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Len toť, nedávno, sme prežívali najkraj−

šie sviatky v roku, nestačili sme ešte zho−
diť ani prebytočné dva – tri kilogramy po
„lukulských“ hodoch, ktoré sú sprievod−
ným znakom Vianoc, väčšina z nás úspeš−
ne zvládla aj silvestrovskú noc, dala si pred−
savzatia, na ktoré vzápätí zabudne a už sa
rozbehol rok 2006. Zatiaľ je mladý, je ne−
smelý, ešte sme si ho nezvykli ani písať
správne a občas sa nám pritrafí v dátume
aj koncová päťka. Po niečo viac ako tristo
päťdesiatich dňoch, ktoré uplynú sťa voda,
však odíde do nenávratna ako starec. Toto
je kolobeh dní, týždňov, mesiacov, rokov,
ale i zrodenia a smrti … Kolobehy rokov
so svojimi udalosťami, sviatkami, výročia−
mi, no aj každodenným stereotypom vyjad−
rujú večné plynutie času. Sme jeho svedka−
mi, dôležitými aktérmi i nutnými obeťami.

Dovoľte mi na prahu tohto mladého
roku, ktorý symbolizujú číslice 2006, napí−
sať niekoľko slov adresovaných tým, ktorí
majú blízky vzťah k našej alma mater, bez
ohľadu na to, či je to študentská prísluš−
nosť k niektorej z fakúlt Univerzity, alebo
zamestnanecký vzťah, príp. ide o priateľa
či sympatizujúceho s našou Univerzitou.

Predovšetkým chcem popriať všetkým,
študentom, učiteľom i zamestnancom Uni−
verzity, ale aj tým bližšie nekonkretizova−
ným ľuďom dobrej vôle pevné zdravie,
veľa tvorivých síl a spokojnosti v roku
2006. Zdravie kladiem na prvé miesto, je
to najdôležitejší a všetko ostatné podmie−
ňujúci fenomén v živote každého jednot−
livca. Píšem to aj napriek tomu, že veľa ľudí
uprednostňuje pri novoročných či iných
prípitkoch pred zdravím peniaze, zdôvod−
ňujúc to tým, že vraj dnes sa za peniaze
dá kúpiť už aj zdravie. Do istej miery to
nie je ani klamstvo či falošná ilúzia, ale
súčasne to nie je ani absolútna pravda. Nie
všetci si môžu kúpiť zdravie a nie vždy sa
zdravie dá kúpiť. Zdravie chápem ako ne−
vyhnutný predpoklad pre život, zdravie
ponímam ako generátor ľudskej energie,
ktorú potrebujeme pre splnenie našich tú−
žob, snov a prianí. Zdravie je však nevy−
hnutné aj pre zvládnutie cieľov v oblasti

pracovného života či osobnej kariéry. Do−
stávam sa tak k tej časti dennodennej rea−
lity, ktorú pre učiteľov a ostatných zamest−
nancov Univerzity predstavuje ich práca
na Univerzite a v prospech Univerzity.

Rok 2005 bol pre našu alma mater ne−
smierne obtiažny. Bolo by iluzórne sa do−
mnievať, že nový rok bude ľahší, práve na−
opak. Náročnosť roku 2005 bolo cítiť na kaž−
dom kroku, na každej z fakúlt, na rektoráte
i rektorátnych pracoviskách. Jedným spoloč−
ným menovateľom tejto obtiažnosti bol a
zostáva nedostatok finančných prostriedkov.
Po výrazne schodkovom rozpočte Univer−
zity v roku 2003, sa vedeniu Univerzity aj v
roku 2005 podarilo presvedčiť Akademický
senát UPJŠ, aby schválil vyrovnaný rozpo−
čet na rok 2005. Za to mu oprávnene patrí
kresťanské „Aleluja“. Zatiaľ nie sú k dispo−
zícii minuloročné výsledky hospodárenia,
ale verím, že skončíme s obdobným hospo−
dárskym výsledkom ako v roku 2004.

Som si vedomý toho, že niektoré fakulty
sa pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu roz−
počtu Univerzity cítili ukrivdené a stále majú
tento pocit. Ako sa však zvykne hovoriť, „pre
stromy nevidia les“. Tým lesom je v metafo−
rickom prirovnaní naša Univerzita. Vo ve−
dení Univerzity nemôžeme nevidieť, že
vzhľadom na viaceré nedoriešené otázky, tý−
kajúce sa napríklad koeficientov, podľa kto−
rých sa z Ministerstva školstva SR prideľujú
finančné prostriedky, berúc do úvahy aj pod−
ceňovanie významu vedy a výskumu na
niektorých fakultách, by sme z úrovne ve−
denia UPJŠ „potopili“ najmenej jednu fakul−
tu našej Univerzity. Pýtam sa, môžeme si to
dovoliť? Na to mám iba jednu odpoveď: Nie!
Nie aj za cenu toho, že budem považovaný
spolu s ostatnými členmi vedenia Univerzi−
ty, slušne napísané, za „neprajníka“ jednej,
príp. dvoch fakúlt. Mám rovnaký vzťah ku
všetkým fakultám našej Univerzity a otvo−
rene deklarujem, že sú mi proti srsti často
umelo vytvárané rozbroje najmä medzi „le−
kármi“ a „prírodovedcami“, resp. „právnik−
mi“ a „verejnou správou“. Môj vzťah ku
každej fakulte je založený na pragmatickom
a pracovnom základe, nejde o vzťah „cito−

vý“, t. j. „mám rád alebo nemám rád niekto−
rú z fakúlt“. Potešilo by ma, keby si to ko−
nečne uvedomili niektorí členovia akademic−
kej obce na Univerzite, pretože v opačnom
prípade sa môžeme aj sami dezorganizovať.
Nechcem byť domýšľavý, ale ani naivný.
Viem, že existujú – žiaľ – aj odstredivé sily
na našej Univerzite.

Ak kladiem na prvé miesto rovnaké
podmienky pre rozvoj všetkých fakúlt, a to
aj za cenu, že nie každý a na všetkých fa−
kultách bude spokojný s rozdelením finanč−
ných prostriedkov v rámci rozpočtu, ne−
ubránim sa v tomto smere použiť výraz,
ktorý sa všade vo vyspelom svete označuje
ako solidarita. Aj na našej Univerzite, sa
na solidaritu niektorí iba hrajú, využívajúc
toto slovo vo svojich populistických slov−
níkoch. Podstata solidarity nespočíva v tom,
že „ak ti ja pomôžem, čakám od teba aj ja
podporu v tom a v tom…“. Môžem vás
ubezpečiť, že solidaritu budem presadzo−
vať zo svojej pozície aj v roku 2006. Univer−
zita je právny subjekt a preto solidaritu ako
princíp fungovania verejnej vysokej školy
smerom do vnútra jej hospodárenia budem
presadzovať z centra; to však neznamená,
že neprivítam akýkoľvek prejav solidarity
iniciovaný niektorou z fakúlt Univerzity.

Peniaze nie sú všeliekom na všetky naše
neduhy. Kto si myslí, že iba dostatok finanč−
ných prostriedkov pomôže posunúť Univer−
zitu o dobrý kus cesty dopredu, ten je na veľ−
kom omyle. Na alma mater máme čo naprá−
vať a netýka sa to iba nedostatku peňazí.
V uplynulom roku som sa často čudoval, aké
zastarané názory produkujú viacerí členovia
akademickej obce na Univerzite, týkajúce sa
poslania našej vysokej školy v Európskom
vzdelávacom a výskumnom priestore. Uni−
verzity v modernej Európe podporujú Eu−
rópu vedomostí, ktorá je založená na silnom
výskumnom potenciáli a univerzitnom vzde−
lávaní založenom na výskume. Na našej Uni−
verzite však ešte stále podceňujeme vedecký
výskum ako ťažiskovú funkciu vysokej ško−
ly. Európske vysoké školstvo už dávno upus−
tilo od bazírovania iba na vzdelávacej oblas−
ti, toto sa ponecháva na vyššie odborné škol−
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stvo a plne presadzuje úzke spojenie medzi
Európskym vzdelávacím a výskumným
priestorom ako prostriedkom posilnenia eu−
rópskeho výskumného potenciálu a zlepše−
nia kvality a atraktivity európskeho vysoké−
ho školstva. Pokiaľ toto nepochopíme aj na
našej Univerzite, moderný európsky vysoko−
školský priestor sa nám vzdiali. Navyše to
pocítime aj na nedostatku finančných pro−
striedkov, pretože financovanie činnosti vy−
sokých škôl v tomto a v nasledujúcich rokoch
bude viac preferovať výskum, než to bolo
doposiaľ. Ak nás teda tak trápi nedostatok
finančných prostriedkov na našu činnosť,
potom je toto cesta k tomu, ako tento prob−
lém aspoň čiastočne vyriešiť.

V tomto kalendárnom roku sa musíme
viac vnútorne presviedčať o tom, že vysoké
školstvo v Európe, to sú predovšetkým uni−

verzity. Univerzity majú verejnú zodpoved−
nosť za zabezpečenie základných akademic−
kých a občianskych hodnôt, univerzity sa
chápu ako verejné dobro. Preto je potrebné
posilniť univerzitný rozmer na našej Univer−
zite. Na pripomenutie, zákon o vysokých
školách, ktorý je prirodzeným právnym vy−
jadrením týchto postulátov, ešte v roku 2002
priznal vysokým školám právnu subjektivi−
tu, čo nie všetky fakulty a nie vždy chcú po−
chopiť. Píše sa už rok 2006 …

Je veľa problémov na Univerzite, s kto−
rými sme vstúpili do tohto, zatiaľ mladého
roku 2006. Je nad rámec týchto slov vyčer−
pávajúcim spôsobom spomenúť a analyzo−
vať všetky. Napriek tomu niektoré opäť pri−
pomeniem, ako napríklad neprofesionalita
na jednotlivých úsekoch činnosti, rutinér−
stvo, nedostatok vôle odborne sa zdokona−

ľovať, nedostatočná počítačová gramotnosť,
ktorú sa viacerí snažia zakrývať tým, že zni−
žujú až podceňujú význam informačných a
komunikačných technológií, ktoré im vraj
netreba, nadmerná administratíva na niekto−
rých fakultách a pod. Nech mi je dovolené
vysloviť vieru, že v roku 2006 viaceré z tých−
to, ale aj ďalších, nespomínaných nedostat−
kov, upadne do zabudnutia. Pokiaľ som sa
niektorého z čitateľov týchto riadkov dotkol,
nebol to môj zámer, väčšina učiteľov a ďal−
ších zamestnancov Univerzity plní svoje
pracovné povinnosti k plnej spokojnosti. Pre
tých ostatných odkazujem, aby sa zamysleli
nad tým, či môžu byť so svojou prácou spo−
kojní. To platí prirodzene aj pre mňa.

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

Udelenie čestného doktorátu Dr. h. c.
Užhorodská štátna univerzita (Ukrajina)

pri príležitosti osláv 60. výročia svojho zalo−
ženia udelila čestný titul Doctor honoris cau−
sa (Dr. h. c.) profesorovi JUDr. Petrovi Mos−
nému, CSc., vedúcemu Katedry dejín štátu a
práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Prof. JUDr. P. Mosný, CSc. (1949) ako
absolvent právnického štúdia (1973) na Práv−
nickej fakulte UK v Bratislave získal titul dok−
tor práv – JUDr. vo vednom odbore dejiny
štátu a práva (1974). V roku 1982 obhájil
kandidátsku dizertačnú prácu z dejín štátu a
práva v Ústave štátu a práva SAV v Bratisla−
ve. V roku 1984 bol menovaný za docenta
pre odbor dejiny štátu a práva a v roku 2002
habilitoval vo vednom odbore dejiny štátu a
práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Dňa 27. 6. 1997 do 17. 4. 2000 bol deklaro−
vaný za dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Ko−
šiciach.

