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Vážené slávnostné zhromaždenie, dámy
a páni,
… čas nezvyčajne rýchlo plynie. Táto fráza
sa najmä nám, ktorí by sme si mali viac pa−
mätať, zdá byť ako zlý sen. Nedávno sme
oslávili 40. výročie kreovania našej alma
mater a už je tu 45. výročie vzniku Univerzi−
ty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Isteže,
radšej by sme oslavovali 450 rokov existen−
cie Univerzity, ale nebuďme neskromní. Naši
potomkovia – a tomu rád verím – budú raz

Slávnostný prejav rektora pri príležitosti 45. výročia založenia
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

celebrovať aj takéto, z nášho pohľadu, na
svetelné roky vzdialené obdobie. O štyristo−
päť rokov dnešná podoba univerzity bude
s najväčšou pravdepodobnosťou už iba his−
toricky braným fenoménom. Či pôjde o akú−
si virtuálnu univerzitu, alebo o inú budúcu
realitu, zatiaľ z ríše fantázie, toto nechávam
na tých, ktorí prídu po nás. O čom som však
presvedčený je to, že v tejto dávno budúcej
dobe bude vzdelanie skutočne jednou z naj−
vyšších hodnôt ľudstva a neostane iba bez−

cennou floskulou, ktorá zaujíma významné
miesto v rôznych populistických slovníkoch.
Zároveň som si istý, že keď univerzity prežili
aj nežičlivé stáročia poznamenané zápasom
o pokrok, rozvoj a svetlo poznania, nemusí
mať nikto strach z toho, že v budúcnosti stra−
tia na význame.

Uplynulo takmer osem rokov, čo došlo
k rozdeleniu vtedajšej univerzity na dva nové
samostatné právne subjekty, na Prešovskú
univerzitu a našu Univerzitu, so zachovaným

Opäť sme sa ocitli v období, ktoré sa
dá vyjadriť symbolicky – blíži sa čas ra−
dostný, blíži sa čas vianočný. Táto jedno−
duchá myšlienka ukrýva a súčasne aj pred−
znamenáva podstatu a poslanie najkrajších
dní v roku. Vnímame ich ako dni plné po−
koja, Božieho slova, ale i otepľovania me−
dziľudských vzťahov. Aj keď sa neskôr roz−
vidnieva a skôr stmieva, aj keď za oknami
vyčíňa meluzína a ulice sú plné zašpine−
ného mrznúceho či topiaceho sa snehu,
predsa v tomto vzácne radostnom čase sú
ľudia k sebe milší a majú k sebe bližšie,
než po iné, všedné dni.

Nie je to však iba obdobie blížiacich
sa Vianoc, ktoré nám pripomínajú decem−
brové dni. Je to aj predzvesť zatvárania
dverí za rokom končiacim, príležitosť na
bilancovanie jedného roka, ktorý len, toť,
nedávno začal a už sa kozmickou rých−
losťou blíži jeho záver. Preto mi dovoľte
vysloviť slovo k prichádzajúcim sviatkom
Vianoc, ktoré sú nerozlučne spojené v tej−
to časti sveta s nadchádzajúcim novým ro−
kom.

Vianoce – to je predovšetkým rodina,
plný dom príbuzných, známych a priate−
ľov, ktorí sa tešia, že sa po dlhšom čase
opäť vidia a že sú spolu a že je im dobre.

Slovo k Vianociam
Vianoce – to sú rozsvietené ulice plné ľudí,
ktorí chcú prekvapiť svojho blízkeho neja−
kým pekným darčekom. Vianoce – to sú aj
rozžiarené oči detí, ktoré nemôžu spať v oča−
kávaní, akú darčekovú nádielku im Štedrý
deň prinesie. Vianoce – to sú aj stoly prepl−
nené dobrotami a pokrmami, ktoré štedrá prí−
roda ponúka a my si z nej berieme bez toho,
aby sme mysleli na svoje zdravie. Vianoce
to je aj Božie slovo, ktoré nám viac ako po
celý rok pripomína, že je tu Stvoriteľ, že je tu
Ježiš, ktorý sa narodil a obetoval pre ľudí.
Božie slovo sa zrodilo a zapísalo pre väčši−
nu z nás do sŕdc natrvalo. Vianoce – to je aj
láska vo všetkých jej podobách, to je aj cit
a porozumenie medzi ľuďmi. Všetko to je
krásne preto, lebo sú Vianoce a opäť sú tu
Vianoce preto, lebo všetko je také krásne…
Snívajme preto tak, ako sa spieva v texte jed−
nej melódie „Každý deň budú vraj Viano−
ce…“.

Vianoce – to sú však aj zomierajúce a hla−
dujúce deti, ktoré sa ničím neprevinili. Jedi−
nú vinu nesú na svojich pleciach iba tým, že
sa narodili na nesprávnom mieste a v ne−
správnom čase. Vianoce – to sú aj ulice so
žobrajúcimi ľuďmi, ku ktorým v čase svia−
točnom častejšie obraciame tvár a možno,
že niekedy aj odvraciame… Vianoce – to sú

aj opustení ľudia, ktorým stekajú po tvá−
rach slzy za stratenými blízkymi, za zniče−
nými ilúziami či premárnenými šancami…
Aj toto sú Vianoce, i keď nie v ich pôvod−
nej symbolike.

Vianoce na našej Univerzite, to sú
v prvom rade chodby plné študentov v oča−
kávaní zápočtov, skúšok, kreditov. Každá
úspešná skúška je u študentov akosi pod−
vedome spájaná s Vianocami a s darček−
mi. Pre rodičov je to určite ten najkrajší
darček.

Vianoce – to je aj postupné uzatvára−
nie účtov o hospodárení Univerzity. Je to
aj očakávanie, či skončí naša alma mater
s vyrovnaným hospodárením alebo so
schodkom ako po minulé roky.

Každý si praje, aby Vianoce boli vese−
lé a plné radosti. Toto prajem aj ja našim
študentom, učiteľom a ostatným zamest−
nancom. Prajem vám všetkým k Viano−
ciam, aby ste na tomto pozemskom svete,
kde sme iba dočasnými obyvateľmi, nie−
len brali lásku, ale ju aj plným priehrštím
rozdávali. Prajem vám, aby ste zasievali
medzi ľudí iba zrnká pokoja a vzájomné−
ho porozumenia, pretože čím viac týchto
zrniek zasejete, tým bohatšia bude úroda.
A samozrejme, prajem vám, milí študenti
a kolegovia, aby vás neopúšťalo šťastie
a aby vám ostalo verné zdravie.

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ
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staronovým názvom. Akademická a historic−
ká kontinuita Univerzity P. J. Šafárika ostala
takto zachovaná. Aj napriek tomu, že dva
nové subjekty sa vydali svojou vlastnou ces−
tou, predsa nemožno povedať, že sme sa na−
dobro oddelili. Sme previazaní, resp. spoje−
ní spoločnou minulosťou, takpovediac spo−
ločnou pupočnou šnúrou, ale aj vzájomne
prebiehajúcimi pracovnými i osobnými kon−
taktmi, priateľstvami i pomocou.

Nevedno síce, koľko vody pretieklo od−
vtedy korytom Hornádu, ale od tohto oka−
mihu obnovená Univerzita píše vlastné no−
vodobé dejiny. Sú to už dejiny spojené s eu−
rópskym vysokoškolským priestorom. Histó−
ria pôvodnej univerzity, predchodkyne tej
dnešnej, je samozrejme oveľa staršia. Preto,
aby sme poznali kam kráča Univerzita, nech
mi je dovolené chvíľkové zastavenie sa pri
jej dejinnej dimenzii. Dobre si uvedomujem,
že bez minulosti nemôže byť súčasnosť, ani
budúcnosť. Kto si neváži svoju históriu, kto
nepozná korene svojho bytia, svojho intelek−
tuálneho vývoja, ten nemôže mať ani pocti−
vý vzťah k prítomnosti. Cez túto históriu sa
prediera na povrch duch myšlienok, ktorých
základným cieľom bol rozvoj vzdelanosti
v tomto regióne vtedajšieho Uhorska.

História našej Univerzity siaha do 17. sto−
ročia. Pôvodná myšlienka zriadiť univerzitu
v Košiciach sa zrodila v hlave Petra Pázma−
ňa. Nakoniec to bol jeho priateľ zo štúdií Be−
nedikt Kišdi, ktorý ako jágerský biskup jed−
ného februárového dňa anno Domini 1657
zriadil základinu vo výške 40 tis. zlatých na
vytvorenie jezuitskej univerzity podľa vzoru
trnavskej univerzity. Dokument, ktorý biskup
Kišdi vydal vo svojom cirkevnom sídle v Ja−
sove, hovoril o zriadení tzv. „studium gene−
rale seu academiam“ v Košiciach. Cisársky
súhlas s ustanovením univerzity prišiel až po
jeho smrti, keď cisár Leopold I. vydal dňa 7.
augusta 1660 v Grazi zlatú bulu Košickej
univerzity. Vyhlásil ju za užitočnú nielen pre
celé Uhorsko, ale aj pre všetky okolité pro−
vincie a kráľovstvá a prijal ju pod svoju oso−
bitnú ochranu. Koniec košického univerzit−
ného štúdia s filozofickou, teologickou a ne−
skôr aj právnickou fakultou nastal v roku
1921, keď rozhodnutím československej vlá−
dy bola univerzita zrušená.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach vznik−
la v roku 1959 na báze vtedajšej Lekárskej
fakulty UK v Košiciach a Filologickej fakulty
VŠP Bratislava, nachádzajúcej sa v Prešove.
24. novembra pred štyridsiatimi piatimi rok−
mi nadobudlo účinnosť vládne nariadenie č.
69/1959 Zb., ktorým bol stanovený názov
univerzity v Košiciach na „Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach“. Ku kreovaniu
našej alma mater však došlo už niekoľko týž−
dňov predtým, a to 12. augusta 1959 na zá−
klade vládneho uznesenia č. 58/1959 Zb.
UPJŠ vznikla ako druhá najstaršia klasická
univerzita na Slovensku. Ku typicky klasic−
kému rozmeru univerzity však v súčasnosti
chýbajú niektoré základné predpoklady, ako
napríklad existencia filozofickej fakulty.

Z detských liet vyrástla
UPJŠ na vysokoškolskú
ustanovizeň všeobecne
uznávanú doma a známu
i v zahraničí.

Dámy a páni, obra−
ciam pomyselnú stránku
v prospech súčasnosti a
najmä budúcnosti alma
mater!

Naša Univerzita má
štyri fakulty, ktoré vede−
nie Univerzity bude na−
ďalej rozvíjať: lekársku,
prírodovedeckú, právnic−
kú a verejnej správy. Prvé
tri menované fakulty už
majú svoju tradíciu počí−
tajúcu niekoľko decénií.
Avšak aj Fakulta verejnej správy ako najmlad−
šia fakulta Univerzity vypustila do sveta už
svojich prvých absolventov.

V tejto slávnostnej chvíli chcem verejne
proklamovať, že vedeniu UPJŠ rovnako zá−
leží na rozvoji všetkých štyroch fakúlt. Ne−
môžeme pritom prihliadať na to, ktorá fakul−
ta má najpopulárnejších akademických funk−
cionárov, alebo či ide o fakultu najstaršiu
alebo najmladšiu, najväčšiu alebo najmen−
šiu. Mne osobne a som presvedčený, že aj
ostatným akademickým funkcionárom Uni−
verzity rovnako leží na srdci osud všetkých
štyroch fakúlt. Práve tak však nám záleží aj
na kvalite rozvoja týchto fakúlt. Pokiaľ bude
toto vedenie pôsobiť, jeho prioritou ostane
podstatnejší nárast významu vedy na Univer−
zite a kvalita všetkých stupňov a foriem vy−
sokoškolského vzdelávania, a to aj na úkor
častokrát presadzovanej kvantity. Nie každé−
mu sa to však páči. Vedenie Univerzity sa v
tomto smere dostáva do istých konfliktných
situácií s niektorými fakultami. Záujmy Uni−
verzity musia ale ostať prvoradé. Fakulty však
toto pripúšťajú, resp. pripomínajú iba vtedy,
ak treba riešiť ich problémy. Tak Univerzitu,
ako aj fakulty však tvoria konkrétne, ľudské
bytosti so svojimi predstavami, záujmami, ná−
ladami, postojmi. Žiaľ, ľudský naturel je už
taký, že väčšinou pozná a uznáva iba svoj
názor, svoj študijný predmet, svoj študijný
program, svoju fakultu, atď. Takto je to v slo−
venskom vysokom školstve a je mi ľúto, ale
toto neostalo bez odozvy ani na našej Uni−
verzite. Nehľadíme na to, že zákon o vyso−
kých školách zvýrazňuje dominantnosť po−
stavenia a významu vysokej školy, tak ako je
to vo vyspelom svete obvyklé, ale zdá sa, že
niektoré fakulty ešte stále žijú v dobe pred 1.
aprílom 2002. Prečo v túto slávnostnú chvíľu
navodzujem atmosféru, ktorá môže vyvolá−
vať isté otázniky a otázky a postráda prvky
akejsi eufórie, ktoré sú vlastné každým osla−
vám? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Nie
všade a vždy platí, že v jednote je sila. Asi je
to tiež iba fráza. Vo verejnosti sa ale začína−
jú objavovať nezaručene zaručené správy –
nazvem to trochu tajuplne – o snahe istých
akademických kruhov na našej alma mater

osamostatniť sa spod krídiel Univerzity. Tie−
to správy neberiem na ľahkú váhu, ale im ani
neprikladám – aspoň zatiaľ nie − taký význam,
aký by si zaslúžili. Tým, ktorí to robia, však
chcem touto cestou odkázať: Univerzita za−
žila aj v minulosti ťažké chvíle, prežila ich
a vstala z popola. Prečo? Pretože na Univer−
zite pracuje množstvo skúsených a zaniete−
ných profesorov a docentov, ale i mladých
začínajúcich pedagógov, ktorí uprednostňujú
záujmy Univerzity pred osobnými ambícia−
mi.

Na Univerzite si veľmi dobre uvedomu−
jeme, že štyri fakulty sú málo, najmä keď
okolo seba vidíme, že na iných vysokých
školách vznikajú ako huby po daždi. My vo
vedení touto cestou ísť nechceme. Nemož−
no však obísť fakt, že na našej alma mater
nemáme filozofickú fakultu alebo fakultu
podobného zamerania, ktorá by mohla do−
tvoriť profil chápania UPJŠ ako klasickej uni−
verzity. Preto vedenie Univerzity vidí ako
jednu zo svojich priorít práve riešenie tejto
otázky.

Akademickú obec Univerzity tvorí v sú−
časnosti 6 187 študentov, je to údaj takpo−
vediac najčerstvejší, k 31. októbru 2004.
Z toho v bakalárskom a magisterskom stupni
štúdia je zapísaných 5 598 študentov a v dok−
torandskom štúdiu študuje 393 študentov.
V iných formách štúdia je to 196 študentov.
Univerzita má 1 177 zamestnancov, z toho
je 489 učiteľov a 87 vedeckých pracovníkov.
Vzhľadom na tieto čísla sa Univerzita zara−
ďuje medzi menšie, keď nie malé univerzity.
Malé univerzity nemajú malé problémy, ani
malý vedecký obzor či malú snahu presadiť
sa, ako sa to môže zdať. Majú však nemalé
problémy byť úspešnými v konkurencii s iný−
mi univerzitami, dostávajú menší objem do−
tácií, študenti malým univerzitám aj menej
dôverujú. Čo je na Univerzite veľké, to je jej
história.

Na Univerzite pracuje 61 profesorov
a 137 docentov. Honosne znejúce oslovenie
„profesor“ je síce honorom, nie však patrič−
ne honorovaným titulom. Obdobné konšta−
tovanie možno vzťahovať aj na docentov.
Profesori a docenti majú byť soľou i korením

Slávnostný prejav rektora prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc.,
pri príležitosti 45. výročia založenia UPJŠ v Košiciach
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života každej univerzity. Na Univerzite hľa−
díme na vás a vnímame vás ako životodarnú
tekutinu, ktorá prináša pre naše vysokoškol−
ské prostredie nové impulzy a novú vedeckú
nádej. Univerzita musí zachovať svoju inte−
lektuálnu akademickú kontinuitu. Preto bol
z iniciatívy vedenia Univerzity založený Klub
profesorov, ktorého činnosť nadobúda na
pravidelnosti. Toto čestné združenie má za
cieľ pôsobiť ako intelektuálna a spoločenská
autorita v akademickom prostredí Univerzi−
ty, pričom sa v prvom rade sústreďuje na pro−
fesorské prednášky. Chcem však pripomenúť,
že Klub má právo vyjadrovať sa k aktuálnym
problémom Univerzity a jej rozvoju a vo
vedení právom očakávame väčšiu angažo−
vanosť profesorov v tomto smere.

Svojho času, pri inej slávnostnej príleži−
tosti, som Univerzitu nazval katedrálou po−
znania, vzdelania a múdrosti. Profesori
a docenti našej Univerzity, je na vás, aby ste
sa stali skutočnou nosnou konštrukciou ta−
kejto architektúry. Drvivá väčšina z vás túto
ťarchu aj nesie, a to bez ohľadu na spolo−
čenské či iné ocenenie. Toto je Univerzita
v mojom ponímaní. Za to vám patrí moja
vďaka a uznanie. Univerzita si zaslúži, aby
ste stáli pri nej, robte všetko preto, aby ste si
aj vy zaslúžili Univerzitu! Profesori a docen−
ti Univerzity, práve na vás spočíva ťarcha spo−
luzodpovednosti za jej rozvoj. Apelujem pre−
to najmä na skupinu tých profesorov a do−
centov, ktorí sú vynikajúci odborníci vo svo−
jom odbore, avšak ktorí chcú mať pokoj na
pracovisku a preto sa nevyjadrujú k problé−
mom alebo zámerne rozširovaným poloprav−
dám či priam lžiam, svoje si myslia a mlčia.
Mlčia, aj napriek tomu, že sa väčšinou mu−
sia trápiť nad odpoveďou na otázku, prečo
mlčia. V takom prípade sa dostávajú k slovu
tí, ktorí vedia ovplyvňovať fakultnú a príp. aj
univerzitnú verejnú mienku v prospech osob−
ných záujmov. Aj toto je Univerzita… Vô−
bec nie je podstatné to, že ich akademická
verejnosť ani na materskej fakulte či praco−
visku nepovažuje za odborníkov v pravom
význame tohto slova. Dá sa však prekričať
pravda? Na určitý čas áno. A zase som pri
plynutí času…

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach sa nachádza na prelome svojho roz−
voja. Má za sebou 45 rokov a bola zasiah−
nutá, rovnako ako celé vysoké školstvo, sebe
vlastnou krízou. Bolo by však mylné a aj zjed−
nodušené zvaľovať stav, v ktorom sa nachá−
dza Univerzita na krízu vysokého školstva
ako systému, a toto odvodzovať od krízy zá−
kladných hodnôt v spoločnosti. Za veľa chýb
a omylov nesieme vlastnú zodpovednosť.
Netreba sa však obzerať dozadu, ale je nut−
né poučiť sa z takýchto chýb. Ak pred niečo
vyše rokom stálo nové tvoriace sa vedenie
UPJŠ pred dilemou kontinuita alebo zmena,
rozhodlo sa jednoznačne pre zmenu. Konti−
nuita predsa vylučuje zmenu, a ak sa má za−
chovať kontinuita, tak jedine a jednoznačne
iba v podobe historickej a akademickej kon−
tinuity. Budúcnosť Univerzity vidí jej vede−
nie vo vykročení po novej, európskej ceste.

S nástupom nového vedenia Univerzity
však prišli aj nové problémy a k tým novým
sa pridružili aj tie, o ktorých väčšina z nás
vedela už predtým, avšak radšej o nich ne−
hovorila. Nie je nič horšie, ako keď sa upra−
tuje tam, kde sa dlho neupratovalo. Je to kaž−
dodenný zápas s vedomím ľudí a o vedomie
ľudí, s ich ochotou pracovať rutinne alebo s
neochotou pracovať na sebe samom. Je to aj
zápas, v ktorom niet víťazov, sú to aj poráž−
ky, ale aj triumfy. Tých je našťastie viac. Pre−
hry samozrejme bolia, menej však bolia vte−
dy, keď sú spôsobené úmyselným nepocho−
pením niektorých zámerov, taktizovaním
a podobne.

