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Mimoriadnym zážitkom pre akademických funkcionárov, zamestnan−
cov a študentov UPJŠ bola návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera
na Rektoráte UPJŠ dňa 11. 3. 2004. Rektor UPJŠ prof. V. Babčák,
CSc., srdečne privítal prezidenta, ktorý Univerzitu navštívil po pr−
výkrát vo svojej funkcii. Úvodné vystúpenie patrilo rektorovi UPJŠ:

Dámy a páni,

je pre mňa veľkou
poctou privítať na akade−
mickej pôde našej alma
mater hosťa, ktorý je to−
muto mestu i akademic−
kej verejnosti veľmi blíz−
ky, hlavu nášho štátu,
prezidenta Slovenskej re−
publiky, Jeho Excelenciu
pána Ing. Rudolfa Schus−
tera.

Vedenie UPJŠ v Koši−
ciach, Akademický senát
UPJŠ a vedenia fakúlt
majú možnosť po dlhšej
dobe stráviť niekoľko de−
siatok minút s pánom pre−
zidentom. Jeho Excelen−
cia pán prezident preja−
vil nielen záujem stretnúť
sa s akademickými funkcionármi
Univerzity, ale aj pomôcť pri rie−
šení niektorých problémov, ktoré
sú veľmi citlivé a iba z pozície ve−
denia UPJŠ ťažko riešiteľné.

Univerzita Pavla Jozefa Šafá−
rika v Košiciach sa právom pýši
tým, že je druhou klasickou uni−
verzitou na Slovensku. Toto je his−
torický fakt, ktorý ostane navždy
zapísaný zlatými písmenami v de−
jinách vysokoškolského vzdeláva−
nia na Slovensku. Súčasnosť nám
však nastavuje zrkadlo, ktoré nie
je pre našu Univerzitu natoľko
priaznivé, než jej slávna minulosť.
Tento stav do značnej miery spô−
sobujú zmeny v prostredí, v kto−
rom pracovne dýchame a tvoríme.

Nechcem zaťažovať nášho
vzácneho hosťa číslami, ale treba
niektoré údaje pripomenúť. Na
Univerzite pôsobí 1 256 zamest−
nancov, z toho je 509 učiteľov
a 95 výskumných pracovníkov.
UPJŠ má 52 profesorov a 130 do−
centov. Akademickú obec Univer−
zity tvorí približne 5 780 študen−
tov, z toho v dennej forme študu−
je asi 4 760 študentov. Z týchto
čísel vidieť, že Univerzitu možno
prirovnať k menšiemu podniku,
ktorý možno oprávnene označiť
ako strategický podnik, pretože
náš produkt – vysokoškolsky
vzdelaný človek chápeme ako bu−
dúcnosť tohto národa, tejto spo−
ločnosti. Spoločnosť by preto ne−

mala stáť bokom od ťažkostí také−
hoto podniku, v prvom rade fi−
nančných ťažkostí. Aj napriek de−
klarovaniu zo strany vlády, že pri−
oritou Slovenska je vzdelanosť ná−
roda, vysokým školám sa nedostá−
va toľko potrebných finančných
prostriedkov na fungovanie vyso−
kých škôl. Som presvedčený
o tom, že zháňanie sponzorov pre
„plátanie“ dier v rozpočte vysokej
školy dehonestuje postavenie vy−
sokých škôl v spoločnosti.

Univerzita má mnoho staros−
tí, s ktorými si nemôže poradiť
sama. Nech to zoberiem z ktorej−
koľvek strany, spoločným meno−
vateľom týchto problémov je ne−
dostatok niečoho – nedostatok
priestorov, najmä veľkokapacit−
ných prednáškových miestností,
nedostatok ubytovacej kapacity
pre študentov, nedostatok peňazí
na prevádzku, na údržbu, na od−
meňovanie zamestnancov.

Pokiaľ bola Univerzita rozpoč−
tovou organizáciou, štát pomáhal
kryť potreby Univerzity v jej jed−
notlivých oblastiach. Ako je zná−
me, od 1. 4. 2002 sa Univerzita
stala verejnou vysokou školou,
zmenila sa jej právna forma a štát
prestal v plnej výške dotovať jej po−
treby. Nechcem hodnotiť vhodnosť
alebo nevhodnosť súčasnej práv−

nej formy vysokých škôl. Faktom
však ostáva, že verejné vysoké ško−
ly si musia podľa zákona o vyso−
kých školách zadovážiť finančné
prostriedky aj z iných zdrojov, než
je len dotácia zo štátneho rozpoč−
tu, predovšetkým z podnikateľskej
činnosti. UPJŠ ako klasická univer−
zita však nemôže podnikať v takom
rámci ako technicky zamerané vy−
soké školy, pre ktoré platný zákon
o vysokých školách otvára široké
možnosti na podnikanie, čo sa
v praxi prejavuje najmä vo vzťahu
k automobilovému priemyslu. Ná−
vrh rozpisu štátnej dotácie vyso−
kým školám pre rok 2004 preferu−
je výkony v pedagogickej činnosti
a do značnej miery znevýhodňu−
je fakulty, ktoré sú bezprostredne
zamerané na vedu a výskum. Na−
vyše aj pri fakultách, ktoré nema−
jú veľké ekonomické nároky na
výučbu, sú umelo vytvorené roz−
diely prejavujúce sa v rozdielnych
koeficientoch ekonomickej nároč−
nosti a tým aj v pridelených pro−
striedkoch na činnosť príslušnej fa−
kulty. Trvá to už viac rokov, avšak
bez príslušnej odozvy zo strany mi−
nisterstva školstva. Uvedomujem
si, že štátna dotácia je len časťou
celkového rozpočtu vysokej ško−
ly, ale jej výška by mala zabezpe−
čiť aspoň základnú prevádzku vy−

Prejav rektora UPJŠ prof. JUDr. Vladimíra Babčáka,
CSc., počas návštevy prezidenta SR na Rektoráte

UPJŠ v Košiciach
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sokej školy. Iné zdroje vysokej ško−
ly by mali slúžiť predovšetkým na
skvalitnenie jej infraštruktúry.

Vaša Excelencia, vážený pán
prezident, rád by som vás nielen
osobne, ale aj v mene akademic−
kých funkcionárov UPJŠ zdvorilo
požiadal o pomoc pri riešení
niektorých ťažiskových problé−
mov. Nebudem spomínať problé−
my ekonomického charakteru,
pretože v tom sa asi iba ťažko dá
pomôcť. Z celého radu ďalších
problémov by som však chcel po−
ukázať aspoň na dva z nich.

Na 4 760 študentov našej Uni−
verzity pripadá asi 1 600 ubytova−
cích miest v našich študentských

domovoch. Sme v situácii, že ne−
vieme vyhovieť požiadavkám na
ubytovanie približne 1 500 študen−
tov. Problém riešime rôznym spô−
sobom, napríklad aj dohodami so
súkromnými firmami, ktoré však
žiadajú nepomerne vyššiu čiastku
za ubytovanie, než aká sa uplatňu−
je v našich študentských domo−
voch. Viackrát sme sa obrátili na
pána ministra školstva, ale aj na
pána ministra obrany so žiadosťou
o pomoc finančnú aj inú pri získa−
ní priestorov po bývalých Malinov−
ského kasárňach, avšak bezúspeš−
ne. Pritom komplex Malinovského
kasární, ktorý sa nachádza v blíz−
kosti našich domovských budov, by

bol vyhovujúci nielen pre
ubytovanie študentov, ale aj
pre plnenie ďalších funkcií
Univerzity, ako sú knižnica
a pod. Do rámca riešenia
tohto problému zapadá aj
existencia študentského do−
mova, ktorý je v bezprostred−
nej blízkosti našich študent−
ských domovov na Medickej
ul., avšak patrí pod Košický
samosprávny kraj a je viac−
menej už teraz využívaný aj
komerčným spôsobom, pre−
tože sa znižujú počty ubyto−
vaných stredoškolákov v Ko−
šiciach. Aj to by bolo vyni−
kajúce riešenie pre našich
študentov a Univerzitu ako
celok.

Druhý problém sa týka
vlastníctva majetku, ktorý využíva
Univerzita. Univerzita
nemá žiadny campus
a jej súčasti sú situova−
né v množstve budov,
nerovnako starých, s
vysokou energetickou
náročnosťou, ktoré na−
vyše nie sú vo vlastníc−
tve Univerzity. Je to ty−
pické najmä pre Lekár−
sku fakultu, ktorá je v
prenajatých priesto−
roch, pričom tieto prie−
story potrebujú v zime
nadmerné vykurovanie
a v lete nadmerné
ochladzovanie. Budo−
vy, ktoré využíva Lekár−
ska fakulta, patria pod
pôsobnosť ministerstva
zdravotníctva a z väč−
šej časti sú to priestory
spoločne využívané
Lekárskou fakultou a fa−
kultnými nemocnicami. Pripravu−
je sa návrh novely zákona o zdra−
votnej starostlivosti, ktorý by mal
byť podľa mojich informácií pred−
ložený na rokovanie vlády v apríli
a ktorý počíta so zriadením univer−
zitných nemocníc, namiesto dote−
rajších fakultných nemocníc. Pod−
ľa nášho názoru, ak má ísť o uni−
verzitnú nemocnicu, táto má byť
súčasťou majetku Univerzity a ne−
mala by byť v správe ministerstva
zdravotníctva. Tým by sa vyriešilo
množstvo problémov, súvisiacich
s dvojkoľajnosťou v rezorte škol−
stva a zdravotníctva, ako je naprí−
klad obsadzovanie funkcií pred−
nostov, zabezpečovanie výučby
na klinických pracoviskách, úhra−
da energie, odmeňovanie klinic−
kých zamestnancov a pod. Sme
toho názoru, že pán prezident má
isté právne mechanizmy, ktorými

sa problém vzniku univerzitných
nemocníc ako súčastí vlastnícke−
ho mechanizmu vysokej školy dá
riešiť. Svojho času sa so zmenou
právnej formy vysokých škôl trans−
formoval majetok štátu do vlastníc−
tva verejných vysokých škôl, teraz
je historická príležitosť, ktorá sa ne−
bude opakovať, previesť majetok
štátu do vlastníctva tých subjektov,
ktoré zabezpečujú zdravotnú sta−
rostlivosť na najvyššej možnej
úrovni.

Vaša Excelencia, dovolil som
si vám predostrieť iba zlomok zá−
sadných problémov, s riešením
ktorých vedenie Univerzity vedie
nerovný boj. Pokiaľ by ste sa svo−
jou váhou prezidentskej autority
zasadili za ich riešenie, nemusel
by to byť boj márny. Ďakujem
vám za pozornosť.

Po úvodnom príhovore rekto−
ra vystúpil s krátkym prejavom
prezident SR R. Schuster, v ktorom
svoju pozornosť venoval aj otáz−
ke zavedenia školného na vyso−
kých školách. Spomenul svoju za−
hraničnú cestu do Číny a Egypta,
pričom vyzdvihol osobnosť tamoj−
šieho prezidenta H. Mubaraka.

Po vystúpení prezidenta SR
nasledovala diskusia, v ktorej od−
povedal na otázky prítomných za−
mestnancov a študentov UPJŠ.

Po diskusii pozval rektor UPJŠ
prezidenta R. Schustera, členov
prezidentovho sprievodu a vede−
nie UPJŠ na priateľské posedenie
do malej zasadačky Rektorátu
UPJŠ, kde na záver pán prezident
podpísal univerzitnú kroniku.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Zľava: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., PhDr. Ivan Šulc, CSc., prezident SR Rudolf Schuster,
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

Prezident SR Rudolf Schuster a rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Prejav prezidenta SR Rudolfa Schustera
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Slávnostné verejné zasadnutie
Vedeckej rady UPJŠ dňa 27. 2. 2004

Príhovor rektora UPJŠ prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc., na slávnostnom verejnom
zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ. V prvom rade zľava: prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc., prof.
RNDr. Alexander Feher, DrSc., prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prof. MUDr. Mária
Frankovičová, PhD., PhDr. Ivan Šulc, CSc. V druhom rade zľava: prof. PhDr. Ladislav
Lovaš, CSc., doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., doc. MUDr. Andrej Jenča, CSc., doc.
RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Vážená Vedecká rada
Univerzity Pavla Jozefa

Šafárika, vážení a milí hostia!

Vedecká rada Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach sa
zišla na dnešnom verejnom sláv−
nostnom zasadnutí, aby boli pred−
stavení novovymenovaní profeso−
ri a aby boli odovzdané dekréty
novým docentom, ktorých podľa
zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso−
kých školách a o zmene a dopl−
není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vymenoval
rektor našej Univerzity. Dovoľte
mi, aby som vás na dnešnom sláv−
nostnom zhromaždení čo najsr−
dečnejšie privítala.

Osobitne vítam Jeho Magnifi−
cenciu, rektora Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika, prof. JUDr. Vladi−
míra Babčáka, CSc.,
Honorabilis promótora, prof.
RNDr. Alexandra Fehera, DrSc.,
prorektora Univerzity Pavla Joze−
fa Šafárika v Košiciach;
prof. MUDr. Máriu Frankovičovú,
PhD., prorektorku Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach;
PhDr. Ivana Šulca, CSc., predse−
du Akademického senátu Univer−
zity Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach.

Ďalej vítam Spektabiles deka−
nov, doc. MUDr. Andreja Jenču,

CSc., mim. prof., dekana Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika v Košiciach; doc. RNDr. Pav−
la Sováka, CSc., dekana Prírodo−
vedeckej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach; doc.
JUDr. Máriu Bujňákovú, CSc., de−
kanku Právnickej fakulty Univer−
zity Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach a prof. PhDr. Ladislava Lo−
vaša, CSc., dekana Fakulty verej−
nej správy Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach;
ďalej vítam ostatných akademic−
kých funkcionárov, profesorov,
docentov a asistentov Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika, ako aj vás,
všetkých prítomných.

Týmto vyhlasujem slávnostné
verejné zasadnutie Vedeckej rady
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach za otvorené.

Prosím vás, Magnificencia,
pán rektor, o predstavenie novo−
vymenovaných profesorov našej
univerzity.

Potom sa ujal slova rektor
UPJŠ prof. JUDr. V. Babčák, CSc.:

Vážená Vedecká rada,
vážené slávnostné

zhromaždenie!

Prezident Slovenskej republi−
ky podľa čl. 102 písm. h) Ústavy
Slovenskej republiky na návrh mi−
nistra školstva podľa § 102 ods. 3
písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a vy−
hlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o
habilitácii docentov a o vymenú−
vaní profesorov v znení vyhlášky
č. 226/1998 Z. z. a prezident Čes−

kej republiky podľa § 73 zákona
č. 111/1998 Z. z. o vysokých ško−
lách a o zmene a doplnení ďal−
ších zákonov vymenovali nových
profesorov aj z radov učiteľov
našej Univerzity.

Využívam túto slávnostnú prí−
ležitosť, aby som vám ich pred−
stavil a privítal v zbore profeso−
rov Univerzity Pavla Jozefa Šafá−
rika. Sú to:
profesor RNDr. Juraj Černák,
CSc., v odbore anorganická ché−
mia,
profesor RNDr. Viliam Geffert,
DrSc., v odbore informatika,
profesor RNDr. Jozef Gonda,
DrSc., v odbore organická ché−
mia,
profesor MVDr. Ján Mojžiš, CSc.,
v odbore farmakológia,
profesor JUDr. Peter Vojčík, CSc.,
v odbore občianske právo,
profesor. MUDr. Ladislav Miros−
say, DrSc., v odbore lekárska far−
makológia.

Vážení páni profesori, srdečne
vám blahoželám a prajem veľa tvo−
rivého elánu do budúcich rokov.