Prof. JUDr. P. Mosný, CSc., je autorom
štyroch monografií, z toho dve vyšli v zahra−
ničí (Ukrajina), autorom a spoluautorom 19
učebných textov, 142 vedeckých prác a člán−
kov (14 v zahraničí) a autorom vysokoškol−
skej učebnice. Podieľal sa na 17 zostavova−
teľských prácach vedeckých zborníkov a fi−
xuje 100 citácií a ohlasov (z toho 40 v za−
hraničí).

Zúčastnil sa na riešení 7 vedecko−
výskumných projektov. Jeho vedecké zame−
ranie obsahovo môžeme rozdeliť do nasle−
dujúcich oblastí:
1. Právne postavenie národnostných v pred−

mníchovskom Československu.
2. Ústavnoprávne postavenie Podkarpatskej

Rusi v medzivojnovom Československu.
3. Benešove dekréty a ich platnosť na Slo−

vensku.
Prof. JUDr. P. Mosný sa podieľal na vy−

pracovaní recenzných posudkov na habili−
tačné práce, dizertačné práce, ako aj na pub−
likácie v národných vedeckých časopisoch.
Predsedá rôznym odborným domácim podu−
jatiam.

Vyššie uvedenému oceneniu došlo najmä
vďaka tomu, že prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.,
sa dlhodobo podieľal na spoločnom riešení
problematiky Podkarpatskej Rusi vo vedecko−
výskumnej činnosti. Susedná Ukrajina, jej
spoločenský a politický život, prechádzajú de−
mokratickými zmenami. Tieto zmeny umož−
ňujú mnohým vysokoškolským pedagógom a
vedeckým pracovníkom jednotlivých fakúlt
Užhorodskej univerzity sa podieľať na riešení
spoločných vedeckovýskumných projektov
najmä s medzinárodnou účasťou, nehovoriac
už o takých blízkych susediacich krajinách,
ako je Slovensko, a najmä univerzity v blíz−
kosti Užhorodu.

Pozoruhodná je tá skutočnosť, že prof.
JUDr. P. Mosný, CSc., ako prvý v histórii Práv−
nickej fakulty UPJŠ v Košiciach získal takéto
ocenenie, a tiež to, že spolu s ním v právnych
vedách na Slovensku sú len traja žijúci pred−
stavitelia, ktorí sú nositeľmi takéhoto ocenenia.

K udeleniu čestného doktorátu srdečne
blahoželáme!

PhDr. J. Čipkár, PhD.
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Európska komisia dňa 11. marca 2005 prijala Odporúčanie tý−
kajúce sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu sprá−
vania pre nábor výskumných pracovníkov. Ide o kľúčové prvky
v súčasnej európskej politike na zvýšenie atraktívnosti výskumu
v členských štátoch Európskej únie. Charta a Kódex majú poskytnúť
jednotlivým výskumníkom rovnaké práva a povinnosti, kdekoľvek
v Európe pracujú. Prijaté dokumenty, lepšie povedané ich aplikácia
má pomôcť založeniu skutočného európskeho pracovného trhu pre
výskumníkov a má zatraktívniť kariéru výskumníka v očiach mladej
generácie.

Európska komisia a jej členské štáty v rámci Lisabonskej stratégie
usilujú o to, aby sa do roku 2010 výrazne zvýšila konkurencieschop−
nosť a dynamickosť znalostnej ekonomiky v Európe. Splnenie tohto
cieľa je podmienené zvýšením investícií členských krajín do výskumu
až do výšky 3% HDP. V tejto súvislosti sa začala venovať zvýšená
pozornosť aj výskumníkom. Ako uviedla Európska komisia v jednom
zo svojich oznámení, do roku 2010 potrebuje Európa 700 000 no−
vých výskumníkov a zároveň ďalších, ktorí nahradia starnúcu pracov−
nú silu vo výskume. Priemerne pracuje v Európe 5,7 výskumníka na
1 000 pracovníkov (2001), v USA je to 8,1 a v Japonsku 9,1. Zvýšený
záujem o výskumníkov má svoje reálne opodstatnenie. V opačnom
prípade bude mať Európa v blízkej budúcnosti problémy so svojou
inovačnou silou, vedomosťami a produktivitou.

Charta a Kódex sú príspevkom Európskej komisie vo forme od−
porúčania k cieľu −zvýšiť atraktívnosť kariéry výskumníka a zvýšiť
počet žien vo výskume. Charta a Kódex sú určené členským štátom,
zamestnávateľom, financujúcim organizáciám a výskumníkom sa−
motným. Týkajú sa všetkých oblastí výskumu vo verejnom a súk−
romnom sektore bez ohľadu na povahu zmluvného pracovného vzťa−
hu, právneho postavenia alebo typu organizácie. Hovoria o úlohách,
povinnostiach ako aj právach výskumníkov a ich zamestnávateľov
alebo organizácií financujúcich výskum. Chcú zabezpečiť, aby vzťah
medzi uvedenými prispel k úspešnej tvorbe, prenosu a zdieľaniu
vedomostí a rozvoju kariéry. Charta a Kódex majú zlepšiť nábor,
chcú sprehľadniť procesy výberu a navrhujú rôzne kvalitatívne a kvan−
titatívne kritériá posudzovania výskumníkov so zameraním sa na vy−
nikajúce výsledky v rámci rozmanitej kariérnej cesty. Rozhodujúci
je nielen počet publikácií výskumníka, ale v širšom rámci hodnotia−
cich kritérií aj učenie, dohľad, tímová práca, prenos vedomostí, ria−
denie výskumu a inovácie, zapojenie sa do mobilít a medzinárodnej
spolupráce a činnosti spojené s informovanosťou verejnosti o vý−
skume.

Aplikácia do praxe je zodpovednosťou zamestnávateľov, finan−
cujúcich organizácií a výskumníkov samotných. Preto Slovenská rek−
torská konferencia, Ministerstvo školstva SR a SAIA, n.o., ako mobi−
litné centrum pre vedecko−výskumných pracovníkov, pripravili 10.
novembra 2005 odborný seminár, ktorý sa venoval Európskej charte
výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskum−
ných pracovníkov a ich aplikácií v SR. Na uvedenom podujatí vy−
stúpili zástupcovia Európskej komisie, vysokých škôl, SAV a súk−
romných priemyselných výskumných a vývojových organizácií, ktorí
privítali a podporili odporúčanie EK. Členovia Slovenskej rektorskej
konferencie na seminári potvrdili záväzok aplikácie všeobecných
princípov zásad a podmienok uvedených v Charte a Kódexe a pí−
somne deklarovali, že budú usilovať o ich aplikáciu vo vnútorných
predpisoch svojich inštitúcií. Zároveň potvrdili, že budú informovať
výskumných pracovníkov na svojich inštitúciách o odporúčaní a budú
žiadať výskumných pracovníkov, aby aktívne prispeli k presadeniu
jeho princípov.

Zdroj: SRK

Informácia o Odporúčaní Komisie
o Európskej charte výskumných pracovníkov
a Kódexe správania pre nábor výskumných

pracovníkov a o odbornom seminári

Vyhlásenia o záväzku rektorov
slovenských vysokých škôl
o prijatí princípov Európskej charty

výskumných pracovníkov a Kódexu správania
pre nábor výskumných pracovníkov

Rektori slovenských vysokých škôl sa spoločne stretli na odbornom
seminári „Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania
pre nábor výskumných pracovníkov a ich aplikácia v Slovenskej republi−
ke“, ktorý zorganizovali Slovenská rektorská konferencia, Ministerstvo škol−
stva Slovenskej republiky a Slovenská akademická informačná agentúra,
n.o. dňa 10. novembra 2005 v Bratislave v rámci Týždňa vedy na Sloven−
sku v roku 2005, aby spoločne diskutovali o Odporúčaní Európskej komi−
sie zo dňa 11. marca 2005 týkajúceho sa Európskej charty výskumných
pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Rektori slovenských vysokých škôl, vedomí si reforiem v spoločnos−
ti zameraných na kreovanie a posilnenie znalostnej ekonomiky a trvalo
udržateľného rastu na národnej a európskej úrovni, sa prihlásili k cie−
ľom Lisabonskej stratégie a národnej Stratégii na zlepšenie konkuren−
cieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Minerva. Presvedčení, že roz−
voj spoločnosti závisí predovšetkým od jej výsledkov vo vedeckom vý−
skume, umení, inovačnej sile a kvalitnom vzdelávaní, prihlásili sa k
vzniku Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru a usilujú
o aktívnu účasť slovenských vysokých škôl na ňom.

Rektori slovenských vysokých škôl, vedomí si dôležitosti zlepšovania
postavenia výskumných pracovníkov na európskej a národnej úrovni a
presvedčení, že výchova mladých výskumníkov je dôležitým nástrojom
rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vysokého školstva, vedy a techniky,
súhlasia s analýzami a predstavenými perspektívami a návrhmi, ktoré
zverejnila Európska komisia vo svojom Odporúčaní týkajúceho sa:
• zlepšenia atraktívnosti Európy pre výskumných pracovníkov,
• posilnenia účasti žien, výskumných pracovníčok, vo výskume a vývoji,
• zavedenia a aplikácie nových nástrojov na rozvoj kariéry výskum−

ných pracovníkov,
• budovania pozitívneho prístupu verejnosti k profesii výskumného

pracovníka,
• poskytovania systémov udržateľného rozvoja kariéry výskumných

pracovníkov vo všetkých štádiách kariéry, bez ohľadu na zmluvné
postavenie a zvolený smer kariéry vo výskume a vývoji,

• rozvoja atraktívneho, otvoreného a udržateľného európskeho trhu
práce pre výskumných pracovníkov,

• podpory všetkých foriem mobility ako súčasti komplexnej politiky
ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na vnútroštátnej, regi−
onálnej a inštitucionálnej úrovni a jej plného uznania v systémoch
hodnotenia a rozvoja kariéry,

• zabezpečenia otvorených, transparentných a medzinárodne porov−
nateľných postupov na výber a nábor výskumných pracovníkov,

• spoločenského a finančného oceňovania výskumných pracovníkov.
Rektori slovenských vysokých škôl týmto deklarujú svoj záväzok, že:

• prevezmú všeobecné zásady a podmienky uvedené v Európskej
charte výskumných pracovníkov a Kódexe správania pre nábor vý−
skumných pracovníkov a budú usilovať o ich aplikáciu vo vnútor−
ných predpisoch svojich inštitúcií,

• budú informovať výskumných pracovníkov na svojich inštitúciách
o Odporúčaní a budú žiadať výskumných pracovníkov, aby (sami)
presadzovali predložené odporúčania,

• požiadajú Národnú radu Slovenskej republiky a vládu Slovenskej
republiky, aby prijali legislatívne normy a opatrenia, ktoré by vhod−
ne podporili novú perspektívu ako ju uvádzajú Charta a Kódex,

• vyzvú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Slovenskú akadé−
miu vied, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizá−
cií a ďalších sociálnych a ekonomických partnerov, aby aplikovali
politiku a odporúčania prezentované v Odporúčaní.