Keď som pred ctenú akademickú verej−
nosť Univerzity predstupoval v súvislosti
s inauguráciou nového rektora, vo svojom
inauguračnom preslove som predniesol tézy
toho, čo si kladiem do vienka ako svoju osob−
nú úlohu s osobným podpisom pod smero−
vanie tejto Univerzity. Programový doku−
ment, ktorý to mal vyjadriť je akademickej
verejnosti známy pod názvom Dlhodobý
zámer Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach na roky 2004 až 2010. Vedecká rada
UPJŠ ho schválila na svojom zasadnutí dňa
27. februára 2004. Napĺňa ma pocitom ra−
dosti to, že veľa z toho, čo bolo zapísané
v tomto dokumente sa už splnilo, napríklad
viaceré úlohy v prospech študentov, trebárs
ďalší rozvoj študentských mobilít, vytvorenie
podmienok pre to, aby každý študent Uni−
verzity mal v dostatočnej miere zabezpeče−
ný prístup k počítaču zapojenému na Inter−
net, zriadenie Fondu pre mobilitu študentov
a učiteľov a pod. V tejto súvislosti by som
chcel spomenúť, že tento týždeň v pondelok
v súvislosti s prebiehajúcou jesennou časťou
Akademických dní UPJŠ bola uvedená do
prevádzky intranetová sieť v jednom z blo−
kov nášho študentského domova, ktorá stála
viac ako pol milióna Sk. Pre študentov prijí−
mame opatrenia na zlepšenie ubytovacích
podmienok, napr. týkajúce sa vybavenia jed−
notlivých blokov práčovňami, máme zámer
postupne vymeniť elektroinštaláciu v študent−
skom domove a rekonštruovať ubytovacie
bunky. Prijali sme opatrenia, aby mal každý
študent k dispozícii študentský preukaz, kto−
rý bude plniť funkciu identifikačnej karty
oprávňujúcej študenta pre vstup do priesto−
rov Univerzity a bude plniť aj ďalšie funkcie.
V súčasnosti je tento projekt vo finálnom štá−
diu realizácie.

Uvedomujeme si výrazný nárast počtu
študentov vysokých škôl na Slovensku v ostat−
ných rokoch. Nie je to inak ani na našej
Univerzite. Na to však nie sme celkom dob−
re pripravení najmä materiálne, personálne,
ale ani priestorovo. Univerzita nemá naprí−
klad dostatok veľkokapacitných prednáško−
vých učební. Okrem toho je to výrazná ab−
sencia ubytovacích miest v našom študent−
skom domove. Aj napriek tomu sme vyvinu−
li veľké úsilie o ubytovanie našich študentov
aj v iných zariadeniach a môžem konštato−
vať, že väčšina žiadateľov o ubytovanie je
ubytovaná, možno v niektorých prípadoch 

Klub profesorov UPJŠ
v Košiciach

Udelenie čestného titulu profesor emeritus
prof. MUDr. Jánovi Faguľovi−Lörincovi, DrSc.

Udelenie čestného titulu profesor emeritus
prof. MUDr. Miroslavovi Mydlíkovi, DrSc.

Pri príležitosti 45. výročia vzniku UPJŠ
v Košiciach a jesennej časti Akademických
dní UPJŠ sa dňa 16. novembra 2004 usku−
točnilo zasadnutie Klubu profesorov vo veľ−
kej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

V úvode zasadnutia rektor prof. JUDr. V.
Babčák, CSc., zaželal veľa pracovných a osob−
ných úspechov prof. MUDr. Miroslavovi
Mydlíkovi, DrSc. a prof. MUDr. Jánovi Fagu−
ľovi−Lörincovi, DrSc., ktorým bol v zmysle ust.
§ 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško−
lách a o zmene a doplnení niektorých záko−
nov v znení neskorších predpisov na základe
návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Koši−
ciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ
dňa 22. 10. 2004 udelený rektorom UPJŠ
v Košiciach čestný titul profesor emeritus.

Súčasťou programu zasadnutia Klubu profe−
sorov UPJŠ v Košiciach bola prednáška prof.
RNDr. Alexandra Fehera, DrSc.: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika a Európsky výskumný priestor.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

Prof. RNDr. Alexan−
der Feher, DrSc.,
vystúpil na zasad−
nutí Klubu profeso−
rov s prednáškou
„UPJŠ a Európsky
výskumný priestor“
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Koncert Štátnej filharmónie Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach organizovala pri príležitosti jej 45. vý−
ročia vzniku a v rámci jesennej časti Akade−
mických dní zaujímavé kultúrne podujatie.
Koncert Štátnej filharmónie Košice, na kto−
rom sa zúčastnili zástupcovia akademickej
obce, sa konal v rámci Festivalu sakrálneho
umenia dňa 18. novembra 2004 v koncert−
nej sále Domu umenia v Košiciach.

Šéfdirigent Štátnej filharmónie Košice Jer−
zy Swoboda a miešaný spevácky zbor Colle−
gium technicum prispeli k bohatému kultúr−
nemu zážitku. V programe zaznela Symfó−
nia č. 2 B dur od Franza Schuberta a Omša
D dur, op. 86 od Antonína Dvořáka.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

za cenu vyššiu než je súčasná cena za uby−
tovanie v študentskom domove, podstatné
však je, že majú v Košiciach ubytovanie.

Akú budúcnosť ponúka našim študentom
Univerzita? Táto budúcnosť nie je ukrytá vo
hviezdach, ona je dobre čitateľná zo zákona
o vysokých školách. Okrem bakalárskeho štú−
dia v 23 odboroch (z toho už prešlo akredi−
táciou 7 odborov), magisterského štúdia v 30
študijných programoch (z toho už v 17 z nich
bolo priznané právo uskutočňovať magister−
ské štúdium) a doktorského štúdia v 2 odbo−
roch, je to aj oblasť doktorandského štúdia.
Neprezradím nič tajné, ak vám poviem, že
Univerzita podala na akreditáciu, resp. re−
akreditáciu 31 študijných programov dokto−
randského štúdia. Z tohto počtu bolo akre−
ditovaných 12 študijných programov a väč−
šina z ďalších prešla akreditačnou komisiou
s kladným stanoviskom, čakáme už iba na
rozhodnutie pána ministra školstva. Na po−
rovnanie – pred piatimi rokmi to bolo 23
odborov doktorandského štúdia. Aj vo vzťa−
hu k ponuke bakalárskeho štúdia a magister−
ského štúdia sa situácia výrazne zlepšila
v porovnaní so stavom spred piatich rokov,
napríklad nárast počtu študijných programov
v bakalárskom štúdiu z 2 na 23 a v magister−
skom štúdiu z 23 na 30. V oblasti doktorand−
ského štúdia chceme, aby toto štúdium bolo
zladené so štátmi Európskej únie prostred−
níctvom účasti na programoch Socrates/
Erasmus, CEEPUS, Leonardo a pod. Máme
ambíciu, aby doktorandi mohli časť svojho
štúdia absolvovať na aktívne kooperujúcich
univerzitách v zahraničí. Napríklad v akade−
mickom roku 2003/2004 sa v rámci decen−
tralizovaných aktivít programu Socrates/
Erasmus realizovalo 52 študentských a 13
učiteľských mobilít a pre tento akademický
rok je počet plánovaných študentských mo−
bilít 137 a učiteľských 30.

Zámerom vedenia Univerzity je aj po−
stupná akreditácia študijných programov me−
dziodborového charakteru, ktoré reagujú na
požiadavky spoločenskej praxe.

Univerzity sú najvyššie vzdelávacie inšti−
túcie, poskytujúce vzdelanie na základe tvo−
rivého vedeckého bádania. Bez vedy sa uni−
verzity nepohnú, ale aj veda bez univerzít je
len ako vyprahnutá púšť. Univerzita v oblas−
ti vedy a výskumu chce výraznejšie podpo−
rovať mladých vedeckých pracovníkov. Za
tým účelom bol zavedený vedecký vnútorný
grantový systém pre mladých vysokoškol−
ských učiteľov a výskumných pracovníkov do
35 rokov a doktorandov v dennej forme štú−
dia. V tejto súvislosti sa na výzvu na podáva−
nie projektov prihlásilo 29 tímov, z ktorých
bolo vybratých 21 projektov. Podarilo sa
naplniť aj jeden z cieľov grantového systé−
mu, a to interdisciplinaritu, pretože 5 rieši−
teľských tímov malo zastúpenie z rôznych
fakúlt a pracovísk Univerzity.

Univerzita si ako jeden zo strategických
zámerov v tejto oblasti kladie za cieľ svoju
transformáciu na výskumnú univerzitu. Pre
splnenie tohto cieľa bolo potrebné stanoviť
transparentné kritériá hodnotenia vedeckej

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach vyjadruje poďakovanie Slovenskej spo−
riteľni, a. s., Bratislava za sponzorskú pod−
poru projektu „Vybudovanie sieťovej in−
fraštruktúry v študentských domovoch Uni−
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ v
priestoroch Študentských domovov, Medic−
ká ul. 4 a 6 (bloky A, B, C a D) a Popradská
ul. 66 v Košiciach vo výške 300 000,− Sk.

Poďakovanie za sponzorskú podporu

Minister školstva SR doc. Mgr. Martin
Fronc, PhD., udelil dňa 11. novembra 2004
Cenu ministra školstva SR za vedu a techni−
ku za rok 2004 v kategórii Významné výsled−
ky mladých zamestnancov výskumu a vývo−
ja do 35 rokov RNDr. Erikovi Sedlákovi,
PhD., vysokoškolskému učiteľovi Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý pô−
sobí v Ústave chemických vied na Katedre
biochémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach.

Téma ocenenej práce Stabilita proteínov
a ich reziduálna štruktúra v extrémnych pod−
mienkach prináša súbor originálnych vedec−
kých výsledkov.

Slávnostný spoločenský večer s udeľova−
ním Ceny ministra školstva za významné vý−
sledky dosiahnuté v oblasti vedy a techniky
za rok 2004 na Slovensku sa uskutočnil
v priestoroch divadla Nová scéna v Bratislave
a bol vyvrcholením tohtoročného Týždňa
vedy Európskej únie v SR.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

Udelenie ceny ministra
školstva SR

za vedu a techniku

činnosti, v ktorých by sa zohľadnila predo−
všetkým kvalita a „merateľnosť“ vedeckých
aktivít v domácom aj medzinárodnom kon−
texte, náročnosť kritérií pre získavanie titulu
docent a profesor a kvalita a rozsah dokto−
randského štúdia, s následným formovaním
vedeckej školy a jej ohlasom. Nevyhnutným
predpokladom pre získanie štatútu vý−
skumnej univerzity je však vytváranie cen−
tier excelentnosti. Materiál, ktorý má charak−
ter úvodného projektu vytvárania centier ex−
celentnosti na Univerzite bol prerokovaný aj
na dnešnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ.
Za významný úspech nového vedenia Uni−
verzity považujeme aj prijatie UPJŠ za riad−
neho individuálneho člena Európskej asoci−
ácie univerzít (EUA) v januári 2004. Člen−
stvo v tejto asociácii jej umožňuje aktívne sa
podieľať na jej aktivitách v projektoch a te−
matických sieťach, a tým ovplyvňovať niekto−
ré sféry európskeho akademického prostre−
dia. V roku 2004 vstúpila Univerzita aj do
Združenia Región Karpaty – Karpatský euro−
región s cieľom zvýšiť svoje poslanie a po−
stavenie v regióne.

Krátko po vstupe Univerzity do EUA bol
pripravený projekt zameraný na manažment
kvality doktorandských študijných programov,
kde bola naša Univerzita vybraná ako jedna
z deviatich univerzít krajín EÚ pre účasť v tej−
to tematickej sieti. Takto by bolo možné vy−
počítavať aj ďalšie úspechy, ktoré Univerzita
na poli medzinárodnej spolupráce dosiahla.

Dámy a páni!
Studium universale malo inú podstatu

a kládlo si odlišné ciele, než je to v prípade
dnešných univerzít. Toto spôsobil čas so
všetkými svojimi objavmi, vynálezmi, práva−
mi žien či zmeneným spôsobom života. La−
tinské traktáty vystriedali intranety a interne−
ty, identifikačné karty so zabudovaným sys−
témom kódov, mobily, ktoré znepríjemňujú,
ale i zachraňujú život. Študentom dneška síce
ostali dišputy ako niekedy, no zmenila sa ich
forma i prejavy, zachovali sa aj akademické
voľby, i akademické práva sa rozšírili. Dnes
nám niektoré akademické tradície už nepri−
znáva zlatá bula, tak ako to bolo za čias Uni−
versitatis Cassoviensis, ale zákon o vysokých
školách. Zlatú bulu teda nemáme a jediné
čo máme na Univerzite zlaté, je Zlatá me−
daila UPJŠ, aj keď žiaľ, ani ona nie je zlatá.
Pre novodobých profesorov neostáva priestor
ani prostriedky pre časté vzájomné výmeny
tak, ako to bolo niekedy napríklad medzi
košickou a trnavskou univerzitou. Ak predsa
len cestujú na inú vysokú školu, robia tak
v prvom rade preto, aby si zarobili viac, než
im môže ponúknuť materská univerzita. To,
že tým súčasne overujú úroveň inej vysokej
školy, je iba sprievodným faktorom primár−
neho dôvodu, prečo sa z nich stali cestujúci
profesori. Terajšie univerzity nemajú ani takú
materiálnu základňu, akú mali v minulosti,
keď napríklad majetok Universitas Cassovien−
sis tvorili majetky darované panovníkom i
jednotlivcami, kapitál fundácií, ale i celé
obce.
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Nástup akademických funkcionárov na
pódium bol sprevádzaný mohutným zvukom
fanfár. Ceremoniárka prof. RNDr. Eva Čellá−
rová, CSc., otvorila slávnosť slovami:

Magnificencia, pán rektor, spectabiles,
honorabiles, členovia Akademického sená−
tu UPJŠ, členovia Správnej rady UPJŠ, čle−
novia vedeckých rád UPJŠ, milí hostia!

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika si v tých−
to dňoch pripomína 45. výročie svojej exis−
tencie.

Historia est testis temporum, lux veritas, vita
memoriae, magistra vitae, nuntia velustatis.

Svedectvo času dokázalo opodstatnenosť
renesancie univerzitného vzdelávania v na−
šom meste, ktoré začalo v roku 1959 písať
svoju novodobú históriu nadväzujúc na tra−
díciu univerzitného vzdelávania zo 17. sto−
ročia, keď v roku 1657 založil Benedikt Kiš−
di studium universale. O tri roky neskôr zís−
kala Košická univerzita zlatou bulou Leopol−
da I. všetky privilégiá, aké mali ostatné sláv−
ne univerzity tejto doby.

Súčasný pohyb v európskom vzdeláva−
com priestore sa tak stáva napĺňaním histo−
rického posolstva v novodobých podmien−
kach.

Cesta, ktorú si kliesnila naša Univerzita,
nebola ľahká, ani jednoduchá. S hlbokou úc−

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach

Pri príležitosti 45. výročia založenia UPJŠ
v Košiciach a v rámci jesennej časti Aka−
demických dní sa 19. novembra 2004
uskutočnila vo veľkej zasadacej miestnosti
Rektorátu UPJŠ akademická slávnosť –
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
UPJŠ.

tou a vážnosťou sa preto
v tejto chvíli obraciame
k rektorom, ktorí stáli na
jej čele v jej 45−ročnej
histórii. Naše úprimné
poďakovanie patrí prof.
Pajtášovi, prof. Barano−
vi a prof. Korcovi, ktorí
už nie sú medzi nami a
súčasne všetkým rekto−
rom, ktorí sledujú jej
rozvoj z pozadia alebo
sa na ňom aktívne zú−
častňujú – prof. Ivančo−
vi, prof. Matejíčkovi,
prof. Hajkovi, prof. Cha−
lupkovi, prof. Bukovské−
mu a prof. Podhradské−
mu. Súčasné vedenie
Univerzity na čele s jej
rektorom, prof. Babčákom, ostáva verné jej
tradíciám a v ich duchu napĺňa poslanie
s ambíciou začleniť sa medzi významné uni−
verzitné inštitúcie rozšírenej Európy.

Po slávnostnom prejave rektora UPJŠ
v Košiciach prof. JUDr. Vladimíra Babčáka,
CSc., nasledoval prejav prof. Emila Matejíč−
ka, rektora Univerzity v rokoch 1964 až
1969:

Nihil est annis velocius: nec quae prae−
teriit hora redire potest – nič nebeží rýchlej−
šie ako roky: ubehnutý čas nemožno privo−
lať späť, konštatuje vo svojich Premenách už
Ovídius.

45 rokov je z historického hľadiska doba
krátka, ale dostatočne dlhá, aby sa pri výme−
ne generácií sprítomnili oné roky, pretože
kde niet poznania minulosti, nemôže byť
správna vízia budúcnosti.

Mám v čerstvej pamäti historickú chvíľu
– 28. október 1959 – keď v Štátnom divadle
za prítomnosti študentov, učiteľov LF a FF,
akademických funkcionárov Československej
republiky, predstaviteľov krajských a miest−
nych orgánov a najmä účasti čs. vládnej de−
legácie vedenej podpredsedníčkou vlády Ing.
L. Jankovcovou, ministra a povereníka škol−
stva, sa uskutočnila inaugurácia prof. MUDr.
J. Pajtáša za prvého rektora UPJŠ.

Ako jeden z mála dnes tu prítomných,
mal som možnosť podieľať sa aktívne pri rie−
šení základných problémov, ktoré stáli pred
našou Alma mater. Materiálne podmienky
pre výučbu boli nevyhovujúce. Pedagogic−
ký zbor zo 159 učiteľov reprezentovalo len
5 profesorov a 18 docentov. Bývanie študen−
tov bolo veľmi skromné, 30 i 40 posluchá−
čov v jednej veľkej izbe. Tieto problémy zá−

Slávnostný prejav rektora UPJŠ prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc.

Univerzita má síce veľký majetkový fond,
roztrúsený vo viac ako 15 budovách, ale o
tento fond sa treba starať a na to sú potrebné
nič viac a nič menej len peniaze. Väčšina
budov má ošarpané múry a zatekajúce stre−
chy, to sú však iba vonkajšie prejavy materi−
álnej biedy vysokého školstva. Čo ma však
prinajmenšom rovnako trápi, to je bieda in−
telektuálnych hodnôt.

Toto všetko, čo spomínam, vedie síce
k uľahčeniu života aj štúdia, avšak na strane
druhej zbavuje nás to všetkých vlastnej iden−
tity; celé stáročia krvou a potom budovaný
hodnotový rebríček ľudstva sa posúva na dru−
horadú koľaj. Ľudia sa navzájom nepoznajú.
Ovládajú nás technológie, ktoré odsúvajú do
úzadia hovorené i písané slovo. Doteraz sme
za základ komunikácie medzi ľuďmi považo−
vali práve slovo, ktoré prostredníctvom jazy−
ka odstraňovalo hranice medzi ľuďmi, medzi
národmi, medzi štátmi a kontinentmi, medzi
ideológiami, medzi náboženstvami. Slovo v
dejinách malo vždy svoju váhu i silu. Slovo
viedlo k vojnám, ale aj k mieru, k pochope−
niu, ale i k nedorozumeniam. Hodnotu slova
však dnes vytláčajú komunikačné a informač−

né technológie, bez ktorých si vývoj ľudstva
väčšinou nevieme už ani predstaviť. Výsled−
kom je, že slovo stratilo svoju dôstojnosť. Ľu−
dia prestávajú medzi sebou komunikovať, čím
sa ochudobňujú o vzácnu príležitosť vzájom−
ne sa lepšie poznať a chápať.

Dámy a páni,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši−

ciach je najvýchodnejšie položenou univer−
zitou na Slovensku. Leží na jej samých hra−
niciach. Nie je to však okrajová univerzita,
ako by sa po stránke geografickej mohlo ja−
viť. Nie je to ani lokálna či regionálna uni−
verzita. UPJŠ je inštitúciou, ktorá má zodpo−
vedné a zodpovedajúce miesto v systéme
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.
Ide o univerzitu, ktorá plní všetky základné
funkcie vysokoškolskej inštitúcie. Pred ňou
je čas, aby ďalej zúžitkovala svoje schopnosti,
poznatky, vedomosti i skúsenosti, všetku tú
námahu, ktorú učitelia a ďalší zamestnanci
do jej rozvoja vložili.

Naša alma mater má vybudované dobré
základy, ktoré poskytuje jej takmer polsto−
ročná história. Svoje nezmazateľné stopy do

dejín Univerzity zanechali tisícky úspešných
absolventov jej fakúlt. Pod touto históriou sú
však aj podpisy stoviek oddaných učiteľov,
desiatok dekanov a takmer desiatka doteraj−
ších rektorov. Je pre mňa česť, že viacerí
z nich prijali pozvanie na túto slávnosť. Im
všetkým patrí naša vďaka.

Skončil by som tým, čím som aj začal,
myšlienkovým návratom k obdobiu spred
takmer ôsmich rokov. Značku Univerzity sme
si vtedy uhájili, historiografia nás však bude
posudzovať podľa toho, či dokážeme aj pre
budúcnosť obhájiť dobré meno tejto rovno−
mennej Univerzity a nie iba podľa loga vy−
sokej školy. Vyzývam k tomu všetkých pro−
fesorov, docentov a ostatných učiteľov, spo−
lu s kolektívom zamestnancov Univerzity.

Dámy a páni, zaželajme našej Univerzite
na jej ceste k päťdesiatke množstvo vnímavých
študentov prahnúcich po vedomostiach, veľa
obetavých profesorov, docentov a asistentov,
ktorí chápu svoje povolanie ako poslanie a vy−
spelý kolektív nepedagogických zamestnancov.