Ceremoniárka predstavila po
úspešnej habilitácii týchto nových
docentov:

RNDr. Martina Bačkora, PhD.,
v odbore biológia, ktorý úspešne
obhájil habilitačnú prácu pred Ve−
deckou radou Prírodovedeckej fa−
kulty UPJŠ na tému: „Environmen−
tálno−fyziologické štúdium lišajní−
kov a ich symbiontov“;

MUDr. Martina Beňačku,
CSc., v odbore normálna a pato−
logická fyziológia, ktorý úspešne
obhájil habilitačnú prácu pred Ve−
deckou radou Lekárskej fakulty

UPJŠ na tému: „Hypoxicky a re−
flexne navodené spazmodické
inspiračné deje a ich význam“;

RNDr. Denisa Horvátha, CSc.,
v odbore fyzika, ktorý úspešne ob−
hájil habilitačnú prácu pred Ve−
deckou radou Prírodovedeckej fa−
kulty UPJŠ na tému: „Teória vybra−
ných komplexných systémov“;

MUDr. Pavla Jarčušku, PhD.,
v odbore vnútorné choroby, kto−
rý úspešne obhájil habilitačnú
prácu pred Vedeckou radou Le−
kárskej fakulty UPJŠ na tému: „Vy−
brané aspekty liečby respiračných
infekcií vo vzťahu k zmenám v re−
zistencii mikroorganizmov a v
používaní antibiotík v rokoch
1995 – 2001“;

Ing. Ivana Krona, CSc., v od−
bore biochémia, ktorý úspešne
obhájil habilitačnú prácu pred Ve−
deckou radou Prírodovedeckej fa−
kulty UPJŠ na tému: „Aminokyse−
liny v zdraví a chorobách“;

MUDr. Petra Mitra, PhD.,
v odbore vnútorné choroby, kto−
rý úspešne obhájil habilitačnú
prácu pred Vedeckou radou Le−
kárskej fakulty UPJŠ na tému: „Va−
zovagálna synkopa“;

RNDr. Annu Ondruššekovú,
PhD., v odbore všeobecná bioló−
gia, ktorá úspešne obhájila habi−
litačnú prácu pred Vedeckou ra−
dou Lekárskej fakulty UPJŠ na
tému: „Výskyt aberantných karyo−
typov v plodoch experimentál−
nych zvierat a ľudí“;

MUDr. Martina Péča, PhD.,
v odbore všeobecná biológia, kto−
rý úspešne obhájil habilitačnú
prácu pred Vedeckou radou Le−
kárskej fakulty na tému: „Masto−

Sprava: prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., prof. RNDr.
Jozef Gonda, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.,
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Slávnostné verejné zasadnutie
Vedeckej rady UPJŠ sa konalo
vo veľkej zasadačke UPJŠ dňa
27. 2. 2004 o 11.30 hod.
Ceremoniárka prof. RNDr. Eva
Čellárová, CSc., otvorila sláv−
nostné zasadnutie slovami:
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cyt v podmienkach kutánnej mys−
tocytózy“;

MUDr. Daniela Pellu, PhD.,
v odbore vnútorné choroby, ktorý
úspešne obhájil habilitačnú prácu
pred Vedeckou radou Lekárskej fa−
kulty na tému: „Ako dosiahnuť cie−
ľové hodnoty lipidového profilu“;

MUDr. Jozefa Radoňaka,
CSc., v odbore chirurgia, ktorý
úspešne obhájil habilitačnú prá−
cu pred Vedeckou radou Lekár−
skej fakulty na tému: „Preventív−
na ischémia ako ochrana poško−
denia miechy“;

JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD.,
v odbore správne právo, ktorý
úspešne obhájil habilitačnú prá−
cu pred Vedeckou radou Právnic−
kej fakulty na tému: „Miestna sa−
mospráva na Slovensku“;

MUDr. Jana Tůmu, v odbore
vnútorné choroby, ktorý úspešne
obhájil habilitačnú prácu pred Ve−
deckou radou Lekárskej fakulty na
tému: „Ultrasonografie ledvin“;

RNDr. Jozefa Uličného, CSc.,
v odbore biofyzika, ktorý úspeš−
ne obhájil habilitačnú prácu pred
Vedeckou radou Prírodovedeckej
fakulty na tému: „Niektoré aspek−
ty počítačových simulácií systé−
mov s vodíkovými väzbami“;

MUDr. Máriu Wagnerovú,
CSc., v odbore vnútorné choroby,
ktorá úspešne obhájila habilitač−
nú prácu pred Vedeckou radou
Lekárskej fakulty na tému: „Mož−
nosti optimalizácie neoadjuvant−
nej liečby v multimodálnych lie−
čebných postupoch u lokálne po−
kročilých inoperabilných karcinó−
mov mliečnej žľazy“.

Ceremoniárka ďalej predstavi−
la docentov, ktorí sa habilitovali
na iných univerzitách v Sloven−
skej a Českej republike:

MUDr. Andreja Jenču, CSc.,
mim. prof., v odbore stomatoló−
gia, ktorý úspešne obhájil habili−
tačnú prácu pred Vedeckou radou
Lekárskej fakulty Univerzity Kar−
lovej v Prahe na tému: „Proble−
matika karcinómu jazyka“;

MUDr. Zuzanu Gdovinovú,
CSc., v odbore neurológia, ktorá
úspešne obhájila habilitačnú prá−
cu pred Vedeckou radou Lekár−
skej fakulty Univerzity Komenské−
ho v Bratislave na tému: „Prínos
transkraniálneho ultrazvukového
vyšetrenia mozgových ciev pri po−
sudzovaní alkoholu ako rizikové−
ho faktora ischemických cievnych
mozgových príhod“;

PhDr. Oľgu Orosovú, CSc., v
odbore pedagogická psychológia,
ktorá úspešne obhájila habilitač−
nú prácu pred Vedeckou radou

Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave na tému:
„Prevencia – pomoc – rovesníci…
Inovatívne metódy pomoci v pre−
vencii drogových závislostí“;

RNDr. Ľubomíra Panigaja,
CSc., v odbore zoológia, ktorý
úspešne obhájil habilitačnú prácu
pred Vedeckou radou Prírodove−
deckej fakulty Univerzity Komen−
ského v Bratislave na tému: „Distri−
búcia zástupcov nadčeľadí Hespe−
rioidea a Papilionoidea (Lepidop−
tera) na východnom Slovensku“;

RNDr. Ivana Potočňáka, PhD.,
v odbore anorganická chémia, ktorý
úspešne obhájil habilitačnú prácu
pred Vedeckou radou Fakulty che−
mickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave na tému: „Tvar pentakoor−
dinovaných zlúčenín dvojmocnej
medi a kritériá na jeho popis“.

Slávnostný príhovor prednie−
sol rektor UPJŠ prof. V. Babčák:

Vážené panie profesorky,
vážení páni profesori, panie

docentky, páni docenti,
vážená Vedecká rada

Univerzity, dámy a páni,

pre každú univerzitu znamená
vymenovanie nových profesorov a
docentov významnú udalosť. Pro−
fesori a docenti sú soľou i korením
života univerzít. Naša Univerzita
potrebuje nových profesorov a do−
centov tak, ako pre každého z nás
je potrebná k životu voda. Meta−
foricky vzaté, tou životodarnou te−
kutinou sa stávate aj vy pre svoju
alma mater. Prinášate pre vysoko−
školské prostredie nové impulzy,
novú vedeckú nádej, nádej, že
Univerzita nezomrie na starobu,
ale že sa bude naďalej rozvíjať, že
je zachovaná intelektuálna akade−
mická kontinuita, že Univerzita má
pevne vrastené korene svojej iden−
tity do vysokoškolského prostredia
na Slovensku.

Naši zahraniční kolegovia sa
do profesorských a docentských
funkcií dostávajú v oveľa mlad−
šom veku. Snáď sú za tým lepšie
podmienky materiálne, iný systém
vedecko−pedagogických postu−
pov, príp. aj ďalšie dôvody. Tú
pravú príčinu asi dnes neodhalí−
me. Nemá to ani žiadny praktic−
ký význam. Faktom ale ostáva, že
na univerzitách v bývalom vý−
chodnom bloku sa musíme boriť
s preklenutím generačnej priepasti
najmä v radoch profesorov. Preto
nesmierne poteší a povzbudí kaž−
dá správa o vymenovaní nových
profesorov. Pre našu Univerzitu je

vaše menovanie krokom vpred pri
skvalitňovaní najmä magisterské−
ho, doktorského a doktorandské−
ho štúdia a v oblasti rozvoja vedy.

Mohlo by sa zdať, že stať sa pro−
fesorom je vrcholom vedeckého
snaženia i pedagogického majstrov−
stva a že za tým nasleduje koniec
profesijnej kariéry, resp. iba akýsi
oddych na výslní profesorského sta−
vu. Bolo by však mylné sa domnie−
vať, že je to skutočne tak. Ešte len
vtedy začína pre profesorov v istom
zmysle ťažšie pracovné obdobie.
Sám som to skúsil na vlastnej koži.
Ste pod kontrolou verejnosti, či už
na pracovisku alebo aj mimo neho,
každý zo študentov, ale i zamest−
nancov očakáva od vás neomylné
rozhodnutia, hľadia na vás ako na
autority vedy, atď. Toto všetko za−
väzuje a často aj spútava myseľ,
konanie, rozhodovanie profesora.
Na to netreba v tejto chvíli zabú−
dať, ale treba sa na to pripraviť.
Osobne som rád, že ďalší šiesti pro−
fesori posilnia rady Klubu profeso−
rov našej Univerzity.

O nič menej to nemajú ľahšie
ani noví docenti. V tento deň bolo
do docentského stavu na našej
alma mater prijatých 19 nových
docentov. Docenti na Univerzite
sú akýmsi medzistupňom medzi
phylosophiae doctor a profeso−
rom. Sú to tí, ktorí preukázali ve−
decko−pedagogickú spôsobilosť
stať sa o niečo neskôr profesormi.
Docent na vysokej škole je uzná−
vaná a akceptovaná kategória vy−
sokoškolského učiteľa. Verejnosť
ju vníma častokrát ako bázický
kameň pedagogického majstrov−
stva na vysokej škole, ktorá poží−
va všeobecný rešpekt. Zatiaľ čo v
povedomí študentov predstavuje
profesor akúsi posvätnú, možno aj
imaginárnu úctu a bázeň, docen−
ti sú väčšinou konkrétnym vyjad−
rením každodennej reálnej exis−

tencie vzťahu medzi vysokoškol−
ským učiteľom a študentom.

Profesori a docenti našej Uni−
verzity, vyzývam vás, aby ste sa stali
skutočnou nosnou konštrukciou
architektúry, ktorú kedysi dávno
nazvali universitas. Univerzita si to
zaslúži, robte všetko preto, aby ste
si aj vy zaslúžili Univerzitu!

Panie profesorky a docentky,
páni profesori a docenti, dovoľte
mi všetkým vám poďakovať za
vašu doterajšiu prácu na Univer−
zite a pre Univerzitu. Okrem zís−
kania profesúr a docentúr ste vý−
razným spôsobom prispeli k slá−
ve tejto vznešenej matky pozna−
nia a vzdelanosti.

Prajem vám pevné zdravie,
veľa pohody a slnečných dní.

V mene novovymenovaných
profesorov a docentov predniesol
krátky ďakovný prejav prof. JUDr.
Peter Vojčík, CSc.

Slávnostnú atmosféru umocni−
li tóny Sláčikového kvarteta Ko−
šického konzervatória.

Slávnostné zasadnutie Vedec−
kej rady Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika ukončila ceremoniárka
prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.,
slovami:

Vážení prítomní, slávnostné
zasadnutie Vedeckej rady Univer−
zity Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach sa končí. K dosiahnutiu ve−
decko−pedagogických titulov vám
v mene Vedeckej rady Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika úprimne bla−
hoželám a prajem veľa nových tvo−
rivých úspechov. Chcem vysloviť
presvedčenie, že toto vysoké uzna−
nie bude pre vás novým povzbu−
dením vo vašej tvorivej práci, že v
celom svojom živote svojím kona−
ním budete šíriť dobré meno Uni−
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach, že obohatíte našu vedu
novými dielami na prospech ob−
čanov Slovenskej republiky.

Pohľad do hľadiska medzi nových docentov počas zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ
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Aktuality z vedenia UPJŠ
Vedenie UPJŠ konané

dňa 9. 1. 2004:
• prerokovanie návrhu Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2004

až 2010;
• prerokovanie projektu rekonštrukcie priestorov Rektorátu

UPJŠ;
• prerokovanie možnosti nadviazania spolupráce s Právnickou

fakultou vo Varšave v rámci projektu CEEPUS;
• informácia o zdvorilostnej návšteve zástupcov Veľvyslanec−

tva USA v priestoroch Univerzitnej knižnice UPJŠ;
• prerokovanie možnosti nadviazania medzinárodných aktivít

v rámci projektu Leonardo da Vinci, súvisiacich s perspektív−
nejším uplatnením absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafá−
rika a Technickej univerzity v Košiciach;

• prerokovanie informácie o schválení výnimky Ministerstva fi−
nancií na rok 2004 v súvislosti s kúpou objektu na Moyzeso−
vej ulici v Košiciach;

• prerokovanie návrhu rozpisu štátnej dotácie na rok 2004.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 19. 1. 2004:

• informácia o zaslaní študijných programov Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ v Košiciach predsedovi Akreditačnej komisie na
akreditáciu študijných programov realizovaných na Prírodo−
vedeckej fakulte UPJŠ;

• prerokovanie požiadavky dekanky Právnickej fakulty UPJŠ,
týkajúcej sa prehodnotenia koeficientu ekonomickej a perso−
nálnej náročnosti;

• prerokovanie prehľadu predaja učebných textov v predajni
študijnej literatúry UPJŠ za rok 2003;

• prerokovanie opatrení na zhospodárnenie prevádzky Botanic−
kej záhrady UPJŠ;

• prerokovanie správy o kontrolnej činnosti na UPJŠ;
• prerokovanie návrhu štatútu Klubu profesorov a činnosti Klu−

bu profesorov.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 26. 1. 2004:

• informácia o uzavretí Zmluvy o poskytnutí peňažného daru
medzi Slovenskou sporiteľňou, a. s., Košice a UPJŠ, ktorý je
účelovo viazaný na vybavenie auly Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ modernou informačno−komunikačnou technikou;

• prerokovanie návrhu Smernice o podnikateľskej činnosti na
UPJŠ;

• prerokovanie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy s obchod−
nou spoločnosťou IMIGe Slovakia, s. r. o., Bratislava.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 30. 1. 2004:

• odsúhlasenie využívania priestorov na Kuzmányho ulici vrá−
tane najvyššieho prázdneho poschodia na Ulici Kostlivého
v Košiciach pre potreby Lekárskej fakulty UPJŠ;

• informácia o pracovnom stretnutí rektora UPJŠ ako člena SRK
s premiérom M. Dzurindom na Úrade vlády SR;

• informácia o odborno−konzultačnom stretnutí o implemento−
vaní Európskeho sociálneho fondu a o postupoch pri pred−
kladaní a realizácii projektov;

• odsúhlasenie finančného príspevku pre vydanie kolektívne−
ho chirurgického diela „Princípy modernej chirurgie“;

• prerokovanie otázky rekonštrukcie priestorov na UPJŠ;
• prerokovanie výzvy Študentskej rady vysokých škôl SR, týka−

júcej sa zaslania aktuálneho počtu študentov študujúcich na
UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie správy o prehľade využitia ubytovacej kapacity
zamestnancami UPJŠ v UVZ na Zemplínskej šírave.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 9. 2. 2004:

• prerokovanie návrhu rozpisu dotácií verejným vysokým školám;
• informácia o pracovnom stretnutí kvestorov a ekonomických pra−

covníkov na pôde MŠ SR vo veci návrhu metodiky rozpisu dotá−
cií štátneho rozpočtu verejných vysokých škôl;

• vytvorenie komisie pre riešenie nepriaznivej finančnej situácie
na UPJŠ;

• prerokovanie správy „Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ
pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovní−
kov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia“;

• prerokovanie návrhu na vymenovanie za profesora doc. MUDr.
M. Hirta, CSc.;

• prerokovanie návrhu na prezentáciu Ekonomického informač−
ného systému „WISP“ firmy Proces Banská Bystrica;

• informácia rektora o neoficiálnej návšteve prezidenta SR R.
Schustera na Rektoráte UPJŠ v Košiciach;

• informácia o podpísaní dodatku č.1 ku kúpno−predajnej zmlu−
ve na odkúpenie budovy Dekanátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
na Moyzesovej ul. 16 a o realizácii úhrady splátok za roky 2003
a 2004 vo výške 10 mil. Sk;

• prerokovanie otázky delegovania právomoci podať projekt gran−
tovej schémy ministerstva školstva na dočerpanie prostriedkov
PHARE z roku 2002 na dekanov Fakulty verejnej správy a Príro−
dovedeckej fakulty UPJŠ.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 16. 2. 2004:

• vypracovanie návrhu Domového a ubytovacieho poriadku UPJŠ;
• prerokovanie správ o hodnotení úrovne UPJŠ v oblasti vedecké−

ho výskumu a vysokoškolského vzdelávania;
• podanie projektu v rámci programu Leonardo da Vinci pod náz−

vom: „Podpora integrácie absolventov vied informatívnych, eko−
nomických, matematických a technických“;

• podanie univerzitného projektu pod názvom „Doplnenie vzde−
lania, rozvoj sociálnych kompetencií a počítačová gramotnosť
rómskej mládeže v rožňavskom regióne“;

• prerokovanie návrhu na riešenie integrácie činnosti ochrany pred
požiarmi, BOZP a údržby na UPJŠ;

• prerokovanie návrhu rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na rok 2004;
• prerokovanie žiadosti o spracovanie pedagogickej vyťaženosti

učiteľov na jednotlivých fakultách UPJŠ;
• prerokovanie správy o prehľade čerpania energií za roky 1998 –

2003 v tis. Sk, v merných jednotkách a v grafickej podobe;
• prerokovanie správy o prehľade čerpania kapitálových výdav−

kov UPJŠ v Košiciach za roky 1999 – 2003.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 23. 2. 2004:

• vykonanie finančnej kontroly na UPJŠ v súvislosti s použitím
prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré boli poskytnuté z Proti−
drogového fondu;

• prerokovanie prehľadu o konkrétnom vyčíslení odcudzeného
majetku na jednotlivých pracoviskách UPJŠ;

• návšteva ministra E. Kukana na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ v Ko−
šiciach;

• prerokovanie návrhu rozhodnutia rektora č. 3/2004 o určení škol−
ného a poplatkov spojených so štúdiom na UPJŠ v Košiciach
v akademickom roku 2004/2005 (Poriadok poplatkov);

• podanie prihlášky UPJŠ za člena Združenia región Karpaty;
• prerokovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly na

UPJŠ v dňoch 9. – 12. 2. 2004 vo veci použitia prostriedkov štát−
neho rozpočtu, ktoré boli poskytnuté z Protidrogového fondu;

• prerokovanie návrhov nájomných zmlúv o nájme nebytových
priestorov v objektoch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Moyze−
sovej ul. a Jesennej ul. v Košiciach;
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Kolégium rektora
dňa 12. – 13. januára 2004 (konané v Danišovciach):

• prerokovanie návrhu Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2004
až 2010;

• prerokovanie projektu postupnej integrácie akademických, hos−
podársko−správnych a pracovno−právnych činností na UPJŠ.