Zdroj: SRK
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Aktuality zo zasadnutí
orgánov UPJŠ

Informácie zo zasadnutí
Vedenia UPJŠ

• prerokovanie dôvodovej správy k Smerni−
ci o tvorbe a použití finančných fondov na
UPJŠ

• prerokovanie konkrétnych podmienok na
obsadzovanie funkcií profesorov na peda−
gogických a výskumných pracoviskách s ce−
loškolskou pôsobnosťou na UPJŠ v Koši−
ciach

• prerokovanie všeobecných kritérií na ob−
sadzovanie funkcií profesorov a docentov
na pedagogických a výskumných pracovis−
kách s celoškolskou pôsobnosťou na UPJŠ
v Košiciach

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

• prerokovanie Informatívnej správy o čerpa−
ní telefónnych hovorov za mesiac jún 2005
a jún 2004

• prerokovanie Zmluvy o spolupráci medzi
UPJŠ a Najvyšším kontrolným úradom SR

• prerokovanie Dodatku č. 2 k Organizač−
nému poriadku UPJŠ v Košiciach

• informácia o možnosti využitia Kogenerač−
nej jednotky a jej využitie na UPJŠ v Koši−
ciach

• prerokovanie správy o vyhodnotení prijí−
macieho konania na fakultách UPJŠ a na
UPJŠ pre akademický rok 2005/2006

• informácia o inštitucionálnom akčnom plá−
ne UPJŠ v rámci projektu programu Európ−
skej asociácie univerzít (EUA) Quality Cul−
ture – Round III – „Pôsobenie žien na Uni−
verzite vo výskumnej, vzdelávacej a riadia−
cej činnosti“

• prerokovanie správy Hodnotenie úrovne
UPJŠ vo vzdelávacej činnosti v akademic−
kom roku 2004/2005

• informácia o ponuke študijných programov
UPJŠ pre akademický rok 2006/2007

• prerokovanie správy Rozvoj Detašované−
ho pracoviska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Rožňave

• prerokovanie informatívnej správy o plne−
ní rozpočtu UPJŠ za I. až III. štvrťrok 2005

• prerokovanie návrhu kritérií na udeľovanie
mimoriadnych štipendií na UPJŠ

• prerokovanie návrhu na úpravu poplatkov
za ubytovanie študentov v ŠDaJ UPJŠ v Ko−
šiciach od 1. 1. 2006

• prerokovanie návrhu podmienok prijíma−
cieho konania na bakalársky študijný
program „Anglistika a amerikanistika“ pre
akademický rok 2006/2007

• prerokovanie Programu vytvárania centier
excelentnosti na Univerzite Pavla Jozefa Ša−
fárika v Košiciach

Pri príležitosti jesennej časti Akademických
dní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sa dňa 8. novembra 2005 uskutočnilo piate
zasadnutie Klubu profesorov vo veľkej zasa−
dačke Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ul. v Koši−
ciach. Úvodné slovo patrilo prorektorovi pre
vedecký výskum a informačné technológie
UPJŠ prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc.

Piate zasadnutie Klubu profesorov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pohľad na členov Klubu profesorov

Prednáška rektora UPJŠ

V hlavnom bode programu piateho zasadnu−
tia Klubu profesorov zaznela zaujímavá pred−
náška rektora UPJŠ prof. JUDr. Vladimíra Bab−
čáka, CSc., na tému: „Miestne dane a ako na
ne“. Záver zasadnutia sa niesol v duchu dis−
kusných príspevkov členov Klubu profesorov.

Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ
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• prerokovanie návrhu na Rozhodnutie rek−
tora č. 20/2005 o určení obsahu inaugu−
račného spisu na UPJŠ v Košiciach a jej sú−
častiach

• informácia o príprave zásobníka projektov
pre priority Národného strategického refe−
renčného rámca pre budúce programova−
cie obdobie 2007 – 2013

• prerokovanie návrhu Organizačný poria−
dok Univerzitnej knižnice UPJŠ

• prerokovanie návrhu na úpravu poplatkov
za ubytovanie študentov v ŠDaJ UPJŠ v Ko−
šiciach od 1. 1. 2006

• informácia o stave vydávania a prolongá−
cie personálnych identifikačných kariet na
UPJŠ

• prerokovanie návrhu Smernice o evidencii
publikačnej činnosti a ohlasov na UPJŠ
v Košiciach

• informácia o zasadnutí Komisie na posu−
dzovanie splnenia kritérií pre priznanie mi−
moriadnych štipendií na UPJŠ pre akade−
mický rok 2005/2006

Informácie zo zasadnutí
Kolégia rektora UPJŠ

• prerokovanie správy Hodnotenie úrovne
UPJŠ vo vzdelávacej činnosti v akademic−
kom roku 2004/2005

• informácia o ponuke študijných programov
UPJŠ pre akademický rok 2006/2007

• prerokovanie vyhodnotenia prijímacieho
konania na fakultách UPJŠ a na UPJŠ pre
akademický rok 2005/2006

• prerokovanie správy Rozvoj Detašované−
ho pracoviska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Rožňave

• prerokovanie informatívnej správy o plne−
ní rozpočtu UPJŠ za I. a ž III. štvrťrok 2005

• prerokovanie správy o súčasnom stave,
problémoch a zámeroch Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach

• prerokovanie správy o súčasnom stave,
problémoch a zámeroch Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ v Košiciach

• prerokovanie edičných plánov UPJŠ na rok
2006 a plnenie za rok 2005

Informácie zo zasadnutí
Akademického senátu

UPJŠ

• schválenie Organizačného poriadku Ústa−
vu filologických a sociálnych vied UPJŠ
v Košiciach

• schválenie podmienok prijímacieho kona−
nia na bakalársky študijný program „Ang−
listika a amerikanistika“ pre akademický rok
2005/2006

• schválenie Dodatku č. 1 k Štruktúre funk−
cií profesorov, docentov a ostatných vyso−
koškolských učiteľov UPJŠ

• schválenie Dodatku č. 2 k Organizačnému
poriadku UPJŠ v Košiciach

Vďaka úzkej spolupráci Ústavu európskeho
práva Právnickej fakulty UPJŠ so sudcom Súdne−
ho dvora Európskych spoločenstiev doc. JUDr.
Jánom Klučkom, CSc., som mala možnosť absol−
vovať mesačnú odbornú stáž na Súdnom dvore
Európskych spoločenstiev v Luxemburgu.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev je je−
den z pôvodných orgánov Európskych spolo−
čenstiev. V procese európskej integrácie zohral
a naďalej zohráva veľmi dôležitú úlohu. Dbá na
dodržiavanie komunitárneho práva a podáva
jeho výklad. Rozhoduje o žalobách podávaných
voči členským štátom pre neplnenie povinností
vyplývajúcich zo zakladajúcich zmlúv, vykoná−
va kontrolu súladu sekundárnych komunitár−
nych aktov s primárnym komunitárnym právom
a v rámci konania o predbežnej otázke napo−
máha národným súdom členských štátov pri
aplikácii komunitárneho práva.

V sudcovskom zbore Súdneho dvora má
zastúpenie každý členský štát. Od 1. mája 2004
tu teda pôsobí aj sudca zastupujúci Slovenskú
republiku, ktorým je dlhoročný pedagóg Práv−
nickej fakulty UPJŠ a bývalý sudca Ústavného
súdu Slovenskej republiky doc. JUDr. Ján Kluč−
ka, CSc.

STÁŽ NA SÚDNOM DVORE EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Počas stáže som mala možnosť obozná−

miť sa s praktickým fungovaním Súdneho
dvora a aktívne sa zapojiť do činnosti kabi−
netu sudcu formou prípravy podkladov po−
trebných pre súdne rozhodnutia a spoluprá−
ce s referendármi kabinetu. Veľmi podnetnou
bola pre mňa možnosť zúčastňovať sa jed−
notlivých pojednávaní Súdneho dvora Európ−
skych spoločenstiev, ako aj Súdu prvého
stupňa a tiež možnosť využívať knižnicu Súd−
neho dvora. Počas môjho pobytu sa usku−
točnilo aj slávnostné zasadnutie Súdneho
dvora, na ktorom zložili slávnostnú prísahu
sudcovia Súdu pre verejnú službu, čo je nový
komunitárny súd špecializovaný na riešenie
sporov medzi Spoločenstvami a jeho zamest−
nancami.

Absolvovaním stáže som mala možnosť
vidieť aplikáciu komunitárneho práva pria−
mo v praxi a som presvedčená, že získané
poznatky v plnej miere využijem pri výučbe
predmetu „Európske právo“ na našej fakulte
a tiež pri príprave svojej dizertačnej práce.

JUDr. Martina Jánošíková
Právnická fakulta, Ústav európskeho práva

Začiatkom októbra sa uskutočnila pracov−
ná návšteva dekana Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ doc. RNDr. P. Sováka, CSc., a dvoch
pracovníkov Katedry fyziky kondenzovaných
látok Ústavu fyzikálnych vied PF (doc. RNDr.
P. Kollár, CSc., a RNDr. D. Olekšáková) na
Technickej univerzite (Politechnika Radomska
im. Kazimierza Pulaskiego) v poľskom meste
Radom. Na návštevu radomskej univerzity
pozval našich prírodovedcov rektor spome−
nutej univerzity prof. dr hab. inž. Wincenty
Lotko. Návšteva sa uskutočnila v rámci zmluv−
nej spolupráce medzi Politechnikou Ra−
domskou a Univerzitou P. J. Šafárika. V prie−

NAVŠTÍVILI SME DRUŽOBNÚ UNIVERZITU V POĽSKU

Politechnika Radom

behu návštevy diskutovali pracovníci Katedry
fyziky kondenzovaných látok s pracovníkmi
Katedry fyziky navštívenej univerzity o ďalšej
vedeckej spolupráci, o spoločných publiká−
ciách a o výskume feromagnetických materi−
álov pomocou Mössbauerovej spektroskopie.
Medzi spomenutými katedrami partnerských
univerzít existuje už dlhoročná vedecká spo−
lupráca. Naša delegácia sa zúčastnila aj na
slávnostnom otvorení nového školského roka
na radomskej univerzite.

R. Mlýnek
Foto: P. Kollár
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• prerokovanie Preskúmaní rozhodnutí o ne−
prijatí na štúdium univerzitného študijné−
ho programu „psychológia“ na ÚFaSV UPJŠ

• schválenie zmien v Štatúte Prírodovedec−
kej fakulty UPJŠ v Košiciach

• schválenie Kritérií na priznanie mimoriad−
nych štipendií na UPJŠ v Košiciach

• schválenie Dodatku č. 1 k Poriadku dokto−
randského štúdia na UPJŠ

• schválenie Kritérií na priznanie mimoriad−
nych štipendií na UPJŠ

• schválenie Podmienok prijímacieho kona−
nia na bakalársky študijný program „Ang−
listika a amerikanistika“ pre akademický rok
2006/2007

Informácie zo zasadnutí
Vedeckej rady UPJŠ

• prerokovanie návrhov na vymenovanie za
profesorov

• prerokovanie návrhu na udelenie čestné−
ho titulu „Doctor honoris causa” profeso−
rovi Christopherovi M. Loftusovi, M.D.,
FACS

• prerokovanie správy „Rozvojové zámery
UPJŠ”

• prerokovanie návrhu na udelenie Zlatej me−
daily Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach doc. MUDr. Ľudovítovi Veselému

• prerokovanie Všeobecných kritérií pre ob−
sadzovanie funkcií docentov a profesorov
na výskumných a pedagogických pracovis−
kách s celoškolskou pôsobnosťou na Uni−
verzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

• prerokovanie Kritérií, súvisiacich s kom−
plexnou akreditáciou činností vysokých
škôl

• prerokovanie správy „Medzinárodná inšti−
tucionálna evaluácia slovenských vysokých
škôl“

• prerokovanie správy „Hodnotenie úrovne
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
vo vzdelávacej činnosti v akademickom
roku 2004/2005“

• informácia o ponuke študijných programov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
pre akademický rok 2006/2007

• prerokovanie návrhov na udelenie čestné−
ho titulu „profesor emeritus”

Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ

Koncert
Štátnej filharmónie Košice

Dňa 14. novembra 2005 sa na pozvanie rek−
tora UPJŠ v Košiciach prof. JUD. V. Babčáka,
CSc. a v rámci jesennej časti Akademických
dní UPJŠ v Košiciach uskutočnil koncert Štát−
nej filharmónie Košice v koncertnej sále Domu
umenia v Košiciach. Zamestnanci našej Uni−
verzity zaplnili sálu a vypočuli si nádherné
tóny z výberu suít F. Mendelssohna−Bartholdy−
ho, S. Prokofieva a P. I. Čajkovského.