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ
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konite narastali zvyšovaním študentov, v roku
1963 zriadením prírodovedeckej a v r. 1964
pedagogickej fakulty. Získanie botanickej
záhrady znamenalo prínos pre výučbu bota−
niky, avšak potrebu výstavby nových pre−
vádzkových priestorov. Univerzite pre výuč−
bu chýbali posluchárne, pre prácu v labora−
tóriách a prevádzku 22 600 m2 úžitkovej plo−
chy. Tento deficit bol sčasti pokrytý získa−
ním budovy bývalého Pedagogického inšti−
tútu a SEŠ pre potreby PF. Riešenie tohto
problému bolo možné len výstavbou inter−
nátov, posluchární a účelových budov v Ko−
šiciach a Prešove.

Uznesením Kolégia rektora č. 94 z 9. 1.
1962, bol som poverený ako prorektor pre
výskum a výstavbu vypracovaním podkladov
pre rozvoj univerzity. Bola to úloha nároč−
ná. Tempo prípravných prác bolo neobvyk−
le intenzívne. Pri novozriadenom investič−
nom oddelení na rektoráte sme vytvorili ko−
misie zamerané na vypracovanie koncepcie
výstavby nových Teoretických ústavov LF a
PF, účelovú administratívnu budovu botanic−
kej záhrady, nového monobloku pre FF a PdF
a vysokoškolských internátov v Košiciach a
v Prešove. Námety a úvahy sa tvorili v kolek−
tívoch klinických a teoretických pracovníkov
fakúlt. Vďaka spoločnému úsiliu mohla Ve−
decká rada UPJŠ 18. 6. 1965 schváliť tieto
smelé vytýčené projekty v Košiciach i v Pre−
šove, obnášajúce na túto dobu okolo tri mi−
liardy korún. Okrem novej výstavby a potre−
by adaptačných prác získaných starých
priestorov pre prevádzkové a učebné účely,
žiadalo sa upraviť vstupnú časť a miestnosti
rektorátu a z bývalej praktikárne vytvoriť malú
aulu univerzity pre menšie promócie a sláv−
nostné udalosti. V tom čase sa začalo tiež
výstavbou univerzitnej chaty v Opátke a úče−
lového strediska vodných športov s kapaci−
tou 12 postelí na Zemplínskej šírave.

Stúpajúce pedagogické úlohy vyžadovali
rast nových špecializovaných odborov, vytvo−
renie ďalších kliník pre choroby infekčné, plas−
tickej chirurgie, traumatológiu, II. internej en−
dokrinologickej kliniky, katedier psychológie
a pedagogiky a najmä štúdia telesnej výcho−
vy pri FF a PdF (uznesenie č. 59/1966).

Rast pracovníkov pre vedu sa štvornáso−
bil z 23 v roku 1963 na 109 v roku 1969
zriaďovaním samostatných vedecko−vý−
skumných laboratórií. Na univerzite v roku
1969 pôsobilo už 25 profesorov, 63 docen−
tov, 514 asistentov. Z toho 9 doktorov vied
a 99 kandidátov vied.

Spolupráca UPJŠ najmä s miestnymi vy−
sokými školami bola príkladná. Vzhľadom na
nedostatok devízových prostriedkov, uzne−
sením kolégia rektora č. 46 zo 4. 7. 1966
v rámci PF sa zriadilo prvé spoločné výpočto−
vé stredisko pre VŠT a UPJŠ, ako i vedecko−
pedagogické pracovisko v odbore analytic−
kej chémie a spoločné elektrónovomikrosko−
pické na VŠT.

Pri výchove učiteľských kádrov treba oce−
niť pomoc fakúlt Karlovej univerzity v Pra−
he, tak i Komenského univerzity v Bratisla−
ve. Vo vedení univerzity sme sa už niekoľko

rokov zaoberali zriadením Právnickej fakul−
ty. Po takmer dvojročných konzultáciách v
krajských orgánoch povereníctva školstva a
Právnickej fakulty Komenského univerzity v
Bratislave, uznesením Kolégia rektora č. 36
zo 17. 12. 1968 sa vytvorila komisia, ktorá
vypracovala návrh jednohlasne schválený
Vedeckou radou UPJŠ 18. 2. 1969 a predlo−
žený ministerstvu školstva. Pri príprave to−
hoto zámeru nemožno nespomenúť veľko−
rysý prístup Mestskej rady v Košiciach, ktorá
uznesením č. 840 z 21. 1. 1969 uvoľnila pre
potreby právnickej fakulty budovu bývalej
Právnickej fakulty na Kováčskej ulici, dva
pavilóny po SEŠ na Opatovskej ceste a 30
bytov pre nových učiteľov fakulty. Ďalší vý−
voj tohoto zámeru vzhľadom na nedávno
jubilujúcu fakultu je tomuto váženému plé−
nu všeobecne známy.

V mojom vystúpení chcel som len per
tangentem poukázať na podmienky a úlohy,
ktoré pred nami stáli pri zrode univerzity.
„Munera omera sunt. Mihi cura futuri“ – Ve−

rejné funkcie sú bremenom. Starám sa o bu−
dúcnosť, konštatoval už Ovídius.

Dovoľte mi, aby som vám do budúcich
rokov zaželal slovami klasika: „Gaudia sunt
tria“, „Pax, sapientia et copia rerum“.

Pax, úspešnú spoluprácu medzi vedením
Univerzity a jej fakultami, univerzitami v Ko−
šiciach, na Slovensku i v novej Európe. Sa−
pientia – rozvahu a múdrosť v rozhodovaní
najmä dlhodobých cieľov Univerzity. Napo−
kon to, čo už dávno vyjadril Horácius – Kto
niečo chce dosiahnuť, chce aj prostriedky –
teda copia rerum, dostatok materiálnych a
finančných fondov pre úspešnú realizáciu
vami vytýčených cieľov.

Slávnostného zasadnutia vedeckej rady
sa zúčastnil ďalší vzácny hosť – prof. Hajko,
ktorý stál na čele Univerzity v rokoch 1969
– 74 a predniesol svoj prejav:

Každé jubileum našej univerzity považu−
jem aj za svoj osobný sviatok, lebo vznikom
UPJŠ sa vytvorili priaznivé podmienky pre−
to, aby som mohol realizovať svoj životný

cieľ, ktorý som si vytýčil, keď som v roku 1953
prišiel z Bratislavy do Košíc. Jeho obsahom
bolo pokúsiť sa vybudovať v Košiciach solíd−
nu vedecko−pedagogickú bázu v odbore fy−
ziky, čo sa po založení UPJŠ rozšírilo aj na
starostlivosť o rozvoj matematiky, chémie,
biológie v rámci Prírodovedeckej fakulty, kto−
rá ako súčasť UPJŠ vznikla v marci 1963. Už
to, čo som povedal, osvetľuje dôvod môjho
citového vzťahu k UPJŠ, ktorý sa znásobuje
tým, že som v rokoch 1969 – 1974 mal tú
česť byť jej rektorom. Ale to podstatné, čo
zvýrazňuje moju úctu a vďačnosť k našej
Univerzite je skutočnosť, že som počas pô−
sobenia na UPJŠ prežil najkrajšie a najplod−
nejšie roky svojho aktívneho života.

Vo svojom príhovore chcem uviesť nie−
koľko poznámok a skúseností, ktoré môžu mať
svoj význam aj dnes. Pri vzniku Prírodove−
deckej fakulty UPJŠ sa stalo čosi, čo bolo oje−
dinelým javom vo vtedajšom čs. vysokom
školstve a čo veľmi pozitívne ovplyvnilo štart
novej fakulty do života. Lekárska fakulta UPJŠ

dala Prírodovedeckej
fakulte do dlhodobé−
ho užívania svoju
kvalitnú katedru bio−
lógie a košická VŠT
(dnes TU) jej prepo−
žičala na 4 roky svo−
ju dobre vybudovanú
Katedru fyziky. Bol to
taký prejav solidarity
košických vysokých
škôl, na ktorý nemož−
no zabudnúť. A keď−
že sme od počiatku
existencie Prírodove−
deckej fakulty UPJŠ
mali plnú podporu
Rektorátu UPJŠ, Po−
vereníctva školstva v
Bratislave, Minister−
stva školstva v Prahe
a významne nám po−
máhali aj košické

mestské a krajské orgány, nezostávalo nám
iné, len výsledkami našej každodennej práce
viditeľne dokazovať, že si túto pomoc a pod−
poru plne zaslúžime.

Žiada sa mi v tejto súvislosti spomenúť
jednu zaujímavú a užitočnú skúsenosť, ktorú
som začal poznávať už počas svojho pôsobe−
nia na košickej VŠT, ale v plnom rozsahu a
dosahu som si ju uvedomoval a osvojoval až
počas svojej činnosti na UPJŠ a potom som ju
uplatňoval až do konca svojho aktívneho ži−
vota. Táto skúsenosť poskytuje dôležité po−
znanie, že dobré medziľudské vzťahy na pra−
covisku, sprevádzané atribútmi ako je vzájom−
ná úcta, podpora, pomoc, žičlivosť, korekt−
nosť a pod., sú schopné navodiť na pracovis−
ku takú atmosféru, v ktorej veľmi významne
narastá aktivita, pracovné nadšenie i efektív−
nosť činnosti všetkých aktérov pracovného
procesu, v našom prípade učiteľov, zamest−
nancov i študentov. Počas svojho pôsobenia
na UPJŠ, najmä v čase vykonávania funkcie
dekana UPJŠ, som to zreteľne registroval.

Bývalí rektori UPJŠ v Košiciach. Zľava: prof. Ing. Dušan Podhradský,
DrSc. (1997 – 2003), prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (1991 – 1996),
prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. (1984 – 1990), akademik Vladimír
Hajko (1969 – 1974), akademik Emil Matejíček (1964 – 1969)
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Myslím, že sa táto skúsenosť svojou po−
vahou môže zaradiť medzi argumenty, pod−
porujúce oprávnenosť a podnetnosť obsaho−
vo širšie koncipovaného výroku, ktorý znie:
NAJEFEKTÍVNEJŠIA INVESTÍCIA JE TÁ, KTORÚ VKLADÁME

DO ĽUDÍ. Keď som začiatkom septembra čítal
v novinách rozhovor s fínskou prezidentkou
Tarjou Halonenovou, uvedomil som si, aký
aktuálny význam ma obsah spomenutého
výroku aj dnes. Fínska prezidentka poveda−
la, že najlepšou „surovinou“ čo vo Fínsku
majú, sú ľudia a preto investujú čo najviac
do nich, do informačnej techniky, moderné−
ho spôsobu vzdelávania a pod. Vieme, že
Fínsko patrí medzi krajiny s najvyššou život−
nou úrovňou na svete a s takmer nulovou
korupciou. Nazdávam sa, že uplatnenie fín−
skych skúseností by mohlo byť veľmi užitoč−
né aj pre našu krajinu. Žiadalo by si to však
nájsť štátne či súkromné zdroje, ktoré by boli
schopné zabezpečiť výraznejší nárast finanč−

ných prostriedkov „investovaných do ľudí“.
Ako je známe, investície do ľudí sa reali−

zujú spravidla cez inštitúcie, ktoré svojou
činnosťou smerujú do takých oblastí ako je
zdravotníctvo, školstvo, veda, kultúra, eko−
lógia atď. Aj naša univerzita je inštitúciou

Pohľad na hostí slávnostného zhromaždenia

tohto druhu a za 45 rokov svojej existencie
vykonala veľký kus záslužnej práce, vycho−
vala tisícky vysokoškolsky vzdelaných odbor−
níkov a významne prispela k rozvoju vedec−
kého bádania. Patrí jej za to plné uznanie.

Dnes však stoja
pred UPJŠ a vysoký−
mi školami vôbec
ešte náročnejšie úlo−
hy ako kedykoľvek
predtým. Súčasnosť
si vyžaduje, aby sa
absolventi vysokých
škôl vyznačovali
podstatne širšou a
kvalitnejšou intelek−
tuálnou bázou, jazy−
kovou a technickou
spôsobilosťou, vyso−
kou adaptačnou
schopnosťou na
nové úlohy, lebo len
to im umožní úspeš−
nú sebarealizáciu v
početných nároč−
ných profesiách, ak−

tuálnych v dnešnej dobe. Hľadanie odpove−
de na otázku, ako tieto zložité úlohy zvládať
tak, aby sa to dalo porovnávať s pôsobením
analogických inštitúcií vo vyspelých kraji−
nách sveta, tvorí pravdepodobne významnú
súčasť myslenia a konania zodpovedných
predstaviteľov univerzity na všetkých úrov−
niach jej riadenia. Nazdávam sa, že pri rie−
šení tohto problému je o čo sa oprieť. Za uply−
nulé polstoročie sa košická vedecko−peda−
gogická báza, zahrňujúca okrem vysokých
škôl aj košické vedecké ústavy SAV, tak roz−
vinula a dosiahla takú úroveň, že je schopná
byť významnou oporou a poskytovať cenné
podnety pre to, aby sa súčasné úlohy v ob−
lasti vysokoškolského vzdelávania a vedec−

kého bádania mohli v
Košiciach úspešne
zvládať. Tento košic−
ký vedecko−pedago−
gický potenciál však
treba ďalej kultivovať,
čo najtesnejšie navzá−
jom prepojiť, aby jeho
súhrnné pôsobenie
mohlo prinášať naj−
vyšší možný efekt. Na
príklade cieľavedo−
mej dlhodobej koo−
perácie Prírodove−
deckej fakulty UPJŠ s
Ústavom experimen−
tálnej fyziky SAV by
som chcel dokumen−
tovať, k akým vý−
znamným spoločným
výsledkom možno v

takejto kooperácii dospieť. Mám na mysli pre−
dovšetkým národné Centrum excelentnosti
fyziky nízkych teplôt, spoločné to pracovis−
ko spomenutých inštitúcií, kde sa realizujú
experimenty v oblasti submilikelvinových
teplôt, t. j. v tesnej blízkosti absolútnej nuly

teploty. Počet takýchto špičkových pracovísk,
ktoré sa radia do prednej línie svetovej vedy,
nie je veľký, je ich na svete okolo 20. Iste by
viacerí kolegovia mohli uviesť podobné prí−
klady zo svojich vedných odborov. Hovoril
o nich aj pán rektor vo svojom prejave. Do−
mnievam sa preto, že úsilie, vynakladané na
cieľavedomú, tesnú a efektívnu spoluprácu
vedeckých pracovísk SAV s príbuznými pra−
coviskami vysokých škôl si zaslúži plnú pod−
poru, lebo povedie s veľkou pravdepodob−
nosťou k takým významným výsledkom, ktoré
by tie pracoviská izolovane sotva dosiahli.

K takejto úvahe ma vedie predovšetkým
skutočnosť, že naša Univerzita je vedecko−pe−
dagogická inštitúcia, kde sa má realizovať ako
vedecké bádanie, tak aj vzdelávací proces na
báze súčasných vedeckých poznatkov vo sve−
te. Z absolventov Univerzity vyrastajú aj bu−
dúci vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracov−
níci. Viaceré novovznikajúce náročné profe−
sie kladú nároky na svojich pracovníkov ako
v oblasti vedomostí, tak aj v oblasti skúsenos−
tí z tvorivej práce. Preto sa má študent na uni−
verzite stretávať, obrazne povedané, nielen
s náukovou „prózou“, ale aj s „poéziou“ po−
znávacieho procesu. Vysokoškolský učiteľ je
vedecko−pedagogický pracovník, musí sa an−
gažovať v obidvoch súčastiach svojho „ozna−
čenia“, t. j. musí prispievať k rozvoju pozna−
nia i systematicky zdokonaľovať svoje vzde−
lávacie schopnosti. Možno je to, čo hovorím,
dnes na UPJŠ už samozrejmosťou, a tak berte,
prosím, moje slová ako spomienku na počia−
točné obdobie existencie Univerzity, kedy sme
pociťovali potrebu si to denne pripomínať
a uvedomovať. Ak je však tento problém aj
dnes aktuálny, snažte sa ho urýchlene riešiť,
lebo to je latinsky povedané „conditio sine
qua non“ preto, aby naša Univerzita mohla
dôstojne obstáť v porovnaní s analogickými
inštitúciami vyspelého sveta.

Na záver chcem srdečne zablahoželať
predstaviteľom Univerzity i jej fakúlt, všetkým
učiteľom, zamestnancom i študentom k 45−
ročnému jubileu Univerzity a všetkým vám
popriať, aby ste v budúcich rokoch pri plnení
poslania Univerzity dosahovali výsledky, ktoré
obohatia spoločnosť o ďalší významný prísun
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, budú
cenným vkladom do rozvoja vedeckého bá−
dania a aj vám osobne poskytnú početné prí−
ležitosti pre pocity spokojnosti a šťastia.

Slávnostné chvíle rozšíreného zasadnu−
tia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach umocnili
tóny hudby v podaní sláčikového kvarteta
košického Konzervatória, ktorí zahrali z pes−
trého levočského zborníka suitu in C od Jo−
zefa Podprockého. Svojím pôsobivým vystú−
pením prispeli k výnimočnosti týchto sláv−
nostných chvíľ.

Na záver slávnostného zhromaždenia sa
ceremoniárka poďakovala všetkým za účasť,
ktorou prispeli k vytvoreniu slávnostnej at−
mosféry pri príležitosti 45. výročia vzniku
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

Akademickí funkcionári UPJŠ počas slávnostného zasadnutia Ve−
deckej rady UPJŠ v Košiciach
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Dňa 21. mája 2004 sa vo veľkej sále Ka−
rolína na Karlovej univerzite v Prahe kona−
la slávnostná inaugurácia nových profeso−
rov. Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach bola v tento deň bola menovaná prvá
profesorka anatómie na Slovensku, prof.
MUDr. Darina Kluchová, PhD.

Narodila sa v Košiciach, kde absolvova−
la základné a stredné vzdelanie ukončené
maturitou. V štúdiu pokračovala na Lekárskej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorú
absolvovala v r. 1973. Už ako študentka ak−
tívne pracovala vo vedeckej oblasti a jej čin−
nosť bola kladne hodnotená na študentských
vedeckých konferenciách, v ktorých sa nie−
koľkokrát stala víťazkou. Prácou vo fakultnej
nemocnici na Gynekologicko−pôrodníckom
oddelení v Prahe získala prof. Kluchová cen−
né klinické skúsenosti. Pokračovaním jej ve−
deckej činnosti od r. 1976 bola práca
v Slovenskej akadémii vied v Košiciach, kde
sa profesionálny záujem prof. Kluchovej za−
meral na oblasť neurovied. V tomto období
spolupracovala s významnými odborníkmi
nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj
v zahraničí. Bola zapojená do neurotrans−
plantačných experimentov v Moskve a v Pet−
rohrade, ako aj vo Švédsku pod vedením sve−
toznámeho odborníka prof. Bjorklunda. V r.
1991 začala prof. MUDr. Darina Kluchová,
PhD., pedagogicky pôsobiť na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyu−
čuje anatómiu až do súčasnosti. Svoje pre−
došlé klinické a vedecké skúsenosti zúročila
pri intenzívnej práci so študentmi. Odborne
viedla 15 študentských vedeckých tímov
a ich práca bola niekoľkokrát ocenená pri sú−
ťažiach na konferenciách Študentskej vedec−
kej odbornej činnosti. V tomto čase bola prof.
Kluchová zároveň zapojená do viacerých
medzinárodných projektov, z ktorých naj−
významnejší bol zdravotnícky projekt Health
care management, realizovaný v kooperácii
s univerzitami v Írsku, Veľkej Británii
a v Taliansku. Táto práca bola ocenená de−
kanom LF UPJŠ medailou udelenou v r. 1997.

V edukačnej oblasti vypracovala prof.
Kluchová niekoľko projektov, z ktorých na
medzinárodnej úrovni boli ocenené projek−
ty pre skvalitnenie výučby anatómie. Cenné

Aktuality
zo Správnej rady UPJŠ

Správna rada UPJŠ konaná
dňa 25. októbra 2004

• prerokovanie výročnej správy o hospo−
dárení UPJŠ v Košiciach za rok 2003;

• prerokovanie správy, týkajúcej sa rozpoč−
tu UPJŠ v Košiciach na rok 2004;

• prerokovanie žiadostí nájomcov rodinných
domov, patriacich Univerzite, vo veci návr−
hu ich odkúpenia do osobného vlastníctva;

• prerokovanie žiadosti o udelenie pred−
chádzajúceho súhlasu Správnej rady
UPJŠ na nájom priestorov v budove na
Šrobárovej ul. 2 v Košiciach za účelom
ekonomického prevádzkovania bufetu
ŠDaJ podnikateľským subjektom;

Aktuality
z Vedeckej rady UPJŠ

Vedecká rada konaná
dňa 22. októbra 2004

• schválenie návrhu na vymenovanie doc.
Ing. Mariána Antalíka, DrSc., za profeso−
ra v odbore biochémia;

• schválenie návrhu na vymenovanie doc.
Ing. Karla Kudelu, DrSc., za profesora v
odbore fyzika;

• prerokovanie návrhu na vymenovanie doc.
MUDr. Olivera Rácza, CSc., za profesora v
odbore normálna a patologická fyziológia;

• schválenie návrhu na udelenie čestného
titulu profesor emeritus prof. MUDr. Mi−
roslavovi Mydlíkovi, DrSc.;

• schválenie návrhu na udelenie čestného
titulu profesor emeritus prof. MUDr. Já−
novi Faguľovi−Lörincovi, DrSc.