Kolégium rektora
dňa 26. januára 2004 (konané na Fakulte verejnej správy UPJŠ):
• prerokovanie súčasného stavu, problémov a zámerov vo všetkých

oblastiach činnosti Fakulty verejnej správy UPJŠ;
• prerokovanie správy „10 rokov vzdelávania v odbore verejná správa“.

Kolégium rektora
dňa 2. februára 2004 (konané na Právnickej fakulte UPJŠ):

• prerokovanie súčasného stavu, problémov a zámerov vo všetkých
oblastiach činnosti Právnickej fakulty UPJŠ;

• prerokovanie správy „Zriadenie Ústavu európskeho práva na
Právnickej fakulte“;

• prerokovanie činnosti, stavu, problémov a budúceho zamera−
nia pedagogických a výskumných pracovísk UPJŠ: Katedry jazy−
kov, Katedry telesnej výchovy, Botanickej záhrady, Kresťanskej
akadémie;

• prerokovanie edičných plánov UPJŠ a činnosti Edičného stre−
diska ako účelového zariadenia UPJŠ a podnikateľských záme−
rov Edičného strediska.

Kolégium rektora
dňa 8. marca 2004 (konané v zasadačke Rektorátu UPJŠ):

• prerokovanie správy o činnosti, stave, problémoch a budúcom
zameraní Katedry telesnej výchovy;

• prerokovanie Smernice č. 1/2004 o pravidlách vykonávania pod−
nikateľskej činnosti na UPJŠ;

• prerokovanie návrhu Rozhodnutia rektora č. 3/2004 o určení
školného a poplatkov spojených so štúdiom na UPJŠ v akade−
mickom roku 2004/2005 (Poriadok poplatkov).

Aktuality z Kolégia rektora
UPJŠ

Vedecká rada UPJŠ konaná dňa 31. 10. 2003:
• odovzdanie menovacích dekrétov členom Vedeckej rady UPJŠ

v Košiciach;
• prerokovanie rokovacieho poriadku Vedeckej rady UPJŠ v Koši−

ciach;
• návrh na vymenovanie profesorov:

doc. MUDr. Miroslav Kitka, CSc., v odbore chirurgia,
doc. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc., v odbore chirurgia;

• prerokovanie Programového vyhlásenia vedenia UPJŠ v Koši−
ciach na obdobie rokov 2003 až 2007;

• prerokovanie pravidiel pre udeľovanie Zlatej medaily UPJŠ v Ko−
šiciach a Striebornej medaily UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie pravidiel pre udeľovanie čestného titulu „doctor
honoris causa”;

• prerokovanie poriadku akreditácie študijných programov na UPJŠ
v Košiciach.

Vedecká rada UPJŠ konaná dňa 27. 2. 2004:
• prerokovanie návrhu Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na

obdobie rokov 2004 až 2010;
• prerokovanie správy „Hodnotenie úrovne UPJŠ v Košiciach

v oblasti vysokoškolského vzdelávania“;

Aktuality z Vedeckej rady
UPJŠ

Aktuality zo Správnej rady
UPJŠ

Správna rada konaná dňa 10. septembra 2003
• prerokovanie návrhu Programového vyhlásenia vedenia UPJŠ

na roky 2003 až 2007;
• informácia o príprave Dlhodobého zámeru rozvoja UPJŠ na ob−

dobie rokov 2004 až 2010.

Správna rada konaná dňa 15. marca 2004
• informácia o návrhu rozpočtu na rok 2004;
• prerokovanie Dlhodobého zámeru UPJŠ na obdobie rokov 2004

až 2010;
• informácia o návrhu vedenia Prešovskej univerzity predať učeb−

no−výcvikové zariadenie na Zemplínskej šírave.

• prerokovanie vzoru tabuľky „Podklady k personálnemu auditu na UPJŠ“;
• informácia rektora o zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 1. 3. 2004:

• prerokovanie výzvy MŠ SR vo veci zapojenia sa do projektu „Eu−
rópske etické hodnoty v ekonomickej praxi“ v rámci programu
Socrates, Grundtvig 1;

• prerokovanie účasti na podujatí Spoločného výskumného cen−
tra Európskej komisie v rámci propagácie rozvoja Európskej vý−
skumnej zóny v SR;

• informácia o prijatí žiadosti vo veci grantovej schémy rozvoja
ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuál−
nych aktívnych opatrení pre nezamestnaných s názvom projek−
tu „Rozvoj kľúčových kompetencií, príprava na zamestnanie a sa−
mozamestnanie“;

• účasť rektora na slávnostnej promócii magistrov práva na Práv−
nickej fakulte UPJŠ v Košiciach dňa 5. 3. 2004;

• prerokovanie informácie Študentskej rady vysokých škôl SR, tý−
kajúcej sa zámeru požiadať vládu SR, aby dôsledne prehodnoti−
la programové vyhlásenie vlády v oblasti financovania VŠ SR;

• prerokovanie požiadavky riaditeľky Univerzitnej knižnice UPJŠ
PhDr. D. Kožuchovej vo veci obsadenia pracovných miest do
Univerzitnej knižnice UPJŠ v súvislosti s rozšírením dvoch no−
vých pracovísk – Právnická knižnica a študovňa na Fakulte ve−
rejnej správy;

• prerokovanie návrhu opatrení na úsporu vrátnej služby na Rek−
toráte UPJŠ.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 8. 3. 2004:

• prerokovanie rozpisu dotácií na rok 2004;
• prerokovanie listu „Usmernenie o štruktúre údajov a technickom

vybavení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva
školstva SR zo dňa 1. 3. 2004;

• informácia o liste rektora adresovanom prezidentovi SR R. Schus−
terovi, týkajúceho sa prosby o pomoc pri riešení problémov,
prednesených počas návštevy prezidenta na pôde UPJŠ dňa 11.
2. 2004;

• prerokovanie návrhu na zorganizovanie pracovného stretnutia
medzi vedením UPJŠ a vedením Prešovskej univerzity.

• prerokovanie správy „Hodnotenie úrovne UPJŠ v Košiciach
v oblasti vedeckého výskumu“;

• prerokovanie správy „Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ
v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia“;

• prerokovanie návrhu „štatútu Fondu pre mobilitu študentov
a učiteľov UPJŠ v Košiciach“.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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V súčasnosti drvivá väčšina
vysokých škôl a fakúlt žije prob−
lémom tvoriaceho sa rozpočtu.
Vraj ministerstvo správne zohľad−
ňuje výkony vysokých škôl. Vraj
výkony fakúlt a následne aj uni−
verzity sa odvodzujú predo−
všetkým od množstva študentov.

Ministerstvom školstva navr−
hovaný rozpočet pre vysoké škol−
stvo na rok 2004 sa pre jednotli−
vé fakulty javí ako nedostatočný.
Financovanie je ale z roka na rok
horšie… Aj keď je rozpočet opro−
ti predchádzajúcemu roku navŕ−
šený o miliardu korún. Ale pri roz−
deľovaní práve vďaka zle nasta−
veným koeficientom ekonomickej
náročnosti je pre jednotlivé fakul−
ty dopad minimálny. Naopak, je
tu reálny pokles.

Vyrieši uvedené problémy za−
vedenie poplatkov za štúdium?

Minister financií Ivan Mikloš
argumentoval, že zavedením škol−
ného sa skvalitní vzdelávanie a
sprístupní ho pre väčšiu časť po−
pulácie. Za súčasných podmienok
trvalého podfinancovania vyso−
kých škôl je to ilúzia. Na to, aby
mali na energie, prostriedky na
skvalitnenie výučby a na vedu,

Problémy a otázky dňa
školám tento rok chýba okolo 600
miliónov korún. A tak školné ten−
to deficit nemôže riešiť, bude na−
najvýš látať iba niektoré najdera−
vejšie miesta.

Štát dáva vysokým školám do−
tačné prostriedky z rozpočtu na
úrovni 0,73 percenta HDP. Zavia−
zal sa však zvýšiť tieto prostriedky
postupne, teda do konca roku
2006, na úroveň krajín OECD, teda
na úroveň 1,33 % HDP. Vysokým
školám chýba zhruba 8 miliárd ko−
rún na riadne fungovanie a rozvoj.

Štát nedá na internáty 500 mi−
liónov korún. Internáty budú fun−
govať na čisto komerčnej báze,
takže poplatok za ubytovanie
stúpne až o 100 percent – na úro−
veň 2 300 Sk. Študent však môže
dostať pôžičku zo študijného fon−
du iba na školné, takže buď bude
patriť zhruba k 30 percentám štu−
dentov, ktorí dostanú sociálne šti−
pendium priemerne okolo 1 800
Sk, menej, ako bude ubytovné,
alebo si to uhradí z vlastných pro−
striedkov. To určite nerozšíri prí−
stup populácie k vzdelávaniu.
A aké je z toho východisko?

(Z tlače vybral a spracoval: J án Čipkár)

Čo vraj čaká vysokoškolákov

O čom sa diskutuje a píše
v tlači?

• Za rok štúdia zaplatia školné
od 3 650 do 21 900 korún.

• Hradiť si tak budú 5 až 30 per−
cent nákladov na vzdelanie.

• Výšku poplatkov si určia ško−
ly samy, technické odbory by
mali stáť najmenej, poplatky
na fakultách, kde chce študo−
vať veľa maturantov, teda na
medicíne, práve, informatic−
kých či elektronických odbo−
roch by sa mali pohybovať na
najvyššej hranici.

• Školné budú platiť denní štu−
denti, externisti, dokonca aj
interní doktorandi.

• Externistom hrozí, že ak ne−
zrušia zmluvy uzavreté s agen−
túrami, budú platiť školné aj
agentúre.

• Externým doktorandom, ktorí
sú zamestnancami školy, môže
platenie rektor odpustiť.

• Školné na fakultách, kde nie
je veľký záujem študentov,

môže poslucháčovi zaplatiť
štát. Pôjde o odbory, kde má
štát záujem, aby zo školy vy−
chádzali odborníci, ako naprí−
klad učitelia.

• Školné sa bude platiť v dvoch
splátkach. Prvú splátku musí
zaplatiť poslucháč na začiatku
akademického roka už pri zá−
pise, druhú do konca marca.

• Študenti, ktorí požiadajú o pô−
žičku, môžu prvú splátku škol−
ného zaplatiť až do konca ja−
nuára.

• Na školné si môže poslucháč
peniaze požičať od štátu.

• Úroky však budú vyššie ako
doteraz, od 4,5 do 5,7 percen−
ta, navyše začnú nabiehať už
počas štúdia, nie až po jeho
skončení, ako je to dnes.

• Študent môže začať pôžičku
splácať, keď sa zamestná,
splátky nesmú presiahnuť 10
percent jeho príjmu.

Výhody a nevýhody školného

• Pôžičku z fondu dostane kaž−
dý, kto o ňu požiada, aj ten,
čo študuje v zahraničí.

• Môže ju splatiť do 10 rokov.
• Študenti zo sociálne slabších

rodín dostanú sociálne štipen−

Výhody
• študenti si budú vzdelanie

viac vážiť,
• budú mať motiváciu sa lepšie

učiť, aby získali prospechové
štipendium,

• každá fakulta bude musieť dať
štvrtinu školného na štipendiá,

• viac ľudí ako dnes dostane so−
ciálne štipendium,

• zlepší sa finančná situácia škôl
a budú môcť prijímať viac ľudí,

• zlepšiť by sa mala aj kvalita vy−
učovania.

Nevýhody
• študenti budú odchádzať do

zahraničia, kde je štúdium
bezplatné,

• sociálne slabšie rodiny, ktoré
budú mať na vysokej škole
viac detí, budú mať problémy,
pretože zdražejú aj internáty,

• požičať si budú môcť študenti
len na zaplatenie školného,

• študenti sa zadĺžia už počas
školy, dlhy môžu presiahnuť
stotisíc korún, pričom ich ná−
stupný plat nebude veľký,

• pôžičky sa začnú úročiť už
počas školy, úroky budú vyš−
šie ako doteraz,

• štúdium sa ešte viac predraží,
• viacerí študenti si budú musieť

na školu zarábať, čo pôjde na
úkor štúdia.

(Prevzaté: odu, PRAVDA)

dium.
• Škola bude udeľovať aj pro−

spechové štipendiá.
• Pri odboroch, o ktoré nie je

veľký záujem, môže platiť štu−
dentovi školné štát.

Študenti, ktorých rodičia zará−
bajú priemernú mzdu, už nebu−
dú mať nárok na sociálne štipen−
dium. Ak by vzorec na výpočet
štipendia nastavil štát tak, že by
ho poberalo tridsať percent vyso−
koškolákov, štvorčlenná rodina by
musela mať príjem do 20−tisíc ko−
rún. Pri spoločnom príjme oboch
rodičov 19−tisíc korún by však
bolo sociálne štipendium len 80−
korunové.

Objavujú sa názory, že to po−
stihne najviac strednú vrstvu, kto−
rá nebude môcť pokryť všetky ná−
klady za štúdium, najmä ak šti−
pendium bude minimálne, prí−
padne žiadne. Okrem školného
totiž budú študenti dávať viac na
internáty, ktoré štát prestane do−
tovať. Zdraželo cestovné aj študij−
ná literatúra.

Študenti si síce budú môcť po−
žičať, za navrhovaných podmie−
nok to však nemusí byť výhodné.
Najmä pre vyššie úroky, ktoré sa
budú počítať už počas školy. Keď
skončia školu a budú si chcieť
založiť rodinu či kúpiť byt, budú
mať na krku stotisícové dlhy.

Podľa vlády to také zlé nebu−
de. „Mesačné splátky pôžičiek by
nemali predstavovať významné
bremeno,“  tvrdí minister školstva

Štipendium vraj nedostane
každý, kto ho potrebuje

Martin Fronc. Navyše, kto nebu−
de mať príjem na úrovni minimál−
nej mzdy, splácať nebude. Splát−
ky by podľa Fronca nemali pre−
siahnuť desatinu príjmu.

Vraj budú aj výhodnejšie so−
ciálne štipendiá. Dnes ich totiž
dostáva asi len 11−tisíc študentov,
čo nie je ani osem percent. Naj−
vyššie štipendium je dvetisíc ko−
rún, pričom v roku 2002 dostáva−
li študent priemerne 1 700 korún.
Od septembra by sa malo naj−
vyššie štipendium zvýšiť na 4 210
prípadne, 5 052 korún. Nárok naň
by malo získať zhruba 42−tisíc
ľudí. „Tretina vysokoškolákov zo−
stane na dnešnej úrovni, prípad−
ne si mierne polepší,“ pripúšťa aj
Študentská rada vysokých škôl.
Podľa zástupcov vysokoškolákov
by však štipendium potrebovalo
minimálne dvakrát toľko študen−
tov.

V najbližších mesiacoch majú
ministerstvá práce, školstva a fi−
nancií hľadať možnosti, odkiaľ
zobrať ďalšie peniaze, aby sa po−
čet poberateľov štipendií rozšíril.
Jednou zo zvažovaných alterna−
tív je vyplácať prídavky na deti len
do 18 rokov namiesto do 25 a
ušetrené peniaze presunúť na šti−
pendiá.



8 UNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITAS Šafarikiana

Cieľom projektu je vytvoriť
európsku tematickú sieť zamera−
nú na výmenu skúseností a spo−
luprácu medzi inštitúciami zúčast−
nených krajín v danej tematickej
oblasti, a to hlavne:
• v rozvoji infraštruktúry v rám−

ci siete na zabezpečenie
vhodného prostredia a nástro−
jov komunikácie a spolupráce
medzi zúčastnenými univerzi−
tami;

• v rozvoji metodologických zá−
kladov pre USCO s cieľom
identifikácie kritérií pre efek−
tívny model spolupráce a hod−
notenia možností adaptácie
a implementácie modelu v ná−
rodnom a medzinárodnom
kontexte;

• vo výmene skúseností v rámci
siete i mimo nej s cieľom pre−
hĺbiť spoluprácu medzi inšti−
túciami vysokoškolského
vzdelávania a spoločnosťou.
V rámci medzinárodných ak−

tivít bol dňa 15. 3. 2004 podaný
projekt Európskej asociácie uni−
verzít (EUA Doctoral Programme
Project), zameraný na manaž−
ment kvality, štruktúru a organizá−
ciu doktorandských programov.

V rámci centralizovaných ak−
tivít programu SOCRATES bol dňa
14. 3. 2004 podaný projekt Video
konferencie ako nástroj dištančné−
ho vzdelávania („Video Conferen−
cing Schools Across Europe“).

V rámci programu SOCRA−
TES–MUNDUS bola v dňoch 10.
– 11. 3. 2004 podpísaná Dohoda
o vzniku konzorcia medzi Univer−
zitou v Rzesowe, Univerzitou Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach

Informácia o podaných európskych projektoch
v období september 2003 – február 2004 na úrovni UPJŠ

V októbri 2003 bola podaná prihláška Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach do európskej tematickej siete v rámci centralizovaných
aktivít programu Socrates/Erasmus nazvanej University and Society
Cooperation in Europe (USCO – Europe). USCO – Europe je zame−
raná na manažment kvality študijných programov. Koordinátorom
tejto iniciatívy je Univerzita v Salzburgu. V tejto európskej tematic−
kej sieti je 17 európskych univerzít z 15 krajín Európy, medzi nimi
Univerzita v Gente, Humboldtova univerzita v Berlíne, Univerzita
v Lisabone a ďalšie. Slovenská republika je jedinou krajinou, ktorá je
zastúpená tromi univerzitami, okrem Univerzity P. J. Šafárika v Koši−
ciach aj Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Kon−
štantína Filozofa v Nitre. Vo februári 2004 bol návrh projektu schvá−
lený Európskou komisiou. Oponenti projektu odporučili doplniť za
členov európskej tematickej siete o neuniverzitné inštitúcie zo štát−
nej správy, samosprávy, súkromného sektora a pod. Na základe tohto
odporúčania sme získali ako partnera Ministerstvo školstva Sloven−
skej republiky zastúpené riaditeľom sekcie vysokoškolského vzdelá−
vania, doc. Ing. Petrom Plavčanom, CSc.

a Univerzitou sv. Štefana v Gödöl−
lő. Tento program je zameraný na
spoločné magisterské študijné
programy s udelením dvojitého
diplomu.