Prijatie najlepších študentov UPJŠ
rektorom Univerzity

Slávnostný príhovor rektora UPJŠ v CAM klube v Košiciach

Pohľad na časť študentov, ktorých prijal rektor UPJŠ v rámci Akademických dní

p ý j ý y

Lekárska fakulta UPJŠ

Michal Mokrý
Jana Petríková
Lucia Pitoňáková
Marcela Šoltýsová
Boris Vidinský

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Bc. Lenka Babiaková
Bc. Ján Katrenič
Bc. Štefan Michalik
Bc. Daniel Reitzner
Gabriela Rusnáková

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,
prijal dňa 16. novembra 2005 najlepších štu−
dentov našej Univerzity. Prijatie sa uskutoč−
nilo v CAM klube na Medickej ul. v Košiciach

v rámci jesennej časti Akademických dní Uni−
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pri
príležitosti Dňa boja za demokraciu a slobo−
du. Knižné poukážky udelil rektor za vynika−
júce študijné výsledky týmto študentom:

Právnická fakulta UPJŠ

Marcela Auxtová
Silvia Hricová
Tatiana Mičudová
Jana Mitterpachová
Lenka Tóthová

Fakulta verejnej správy UPJŠ

Katarína Ivanecká
Peter Mihalík
Slavomír Puszta
Jana Smolejová
Mária Stanojevičová

Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ
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Rektori v Glasgowe

Pre bolonský proces, ktorý súvisí s ce−
loeurópskou reformou vysokého školstva,
je príznačná dvojaká snaha – európske in−
štitúcie sa snažia pôsobiť ako suverénne
orgány a členské štáty sa snažia zachovať
si svoje špecifiká a nezávislosť. Snahy
ovplyvňuje aj národná história v oblasti
vysokého školstva, aj súčasná politická si−
tuácia. Z týchto dôvodov predstavuje im−
plementácia tejto reformy mimoriadne zlo−
žitý cieľ.

Na tohtoročnom hodnotení priebehu
bolonského procesu (na bolonskom proce−
se sa zúčastňuje 45 štátov, vrátane Sloven−
ska) a debate, ako pokračovať v plnení
predsavzatí, ktoré sú obsiahnuté v Bolon−
skej deklarácii (1999) sa stretli reprezen−
tanti európskych vysokých škôl (31. 3. až
2. 4. 2005).

Na rokovaní bola prezentovaná správa
TRENDS IV, v ktorej bola podaná analýza
súčasného stavu v európskom vysokom
školstve. V nej sa uvádza, že naďalej naj−
väčším problémom európskeho vysokého
školstva je deficit finančných prostriedkov
na uskutočnenie reformy.

Pracovné skupiny sa venovali témam:
1. základné hodnoty európskych univerzít
v reakcii na vyvíjajúce sa spoločenské po−
treby, 2. ako môžu univerzity zlepšiť svoje
výskumné poslanie, 3. ako aplikovať trvalé
bolonské reformy na vysokých školách, 4.
ako môžu inštitúcie zlepšiť kvalitu v európ−
skom vysokom školstve, 5. ako financovať
európske vysoké školstvo.

Zo správy vyplýva, že väčšina štátov za−
viedla dvojstupňové vysokoškolské štú−
dium. Dominantný je model 3 + 2, pričom
prevažná časť vysokoškolských učiteľov
považuje trojročné bakalárske štúdium za
krátke. Avšak odborné vysoké školy ho
považujú za dostatočné a majú s ním dob−
ré skúsenosti. Zároveň je potrebné uviesť,
že na zamestnanosť bakalárov zle vplýva
ten fakt, že národné vlády nedefinovali ich
miesto vo verejných službách.

Od dvojstupňového modelu sa očaká−
vala redukcia magisterských študijných
programov. Nestalo sa tak, naopak, sú štá−
ty, v ktorých počet študijných programov
narástol.

Naďalej pretrvávajú problémy s akredi−
táciou spoločných diplomov a s dlhodo−
bou akademickou mobilitou.

Tvorba nových študijných programov,
najmä na druhom stupni, má dobrý vplyv
aj na výskum na vysokých školách. Výskum
je prevažne dominantný na treťom stupni
štúdia. Avšak väčšina doktorandov je k svo−
jej budúcej kariére výskumníka skeptická.
A tak, ako sa konštatovalo, nielen vysoké
školy, ale aj vlády musia venovať viac po−

K PROBLEMATIKE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA
zornosti posilneniu kariérovej perspektívy
a rozvoju mladých výskumníkov. V správe
sa tvrdí, že univerzita môže byť silnou in−
štitúciou, len ak nebude riadiť výskum a
výučbu oddelene.

Ministri školstva v Bergene

Spolu s ministrami členských štátov bo−
lonského procesu zodpovednými za vyso−
ké školstvo sa na konferencii v Bergene (19.
a 20. mája 2005) zúčastnili aj ďalší pra−
covníci ministerstiev, zástupcovia vysokých
škôl, študentov a odborníci, ktorých sa roz−
voj vysokého školstva týka (napr. zástup−
covia zamestnávateľských zväzov). Na ro−
kovaní boli prítomní aj predstavitelia Eu−
rópskej komisie vedení komisárom J. Fige−
ľom, Rady Európy, UNESCO, Európskej
asociácie univerzít a iní.

Z prijatého komuniké vyplýva, že sa
urobila revízia plnenia predsavzatí a určili
sa prioritné ciele do roku 2010. Zároveň
bol potvrdený záväzok koordinovať politi−
ku Európskeho vysokoškolského priestoru
(EVP; European Higher Education Area –
EHEA) do roku 2010 prostredníctvom bo−
lonského procesu a zároveň pomáhať no−
vým účastníckym štátom pri plnení cieľov
procesu.

Bergenské komuniké zdôraznilo nevy−
hnutnosť prepojenia vedy a výskumu vzde−
lávaním sa a kladie dôraz na doktorandský
cyklus štúdia a jeho medziodborovosť.
Štandardné obdobie doktorandského štú−
dia má byť tri až štyri roky.

Je zrejmé, že na optimalizáciu študij−
ných programov a tým aj zavedenie ino−
vačných procesov výučby a učenia sa, ktoré
Európa potrebuje, je potrebný čas. Vítaná
je podpora organizácií, ktoré reprezentujú
podnikateľskú sféru a podpora sociálnych
partnerov, očakáva sa aj zintenzívnenie
spolupráce s nimi pri dosahovaní cieľov bo−
lonského procesu.

Zdôraznená bola dôležitosť vysokého
školstva v ďalšom posilnení výskumu a dô−
ležitosť vysokoškolského výskumu pre eko−
nomický a kultúrny rozvoj nášho spoločen−
stva a pre sociálnu súdržnosť. Úsilie zaviesť
štrukturálne zmeny a zlepšiť kvalitu výuč−
by nemá ubrať z úsilia posilniť výskum a
inovácie. Na dosiahnutie lepších výsledkov
je potrebné zlepšiť spolupôsobenie medzi
vysokoškolskými a ostatnými výskumnými
sektormi v našich štátoch a medzi európ−
skym vysokoškolským a európskym vý−
skumným priestorom.

Aktuálnou otázkou je sprístupniť kva−
litné vysoké školstvo všetkým a preto je po−
trebné pripraviť vhodné podmienky pre štu−
dentov tak, aby mohli ukončiť svoje štú−
dium bez prekážok spojených s ich sociál−
nym a ekonomickým postavením.

Určite aj mobilita študentov a personá−
lu medzi všetkými účastníckymi štátmi ostá−
va jedným z kľúčových cieľov bolonského
procesu.

Vysoké školstvo, pretože sa nachádza
na pomedzí výskumu, vzdelávania a ino−
vácií, je pre Európu kľúčom ku konkuren−
cieschopnosti. Bližšie o ďalších otázkach
z tejto oblasti pozri časopis Academia
2005, č. 3.

Aký význam má bolonský
proces pre študentov?

1. Okrem iného zavádza dvojcyklovosť štú−
dia – teda jeho rozdelenie na dva cykly:
bakalársky a magisterský. Bakalársky stu−
peň predstavuje „stredné vyššie vzdela−
nie“, ktoré by stálo medzi stredoškolským
a univerzitným vzdelaním.

2. Kreditový systém ECTS ponúka študen−
tom možnosť mobility (avšak problémom
je jeho relatívna rozdielnosť v rámci uni−
verzít, ktorá spôsobuje vážne problémy
študentom pri mobilitách).

3. Kompatibilita študijných programov v
rámci Európy je jedným z najdôležitej−
ších bodov v rámci zlepšenia možností
zahraničnej mobility študentov.

4. Celoživotné vzdelávanie je jednou z výziev
ďalšieho rozvoja spoločnosti, univerzity ako
centrá excelentnosti sa musia stať aj ponú−
kateľom celoživotného vzdelávania.

5. Zabezpečovanie kvality vzdelávania – na
Slovensku štartujú pilotné projekty hod−
notenia kvality vzdelávania na vysokých
školách. Ak sa slovenské vysoké školy
majú stať centrami excelentnosti, musia
ponúkať kvalitné štúdium (kvalitnejšie
ako doteraz), ktoré dokáže pritiahnuť štu−
dentov. V tejto súvislosti je vhodná po−
známka ohľadom toho, že zatiaľ vysoké
školy nemusia bojovať o študentov, tých
je zatiaľ asi dosť. A na strane druhej, fi−
nančné ohodnotenie učiteľov ešte nie je
na žiaducej úrovni, aspoň na takej, aby
učiteľ venoval všetok svoj voľný čas štu−
dentom a nemyslel na finančné prilepše−
nie inou činnosťou.
Bolonský proces predstavuje unikátny

proces unifikácie, ktorý by však nemal po−
tláčať kultúrnu diverzitu európskych štátov
(L. Korýtková, M. Mertinyák – študentská rada
vysokých škôl). Práve kultúrna rozdielnosť je
to, čo láka študentov i učiteľov na mobili−
tách, spolu so získavaním vedomostí. Sen
študentov: očakávajú dostatočnú kvalitu štú−
dia v čo najvýhodnejších podmienkach.
Otázka do diskusie: od koho závisí, aby sa
tento sen stal čím skôr realitou?

Spracoval: PhDr. J. Čipkár s použitím materiálu
v časopise ACADEMIA 2005, č. 3.
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Univerzity sú inštitúcie, ktorých úlohou je
nielen vzdelávať, ale aj skúmať a tvoriť. Tie, kto−
ré chápu toto svoje poslanie, podporujú vedu
a výskum, vytvárajú pre svojich pedagógov, ve−
decko−výskumných zamestnancov, doktoran−
dov a študentov podmienky pre ich bádateľské
aktivity a potreby. A aj keď si to mnohí v aka−
demickom prostredí ešte neuvedomujú (až na
svetlé výnimky), sú to práve knižnice a knihov−
níci – informatici, ktorí hádam najlepšie vedia,
čo je pre túto cieľovú skupinu používateľov po−
trebné. Denne sa stretávajú s ich potrebami,
požiadavkami, či veľmi konkrétnymi otázka−
mi, ktoré na nich kladie výučba, riešenie pro−
jektov, odborné publikovanie a pod. Žiaľ, mno−
hí si neuvedomujú, že za sprístupnením rôz−
nych odborných informačných zdrojov (ktoré
využívajú so samozrejmosťou), stojí práve aka−
demická knižnica a jej snaha o otvorený prí−
stup k vedeckým informáciám (či už v abstrak−
tovej alebo fulltextovej podobe), pričom sama
ostáva kdesi v pozadí.

Univerzitná knižnica UPJŠ dlhodobo sledu−
je, robí akvizíciu, vyjednáva a využíva ponuky
jednotlivých svetových producentov a vydava−
teľstiev. Zabezpečuje krátkodobé a dlhodobé
skúšobné (bezplatné) prístupy k odborným elek−
tronickým zdrojom. Takto sa aj v minulosti sna−
žila vykrývať prázdne miesta v elektronickom
svete informácií, ktoré vo všeobecnosti vznikali
na Slovensku v akademickom prostredí v dô−
sledku nedostatku finančných prostriedkov.

