nie v zmysle
schopnosti uvedomovať si čosi iné, ale iba v zmysle
uvedomenia seba, skutočne prislúchajúceho iba živej
a len živej bytosti” (Bakunin, 1886, s. 36 − 37). Pre
Bakunina jestvuje iba jedna pravda − ,,pravda poníma−
nia seba”, ,,každý žijúci má tú pravdu v sebe samom”
(Bakunin, 1886, s. 39).

Všestranným dôkazom toho, že východiskovým
bodom všetkých základných kategórií, nevyhnutných
pre chápanie reálnej skutočnosti (substancia, sila, príči−
na, jednota, cieľ, hodnota atď.) je uvedomovanie si ich,
nachádzame v prácach u L. M. Lopatina, poznamena−
júceho: ,,iba preto môžeme vedieť niečo ozajstné o sku−
točnosti, keďže samotné naše vedomie je nesporne
ozajstnou realitou” (Lopatin, 1891, s. 53). Osobitý výz−
nam pre Lopatina má ten fakt, že v uvedomení sa
odokrýva tvorivá, aktívna podstata človeka, ,,inicia−
tívnosť nášho ducha” v presnom zmysle tohto slova.
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Z tohto dôvodu princíp sebauvedomenia sa neuzatvára
do seba, ale je vnútorne spätý s princípmi svojbytnosti
a sebaurčenia. Inými slovami povedané, gnozeológia sa
na základe sebauvedomenia bezprostredne spája s on−
tológiou i s axiológiou (chápanou ako náuka o hodno−
tách a ideáloch ľudského ducha). Práve v rovine seba−
uvedomenia sa ustanovuje i prvotný zmysel ľudskej slo−
body. ,,Tu je oblasť duchovna, a preto i oblasť slobody”
(Astafjev, 1890, s. 96).

A takýmto spôsobom princíp sebauvedomenia nie−
len z celkového hľadiska, ale i zo všetkých svojich lo−
gicky zrejmých spojitostí i dôsledkov odokrýva cestu
k poznaniu ,,vnútorného človeka, v jeho celku”
(P. J. Astafjev), k poznaniu ,,jednoty poznania seba
i poznania druhého” (P. A. Bakunin), k ponímaniu
,,vnútornej duchovnosti všetkého reálneho” (L. M.
Lopatin) a k pochopeniu vzťahov medzi vnútorným
uvedomovaním a poznaním Boha (Kirejevskij, 1911, s.
279), ktoré boli analyzované v prácach A. A. Kozlova,
V. D. Kudrjavceva, V. A. Snegirjova i V. I. Nesmelova. 

Výrok N. N. Strachova o tom, že  ,,pre človeka
východiskovým bodom (reflexie − pozn. J. Č.) vždy
bude i musí byť sám človek” (Strachov, 1892, s. XII),
odráža podstatu tvorby klasikov ruskej filozofie. Že je to
tak, potvrdzuje aj G. G. Špet (1879 − 1938) vo svojej
práci − Náčrt vývoja ruskej filozofie (1922). Z tejto
práce vyplýva, že predmetom analýzy ruskej filozofie
v druhej polovici 19. storočia sa stal princíp, ktorý bol
sformulovaný jednotlivými mysliteľmi už v prvej
polovici tohto storočia. G. Špet uvádza množstvo citá−
tov z prác jednotlivých filozofov do 30. − 40. rokov 19.
storočia, z ktorých vyplýva zreteľná dominanta ruskej
filozofie, hoci on sám sa o tejto dominante nikde
nezmieňuje. Dokonca vôbec nevenuje pozornosť výz−
namu princípu sebauvedomenia v ruskej filozofii do tej
doby, kým sa predmetom jeho reflexie nestala prob−
lematika národného uvedomenia v tvorbe raných slo−
vanofilov.  A práve, mimoriadne dôležité je to, že ruská
filozofia spočiatku ustanovila princíp sebauvedomenia
ako čisto filozofický princíp a vďaka tomu potom
sústredila svoju pozornosť na jeho kultúrno−historický,
národný aspekt.1

V skutočnosti najväčšia zásluha prvých ruských
mysliteľov spočíva práve v tom, že nachádzajúc sa ešte
v období ,,predfilozofie” (v rámci vývoja dejín ruského
filozofického myslenia), zreteľne spoznali prvotný
princíp filozofie v jeho vlastnom zmysle slova a tým
založili pevný základ pre vybudovanie samostatnej
ruskej filozofie. Je samozrejmé, že formovanie filozofie

bolo pod kontinuálnym vplyvom tradícií európskej
metafyziky. Určite táto kontinuita založená na princípe
sebauvedomenia môže byť iba tvorivou; neeliminuje,
ale naopak podporuje samostatné myslenie. Veď
,,poznať sám seba” môžem iba ja sám, nikto to nemôže
urobiť za mňa, aj napriek tomu, že mi pripomenie
úlohu sebapoznania. 