V uvedenom období vyvrcho−
lila iniciatíva Košického inštitútu
pre výskum spoločenských aspek−
tov zdravia inštitucionalizáciou
Košice Institute for Society and
Health (KISH) ako dočasného
akademického pracoviska Ústavu
humanitných vied Prírodovedec−
kej fakulty UPJŠ. Toto centrum pre
vzdelávanie a výskum spoločen−
ských aspektov zdravia, ktoré
vzniklo na základe niekoľkoroč−
nej intenzívnej spolupráce medzi
Univerzitou v Groningene v Ho−
landsku a Prírodovedeckou fakul−
tou UPJŠ, má v súčasnosti vzhľa−
dom na svoje poslanie, charakter
a dnes aj spoluúčasť viacerých
fakúlt našej Univerzity a ďalších
neuniverzitných pracovísk ambí−
ciu stať sa univerzitným pracovis−
kom. Podmienkou holandského
partnera je stabilizácia pomerov
vo vedení našej Univerzity. Počas
niekoľkoročného trvania tejto spo−
lupráce bolo na aktivity súvisiace
s projektom KISH alokovaných zo
zahraničia takmer 20 miliónov
SKK, a to predovšetkým na vedec−
ké projekty, stáže PhD. študentov
v Groningene, nákup a upgrade
softvéru, tlač monografií.

Cieľom projektu je výskum
a vzdelávanie, predovšetkým na
3. stupni vysokoškolského vzde−
lávania, v oblasti sociálnej medi−
cíny zameranej na pomoc zdra−
votne a sociálne znevýhodneným
občanom.

V spolupráci s Technickou uni−
verzitou v Košiciach bol vo februá−
ri 2004 podaný projekt v rámci
programu Leonardo da Vinci s náz−
vom Support for Integration of
Graduates from Informatics, Eco−
nomy and Technical Sciences za−
meraný na zlepšenie možností in−
tegrácie absolventov týchto univer−
zít na európskom trhu práce roz−
vojom zručností a kompetencií.
Táto iniciatíva je v súlade s trendom
posilnenia mobility kvalitnej pra−
covnej sily v pracovnom priestore
a zabezpečenie rovnosti príležitostí
na trhu práce, a to realizáciou od−
borných stáží absolventov technic−
kých, ekonomických, matematic−
kých a informatických vied v trvaní
20 mesiacov v krajinách Nemecko,
Francúzsko, Taliansko, Veľká Bri−
tánia, Španielsko, Holandsko.

Cieľom projektu je zlepšenie
integrácie študentov na trhu práce
rozvojom nadobudnutých zručnos−
tí a kompetencií ako kvalitnej pra−
covnej sily európskeho štandardu,
komplementácia kvalitnej teoretic−
kej základne študentov o kvalitné
praktické zručnosti a skúsenosti,
zabezpečenie rovnosti príležitostí
z hľadiska geografického, rozvoj
regiónu vytvorením protiváhy voči
„úniku mozgov“ a zvýšenie jazyko−
vých kompetencií.

Ministerstvo školstva SR otvo−
rilo Grantovú schému 2002 zame−
ranú na rozvoj ľudských zdrojov

a financovanú z prostriedkov Eu−
rópskej únie v celkovej výške
1 900 000 EUR s uzávierkou pro−
jektov k 25. februáru 2004.

Univerzita podala v rámci tej−
to grantovej schémy projekt s náz−
vom Development of Social Com−
petence and Computer Ability of
Roma Youth v požadovanej čiast−
ke 50 000 EUR. Cieľom projektu
je podporiť ekonomickú a sociál−
nu úroveň prostredníctvom odbor−
ných školení a ďalšieho vzdeláva−
nia Rómov rožňavského regiónu
zameraných na obnovu a doplne−
nie vedomostí, zručností a pracov−
ných návykov pre zvýšenie mož−
nosti uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom projektu je doplnenie
vzdelania, rozvoj zručností umož−
ňujúcich sociálnu inklúziu a zís−
kanie počítačovej gramotnosti
rómskej mládeže v rožňavskom
regióne, rozvoj sociálnej a osob−
nostnej kompetencie, doplnenie
základného vzdelania, rozvoj po−
čítačovej gramotnosti a osvojenie
si základov sociálneho práva.

Za účelom zvýšiť šance Uni−
verzity pre získanie grantov v rám−
ci uvedenej grantovej schémy de−
legoval rektor Univerzity právo−
moc na dekanov Prírodovedeckej
fakulty a Fakulty verejnej správy
na podanie ďalších dvoch projek−
tov z oblasti celoživotného vzde−
lávania učiteľov a zamestnancov
vo verejnej správe.

Zámery vedenia Univerzity vo vzťahu k získavaniu
európskych grantov

Nevyhnutnou podmienkou pre
zvýšenie dostupnosti prostriedkov
z európskych projektov je integrá−
cia akademických činností na Uni−
verzite. Návrh projektu integrácie
akademických činností na UPJŠ
počíta aj s vytvorením kancelárie
európskych projektov, ktorá by sa
uvedenej problematike venovala
na profesionálnej úrovni. Súčasný
stav na referáte medzinárodných
vzťahov na UPJŠ zastúpený jednou
referentkou je pre naplnenie tohto
cieľa absolútne nevyhovujúci. Pro−
jekt integrácie akademických čin−
ností ráta s vytvorením Oddelenia
vedeckých činností, medzinárod−
ných vzťahov a informačných
technológií a v rámci neho s Úse−
kom medzinárodných vzťahov
a Úsekom koordinácie európ−
skych projektov.

Úsek koordinácie európskych
projektov by sa mal koncentrovať
jednak na povstupové štrukturál−
ne fondy EÚ, a jednak na ďalšie
európske zdroje pre oblasť vedec−
kého výskumu, vysokoškolského
vzdelávania a manažmentu vyso−
kých škôl.

Výzvy na prípravu projektov
z povstupových európskych fondov
EÚ budú zverejnené v mesiacoch
marec – apríl, čo si vyžaduje urých−
liť proces vytvorenia podmienok na
Univerzite pre ich čerpanie. Jednou
z možností sa už dnes javí účasť
Univerzity v záujmovom združení
právnických osôb TECHNICOM
Košice, ktorého predmetom činnos−
ti je podpora podnikania, inovácií
a aplikovaného výskumu na území
Košického a Prešovského samo−
správneho kraja, ktorého zaklada−
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teľom sú dve univerzity, mesto Ko−
šice a Košický samosprávny kraj.
Toto združenie pripravuje v súčas−
nosti v rámci inštitucionálnej a fi−
nančnej podpory euroregionálnych
aktivít podporovaných Minister−
stvom výstavby a regionálneho roz−
voja v SR technickú dokumentáciu
pre vytvorenie vedeckovýskumné−
ho parku v Košiciach.

Predmetom činnosti Úseku ko−
ordinácie európskych projektov by
mala byť jednak príprava projek−
tov univerzitného charakteru
v rámci centralizovaných aktivít
SOCRATES/ERASMUS vrátane pri−
pravovanej iniciatívy S/E MUN−
DUS, ďalej projektov Európskej
asociácie univerzít (EUA), do kto−
rej bola naša Univerzita prijatá ako

plnoprávny individuálny člen
v januári r. 2004 a ďalších progra−
mov, ale aj poskytovať metodickú
pomoc pri príprave projektov z ob−
lasti vedeckého výskumu v rámci
rámcových programov Európskej
únie, NSF, ESF, DAAD a pod.

Súčasťou aktivít tohto úseku
by mala byť aj zvýšená podpora
v oblasti regionálnej spolupráce.

Naša Univerzita je členom Aso−
ciácie univerzít karpatského regi−
ónu, ale dodnes nie je členom
Združenia regiónu Karpaty. Člen−
stvo v tomto združení otvára ďal−
šie možnosti pre získavanie pro−
striedkov z eurofondov.

prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Hodnotenie úrovne Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach v oblasti vedeckého výskumu

Európska únia reagovala na túto
deklaráciu na zasadnutí Rady Eu−
rópy v Lisabone v roku 2000, kde
hlavy štátov podporili tento projekt

ako ústrednú zložku novej európ−
skej vzdelanej spoločnosti. Násled−
ne Európska únia prijala dokument,
ktorého názov je „Vytvorenie Eu−
rópskeho výskumného priestoru:
smernice výskumných aktivít EÚ
(2002 – 2006)“. Tento dokument
obsahuje odporúčania vládam
členských štátov, v ktorých definu−
je otázky vednej politiky na univer−
zitách, spojenie výučby a výskumu
na vysokých školách a dôležitosť
nezávislého fundamentálneho vý−
skumu. V súčasnosti prebieha dis−
kusia k ďalšiemu dokumentu Európ−
skej komisie zo 14. januára 2004
„Európa a základný výskum“, kto−
rý sa zaoberá otázkou základného

Aktívna výskumná činnosť je základným atribútom vysokoškol−
ského vzdelávania. V Deklarácii o vede a využití vedeckých po−
znatkov prijatej na Svetovej konferencii o vede v Budapešti, ktorá
sa konala koncom júna 1999 sa prijala téza, že „vedecké vzdelá−
vanie“ vychádzajúce z aktívnej vedeckej činnosti je základným
predpokladom pre demokraciu a zabezpečovanie udržateľného
rozvoja na celom svete. Konštatovalo sa, že všetky krajiny musia
zintenzívniť výskum na vysokých školách.

výskumu v Európe a jeho posilne−
ním 7. RP a taktiež sa pripravuje kre−
ovanie Európskej vedeckej rady
(European Research Council).

Aké má výskum postavenie a
perspektívy na slovenských univer−
zitách a ako toto postavenie koreš−
ponduje s postavením výskumu na
univerzitách v EÚ a v asociovaných
krajinách? Súčasný model financo−
vania výskumnej činnosti univerzít,
ale aj nie najlepšia legislatíva spô−
sobili, že Slovensko je na chvoste
krajín EÚ a kandidátskych krajín
jednak čo sa týka dotácií vysoko−
školského výskumu (je na úrovni
Rumunska), a jednak z hľadiska
hodnotenia kvality publikácií cez

tzv. relatívny citačný in−
dex (je na úrovni Bulhar−
ska a Rumunska). Rela−
tívny citačný index sa
definuje ako podiel ci−
tačného impaktu publi−
kácií danej krajiny a ci−
tačného impaktu celo−
svetovej databázy. Hod−
nota relatívneho citačné−
ho indexu menšia ako 1
ukazuje, že citovanosť, t.
j. bibliometrická kvalita
má v danej krajine niž−
šiu úroveň ako je úroveň
svetová (pozri tabuľky 1
a 2).

Ďalším ukazovate−
ľom, ktorý charakterizu−
je kvalitu výskumnej

činnosti a jej trend v ostatných ro−
koch, je údaj o publikačnej činnos−
ti slovenských vysokých škôl. Po−
čet publikácií v tzv. karentovaných
časopisoch stagnuje od r. 1992 na
úrovni približne 1 400 publikácií,
pričom enormne narástol počet
publikácií v zborníkoch a nekaren−
tovaných časopisoch zo 4 000 v r.
1992 na viac ako 10 000 v r. 2000.

Aké sú možné cesty postupné−
ho odstránenia výrazného zaostá−
vania slovenského výskumu na
vysokých školách v porovnaní s
krajinami EÚ a kandidátskymi kra−
jinami? Slovenská vysokoškolská
komunita sa pokúsila definovať
nasledovný súbor opatrení:
• zvýšiť celkové výdavky na vy−

sokoškolskú vedu a techniku
z HDP (EK požaduje medzi−
ročný rast výdavkov na vedu
a techniku v priemere na úrov−
ni 8 %, pričom Slovensko v r.
2002 zaznamenalo pokles
o 6,5 %). Základným cieľom
Lisabonského procesu je do−
siahnuť v r. 2010 podiel cel−
kových výdavkov na vedu
a techniku vo výške 3,1 %
z HDP. Pre Slovensko je to ab−
solútne nereálne a podľa neo−
ficiálnych informácií sa uva−
žuje max. o 1,8 % z HDP v r.

Tabuľka 1. Impakt faktor a relatívny citačný index (RCI) vybraných krajín OECD

Tabuľka 2. Relatívny citačný index vybraných krajín OECD pre rôzne vedné odbory
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2010. Aj tento „minimálny“
program znamená zvýšiť vý−
davky na vedu a techniku zo
súčasných 4,2 mld. Sk na 13
mld. Sk v r. 2010;

• zmeniť súčasný model financo−
vania vysokých škôl, ktorý ne−
zohľadňuje trendy vedeckého
vzdelávania (uplatnením sú−
časných pravidiel delenia do−
tácií na desať najlepších uni−
verzít Slovenska sa dostane iba
27 % prostriedkov určených na
vedu a techniku v rezorte VŠ);

• zmeniť myslenie a prístup ma−
nažérov univerzít na Slovensku
(manažment nie je pripravený
na vypracovanie a predklada−
nie veľkých projektov a je jed−
nostranne zameraný na zabez−
pečenie pedagogického proce−
su a orientuje sa na vysoké poč−
ty študentov aj za cenu nevy−
hnutného poklesu jeho kvality).
Aké je postavenie Univerzity P.

J. Šafárika v sieti slovenských vyso−
kých škôl z hľadiska kvality vý−
skumnej činnosti? UPJŠ do r. 1993
patrila medzi najlepšie vysoké ško−
ly na Slovensku v realizácii základ−
ného výskumu a v hlavných ukazo−
vateľoch bola hneď za Univerzitou
Komenského v Bratislave. Postupne
tieto pozície Univerzita strácala. Z
celkového počtu 20 verejných vy−
sokých škôl z hľadiska veľkosti defi−
novanej počtom študentov denné−
ho štúdia je UPJŠ na desiatom mies−
te. Pri delení dotácií na jednotlivé
vysoké školy na podprogram vzde−
lávanie a podprogram veda a vý−
skum sa berie do úvahy objem zís−
kaných zahraničných grantov, po−
čet doktorandov a kvalifikačná štruk−
túra. Vo finančnom objeme získa−

ných zahraničných
grantov všetkých ty−
pov Univerzita v r.
2002 – 2003 sa po−
hybovala na 8. – 9.
mieste, v objeme za−
hraničných grantov
na vedu a techniku
na 5. – 7. mieste, v
počte doktorandov
na 6. mieste a v kva−
lifikačnej štruktúre až
na 9. mieste. Pri kva−
lifikačnej štruktúre
treba poznamenať,
že toto nelichotivé
umiestnenie súvisí
predovšetkým s veľ−
kým počtom vysoko−
školských učiteľov a
výskumných pracov−
níkov bez vedeckej
hodnosti PhD. a
CSc., pretože v poč−
te profesorov a do−
centov s DrSc. je Uni−
verzita na 7. mieste,
v počte docentov na
5. mieste a v počte
učiteľov s vedeckou
hodnosťou na 7.
mieste. V týchto uka−
zovateľoch sa pred
nás dostali nielen sil−
né bratislavské vyso−
ké školy, ale napr. aj
novovzniknuté uni−
verzity ako UKF Nit−
ra, UMB Banská Bystrica a ďalšie.
Medzi prvou dvadsiatkou fakúlt v
distribúcii výdavkov na vedu a tech−
niku za rok 2003 z grantových agen−
túr je iba jedna naša fakulta (PF, kto−
rá sa umiestnila na 8. mieste, pozri
tabuľku 3).

Všetky tieto skutočnosti na−
svedčujú tomu, že UPJŠ nezachy−
tila trendy pri transformácii vyso−
koškolskej vedy a čiastočne strati−
la svoje pozície v oblasti výskumu
v sieti vysokých škôl na Slovensku.

Vedenie Univerzity sa pokúša
o analýzu príčin tohto nepriazni−
vého trendu a ako prvý krok pri−
pravilo autoevaluáciu všetkých
výučbových a výskumných praco−
vísk Univerzity. Treba pozname−
nať, že hľadanie kritérií pre objek−
tívne hodnotenie kvality vý−
skumnej práce je už dlhšie obdo−
bie celosvetovým problémom.
Jedným z najpoužívanejších a naj−
hodnovernejších kritérií pri hod−
notení kvality výskumnej činnos−
ti sú metódy založené na sciento−
metrii, predovšetkým sledovanie
publikácií v karentovaných časo−
pisoch s uvedením impaktového
faktora a citačnej odozvy v Scien−
ce Citation Index (SCI), Social
Science Citation Index (SSCI), Art

Tabuľka 3. Distribúcia účelových výdavkov na vedu a techniku dvadsiatich najúspešnejších fakúlt vyso−
kých škôl SR na rok 2003 v tis. Sk.

Tabuľka 4. Impakt faktor pre rôzne vedné odbory

and Humanities Citation Index
(AHCI), Index to Scientific Review
(ISR) a Index to Scientific Techni−
cal Proceedings (ISTP). Impakto−
vý faktor (IF) za rok 2003 sa vy−
počíta zo vzťahu:

V súčasnosti tieto databázy
evidujú asi 16 000 časopisov a
napr. Science Citation Index sle−
duje asi 3 500 časopisov a 200
monografií. Impaktový faktor ča−
sopisu sa mení z roka na rok a tak−
tiež je funkciou vednej disciplíny
(pozri tabuľku 4).