Jedným z vydavateľstiev, ktoré už mnoho−
krát umožnilo pre UPJŠ bezplatné prístupy je
spoločnosť ProQuest Information and Learning
z USA, v zastúpení pobočky pre východnú a
strednú Európu v Londýne. Po niekoľkoročnom
období týchto trialových prístupov k čiastkovým
produktom tejto spoločnosti sa podarilo vďaka
iniciatíve Univerzitnej knižnice UPJŠ a ústreto−
vosti Vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach zakúpiť na rok 2005 sieťovú licenciu
kolekcie ProQuest 5000 International pre celú
UPJŠ (za mimoriadne výhodnú cenu).

ProQuest 5000 International je ucelená
online kolekcia 16 databáz, sprístupňujúca
články z periodík. Aktualizovaná je denne.

Obsahuje:
• bibliografické záznamy (väčšinou s ab−

straktmi) článkov z vyše 7 750 periodík,
• plné texty k viac než polovici z nich (4 000),
• pokrýva humanitné a spoločenské odbory,

obchod a ekonomiku, medicínu, aplikova−
né prírodné vedy, výpočtovú a telekomu−
nikačnú techniku.

ProQuest 5000… a ďalšie projekty

Graf 1 Graf 2

Retrospektíva je od roku 1971, plné texty
od roku 1987.

Obsah služby ProQuest 5000 International
sa skladá z niekoľkých samostatných databáz,
s ktorými možno pracovať individuálne, alebo
v ľubovoľných kombináciách.

K databáze sa pristupuje prostredníctvom
štandardného webového prehliadača cez do−
movskú stránku Univerzitnej knižnice UPJŠ –
http://library.upjs.sk

Používateľ vzhľadom na charakter svojho
záujmu má možnosť zvoliť si databázu, v kto−
rej chce pracovať. Má možnosť voľby spôsobu
vyhľadávania pomocou kľúčových slov, alebo
prezerania celých publikácií zoradených abe−
cedne. Tí, ktorí pracujú s kolekciou ProQuest
si najviac cenia, že po rešeršovaní v nej sa do−
stanú k plným textom článkov.

Univerzitná knižnica pravidelne mesačne
prehodnocuje vykazované štatistické hlásenia.
Po štatistickom vyhodnotení 01 – 09/2005 zo−
stavila grafy, z ktorých vidieť využívanosť data−
bázy.

Prvý graf znázorňuje celkový počet vyhľa−
dávaní a počet relevantných záznamov za ob−
dobie január – september. Ak podelíme počet
vyhľadávaní počtom mesiacov, dostaneme údaj
815. Je to málo vyhľadávaní za mesiac? Stačilo
by to na obhajobu, či je tento zdroj potrebný a
vhodný?

Pri pohľade do druhého grafu je zaujímavý
podiel zobrazených záznamov v abstraktovej
forme k záznamom vo fulltextovej forme.

Informační pracovníci knižnice sú presved−
čení, že táto multiodborová databáza pomáha
riešiť a zabezpečovať informačné potreby ve−
deckého bádania na UPJŠ. Stretávajú sa však
aj s poznaním, že ešte nie všetci ju využívajú,
mnohí o nej nevedia, mnohí nevedia s ňou pra−
covať. Je to na škodu veci. Táto databáza sa
ocitla na jednom z popredných miest uskutoč−

neného prieskumu e−zdrojov v roku 2004, ktorý
sa uskutočnil medzi 73 knižnicami (z toho bolo
33 akademických) na Slovensku. Databázu
využívajú tisíce škôl, univerzít, knižníc po ce−
lom svete. Univerzita P. J. Šafárika je jednou
z nich, čo bolo výborným kreditom pri schva−
ľovaní projektov z oblasti IT MŠ na rok 2006.

Univerzitná knižnica UPJŠ pre záujemcov
z radov učiteľov a vedecko−výskumných zamest−
nancov organizovala niekoľko seminárov pod
vedením odborných školiteľov spoločnosti
ProQuest Information and Learning. Taktiež sama
organizuje vzdelávacie kurzy venované informač−
ným zdrojom prístupným v univerzitnej sieti. Zá−
ujemcovia (individuálni alebo skupiny) sa môžu
kedykoľvek prihlásiť cez webovú stránku http://
library.upjs.sk/index.php?main=sluzby/kurzy

A čo dodať na záver?
Na záver tohto príspevku by sme uviedli

aktuálnu informáciu o úspešných projektoch v
oblasti IT na rok 2006 (MŠ SR), oblasť č. 3d –
Sieť akademických knižníc, v ktorých Univer−
zitná knižnica UPJŠ deklarovala svoje posta−
venie, odborné schopnosti a zručnosti.

Zabezpečenie prístupu do elektronickej
kolekcie databáz PROQUEST 5000 Internatio−
nal pre konzorcium slovenských univerzít –
koordinátor  centrálneho rozvojového projek−
tu z oblasti IT pre 13 univerzít SR na rok 2006.

Koordinované zabezpečenie online vstu−
pu do elektronickej kolekcie interaktívnych pl−
notextových referenčných príručiek a databáz
Knovel – partner centrálneho projektu z ob−
lasti IT pre 11 univerzít SR na rok 2006.

Obnova prístupu do elektronických data−
báz ACM a IEEE pre Konzorcium slovenských
univerzít – partner centrálneho projektu IT
2005 na zabezpečenie prístupu do digitálnych
portálov pre 6 univerzít SR na obdobie 2005 –
2006

(Celková hodnota konzorcionálne získa−
ných on−line prístupov do elektronických zdro−
jov predstavuje pre slovenské VŠ finančnú čiast−
ku 9 mil. 070 tis. Sk)

Ing. Eva Matušovičová,
informačná špecialistka UK UPJŠ

Mgr. Daniela Džuganová,
riaditeľka UK UPJŠ

V priebehu niekoľkých rokov sa pojem elektronický zdroj stal bežne používaným termí−
nom nielen v knižniciach, ale aj medzi odbornou verejnosťou, ktorá využíva informačné
služby akademických knižníc. Prostredie internetu umožnilo priam raketový prísun od−
borných informácií priamo až na pracovný stôl. Práve táto dynamická online forma (e−
forma) sprístupňovania, odovzdávania a preberania nových informácií, ktoré neustále vzni−
kajú vo všetkých vedných odboroch, sa stala neodmysliteľnou súčasťou dnešného života
a niečím, čo nikto v akademickom prostredí nespochybní pri pohľade na budúcnosť.
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NOVÉ PUBLIKÁCIE

Právna kultúra a európsky integračný proces
(historické, politicko−právne a filozofické aspekty práva

a právnej kultúry), diel III

Law culture and european integration process
(historical, political – legal and philosophical aspects of

law and legal culture), part III. (Ed. Ján Čipkár)

Svet na začiatku 3. tisícročia stojí pred
mnohými výzvami o ďalšom smerovaní ná−
rodov, štátov a spoločnosti vôbec (pozri pred−
chádzajúce zborníky: Právna kultúra a eu−
rópsky integračný proces I. Etické a filozo−
fické aspekty práva a právnej kultúry, (editor
Ján Čipkár), Košice: Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach, 2003, 244 strán. – ISBN 80−
7097−533−4; a taktiež: Právna kultúra a eu−
rópsky integračný proces II. Historické, po−
liticko−právne a filozofické aspekty práva a
právnej kultúry, (editor: Ján Čipkár), Košice:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2004,
312 strán. – ISBN 80−7097−570−9).

Slovensku ako samostatnému štátu sa
naplnilo 1. májom 2004 úsilie o začlenenie
do integrujúcej sa Európy a tak už dnes vy−
stupuje ako subjekt, ktorý mal svoju minu−
losť, má svoju prítomnosť a bude mať aj svo−
ju budúcnosť. Ostáva iba optimisticky veriť
tomu, že Slovensko bude obohatením multi−
kultúrneho obrazu novej Európy. Pri rozde−
lení sveta na suverénne štáty je multikultura−
lizmus jediným možným priblížením k myš−
lienke všeľudského zjednotenia. Vytvára
priestor, v ktorom je v princípe miesto pre
každého, nech by pochádzal z ktorejkoľvek
časti sveta a akejkoľvek kultúry.

Pre rozvoj modernej demokratickej spo−
ločnosti, ktorú predpokladá projekt Európ−
skej únie, je dôležitá reflexia viacerých poj−
mov a problémov, ktoré sa viažu na európ−
sky integračný proces. Vraj integračné pro−
cesy nie sú v dejinách výnimočným javom.
Avšak dnes Európa realizuje jedinečný ex−
periment v histórii ľudstva: vytvorenie nad−
národného sociokultúrneho systému na zá−
klade slobodného a cieľavedomého roz−
hodnutia subjektov, ktoré tento systém vy−
tvárajú.

Integračné procesy majú svoju rovinu
nielen politickú, ekonomickú, ale aj kultúr−

nu a spoločenskovednú. Sú predmetom po−
liticko−právnej, ekonomickej, sociologickej
a etickofilozofickej reflexie. Pri týchto integ−
račných procesoch významnú úlohu zohrá−
va komplexný pohľad, do ktorého zapadajú
nielen uvedené ekonomické, politické, soci−
álno−kultúrne, ale aj právne aktivity.

Európsky integračný proces predpokladá
u subjektov jeho realizácie okrem požado−
vanej technologickej, ekonomickej, politic−
kej, etickej, environmentálnej, sociálnej, aj
adekvátnu právnu kultúru a to na rôznych
úrovniach a sférach jej existencie v danej spo−
ločnosti. Úroveň práva a právnej kultúry kaž−
dého subjektu danej spoločnosti je prejavom
vysokej kultúrnosti fungovania otvorenej de−
mokratickej spoločnosti a právneho štátu.

Je už známym faktom, že integrácia a spo−
ločenské problémy jednotného spoločenstva
si vynucujú rozvoj spoločných hodnotových
princípov, vyjadrených v inštitucionálnych
istotách, právnych normách, ako i spoločen−
ských mravných problémoch.

Samotný problém politickej, ekonomic−
kej, právnej, sociálnej, či kultúrnej integrá−
cie vyžaduje multidisciplinárny a interdis−
ciplinárny prístup, v ktorom základnú úlohu
zohráva okrem teórie a filozofie kultúry aj
všeobecná teória systémov a jej aplikácia v
sociokultúrnej oblasti, napr. v práve a v práv−
nej kultúre.

Vyššie nazvaný zborník predstavuje prá−
ce jednotlivých riešiteľov čiastkových úloh
daného projektu, ako aj iných prispievate−
ľov, ktorí prejavili záujem podieľať sa na rie−
šení danej problematiky. Ide najmä o nasle−
dujúce práce domácich (PrávF UPJŠ) a ex−
terných prispievateľov:
1. Dane v Slovenskej republike / doc. JUDr.

M. Bujňáková, CSc.
2. Polskie i austriackie rozumenie inicjaty−

wy ludowej w sprawie uchwalenia ustawy

/ dr. Grabowska, Sabina – Wydzial Pra−
wa, Universitet Rzeszowski

3. Professional ethics of a lawyer / PhDr. J.
Čipkár, PhD.

4. Glówne problemy teorii prawa gospo−
darczego / prof. Dr. hab. C. Kosikowski –
Uniwersytet w Bialymstoku

5. Konstytucjonalizacja idei prawnej och−
rony zycja / Mgr. R. Grabowski – Wydzial
Prawa, Universitet Rzeszowski

6. Prijatie zákonného článku č. 21/1886 /
JUDr. E. Štenpien, PhD.

7. Základná zmluva a osobitné zmluvy me−
dzi Slovenskou republikou a Svätou sto−
licou a ich miesto v právnom poriadku
Slovenskej republiky / JUDr. M. Čeplíko−
vá, CSc.