Vedecká rada konaná
dňa 19. novembra 2004

• schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu
poriadku Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.;

• schválenie Správy o činnosti UPJŠ v Ko−
šiciach za akademický rok 2003/2004;

• schválenie Časového a obsahového plá−
nu Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach na
akademický rok 2004/2005;

• schválenie Poriadku pre hodnotenie výučby
študentmi a absolventmi UPJŠ v Košiciach;

• schválenie Všeobecných kritérií na ob−
sadzovanie funkcií docentov a profeso−
rov na výskumných a pedagogických pra−
coviskách s celoškolskou pôsobnosťou na
UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie ponuky študijných progra−
mov UPJŠ v Košiciach pre akademický
rok 2005/2006;

• schválenie koncepcie vytvárania centier
excelentnosti UPJŠ v Košiciach;

• schválenie návrhu na členov komisií VEGA;

Prvá profesorka anatómie na Slovensku
– MUDr. Darina Kluchová, PhD.

skúsenosti získala na Univerzite v Cambrid−
gei (Veľká Británia), kde v r. 1999 počas jed−
ného semestra pôsobila ako pedagóg pri vý−
učbe anatómie a neuroanatómie a zároveň
si osvojila metodológiu výučby anatómie na
tamojšom pracovisku. Za ďalší projekt
o metódach výučby v lekárskom vzdelávaní
bola prof. Kluchová odmenená cenou edu−
kačnej komisie vo Washingtone D.C., USA
a umiestnila sa tak v súťaži medzi finalistami
z celého sveta. V r. 2001 bola menovaná na
univerzite UCSF (University of California San
Francisco) do funkcie Associate Professor
a v tejto funkcii počas jedného roka vyučo−
vala anatómiu na univerzitách v San Fran−
ciscu a v Berkeley (USA).

Počas obdobia svojho pôsobenia na uni−
verzitách v USA sa prof. Kluchová zúčastňo−
vala viacerých aktivít zameraných na skva−
litňovanie výučby v lekárskom vzdelávaní,
ako aj na oblasť výskumu nervového systé−
mu. V novembri 2001 bola pozvaná na stret−
nutie odborníkov AAMC (Association of
American Medical Colleges) vo Washingto−
ne, D.C., zameranom na pedagogiku a na
rozvoj inovačných metód v medicínskom
vzdelávaní. V r. 2002 bola prijatá za člena
odbornej spoločnosti AACA (Association of
American Clinical Anatomists). Významným
ocenením práce prof. Kluchovej bolo v r.
2002 pozvanie na prezentáciu svojich vedec−
kých výsledkov v samostatnom bloku verej−
ných prezentácií na pôde univerzity v San
Franciscu, USA.

Výskumný záujem prof. Kluchovej sa sú−
stredil na štúdium ischémie miechy. Už v r.
1994 sa zaoberala aktuálnou problematikou
novoobjaveného neurotransmitera NO, kto−
rý sledovala prostredníctvom histochemickej
metódy NADPH−diaforázy. Túto metódu
prof. Kluchová nielen zaviedla na svojom
pracovisku, ale odovzdala ju k výskumným
účelom aj ďalším kolegom a pracoviskám
v mieste svojho pôsobenia. V experimentál−
nej oblasti prof. Kluchová vypracovala a za−
viedla používanie nového, klinicky význam−
ného modelu nekompletnej ischémie mie−
chy. Celkový počet jej vedeckých prác do−
siahol číslo 210, z toho 90 bolo publikova−
ných v zahraničných časopisoch. Tieto prá−
ce boli citované v domácich aj zahraničných
časopisoch 107−krát. Odborné práce prof.
Kluchovej opakovane získali ocenenie deka−
na fakulty LF UPJŠ v súťaži o najlepšiu pô−
vodnú publikáciu roka. Skúsenosti z experi−
mentov v tejto oblasti spracovala vo forme
monografie pod názvom Ischémia miechy.
Morfologická charakteristika a úloha NO.

Prof. Kluchová je vydatá, má dve deti.
Medzi jej hobby patrí bicyklovanie, pláva−
nie a psychológia. Avšak k jej najobľúbenej−
ším činnostiam stále patrí práca s mladými
ľuďmi, ktorým sa venuje nielen s plnou zod−
povednosťou, ale aj s potešením.
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Mgr. Daniela Džuganová sa narodila 9.
októbra 1959 v Púchove. V rokoch 1975 –
1979 navštevovala gymnázium v Púchove,
ktoré ukončila s vyznamenaním. Na zákla−
de odporúčania výchovnej poradkyne po−
kračovala v štúdiu chémie na Chemicko−
technologickej fakulte STU v Bratislave, kto−
ré však zanechala, nakoľko vždy viac inkli−
novala k humanitným vedám. Zamestnala sa
v Novinárskom študijnom ústave v Bratisla−
ve na pozícii asistent – knihovník. Práca
v tvorivom kolektíve výskumných pracovní−
kov v oblasti sociológie, psychológie, žur−
nalistiky a masmediálnej komunikácie ju
priviedla k diaľkovému štúdiu na Katedre
knihovedy a vedeckých informácií na Filo−
zofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. V roku 1982 sa vydala a pre−
sťahovala do Košíc. Jej druhým zamestná−
vateľom sa stala Štátna vedecká knižnica
v Košiciach.

Vysokoškolské štúdium ukončila na no−
vom pracovisku obhájením diplomovej
práce, ktorá bola skĺbením teórie a praxe
bibliografickej práce na úseku retrospek−
tívnej bibliografie. V roku 1983 nastúpila
ako asistentka na úsek retrospektívnej bib−
liografie a jej odborná práca spočívala v ex−
cerpcii inorečových novín a časopisov za
obdobie 1918 – 1948 na úseku Slovenskej
národnej retrospektívnej bibliografie.
V roku 1986 prešla zmenou v rámci orga−
nizačnej štruktúry a jej nová pozícia bola
funkcia vecnej klasifikátorky v Oddelení
nadobúdania a spracovania neperiodickej
literatúry, neskôr v roku 1990 vyhrala in−
terné výberové konanie na miesto vedúcej
Oddelenia kníh. Už v tomto kolektíve sa
prejavovali jej odborné a riadiace schop−
nosti, dokázala v rozhodujúcej miere
ovplyvňovať kvalitu budovaného knižnič−
ného fondu, dodávateľskej siete, pozdvih−
núť úroveň medzinárodnej výmeny doku−
mentov, aplikovať knižničné štandardy
a normy v procese akvizície a spracovania
neperiodických publikácii. Na tejto pozí−
cii bola iniciátorkou a spoluautorkou pro−
jektu „Modul neperiodické dokumenty
v oblasti automatizácie akvizície a katalo−
gizácie vo vedeckej knižnici“.

Aktuality
z Kolégia rektora UPJŠ

Kolégium rektora konané
dňa 4. októbra 2004

• prerokovanie správy o činnosti UPJŠ v
Košiciach za obdobie od 1. 8. 2003 do
31. 8. 2004;

• informácia o projekte integrácie niekto−
rých činností na UPJŠ v Košiciach;

• informácia o uzatváraní zmlúv o štúdiu
medzi UPJŠ a zahraničnými študentmi,
ktoré je potrebné evidovať na každej fa−
kulte Univerzity;

• informácia rektora o účasti na medziná−
rodnej vedeckej konferencii z oblasti ve−
rejných financií a daňového práva na
Univerzite vo Vilniuse v Litve v dňoch
21. – 25. 9. 2004.

Kolégium rektora konané
dňa 8. novembra 2004

• vyhodnotenie prijímacieho konania na fa−
kultách UPJŠ pre akademický rok 2004/2005

• prerokovanie ponuky študijných progra−
mov UPJŠ pre rok 2005/2006;

• prerokovanie návrhu programu vytvárania
centier excelentnosti UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie návrhu na prerozdelenie
účelovej dotácie na odstránenie havarij−
ných stavov budovách fakúlt a v univer−
zitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach.

Aktuality
z vedenia UPJŠ

Vedenie UPJŠ konané
dňa 27. septembra 2004

• prerokovanie Správy o činnosti UPJŠ v
Košiciach za obdobie od 1. 8. 2003 do
31. 8. 2004;

• informácia rektora o priznaní akademic−
kých titulov Univerzite P. J. Šafárika v prí−
slušných študijných programoch na Práv−
nickej a Prírodovedeckej fakulte;

• prerokovanie informatívnej správy o
predpokladanom rozsahu stavebných
prác, ktoré budú vykonané v rámci re−
konštrukcie rektorátu UPJŠ a budovy Le−
kárskej fakulty UPJŠ;

• prerokovanie dodatku č. 1 k Programu
hospodárnosti UPJŠ v Košiciach;

• informácia rektora o zahraničnej pracov−
nej ceste koncom septembra 2004 v hlav−
nom meste Litvy;

• informácia o účasti zástupcov vedenia UPJŠ
na pracovnom stretnutí rektorov, kvestorov
a členov správnych rád v Bratislave, na kto−
rom zástupcovia ministerstva školstva infor−
movali o stave reformy vysokoškolského
vzdelávania a otvorili problém kompeten−
cií Správnej rady a Akademického senátu;

Predstavujeme novú riaditeľku Univerzitnej
knižnice UPJŠ – Mgr. Danielu Džuganovú

Počas pôsobenia vo vedeckej knižnici ab−
solvovala niekoľko manažérskych kurzov
v Slovenskej technickej knižnici v Bratislave
a Slovenskej národnej knižnici v Martine.
V rámci vlastného doškoľovacieho strediska
prednášala o problematike doplňovania
a spracovania neperiodickej literatúry. Bola
členkou Rady knižnice, Akvizičnej a Auto−
matizačnej komisie, ako aj Edičnej rady kniž−
nice. V rokoch 1994 – 1996 zastupovala
knižnicu v Odbornej skupine pre legislatívu
Slovenskej asociácie knižníc. V roku 1994
bola na návrh Ministerstva kultúry SR člen−
kou odbornej skupiny, ktorá absolvovala vý−
menný pobyt vo Francúzsku. V uvedenom
období bola tiež členkou Slovenskej katalo−
gizačnej komisie pri Slovenskej národnej
knižnici v Martine a aktívne pracovala na
zavádzaní medzinárodných štandardov
(UNIMARC, ISBD, AACR2 a pod.) do kata−
logizačnej praxe vedeckých a ďalších, me−
todicky riadených knižníc.

Ako členka implementačnej skupiny a ne−
skôr členka Exekutívnej rady projektu KO−
LIN pre vytvorenie spoločnej košickej kniž−
nično−informačnej siete v rámci konzorcia
košických akademických knižníc sa aktívne
a so záujmom zúčastňovala na prácach spo−
jených s implementáciou tohto projektu do
praxe. Ako členka vedenia vedeckej knižni−
ce participovala výrazným podielom na jej
koncepciách, na rozhodovaniach o smero−
vaniach a rozvoji jednotlivých odborných
činností. Skúsenosti a poznatky prezentova−
la na odborných seminároch, konferenciách
a publikovaním príspevkov v odbornej kni−
hovníckej tlači. V roku 1996 dostala za svo−
ju vysoko odbornú prácu ocenenie a kate−
góriu „špičkový pracovník”. V roku 1997 sa
stala riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice
v Košiciach, odkiaľ po necelých dvoch ro−
koch odišla po odvolaní a „dosadení” riadi−
teľa Krajským úradom v Košiciach.

Od roku 1998 Mgr. Daniela Džuganová
pracovala v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Ko−
šiciach na pozícii vedúcej Lekárskej kniž−
nice, ako najväčšieho pracoviska knižnice.
Touto zmenou sa zmenilo aj jej odborné za−
meranie. V rámci akademickej knižnice sa
aktívne zúčastňovala na vedení a implemen−
tácii projektov v oblasti knižnično−informač−
ných systémov, viedla vzdelávacie kurzy pre
študentov. Skúsenosti s dištančným vzdelá−
vaním nadobudla pri riešení projektu PRO−
LIB TEMPUS JEP_IB 13427−98, kde bola aj
spoluautorkou príručky „Zmeny v knižni−
ciach a nevyhnutnosť riadenia zmien“.
V poslednom období nadobúda skúsenosti
s implementáciou online riešení pre www
portály, tvorbu digitálnych knižníc a pod.

Aktívne pracuje v Spolku slovenských
knihovníkov, ako členka predstavenstva, vý−
boru a tiež ako členka výboru jej Informatic−
kej sekcie. Od roku 2001 je predsedom jej 
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V dňoch 28. septembra až 1. októbra
2004 sa uskutočnilo v poradí už VI. medzi−
národné sympózium „Anthropization and
Environment of Rural Settlements. Flora and
Vegetation“ v priestoroch Učebno−výcviko−
vého zariadenia Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika v Danišovciach. Hlavným organizáto−
rom sympózia bolo vedecké a pedagogické
pracovisko UPJŠ Botanická záhrada Košice
(BZ UPJŠ) spolu s Národným parkom Sloven−
ský raj a spoločnosťou Weed biological So−
ciety. Prof. M. Újvárosi z Budapešti bol pri−
pravený viesť program vedeckého podujatia.
Garantom konferencie bol doc. RNDr. Ser−
gej Mochnacký, CSc., riaditeľ BZ UPJŠ spolu
s členmi organizačného výboru, v ktorom
boli prof. Ing. A. Terpó, DrSc. – Budapešť,
Dr. Ing. P. Kelbel – BZ UPJŠ, Ing. I. Leskó –
Mád, Dr. M. Shevera – Kijev, RNDr. I. Jarolí−
mek, CSc. – BÚ SAV Bratislava, prof. Dr. K.
Latowski – Poznań. Zámerom sympózia bolo
prejednať aktuálne otázky antropických vply−
vov v životnom prostredí, ktoré sa prejavujú
synantropizáciou vegetácie v prírodných a
antropicky pozmenených biotopoch a ich
dopad na biodiverzitu.

Na sympóziu sa zúčastnili vedeckí a od−
borní pracovníci zo šiestich krajín (Česká re−
publika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Ukra−
jina a Rusko) v počte 34 osôb. V prednese−
ných referátoch predstavili aktuálne informá−
cie o synantropnej vegetácii a svoje skúse−
nosti pri bádaní vplyvu antropizácie na vy−
brané zložky bioty v terestrických ekosysté−

• informácia o vyhlásení 3. kola na podá−
vanie projektov v rámci Európskej asoci−
ácie univerzít zameraných na manažment
kvality v šiestich oblastiach akademic−
kých činností;

• odsúhlasenie možnosti uzavrieť zmluvu o
budúcej zmluve na ubytovanie študentov
UPJŠ po dobu minimálne 3 rokov v uby−
tovni KOSMALT Košice medzi UPJŠ v
Košiciach a firmou KOSMALT Košice, kto−
rá poskytuje študentom UPJŠ ubytovanie
bez možnosti zmeny ceny za ubytovanie;

Vedenie UPJŠ konané
dňa 4. októbra 2004

• informácia o organizovaní 10. ročníka
akcie Študentská kvapka za účelom od−
beru krvi v dňoch 11. 10. – 17. 11. 2004,
ktorý organizuje Slovenský Červený Kríž;

• informácia o prevádzkovom poriadku
internetovej siete ŠD na Medickej 4, 6 a
Popradskej ul. v Košiciach.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 11. októbra 2004

• prerokovanie návrhu doplnku zmien v
Domovom a ubytovacom poriadku ŠDaJ
UPJŠ v Košiciach;

• informácia o pracovnej návšteve prorek−
tora prof. Sagana z Univerzity Rzeszow
na rektoráte dňa 7. 10. 2004. V rámci
stretnutia bol prerokovaný projekt na roz−
šírenie spolupráce v rámci programu
Erasmus/Mundus a príprava študijného
programu Európske štúdie;

• informácia o plánovanom stretnutí pred−
staviteľov poľských a slovenských univer−
zít, ktoré sa uskutoční v novembri 2004
Medzilaborciach. Stretnutie organizova−
né MŠ SR je zamerané na prehĺbenie spo−
lupráce a účasť v spoločných progra−
moch. UPJŠ bola vybraná pre toto stret−
nutie ako jedna z troch slovenských uni−
verzít s dobrou úrovňou slovensko−poľ−
skej spolupráce.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 18. októbra 2004

• prerokovanie Smernice č. 6/2004 o rea−
lizácii vnútornej kontroly na UPJŠ v Ko−
šiciach a jej súčastiach;

• informácia o žiadosti Akreditačnej komi−
sie vlády SR vo veci doplnenia Hodno−
tiacej správy pre študijný program 3. stup−
ňa − Fyziológia živočíchov na Prírodove−
deckej fakulte UPJŠ;

• informácia o stanovisku Ministerstva škol−
stva SR z 21. 1. 2003 a Ministerstva prá−
ce, sociálnych vecí a rodiny z 2. 5. 2002
k otázke zaraďovania do platových tried
vysokoškolských učiteľov;

• informácia o zaslaní návrhu Ministerstvu
školstva SR na ocenenie Cena ministra
školstva za vedu a techniku;

• prerokovanie otázok týkajúcich sa zria−
ďovania centier excelentnosti na UPJŠ,

Prednáša riaditeľ Botanického ústavu SAV
Bratislava RNDr. I. Jarolímek, CSc.

Účastníci medzinárodného sympózia v Danišovciach

Krajskej pobočky v Košiciach. Jej organizač−
né a komunikačné schopnosti a znalosti sa
prejavili aj pri organizovaní medzinárodných
seminárov a sympózií (INFOS, CASLIN) kde
pôsobila ako organizačný garant.

Uznaním práce Mgr. Daniely Džugano−
vej bolo menovanie za členku výberovej
komisie grantového programu MK SR ProSlo−
vakia – Podprogram pre knižnice a tiež člen−

stvo v Národnej komisii pre služby – porad−
ný orgán Slovenskej národnej knižnice
v Martine.

Mgr. Daniela Džuganová je vydatá, man−
žel je projektant – statik, má dve deti a vo
voľnom čase sa venuje rodine, rada číta
a chodí do prírody. Ako však sama hovorí,
má to šťastie v živote, že práca je jej najväč−
ším koníčkom.

Medzinárodné sympózium

„Anthropization and Environment of Rural
Settlements. Flora and Vegetation“

moch. K prednáškam bola živá a tvorivá dis−
kusia, ktorá prispela k prehĺbeniu poznatkov
jednotlivých problémov. Celkovo odznelo 26
prednášok a ďalšie informácie boli predsta−

vené na piatich posteroch. Súčasťou sympó−
zia boli dve terénne exkurzie. Prvá bola situ−
ovaná do prekrásneho prostredia Národné−
ho parku Slovenský raj. Na trase Čingov –
Tomašovský výhľad – Kláštorisko – Podlesok
mali účastníci exkurzie možnosť zoznámiť sa
pod odborným vedením RNDr. A. Leskovian−
skej s prírodným bohatstvom a rôznorodos−
ťou flóry a biotopov okolia trasy exkurzie.
Druhá terénna exkurzia sa uskutočnila na tra−
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návrhov na členov komisií VEGA a krité−
rií na habilitácie docentov a na vymeno−
vanie profesorov;

• informácia o pracovnom stretnutí v rám−
ci európskej tematickej siete organizova−
nej Európskou asociáciou univerzít zame−
ranej na manažment kvality dokto−
randských študijných programov za účas−
ti našej univerzity, ktoré sa uskutočnilo v
dňoch 15. a 16. októbra 2004 v Bruseli.
Na stretnutí prezentovali jednotlivé uni−
verzity SWOT analýzy jedného z troch
problémov (student training, supervisor
training, quality structures, cultures, pro−
cesses). V tejto európskej tematickej sieti
je zastúpených 9 univerzít, z toho 8 z
krajín Európskej únie. Výsledkom projek−
tu budú odporúčania pre EUA a minis−
trov školstva krajín EU pre zabezpečenie
kvality doktorandského štúdia s dôrazom
na príklady „dobrej praxe”.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 25. októbra 2004

• prerokovanie Smernice o zásadách vyda−
vateľskej činnosti na UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie návrhu Smernice č. 5/2004
pre zabezpečenie ochrany hnuteľného a
nehnuteľného majetku vo vlastníctve
UPJŠ v Košiciach, platná pre fakulty, Rek−
torát, výskumné a pedagogické pracovis−
ká, informačné pracoviská a účelové za−
riadenia UPJŠ v Košiciach;

• informácia o podaní projektu do európ−
skej tematickej siete Európskej asociácie
univerzít zameranej na manažment kva−
lity riadenia;

• informácia o potrebe vykonania kontro−
ly zmlúv uzatvorených medzi fakultami
a zahraničnými agentúrami sprostredku−
júcimi štúdium zahraničných študentov
– samoplatcov pred 1. 4. 2002.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 8. novembra 2004

• prerokovanie návrhu Prevádzkového po−
riadku www stránok UPJŠ v Košiciach;

• prerokovanie správy o ponuke študijných
programov UPJŠ v Košiciach pre akade−
mický rok 2005/2006;

• vyhodnotenie prijímacieho konania na fa−
kultách UPJŠ pre akademický rok 2004/
2005;

• prerokovanie návrhu programu vytvárania
centier excelentnosti UPJŠ v Košiciach;

• informácia o odporúčaní Ministerstva
školstva SR uplatniť vo výučbe na fakul−
tách UPJŠ dohovor OSN o odstránení
všetkých foriem diskriminácie žien;

• prerokovanie návrhu na úpravu limitov
finančných prostriedkov na telefónne lin−
ky na rok 2004;

• prerokovanie návrhu na prerozdelenie
účelovej dotácie na odstránenie havarij−
ných stavov na budovách fakúlt a uni−
verzitných pracoviskách UPJŠ v Koši−
ciach;

se Sivá brada – Spišský hrad – Dreveník. V
národnej kultúrnej pamiatke Spišský hrad sa
mali možnosť účastníci exkurzie zoznámiť s
odborným výkladom sprievodcu o histórii
hradu a zistiť vplyv synantropizácie v jeho
priestoroch. V národných prírodných rezer−
váciách na Sivej brade a Dreveníku si pre−
zreli vegetáciu rezervácie zoznámili sa so
zaujímavými, chránenými a ohrozenými
druhmi slanomilnej a kalcifilnej flóry.