Preto sa z tohto hľadiska javí
veľmi dôležité publikovať v časo−
pise s dobrým IF, čo zvyšuje prav−
depodobnosť, že výsledky budú ci−
tované inými autormi a na získané
výsledky nadviažu ďalší kolegovia.
Zborníky by sa mali používať iba
na publikovanie predbežných vý−
sledkov, prípadne výsledkov, ktoré
majú predovšetkým regionálny ale−
bo národný charakter. Podľa tých−
to kritérií, prípadne vychádzajúc
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z objemu finančných prostriedkov
získaných z grantových agentúr, si−
tuácia na Univerzite z pohľadu jed−
notlivých fakúlt vyzerá nasledovne:
(pozri tabuľky 5 a 6).

Vzhľadom k tomu, že takto re−
alizované hodnotenie fakúlt ne−
zohľadňuje špecifiká vedeckých
aktivít jednotlivých fakúlt a ved−
ných odborov v rámci fakulty, boli
v spolupráci s prodekanmi fakúlt,
zodpovednými za vedeckú čin−
nosť, vypracované kritériá hodno−
tenia vedeckej činnosti, v ktorých
sa zohľadnilo predovšetkým:
• kvalita a „merateľnosť“ vedec−

kých aktivít v domácom aj v
medzinárodnom meradle;

• náročnosť kritérií pre získava−
nie titulu docent a profesor s
patričnou mierou porovnateľ−
nosti v príbuzných vedných
odboroch;

• kvalita a rozsah doktorandské−
ho štúdia s následným formo−
vaním vedeckej školy a jej
ohlasom.
Výsledky autoevaluácie fakúlt

sú uvedené v tabuľke 7.
Vzhľadom na tieto výsledky a

v kontexte zmien, ktorými prechá−
dzajú v súčasnosti vysoké školy v
Slovenskej republike (Bolonský
proces vo vzdelávaní a Lisabonský
v oblasti vedy a techniky) vyplý−
vajú pre UPJŠ viaceré povinnosti,
ktoré možno zhrnúť nasledovne:
• dôsledne implementovať cie−

le európskeho vzdelávacieho
systému na Univerzite a výraz−
ne posilniť výskum na magis−
terskom, doktorskom a dokto−
randskom štúdiu;

Obrázok 1

Tabuľka 5. Publikácie v karentovaných časopisoch a SCI citácie fakúlt UPJŠ za rok 2002

Tabuľka 6. Objem grantových finančných prostriedkov a počet projektov získaných fakultami
UPJŠ v roku 2003 v mil. Sk

Tabuľka 7. Výsledky autoevaluácie fakúlt UPJŠ

• stimulovať interdisciplinár−
ny výskum (interdisciplina−
rita výskumu na UPJŠ by sa
mala posilniť aj v jeho pre−
ferovaní vo VVGS);

• budovať infraštruktúru v
oblasti výskumu;

• cieľavedome zriaďovať
univerzitné centrá exce−
lentnosti;

• zdokonaľovať systém au−
toevaluácie a pripraviť
Univerzitu na medziná−
rodnú evaluáciu;

• zvyšovať podiel študentov v
doktorandskom štúdiu a po−
stupne vytvárať európsky mo−
del vedeckých tímov (obrázok
1);

• Prehodnotiť kritériá jednotli−
vých fakúlt pre habilitácie do−
centov a inaugurácie profeso−
rov na Univerzite.

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prorektor pre VČ a IT
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Immanuel Kant a jeho koncepcia „večného mieru“
(k 280. výročiu narodenia)

Immanuel Kant (1724 – 1804)
patrí k tým nemnohým skutočne
veľkým mysliteľom, o ktorých sa
tým viac písalo, čím viac bolo o
nich napísané. V súčasnosti a v na−
šich „slovenských“ pomeroch sú
objektom záujmu a obdivu aj iní

„Je povinnosťou robiť iným ľuďom tak dobre ako len môžeme, či
už ich milujeme alebo nie, a táto povinnosť nestráca nič zo svojej
váhy, aj keby sme ihneď museli so smútkom poznamenať, že žiaľ,
náš rod, keď ho spoznáme bližšie, na to nie je uspôsobený.“

(I. Kant)

Aký som učiteľ?
Zamyslenie sa nad osobnosťou vysokoškolského učiteľa

O osobnosti učiteľa už bolo
napísaných veľa úvah a štúdií.
Avšak problematika vysokoškol−
ského učiteľa je (ako sa to konšta−
tuje v úvode k článku prof. PhDr.
E. Petláka, CSc., z Pedagogickej
fakulty UKF v Nitre, uverejnenom
v časopise ACADEMIA, XIV,
2003, č. 4) v porovnaní s učiteľmi
iných stupňov škôl, rozpracova−
ná menej. Vyplýva to nielen z
toho, že vysokoškolská pedagogi−
ka je relatívne mladá disciplína,
ale aj z toho, že vysokoškolský
učiteľ pracuje, v porovnaní s uči−
teľmi na iných stupňoch škôl, s
dospelými jedincami – študentmi,
čo si vyžaduje odlišné metódy a
formy výchovno−vzdelávacej prá−
ce. A k tomu ešte, na vysokých
školách pôsobí veľa učiteľov bez
pedagogicko−psychologického
vzdelania. Z týchto dôvodov je
potrebné upozorniť našu širokú
akademickú obec na obsah vyš−
šie uvedeného článku, z ktorého
vyberáme aj nasledujúce aktuál−
ne myšlienky, ktoré súvisia s do−
ceňovaním osobnosti pedagóga,
s požiadavkami na neho, na jeho
pedagogicko−didaktickú a perso−
nálnu kompetentnosť.

Všeobecne vysokoškolský uči−
teľ sprostredkúva študentom nové
poznatky a vedie ich k osvojova−
niu si nových vedomostí. Zároveň
čoraz častejšie zaznieva myšlien−
ka, že ak má byť vysokoškolský
učiteľ akceptovaný študentmi a
širokou akademickou obcou,
musí byť nielen dobrý učiteľ, ale
aj dobrý výskumník vo svojom
odbore. Určite v širokej akade−
mickej verejnosti sa často disku−

tuje o tom, či má byť vysokoškol−
ský učiteľ len učiteľom, sprostred−
kovateľom poznatkov nejakého
odboru, alebo či má byť aj vý−
skumníkom, zapájať sa do rieše−
nia vedeckých grantových projek−
tov (domácich či zahraničných).

„Skúsenosti dokazujú, že ide−
álne je, ak sa v osobnosti vyso−
koškolského učiteľa skĺbi kvalitná
vedeckovýskumná činnosť s dob−
rou činnosťou pedagóga. Učiteľ,
ktorý je súčasne aj výskumníkom,
poskytuje svojim študentom nie−
len vedomosti, ktoré sám naštu−
doval, ale obohacuje ich aj tými,
ku ktorým dospel bádateľskou čin−
nosťou“ (s. 11 v cit. článku).

Určite každý z nás je presved−
čený, že je tým najlepším peda−
gógom a vie, že jeho výučba musí
byť aj motivujúca. Často táto mo−
tivačná stránka je podceňovaná,
je akoby nahradená voľbou a zá−
ujmom študenta o zvolený odbor.
A čo s predmetmi, ktoré nie sú v
centre jeho záujmu, nejako ho ne−
oslovujú (alebo nemôžu byť pred−
metom jeho záujmu aj napriek
jeho pozitívnemu želaniu, či prí−
stupu, vďaka nedostatku času ve−
novaného pre štúdium, podmie−
neného nie až tak harmonickým
rozvrhom prednášok a seminárov,
či vďaka dostupnosti a cene štu−
dijných prameňov, skrípt a učeb−
níc).

„V dnešnej informačnej expló−
zii poznatkov je potrebné študen−
tov usmerňovať, viesť ich, radiť im,
učiť orientovať sa v záplave po−
znatkov a vyberať z nich kľúčové
a podstatné“. „…Pedagóg vysokej
školy má umožniť študentovi byť

subjektom výučby, viesť ho a pod−
porovať ho v tom, aby bol v istom
zmysle nezávislý od učiteľa, aby
sám objavoval, porovnával, doka−
zoval, participoval na výučbe“ (s.
12).

Len ten učiteľ, ktorý sa doká−
že zamýšľať nad tým, aký je, aký
by mohol byť, či aký by mal byť,
ako dospeje k zmene, sa môže ne−
ustále a systematicky rozvíjať.

V uvedenom článku sa uvádza
jedna z možných nie celkom po−
zitívnych typológií učiteľov pod−
ľa R. Winkela (Theorie und Praxis
der Schule, 1977):
1. učiteľ ignorant, ktorý sa tvári,

že všetko vie, ignoruje, resp.
nevšíma si svoje nedostatky;

2. učiteľ šarlatán – typ, ktorý sa
pred študentmi, ale aj kolega−
mi, rád predvádza – teda he−
rec, ktorý sa usiluje vyvolávať
dobré dojmy;

3. učiteľ egoista vyzdvihuje svo−
je ja, doceňuje a preceňuje sa,
je presvedčený, že dobre učí
a nepotrebuje sa s nikým ra−
diť;

4. učiteľ karierista sa „presadzu−
je“ rôznymi spôsobmi, chce v
učiteľskom kolektíve dosiah−
nuť istú prestíž, vyzdvihuje
svoju prácu, často mu chýba
reálny pohľad na skutočnosť a
seba samého;

5. učiteľ príživník – „priživuje“
sa na práci iných kolegov i ce−
lého kolektívu;

6. učiteľ manipulátor v práci so
študentmi využíva rôzne me−
tódy a dosahuje to, že študen−
ti sú takí, akých si predstavu−
je, akých ich chce mať;

7. „mäkký“ učiteľ – vždy sa iden−
tifikuje s tým, čo sa práve oča−
káva alebo žiada, „pozitívne
myslí“;

8. učiteľ cynik – je cynický, urá−
ža rôznymi poznámkami, na−
rážkami, výsmechom.
V uvedenom článku v typoló−

gii tzv. nepokojných učiteľov sa
vymenúva osem typov. Ich cha−
rakteristika sa opisuje na základe
skúseností a pozorovaní z výchov−
no−vzdelávacieho procesu. Ide o
tieto typy: 1. hypermotorický uči−
teľ, 2. vnútorne „napätý“ učiteľ, 3.
úzkostlivý, bojazlivý a neistý uči−
teľ, 4. agresívny, strach šíriaci uči−
teľ, 5. vnútorne neprítomný uči−
teľ, 6. nepripravený, nepozorný
učiteľ, 7. učiteľ uprednostňujúci
výkon, ženie sa od jedného vyu−
čovacieho cieľa k ďalšiemu, 8.
preťažený a preťažujúci učiteľ.

Kto chce vedieť čosi viac, čo sa
skrýva za týmito jednotlivými typ−
mi, obsah vyššie uvedeného člán−
ku dá mu na to odpoveď. Čo sledo−
val autor uvedeného článku? Vraj
uvedené typológie neboli vybrané
náhodne. Ich výberom sa chcelo
pripomenúť, že v každom učiteľovi
môže byť čosi z tej−ktorej typoló−
gie. Podstatné je však to, aby sa
učiteľ sám diagnostikoval, uvedo−
mil si, kam by sa zaradil, no najmä,
aby sa usiloval o odstránenie vlast−
ných nedostatkov. A otázka na zá−
ver: ktovie, čo ho bude motivovať,
aby sa stal ideálnym učiteľom, pri
takom spoločenskom a finančnom
ohodnotení, aké dnes dostáva?

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ

myslitelia a významné osobnosti z
iných preferovaných profesií. S
menom Kanta sa stretávame mno−
hí (okrem úzkej skupiny odborní−
kov) najmä v stredoškolských učeb−
niciach a poniektorí aj vo vysoko−
školských skriptách z dejín filozo−

fie, či filozofie práva. Ak si dáme
nejakú námahu, tak určitú zmien−
ku o Kantovi nájdeme aj v odbor−
nom, či vedeckom časopise.

A predsa pri takejto príležitosti
ako je 280. výročie narodenia a
200. výročie úmrtia tohto celosve−
tovo známeho filozofa je potrebné
s úctou neustále sa zamýšľať a hod−
notiť Kantove myšlienky, znejúce
„nadčasovosťou a aktuálnosťou“,
veď „Kant svojím kritickým rozu−
mom ‘dovidel’ do veľkej hĺbky, výš−
ky i diaľky,“ jeho prognózu federá−

cie štátov dnes možno vnímať aj
očami konkrétnych premien, jej po−
rovnaním s myšlienkou „európske−
ho domu“. I keď s mnohými Kanto−
vými tézami možno polemizovať,
sotva si bez ich vkladu možno pred−
staviť vývin právnej filozofie 20. sto−
ročia. Týka sa to aj aktuálnosti jeho
myšlienok „o večnom mieri“.

Doterajší vedecko−technický,
sociálno−politický, populačný, eko−
logický, mravný (vzťahujúci sa naj−
mä na celé ľudstvo i regionálne spo−
ločenstvá), ale aj morálny (súvisia−



13UNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITAS Šafarikiana

právo sa má zakladať na federaliz−
me slobodných štátov“), ktorý má
byť zárukou večného mieru.

Večný mier podľa Kanta je cie−
ľom prírody, ktorá človeka k nemu
v jeho histórii vedie, a to aj prostred−
níctvom vojen. Je však aj cieľom
praktického rozumu a jeho mravné−
ho zákona. Medzinárodná politika
musí byť mravná a Kant sa nerozpa−
kuje vztýčiť pred politikmi, ktorí sa
musia radiť s filozofmi, svoj katego−
rický imperatív. Večný mier je mrav−
ná, kategorická povinnosť ľudstva a
vysoko morálna záležitosť každého
jednotlivca. „Keďže …rozum zo
svojho trónu najvyššej mravnozáko−
nodarnej moci vojnu ako právny po−
stup úplne zatracuje, kým mierový
stav, ktorý však nemožno vytvoriť
alebo zabezpečiť bez vzájomnej
zmluvy medzi národmi, robí bez−
prostrednou povinnosťou, musí
jestvovať zväz zvláštneho druhu, kto−
rý možno nazývať mierovým zvä−
zom …a ktorý by sa od mierovej
zmluvy …líšil tým, že táto by sa sna−
žila skončiť jednu vojnu, kým on
všetky vojny a navždy. Cieľom tohto
zväzu by nebolo získanie moci pre
štát, ale len zachovanie a zabezpe−
čenie slobody pre všetky štáty zvä−
zu, avšak bez toho, že by sa za to
museli podrobiť ako ľudia v priro−
dzenom stave verejným zákonom a
ich núteniu“ (Kant, I.: K večnému
mieru, Bratislava 1963, ss. 95 – 96).

Večný mier je teda podľa Kanta
regulatívnou ideou praktického
rozumu. Egoizmus v ľudských de−
jinách sa časom transformuje do ko−
operácie, ak sú vytvorené podmien−
ky, pri ktorých „slobodný prejav ľu−

bovôle jedného je zlučiteľný so slo−
bodou každého podľa všeobecné−
ho zákona“ v slobodnom právnom
štáte. Mierové spolunažívanie zá−
visí od ustanovenia právneho a mie−
rového medzinárodného poriadku.
Garanciou mieru je „obchodný
duch, ktorý sa s vojnou neznáša a
ktorý sa skôr či neskôr zmocní kaž−
dého národa“.

Pre štáty, ktoré sú vo vzájom−
nom vzťahu, nemôže byť nijaký iný
rozumový dôvod, ako sa vymaniť z
bezzákonného stavu, v ktorom sú
samé vojny, než že sa vzdajú svo−
jej nezákonnej slobody, prispôso−
bia sa verejným donucovacím zá−
konom a vytvoria (prirodzene stále
sa rozrastajúci) štát národov, ktorý
by napokon pojal všetky národy na
zemi (idea celosvetového štátu, ce−
losvetovej republiky).

V centre pozornosti Kanta nie
sú politicko−inštitucionálne predpo−
klady večného mieru. Nakoniec
Kant kritizuje celosvetový štát, pre−
tože národy ho tvoriace sú jazyko−
vo a kultúrne odlišné, ako také by
sa rozplynuli a výsledkom by bol
„bezduchovný despotizmus“.

V tejto súvislosti vznikajú otáz−
ky: Akú máme nádej, pozerajúc sa
do tretieho tisícročia, do našej bu−
dúcnosti? Čo nám hrozí? Čoho sa
máme vyvarovať? Dá nám odpoveď
na tieto otázky Kantova filozofia
dejín? Zároveň však je možné pou−
kázať na plnenie základnej otázky
kantovskej etiky: čo máme robiť?

Doterajší protirečivý vývoj na
európskom kontinente pripúšťal
rôzne očakávania, avšak nové tisíc−
ročie potrebuje bezpečnejšiu Eu−

ci so slobodnou voľbou jednotlivé−
ho človeka, občana, politika a iné−
ho odborníka) a iný vývoj dospel
dnes do takého štádia, že ľudstvo
stojí pred množstvom protirečení,
ktorých riešenie je preň životne
naliehavé.

Proti kríženiu sa najrozličnej−
ších rasových, nacionálnych, kon−
fesionálnych, sociálnych, politic−
kých a iných vnútroštátnych i me−
dzištátnych záujmov volá rozum po
jednote, po potlačení pudov, citov,
vášní, emócií, po rešpektovaní toho
všeobecného, jednotiaceho v ľu−
ďoch, teda po rozume, po tolerant−
nosti, demokratickosti, humánnos−
ti, po ľudských právach a pod.