8. K etickej a politicko−právnej kultúre vo
verejnej správe / PhDr. J. Čipkár, PhD.

9. Profesijná a eticko−právna kultúra v post−
modernej spoločnosti / PhDr. J. Čipkár,
PhD.

10. Etika podnikania a priaznivé životné
prostredie / Ing. K. Červená

11. Empirický výskum etických aspektov
spravodlivosti / PhDr. Ľ. Hajduk, CSc. –
FHV Univerzita M. Bela

12. Modifikácia pracovných podmienok žien
pod vplyvom práva Európskej únie / JUDr.
M. Barinková, CSc.

13. Fenomén ľudskej existencie v Kierkega−
ardovom diele / doc. PhDr. E. Kačmári−
ková, CSc. – KSV TU Košice

14. Človek a spoločnosť na prelome tisícročí
/ doc. PhDr. N. Polanová, CSc. – KSV TU
Košice

15. Európska ústava a jej ďalšia „existencia“
/ PhDr. H. Džupková – KSV TU Košice

16. Filosofija transdisciplinarnosti: kazus „bio−
etika“ / prof. L. Kiyaschenko − Institute of
Philosophy RASe, Moscow, Russia

Zborník vedeckých prác interných a externých riešiteľov
grantového projektu VEGA č. 1/0107/03 – „Právna kultúra

a európsky integračný proces“. Košice: Univerzita P. J.
Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v Košiciach, 2005,

strán 340. – ISBN 80−7097−602−0
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Každý výklad dejín filozofie podľa Hansa
Joachima Störiga (Malé dejiny filozofie, Praha
1991) naráža na prekážky, ktoré stoja na ceste
každému historickému skúmaniu a každému
správnemu porozumeniu minulosti. V mno−
hých prípadoch ide o rekonštrukciu minulých
udalostí v podobe diel a myšlienok, vzdiale−
ných celé storočia, ba tisícročia.

Aj napriek tomu, že historik filozofie má
k dispozícii autentický materiál v podobe lis−
tín a spisov a autor pokúšajúci sa vyložiť ur−
čité kapitoly z dejín filozofie disponuje spra−
vidla iba hotovými výsledkami myslenia v
podobe monografií a učebníc z dejín filozo−
fie, vieme málo alebo nič o tom, akými ces−
tami jednotlivý mysliteľ došiel k svojim filo−
zofickým názorom vo svojich dielach.

Možno sa nikdy úplne nedozvieme o dobe
v ktorej žil a tvoril, o jeho osobných vlastnos−
tiach, sklonoch a osudoch, ktoré pritom spo−
lupôsobili. Je o nich potrebné vedieť pre úpl−
né pochopenie ich myšlienok a ich diela, či
filozofického systému, ktorí vytvorili?

Predmetom autorovej reflexie je len filo−
zofia v 20. storočí a prevažne na území te−
rajšieho Slovenska. Pravdupovediac, ide iba
o niektoré filozofické smery a prúdy, ktoré
sa formovali v našich podmienkach. Ide naj−
mä o charakteristiku stavu filozofie na za−
čiatku 20. storočia, predpoklady a podmien−
ky rozvoja filozofie po roku 1918 a o vplyv
českej filozofie na Slovensku (1. kapitola).

V druhej kapitole nás môže zaujať prob−
lematika novotomizmu na Slovensku (Fran−
tišek Skyčák ml., otázka kultúrnosti v diele
L. Hanusa, ďalší predstavitelia novotomizmu
na Slovensku, blondelizmus na Slovensku) a
v tretej kapitole luteránska filozofia na Slo−
vensku (S. Š. Osuský a iní).

Prekvapením je rozsiahlejšia štvrtá kapi−
tola pod názvom Intuitívny realizmus na Slo−
vensku, kde autor venuje značnú pozornosť

ČIPKÁR, Ján: Filozofia 20. storočia na Slovensku
Stav a perspektívy jej integrácie v rámci svetovej

a európskej filozofickej mysle (Výber problematiky)

Vysokoškolské učebné texty Právnickej fakulty UPJŠ
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 298 strán –

ISBN 80−7097−599−7

filozofickému systému Losského (historicko−
filozofickým aspektom formovania gnozeo−
logických názorov intuitívneho realizmu N.
O. Losského, jeho reflexii charakteristických
čŕt ruskej filozofie), ako kritickej reflexii jeho
filozofických východísk z pohľadu niektorých
slovenských filozofov.

Piata kapitola sa zoberá sociálnou filozo−
fiou – filozofiou hlasistov a šiesta scientizmom
a kritickým realizmom (Igor Hrušovský, kritický
realizmus Svätopluka Štúra). Autorovej pozor−
nosti neušla ani problematika monopolného po−
stavenia marxistickej filozofie (Andrej Sirácky,
Michal Topoľský, návrat k Marxovi v 60−tych
rokoch na Slovensku, slovenská filozofia v ro−
koch 1970 – 1989 – siedma kapitola).

Krátka pozornosť je venovaná dielu Mi−
lana Šimečku (1930 – 1990) a axiológii Ma−
riana Városa (1923 – 1988).

Súčasťou týchto skrípt je aj problematika for−
movania environmentálnej etiky a filozofie na
prelome 20. a 21. storočia (10. kapitola).

Autor týchto učebných skrípt našiel oporu
v nachádzaní potrebného materiálu pre spra−
covanie tohto prehľadu filozofie 20. storočia
na Slovensku najmä v publikácii Dejiny filo−
zofie na Slovensku v XX. storočí (Ed. K. Kollár;
A. Kopčok; T. Pichler – Bratislava 1998).

Je známe, že každý historik, alebo spra−
covateľ podobného textu v rámci dobrých
mravov mal by sa snažiť o objektivitu v in−
terpretácii faktov o živote, dielach a myšlien−
kach jednotlivých filozofov alebo filozofu−
júcich autorov (vraj každý z nás je do určitej
miery filozof!).

Určite snaha o objektivitu však nevylu−
čuje, ba naopak zahŕňa určité hľadisko (už
len samotným výberom jednotlivých postáv
a ich diel z celej plejády osobností, dôrazom
na určité fakty či aspekty), osobné filozofic−
ké stanovisko, ktoré má daný historik, či au−
tor podobnej publikácie (aj keď niekedy ukry−

té pred zrakom čitateľa). Podobne je to aj v
tomto prípade pri výbere postáv z dejín filo−
zofického myslenia na Slovensku, či dopl−
není ďalších aspektov so zreteľom na posta−
venie a úlohu filozofie v 21. storočí.

Čo môže očakávať čitateľ od takéhoto
predloženého sprístupnenia filozofických
diel a myšlienok v dnešnej hektickej dobe
uprostred každodenných problémov a staros−
tí, tvárou v tvár voči veľkým dejinným pre−
vratom a katastrofám našej doby? Má ešte
zmysel zamýšľať sa nad filozofiou a jej prob−
lémami? Aký to má praktický dopad na náš
život? K čomu slúži filozofia?

Očakávania môžu byť rôzne a možno aj
sklamania z nej. Môže mať aj elitársku po−
dobu, môže sa formovať v ústraní od života,
v skromných podmienkach, alebo aj v pre−
pychovom dome, môže mať „odcudzenú po−
dobu“ (Arno Anzenbacher, 1985, 1990).

Napriek tomu, každý z nás si niekedy klá−
dol a pri krízových situáciách o to viac si zvy−
čajne i naďalej kladie (podobne ako autor) otáz−
ky typu: Prečo vôbec niečo existuje? Prečo sú
ekologické katastrofy? Prečo sme svedkami
boja o moc za každú cenu? Aký to má zmy−
sel? Aký zmysel má svet? Prečo ja som ja a nie
niekto iný? Môžem poznať vnútro iného člo−
veka? A čo bude po mojej smrti? Som slobod−
ný a zodpovedný za to, čo robím, alebo som
nútený tak konať? Čo je spravodlivosť? A vlast−

17.Nietzsche, kultúra, právo / PhDr. Š. Jusko
– doktorand FF PU Prešov

18.Európska únia a ľudské práva / JUDr. M.
Jánošíková

19.Právna kultúra a európsky integračný pro−
ces / JUDr. M. Tóthová
Predpokladaný prínos riešiteľov daného

projektu i ostatných účastníkov vedeckej kon−
ferencie spočíval:
− v reflexii ideových, historických, ekono−

mických a právnych aspektov európske−
ho integračného procesu;

− v reflexii práva ako súčasti kultúry de−
mokratickej postmodernej spoločnosti a
právneho štátu;

− v analýze doterajšieho zabezpečenia
právnej ochrany životného prostredia ako
prejavu právnej kultúry normotvorcu;

− v analýze sociokultúrnych aspektov fun−
govania práva a právnej kultúry v spoji−
tosti s iniciatívami v rámci európskeho
integračného procesu;

− v odhalení podstaty európskej kultúry,
európskeho kultúrneho systému a kultúr−

nej štruktúry Európy v súvislosti s hľada−
ním jej idey identity a jednoty.

Uvedený zborník, ako aj dva predchádza−
júce, ktoré vyšli v rokoch 2003 a 2004, dáva−
me do pozornosti širšej študentskej verejnosti,
ktorá tu nájde vhodný materiál na spracovanie
seminárnych, či diplomových prác alebo aj na
diskusiu v rámci seminárnych cvičení.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ
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ne – existuje vôbec? A hľadáme, hľadáme od−
povede na tieto a podobné otázky.

Zdá sa, že filozofické otázky sa vlastne
dotýkajú každého z nás, a preto každý sa cíti
schopný a oprávnený na základe aj vlastných
životných skúseností na ne odpovedať, lebo
predpokladá, že formovanie jeho života zá−
visí aj od toho, ako si tieto otázky zodpovie.
Nie sme len divákmi pri filozofickom klade−
ní otázok, ale sme aj sami aktérmi v tejto hre
(G. Marcel). Môžeme napr. pred filozofický−
mi a ekologickými otázkami zatvárať oči a
tváriť sa, že neexistujú. Avšak pred nimi ne−
utečieme, ako pred svojím osudom.

„Nájde sa vždy v živote človeka chvíľa,
kedy nejaká filozofická otázka ním samým,
alebo niekým iným bude znovu nastolená a

bude sa očakávať odpoveď. A tú budeme na−
chádzať aj v tichom dialógu s filozofmi od
počiatku ľudskej kultúry až po dnešok. Od−
haľme večné pravdy spod prachu, ktorý za−
krýva pred našimi zrakmi, rozumom i srd−
com idey a myšlienky také potrebné pre naše
rozhodovanie a náš život aj dnes. Odhaľme
zlaté zrnká múdrosti v minulom filozofovaní
pre naše vlastné filozofovanie, pre náš vlast−
ný duchovný rast, pre naše duchovné pote−
šenie a radosť zo života, napriek nášmu nie−
kedy aj ťažkému životnému údelu“ (s. 8).

Azda zoznámenie sa s nedávnou histó−
riou, hoci aj v podobe niektorých filozofic−
kých myšlienok 20. storočia, ktoré majú v
nej svoje miesto, pomôže (aspoň duchovne)
tým, ktorí sa napriek všetkým nástrahám kaž−

dodenného života pokúšajú o samostatné
myslenie nad problémami sveta a večnými
otázkami ľudského bytia a ktorí neunáhlene
nezavrhujú nádej, že podobné myšlienky a
diela určitých osobností môžu ich povzbu−
diť v neľahkom boji so životom a pre život v
mene pravdy, krásy a spravodlivosti.

Môžeme vysloviť spoločne s autorom iba
optimistickú, či pesimistickú nádej, že každý
si niečo z týchto myšlienok odnesie do života
a spolu s ostatnými poznatkami ich využije
priamo alebo nepriamo (v rámci duchovné−
ho dialógu) vo svojom vlastnom slobodnom
a zodpovednom rozhodovaní v živote.