Pri ukončení sympózia bolo dohodnuté
pokračovať v ďalších sympóziách v dvojroč−

ných intervaloch. Najbližšie sympózium zor−
ganizujú kolegovia z Maďarska v roku 2006.
Prednesené materiály zo VI. sympózia budú
publikované vo vedeckom periodiku THAI−
SZIA. Journal of Botany, Suppl. 1, vol. 15,
no. 1, 2005.

Na tomto mieste treba poďakovať orga−
nizátorom sympózia, účastníkom a sponzo−
rom, ktorí prispeli k vydarenému podujatiu.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

AIS – produkt spolupráce
vysokých škôl

História Akademického informačného sys−
tému (ďalej len AIS) sa začala písať v roku
1997, keď Prírodovedecká fakulta UPJŠ (ďalej
len PF UPJŠ) začala transformáciu systému štú−
dia na kreditovú formu. Jadrom celého systé−
mu mali byť subsystémy na riadenie štúdia,
ale ambíciou vývojového tímu bolo vyvinúť
komplexný systém, ktorý by postupne umož−
nil integrovať a riadiť väčšinu dátových tokov
v rámci univerzity. Jednotlivé časti AIS boli
postupne nasadzované do rutinnej prevádz−
ky od septembra 1998. Viac informácií o jed−
notlivých fázach vývoja AIS je možné nájsť v
prácach [3], [4], [5], [6], [7]. Technologická
platforma AIS je popísaná v [1] a [2].

AIS bol v prvých fázach vyvíjaný v rámci
projektov TEMPUS a požiadavky na systém
boli konzultované s ďalšími partnermi v rámci
projektov. Aj keď sa v prvých fázach uvažo−
valo najmä o implementácii AIS na PF UPJŠ
v Košiciach a Prírodovedeckej fakulte UK v
Bratislave. Postupom času sa však ukázalo,
že systém je dostatočne univerzálny a mal
by vyhovovať aj ďalším vysokým školám.
Ďalšou nespornou výhodou systému bolo, že
PF UPJŠ ako jedna z prvých na Slovensku
komplexne implementovala ECTS štandardy
do systému štúdia na 1. a 2. stupni vysoko−
školského vzdelávania.

Vzhľadom na rastúci záujem o AIS, za−
čala PF UPJŠ uvažovať o podmienkach, za
akých môžu AIS používať iné vysoké školy.
Keďže projekt bol od začiatku chápaný aka−
demicky, využíval podporu zo zdrojov Eu−
rópskej únie, bolo prijaté rozhodnutie, že AIS
bude ďalej poskytovaný len za náklady, kto−
ré sú nevyhnutné na základnú transformáciu
dát, inštaláciu a konfiguráciu prostredia a
zaškolenie prvých používateľov. Navyše PF
UPJŠ vyšla v ústrety záujemcom i tým, že
začala podporovať rôzne databázové a ope−
račné systémy, čím umožnila ešte viac znížiť
prvotné investície potrebné na implementá−
ciu AIS. Postupne je zdokonaľovaný systém
evidencie reklamácií a nových požiadaviek,
spôsobu vykonávania reinštalácií a poskyto−
vania podpory používateľov bez zvyšovania
nárokov na ľudské kapacity.

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
– minulosť, prítomnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja

Úspechy a neúspechy
pri implementácii AIS
na vysokých školách

Úspech vývoja a implementácie AIS na
UPJŠ (a predovšetkým PF UPJŠ) spočíval naj−
mä v tom, že AIS bol od počiatku podporo−
vaný akademickými funkcionármi. Nasadzo−
vanie AIS bolo vždy sprevádzané aj prísluš−
nými systémovými opatreniami a vedenie PF
UPJŠ vždy aktívne pristupovalo k využíva−
niu AIS.

Vychádzajúc z týchto skúseností boli
všetci noví používatelia AIS vždy upozorňo−
vaní, že pri implementácii AIS treba myslieť
najmä na to, že:
• AIS predstavuje zmenu v systéme riade−

nia štúdia, fakulty a univerzity ako celku,
preto mnohé dátové toky a procesy je
potrebné zmeniť a prehodnotiť;

• implementácia AIS nemá nádej na úspech
bez aktívnej podpory vedenia fakulty/uni−
verzity, implementácia AIS sa nemôže do−
stať iba do polohy implementácie nových
informačných technológií;

• pri implementácii AIS netreba podceniť
rezistenciu používateľov voči zavádzaniu
noviniek, ale ani pasívny alebo dokonca
negatívny vzťah osôb, ktoré vyvíjali, resp.
prevádzkovali predchádzajúce systémy.
Keďže AIS bol ďalej poskytovaný na ne−

komerčnom princípe, PF UPJŠ nemôže po−
skytovať taký servis alebo podporu ako je to
v prípade komerčného projektu. Logicky sa
tým časť bremena súvisiaceho so školením a
podporou bežných používateľov, testovaním
a údržbou systému a riešením problémových
situácií presúva do pôsobnosti VŠ, ktorá sa
rozhodla AIS používať. Na druhej strane majú
používatelia AIS často výrazne nadštandard−
ný servis, keď mnohé problémy alebo nové
požiadavky sú vybavené v priebehu doslova
niekoľkých minút bez akýchkoľvek finanč−
ných tokov.

AIS bol postupne implementovaný na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Pre−
šovskej univerzite v Prešove. AIS využívajú i
na Ekonomickej fakulte Technickej univer−
zity v Košiciach a skúsenosti s ním majú i na
Teologickej fakulte Katolíckej univerzity 
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• informácia o udelení Ceny ministra škol−
stva SR za vedu a techniku za rok 2004 v
kategórii Významné výsledky mladých
zamestnancov a vývoja do 35 rokov
RNDr. Erikovi Sedlákovi, PhD., vysoko−
školskému učiteľovi UPJŠ v Košiciach,
ktorý pôsobí v Ústave chemických vied
na Katedre biochémie Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ v Košiciach;

• informácia o schválení žiadostí o poskyt−
nutie nenávratného finančného príspev−
ku z Európskeho sociálneho fondu k pro−
jektom Využitie e−learningu v dištančnom
vzdelávaní na UPJŠ v Košiciach a Vzde−
lávanie učiteľov prírodovedných predme−
tov so zameraním na IKT a moderné tren−
dy vo vyučovaní;

• informácia o voľbách študentov do Štu−
dentskej internátnej rady UPJŠ;

• informácia o počte prijatých doktorandov
pre III. stupeň vysokoškolského vzdelá−
vania na fakultách UPJŠ v dennej a ex−
ternej forme doktorandského štúdia pre
akademický rok 2004/2005.

Vedenie UPJŠ konané
dňa 15. novembra 2004

• prerokovanie návrhu na zakúpenie licen−
cie na Proquest 5000 International, uce−
lenej kolekcie 16 databáz, sprístupňujú−
cej plné texty článkov z periodík od roku
1987 a abstraktov článkov od roku 1971;

• informácia Ministerstva školstva SR o vy−
tvorení Národného tímu bolonských pro−
motérov s možnosťou zástupcov UPJŠ pria−
mo kontaktovať bolonských promotérov;

• informácia rektora o stretnutí s ministrom
zdravotníctva SR R. Zajacom, ktorého
obsahom bola o. i. aj účasť Univerzity v
transformácii fakultných nemocníc na
akciové spoločnosti;

• informácia o ideovom projekte rozvoja
telehomeworkingu na vysokých školách
a pracoviskách SAV v Košiciach s pred−
pokladom prevádzkovania WiFi (šírenie
signálu mikrovlnovou technikou).

Vedenie UPJŠ konané
dňa 22. novembra 2004

• prerokovanie informatívnej správy o pre−
šetrení vlastníckych vzťahov k pozemkom
Botanickej záhrady UPJŠ;

• informácia o čerpaní finančných prostried−
kov za telefónne linky zamestnancami
Rektorátu UPJŠ;

• informácia o pracovnej zahraničnej ces−
te v dňoch 16. – 17. 11. 2004 na
Rzeszowskej univerzite. Zástupcovia kon−
zorcia univerzít rokovali o príprave ma−
gisterského študijného programu Erasmus
Mundus Európske štúdie, rámcovom ob−
sahu študijného programu, príspevku jed−
notlivých členov konzorcia a časovom
harmonograme jeho prípravy;

• informácia o podnikateľskom zámere na
prenájom bufetu na Šrobárovej ul. v Ko−
šiciach.

v Ružomberku. V priebehu druhého polroka
2004 začne AIS používať i Univerzita veteri−
nárskeho lekárstva v Košiciach.

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že
nasadenie AIS na všetkých univerzitách bolo
úspešné. Predovšetkým na UKF v Nitre a PU
v Prešove sa stretlo s pochopením vedenia
univerzity i informatickej obce a postupne
boli, resp. sú do života zavádzané jednotli−
vé subsystémy AIS. Na UMB v Banskej Bys−
trici je AIS v podstate tiež intenzívne využí−
vaný viacerými fakultami, hoci reakcie a skú−
senosti používateľov neboli vždy iba pozi−
tívne. Tu však treba poznamenať, že bežný
používateľ väčšinou nevie posúdiť, či prob−
lém s výkonnosťou či funkčnosťou systému
súvisí s nedostatočnou priechodnosťou sie−
te, poddimenzovaným aplikačným alebo da−
tabázovým serverom.

Všetky univerzity, ktoré začali používať
AIS prispeli, minimálne podnetmi, k ďalšie−
mu rozvoju AIS. Tak napríklad na podnet PU
vznikol subsystém Ubytovanie, UKF prispela
výrazne k rozšíreniu funkčnosti subsystémov
Prijímacie konanie a Študijné programy. V tro−
chu inej pozícii je používanie AIS na Ekono−
mickej fakulte TU Košice, ktorá spolu s AIS
používa i systém Študent(ka) TU. Tu bolo hlav−
ne odskúšané previazanie AIS so statickou
WWW prezentáciou, rozvrhom hodín, pub−
likačným systémom a vo výhľade je spoluprá−
ca na doplnení AIS o prvky elektronickej bez−
pečnosti a prvky kontroly kvality riadenia. Viac
o skúsenostiach z používania AIS na EkF TU
Košice je možné nájsť v [8].

Implementácia AIS – systémová
zmena v živote univerzity

Ako už bolo spomenuté, implementáciu
AIS nemožno chápať iba ako zavádzanie in−
formačných technológií do riadenia univer−
zity. Ide predovšetkým o štandardizáciu in−
formačných tokov, riadiacich procesov. AIS
výrazne napomáha k odbúraniu duplicitnej
práce, umožňuje prístup k informáciám v re−
álnom čase a vo väzbách a súvislostiach, kto−
ré bolo doteraz ťažko sprístupniť.

Napriek týmto nesporným výhodám si tre−
ba uvedomiť, že pozitívne výsledky z použí−
vania AIS pocíti tak bežný používateľ ako aj
riadiaci pracovník po určitom čase – odha−
dom po dvoch rokoch prevádzky. Obdobie
nábehu je predovšetkým obdobím zbierania
skúseností, zručnosti ako aj vytvárania dát.
Aj tie najviac prepracované funkcie sú totiž
zbytočné alebo prakticky nepoužiteľné, ak
nie sú k dispozícii dáta v požadovanom
množstve a štruktúre.

Nevyhnutnú zmenu myslenia azda najviac
vyžaduje tvorba študijných programov. Tu tre−
ba prejsť od „nalinkovanej“ formy štúdia ku
variabilnej ponuke študijných programov a
rôznym trajektóriám štúdia. Mnohí si pod im−
plementáciou kreditového systému predstavu−
jú iba doplnenie kreditov ku jednotlivým pred−
metom a v tomto omyle zotrvávajú dodnes. V
takom prípade naozaj nepotrebujú vymože−
nosti AIS, ale môžu zotrvať pri používaní do−

teraz existujúcich informačných systémov (ich
častí). Situácia je úplne odlišná, ak študijný
program pozostáva z blokov predmetov, kto−
ré je možné rôzne variovať. Vtedy dochádza
k situácii, že prakticky každý študent má indi−
viduálny študijný program a vzrastajú nároky
na spracovanie zápisných listov, kontrolu spl−
nenia podmienok pre postup do ďalšieho roč−
níka, tvorbu rozvrhu a pod. AIS všetky tieto
aktivity podporuje, a tak ich pomáha uvádzať
do života. Navyše AIS zavádza poriadok a ne−
podporuje výnimky a neštandardné riešenia,
čo sa zväčša pozitívne prejaví po určitom
období.

Komplexnosť a univerzálnosť

Komplexnosť AIS spočíva v tom, že nie je
obmedzený na zápis predmetov, evidencie
hodnotenia z nich a následne niekoľkých vý−
stupných zostáv, ale pokrýva všetky funkcie,
ktoré sú potrebné pre riadenie štúdia (na 1.,
2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania).
Aj keď možnosti AIS sú už v súčasnosti veľmi
veľké, systém je neustále rozvíjaný a dopĺňa−
ný o nové funkcie a možnosti na základe po−
žiadaviek používateľov (často z partnerských
univerzít, ktoré AIS používajú). Funkcionalita
AIS nie je obmedzená iba na riadenie štúdia,
ale postupne vznikajú nové subsystémy a
funkcie, tak aby prostredníctvom AIS získali
študenti, učitelia i riadiaci pracovníci praktic−
ky všetky potrebné informácie.

Subsystémy, ktoré sú v súčasnosti v pre−
vádzke, je možné rozdeliť do nasledujúcich
skupín:

Subsystémy na riadenie štúdia:
• Prijímacie konanie (príprava, realizácia

a vyhodnotenie prijímacieho konania s
možnou väzbou na externé systémy, vý−
stupy pre UIP a pod.).

• Evidencia štúdia (zápisné listy, priebež−
né hodnotenie, skúšky a záverečné skúš−
ky, záverečné práce, študentská anketa a
pod.).

• Doktorandské štúdium (administrácia
tém, školiteľov, dizertačných skúšok a
pod.).

• Študijné programy (tvorba ponuky pred−
metov, tvorba študijných programov, in−
formačné listy predmetov, elektronická
nástenka predmetov s možnými väzba−
mi na e−learningové systémy a pod.).

• Rozvrh (tvorba rozvrhových akcií, tvor−
ba rozvrhu, rezervácia miestností, dopl−
nenie rozvrhu o jednorazové a individu−
álne akcie, výstupy a pod.).
Ďalšie akademické činnosti:

• Ubytovanie (evidencia žiadosti o ubyto−
vanie, pridelenie ubytovania, administrá−
cia ubytovaných, sledovanie platieb a
pod.).

• Veda a výskum (evidencia publikačných
výstupov a vedeckých aktivít, evidencia
grantov, kvalifikačný rast a pod.).

• Prezentácia univerzity (podpora pre pre−
zentáciu jednotlivcov i organizačných
zložiek na internete s využitím dát spra−
covávaných v informačnom systéme).
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Doplnkové riadiace činnosti:
• Administratívny systém (zverejňovanie

dokumentov a oznamov v elektronickej
podobe cieleným skupinám používate−
ľov, evidencia došlej a odoslanej pošty,
evidencia rôznych typov žiadaniek a re−
klamácií a pod.).

• Riadenie ľudských zdrojov (evidencia za−
mestnancov, zaraďovanie na pracovisko,
dochádzka, objednávky stravných lístkov
s väzbami na externé informačné systé−
my a pod.).

• Ekonomické prehľady (on−line sledovanie
čerpania finančných prostriedkov s veľ−
mi jemnou štruktúrou delenia, zálohové
a priebežné čerpanie, blokovanie prečer−
pania finančných prostriedkov, eviden−
cia služobných ciest, objednávok, faktúr,
tlačové výstupy a pod.).

• Čierna skrinka (nástroj na anonymné/ne−
anonymné riešenie chúlostivých problé−
mov a informovanie akademickej obce o
spôsobe riešenia).
Servisné činnosti:

• Správa používateľov (štandardné funkcie
na správu používateľov AIS a riadenie hie−
rarchie prístupov do AIS).

• Správa číselníkov (štandardné funkcie na
štandardizáciu a parametrizáciu systému).
Univerzálnosť AIS možno doložiť tým, že

je využívaný na piatich rôznych univerzitách
a predovšetkým na takmer dvadsiatich fakul−
tách rôzneho charakteru. Nájdeme medzi
nimi lekársku fakultu, prírodovedné fakulty,
humanitné, čiastočne umelecké, ekonomic−
ké i teologické fakulty. AIS je dostatočne pa−
rametrizovateľný a všeobecný nato, aby kaž−
dá z fakúlt mohla plnohodnotne realizovať
svoje zámery. Na jednotlivých univerzitách
existuje bakalárske, magisterské i doktorand−
ské štúdium, ako aj rôzne formy celoživot−
ného vzdelávania. Zvláštnosťou nie je ani
medziodborové štúdium, medzifakultné štú−
dium alebo viackolové prijímacie konanie.
Častokrát je na základe opodstatnených po−
žiadaviek doplnená nová funkcionalita, pri−
čom však platí zásada, že AIS je len jeden a
každá požiadavka musí byť integrovaná tak,
aby nevytvárala nové vetvy, ale stala sa in−
tegrálnou (ak treba parametrizovateľnou) sú−
časťou AIS.

Čo oceňujú používatelia

Po prekonaní počiatočnej nedôvery k AIS
sa ukazuje, že ho používatelia prijímajú v
zásade pozitívne. Evidentným sprievodným
znakom je i zvýšenie počítačovej gramotnos−
ti, zlepšenie vybavenia jednotlivých organi−
začných zložiek výpočtovou technikou a
zlepšenie infraštruktúry. Bežní používatelia
sa postupne dostávajú z pozície pasívnych
používateľov do pozície zadávateľov kon−
štruktívnych požiadaviek na zlepšenie a roz−
šírenie systému.

Z našich skúseností by sme chceli zdô−
razniť niekoľko pozitívnych aspektov:
• z pohľadu riadiacich pracovníkov: okam−

žitá dostupnosť detailných či agregova−

ných spracovávaných informácií a ich
vzájomných väzieb.

• z pohľadu študijného oddelenia: odbú−
ranie duplicitných činností, automatické
kontroly a výpočty, okamžité prehľady o
aktuálnych študijných výsledkoch štu−
denta, dostupnosť všetkých výstupov de−
finovaných vysokoškolským zákonom a
príslušnými vyhláškami, delimitácia mno−
hých činností zo študijného oddelenia na
iné súčasti univerzity.

• z pohľadu učiteľa: zjednodušenie koor−
dinácie výučby (zvlášť evidentné je to
napr. na LF UPJŠ, kde sú jednotlivé pred−
mety zabezpečované viacerými klinika−
mi, ktoré sú distribuované v rôznych čas−
tiach mesta), štandardizácia komunikácie
medzi učiteľom a študentom (priebežné
hodnotenie, skúšky, …), učiteľom a štu−
dijným oddelením (skúšky, …), možnosť
on−line prístupu k dôležitým informáci−
ám rôzneho typu (obsadenie miestností,
rozvrh, študijné programy, zoznamy štu−
dentov, …).

• z pohľadu študenta: dostupnosť mnohých
informácií (napr. výsledky priebežných
písomiek, akceptácia na predmet, študij−
né materiály), resp. možnosť zrealizovať
mnohé úkony súvisiace so štúdiom z ľu−
bovoľného miesta pripojeného do siete
Internet (ak to dovoľujú bezpečnostné na−
stavenia) ako sú napr. tvorba osobného
študijného plánu a rozvrhu, prihlasova−
nie na skúšky, komunikácia s učiteľom
prostredníctvom elektronickej nástenky.

• z pohľadu administrátora: takmer nulové
nároky na administráciu klientskych po−
čítačov, parametrizovateľnosť a variabil−
nosť systému.

Budúcnosť

AIS je v súčasnosti plnohodnotne prevádz−
kovaný na štyroch univerzitách, v súčasnosti
sa pripravuje implementácia na piatej univer−
zite a parciálne ho využívajú aj niektoré fa−
kulty ďalších univerzít. Na základe ohlasov z
rôznych prezentácií je jasné, že AIS je (toho
času jediným) vhodným riešením aj pre ďal−
šie slovenské univerzity. Rozhodovanie uni−
verzít je však ovplyvnené čakaním na ďalšie
kroky MŠ SR, ktoré priamo alebo prostredníc−
tvom združenia AIS avizovalo podniknutie
zásadných krokov v oblasti riešenie budúc−
nosti univerzitných informačných systémov na
slovenských vysokých školách.