Povoľovanie zmyslovosti a par−
ciálnosti vo vnútroštátnom i medzi−
národnom živote vedie k nenapra−
viteľným škodám, lebo veľké kon−
flikty, nehovoriac už o vojenských,
ktorých už bolo dosť aj v posled−
nom desaťročí 20. storočia, si ľud−
stvo nemôže dovoliť. Má čo činiť,
aby si udržalo dôstojnú existenciu
v mierovom stave.

Kant bol prvý filozof, ktorý do
svojho systému začlenil vývoj ľud−
stva k večnému mieru ako k nevy−
hnutnému cieľu človeka, ktorý pre
ustavičné spory v prírodnom stave
vstúpil do spoločenského stavu a
ktorý pre spory v ňom bude musieť
vytvoriť večný mier. V opačnom
prípade bude aj spoločenský stav z
medzištátneho hľadiska len prírod−
ným, vojnovým stavom.

Kant v spise K večnému mieru
(1795) opisuje kroky vedúce k usta−
noveniu federatívneho zväzu slo−
bodných štátov („Medzinárodné

rópu. Je vôbec možná celosvetová
republika? Zostane iba ideou, ale−
bo sa môže stať aj realitou? Dá sa
predpokladať, že iba v celosveto−
vej republike by sa systematicky
dodržiavali práva človeka. Požia−
davka zriadiť celosvetový štát (re−
publiku) vyplýva z pokusu realizo−
vať práva človeka ako práva všet−
kých ľudí. Iba celosvetový právny
štát môže byť garanciou toho, že
právo na mier bude všade dodržia−
vané. Iba celosvetová demokracia
môže zabezpečiť pre všetkých ľudí
právo politickej aktivity. Iba celo−
svetový sociálny štát môže časom
prekonať krajnú nerovnosť a zabez−
pečiť sociálnu spravodlivosť v ce−
losvetovom meradle.

Ukazuje sa, že Kantova idea
„večného mieru“ a „svetovej repub−
liky“ sa môže stať aj po 200 rokoch
základom pre niektoré riešenie ur−
čitých problémov spoločenského
života. Ľudstvo nesmie dopustiť,
aby názov Kantovho spisu „K več−
nému mieru“ zostal iba satirickým
nadpisom pod zobrazením cintorí−
na, ako to bolo na titulnom liste v
jednom z jeho vydaní. Napokon,
komu je tento nadpis venovaný –
ľuďom všeobecne, alebo najmä
predstaviteľom a hlavám štátov, kto−
ré sa nikdy nemôžu nasýtiť vojny
(ťažia z nej a bohatnú na úkor ne−
šťastia iných, ktorí nevedia, ani ako
sa dostali do vojnového konfliktu,
a musia znášať jeho dôsledky), ale−
bo iba filozofom a iným, ktorí sní−
vajú tento sladký sen?

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

1. Dve veci napĺňajú myseľ vždy
novým a vzrastajúcim obdi−
vom a hlbokou úctou, čím čas−
tejšie sa nimi myslenie zaobe−
rá: hviezdnaté nebo nado
mnou a morálny zákon vo
mne. Ani jednu nesmiem hľa−
dať ako zahalenú v temnotách
alebo presahujúcu za zmyslo−
vý svet, mimo môj obzor a len
ich tušiť; vidím ich pred sebou
a bezprostredne ich spájam s
vedomím svojej existencie.
Prvá sa začína miestom, ktoré
zaberám vo vonkajšom zmys−
lovom svete, a rozširuje spo−
jenie, v ktorom sa nachádzam,
do nedozernej veľkosti so svet−
mi nad svetmi a systémami
systémov, navyše ešte do bez−
hraničných čias ich periodic−

Immanuel Kant o úlohe človeka a jeho povinnostiach, o zmysle jeho života (1724 – 1804)

kého pohybu, jeho začiatku a
trvania. Druhá  sa začína mo−
jím neviditeľným Ja, mojou
osobnosťou, a ukazuje ma vo
svete, ktorý je vskutku neko−
nečný a s ktorým nie som spo−
jený len náhodne, ale vše−
obecne a nevyhnutne. Prvý
pohľad na nespočetné množ−
stvo svetov takmer ničí moju
dôležitosť ako zvieracieho
tvora, ktorý, na krátky čas ob−
darený, nevedno ako, životo−
darnou silou, musí matériu, z
ktorej vznikol, vrátiť planéte,
číremu bodu vo vesmíre. Na−
proti tomu druhý pohľad ne−
konečne zvyšuje moju hodno−
tu, a to na základe mojej osob−
nosti, v ktorej mi morálny zá−
kon zjavuje život nezávislý od

zvieratskosti, ba od celého
zmyslového sveta. V našej
duši je niečo, čo nemôžeme
prestať čo najviac obdivovať,
keď si to patrične všimneme,
a čoho obdivovanie je opráv−
nené a zároveň aj dušu po−
vznášajúce. Je to pôvodná
morálna dispozícia v nás.

2. Najvyššou záležitosťou člove−
ka je vedieť, ako patrične za−
plní svoje miesto v stvorení a
ako správne porozumie tomu,
čím človek musí byť, aby bol
človekom.

3. Priatelia ľudského pokolenia a
toho, čo mu je najsvätejšie!
Osvojujte si to, čo sa vám po
starostlivom a poctivom skú−
maní javí najviac vierohodné.
Neupierajte však rozumu to,

čo ho robí najvyšším dobrom
na Zemi, totiž právo byť hlav−
ným skúšobným kameňom
pravdy!

4. Ako možno robiť ľudí šťastný−
mi, keď ich nerobíme mravný−
mi a múdrymi?

5. Veľa musí vedieť ten, čo má
učiť druhých, aby boli s má−
lom vedenia múdri.

6. Dalo by sa rozlišovať medzi
vedou o svete a múdrosťou o
svete; prvá je učenosťou, dru−
há znalosťou určenia človeka.

7. Poznaj seba samého, pokiaľ
ide o tvoje povinnosti, o tvoje
srdce, či je dobré alebo zlé, či
zdroj tvojich činov je čestný
alebo nečestný.

8. Konaj tak, aby maxima tvojej
vôle vždy mohla byť zároveň
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15.Každý človek si tvorí vlastný
plán svojho určenia na tomto
svete. Zbehlosti, ktoré chce
získať, česť a pohodlie, ktoré
si v budúcnosti od nich sľubu−
je, trvalé blaženosti v manžel−
skom živote a obrazy čarodej−
nej lampy vytvárajú dlhý rad
pôžitkov alebo podujatí, kto−
ré si zmysluplne kreslí a živo
po sebe vo svojich fantáziách
premieta. Smrť zakončuje túto
tieňohru, ukazuje sa len v tem−
nej diaľave a zatemňuje a stá−
va sa nepoznateľným svetlom
rozlievajúcim sa po príjemnej−
ších miestach. Popri tomto sní−
vaní vedie nás náš osud cel−
kom inými cestami. Osud,
vskutku nám pridelený, sa
zriedka podobá tomu, čo sme
si sľubovali; na každom kroku
sa cítime sklamaní vo svojich

očakávaniach, no medzitým aj
fantázia sleduje svoje a neú−
navne kreslí svoje návrhy, kým
smrť, ktorá sa ešte stále vidí byť
vzdialená, zrazu celú hru
ukončí.

16.Najväčším nebezpečenstvom
pre ľudí v ich vzájomnom sty−
ku je dopúšťať sa bezprávia na
druhých.

17.Nikdy nič nepoburuje väčšmi
než nespravodlivosť; všetky
ostatné zlá, ktoré vystojíme,
nie sú proti nej ničím.

18.Robiť dobre je povinnosť. Kto
ju často plní a komu sa v jeho
dobročinných úmysloch darí,
dospieva napokon k tomu, že
vskutku miluje toho, komu ro−
bil dobre. Keď sa teda hovorí:
Miluj svojho blížneho ako
seba samého, neznamená to:
Najprv miluj a prostredníc−

princípom všeobecného záko−
nodarstva.

9. Človek získava veľmi zavča−
su pocit toho, čo je správne.

10.Každý je zaviazaný uznávať
dôstojnosť ľudstva v každom
inom človeku.

11.Konaj tak, aby si vo svojej oso−
be i v osobe každého iného
človeka používal ľudstvo vždy
ako cieľ a nikdy nie len ako
prostriedok.

12.Povinnosť voči sebe samému
je v tom, že človek chráni dôs−
tojnosť ľudstva vo vlastnej oso−
be.

13.Povinnosť je nevyhnutnosť
konania z úcty k zákonu.

14.Pri prehmatoch proti počest−
nosti neslobodno sa nikdy
odvolávať na slabosť ľudskej
prirodzenosti, lebo v tomto
možno byť dokonalý.

tvom tejto lásky rob potom
dobre, ale: Rob svojmu blíž−
nemu dobre a táto dobročin−
nosť vzbudí v tebe lásku k člo−
veku!

19.Bez úcty niet ozajstnej lásky.
20.Ozajstná sila cnosti je v tom,

že pokojne uskutočníme pre−
myslené a pevné rozhodnutie.
Je to stav zdravia v morálnom
živote.

21.Len človek, ktorý si vie rozu−
mom sám určovať svoje ciele,
tento človek je teda jediný zo
všetkého na svete schopný
mať ideál krásy a ideál doko−
nalosti.

(Uvedené Kantove myšlienky pri
príležitosti jeho 280. výročia narode−
nia a 200. výročia úmrtia vybral J. Č.
z  knihy: Kant, I.: Zmysel tvojho ži−
vota. Archa, Bratislava 1993.)

Pre humanizáciu a demokra−
tizáciu vzdelávania boli vytvore−
né na začiatku 21. storočia v na−
šej krajine principiálne nové spo−
ločensko−politické a hospodárske
podmienky. Avšak deficit duchov−
no−mravných princípov, ich odsu−
nutie na druhoradé miesto v prí−
prave odborníka na úkor absolu−
tizácie významu špeciálnych po−
znatkov predstavujú naďalej jed−
nu z príčin dehumanizácie výcho−
vy a vzdelávania.

Je známe, že každá generácia
odborníkov musí zvyšovať kultúr−
ny potenciál spoločnosti. Avšak v
spoločenskej psychológii naďalej
pretrváva negatívny vzťah k inteli−
gencii a kraľuje technokratizmus.

Dôraz sa kladie na zvládnutie
čisto odborných „pozitívnych“
učebných predmetov. Často sme
zahľadení iba do svojho vedného
odboru a chýba nám akýsi ľudský
rozmer pri výkone svojej profe−
sie, jej humánne poslanie, služba
človeku, ohľad na jeho osud, dô−
sledky, chýba nám obyčajná ľud−
ská zodpovednosť, nehovoriac už
o profesijnej. Dôsledkom toho je
síce viac vzdelaných, ale menej
múdrych ľudí, čo sa napokon pre−
javuje v podobe svojráznej nekul−
túrnosti nielen v každodennom ži−
vote ako takom, ale aj vo výkone
jednotlivých profesií, ba dokon−
ca aj v riadení spoločenského,
politického a verejného života.

Profesijná etika

Zložitosť úlohy riešenia vý−
chovy a vzdelávania spočíva v
tom, že v procese transformácie
vysokých škôl nebolo ešte preko−
nané protirečenie medzi požia−
davkami a predstavami o vzore a
reálnou úrovňou sformovania eti−
ky a kultúry absolventov vysokých
škôl, hoci sa plne chápe deficit
duchovnosti a inteligencie. V mi−
nulosti sa síce vzdelávanie a vý−
chova orientovali na tzv. všestran−
ný rozvoj osobnosti, pravda rie−
šenie tejto úlohy zostávalo pre−
važne na úrovni deklaratívnych
hesiel. A aká je situácia dnes?
Mnohí sa domnievajú, že transfor−
mácia vysokých škôl sa môže re−
alizovať len zdokonalením jej or−
ganizačných foriem, pritom me−
nej finančne náročných.

Výchovu a vzdelávanie ne−
možno obmedziť len na systém
pôsobenia učiteľa na študenta a
nechať bokom jeho duchovný
svet, jeho etické, mravné i morál−
ne, či filozofické predstavy. Pred
nami je človek nielen ako budúci
odborník – profesionál na rieše−
nie určitých vecí a javov, ale aj
profesijne a morálne zdatný, kto−
rý rieši záležitosti ľudí, a nie bez−
duchých tvorov, príp. robotov aj
napriek tomu, že sa to deje v pro−
stredí transformovania akýchsi tr−
hových vzťahov, mnohokrát, as−
poň zatiaľ, aj „zdeformovaných“.
Veď všetko je vo vývoji.

A aký má byť budúci odborník –
odborník na začiatku tretieho

milénia?
Okrem iného má mať schopnosť

vidieť a kriticky analyzovať problé−
my (sociálne, politické, právne a
pod.) a prejaviť umenie myslieť lo−
gicky a presvedčivo vyjadrovať v
ústnej a písomnej forme svoje myš−
lienky. Nemalo by mu chýbať vše−
obecné zoznámenie sa so skvost−
mi literatúry a chápanie ich úlohy
a vplyvu na civilizáciu a taktiež
osvojenie si morálnych, etických a
sociálnych pojmov, ktoré sú pod−
statné pre formovanie osobnej filo−
zofie a pre kariéru, pre formovanie
profesijného záujmu a potreby ce−
loživotného vzdelávania a pod.

Výchova a vzdelávanie sú neod−
deliteľnými prvkami kultúry, sú jej
sprostredkovateľom a konzumentom.
Súčasťou kultúry je aj mravná a mo−
rálna kultúra, etika ako praktická fi−
lozofia. Bez nich nie je možný vý−
kon žiadnej profesie. Pardon, je mož−
ný. Ale to je už o niečom inom.

Etika sa od jej vzniku pokladala
za praktickú filozofiu. Jej úsilia sme−
rovali a smerujú k orientácii a regu−
lácii praktického života človeka. Aj v
dnešnej pluralitnej spoločnosti môže
plniť svoju nenahraditeľnú úlohu
prostredníctvom nášho spoločného
hľadania ciest vzájomného porozu−
menia, hľadania všeľudského, toho,
čo spája ľudí, a nie rozdeľuje. Z dejín
vieme o rôznych interpretáciách
morálky a mravnosti. Každý etik hľa−
dal vlastný systém a nachádzal dosť
dôvodov na to, aby tak robil.

Aký zmysel má výučba etiky ako
praktickej filozofie, či profesijnej

etiky?
„Rozvoj osobnosti“ študenta –

budúceho odborníka by sme mohli
nazvať „konatívnou“ alebo motivač−
nou funkciou vzdelávania, pretože
učitelia a všetci tí, ktorí sú zapojení
do tohto procesu, včítane vedeckých
pracovníkov, nechcú produkovať len
informovaných ľudí schopných prak−
tickej aktivity či pracovnej činnosti.
Chcú vychovávať aj mladých ľudí
oddaných morálnemu činu, nápra−
ve sveta alebo schopných zúčastniť
sa na dôležitých aktivitách nie pre
svoj prospech, ale v prospech všet−
kých. Ideál výchovy a vzdelávania
má na Západe svoje korene v gréc−
kom termíne paideia, t.j. v kultivácii
charakteru. Samozrejme, táto snaha
budovať charakter je dôležitá pre všet−
kých vysokoškolských učiteľov, nie−
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Jednou z publikácií, ktoré vyšli ku
koncu roku 2003 na pôde Edičného
strediska našej Univerzity P. J. Šafári−
ka v Košiciach, je aj práca JUDr. Mar−
gity Čeplíkovej, CSc., z Katedry teó−
rie štátu a práva Právnickej fakulty
UPJŠ – Základy sociológie pre práv−
nikov (UPJŠ, 2003, strán 98).

Obsah práce tvorí 5 kapitol: 1.
Sociológia ako veda; 2. Vývojové
smery klasickej sociológie; 3. Naj−
významnejšie smery súčasnej socio−
lógie; 4. Vybrané sociologické
pojmy; 5. Sociologický výskum.

Predkladaná publikácia má slú−
žiť ako študijná pomôcka, či študij−
ný materiál, ktorý je venovaný zá−
kladom sociológie ako nevyhnutnej
súčasti výučby predmetu sociológie
práva. Je určená študentom práva,

Základy sociológie pre právnikov

ktorým ba mala poskytnúť základnú
orientáciu v teoretickej i empirickej
časti sociológie.

Z hľadiska vnútornej štruktúry
práca obsahuje informácie týkajú−
ce sa vývojových smerov klasickej
sociológie (napr. z naturalistického
smeru ide o biologicko−sociálnu,
geografickú, demografickú a me−
chanistickú školu; z psychologické−
ho smeru ide o psychoanalytickú
školu, psychológiu národa, psycho−
lógiu davu, behaviorizmus; empi−
rický smer a sociologický smer) i
najvýznamnejších smerov súčasnej
sociológie (ako napr. konsenzuál−
nej teórie, konfliktualistickej teórie,
interpretatívnej sociológie).

Ako uvádza v úvode autorka
práce, „z množstva sociologických

pojmov a kategórií boli do práce
zaradené tie, ktorých poznanie je
nevyhnutnou súčasťou spoločen−
ských dimenzií pôsobenia práva“.

Obsiahlejšie časť práce sa týka
sociologickej empírie (techniky so−
ciologického výskumu: pozorova−
nie, rozhovor – interview, dotazník,
anketa, experiment; priebeh socio−
logického výskumu; sociometria,
atď.), vrátane ukážok súčasného so−
ciologického výskumu.

Ako tvrdí autorka, z hľadiska
zvoleného prístupu bol namiesto
náročného objasňovania sociolo−
gickej problematiky uprednostnený
štýl jednoduchší, študentom práva
ľahšie čitateľný.

Určite uvedený študijný mate−
riál pomôže záujemcom okrem iné−
ho aj v reflexii celej spleti spoločen−
ských zmien na prahu tohto storo−
čia, ako aj v následnej orientácii v

len pre tých, ktorí vyučujú filozofiu,
či etiku ako praktickú filozofiu.