Z hľadiska našej reflexie je nesmierne dôležité to, že
prví ruskí myslitelia začínali práve z metafyziky seba−
uvedomenia, z toho, kde sa odokrývajú základné
pojmy − subjekt, substancia, Ja, individuálnosť, osob−
nosť. Bez tejto východiskovej roviny nedalo by sa dostať
k premyslenému učeniu o národnom vedomí. V tomto
zmysle predstavitelia duchovno−akademickej filozofie
v Rusku pristúpili v danej veci dôslednejšie, než neskôr
tzv. ,,starší slovanofili”, u ktorých (s výnimkou
I. V. Kirejevského) chýbala práve ozajstná metafyzika
sebauvedomenia a bola zamieňaná sociálno−politický−
mi (bratia Aksakoví), alebo bohosloveckými
(A. S. Chomjakov) analógiami. ,,Rané slovanofilstvo”
bolo druhou etapou vo formovaní ruskej národnej filo−
zofie. Zásluhou slovanofilov bolo najmä to, že
odpovedali na veľkú ideu národnosti, ktorú vyzdvihol
imperátor Nikolaj I. a gróf S. S. Uvarov, avšak ich
odpoveď bola bez adekvátnej filozofickej hĺbky, bez
schopnosti pochopiť a rozvinúť túto ideu ako takú (bez
jej obmeny za iné idey, typu sociálnej ,,občiny”,
umeleckého ,,chóru”, cirkevnej ,,sobornosti”). Azda
z týchto dôvodov nasledujúce pokolenie ruských mysli−
teľov, pokolenie klasikov ruskej filozofie, sa v podstate
vrátilo k filozofickému mysleniu, charakteristickému
pre duchovno−akademickú filozofiu v Rusku.

Reflexia logiky sebauvedomenia sa stala určujúcou
pre ruskú filozofiu 19. storočia, umožnila jej nadobud−
núť ten význam, ktorý jej nemohli dodať úvahy o ,,zmys−
le jestvovania Ruska”, o ,,ruskej idei”, ,,ruskom duchu”,
atď., skrášlené do ,,filozofických” tónov. Samotné tieto
úvahy sa stávajú filozoficky významnými iba v meta−
fyzike, ktorá si sama zdôvodňuje používanie slov ako
sú ,,zmysel”, ,,existencia”, ,,idea”, ,,duch” atď. Tam, kde
podobná reflexia nie je, môže ísť iba o publicistiku
určitého smerovania. 

V našom prípade princíp sebauvedomenia, pocho−
pený v jeho vlastnom filozofickom obsahu, vysvetľuje
taký záhadný fenomén ruského spoločenského života,
ktorým je inteligencia. O inteligencii písali autori
časopisu ,,Vechy” (Míľniky) a často sa diskutovalo aj
o nedostatkoch ruskej inteligencie v prostredí ruskej
emigrácie. N. Iľjin spája slovo inteligencia so slovom
sebauvedomenie: ,,inteligencia znamená sebauvedome−
nie” (Iljin, 1998, s. 41). Naozajstným inteligentom je
človek, disponujúci hlbokým osobným sebauve−
domením (a skutočný ruský inteligent je človek s takým
istým národným sebauvedomením). Toto je základ,
ostatné vlastnosti ,,inteligentnosti” sú v podstate druho−
radé (Iljin, 1998, s. 42).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Filozofické názory G. G. Špeta boli ovplyvnené marburgským neokan−
tovstvom i fenomenológiou mladého E. Husserla, čo malo vplyv na jeho
odvrhovanie princípu sebauvedomenia. Názorným príkladom toho je jeho
práca − Vedomie a jeho vlastník (1916), kde odvrhuje práve substanciálneho
,,vlastníka” vedomia, tú ,,mysliacu bytosť”, o ktorej písal V. N. Karpov a iní
ruskí filozofi. Zdá sa, že Špet nechcel vidieť vo filozofii to, čo nechcel vidieť
v reálnej skutočnosti. Problém sebauvedomenia zredukoval iba na jeho
sociálno−politický aspekt.
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A teda, ruská filozofia sa už od svojho prvopočiatku
vybrala cestou vytvárania ,,náuky o človeku”, ,,náuky
o sebauvedomení”. Čo sa týka originality princípu
sebauvedomenia, tak je potrebné iba uviesť to, že jeho
význam odhalili práve ruskí myslitelia. Odhalili ho svoj−
sky a samotné učenie o sebauvedomení človeka (i náro−
da) postavili na podstatne novú úroveň.

Nech by akokoľvek zjednodušené bolo chápanie
vlastnej úlohy filozofie na začiatku jej formovania, pos−
tupne sa ruskými mysliteľmi odokrývali zložité
konštrukcie poznania, zakladajúce sa na princípe
sebauvedomenia. Filozofická antropológia (alebo uče−
nie ,,o mieste človeka vo svete”) sa spájala s filozofickou
psychológiou (učením o ,,vnútornom človeku”), subjek−
tológia (učenie o všeobecných vlastnostiach ,,uvedomu−
júcej bytosti”) s personológiou (učením o človeku ako
,,duchovnej osobnosti”). Okrem riešenia problémov
spojených s kategóriami substancie, slobody a tvori−
vosti, rozumu a viery, času a večnosti, života, smrti
a nesmrteľnosti, sa osvojoval principiálny význam prob−
lému ,,cudzieho ja” (analýza aktov vnímania a poníma−
nia spájala sebapoznanie človeka s poznaním iného,
predovšetkým, duchovne blízkeho, rodného, patriace−
mu tomu istému národu). A najmä čoraz hlbšie sa
vysvetľoval význam sebauvedomenia ako ,,prirodze−
ného základu vedomia o Bohu” (Astafjev, 1890, s. 96)
a prostredníctvom filozofického sebapoznania sa
odhaľovala vyššia pravda o tom, že ,,ľudská osobnosť vo
svojej podstate je reálnym obrazom skutočne jestvu−
júceho Boha” (Nesmelov, 1994, s. 272). V tomto prí−
pade metafyzika človeka nadobudla jasné črty kresťan−
skej metafyziky.