Zo skúsenosti univerzít, ktoré implemen−
tovali a používajú AIS, že akékoľvek nové rie−
šenie je možné uviesť do života nie v priebe−
hu niekoľkých týždňov či mesiacov, ale ro−
kov. Navyše je jasné, že vývoj informačné−
ho systému mimo akademického prostredia
bude podstatne nákladnejší ako bol vývoj na
univerzitách a skúsenosti z mnohých iných
projektov ukazujú, že aj použiteľnosť také−
hoto riešenia je často problematická. Prob−
lematická môže byť aj koordinácia vývoja tak,
aby vznikajúce riešenie bolo vyhovujúce pre
(takmer) všetky slovenské vysoké školy.

Na koordinačnom stretnutí zástupcov
univerzít používajúcich AIS v júni 2004 jed−
noznačne zaznelo, že UPJŠ, UKF, PU sú jed−
noznačne za ďalší rozvoj a používanie AIS
na ich univerzitách. UMB sa rozhodla mini−
málne ďalší rok používať AIS a novým prí−
rastkom do rodiny používateľov AIS je UVL.
EkF TU Košice intenzívne zavádza AIS v ta−
kých oblastiach, ktoré nie sú alebo sú nevy−
hovujúco pokryté systémom Študent(ka).
Všetky zúčastnené univerzity považujú AIS
za osvedčené a vhodné riešenie aj pre ďalšie
slovenské vysoké školy, ktoré by malo byť
zodpovedajúco účelovo podporované zo
strany MŠ SR. Pritom nie je vylúčené, aby na
Slovensku existovalo aj alternatívne riešenie,
ktoré by len stimulovalo ďalší rozvoj a zdo−
konaľovanie AIS. AIS by navyše mohol okam−
žite slúžiť ako jadro pre budúci informačný
systém celého rezortu vysokého školstva.

Abstrakt. Akademický informačný systém
(AIS) je komplexný informačný systém vyso−
kej školy, ktorý podporuje predovšetkým
všetky činnosti spojené s riadením prvého a
druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Po
dobrých skúsenostiach s nasadením AIS na
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
bol postupne implementovaný aj na ďalších
slovenských univerzitách a počet jeho pou−
žívateľov sa naďalej rozrastá. AIS nepredsta−
vuje iba elektronickú podporu pre riadenie
univerzity, ale znamená tiež systémovú zme−
nu v organizácii života a chodu univerzity.

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prorektor pre vedeckú činnosť a informačné technológie
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Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Túto
starú pravdu si mohli overiť študenti Práv−
nickej fakulty počas návštevy Súdneho dvo−
ra Európskych spoločenstiev v Luxemburgu
v dňoch 25. − 26. októbra 2004.

Právnická fakulta má vo svojom študij−
nom programe už niekoľko rokov zaradený
študijný predmet Európske právo, v ktorom
získavajú študenti základné vedomosti
o podstate Európskej únie a Európskych spo−
ločenstiev, o ich fungovaní, orgánoch
a hlavne o charaktere práva, ktoré tieto sub−
jekty vytvárajú. Získané poznatky potom
využívajú pri štúdiu tradičných právnych
disciplín, ako je napr. obchodné alebo ob−
čianske právo, ktoré vstupom Slovenskej re−
publiky do Európskej únie získavajú výraz−
ný európsky rozmer.

Návšteva Súdneho dvora Európskych spo−
ločenstiev sa uskutočnila na základe pozva−
nia doc. JUDr. Jána Klučku, CSc., ktorý pô−
sobí na Katedre medzinárodného práva na−
šej fakulty, bol sudcom Ústavného súdu Slo−
venskej republiky a v súčasnosti je sudcom
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.
Študenti mali takto možnosť nazrieť „do vnút−
ra“ tohto súdu, ktorého hlavnou úlohou je
dbať na dodržiavanie komunitárneho práva
pri jeho výklade a aplikácii. Činnosť inštitú−
cie im priblížili referendári doc. JUDr. Jána
Klučku, CSc. a JUDr. Daniela Švábyho, kto−
rý je zástupcom Slovenskej republiky na ďal−
šej súdnej inštitúcii Európskych spoločenstiev
a to na Súde prvého stupňa.

Zaujímavé bolo aj predstavenie činnosti
slovenskej prekladateľskej divízie na Súdnom
dvore Európskych spoločenstiev. Na rozdiel
od iných orgánov Európskej únie a Európ−
skych spoločenstiev, kde prevláda používa−
nie anglického jazyka, v tejto inštitúcii je vnú−
torným pracovným jazykom francúzština.
Preto každý, kto má záujem o prácu, či už
na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev,
alebo na Súde prvého stupňa, musí tento ja−
zyk ovládať.

Študenti Právnickej fakulty na návšteve
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Určite veľkým zážitkom bola účasť na
súdnom pojednávaní o predbežnej otázke,
ktorú Súdnemu dvoru predložil taliansky sud−
ca v súvislosti s výkladom rámcového roz−
hodnutia.

Priebeh celej návštevy bol veľmi dobre
zorganizovaný, za čo patrí poďakovanie doc.
JUDr. Jánovi Klučkovi, CSc. a jeho referen−
dárom, a to hlavne Juliane Pogáčovej a Pet−
rovi Pechovi. Samozrejme, že poďakovanie
patrí aj vedeniu Právnickej fakulty UPJŠ.

Niektorým študentom priniesla návšteva
okamžitý efekt, pretože svoje poznatky mohli
zužitkovať pri spracovaní svojich diplomo−
vých prác. Niektorí zasa získali inšpiráciu na
ďalšie štúdium európskeho práva. K tomu, čo
im táto návšteva dala, sa študenti anonymne
vyjadrili v ankete, ktorú sme zorganizovali
počas spiatočnej cesty. Myslíme si, že ich ná−
zory hovoria samé za seba a nie je potrebné
k tomu nič dodávať.

Tu sú niektoré ich vyjadrenia:
• Pobyt v Luxemburgu bol prínosom

a možnosťou prehĺbiť si vedomosti z eu−
rópskeho práva. Mali sme možnosť vidieť
Súdny dvor z iného pohľadu, zo zákuli−
sia, čo nemá možnosť každý smrteľník.
Dozvedeli sme sa veľa praktických infor−
mácií o činnosti Súdneho dvora a Súdu
prvej inštancie. Som naozaj rada, že som
mala možnosť zúčastniť sa tejto návštevy
a pritom si pozrieť historické centrum
a pamätihodnosti Luxemburgu.

• Pracovná cesta v Luxemburgu mala pre
mňa ako študenta práva veľký význam.
Jednak z hľadiska osobnej motivácie a ta−
kisto z hľadiska možnosti vidieť fungova−
nie Súdneho dvora a Súdu prvej inštan−
cie. Okrem toho sme mali možnosť spo−
znať Luxemburg ako historické mesto.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tejto vydarenej akcie.

• Som veľmi rád, že som mal možnosť zú−
častniť sa exkurzie v Luxemburgu a navští−
viť Súdny dvor. Okrem iného som sa pre−

Študenti pred budovou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a
demokraciu, ktorý bol v minulosti známy ako
Medzinárodný deň študentstva, prijal rektor
prof. JUDr. V. Babčák, CSc., dňa 15. novem−
bra 2004 najlepších študentov UPJŠ v CAM
klube na Medickej ul. č. 4 v Košiciach.

Rektor vyjadril poďakovanie za výborné
študijné výsledky, aktivitu v študentských
spolkoch a organizáciách a vzornú reprezen−
táciu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach týmto študentom:
− Hudáková Zuzana, Francanová Denisa,

Lazarová Viktória, Macurová Daniela,
Muráriková Zuzana (Lekárska fakulta);

− Bc. Dvorský Marián, Bc. Raschmanová
Jana, Bc. Starostová Mária (Prírodove−
decká fakulta);

− Babčáková Katarína, Sarvaš Matúš,
Tóthová Marianna, Varholáková Niki
(Právnická fakulta);

− Béreš Dominik, Cesneková Lucia, Čačo−
vá Anna, Repáková Zuzana, Smolejová
Jana (Fakulta verejnej správy);
Akademickí funkcionári Univerzity a čle−

novia Kolégia rektora UPJŠ sa spoločne s oce−
nenými študentmi stretli pri slávnostnom
obede v priestoroch CAM klubu Študentské−
ho domova na Medickej ul. 4 v Košiciach.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

Rektor prijal najlepších
študentov UPJŠ

Rektor UPJŠ vyjadril poďakovanie študentom
UPJŠ za výborné študijné výsledky, aktivitu
v študentských spolkoch a vzornú reprezen−
táciu univerzity

Ocenení študenti UPJŠ pri slávnostnom obe−
de v CAM−klube



15UNIVERSITAS Šafarikiana

svedčil, že Slovensko je v tejto významnej
inštitúcii zastúpené skutočnými odborník−
mi, ktorí ho reprezentujú iba v tom najlep−
šom svetle. Táto návšteva vo mne vyvolala
vzrast záujmu o štúdium európskeho prá−
va v budúcnosti. Ďakujem všetkým, ktorí
túto exkurziu zabezpečili a zorganizovali.

• Návšteva mi priblížila to, čo som sa
o Súdnom dvore dozvedel na seminároch
a prednáškach v teoretickej rovine.

• Dozvedela som sa veľa zaujímavého a no−
vého o fungovaní Súdneho dvora. Veľmi sa
mi to páčilo. Videli sme súdy takpovediac
zo zákulisia. Mali sme možnosť byť sved−
kami súdneho pojednávania na Súdnom
dvore. Vždy ma medzinárodné právo a pre−
dovšetkým európske právo zaujímalo a táto
návšteva len prehĺbila môj záujem a zve−
davosť. Dúfam, že získané poznatky vyu−

žijem v ďalšom štúdiu práva a v praxi. Bolo
to veľmi dobre zorganizované.

• Súdny dvor a európske právo ako také sú
pre mňa najzaujímavejšie oblasti štúdia.
Bolo vynikajúce vidieť fungovanie súdu
v praxi, zažiť jeho atmosféru a spoznať ho
z iného pohľadu. V budúcnosti sa tejto
oblasti chcem venovať aj naďalej spolu
so štúdiom cudzích jazykov. Získala som
zaujímavú inšpiráciu.

• Predovšetkým by som sa chcel poďako−
vať slovenským zástupcom v Luxembur−
gu a vedeniu Právnickej fakulty v Koši−
ciach za skvelý nápad a ešte lepšiu reali−
záciu. Bola to pre mňa veľmi cenná skú−
senosť. Verím, že proces otvárania sa
košickej Právnickej fakulty Európe a mož−
no aj svetu bude úspešne pokračovať.

• Osožnosť tohto pobytu spočíva predo−

všetkým v tom, že teoretické poznatky
nadobudnuté štúdiom európskeho práva
sme mali možnosť obohatiť názornou pra−
xou a sprostredkovanými informáciami
o organizačnej štruktúre a činnosti tých−
to súdov. Dovolím si poznamenať, že by
bolo v záujme študentov našej fakulty,
keby boli do vyučovacieho procesu
okrem predmetu európske právo zarade−
né aj ďalšie špecializované predmety sú−
visiace s európskym právom. Vyjadrujem
vďaku všetkým, ktorí stáli za zrealizova−
ním tohto projektu, a dúfam a zároveň
prajem mladším kolegom, aby mali mož−
nosť niekedy v blízkej budúcnosti i oni
zažiť „veľkú Európu“ vlastnými očami.

JUDr. Martina Jánošíková, JUDr. Tomáš Illeš a študenti
Právnickej fakulty UPJŠ

V školskom roku 2004/2005 sa začal na
UPJŠ – Právnickej fakulte v Košiciach reali−
zovať pilotný projekt Pramene židovského
práva. Projekt bolo možné zrealizovať vďa−
ka podpore, ktorú našiel u doc. JUDr. Márie
Bujňákovej, CSc., dekanky Právnickej fakul−
ty, dekana Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku so sídlom v Koši−
ciach, Mons. ThDr. Ing. Antona Konečného,
m. prof., Ministerstva zahraničných vecí Štátu
Izrael, nadácie A. Y. Gluck Charitable Trust
z Londýna a Židovskej náboženskej obce v
Košiciach. Cieľom pilotného projektu Prame−
ne židovského práva je oboznámiť študen−
tov Právnickej fakulty so základmi, na kto−
rých spočíva židovské náboženské právo.

Pri formovaní jeho obsahu som vychádza−
la z toho, že každý právny systém má svoje
literárne, historické a právne pramene. Každý
právny prameň právneho systému má základ−
né normy, t. j. najvyššie princípy, ktoré svojou
priamou alebo nepriamou silou dávajú každej
ďalšej právnej norme záväzný charakter. Zá−
kladnou normou pre všetky právne pramene
židovského práva je Písaný zákon, ktorý do−
stal židovský národ na hore Sinaj. Z Písaného
zákona odvodzuje židovské právo svoju práv−
nu platnosť a je základom, na ktorom sa sfor−
movala halacha. Právna stránka judaizmu –
halacha alebo zákonodarstvo – sa skladá z prv−
kov, ktoré majú sinajský pôvod a iných prv−
kov, ktoré majú rabínsky pôvod. Preto do ob−
sahu tohto predmetu som – okrem krátkeho
historického úvodu venovaného aj sociálnej
štruktúre starovekého Izraela – zaradila tri te−
matické časti: 1. Biblia, 2. Mišna a Talmud, 3.
halachická literatúra (Mišne Tóra, Tur, Šulchan
Aruch a rabínske rozhodnutia − responza).

Výučbu som sústredila na vysvetlenie zá−
kladných faktov a definícií spomínaných pra−
meňov židovského práva tak v kontexte dáv−
nej minulosti, ako aj dnešnej súčasnosti Štá−
tu Izrael. Tieto ambície realizujem v spolu−
práci s Institute of Jewish Legal Heritage z

Pramene židovského práva
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Právnickej fakulte

Jeruzalema, ktorého riaditeľom je prof. Na−
hum Rakover a s rabínom H. Gluckom z A.
Y. Gluck Charitable Trust z Londýna. Vo vý−
učbe predmetu Pramene židovského práva
to znamená, že profesor Nahum Rakover
počas svojho týždňového pobytu (26. 10 –
2. 11. 2004) odprednášal študentom prvého
ročníka (Filozofia a Hermeneutika) a študen−
tom druhého ročníka (Pramene židovského
práva) Právnickej fakulty nasledovné témy:
1. Úloha biblického práva v súčasnom prá−

ve Štátu Izrael,
2. Etické štandardy verejných činiteľov,
3. Právo na súkromie v židovských prame−

ňoch,
4. Etika a právo v diele M. Maimonidesa.

Tretiu tému si vypočuli aj študenti štvrté−
ho ročníka Právnickej fakulty. Spomínané
témy boli súčasťou výučby, ktorej sa však
mohli zúčastniť aj ostatní záujemcovia o
danú tému.

Tému Dobrý Samaritán (o povinnosti
chrániť život svojho blížneho) predniesol
prof. N. Rakover ako fakultatívnu prednášku
pre študentov Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku, so sídlom v Koši−
ciach. Nemôžem nepoznamenať, že študen−
ti Teologickej fakulty boli pozornými poslu−
cháčmi a svojím priateľským postojom k pro−
fesorovi Rakoverovi vytvorili na prednáške
veľmi príjemnú atmosféru.

Rabín H. Gluck odprednášal tému Rodin−
né právo.

Po každej prednáške prof. N. Rakovera
bola diskusia, žiaľ časovo limitovaná rozvr−
hom. Väčšina otázok z diskusií na Právnic−
kej fakulte sa týkala židovského náboženstva
a právnych aspektov niektorých životných
situácií ľudí, preto v diskusii zaznievali otáz−
ky ako: Čo obsahuje ketuba? Môže uzavrieť
manželstvo žid s nežidovkou? Môže byť
uzavreté manželstvo aj mimo rabinátu? Môže
sa zrušiť šabat, ak ide o život človeka? Prečo
židia neuznávajú Ježiša Krista ako Mesiáša?

Po prednáškach som urobila medzi štu−
dentmi, ktorí sa ich zúčastnili, prieskum, v
ktorom som žiadala študentov, aby sa vyjad−
rili nielen k prednáškam, ale aj k predmetu
Pramene židovského práva a zároveň navrh−
li aj nové témy z oblasti židovstva, o ktoré
majú záujem. Získala som veľmi zaujímavý
materiál, z ktorého uvádzam aspoň niektoré
názory našich študentov:
– Prednáška bola veľmi zaujímavá; privíta−

la by som aj profesorov z iných častí sve−
ta a s iným myslením a náboženstvom,
aby sme lepšie pochopili ostatné kultúry
tak, ako to bolo s prof. Rakoverom; mož−
no niekedy v budúcnosti, ak to bude
možné, aj študijné pobyty na zaujíma−
vých univerzitách, napr. v Jeruzaleme.

– Čo sa týka prednášky chýbal mi „nejaký
oponent“ jeho myšlienok. Myslím si, že
napr. keď bola téma Palestína, zaslúžilo
by si to oponenta z radov Palestínčanov.
Neviem, či by to bolo reálne, ale verím,
že by to obohatilo diskusiu. My nie sme
vhodní oponenti jeho tvrdení, lebo ne−
poznáme až tak dobre problematiku a
nesnažíme sa niečo kritizovať. Preto ho−
vorím, aby debata bola vyvážená, potre−
bujeme aj „druhú stranu“.

– Prednáška bola zaujímavá, téma bola pre
rozšírenie právnického obzoru vhodná.
Najzaujímavejšou časťou bola diskusia. Je
fajn poznať názory človeka, ktorý je pria−
mo súčasťou politickej situácie, aká tam
je. Voliteľným predmetom pre budúcnosť
by mohla byť kľudne židovská a moslim−
ská filozofia, lebo záujem poznať ich kul−
túru, filozofiu a náboženstvo sa zväčšuje.

– Celkovo ma táto problematika zaujímala
a židovské myslenie ma tiež veľmi zaují−
ma. Osobne by som ešte privítal viac od−
kazov do prítomnosti. Všetky prednášky
boli podľa mňa viac zamerané na dejiny
práva. Mňa by napríklad zaujímalo, ako
sa toto židovské právo uplatňuje dnes 
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v židovskej komunite, ale ako ho chápu
aj iné etniká a príslušníci iných viero−
vyznaní.

– Prednáška bola fantastická. Mohol by
prísť aj košický rabín. Myslím si, že takí−
to ľudia by mali chodiť častejšie, ale to je
otázka peňazí. Ale u nás sa na vzdelanie
peniaze veľmi nedávajú, a to je škoda.

– Prednáška mala dobrú úroveň, privítal by
som väčšiu miestnosť; zaradiť do proble−
matiky vývoj od roku 1948 po súčasnosť;
systém ich moci – na akom základe je
založená moc, členenie štátnych orgá−
nov; na prednáške použiť viac príkladov
z judikatúry a vysvetlenie procesov na
úradoch; z histórie sa venovať problema−
tike holokaustu a koncentračných tábo−
rov počas 2. sv. vojny; prečo sa židia dá−
vali zabíjať bez odporu v getách?

– Prednáška bola z odborného hľadiska
dobrá, aj keď by sa žiadalo niektorým té−

mam povenovať viac. Očakávala som
menej tematiky zo vzťahu právo−štát (pra−
covné právo…) viac trestného rodinné−
ho, viac príkladov zo súčasného života
židovských rodín (pre porovnanie). Mož−
no by sa žiadala skôr diskusia, neprihlia−
dajúc na preberanú tému.
Výsledky spomínaného prieskumu ma

oprávňujú konštatovať, že existuje intenzív−
ny záujem o židovstvo, jeho dejiny, nábo−
ženstvo, právo i filozofiu medzi študentmi
Právnickej fakulty. Preto sme sa dohodli s
prof. N. Rakoverom pokračovať v tomto pro−
jekte. Jeho súčasťou musí byť zabezpečenie
tohto predmetu študijnou literatúrou, ktorú
považujem za nevyhnutnú pre úspešné na−
predovanie projektu. V neposlednom rade
však aj sponzorov, ktorí budú zainteresova−
ní na realizácii projektu.

Počas svojho pobytu mal prof. N. Rako−
ver aj niekoľko oficiálnych stretnutí. Na Práv−

nickej fakulte sa stretol s prof. A. Bröstlom,
vedúcim Katedry teórie štátu a práva, ktorá
ponúka predmet Pramene židovského práva
študentom druhého ročníka kreditového štú−
dia. Ďalším stretnutím na pôde fakulty bolo
stretnutie s JUDr. V. Vranom, PhD., prodeka−
nom pre zahraničné styky. Viacero stretnutí
absolvoval prof. N. Rakover s Mons. ThDr.
Ing. A. Konečným, m. prof., dekanom Teolo−
gickej fakulty KU, partnerom projektu. Mimo
protokolu bol prijatý aj predsedom Ústavné−
ho súdu Slovenskej republiky, JUDr. J. Mazá−
kom, m. prof. Posledné v tomto rade bolo stret−
nutie s predsedom Košického samosprávne−
ho kraja, RNDr. R. Bauerom. Okrem spomí−
naných stretnutí sa prof. Rakover oboznámil
aj s pamätihodnosťami Košíc, Prešova, Bar−
dejova a Bardejovských Kúpeľov.

doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
vedúca projektu

V tomto roku uplynie osemsto rokov od
smrti najvýznamnejšieho židovského stredove−
kého filozofa, Moše ben Maimona, po latinsky
Mosesa Maimonidesa. O jeho bohatom živote
sa zachovali všetky kľúčové informácie, preto
vieme, že sa narodil v roku 1135 v Kordóbe
[Za zmienku stojí, že sa Maimonides narodil a
vyrastal v meste, kde dlho pôsobil jeden z naj−
významnejších islamských aristotelikov – Aver−
roes.], v rodine sudcu. V čase jeho narodenia
sa táto funkcia v rodine tradovala už po nie−
koľko generácií. V Kordóbe žil Maimonides so
svojou rodinou do roku 1148, keď musela utiecť
pred Almohádovcami, ktorí vtedy dobyli mesto.
Jeho rodina sa pokúšala usadiť v marockom
Feze, ale keď bolo židom zakázané žiť v Maro−
ku, rodina pokračovala vo svojom hľadaní no−
vého domova. Nakoniec ho našla v Káhire
(1172), kde sa usadila a kde Maimonides pre−
žil najintenzívnejšie pracovné roky svojho ži−
vota.