Nad vyššie uvedenou otázkou sa
zamýšľa vo svojej publikácii aj PhDr.
Ján Čipkár, PhD., z Katedry teórie
štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ
v nedávno publikovanej práci pod
názvom – Profesijná etika pre práv−
nika (UPJŠ, 2003, strán 202).

Stojíme na križovatke nielen
svojich rozhodovaní, prijímaní
akýchkoľvek hodnôt, teórií, či prok−
lamácií, ale aj našich dejín. To, či
nájdeme cestu mieru, pravdy a spra−
vodlivosti, tolerancie, úcty k živo−
tu, lásky a vzájomného porozume−
nia, či sociálneho cítenia, alebo
budeme ďalej kráčať iba cestou ego−
izmu, prospechárstva a vzájomné−
ho vydierania, či presadzovania
svojvôle a násilia, je v našich ru−
kách. Na jednej strane nás víta slo−
boda indivíduí a bezpečnosť spo−
ločenstiev, na druhej strane mno−
hým jednotlivcom hrozí otroctvo a
našej civilizácii zničenie v dôsled−
ku ekologickej krízy, ktorá je aj krí−
zou jej hodnôt, jej morálky.

A aký bude ďalší osud ľudstva
na našej Zemi? Bude náš osud taký,
aký si zaslúžime? Naše rozhodova−
nie úzko závisí od našich mrav−
ných, morálnych a etických hod−
nôt, od našej morálnej a právnej
zodpovednosti na začiatku 21. sto−
ročia a tretieho tisícročia.

Súčasná spoločnosť má celý rad
prostriedkov, ktoré regulujú ľudské
správanie. Tieto nástroje neexistu−
jú vedľa seba a nezávisle od seba,
ale vstupujú do zložitých systémo−
vých väzieb. Môžu viesť k tomu is−
tému výslednému správaniu a tým
znásobiť svoju účinnosť, inokedy
naopak, môžu viesť k obmedzeniu

(alebo aj vylúčeniu) ich efektívnos−
ti. Môžu sa rôznym spôsobom do−
plňovať a navzájom sa zastupovať.

Život každého človeka je pod
vplyvom príkazov, zákazov, zvykov
a mravov, právnych predpisov, kto−
ré ovplyvňujú jeho činy, skutky,
správanie sa i odbornú či profesij−
nú činnosť.

Konkrétne formy správania sa
ľudí, závislé od názorov a pocitov
každého jednotlivca, sú teda pod−
mienené nielen jeho vlastnými
morálnymi princípmi, ale aj mrav−
nými a etickými názormi a princíp−
mi, prevládajúcimi v danej spoloč−
nosti, ale aj príslušnosťou jednotliv−
ca k určitej sociálnej skupine, k ur−
čitému stavu, profesii. Tieto špeci−
fické etické požiadavky, normy, či
princípy súvisia s chápaním profe−
sionálnej cti, pocitom hrdosti na
svoju činnosť a pod.

Profesijná etika je charakterizo−
vaná ako určitý druh reflexie systé−
mu etických noriem a pravidiel
správania sa a konania, ktorý sa
predkladá pred jedinca či sociálnu
(profesijnú) skupinu, teda pred
predstaviteľov jednotlivých profesií,
a najmä tých, u ktorých predmetom
práce je ľudský jedinec a spravod−
livé rozhodovanie o jeho osude.
Medzi tieto profesie patrí aj povo−
lanie právnika vo funkcii sudcu,
advokáta, prokurátora, notára, či
komerčného právnika.

Teda, predmetom analýzy na
ďalších stránkach týchto skrípt sú
práve niektoré špecifiká a úskalia
profesijnej činnosti právnika, ktoré
si vyžadujú už v období jeho teore−
tickej odbornej prípravy patričnú re−
flexiu eticko−psychologických náro−
kov a požiadaviek, kladených nie−

len odbornou – právnickou, ale aj
širokou verejnosťou, na zvládnutie
profesijných a iných úloh očakáva−
ných širokou verejnosťou v prospech
celej demokratickej občianskej spo−
ločnosti vo formujúcom sa demokra−
tickom právnom štáte.

Autor predpokladá, že nie je
možné úplne pochopiť úlohu a
miesto profesijnej etiky bez reflexie
všeobecných mravných, morálnych
a etických problémov, ktoré boli
nastolené a riešené už v minulosti.
Z nich totižto vyplýva aj nachádza−
nie určitého východiska – teoretic−
ko−metodologického, či eticko−prag−
matického (profesijného) – pre rie−
šenie súčasných sociálno−právnych
a etických otázok a problémov.

Preto sa v prvej časti tejto práce
venuje určitá pozornosť (aj keď z
technických dôvodov v obmedze−
nom rozsahu) aj historickému as−
pektu (antickej etike v staroveku,
stredovekej etike, novovekej etike a
etike i etickým teóriám XX. st.) a teo−
retickému aspektu reflexie morálky,
mravnosti a etiky (charakteristike poj−
mov etika, morálka, mravnosť, étos,
deskriptívna etika, preskriptívna eti−
ka, metaetika, komparatívna etika,
aplikovaná etika a pod.).

V časti Všeobecné otázky fun−
damentálnej etiky sa venuje pozor−
nosť morálke ako duchovno−prak−
tickej forme života spoločnosti, cha−
rakteristike základných funkcií mo−
rálky, štruktúre morálky, hodnoto−
vo−normatívnemu aspektu etiky,
morálnym a etickým princípom a
zásadám (napr. princípu humaniz−
mu, princípu spravodlivosti a rov−
nosti, princípu čestnosti a svedomi−
tosti) a základným pojmom a kate−
góriám morálky (ako napr. dobro,

zlo, blaho, zmysel života, šťastie,
cieľ a prostriedok, sloboda, voľba,
zodpovednosť, etická dilema, dôs−
tojnosť atď.).

Ďalšia časť práce je venovaná
aplikovanej problematike profesij−
nej etiky právnika: charakteristike
pojmu, predmetu profesijnej etiky
právnika, všeobecným normám a
princípom etiky právnika, vzťahu
profesijnej etiky právnika a etikety
právnika, eticko−psychologickej
charakteristike právnika, profesio−
nálnej deformácii právnika.

Súčasťou tejto časti reflexie je
aj časť venovaná profesionálnej a
právnej kultúre, zahrňujúca analý−
zu vzťahu právnej kultúry, morálky
práva a slušnosti, analýzu morálky
povinnosti a reflexiu spravodlivosti
ako neoddeliteľného prvku etic−
koprávnej a profesijnej kultúrnosti.

Predmetom pozornosti profesij−
nej etiky právnika je najmä etika
sudcu (ide o predstavenie určitého
profesijného environmentu, ktorý
zohráva dôležitú úlohu v správnom
a spravodlivom uplatňovaní základ−
ných ľudských a občianskych práv),
profesijná etika advokáta, prokurá−
tora a notára.

Autor si uvedomuje nesmiernu
zložitosť prejednávanej problemati−
ky a preto odporúča záujemcom sle−
dovať nielen uvedenú literatúru, ale
aj hľadať ďalšiu, ktorá umožní nie−
len ďalšie kritické a tvorivé rozvíja−
nie danej problematiky, ale aj odliš−
né riešenie uvedených problémov
pre spokojnosť nás všetkých a správ−
ne fungovanie celej spoločnosti.

Publikácia je určená pre široký
okruh čitateľov, nielen pre študen−
tov, zaujímajúcich sa o právnu
problematiku.

udalostiach každodenného života.
V budúcnosti by na tento učebný
materiál mala nadviazať učebná po−
môcka zo sociológie práva.
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Vo Vydavateľstve Michala
Vaška v Prešove bol v roku 2003
vydaný prvý slovenský preklad
Koruny kráľovstva rabína Šlomo
ben Gabirola (1022 – 1057). Pre−
kladateľmi sú Dov Goldstein a
Mária Mičaninová. Je to filozofic−
ká báseň, ktorá sa považuje za
klenot stredovekej židovskej lite−
ratúry. Vo svojej pôvodnej forme
obsahuje štyridsať stánz, tematic−
ky rozdelených do troch častí, kto−
ré v slovenskom preklade dostali
nasledovné pomenovanie:
1. Zázračné sú Tvoje diela.
2. Kto bude hovoriť o Tvojej

moci?
3. Čo je človek, že ho súdiš?

V nasledujúcom článku by
som chcela priblížiť ich obsah.

1. Zázračné sú Tvoje diela

V tejto časti diela hovorí Šlomo
ben Gabirol (niekedy aj Ibn Gabi−
rol) o tom, čo patrí Bohu a v akom
vzťahu je to k človeku. Celá časť je
chválospevom na božskú múdrosť,
veľkosť, večnosť, krásu, ale aj moc
a dobro vychádzajúce od Boha.
„Moja duša dobre vie, aké zázrač−
né sú Tvoje diela.
Tebe patrí veľkosť i moc, krása,
večnosť i nádhera.

Koruna kráľovstva rabína Šlomo ben GabirolaKoruna kráľovstva rabína Šlomo ben GabirolaKoruna kráľovstva rabína Šlomo ben GabirolaKoruna kráľovstva rabína Šlomo ben GabirolaKoruna kráľovstva rabína Šlomo ben Gabirola

V Edičnom stredisku UPJŠ vy−
šla publikácia od JUDr. Imricha
Kanárika, CSc., z Právnickej fa−
kulty UPJŠ v Košiciach pod náz−
vom Zvrchovanosť zákona (UPJŠ,
2003, strán 100). Táto práca po−
zostáva, okrem úvodu a záveru,
zo 7 kapitol.

Ako autor v úvode konštatu−
je, v kontinentálno−európskom
type právnej kultúry má zákon
zvrchované postavenie. „Zvr−
chovanosť zákona je pojmovým
znakom právneho štátu, je con−
ditio sine qua non jeho podstaty
a jeho existencie. V poslednom
období možno zaznamenať hod−
notenie, že Slovenská republika
je na prechode od formálneho
právneho štátu k materiálnemu
právnemu štátu“. Uvedené kon−
štatovanie je však podľa autora
skôr zbožným želaním, než rea−
litou. Existuje viacero „bielych
miest“, konštatuje autor, „neu−

Zvrchovanosť zákona
(Aktuálne otázky v slovenskom právnom poriadku)

jasnenosť či rozpornosť v kon−
cepčných otázkach týkajúcich
sa samotného modelu právneho
štátu, ktorý by sa mal uvádzať do
reálnej podoby (priama účasť
občanov na tvorbe práva, vzťah
vnútroštátneho práva a medziná−
rodného práva, vykonateľnosť
medzinárodných súdnych orgá−
nov vo vnútri štátu, formy reál−
nej vymožiteľnosti práva, vzťah
štátnej správy a územnej samo−
správy v procese deetatizácie
verejnej moci)“.

Uvedená práca je venovaná
predovšetkým tým problémom
zvrchovanosti zákona, ktoré sa
týkajú tvorby práva a ktoré za
posledných jedenásť rokov boli
zaznamenané autorom predkla−
danej práce najmä v činnosti
Ústavného súdu SR.

Obsah práce vyviera z ana−
lýzy danej problematiky v jed−
notlivých kapitolách. Záujem−

cov o danú problematiku je
možné upozorniť aspoň na na−
sledujúce názvy jednotlivých
kapitol: Zvrchovanosť zákona –
znak právneho štátu; Extenzia
zákonodarstva, deľba moci a
právny status; Článok 2 odsek 2
Ústavy SR a prípustnosť rozširu−
júceho výkladu ústavy, ústav−
ných zákonov a zákonov; Neur−
čité pojmy v právnych predpi−
soch; Potreba doktríny Ústavné−
ho súdu SR o realizácii čl. 13
ústavy vo všeobecne záväznom
nariadení obce; De lege ferenda
o článku 128 Ústavy SR.

Aj keď si je autor vedomý
toho, že nemá ambíciu podať
„za každú cenu“ hotové riešenia
v jednotlivých okruhoch uvede−
ných problémov, že jeho skrom−
ným cieľom je „upozorniť na ak−
tuálnu potrebu ich riešenia a po−
kiaľ to možnosti dovoľujú, po−
núknuť aj vlastné závery či al−
ternatívne riešenia v podobe
návrhov de lege ferenda“, aj na−
priek tomu je jeho práca veľmi
zaujímavá a potrebná nielen z

hľadiska rozvoja slovenskej
právnej filozofie, či teórie, ale aj
ako návod pre riešenie aktuál−
nych problémov v právnej pra−
xi. Z týchto dôvodov určite za−
ujme nielen študentov, diplo−
mantov, či budúcich doktoran−
dov právnických fakúlt, ale aj
ostatných záujemcov našej širo−
kej akademickej obce o danú
problematiku.

Tebe patrí kráľovstvo. Prevyšuješ
všetkých, si Najvyšší.
Tebe patrí bohatstvo a sláva.
Tebe patria horné i dolné stvore−
nia, ktoré sa pominú a Ty zosta−
neš naveky. “ [1; 15]

Šlomo ben Gabirol v tejto časti
vyjadruje tiež názor, že Boh je
najmocnejší, mocnejší než ľudské
myšlienky. Jeho moc nemôže do−
siahnuť nikto z tých, ktorých stvo−
ril, a preto ani nikto nemôže ko−
nať tak, ako koná Boh. Jemu patrí
aj nádhera.

Krása v ponímaní novoplato−
nikov nie je len telesnou krásou.
„Teda, kto môžeš, poď a vstúp s
nami dovnútra, nechaj zrak svo−
jich očí vonku, prestaň sa otáčať
za nádherou tiel, ktoré si predtým
obdivoval. Lebo ten, čo videl te−
lesné krásy, nesmie sa k nim vra−
cať, ale – vediac, že sú to iba ob−
razy, stopy a tiene – musí sa utie−
kať k tomu, čoho sú obrazmi.“ [2;
615]

Ľudia by sa mali teda zrieknuť
toho všetkého a prestať sa dívať.
Zavrieť si oči, vymeniť tento spô−
sob pozerania za iný a prebudiť
schopnosť videnia, ktorú všetci
majú, ale iba máloktorí ju aj pou−
žívajú. Svoje dobro si Boh ucho−
váva pre tých, ktorí ho uctievajú.

Patria mu aj tajomstvá, ktoré sa
nedajú vyjadriť ani myšlienkami,
ani rečou.
„Tebe patria dva svety, medzi kto−
rými si ustanovil hranicu:
prvý pre činy, druhý pre odme−
nu.“ [1; 15]

Jednota Boha je ďalšou špeci−
fickou vlastnosťou Boha. Je tajom−
ná, lebo nikto nevie, čo táto jed−
nota znamená.
„Si jeden a z Tvojej jednoty ne−
možno nič vziať, ani k nej nič pri−
dať.
Nič z nej nechýba a nič nie je
navyše.“ [1; 17]

Táto jednota je teda absolút−
nou jednotou, ktorá nie je už ďa−
lej rozširovaná alebo zužovaná.

Podľa Ibn Gabirola patrí Bohu
aj milosť, ktorú necháva pre stvo−
rené bytosti.
„Si mocný a z výšky svojej hrdos−
ti odpúšťaš v čase svojho hnevu,
odpúšťaš hriešnikom, ktorí vzbu−
dili Tvoj hnev.“ [1; 19]

Čas vzniku Boha nejestvuje,
pretože bol skôr, než bol čas. Ži−
vot Boha sa ani v najmenšom ne−
podobá životu človeka. Pre toho
platí:
„Žiješ, ale nie ako človek, ktorý
sa podobá dychu a na ktorého
konci sú mole a červy.“ [1; 19]

Ibn Gabirol opisuje Boha aj
ako svetlo.
„Si svetlo, vidia Ťa oči každej čis−
tej duše, ale mračná hriechu Ťa
zatieňujú očiam duší hriešnikov.
Si svetlo a ako svetlo si skrytý na
tomto svete.
Odhalíš sa vo viditeľnom svete,
ktoré sa ukáže na vrchu Hospodi−
novom.“ [1; 21]

Ibn Gabirol nezabúda zdôraz−
niť, že Boh sa múdrosti nikde ne−
učil, ani ju od nikoho nezískal.
Pretože
„Si Boh a všetky stvorenia sú Tvo−
ji sluhovia a služobníci a nebude
Ti chýbať úcta tých, ktorí slúžia
iným bohom, lebo ich myšlienka
je dosiahnuť Teba.” [1; 21]

Múdrosť Boha je taktiež v po−
rovnaní s človekom obrovská:
„Si múdry a múdrosť je prameň
života, z teba vyviera.
V porovnaní s Tvojou múdrosťou
je každý človek nemúdry.” [1; 23]

Prvá časť Ibn Gabirolovej bás−
ne končí veršami, ktoré tvoria pre−
chod k jej druhej časti.
„Zavolal na nič a ono sa rozštie−
pilo, zavolal na bytie a ono sa
zaseklo, zavolal na zem a tá sa
rozprestrela.
Malíčkom naplánoval oblohu a
rukou spojil stan sfér. [1; 23]
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ním nasleduje ôsma dráha – opa−
sok s dvanástimi súhvezdiami.
Dvanásť súhvezdí je vlastne dva−
násť znamení zverokruhu. Po de−
viatej sfére nasleduje sféra rozumu,
o ktorej Ibn Gabirol napísal:
„Tá desiata sféra je svätá Pánovi
a On je tým kruhom vyvýšeným
nad všetkými kruhmi, ktorý je ne−
dosiahnuteľný rozumom.
A tam je to skryté miesto, ktoré
slúži pre Tvoju slávu ako trón.“ [1;
45]

Druhá časť Ibn Gabirolovej
básne končí opisom stvorenia člo−
veka.