Ruská filozofia, vychádzajúc z princípu sebauve−
domenia, sa vydala na tragickú cestu. Vlastne, tragédia
v podstate je vždy tragédiou sebauvedomenia, tragé−
diou ,,duše, znalej seba samej”. Nájdeme v nej tragédiu
osamelosti, ale i tragédiu komunikovania, tragédiu
,,záhady o človeku”, ale i tragédiu očividného faktu,
kedy celé bytie človeka je vysvetlené cez prizmu
,,sústredeného vedomia” (Strachov, 1892, s. 180), a tiež
tragédiu nevyhnutnej závislosti človeka od svojej
prírody i tragédiu slobody, ,,možnosti byť pre iného”
(Astafjev, 1897, s. 91).

Ruská národná filozofia 19. storočia zreteľne for−
mulovala a v medziach svojich síl riešila tie otázky,
ktoré dozrievali v srdci ruského človeka, v nastolení
ktorých sa odokrývala ruská národnosť v podobe ,,sub−
stancie” ruského človeka. Do určitej miery ruská filo−
zofia venovala pozornosť otázke dôstojnosti ľudskej
osobnosti,  významu tejto dôstojnosti pre ruskú národ−
nosť, venovala sa problematike ľudskej existencie, prob−
lematike nevyhnutne tragickej, pretože ,,iba cez tragic−
kosť dejiny nadobúdajú svoj čisto ľudský obsah” (Iljin,
1998, s. 45).

Klasici ruskej filozofie neodmietali vplyv európske−
ho osvietenstva na vývoj ruského myslenia. Napríklad,
N. N. Strachov písal: ,,Európske osvietenstvo, tento
veľkolepý racionalizmus, tento významný rozvoj
abstraktného myslenia musí byť pre nás povzbudením
k uvedomovanému vysvetleniu si našich vlastných
duchovných inštinktov” (Strachov, 1887, s. V). Pre
porovnanie je možné uviesť vyhlásenie jedného z pred−
staviteľov ,,náboženských filozofov”, N. A. Berďajeva:
,,Racionalizmus a individualizmus − dedičné hriechy
európskej kultúry” (Berďajev, 1989, s. 36). Na toto vy−
hlásenie mohol by N. N. Strachov odpovedať svojou
jednoduchou pripomienkou: ,,Všetci sme sčasti
racionalistami, pretože v každej situácii nevyhnutne
usudzujeme, t. j. používame nejaké princípy a postupy
rozumu” (Strachov, 1892, s. 148). Od takéhoto
prirodzeného racionalizmu nie je oslobodený žiaden
človek, vrátane veriaceho.

Tvrdiac, že filozofická pravda sa dosahuje iba
prostredníctvom racionálneho myslenia, klasici ruskej
filozofie problematiku racionality premysleli oveľa
hlbšie, než ich predchodcovia. Najviac sa o to zaslúžil
L. M. Lopatin, ktorý zdôrazňoval: ,,Aby sme skutočne
ochránili poznanie od beznádejného iluzionizmu, je
nevyhnutná racionálna ontológia” (Lopatin, 1911,
s. XV). Často hovoril o racionálnej metafyzike, pretože
iba takáto mala pre neho filozofickú hodnotu. Týmto
spôsobom  problém racionality bol tesne spätý s prob−
lémom možnosti metafyziky, znepokojujúcou európske
myslenie v priebehu celých jeho doterajších dejín.

Lopatin zreteľne formuloval ten metafyzický impulz,
ktorý bol typický  pre filozofiu, ktorej východiskom bol
princíp sebauvedomenia: ,,Považujeme bezprostredne
vnímaný svet  vlastného vedomia za celú realitu −
v tom spočíva základ metafyziky” (Lopatin, 1906, s.
290). V tomto konštatovaní je zachytená podstata veci.
Človek, vychádzajúc z faktov svojho vedomia... sa na
tom nezastavuje, neohraničuje sa ,,fenomenológiou
vedomia”, ale pokúša sa prejsť od daného k nedanému
(i k tomu, čo je ,,mimo” jeho vedomia, i k tomu, čo je
v hĺbke, a nie na povrchu vedomia). Tento prechod
je považovaný za metafyzický akt, musí byť zdôvod−
nený, alebo racionálny (Iljin, 1998, s. 52).2

Je potrebné vyzdvihnúť ten fakt, že ruská národná
filozofia reflektovala tvorivú kontinuitu v oblasti tradícií
európskej metafyziky, rozvíjala tieto tradície a obhajo−
vala ideu racionálnej metafyziky, napriek tomu, že na
Západe sa pod nátlakom filozofického modernizmu na
túto ideu zabúdalo. 