Ing. Karolína Červená
PrávF UPJŠ v Košiciach

Ak by sme mali zhodnotiť jeho 19−ročnú
vládu, je potrebné uviesť, že bolo to obdo−
bie veľmi ťažké pre jeho impérium. Došlo k
veľkým prírodným katastrofám, z východu
prišiel mor a zdecimoval obyvateľstvo, pre−

OSOBNOSTI V DEJINÁCH A ICH VÝROÈIA

Marcus Aurelius (121 – 180)
(K 1 885. výročiu narodenia)

Marcus Aurelius (nar. v roku 121, Rím) bol
stoický filozof. Stoicizmus predstavoval jednu
z hlavných filozofických škôl helenistického
a rímskeho obdobia. Jeho korene síce siahajú
k starším mysliteľom, najmä k Hérakleitovi a
Sokratovi, avšak jeho samostatný systém sa
rozvinul okolo roku 300 pred n. l. V Ríme sa
stoicizmus udomácnil okolo polovice druhé−
ho storočia pred n. l., po tom, čo rímske voj−
ská porazili Grékov. Najdôležitejšími rímsky−
mi stoikmi boli cisár Marcus Aurelius a otrok
Epiktétos (asi 50 – asi 125 n. l.).

Marcus Aurelius sa narodil v Ríme v bohatej patricijskej rodine. Bol vychovávaný doma
a už ako chlapec bol ovplyvnený učiteľom, ktorý vyznával stoicizmus. Marcus sa k tejto
filozofii priklonil a zostal jej verným zástancom po celý život. Panujúci cisár Antoninus
Pius svojho synovca Marca adoptoval a dal mu rodové meno Antoninus a začal ho
pripravovať na prevzatie vlády po svojej smrti. Čo sa stalo realitou až v roku 161.

Jedenásty ročník Študentskej kvapky krvi,
ktorý tradične zorganizoval Územný spolok
SČK Košice v spolupráci s Národnou trans−
fúznou službou SR pri príležitosti Dňa boja
za slobodu a demokraciu – 17. 11. známom
tiež ako Medzinárodný deň študentstva bol
na Lekárskej fakulte v porovnaní s predchá−
dzajúcimi ročníkmi mimoriadne úspešný.

Do spomínanej kampane bezpríspevkové−
ho darcovstva krvi sa na Lekárskej fakulte za−
pojilo 59 študentov, z toho viac ako polovica
z nich – 31 študentov doplnilo register prvo−

JEDENÁSTY ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ KVAPKY KRVI NA LEKÁRSKEJ FAKULTE UPJŠ V KOŠICIACH
darcov, do ktorého načierajú transfuziologic−
ké oddelenia vždy, keď je to naliehavé.

Touto cestou by som si dovolila poďako−
vať za spoluprácu všetkým študentom Lekár−
skej fakulty, ktorí sa zúčastnili Študentskej
kvapky krvi a prispeli tak k nárastu darcov
krvi. Sú neoceniteľnou pomocou košickým
nemocniciam pri zabezpečovaní dostatku
krvi pre plánované operácie i akútne stavy
klientov/pacientov.

Nezanedbateľný je i výchovný rozmer
Študentskej kvapky k pravidelnému bezprí−

vládal neustály vojnový stav, najmä voči bar−
barským kmeňom, ktoré neustále ohrozovali
hranice rímskeho impéria, najmä v Podunaj−
sku. Marcus strávil takmer polovicu svojej
vlády na bojiskách a vo vojenských táboroch.

Nakoniec s podlomeným zdravím zomiera
vo veku 59 rokov, zúčastňujúc sa vojenské−
ho ťaženia v blízkosti dnešnej Viedne.

Časť jeho hlavnej práce – Hovory k sebe
– bola napísaná taktiež vo vojenskom stane.
Nie je to tradičné filozofické dielo. Predsta−
vuje súhrn intelektuálnych pamätí a celý rad
napomenutí, ktoré autor udeľuje sám sebe a
ktoré sa týkajú správneho konania nielen v
každodenných záležitostiach, ale tiež v ži−
vote ako celku. Hovory pravdepodobne
nikdy neboli určené pre verejnosť, chýba im
formálne ukončenie filozofického diela.
Myšlienky sú fragmentárne, často sa opaku−
jú a ich tón je veľmi osobný. Niekedy je ob−
tiažne rozoznať v texte autorove názory, či
sledovať argumentáciu, ktorá ho doviedla k
určitému záveru. Napriek všetkému, Hovory
obsahujú filozofiu, ktorá predstavuje Marcu−
sovu verziu stoicizmu.

Ak ju chceme pochopiť, je potrebné začať
u metafyziky. V súlade s ňou je vesmír hmot−
ný a skladá sa zo štyroch prvkov. Akékoľvek
dianie je nevyhnutné, nie je miesto pre náho−
du. Marcus často zdôrazňoval inú formulá−

spevkovému darcovstvu krvi. Pevne verím,
že i v nasledujúcej kampani Valentínska
kvapka krvi, ktorá sa uskutoční v mesiaci
február, sa nám spoločnými silami podarí
zopakovať podobný úspech.

Na záver ešte raz ďakujem všetkým štu−
dentom Lekárskej fakulty, ktorí prispeli k
úspešným výsledkom 11. ročníka Študentskej
kvapky krvi.

Mgr. Renáta Suchanová
predsedníčka MS SČK pri LF UPJŠ v Košiciach
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ciu: vesmír je riadený zákonom alebo že uspo−
riadanie vecí je zjavené rozumom. Odtiaľto
podľa jeho názoru vyplýva existencia rozum−
ného zákonodarcu, ktorý vládne vesmíru, teda
Boha. Marcus však nechápal Boha ako trans−
cendentnú bytosť, ako je to v židovsko−kres−
ťanskej tradícii. Boh je pre neho svetom pre−
sahujúci rozum, ktorý riadi beh vesmírnych
dejín. Pretože vesmír je jednoducho rozum−
ný, je taktiež aj dobrý. Považovať preto čo−
koľvek, k čomu dochádza v prirodzenom po−
riadku za zlé, je zásadný omyl. V centre Mar−
cusovho myslenia je kozmický optimizmus.

Etické závery vyplývajú z jeho metafyzi−
ky a teológie. Ako najdôležitejší z nich sa
javí napomenutie, aby sme svoju vôľu udr−
žovali v súlade s prírodou. V tomto prípade
ide o stoickú náuku tzv. prijatia (reality, osu−
du, povinnosti a pod.) v každodennom živo−
te i vo vzťahu k svetu. Marcus radí, ak niekto
s tebou zle zaobchádza, prijmi to, pretože
nemôže ti ublížiť, pokiaľ mu to sám nedovo−
líš. Nech sa tvojmu majetku a tvojmu telu
stane čokoľvek, ty sám zostávaš vo svojom
vnútri a v skutočnom Ja nedotknutý, dokiaľ

odmietneš uznať, že ťa postihlo zlo. Podob−
ne je to aj so životom a miestom jednotlivca
vo svete. Marcus Aurelius bol by rád prežil
život ako učiteľ a vzdelanec, ale jeho osu−
dom bolo cisárstvo (podobne ako Epiktéto−
vým osudom bolo otroctvo). Povinnosťou
jednotlivca je prijať svoje životné postave−
nie a vykonávať úlohy, ktoré sa na neho kla−
dú, zo všetkých svojich síl.

Marcus si kladie otázku: Ak vesmíru vlád−
ne rozum a je určené, že všetko má prebie−
hať tak, ako prebieha, existuje vôbec priestor
pre ľudskú slobodu?

Riešenie nachádza v nasledujúcom: po−
kiaľ slobodu chápeme ako voľbu medzi dvo−
mi otvorenými alternatívami, je jasné, že ta−
kéto niečo nemôže existovať. Sloboda má aj
iný význam: a to prijať všetko, čo sa stane,
ako súčasť blahovoľného svetového poriad−
ku a reagovať na udalosti nikdy nie emócia−
mi, ale rozumom. Ten, kto žije týmto spôso−
bom, je človekom skutočne slobodným. A
nielen to – vedie taktiež dobrý život. Keďže
rozumnosť všetkého je základom jeho dob−
roty, nech sa stane čokoľvek, musí to prispieť

k tejto dobrote. Rozumný človek, ktorý uda−
losti prijíma, nielen odpovedá na vonkajšiu
dobrotu, ale zároveň prináša vlastný príspe−
vok do hodnoty celku.

Každý z nás žije v určitej spoločnosti a je
ovládaný jej zákonmi. Ako rozumné bytosti
sme tiež riadené vyšším zákonom – zákonom
prírody. Tento zákon platí pre každého z nás,
nech žijeme v ktorejkoľvek spoločnosti. Pred
zákonom prírody sme si všetci rovní, nech
sme cisármi, otrokmi, či kýmkoľvek iným.
Môžeme preto povedať, že ako rozumní sú
všetci ľudia členmi jedinej spoločnosti ria−
denej tými istými zákonmi. O tom svedčí
Marcusovo zvolanie: „Ako Antoninovi je mo−
jou obcou a vlasťou Rím, ako človeku svet“
(Hovory k sebe, kniha VI, oddiel 44).

Našu spomienku a úctu si zaslúži Mar−
cus Aurelius najmä preto, lebo úspešne ria−
dil svoj život, často aj za veľmi ťažkých okol−
ností, podľa príkazov jeho diela s „myšlien−
kami pre seba samého“.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

Jeho otec, patriaci k vidieckej šľachte, for−
málne bol právnikom v Edinburgu. Keďže jeho
matka zomrela, keď mal osem rokov, staral sa
o neho otec, ktorý svojho pomerne bystrého
a zvedavého syna brával aj na schôdzky Krá−
ľovskej spoločnosti v Edinburgu.

James Maxwell študoval na univerzite v
Edinburgu a od roku 1850 v Cambridgei sa
stal členom Trinity College. Bol profesorom
na Marischall College v Aberdeene (1856 –
1860) a na King’s College v Londýne (1860
– 1865). V rokoch 1865 – 1871 sa venoval
výlučne výskumu. Opäť odchádza do Cam−
bridgeu, kde sa stáva prvým profesorom ex−
perimentálnej fyziky a zakladateľom slávne−
ho Cavendišškého laboratória.

Maxwellovo fyzikálne bádanie malo ši−
roké rozpätie a vždy dobre vycítil, ktoré prob−
lémy sú zrelé na to, aby ich skúmanie pri−
nieslo patričné plody. Jeho opatrnosť a od−
vaha sa zúročili v jeho prelomovom diele,

James Clerk Maxwell (1831 – 1879)
(K 175. výročiu narodenia)

James Clerk Maxwell  (1831, Edinburg, Škótsko) sa naj−
viac preslávil formuláciami tzv. Maxwellových rovníc v
oblasti elektromagnetických javov. Bol „profesionálnym
fyzikom“, aj keď sa zaujímal aj o iné oblasti (hlavné
diela: O Faradayových siločiarach, 1856; O stabilite po−
hybu v prstencoch Saturna, 1859; Dynamická teória
elektromagnetického poľa, 1865; O dynamickej teórii
plynov, 1867; Teória tepla, 1870; Pojednanie o elektri−
ne a magnetizme, 1873).

ktoré iba zriedka bolo prekonávané, v naj−
lepšom prípade vznikali iba jeho doplnky.

Maxwell významne prispel k pochopeniu
viditeľnosti farieb a vytvoril prvú farebnú fo−
tografiu. Ako prvý využil polarizované svetlo
pre štúdium rozloženia tlaku v pevných lát−
kach, ukázal, akého druhu musí byť prstenec
Saturna. Napísal prvý zásadný článok o ser−
vomechanizmoch, z ktorého sa neskôr rozvi−
nula celá oblasť kybernetiky. Slávny je však
predovšetkým svojou prácou v oblasti kine−
tickej teórie plynov a elektromagnetizmu. V
oboch prípadoch položil základy, na ktorých
dodnes stojí celá uvedená problematika.

Maxwell sa zaujímal o filozofiu otvore−
nejšie, než väčšina ostatných fyzikov a ve−
noval pozornosť filozofickým základom svo−
jich teórií. Najmä podrobne písal o využití
všeobecnej analógie a starostlivo formuloval,
aký zámer sledoval pri využívaní určitých
teórií vo svojich vlastných teóriách. „Je dob−

ré mať vo vzťahu k určitej otázke dve hľadis−
ká a pripustiť, že daná vec má dve hľadis−
ká…“ (Faradayove siločiary, 1856).