3. Čo je človek, že ho
súdiš?

To je názov tretej časti básne.
Ako som už spomínala, veľkosť člo−
veka oproti Pánovi je malosťou. Ibn
Gabirol to vystihol takto:
„Aký si Ty dokonalý, taký som ja

2. Kto bude hovoriť
o Tvojej moci?

Táto časť básne sa zameriava
na opis štyroch základov všetké−
ho stvoreného a desiatim sféram,
ktoré tvoria kozmos.
„Kto bude hovoriť o Tvojej moci,
o tom, že si Zemeguľu rozdelil na
dve polovice, na súš a vodu?
A vody si obkolesil sférou vetra,
ktorý spočíva vo svojej dráhe.
A vietor si obohnal ohnivým ko−
lesom.
A tieto štyri základy majú jeden
základ a ich prameň je jeden.
Z neho vychádzajú, z neho sa
obnovujú a rozdeľujú štyri počiat−
ky.“[1; 27]

V ďalšej časti básne opisuje Ibn
Gabirol postupne všetkých desať
sfér kozmu. Na každej sfére sa na−
chádza jedna planéta, po Mesiaci
nasleduje Merkúr, potom Venuša,
Slnko, Mars, Jupiter a Saturn. Za

nedokonalý, pretože si jeden,
živý, mocný, veľký, múdry, si
Boh!
A ja som hruda plná červov, prach
zeme, nádoba plná hanby, mlčia−
ci kameň, prchajúci tieň, vietor,
ktorý ide a viac sa nevráti, jed
pavúka.“ [1; 59]

Ibn Gabirol opisuje nielen prí−
chod človeka, ale aj jeho bezcieľne
snaženie na tomto svete a nakoniec
aj jeho odchod z neho. Nezabúda
pripomenúť, že keď sa človeku vodí
dobre, zabúda na všetky sľuby, kto−
ré dal Pánovi. Len keď si ho nájdu
choroby, potom sa znova utieka k
svojmu Pánovi s prosbou o pomoc
a dúfa v Jeho milosrdenstvo.
„Bože môj!
Keď je môj hriech neznesiteľne
veľký, čo učiníš vo svojom veľkom
mene?
Keby som nemohol dúfať v Tvoje
milosrdenstvo, kto ma okrem Teba
ochráni?

preto aj keby si ma chcel zabiť,
budem po Tebe túžiť.“ [1; 73]

Úplný záver básne Koruna
kráľovstva patrí poďakovaniu Ibn
Gabirola Bohu za to, že sa na
neho hneval, aby mu potom po−
skytol útechu, milosrdenstvo a
dobro. Na záver by som chcela
napísať, že po prečítaní básne
dávam za pravdu slovám M. Mi−
čaninovej z jej úvodnej štúdie k
slovenskému prekladu Koruny
kráľovstva: „Storočia, ktoré nás
delia od Ibn Gabirola, vôbec ne−
ubrali na pôsobivosti vyjadrenia
jeho pocitov. Skôr naopak, dáva−
jú istotu, že ľudí spájajú tie isté
pocity a neprestávajú zamestná−
vať tie isté otázky. Len niekoľkí z
nás im však dokážu dať básnickú
podobu. Nenapodobiteľnú im dal
práve Ibn Gabirol.“ [1]

Alžbeta Misová
študentka I. roč. Právnickej fakulty UPJŠ

1. Krátke oboznámenie sa so športovou históriou počas
40−tich rokov činnosti TJ Slávia

40−ročná činnosť TJ Slávia Univerzita Košice

Vysokoškolská TJ Slávia Univerzita Košice bola založená 16. 12.
1963 na Lekárskej fakulte UPJŠ, kedy došlo k rozčleneniu vtedy
existujúcej TJ Slávia VŠ Košice. V decembri 2003 uplynulo 40
rokov – úctyhodných narodenín TJ. O tomto veku môžeme hovo−
riť, že naša TJ je v najlepších rokoch svojej existencie. Oficiálna
spoločná oslava 40−ročnej histórie sa konala 6. 2. 2004 v ŠD –
Medická 6, na ktorú boli pozvaní bývalí členovia – funkcionári,
tréneri, cvičitelia a športovci.

Vzhľadom k dlhodobej histó−
rii a existencie našej TJ nebude
možné obsiahnuť všetko dianie od
jej vzniku až po súčasnosť. Keď−
že je ťažko vyberať množstvo
športových úspechov, podujatí a
turnajov, pokúsim sa poukázať,
resp. predložiť tie, ktoré sú navždy
zaevidované do histórie našej
VŠTJ zlatými písmenami.

Začiatky vzniku kulturistiky v
ČSSR v r. 1965 sa pevne viažu k
našej TJ. Už v r. 1966 vydávala
skupina nadšencov a odborníkov
pod vedením Milana Jablonského
prvú učebnicu pod názvom
„ABC“ kulturizmu. TJ sa môže po−
chváliť založením nového smeru
masovo−pohybovej rekreácie žien
– džezgymnastiky, založenej v r.
1971. Jej zakladateľka Viera Med−
veďová bola prvá na Slovensku,
ktorá túto formu cvičenia zaradi−
la do svojej obsahovej náplne. V
r. 1979 bol založený PARA oddiel

ako prvý na Slovensku s cieľom
združovať telesne postihnutých
športovcov z Východoslovenské−
ho a Stredoslovenského kraja, kto−
rí prekonali úrazy chrbtice s po−
škodením miechy. Jeden z ich
výrazných športovcov, Štefan
Bogdan, získal na MS v Ho−
landsku v r. 1990 bronzovú me−
dailu v hode oštepom a rovnakú
medailu získal v r. 1992 na XVII.
LOH v Barcelone. V roku 1981
uskutočnili naši horolezci úspeš−
nú oddielovú expedíciu na Špic−
bergy ako prví na Slovensku. Naj−
mä po roku 1980 sa presadzovali
naše športové kolektívy i jednot−
livci v celoštátnych vrcholových
súťažiach. Pozoruhodné boli vý−
sledky karatistov v celoštátnej lige
a aj získanie niekoľkých titulov na
M−ČSSR a taktiež na akademic−
kých majstrovstvách Slovenska.

Šachisti účinkovali počas ce−
lej svojej existencie skoro nepre−

tržite v I. lige a v súčasných po−
sledných rokoch sa pravidelne
presúvali do extraligy. Od roku
2000 sme mali veľkú radosť, i keď

nie v každom roku, z účasti od−
dielov a ich družstiev – basebal−
listov, šachistov a „A“ družstva vo−
lejbalistiek v extralige.

2. Stručné štyri desaťročné etapy existencie
(fungovania) našej TJ

I. etapu tvorí prvá desiatka
rokov 1964 – 1973

V roku 1963 vychádzali nové
smernice ministerstva školstva pre
zriaďovanie a činnosť telovýchov−
ných jednôt na vysokých školách.
Na základe toho 16. 12. 1963
vznikla naša Slávia Univerzita

Košice. Začiatočnícke roky boli
ťažké a zložité. Na úvod chýbali
ešte skúsenosti funkcionárov i
dobrovoľných pracovníkov, ale aj
trénerov a športovcov. Tieto úvod−
né problémy boli postupne dorie−
šené výkonnosťou a výsledkami
oddielov – hádzanárov, kulturis−
tiky a modernej gymnastiky, kto−

Otvorenie osláv 40. výročia založenia TJ. Sediaci zľava: PhDr. Anton Znášik – prezident
VV SAUŠ, stojaci: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. – predseda TJ Slávia UPJŠ, sedia−
ci: PaedDr. Marián Telepka – tajomník TJ Slávia UPJŠ
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Pozvaní hostia na oslavu 40. výročia TJ. Sediaci zľava v prvom rade: PaedDr. M. Ortutay
– generálny sekretár VV SAUŠ, PhDr. I. Šulc, CSc., – vedúci KTV UPJŠ, doc. JUDr. M.
Bujňáková, CSc., – dekanka PrávF UPJŠ, prof. JUDr. V. Babčák, CSc., – rektor UPJŠ, doc.
MUDr. A. Jenča, CSc., – dekan LF UPJŠ

ré dosahovali pekné výsledky re−
prezentácie našej TJ. Aj roky 1968
– 1970 boli krízové z dôvodov ne−
gatívnej politickej situácie. Ale už
ďalšie roky 1971 – 1973 boli ove−
ľa priaznivejšie, kde dosiahnuté
výsledky dokázali opodstatnenosť
zaradenia našej TJ medzi slušne
prosperujúce vysokoškolské TJ na
Slovensku.

II. etapa uvedených rokov
1974 – 1983

V druhej desiatke týchto rokov
vzrástla v rokoch 1974 – 1975
členská základňa nad 600 členov
a zvýšil sa počet oddielov a od−
borov na osem. Išlo o džezgym−
nastiku, basketbalový, volejbalo−
vý, tenisový, lyžiarsky, turistický,
vodácky a šachový oddiel. Zani−
kol oddiel hádzanárov a moder−
nej gymnastiky.

Roky 1976 – 1977 sa vrátili do
zložitej a dá sa povedať niekedy
zlej situácie. Došlo k organizač−
no−športovej kríze i nechuti  do
práce u väčšiny členov výboru TJ
aj oddielov. Aj roky 1978 – 1981
patrili medzi ťažšie, ale postupne
s určitými opatreniami a skvalit−
nením práce postupne vzrástla
členská základňa a v športových
odvetviach bolo zaevidovaných
13 súťaživých družstiev. Radi si
spomíname na roky 1982 – 1983,
ktoré sa vyznačovali veľmi kvalit−
nou prácou v oddieloch a vtedaj−
ších odboroch.

Pristupujeme k III. etape
rokov 1984 – 1993

Obdobie rokov 1984 – 1987
zahrňuje etapa stabilizácie výkon−
nosti a ďalší rast členskej základ−

ne. K týmto pozitívnym zmenám
možno zarátať zvýšený záujem o
telovýchovné aktivity. Objavili sa,
žiaľ, i negatíva – to sa týkalo fi−
nančných prostriedkov pre posky−
tovanie materiálnych potrieb pre
oddiely.

17. november 1989 eviduje−
me ako politickú zmenu, ktorá sa
kladne vzťahovala na našu TJ ako
nový proces, ktorý nastal v Čes−
koslovensku. Od vzniku TJ do
konca roku 1993 sme mali evido−
vaných 17 576 členov, z ktorých
bolo 8 520 vysokoškolákov a z
nich 6 126 poslucháčov UPJŠ.

Záverečnú IV. etapu tvorili
roky 1994 – 2003

V priebehu tejto poslednej
desiatky rokov boli členovia na−
šej VŠTJ a športovci presvedčení,
že telovýchova a šport na našich
vysokých školách má svoje pev−
né a nezastupiteľné miesto. Bude
sa ďalej rozvíjať v spolupráci so
všetkými zainteresovanými zlož−
kami tak, aby väčšina študentov
našich fakúlt považovala túto čin−
nosť za samozrejmú súčasť svoj−
ho študijného a v budúcnosti i ži−
votného režimu.

Rok 1997 bol rokom zmeny
zloženia výboru TJ a oddielov ka−
rate a volejbal−ženy. Členská zá−
kladňa v uvedenom roku evidova−
la 701 členov, z ktorých najvyšší
počet mal oddiel rytmickej gymnas−
tiky – 350 členov. Rok 1998 bol ro−
kom z určitého pohľadu historický,
keďže uplynulo 35 rokov založe−
nia TJ, ale bol to aj rok výraznejšie−
ho poklesu výkonnosti oddielov –
basketbalového, volejbalového a
tenisového a došlo aj k stagnácii
oddielov – šachového a vodácke−

ho. Zhodnotenie roka 1999 bolo
oveľa kladnejšie, nakoľko význam−
nejšia zmena nastala v oddieloch –
šachový, volejbalový, baseballový
– I. liga a tenisový – ktorého druž−
stvo mužov postúpilo do II. ligy.

Rok 2001 nám priniesol vzos−
tup postavenia našej TJ. Vďaka po−
stupu volejbalistiek do extraligy
bola naša TJ zaradená vo TJ SAUŠ
v kolektívnych športoch do naj−
vyššej kategórie športovcov – Ka−
tegórie vrcholových športov. Tak−

tiež postup šachového oddielu do
extraligy a záujem udržania sa v
extralige baseballistov nám priná−
šali zvýšenú reprezentáciu.

Rok 2002 bol opačný. Volej−
balové družstvo žien vypadlo z ex−
traligy a tenisové družstvo vypadlo
z II. ligy. Aj baseballový oddiel
začal strácať výkonnosť v kategó−
rii dospelých. Kladným bodom
uvedeného roku bol záujem vyso−
koškolákov o vytvorenie nového
oddielu v TJ – bedmintonového.

3. Súčasné dianie a stav v našej TJ

Rok 2003 bol záverečným ro−
kom 40−ročnej existencie našej TJ
Slávia Univerzita, v ktorom má ša−
chový oddiel v súťažnom ročníku
2003/04 nádej hrať o postup do
extraligy – je zatiaľ bez prehry.
Volejbalové družstvo žien sa vrá−
tilo do extraligy, ale po našej vzá−
jomnej dohode prestúpilo A druž−
stvo do novovytvorenej Slávie TU,
ktorá zabezpečuje financie a ob−
jekt na extraligu. Na záver tejto
časti chcem konštatovať, že naša
TJ Slávia Univerzita, ktorá vyrást−

la na dobre fungujúcu VŠTJ, v sú−
časnosti eviduje 9 oddielov a klu−
bov:

oddiely  – bedminton, rytmic−
ká gymnastika, šach, turistika,
vodná turistika

kluby – baseball, karate, tenis,
volejbal, ktoré svojimi výsledka−
mi prispievajú k úspechom našej
Univerzity P. J. Šafárika, mesta i
východoslovenského regiónu.

PaedDr. Marián Telepka
tajomník TJ
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V svetlých dresoch – basketbalisti KTV UPJŠ v zložení: PhDr. I. Šulc, CSc., PaedDr. R.
Švický, Mgr. Š. Kolesár, PaedDr. I. Staško, PaedDr. F. Boháč, Mgr. M. Žigala, v tmavých
dresoch – bývalí hráči TJ Slávia Univerzita – basketbalový oddiel

Skupina najúspešnejších volejbalistiek a trénera v histórii TJ Slávia Univerzita do roku
1984. Stojace zľava: Hanuštiaková, Kuzolíková, Dr. Telepka – tréner, Barňáková, Hude−
cová, kľaciace zľava: Sakalová, Haciová, Elsmerová

Dlhoročné cvičiteľky oddielu rytmickej gymnastiky – v súčasnosti dôchodkyne

Pri príležitosti 40−ročnej existencie TJ Slávia UPJŠ bola vydaná brožúra s podrobným
prehľadom jej činnosti

Vľavo plne sústredený J. Koščo pred hodom oštepom. Vpravo reprezentant ČSSR a účastník
OH v Barcelone (získal bronzovú medailu v hode oštepom) – Š. Bogdan
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PhDr. Ján Čipkár, PhD.
Universitas Šafarikiana

Všetkým učiteľom!
Vec: Tvorba a vydávanie časopisu

V súlade s ustanovením člán−
ku 18 ods. 2 písm. c) Štatútu UPJŠ
v Košiciach, vymenoval rektor
prof. JUDr. Vladimír Babčák,
CSc., dňa 4. 2. 2004 novú redakč−
nú radu časopisu Universitas Ša−
farikiana v zložení:

Predseda:
prof. JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc.

Výkonný redaktor:
PhDr. Ján ČIPKÁR, PhD.

Členovia:
doc. MUDr. Andrej JENČA, CSc.,
Lekárska fakulta UPJŠ,
MUDr. Mária KOVÁŘOVÁ, Le−
kárska fakulta UPJŠ,

Vymenovanie novej redakčnej rady časopisu

Vystúpenie cvičiteliek rytmickej gymnastiky, začiatky sa datujú od roku 1971. Vpravo
Viera Medveďová – vedúca cvičiteľka

Čs. reprezentantka v atletike a stolnom tenise M. Pillárová, držiteľka 32 titulov majsterky
ČSSR v parasúťažiach

Rektor UPJŠ a Akademický senát UPJŠ v Košiciach

pozýva členov akademickej obce UPJŠ
na jarnú časť AKADEMICKÝCH DNÍ UPJŠ v Košiciach

v dňoch 2. – 20. 4. 2004

Akademický program:
prednáška predsedu Klubu profe−
sorov prof. JUDr. P. Vojčíka, CSc.,
na tému „Ochrana výsledkov tvo−
rivej duševnej činnosti“

Ing. ThDr. Jozef PALAŠČÁK, Kres−
ťanská akadémia UPJŠ,
PhDr. Svetlana LIBOVÁ, Prírodo−
vedecká fakulta UPJŠ,
PhDr. Peter NEZNÍK, CSc., Príro−
dovedecká fakulta UPJŠ,
Mgr. Daniel KLIMOVSKÝ, Fakul−
ta verejnej správy UPJŠ,
PaedDr. Imrich STAŠKO, Katedra
telesnej výchovy UPJŠ,
Mgr. Zuzana HORANIČOVÁ, Ka−
tedra jazykov UPJŠ,
Mgr. Adriana SABOLOVÁ, Rekto−
rát UPJŠ,
RNDr. Marián BALAŽKA, Rekto−
rát UPJŠ,
Gabriela PÍSECKÁ, ES UPJŠ.

Športový program:
Basketbal, Aerobik, Power joga,
Volejbal, Minifutbal, Bedminton

Kultúrny program:
I. reprezentačný bál UPJŠ v Koši−
ciach