Pre všetkých klasikov ruskej filozofie bez výnimky
hlavným ontologickým pojmom racionálnej metafyziky
bol pojem substancie. A vo svetle princípu sebauve−
domenia všetci potvrdzovali predovšetkým substanciál−
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Ide o prípad, kedy ratio pre filozofiu predstavuje predovšetkým − základ,
dôvod/rozumné odôvodnenie; v tomto zmysle termín ratio používali aj
scholastici (racio agendi − základ/dôvod činu, ratio cognoscendi − základ
poznania, racio essendi − základ bytia).
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ny charakter ľudského ducha. Určite v jednotlivých prí−
padoch boli aj diskusie, aj dôležité odlišnosti v pred−
stavách o miere poznateľnosti substancií i rôzne názory
na problematiku objektivizácie ducha. Dôležité v tomto
prípade je to, že ruská filozofia, obhajujúc a rozvíjajúc
metafyzickú tradíciu európskej filozofie, obhajovala
(i rozvíjala) tradíciu kresťanskej filozofie ako takej.

Sám osebe ,,princíp substanciality” je ontologickou
koreláciou ,,princípu dostatočného dôvodu”, a to v tom
prípade, ak tým druhým sa potvrdzuje nevyhnutnosť
logického zdôvodnenia (ratio) všetkých našich úsud−
kov. V prvom uvedenom princípe ide o reálny základ
javov, ich pramenný zdroj a príčinu (causa), o činiteľa,
formujúcom javy a pod. Princíp substanciality zreteľne
sformuloval L. M. Lopatin: ,,V každom konaní, jave,
vlastnosti a stave je čosi činné, čo sa prejavuje, má
vlastnosť a vníma tento stav” (Lopatin, 1905, s. 243).

V čase formovania ruskej filozofie filozofický mo−
dernizmus v európskej filozofii atakoval práve pojem
substancie. A bez princípu substanciality metafyzika
stráca svoj akýkoľvek zmysel (pretože substancia je tým
,,nedaným”, čo sa odhaľuje v ,,danom”, ale nikdy nie
úplne, vždy zachováva svoju čisto metafyzickú hĺbku).

V ruskej národnej filozofii pojem substancie bol spá−
janý s individuálnym charakterom substanciálneho
bytia. A odôvodnené to bolo tým, že pojem substancie
má svoj základ práve v sebauvedomení človeka, ktoré
je vždy ,,vnútorné, subjektívne, individuálne”; v ňom
nachádzame poznanie o substancii z prvých rúk,
pretože moje ,,Ja” nepredstavuje myslenie, ale to, čo
myslí; nie pocit, ale to, čo cíti; nie čin, ale to, čo fun−
guje; v krátkosti, je to poznanie ,,nie fenomenálne, ale
substanciálne” (Astafjev, 1893, s. 89). Podobnú argu−
mentáciu nájdeme u A. Kozlova, L. S. Lopatina,
V. Nesmelova i S. Askoľdova.

Ruskí myslitelia sa nepovažovali za objaviteľov
tohto fundamentálneho ontologického faktu, že sub−
stanciálne bytie (bytie ako svojbytnosť) je vždy indi−
viduálne, je bytím konkrétnej svojbytnej bytosti.
Naopak, zdôrazňovali zásluhu tých novovekých mys−
liteľov, ktorí kritizovali spinozizmus, v danom prípade
to bol Leibniz. Rozvíjali tradíciu európskej metafyziky,
ktorá uznávala svojbytnosť jednotlivých bytostí, a nie−
len ,,svetového ducha”, ,,absolútnej substancie” a pod.

Európska filozofická tradícia v jej základnej tvorivej
línii bola považovaná klasikmi ruskej filozofie v pod−
state za kresťanskú. Najdôležitejšie bolo to, že zreteľne
vyčlenili tú ideu, ktorú bolo potrebné si filozoficky
osvojiť v súvislosti s touto tradíciou − ideu osobnosti.
Idea osobnosti sa stala súčasťou európskej kultúry
vďaka kresťanstvu. Ruská filozofia bola postavená pred
úlohu osvojiť si túto ideu, neodvrhujúc pritom pred−
stavu o ľudskom duchu, o substancii, o individuálnom
charaktere skutočne duchovného i substanciálneho
bytia, o racionálnej metóde filozofického zdôvodnenia.  

Ruská národná filozofia v polovici 19. storočia si
jasne určila svoju vlastnú základnú pozíciu: kontinuita
voči všetkému hodnotnému v európskej metafyzike
(predovšetkým voči idei individuálnej duchovnej sub−
stancii); ucelená analýza princípu sebauvedomenia
(všetkých jeho úrovní); tvorivý prístup ku skutočnej
metafyzike ľudskej osobnosti, t. j. k filozofii dôstojnej
svojmu kresťanskému prameňu. K takejto reflexii jej
vlastnej úlohy ju predurčoval jej vlastný status byť filo−
zofiou národa, spojeného s kresťanstvom celým svojím
historickým osudom. K tomuto jej napomáhal osobitý
nacionálny charakter ruského národa, pre ktorý bola
,,duša nadovšetko”, čo vyplývalo zo ,,základného
motívu nielen Pravoslávia, ale aj samoderžavia, (ruskej)
národnosti” (Aksakov, 1990, s. 172). 

Kresťanstvo udávalo smer zdroja večného života
a spásy, smerovanie k Bohočloveku. A v tejto súvislosti
vzniká otázka, prečo došlo k rozporu medzi tzv. ruskou
národnou filozofiou 19. storočia, ktorá sa spájala
s kresťanskou predstavou o osobnosti, s faktom Božskej
premeny a tzv. ,,náboženskou filozofiou” na začiatku
20. storočia?