Spočiatku to boli predovšetkým roky usi−
lovného štúdia, počas ktorých bol Maimoni−
des so svojou rodinou odkázaný na pomoc
svojho brata. Po jeho tragickej smrti, s ktorou
sa ťažko a dlho vyrovnával, sa musel začal sta−
rať aj o každodenné živobytie svojej rodiny.
Jeho prvá manželka zomrela veľmi mladá, ale
v Egypte sa Maimonides oženil druhýkrát. Z
tohto manželstva sa narodil jeho jediný syn
Abrahám, ktorému bol ako otcom, tak aj učite−
ľom. Situácia sa zmenila, keď sa stal v roku 1177
oficiálnym predstaviteľom Fostatskej židovskej
komunity a v roku 1185 aj lekárom al−Fadila,
Saladinovho vezíra. Z Fostatu rodina podnika−
la kratšie cesty do okolitých krajín. Po jednej z
nich Maimonides 13. decembra v roku 1204
zomrel.

Z rozsiahleho diela, ktoré Maimonides na−
písal, patria k najznámejším Mišne Tóra (1180),
[Mišna – kódex židovského náboženského prá−
va – vznikla ako písomné zachytenie pôvodne

Moses Maimonides – najvýznamnejší židovský stredoveký filozof
(1135 – 1204)

ústnych právnych poučiek, odvodených z Tóry
(Päť kníh Mojžišových), zostavením ktorej vy−
vrcholilo úsilie tannaitov – prvej generácie ži−
dovských učencov – približne v roku 200. Ini−
ciátorom a organizátorom tohto významného
činu bol rabín Jehuda ha−Nasi. Maimonides
napísal komentár k tomuto kódexu a dal mu
názov Mišne Tóra, ktorý sa voľne prekladá aj
ako opakovanie Tóry, t. j. Druhý zákon.] a
Sprievodca váhajúcich (Moreh Nevuchim
1190, známy aj pod názvom Sprievodca blú−
diacich) [Sprievodcu váhajúcich napísal Mai−
monides pre veriaceho žida, ktorý po tom, čo
sa začal zaoberať filozofiou, začal váhať v otáz−
kach svojej viery a pochybovať ako o doslov−
ných významoch biblických pojmov týkajúcich
sa Boha, tak i o podobenstvách, ktoré sa v nej
nachádzajú. Odpoveď Sprievodcu ako riešiť
tieto pochybnosti je: správne interpretuj bib−
lický text.]. Vo svojom článku by som sa chce−
la zaoberať menším Maimonidesovým dielom,
ktoré má názov Rabiho Moše Majmona Osm
kapitol o lidské duši a mravním konání, preto−
že je dostupné aj v českom preklade doc. PhDr.
Bedřicha Noseka, CSc. Z Husitskej teologickej
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a bolo vy−
dané vo vydavateľstve Sefer v Prahe v roku
2001. Ako uvádza prekladateľ, toto dielo napí−
sal Maimonides po arabsky, ale už počas jeho
života bolo preložené do hebrejčiny Š(e)mu−
elom ben Jehudom ibn Tibbonom pod názvom
Šmonah perakim. A práve tento hebrejský pre−
klad sa stal základom českej verzie Maimoni−
desových Ôsmich kapitol.

Už názov diela Osem kapitol dáva tušiť
jeho rozsah. V knihe sa naozaj nachádza osem
kapitol, v ktorých Maimonides pojednáva o na−
sledovných témach:
1. kapitola – O ľudskej duši a jej silách.
2. kapitola – O tom, čo sa týka síl duše, a o
znalosti tej časti, v ktorej sa nachádzajú dobré
a zlé vlastnosti.

3. kapitola – O chorobách duše.
4. kapitola – O spôsobe liečenia tých, ktorých
duša je chorá.
5. kapitola – O tom, ako má človek užívať sily
duše za jediným cieľom.
6. kapitola – O rozdiele medzi zbožným, kto−
rý je dokonale cnostným a tým, kto potláča
svoj pud a ovláda svoju dušu.
7. kapitola – O „zástene“ a jej význame.
8. kapitola – O ľudskom stvorení.

Zo záverečných slov tohto diela vyplýva,
že ho napísal ako úvod k svojmu komentáru k
talmudického traktátu Pirkej Avot, po česky
Výroky otců [Výroky otců, (po hebr. Pirkej Avot)
traktát babylonského talmudu s paralelním čes−
kým překladem a komentářem, Praha, Sefer,
1994]. Spomínaný talmudický traktát je najzná−
mejšou časťou Talmudu, presnejšie jeho de−
viateho traktátu Nezikin, ktorý obsahuje etické
výroky židovských učencov. B. Nosek v úvode
k svojmu prekladu píše, že Maimonides pova−
žoval tento traktát za poklad kvôli morálnej
čistote významných učencov. „A tento poklad
je nejpotřebnější právě pro soudce, protože so−
udci bez dobrých morálních vlastností škodí
nejen sobě, ale i všem ostatním“ [Výroky otců,
s. 14].

V Ôsmich kapitolách sa Maimonides zao−
berá témami, ktoré v súčasnosti patria ako do
etiky, tak aj do psychológie. Ich jednotiacim
základom je Maimonidesova židovská viera,
na ktorú postavil aj svoj filozofický systém. I
keď pri jeho výstavbe použil prvky prevažne
aristotelovskej filozofie, urobil tak aj preto, aby
ukázal, že aristotelovská filozofia neprotirečí
zjavenému textu, ba dokonca, že zjavený text
nás vedie k filozofii. Maimonides bol presved−
čený, že to, čo spája filozofa s prorokom, je
osvietenie. Líšia sa tým, ako vyjadrujú ním do−
siahnuté poznanie. Proroci, tvrdil Maimonides,
vyjadrujú svoje poznanie názorne – v podo−
benstvách, zatiaľ čo filozofi v pojmoch. Nad
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rozumové poznanie filozofa však postavil Mai−
monides jeho momentálnu intuíciu. Ani ňou
však nie je schopný spoznať tajomstvo stvore−
nia, prejav slobodnej Božej vôle a múdrosti.
Neprekvapuje preto, že Maimonides svoje úva−
hy o človeku a jeho mravnosti považuje za úva−
hy o tom, ako dosiahnuť poznanie Boha, čím
nám uľahčuje pochopiť význam mravného se−
bazdokonaľovania v živote človeka. Z tohto
uhla pohľadu sa zamyslím nad obsahom jeho
Ôsmich kapitol.

V prvej kapitole Maimonides všeobecne
uvažuje o ľudskej duši, o ktorej píše: „Věz, že
lidská duše je jedna, má však mnoho rozdíl−
ných činností; některé z těchto činností jsou
nazývaný dušemi. …Někdy jsou nazývaný si−
lami a částmi….Když ale říkají častí, nemyslí
tím, že by duše byla rozdělena způsobem, jako
jsou rozdělena tělesa, nýbrž takto nazývají její
rozdílné činnosti, které se k celku duše mají
tak, jako se mají části k celku, který je z těchto
částí” [Rabiho Moše ben Majmona Osm kapi−
tol o lidské duši a mravním konání, Praha, Se−
fer 2001, s. 7]. Maimonides v celej kapitole
vysvetľuje nielen ako chápať výraz „časti duše“,
ale po vysvetlení odlišnosti ľudskej duše od ži−
vočíšnej rozoberá päť tzv. častí ľudskej duše:
vyživovacej, zmyslovej, imaginatívnej (pamäť),
vôľovej a rozumovej. Na záver kapitoly znova
zdôrazňuje: „A věz, že tato celistvá duše, o je−
jíchž silách a částech jsme předem pojednali,
je něco jako látka, jejíž formou je rozum“ [Tam−
tiež, s. 13].

Maimonides nám svojimi slovami načrtá−
va chápanie ľudskej duše v 12. storočí, v kto−
rom zaznieva najmä aristotelizmus s jeho de−
lením duše na vegetatívnu, živočíšnu a rozu−
movú, spolu s Aristotelovým chápaním duše
ako formy prirodzeného tela, obdareného po−
tenciálne životom. Maimonides však odmieta
názor, že v človeku by mohla sídliť viac než
len jedna duša. Aj z ďalších kapitol vyplýva, že
i keď hovorí o častiach duše, má na mysli jej
vlastnosti, nie viaceré duše.

Druhá kapitola začína dôležitou poznám−
kou: „Věz, že přestupovaní a dodržovaní pří−
kazů Tóry se nachází pouze ve dvou částech
duše, a to v části smyslové a v části volní; a v
těchto dvou částech jsou všechna přestoupení
i příkazy“ [Tamtiež, s. 15]. Celú druhú kapito−
lu Maimonides venoval výlučne tomu, v ktorej
časti duše sídlia sily vedúce človeka k dodržia−
vaniu alebo prestupovaniu Zákona. Z jeho slov
vyplýva, že je len na vôli človeka, či sa roz−
hodne pre dobro alebo pre zlo. Takéto rozho−
dovanie je ťažké, preto sa môže riadiť prikáza−
niami Boha. V každom prípade je človek zod−
povedný za svoje činy.

Tretia kapitola sa zaoberá chorobami duše,
ktoré logicky vyplývajú z dodržiavania alebo
prekračovania Zákona. Zjednodušene poveda−
né, ak sa človek vo svojom rozhodovaní pridr−
žiava Zákona, jeho duša bude zdravá, ak nie,
ochorie. Človek sa môže dostať až do situácie,
že dobré považuje za zlé a zlé za dobré, preto
Maimonides v tejto kapitole dáva aj odpoveď
na otázku, kto je zlý človek. Maimonides tvrdí,
že „…zlý člověk je neustále puzen ke krajním
činům, které jsou skutečne špatné, avšak on si

z důvodu své nemoci představuje, že jsou dob−
ré“ [Tamtiež, s. 19].

Vo štvrtej kapitole sa Maimonides venuje
spôsobu liečenia týchto ľudí. Hneď prvou ve−
tou svojho čitateľa usmerňuje v hodnotení ľudí.
Ak v predchádzajúcej kapitole spomínal zlých
ľudí, v tejto kapitole začína hovoriť najprv o
dobrých. Tak sa dozvedáme, že „Dobré činy –
to jsou činy vyvážené, nacházející se uprostřed
mezi dvěma krajnostmi, jež jsou obě zlem: jed−
nou z nich je nadbytečnost a druhou nedosta−
tečnost. A ctnosti – to jsou vrozené i získané
vlastnosti duše, nacházející se uprostřed mezi
dvěma špatnými vlastnostmi, z nichž jedna je
nadbytečná a druhá nedostatečná. Z těchto
vlastností pak nutně vyplývají ony činy“ [Tam−
tiež, s. 23].

Po tomto úvode Maimonides pokračuje vo
vysvetľovaní cností, takých ako zdržanlivosť,
štedrosť, prívetivosť, trpezlivosť, ku ktorým hneď
uvádza ich opaky. Vysvetľuje, že každá kraj−
nosť je zlá, pretože vedie ľudí k chybám. Uvá−
dza aj príklad: „Když například uvidíme člově−
ka, který má v duši vlastnost, v jejímž důsledku
trpí jeho duše nedostatkem všeho dobrého pro
přílišné skrblictví, je to jeden z nedostatku duše
a konání, které činí, je konáním zla tak, jak jsme
to v této kapitole vyložili. A když budeme chtít
tuto nemoc vylíčit, nebudeme mu přikazovat,
aby si navykal na štědrost…, ale je třeba, aby−
chom ho vedli k marnotratnosti a aby toto mar−
notratné jednání opakoval mnohokrát za se−
bou, dokud z jeho duše nezmizí vlastnost nutně
způsobující skrblictví a dokud on nebude blí−
zek dojít k vlastnosti rozhazovačnosti. Teprve
pak skončíme…“ [Tamtiež, s. 28 – 29].

Z celého textu nielen tejto kapitoly, ale ce−
lej knihy vyplýva, že Maimonides bol – podob−
ne ako Aristoteles – proti každému extrému v
správaní ľudí. Každý už z vlastnej skúsenosti
vie, že je ťažké nájsť správnu mieru v našom
správaní. Maimonides bol presvedčený, že tú
mieru už určila Tóra svojimi príkazmi a zákaz−
mi. Preto píše: „Jestliže ti řeknou ti, kde dodr−
žují naši Tóru a při tom napodobují ostatní ná−
rody, neboť pouze o nich mluvím, že to, co
konají, totiž že trýzní svá těla a odpírají si po−
žitky, konají pouze proti, aby síly své duše na−
učili přiklánět se nepatrně k opačné straně, tak,
jak jsme v této kapitole vyložili, že je to pro
člověka vhodné – pak je to od nich omyl, jak
vyložím“ [Tamtiež, s. 33].

V piatej kapitole Maimonides píše, že „Je
třeba, aby člověk podřídil síly své duše rozu−
mu, jak jsme již předeslali v předcházející
kapitole. A měl před očima stále jeden cíl, a
to: pochopení Toho, jehož jméno budiž ve−
lebeno, podle toho, jak je ho člověk svým
věděním schopen“. Hneď v ďalšom odstavci
uvádza príklad, ktorým vysvetľuje ako pred−
chádzajúce slová myslí. Píše: „Jako příklad
uveďme, když někdo jí a pije a oddává se
sexu, když spí a probouzí se, když se pohy−
buje nebo je v klidu, ať je jeho cílem pouze
zdraví těla. A cílem tělesného zdraví ať zase
je, aby duše nalezla zdravé a dokonalé ná−
stroje k nabytí vědění a k nabytí morálních a
racionálních ctností a došla tak onoho cíle“
[Tamtiež, s. 43].

Pre Maimonidesa teda nebolo dôležité za−
chovať si len zdravé telo, pretože taký človek
nie je podľa neho zbožný človek. Je to človek,
pre ktorého je potešením venovať sa svojmu
zdraviu. Má to však robiť s myšlienkou, že od−
straňuje prekážky pre nadobúdanie morálnych
a intelektuálnych cností, aby tak naplnili od−
kaz židovských mudrcov, ktorí hovorili: „A vše,
co konáš, čiň ve jménu nebes“ [Tamtiež, s. 49].

Šiesta kapitola nadväzuje na predchádza−
júcu tým, že sa zaoberá rozdielmi medzi zbož−
nými ľuďmi. V úvode kapitoly sa odvoláva na
gréckych filozofov, ktorí tvrdili, že sú ľudia,
ovládajúci svoju dušu a konajúci dobro, túžia−
ci však po zlých činoch. Skrátka ľutujú, že ko−
najú dobro. Takíto ľudia nie sú zbožní. Aby sa
nimi stali, musia dostať do súladu dobré činy s
túžbou konať dobro. Maimonides sa zamyslel
nad týmto názorom a dovolávajúc sa múdrosti
učencov z Pirkej Avot (Výroky otcov) zaujal
odlišné stanovisko. Píše, že židovskí mudrci
varovali ľudí pred tým, aby hovorili, že netúžia
porušiť niektorý zákon: „Rabin Šimon ben
Gamliel řekl: ať nikdo neříká: nechci jíst maso
s mlékem, nechci oblékat směsi, nechci vchá−
zet k zakázané ženě, nýbrž: chtěl bych, ale co
mohu dělat, můj Otec na nebesích mi takto
přikázal“ [Tamtiež, s. 53].

Siedma kapitola svojím názvom nedáva
hneď tušiť, čím sa bude v nej Maimonides zao−
berať. Až keď sa do nej začítame, zistíme, že
Maimonides má na mysli naše hriechy, ktoré
„…jsou ony zástěny, jež nás oddělují od Toho,
budiž veleben“ [Tamtiež, s. 57]. Za človeka,
ktorý dokázal odstrániť skoro všetky „zástěny“
medzi Bohom a sebou považoval Maimoni−
des jedine Mojžiša. Maimonides vo svojom
výklade pokračoval nasledovne: „A Ten, nechť
jest veleben, mu prokázal milost tím, že mu z
tohoto vnímaní poté, co o ně prosil, umožnil
více, než byl schopen vnímat před svojí pros−
bou, a sdělil mu, že takového cíle nemůže do−
sáhnout, protože je hmotnou bytostí. A pravé
vnímaní nazval „nazíráním tváří“, neboť ten,
kdo spatří něčí tvář, má ve své duši vrytou její
podobu a nesplete si ji s žádnou jinou, dokon−
ce ani tehdy, když ji nevidí. Když však spatří
někoho zezadu, nebude si jim jist a muže ho
zaměnit s někým jiným, i když ho z tohoto
pohledu bude znát. A tak i poznání Boha, jaký
skutečně je, spočívá v tom, že se v duši pozná−
vajícího pevně usadí představa o Božím bytí,
která co se tohoto bytí týká, přísluší Bohu sa−
mému a žádnému jinému existujícímu bytí,
kromě Něho, takže poznávající má ve své duši
takovou představu o Božím bytí, která v něm
pevně tkví bez proměny a je zcela odlišná od
představ, které má ve své duši o bytí všech ostat−
ních jsoucích bytostí“ [Tamtiež, s. 62 – 63].

V poslednej, ôsmej kapitole, sa Maimoni−
des zaoberá ľudským stvorením. Na jej začiat−
ku súhlasí s názorom, že človek môže mať
vrodené dispozície pre nejaké cnosti alebo ne−
dostatky, ktoré vedú k tomu, že niektoré ko−
nanie je pre človeka ľahšie, iné ťažšie. Mai−
monides však odmietol vplyv hviezd na po−
vahu človeku, keď napísal: „A já ti to vyklá−
dám proto, abys nepovažoval za pravdivé
nesmysly, které vymýšlejí hvězdopravci. 
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Neboť ti se domnívají, že narození předurču−
je člověka, jeho ctnosti a nedostatky, a že člo−
věk musí bezpodmínečně konat příslušné
činy. Já však opravdu vím, že to, v čem se
shoduje naše Tóra s řeckými filosofy, jak to
potvrdily pravdivé důkazy, je, že veškeré činy
člověka jsou v jeho moci a není nikoho kromě
něho samého, kde by ho do nich nutil a vedl
ho, aby se přikláněl ke straně ctnosti nebo ke
straně nedostatku,…“ [Tamtiež, s. 66 – 67].

Maimonides opakovane zdôraznil, že
všetky činy človeka sú ponechané len na neho
samotného. Ak bude chcieť, vykoná ich, ak
bude chcieť, nevykoná ich. Aj v ďalšej časti
tejto kapitoly svojej knihy Maimonides pokra−
čuje diskusiou na tému slobodnej vôle člove−
ka. Ono známe, že nič sa nedeje bez vôle
Božej Maimonides prijíma s určitým obme−
dzením keď dodáva, že tí, ktorí to tvrdia, majú
na mysli záležitosti prírody. Tie človek nemô−
že ovplyvniť. Ale dodržiavanie alebo porušo−
vanie príkazov Tóry je výlučne v rukách člo−
veka. Tým akoby sumarizoval a znova opa−
koval hlavnú myšlienku ôsmich kapitol, že
človek má slobodnú vôľu vo svojom konaní.

Maimonides sa v tejto záležitosti okrem
Tóry dovolával aj židovských učencov, ktorí
sa pridŕžali slov Jeremiáša: „Z úst nejvyššího
nevychází ani zlé, ani dobré“, čo máme chá−
pať tak, že Boh nenariadil človeku konať ani
dobro ani zlo. Preto považuje Maimonides
za správne, „…keď človek trúchli a narieka
nad tým, akých hriechov a priestupkov sa do−
pustil, keď zhrešil z vlastnej vôle“ [Tamtiež,
s. 71]. Za zmienku nesporne stojí zaujímavé
ďalšie Maimonidesovo tvrdenie, ktoré rozví−
ja pokračujúc vo svojich úvahách na tému,
či sa vôbec niečo udeje bez vôle Božej. Ide
o tvrdenie, že všetko závisí od vôle Boha.
Maimonides pripúšťa, že takéto tvrdenie je
čiastočne pravdivé, pretože „Ten, jehož jmé−
no budiž velebeno chtěl, aby celá tato Země
tvořila střed, a proto pokaždé, když část z ní
vyhodíme nahoru, vrací se zpět ke středu. A
tak i každá jednotlivá částečka ohně stoupá
vzhůru z vůle předcházejícího pohybu
vzhůru. Ne však, že by Ten, jehož jméno
budiž velebeno, chtěl, aby právě v tom okam−
žiku, kdy je ona část země v pohybu, padala
dolu. A o tom se dohadují „diskutující“, ne−
boť jsem slyšel, jak říkají, že tato vůle působí

Dňa 15. novembra 2004 rektor Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr.
Vladimír Babčák, CSc., slávnostne otvoril pre−
vádzku intranetovej siete v C bloku Študent−
ského domova UPJŠ na Medickej ul. č. 4 v
Košiciach. Slávnostné otvorenie prevádzky in−
tranetovej siete sa uskutočnilo v rámci jesen−
nej časti Akademických dní UPJŠ v Košiciach.
Medzi prítomnými boli členovia vedenia UPJŠ,
dekani fakúlt UPJŠ, predseda AS UPJŠ, riaditeľ
ŠDaJ UPJŠ, riaditeľ CIaKT UPJŠ a ďalší hostia.