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
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Dňa 12. 9. 2006, podobne ako aj po
minulé roky v septembri, sa na začiatku
nového akademického roka uskutočnil
Pedagogický deň učiteľov Právnickej fakul−
ty UPJŠ v Košiciach.

Pracovné konanie tohto pedagogického
dňa otvorila v zasadačke fakulty doc.
JUDr. Mária Bujňáková, CSc., dekanka
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vo
svojom vstupnom referáte venovala
pozornosť najmä aktuálnym otázkam
rozvoja fakulty, príprave nového aka−
demického roka 2005/2006, vytvoreniu
vhodných materiálnych a personálnych
podmienok potrebných pre úspešné zvlád−
nutie náročných úloh v zložitých ekono−
mických podmienkach, v ktorých sa fakul−
ta nachádza. Veď obdobie zložitej eko−
nomickej transformácie, v ktorom sa
vysoké školstvo nachádza, kladie zvýšené
nároky na prácu pedagógov a a tiež aj štu−
dentov.

Právnická fakulta bola v uplynulom
období hodnotená Akreditačnou komisiou
Slovenskej republiky. Na základe posúde−
nia akreditačného spisu a následne
rozhodnutím ministra školstva SR, fakulta
má akreditovaný študijný program bakalár−
skeho štúdia v odbore právo, magister−
ského štúdia v odbore právo a doktorand−
ského štúdia v odbore občianske právo,
trestné právo, obchodné a finančné právo,
ústavné právo a dejiny štátu a práva.

Od akademického roka 2005/2006
prvýkrát na Právnickej fakulte UPJŠ študu−
jú študenti prvého ročníka v bakalárskom
študijnom programe, ktorý trvá štyri roky
a následne jeden rok magisterského študij−
ného programu. Kreditové štúdium si bude
vyžadovať zvýšené nároky na prácu kate−
dier a jej  učiteľov a zároveň bude klásť aj
vyššie požiadavky aj na študentov. Prie−
bežná kontrola štúdia si bude vyžadovať
oveľa väčšiu angažovanosť učiteľov pri

príprave jej jednotlivých foriem a užší kon−
takt so študentmi vo vzdelávacom procese.
Avšak zvýšený počet prijatých študentov
bude dosť náročný pre realizáciu individuál−
neho prístupu vo vzťahu učiteľ − študent.

Po dlhšom čase sa podarilo na fakulte
inštitucionalizovať Ústav európskeho
práva ako špecializované pracovisko
fakulty zamerané predovšetkým na syste−
matické a vedecké skúmanie európskych
právnych noriem, ktoré v budúcnosti bude
zároveň v úzkej súčinnosti s katedrami
fakulty poskytovať študentom fakulty dos−
tupné informácie o európskom práve.

September 2006 sa stal pre Právnickú
fakultu prelomovým aj z dôvodu zrekon−
štruovaných priestorov budovy fakulty
najmä na Kováčskej 30, kde sú vytvorené
optimálnejšie podmienky pre štúdium
a pre prácu právnych kliník. Študentom
i naďalej bude k dispozícii v minulom
školskom roku otvorená študovňa, ktorá
bude poskytovať dostatok možností ako
využiť voľný časový fond na štúdium pria−
mo v priestoroch fakulty. Pre študentov je
k dispozícii predajňa právnickej literatúry
nielen vydavateľstiev pôsobiacich na na−
šom slovenskom knižnom trhu, ale aj za−
hraničných vydavateľstiev.

Doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.,
prodekan Právnickej fakulty UPJŠ
v Košiciach, oboznámil prítomných
s aktuálnymi otázkami pedagogického
procesu v novom akademickom roku
2006/2007 − najmä s problematikou kre−
ditového štúdia. Paralelne prebiehajúci
kreditový systém štúdia a nekreditové
štúdium, ako aj začínajúce bakalárske
štúdium kladú zvýšené nároky na organi−
záciu pedagogického procesu, na disci−
plínu a poriadok. Okrem povinných pred−
metov majú študenti na výber celú škálu
povinne voliteľných a výberových predme−
tov v kreditovej forme štúdia.

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

O zahraničných vzťahoch Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach a o pracovisku
výpočtovej techniky informoval prodekan
pre zahraničné styky JUDr. Vladimír
Vrana, PhD. Aj keď kvalita vybavenosti
jednotlivých pracovísk fakulty počítačovou
technikou má ďaleko od spokojnosti jej
užívateľov, napriek tomu nastalo aj v tejto
oblasti zlepšenie. V procese riadenia fakul−
ty narastá počet informácií, ktoré sú reali−
zované v elektronickej forme. Počnúc aka−
demickým rokom 2005/2006 fakulta prešla
na nový akademický informačný systém,
ktorý má svoje veľké výhody, ale zároveň
vyžaduje zodpovedný a precízny prístup
zo strany jednotlivých referátov, katedier,
učiteľov, ale aj samotných študentov.

V ďalšej časti pracovného zasadnutia
vystúpili učitelia fakulty s námetmi  a  ná−
vrhmi na zlepšenie jednotlivých oblastí
činnosti fakulty.

Na záver pedagogického dňa pani
dekanka popriala v novom akademickom
roku 2006/2007 všetkým učiteľom a ostat−
ným zamestnancom fakulty veľa zdravia,
šťastia, optimizmu a pohody v osobnom
i pracovnom živote.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.,
PrávF UPJŠ

Pedagogický deň učiteľov na Právnickej fakulte UPJŠ

Prázdninám už definitívne od−
zvonilo. Bohužiaľ... Skončili sa sln−
kom zaliate dni, už necítiť vôňu
mora,  pominul sladký pocit slo−
body bez zbytočných školských
povinností.

No čo keby sme sa ešte na chvíľu
poobzreli za tým pekným, čo sme
zažili?! Veď výlety, tie nám vždy
boli veľmi blízke. A tak podľa hesla
,,poznaj svoju vlasť” vás na jeden
taký malý výlet pozývam. 

V skratke vám predstavím lokalitu
veľkého významu, známu ornitoló−
gom všetkých krajín sveta. No keď
našincovi poviete názov Národnej
prírodnej rezervácie Senné−rybníky,

nechápavo pokrúti hlavou. V katas−
tri troch nenápadných obcí ležia−
cich 70 km juhovýchodne od Košíc
(Blatná Polianka, Iňačovce, Senné)
bolo vyčlenených 1440 ha územia,
zahŕňajúceho rybníky a lúky, ktoré
poskytujú ochranu 50 druhom vod−
ného vtáctva. Ako zastávka pri
jarnej a jesennej migrácii je toto
územie využité až 160 druhmi
vzácneho vtáctva. Vytvorili sa tu
vzácne biocenózne spoločenstvá.
Práve preto si táto lokalita vyslúži−

OOzzvveennyy  pprráázzddnniinn



75
Profesor JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., sa v septembri 2006

dožil svojich 75. narodenín. Profesionálna dráha profesora
Suchožu začala po ukončení vysokoškolského štúdia v Prahe
odchodom do hospodársko−právnej sféry, v ktorej pôsobil až
do roku 1964. Od uvedeného roka až do roku 1968 pôsobil
ako krajský štátny arbiter vo funkcii vedúceho poľnohos−
podárskeho oddelenia Krajskej štátnej arbitráže v Košiciach.

Od 1. októbra 1968 do 31. marca 1971 pracoval vo Výs−
kumnom ústave hospodárskych vzťahov v Bratislave ako
vedúci vedecký pracovník. Rok 1971 znamená začiatok
novej profesionálnej kariéry profesora Suchožu, ktorá je až
do dnešných dní pevne spojená s pedagogickým a vedeckým
pôsobením na právnických fakultách. Najskôr na Právnickej
fakulte UK v Bratislave na detašovanom pracovisku v Ko−
šiciach a neskôr, od kreovania samostatnej Právnickej fakul−
ty UPJŠ v Košiciach v septembri 1973 sa v plnom rozsahu
začína podieľať na formovaní a rozvoji vtedy najmladšej
fakulty vo zväzku našej Univerzity. 

Od vzniku novej právnickej fakulty vykonával profesor
Suchoža viaceré riadiace funkcie, najprv ako prodekan pre
pedagogické veci a zároveň vedúci Katedry hospodárskeho
a finančného práva (Katedry hospodárskeho a finančného
práva a základov národného hospodárstva), od marca 1978
až do druhej polovice roka 1983 vo funkcii dekana
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Súčasne pôsobí
v rôznych vedeckých orgánoch a inštitúciách mimo fakulty
Univerzity (napríklad ako člen Vedeckého kolégia vied
o štáte a práve ČSAV v Prahe, člen Odborovej komisie pre
hospodárske právo Vedeckého kolégia vied o štáte a práve
ČSAV v Prahe, člen Rozhodcovského súdu pri Českosloven−
skej obchodnej komore v Prahe atď.). 

Aj v súčasnosti pôsobí v niekoľkých vedeckých ustanoviz−
niach, za všetky azda stačí uviesť, že je členom Vedeckej
rady Ústavu štátu a práva Českej akadémie vied v Prahe, ako
aj rozhodcom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave. V období po spoločen−
ských zmenách pôsobil v rokoch 1990/1991 istý čas aj vo
funkcii prorektora pre rozvoj a rehabilitácie.

V oblasti vedy obchodného práva a hospodárskeho práva
patrí profesor Suchoža medzi jej najpoprednejších pred−
staviteľov nielen na Slovensku, ale aj v obchodno−právnej
komunite v Čechách.

Okrem pedagogickej činnosti vždy venoval veľkú
pozornosť publikačnej činnosti a riešeniu vedeckovýskum−
ných projektov. Svedčí o tom napríklad autorstvo 6 vedec−
kých monografií a spoluautorstvo ďalších troch, ako aj
množstvo vedeckých štúdií, článkov, učebných textov atď.
Významná je i jeho aktívna účasť na celom rade vedeckých
konferencií u nás i v zahraničí (napríklad známe konferencie
z obchodného práva a hospodárskeho práva organizované
každý rok vo Vysokých Tatrách, referáty prednesené na
medzinárodných sympóziách a konferenciách v Opatiji, vo
Varne, v Moskve, v Poznani, v Lipsku a pod.).