Mgr. A. Sabolová
kancelárka UPJŠ

Slávnostné otvorenie intranetovej siete

Otvorenie intranetovej siete v Študentskom
domove UPJŠ na Medickej 4 v Košiciach

bez přestání a neustále na vše. My tomu ale
nevěříme“ [Tamže s. 71].

Svoje stanovisko k tejto dielčej otázke
Maimonides znova spojil s tým, čo tvrdili ži−
dovskí učenci už pred ním, keď vyhlásili, že
všetky zázraky, ktoré sa vymykajú prírode a
ku ktorým už alebo došlo alebo len dôjde
tak, ako sa o tom píše v Písme, boli predur−
čené Božou vôľou v šiestich dňoch stvore−
nia. Boli to teda židovskí učenci, ktorí od−
mietali vkladať Božiu vôľu do každej kon−
krétnej veci, do každej konkrétnej udalosti.

Maimonides opakovane zdôraznil, že
človek len podľa vlastnej vôle koná dobré
alebo zlé činy. To je dôvod, prečo sa má
vzdelávať a poznávať, ktorá cesta je dobrá a
ktorá zlá, čím mi Maimonides pripomína
názory starovekých Grékov na úlohu pozna−
nia ako prostriedku na dosiahnutie cnosti. Ak
človek chodí po správnych cestách, treba ho
odmeňovať, tvrdí Maimonides, ak chodí po
zlých cestách, treba ho trestať. Ak nejaký člo−
vek tvrdí, že niečo sa nedá zmeniť, treba ho
viesť k tomu, aby si zvykal na dobré činy a
naučil sa, že dobré možno zmeniť na zlé a
zlé na dobré.

Tak sa Maimonides dostáva k odmene
alebo trestu za konanie človeka. Predpokla−
dám, že sa Maimonides stretol s nesúhlasom
so svojím názorom, že Boh trestá človeka aj
tým, že zabráni, aby sa kajal, pretože túto
svoju myšlienku uvádza slovami: „Neměli
bychom být napadaní, když řekneme,…“ Za
zásadu považoval Maimonides v tomto prí−
pade to, že „…všechny Jeho cesty jsou mi−
lost a soud a hříšníka trestá podle jeho hří−
chu a toho, kde koná dobro, odměňuje podle
jeho dobrých skutku“ [Tamže, s. 79].

Osem kapitol rabína Moše ben Maimo−
na sú dielom, v ktorom sa majstrovsky spojil
Maimonides – rabín s Maimonidesom – filo−
zofom. I keď sa toto dielo nepovažuje za jeho
kľúčové, približuje nám spôsob jeho mysle−
nia a dáva tušiť špecifiká židovskej filozofie.
Myšlienky, ktoré v ňom vyjadril, svojou nad−
časovosťou môžu osloviť tých z nás, ktorí
pri príležitosti 800. výročia od jeho úmrtia
siahneme po jeho knihe.

doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
Právnická fakulta UPJŠ

Acta Iuridica Cassoviensia 25. Univerzi−
ta P. J. Šafárika v Košiciach – Právnická fa−
kulta, Košice 2004, 168 strán – ISBN: 80−
7097−552−0

V roku 2004 vyšiel už v poradí 25. zbor−
ník prác učiteľov Právnickej fakulty UPJŠ v
Košiciach – Acta Iuridica Cassoviensia.

Obsahovú náplň problematiky danej
publikácie tvoria nasledujúce názvy príspev−
kov:
1. Protiprávnosť (iniura) a zavinenie ako

základné predpoklady zodpovednosti za
delikt damnum iniura datum podľa lex
Aquilia / JUDr. B. Antalová, CSc. – JUDr.
V. Vrana, PhD.

2. Postavenie Podkarpatskej Rusi a krajin−
ský zákon / m. prof. JUDr. P. Mosný, CSc.

3. Posledný stavovský snem feudálneho
Uhorska a reformy župnej správy /JUDr.
E. Štenpien.

4. Short History of Legal Philosophical Thin−
king in Hungary until the Mid−Twentieth
Century / By József Szabadfalvi.

5. Slovensko a zmluvy cirkví so štátom /
JUDr. M. Čeplíková, CSc.

6. Vzťah hlavy štáty a výkonnej moci / JUDr.
M. Tóthová.

7. Referendum – doplňujúci inštitút zastu−
piteľskej demokracie / JUDr. A. Krunko−
vá.

8. Prínos priamych daní pre štátny rozpo−
čet / Doc. JUDr. M. Bujňáková, CSc.

9. Harmonizácia daňovej sústavy s právom
Európskej únie s dôrazom na právnu
úpravu dane z pridanej hodnoty / JUDr.
K. Prievozníková.

10. K pojmu cenného papiera a vybraným
právnym dispozíciám s cennými papier−
mi s osobitným zreteľom na listinné ak−
cie na meno / JUDr. J. Vykročová, CSc.

11. Historický prehľad vývoja štátnej správy
na našom území / JUDr. P. Dorič.

12. Výkon originálnych kompetencií a pre−
nesených úloh zo štátu na obce v pod−
mienkach Slovenska / doc. JUDr. J. Soto−
lář, PhD.

13. Aktuálne otázky environmentálnej poli−
tiky / doc. JUDr. J. Pirč.

14. Ochrana práv dieťaťa v zmysle pripravo−
vaného zákona o sociálnoprávnej ochra−
ne detí / JUDr. Natália Richterová, CSc.

15. Úloha N. O. Losského pri formovaní etic−
ko−filozofickej mysle 20. storočia na Slo−
vensku / PhDr. J. Čipkár, PhD.

16. O dokonalom štáte podľa al−Fárábího /
doc. PhDr. M. Mičaninová, PhD.

17. Joint venture ako forma strategickej alian−
cie / Ing. K. Červená – Ing. A. Hintošová.

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

Informácie o nových
publikáciách na UPJŠ
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V dňoch 24. – 26. 9. 2004 som sa zú−
častnil spolu s prof. JUDr. M. Gašparom,
CSc., medzinárodnej vedeckej konferencie
na tému: Jakosc administracji publicznej,
venovanej pamiatke profesora Marcina Je−
lowickiego, ktorá sa konala v Cedzyne pri
meste Kielce (Poľsko) v zariadení Echo.

Usporiadatelia konferencie umožnili
účastníkom konferencie v rámci spestrenia
programu navštíviť Múzeum Henryka Sien−
kiewicza v Oblegorku, ktoré bolo zriadené z
jeho letného sídla, v ktorom napísal najzná−
mejšie romány. S nevšedným záujmom sme
prechádzali z jednej miestnosti do druhej, v

ktorých žil a tvoril slávny románopisec.
Okrem pracovnej miestnosti, sme boli aj v
jedálni a v salóniku, kde prijímal hostí. Keď−
že veľa cestoval po svete, prinášal si odtiaľto
veľké množstvo suvenírov, ktoré sú vystave−
né v mnohých vitrínkach v tomto múzeu.

Na návšteve v Oblegorku

Henryk Sienkiewicz
(5. 5. 1846 – 15. 11. 1916)

V krátkosti si pripomeňme niektoré fakty
z jeho života a tvorby. Henryk Sienkiewicz
sa narodil 5. mája 1846 na statku svojho otca,
zvanom Wola Okrzejska, a zomrel 15. no−
vembra 1916 vo Vevey vo Švajčiarsku. Po−
chádzal z veľkostatkárskej šľachtickej rodiny
s významnou patriotickou tradíciou. Jeho
otec však predal rodový statok a kúpil dom
vo Varšave, kde Sienkiewicz prežil svoju
mladosť. Začal študovať medicínu, neskôr fi−
lozofiu, štúdium skončil roku 1870 na ruskej
univerzite vo Varšave.

Jeho štúdium bolo obdobím bojovného
nástupu kritickej generácie pozitivistov, kto−

rí vtedy formujú svoj
program a stále prenikavej−
šie zasahujú svojimi názor−
mi do poľského života.
Sienkiewicz, ktorý už od−
mlada veľmi rád čítal a sko−
ro začal písať, sa včlenil do
pozitivistickej publicistiky.
Píše divadelnú recenziu, li−
terárno−historické štúdie,
stal sa pravidelným spolu−
pracovníkom pozitivistic−
kých inštitúcií, ako bol ra−
dikálny časopis Przeglad
Tygodniowy, Nima, kon−
zervatívne noviny Gazeta
Polska a iné. Skoro sa za−
čali objavovať aj jeho be−
letristické črty, ktoré získali

prevahu nad jeho novinárskou tvorbou.
Sienkiewicz si rozširuje obzory zahranič−

nými cestami. Prvýkrát odchádza za hranice
už r. 1874, poznáva Nemecko, Belgicko a
Paríž, ale už po dvoch rokoch sa vydáva na
dlhú cestu cez Anglicko do Severnej Ameri−
ky, kde žil tri roky. Žije tu romantickým ži−
votom uprostred prírody južnej Kalifornie,
zabáva sa lovom zveri i rýb, poznáva život
svojich rodákov v Novom svete. Odtiaľ písal
do Gazety Polskej Listy z ciest (1876 – 1879):
vyslovoval v nich obdiv k americkému tech−
nickému pokroku i kritiku spoločenských
protikladov.

I neskôr stále cestuje: do Talianska, Gréc−
ka, Turecka, Španielska, r.
1891 odchádza na lovec−
kú výpravu do Afriky.

Vrcholom jeho literár−
neho úspechu sú roky oko−
lo r.1900, kedy sa veľmi
okázalo oslavovalo tridsať−
ročie jeho literárnej čin−
nosti. Je mu venovaný sta−
tok v Oblegorku, a tak sa
slávny autor vracia k tra−
dičnému statkárskemu
šľachtickému životu.

Z jeho tvorby môžeme
spomenúť najmä historic−
ké epopeje: Trilógiu z búr−
livých rokov 1648 – 1673
(Ohňom a mečom, 1884;

Ilustračné foto – Múzeum Henryka Sienkiewicza v Oblegorku

Múzeum H. Sienkiewicza v Oblegorku Múzeum H. Sienkiewicza v Oblegorku

Potopa, 1886; Pán Wolodyjowski, 1887 –
1888). Historickým románom Quo vadis
(1896) si získal svetovú slávu. V epopeji Kri−
žiaci (1900) opísal zápasy nemeckých križia−
kov s Poliakmi v 15. stor.

V roku 1905 sa jeho domáca sláva zavr−
šuje najväčším medzinárodným uznaním,
udelením Nobelovej ceny. Napísal aj vyni−
kajúci cestopisno−dobrodružný román urče−
ný pre mládež – V púšti a v pralese (1911).
Román Legiony s tematikou Napoleonových
výprav však už nedokončil.

Vypuknutie prvnej svetovej vojny ho však
opäť zahnalo za hranice. Sienkiewicz sa usa−
dzuje vo švajčiarskom meste Vevey a orga−
nizuje tu pomoc poľským obetiam vojny. Pri
tejto činnosti tu v roku r. 1916 umiera.

Henryk Sienkiewicz sa stal klasikom poľ−
skej prózy a najpopulárnejším tvorcom his−
torických románov. Návšteva v múzeu pod−
nietila v našej mysli myšlienku prečítať si ešte
raz niečo z jeho tvorby, aj napriek tomu, že
sme už v mladosti čosi čítali. Určite to bude
iný zážitok z čítania, ak si predstavíme jeho
pracovný stôl a prostredie, v ktorom vznikali
obrazy a obsahy jeho slávnych románov.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ
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Jeseň je už tradične bohatá na rôzne špor−
tové podujatia, ktoré pre študentov UPJŠ a aj
študentov iných univerzít východoslovenské−
ho regiónu organizuje KTV UPJŠ.

Športové súťaže v rámci jesennej časti Aka−
demických dní UPJŠ boli jednoznačne najma−
sovejšou športovou udalosťou, ktoré sa usku−
točnili v zimnom semestri akademického roku
2004/2005. Prebehli v týchto športoch:

1. Minifutbal

Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev s celkovým
počtom 99 poslucháčov. Minifutbalové turnaje
našich poslucháčov majú tradične vysokú špor−
tovú úroveň a už niekoľko rokov prvé priečky
obsadzujú poslucháči Právnickej fakulty, ktorí
aj v tomto roku obsadili prvé 3 miesta. Zvíťazi−
lo družstvo V. ročníka pod názvom El Niňo, 2.
miesto − IV. ročník „A“ PrávF (Cocubitus), 3.
miesto – IV. ročník „B“ PrávF (Slávici). Celý
turnaj organizačne pripravili a riadili: PaedDr.
Imrich Staško a Mgr. Štefan Kolesár.

2. Bedminton

Šport, ktorý sa pevne uchytil na UPJŠ a študen−
ti si ho radi vyberajú ako šport v rámci hodín
Tv. Turnaja sa zúčastnilo 30 študentov, z toho
12 žien. Súťažilo sa v 4 kategóriách, v ktorých
zvíťazili títo poslucháči: dvojhra ženy – Ryča−
nyová Júlia, PF IV. roč.; dvojhra muži – Pet−
rovský Ľuboš, PrávF III. roč.; štvorhra ženy –
Petrušková Alexandra – Ryčanyová Júlia, obe
PF IV. ročník, štvorhra muži – Markech Martin
– Petrovský Ľuboš, PrávF III. ročník. Turnaj pri−
pravil a viedol Mgr. Marián Žigala.

3. Volejbal

Turnaja sa zúčastnilo 7 koedukovaných druž−
stiev, ktoré zviedli urputné boje s výbornou
hernou kvalitou. Veľmi dobrú atmosféru tomuto
už tradičnému vysokoškolskému športu vytvo−
rilo aj početné obecenstvo. Víťazom turnaja sa
stalo družstvo I. ročníka PrávF pod názvom
Alksvik, ktoré porazilo zmiešané družstvo Me−
dici – Právnici. Pekné podujatie, ktorého sa
zúčastnilo 60 poslucháčov, z toho 17 žien,
organizačne pripravili a viedli PaedDr. Beáta
Gajdošová a PaedDr. Rastislav Švický.

4. Nohejbal

Po prvýkrát v histórii sa na pôde UPJŠ uskutoč−
nil nohejbalový turnaj našich študentov, ktorý
pripravil a organizačne riadil Mgr. Marián Ži−
gala, bývalý majster sveta a Európy v nohejba−

Vydarená športová jeseň na UPJŠ
le jednotlivcov. Do súťaže sa prihlásilo 18 štu−
dentov, ktorí bojovali v súťaži dvojíc. Víťazom
sa stala dvojica z I. ročníka PF Krajník Marcel
– Kunca Dalibor, ktorí vo finále porazili pár
Petrovský Ľuboš – Markech Martin z III. roční−
ka PrávF. Na 3. mieste skončila dvojica Koli−
novský Radoslav – Potočiar Tomáš z III. roč.
PF.

5. Šach

Tohto už 9. ročníka šachového turnaja o maj−
stra UPJŠ sa zúčastnilo 68 študentov a zamest−
nancov. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7
kôl. Turnaj, ktorého sa zúčastnili aj extraligoví
hráči TJ Slávia UPJŠ, mal vysokú športovú úro−
veň. Celkovým víťazom sa stal Pejko Oto, na
2. mieste skončil Zambor Norbert a na 3. mieste
Jubar Roman, všetci hráči TJ Slávia UPJŠ. Tur−
naj v spolupráci s KTV UPJŠ pripravil a riadil
doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD., predseda
šachového oddielu.

6. Aerobik maratón

Tejto veľmi úspešnej a divácky atraktívnej sú−
ťaže sa zúčastnilo rekordných 183 účastníčok
a 1 nebojácny muž. V priebehu 4 hodín aktéri
absolvovali 4 rôzne formy aerobických cviče−
ní (50 minút cvičenie, 10 minút prestávka) pod
vedením kvalifikovaných cvičiteľov aerobiku.
Súťažiace boli rozdelené do kategórií začiatoč−
níčky a pokročilé. V súťaži pokročilých zvíťa−
zila Monika Baluchová zo IV. roč. PF, na 2.
mieste bola Petra Živčáková z II. roč. PrávF a
3. miesto obsadila Jarmila Harvanová zo IV.
roč. LF. Medzi začiatočníčkami vyhrala Erika
Strýčková z I. roč. PF, 2. miesto obsadila Miro−
slava Slovinská z I. roč. PrávF a na 3. mieste
bola Lucia Babejová z I. roč. PrávF. Veľmi pek−
nú akciu organizačne pripravili a riadili Mgr.
Věra Medveďová a Mgr. Alena Buková.

7. Streetbal

V rámci UPJŠ sa tento turnaj vo väčšom zastú−
pení poslucháčov a na takomto fóre uskutoč−
nil prvýkrát. Zúčastnilo sa ho 5 mužských a 4
ženské družstvá v celkovom počte 65 študen−
tov. V mužskej kategórii vyhralo družstvo Pre−
torián LF a medzi ženami zvíťazilo družstvo
poslucháčok LF. Turnaj, o ktorý bol veľký záu−
jem, mal vysokú športovú úroveň, organizač−
ne pripravil a riadil PhDr. I. Šulc, CSc.

Celkove sa veľmi úspešných športových
súťaží jesennej časti Akademických dní UPJŠ
zúčastnilo 459 poslucháčov a zamestnancov

UPJŠ. Jednotlivé športové súťaže zorganizova−
la KTV UPJŠ v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a
SAUŠ (Slovenská asociácia univerzitného špor−
tu).

Okrem vyššie spomínaných športových
súťaží v rámci jesennej časti Akademických dní
UPJŠ usporiadali aktívni učitelia KTV v týchto
mesiacoch ďalšie úspešné športové akcie, me−
dzi ktoré patria:

NIKE aerobik show – KTV UPJŠ bola spo−
luorganizátorom tejto megaakcie, ktorej sa v
októbri zúčastnilo 192 cvičiteliek aerobiku,
poslucháčok UPJŠ ako aj ďalších žien inklinu−
júcich k tomuto krásnemu športu z celého vý−
chodoslovenského regiónu. Hlavnými garant−
mi z KTV boli Mgr. Věra Medveďová – neú−
navná propagátorka a zakladateľka džezgym−
nastiky (predchodca aerobiku) v Košiciach a
Mgr. Alena Buková, jej dôstojná nasledovníč−
ka. Jednotlivé cvičebné bloky viedli inštruktori
s medzinárodnou licenciou z Čiech a Sloven−
ska.

VŠ liga v minifutbale – v novembri uspo−
riadala KTV jesennú časť VŠ ligy v minifutbale,
ktorej sa zúčastnilo 16 fakultných výberov ko−
šických univerzít s celkovým počtom 126 vy−
sokoškolákov. Fakulty UPJŠ reprezentovalo 6
výberov – 4 z PrávF a po jednom z PF a FVS.
Napriek tomu, že UPJŠ je baštou vysokoškol−
ského minifutbalu, tentoraz boli najlepší štu−
denti zo Stavebnej fakulty TU sledovaní druž−
stvami UPJŠ v poradí na 2. mieste PrávF a na 3.
mieste PF.

Futsalový turnaj k MDŠ – ďalšou športo−
vou akciou v mesiaci novembri, ktorú zorgani−
zovala KTV UPJŠ bol 6. ročník futsalového tur−
naja univerzít východoslovenského regiónu k
MDŠ. Turnaja sa zúčastnili výbery PU Prešov,
TU Košice, UVL Košice a domáca UPJŠ. Vzhľa−
dom k tomu, že UPJŠ nemá na futsal regulárny
telovýchovný objekt, turnaj sa uskutočnil v
SOU stavebnom. Tohto roku sa víťazom tur−
naja stali vysokoškoláci z PU, ktorí len o skóre
posunuli svojho večného rivala, družstvo UPJŠ,
na 2. miesto. Na 3. mieste skončili študenti z
TU.

Všetky minifutbalové a futsalové turnaje
organizované KTV organizačne pripravili a ria−
dili PaedDr. Imrich Staško a Mgr. Štefan Kole−
sár.

Okrem už ukončených súťaží a športových
akcií naďalej pokračujú pravidelné súťaže VŠ
ligy v basketbale mužov a žien (PhDr. Ivan Šulc,
CSc.), vo volejbale mužov (PaedDr. Rastislav
Švický) a v bedmintone (Mgr. Marián Žigala).

PaedDr. Imrich Staško
vedúci KTV UPJŠ