Napriek tomu, že pána profesora Suchožu postretlo v jeho
živote veľa peripetií, veríme, že boli iba skúškou jeho zásad−
ných životných postojov, ktoré si udržal až do dnešných dní.
Asi aj preto má dnes v sebe viac vitality, elánu a myšlienok,
než mnoho iných, oveľa mladších. Preto aj touto cestou
chceme popriať váženému pánovi profesorovi do ďalších
rokov jeho plodného života predovšetkým zdravie. Pretože,
ak mu bude slúžiť i naďalej, ostatné príde akosi samo...

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
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la mimoriadnu ochranu. Ma veľký
význam pre zachovanie genetickej
a ekologickej diverzity. Patrí k naj−

dô lež i te j š ím
hniezdiskám
na Slovensku.
A ako medzi−
zastávku pri
lete do Afriky
ju využívajú
operenci z ce−
lej Európy.

Medzi najpočetnejšie druhy patrí
kačica divá, ďalej populácie potáp−
ky chochlatej a chocholačky vrko−
čatej. Trstiny a mokrade ukrývajú
trsteniariky, svrčiaky, strnádky trsti−
nové, fúzatky. Potápka červenooká,
labuť veľká, lyska čierna či čoríky
bahenné a čierne, beluša veľká
a mnohé iné… Tí všetci obývajú
tzv. ,,vtáčí raj”.  Miesto pre život tu
našlo 5 druhov ohrozených v celo−
svetovom a 53 druhov ohrozených v
európskom meradle. Ornitológovia

hlavne z Fran−
cúzska a Bel−
gicka pri−
chádzali popi−
sovať migrač−
né pohyby a
zvyky opere−
ných obyvate−
ľov mokrade.

Najväčší rybník bol za Štátnu
prírodnú rezerváciu Senné−rybníky
vyhlásený už v roku 1974. Vďaka
druhovému bohatstvu bol celej
lokalite v roku 1990 pridelený aj
štatút IBA − Important Birds Area.
V roku 1990 bolo územie vyhlásené
aj za jednu z Ramsarských lokalít.

Na území NPR Senné−rybníky
platí najprísnejší piaty stupeň
ochrany a na území ochranného
pásma štvrtý stupeň ochrany. No
v súčasnosti sa pripravuje plán pre
začatie  agroturistiky, začali príprav−
né práce pre vybudovanie náuč−
ných a poznávacích chodníkov. A
na vyčlenených rybníkoch je už
teraz možnosť rybárčenia a prechá−
dzok po vyznačených trasách.

Ako vidíte, ide o ozajstný skvost,
o ktorom málokto z nás tušil. Aj keď
to niekedy tak nevyzerá, naše malé
Slovensko sa má čím hrdiť.

− ivee−
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Aktuálne otázky práva
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie,

vydaný pri príležitosti životného jubilea
prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc.

Košice, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
ISBN 80−7097− 642−X

Pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Jozefa Suchožu,
DrSc., (75. výročia narodenia) bola usporiadaná 14. 9. 2006 na
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach medzinárodná vedecká konfe−
rencia na tému Aktuálne otázky práva. Dekanka fakulty doc. JUDr.
Mária Bujňáková, CSc., srdečne privítala hostí zo zahraničných
právnických fakúlt, ako aj predstaviteľov štátnych a verejných
inštitúcií, kolegov a všetkých ostatných, ktorí prijali pozvanie.
Pracovné rokovanie konferencie viedla prodekanka doc. JUDr.
Mária Kiovská, CSc.

Ako prvý vystúpil prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski, dr. h. c.
(Košice) z Univerzity v Bialymstoku (Poľsko). Ako ďalší vystúpil so
svojím príspevkom prof. JUDr. Milan Čič, DrSc. et Dr. h. c.,
akademik SAV na tému: Ústava Slovenskej republiky a zmluvné
vzťahy európskej únie. Medzi ostatných vystupujúcich patrili: prof.
Dr. JUDr. Karel Eliáš, prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. (Právnická
fakulta vTrnave), doc. JUDr. Čečotová (Bratislava), plk. JUDr. Jozef
Králik, CSc. (Bratislava), doc. JUDr. Ďurica, CSc. (Banská Bystrica)
a doc. JUDr. Ján Husár, CSc. (Košice). Všetci vystupujúci okrem
svojich príspevkov zablahoželali jubilantovi pri príležitosti jeho
vzácneho jubilea, najmä veľa zdravia a životného elánu do ďalších
rokov. V závere tejto slávnostnej vedeckej konferencie sa profesor
JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., srdečne poďakoval účastníkom konfe−
rencie za prejavené blahoželania, za  aktívnu účasť vystupujúcich
i pasívnu účasť ostatných prítomných. 

Na obsahovej tvorbe horeuvedeného zborníka z medzinárodnej
vedeckej konferencie, ktorý vyšiel pri príležitosti vzácneho jubilea
jubilanta, sa zúčastnili desiatky ďalších prispievateľov. V tejto súvis−
losti je možné spomenúť okrem iných aj príspevok prof. JUDr. M.
Bakeša, DrSc. (K histórii i súčasnosti daňového systému Českej
republiky), prof. JUDr. J. Bejčka, CSc. (Prostriedok zabezpečenia
zabezpečovacích prostriedkov), prof. JUDr. K. Eliáša (Poznámky k
zákonným úpravám doložky o výhrade vlastníckeho práva),  prof.
JUDr. M. Gašpara, CSc. (Slovenské zákonodarstvo), plk. prof. JUDr.
J. Králika, CSc. (Povinné zdravotné poistenie a administratívny teror−
izmus štátu), prof. JUDr. J. Madliaka, CSc. (Niekoľko úvah k prob−
lematike trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb v
Slovenskej republike), prof. JUDr. J. Mazáka, PhD. (Niektoré otázky
ústavnosti občianskeho súdneho konania v rozhodnutiach
ústavného súdu Slovenskej republiky), prof. JUDr. Dr. h. c. P.
Mosného, CSc. (Formy stavovskej korporačnej sústavy v Taliansku,
Nemecku a na Slovensku), prof. JUDr. O. Ovečkovej, DrSc.
(Vybrané problémy novelizácie právnych predpisov so zreteľom na
novelizáciu kódexov), doc. JUDr. Ľ. Somorovej, CSc. (Deficit
demokracie v Európskej únii), doc. JUDr. B. Antalovej, CSc. (Vývoj
náhrady škody z deliktu v rímskom práve), doc. JUDr. M.
Bujňákovej, CSc. (Princípy a zásady v daňovom práve), doc. JUDr.
M. Kiovskej, CSc. (História vývoja zodpovednosti za priestupky),
doc. JUDr. V. Tkáča, CSc. (Úvaha o aktuálnych problémoch
európskeho práva), JUDr. V. Vranu (K právnej úprave zániku
manželstva v rímskom práve), Ing. K. Červenej (Význam
manažmentu a stratégie v podnikaní), JUDr. M. Štrkolca (Niekoľko
poznámok k účelu daňového konania). 

Uvedenú publikáciu odporúčame do pozornosti všetkým
záujemcom o aktuálne problémy z oblasti práva.

VOJČÍK, Peter
Občianske právo hmotné II.

Košice, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
2006, 290 strán

ISBN 80−7097−631−4

V úvode tohto vysokoškolského učebného textu sa dozvedáme,
že Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
pripravila pre študentov, ako aj pre širšiu právnickú verejnosť, druhý
diel základnej učebnej pomôcky z odboru občianske právo hmotné.
Tento druhý diel nadväzuje na diel prvý, vydaný pod názvom
Základy súkromného práva, ktorý obsahuje všeobecnú časť a vecné
práva (pozri anotáciu v Universitas Šafarikiana, roč. XXXV,
2005/2006, dvojčíslo: 7 − 8, s. 13). Tento druhý diel je venovaný
záväzkovému právu a dedičskému právu. Obsahuje jednak
všeobecnú časť záväzkového práva a osobitnú časť záväzkového
práva vrátane záväzkov zo spôsobenia škody a bezdôvodného obo−
hatenia.

,,V rámci všeobecnej časti záväzkového práva je daný priestor aj
na problematiku všeobecných otázok ochrany spotrebiteľa a výkla−
dom o spotrebiteľskej zmluve ako základného inštitútu rozvíjajúce−
ho sa tzv. spotrebiteľského práva, ktorému sa zo strany Európskej
únie venuje mimoriadna pozornosť. Osobitné prostriedky ochrany
spotrebiteľa, ktoré zakotvili jednak novelami do Občianskeho
zákonníka a jednak osobitnými zákonmi sú potom rozvedené
v rámci osobitnej časti záväzkového práva napr. v rámci kúpnej
zmluvy (zmluvy o predaji v obchode), zmluvy o diele, obstará−
vateľskej zmluvy, poistnej zmluvy a pod.” (s. 7).

Pokiaľ ide o problematiku ochrany duševného vlastníctva, ktorá
je v rámci pedagogického procesu zaradená do samostatného pred−
metu, tá je spracovaná v samostatnej učebnici, vydanej pod názvom
− Základy práva duševného vlastníctva.

Obsah publikácie tvoria okrem úvodu nasledujúce kapitoly,
ktorých číslovanie pokračuje v kontinuálnej súvislosti s pred−
chádzajúcim vydaným prvým dielom vysokoškolských skrípt:

16. kapitola − Všeobecná časť záväzkového práva (pojem
záväzkové právo, právna úprava záväzkového práva, vznik
záväzkových vzťahov, zabezpečenie záväzkov, zmena a zánik
záväzkových vzťahov, zodpovednosť za vady, spotrebiteľská zmlu−
va), 

17. kapitola − Osobitná časť záväzkového práva (kúpna zmlu−
va, darovacia a zámenná zmluva, zmluvy o dielo, o pôžičke,
o vklade, o dôchodku, o úschove, o ubytovaní, o poistení atď.), 

18. kapitola − Všeobecne o občianskoprávnej zodpovednosti,
19. kapitola − Zodpovednosť za škodu,
20. kapitola − Bezdôvodné obohatenie,
21. kapitola − Všeobecne o dedičskom práve (právna úprava

a povaha dedenia, predpoklady dedenia, nadobudnutie dedičstva,
ochrana oprávneného dediča atď.),

22. kapitola − Dedenie zo závetu (obsah, forma a zrušenie
závetu atď.).

Uvedená učebná pomôcka je k dispozícii v predajni študijnej
literatúry na Právnickej fakulte v Košiciach (Kováčska 26) nielen pre
študentov, ale aj pre iných záujemcov o danú problematiku.
Odporúčame ju každému, kto má snahu doplniť si poznatky z tejto
oblasti práva.

J. Č.

Nové publikácie − Nové publikácie − Nové publikácie