Maxwell bol ovplyvnený škótskou tradí−
ciou „zdravého rozumu“ a dynamickými te−
óriami Williama Hamiltona (ktorý ho učil v
Edinburgu) a Williama Whewella (ktorého
poznal v Cambridgei). Od Hamiltona sa po−
učil o relatívnosti poznania; v jeho diele je
zrejmá starostlivá snaha o udržanie dištink−
cie, spočívajúcej v tom, že naše poznanie sa
netýka predmetov samotných, ale vzťahov
medzi predmetmi.

Retrospektívne môžeme najväčší význam
Maxwellovho diela vidieť v jeho starostlivom
rozvinutí pojmu fyzikálnych „polí“ ako ta−
kých. Vedľa všetkých jednotlivých určení
elektromagnetických polí, ktorými sa konkrét−
ne zaoberal, nám navyše odkázal filozofické
a technické základy na popis prirodzených
fenoménov pomocou základných síl, ktoré
majú svoju svojbytnú existenciu a šíria sa
celým priestorom. Uspel tam, kde Newton
zlyhal, pretože vytvoril dôveryhodnú alter−
natívu k onej tajomnej interakcii medzi na−
vzájom vzdialenými časticami, ktorá sa vždy
javila ako obzvlášť slabé miesto Newtonovej
mechanistickej teórie.

Celý zložitý vývoj kvantových teórií polí
v 20. storočí za mnohé vďačí Maxwellovmu
všeobecnému modelu pre význam fyzikál−
nych polí. Najmä otázka unifikácie v moder−
nej fyzike je neustálym pokusom ako zopa−
kovať jeho úžasný výkon v teórii elektromag−
netizmu.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ
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Jeho často mylne interpretovaná náuka o
zdokonaľovaní – o „pokrokovej prirodzenos−
ti človeka“ – hlása, že vo všetkých ľuďoch je
potenciál pre rozumnosť a cnosť. Rozum,
schopnosť vnímania a úsudku, nevylučuje
pocity. Mravnú povahu ľudstva pri úsilí o dob−

William Godwin (1756 – 1836)
(K 250. výročiu narodenia a 170. výročiu úmrtia)

William Godwin (1756, Knowe’s Acre, neďaleko
Wisbech, Anglicko) filozof, románopisec, pedagóg,
novinár a humanista, zakladateľ moderného anar−
chizmu a utilitarizmu, je slovenskej verejnosti po−
merne málo známy. Všetky jeho spisy sa opierajú
o deduktívne uvažovanie a skúmajú politiku, etiku,
epistemológiu, náboženstvo a psychológiu.

rú vôľu a zlepšenie určuje regulované hnutie
mysle. Všetky ľudské inštitúcie – vláda, školy,
cirkev a zákony – rodia predsudky, bránia ne−
závislosti a brzdia pokrok. Godwin je jedno−
značným zástancom slobody mienky a obha−
juje reformu ľudských vzťahov a myslenia.

V dôsledku štúdia v Hoxtone (Hoxton
Academy) a čítania diel Swifta, Holbacha, Hel−
vétia a Priestleyho sa stal zástancom republi−
kánstva. V roku 1783 sa vzdal kňazstva. Pre−
sťahoval sa do Londýna a začal pravidelne
písať. Ako novinár písal články do rôznych
periodík a redigoval časopis Political Herald.

Godwin veril, že vzdelanie je veľkým pra−
meňom rovnosti, avšak zároveň si uvedomo−
val, že môže zbaviť žiakov individuality a tvo−
rivosti. Upozorňoval na tyraniu dospelých
nad deťmi a bol proti akémukoľvek celoštát−
nemu vzdelávaciemu systému. Vzdelanie a
osveta sú podľa neho najlepšími prostried−
kami reformy, avšak žiaci by sa mali naučiť
ctiť si pravdu, ktorú je potrebné odhaliť, a
nie nastoliť. Vyzýva študentov, aby čítali kri−
ticky a nenechali sa ovplyvniť žiadnou jed−
notlivou knihou, či autorom. Čítanie je kľú−
čom ku všetkému poznaniu, porozumeniu a
zdokonaleniu.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

John S. Mill začal študovať gréčtinu už
od troch rokov a latinčinu od ôsmich ro−
kov. Keď mal 14 rokov, bol sčítaný v staro−
vekej klasike, hostórii, ekonómii, matema−
tike a logike. Ako 16−ročný publikoval od−
borné práce. Takéto vzdelanie ho predur−
čovalo dosiahnuť popredné miesto v reform−
nom hnutí filozofických radikálov. Stal sa
prvoradým hovorcom liberalizmu v Anglic−
ku v 19. storočí.

John S. Mill bol úradníkom Východoin−
dickej spoločnosti skoro 35 rokov. Jeho za−
mestnanie mu umožňovalo písomne sa vy−
jadrovať k mnohým spoločenským témam
danej doby a venoval sa aj filozofii. Písal

John Stuart Mill (1806 – 1873)
(K 200. výročiu narodenia)

John Stuart Mill (1806, Londýn) je autorom prác
s obsiahlou filozofickou problematikou (Systém lo−
giky, 1843; Princípy politickej ekonómie, 1848;
O slobode, 1859; Utilitarizmus, 1863; Skúmanie fi−
lozofie sira Williama Hamiltona, 1865; Tri eseje
o náboženstve, 1874). Aj napriek tomu stredobodom
jeho pozornosti bola etika a otázky spoločnosti. Jeho
otec, James Mill, spolu s Jeremy Benthamom (1748
– 1832), bol na čele skupiny „filozofických radiká−
lov“. Táto skupina reformátorov bola oddaná úlohe
eliminovať bezprávie v spoločnosti a sformovať ju
podľa utilitaristických zásad, ktoré predniesol
Bentham vo svojom diele Úvod k princípom mrav−
nosti a zákonodarstva (1789). Takže John Stuart Mill
vyrastal obklopený neustálymi debatami so spolo−
čenskou problematikou a kráčal v stopách svojho otca a Benthama.

najmä kratšie články, eseje a aj vyššie uve−
dené knihy.

Millova esej „O slobode“ predstavuje
jednu z najprieraznejších obrán slobody jed−
notlivca v západnom písomníctve. Píše: „Je−
dinou oblasťou, v ktorej správanie kohokoľ−
vek podlieha spoločnosti, je tá, ktorá sa
dotýka ostatných. V oblasti, ktorá sa týka len
jeho samého, je jeho nezávislosť právom ab−
solútna“.

Avšak Millovo chápanie slobody jednot−
livca vyvoláva aj nasledujúce otázky: ako
rozlíšime činnosti, ktoré sa týkajú iba nás
samých od tých, ktoré sa týkajú aj ostatných?
Konáme vôbec niekedy čokoľvek podstatné,

čo sa týka iba nás a nemá čo najmenší vplyv
na kohokoľvek iného?

Táto esej bola obranou liberálneho spo−
ločenského usporiadania a sám pevne veril
v demokraciu. Videl aj riziká, pretože de−
mokracia sa môže zmeniť v tyraniu väčšiny.
Proti tejto hrozbe varoval: „Aj keby celé ľud−
stvo okrem jedného zastávalo jeden názor a
iba jediný človek obhajoval názor opačný,
ľudstvo by nemalo o nič viac právo umlčať
oného jediného, než by on, ak by mal tú moc,
mohol právom umlčať ľudstvo“.

Millova práca – Princípy politickej eko−
nómie – je venovaná teórii hospodárstva. V
rokoch 1848 – 1871 vyšla sedemkrát. Aj na−
priek tomu, že toto dielo je dnes zaujímavé
skôr pre historika ekonómie, je celkovo pú−
tavé aj pre širšiu verejnosť, pretože predlo−
žené analýzy ekonomických štruktúr a pod−
mienok sú dané na pozadí hodnotového sys−
tému. A ten spočíva v jeho utilitaristickej eti−
ke a je obohatený jeho neustálym záujmom
o slobodu jednotlivca, vývoj osobnosti a spo−
ločenskú spravodlivosť.

Mill nebol zástancom socializmu, aj keď
ďalšie vydania jeho Princípov sa niesli v sme−
re úvah k socializmu. Obával sa, že príliš
veľká moc vlády by ohrozila slobodu jednot−
livca. Ale bol aj presvedčený, že ekonomika
neriadeného kapitalizmu nemôže dospieť k
spoločenskej spravodlivosti.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ
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Vedenie výpravy VV SAUŠ:
1. PaedDr. Mikuláš Ortutay – vedúci vede−

nia výpravy
2. Ing. Helena Malgotová – zástupkyňa ve−

dúceho vedenia výpravy
3. PaedDr. Marián Telepka – vedúci – vo−

lejbal
4. doc. Ivan Trnovský – vedúci – basketbal
5. MUDr. Branislav Delej – lekár
6. MUDr. Igor Adamus – masér
7. Ing. Ján Meško – masér
8. prof. Dušan Hamár – člen zdravotnej ko−

misie
9. PhDr. Anton Znášik – prezident SAUŠ

Na základe schválenia VV SAUŠ bol no−
minovaný vedúcim výpravy volejbalistov –
mužov na SLU – Izmir Turecko – PaedDr.
Marián Telepka, tajomník TJ Slávia UPJŠ
Košice a predseda východoslovenského re−
giónu RR SAUŠ.

Odlet s volejbalistami do Turecka bol 9.
augusta 2005 o 10.00 h z rakúskeho letiska
Schwechat cez Istanbul, s príletom do Izmi−
ru o 16.00 h.

23. svetová letná univerziáda sa uskutoč−
nila v dňoch 11. – 21. augusta 2005. Podľa
organizátorov bolo akreditovaných 147 kra−
jín, 5333 športovcov a celkovo spolu 7 277
účastníkov.

Ubytovanie bolo v univerziádnej dedine
v Izmire s kapacitou 8 000 postelí. Boli to
vlastné byty jednotlivých krajín – rôznej veľ−
kosti a klimatizácie. Každý vedúci výpravy

ÚČASŤ NA SVETOVEJ LETNEJ UNIVERZIÁDE
Izmir – Turecko 2005

miesto; mix – 3.
miesto, dvojhra
muži – 5. miesto.

Basketbal –
muži:

určité prekvape−
nie s dosiahnu−
tými výsledkami
s predvedenou
hrou družstva.
Pri optimálnych
podmienkach
mal kolektív na
lepšie umiestnenie, ale nakoniec skončil na
17. mieste z 32 družstiev.

Volejbal – muži:

vedúci výpravy – PaedDr. Marián Telepka,
hlavný tréner – Ján Tokár, pomocná trénerka –
Dana Mašlejová, masér hráčov – Igor Adamus.

Volejbal mužov patrí dlhodobo k nášmu
kolektívnemu športovému odvetviu, ktoré je
súčasťou pravidelných účastí na SLU. Tento
rok dosiahli naši volejbalisti najvýznamnej−
šie umiestnenie.

Výsledky úvodných zápasov v skupine o
postup do finále:

Slovensko – Francúzsko 0:3
Slovensko – Čína 3:0
Slovensko – Belgicko 3:0
Slovensko – Lisabon 3:1
Slovensko – USA 3:2
Po týchto výsledkoch a víťazstvách bol

postup z 1. miesta do štvrťfinále 8 družstiev,
kde postúpili 1. a 2. družstvo zo 4 skupín,
kde bolo celkovo zaradených 24 družstiev.

Naše účinkovanie a dosiahnuté výsledky
v našej skupine považujeme za vynikajúce.

O postup do finále sa nám však nepoda−
rilo vyhrať, pretože ďalšie stretnutia v skupi−
ne 8 družstiev sme prehrali:

Slovensko – Brazília 1:3
Slovensko – Irán 0:3
Takže z celkového počtu 24 družstiev –

volejbalistov sme skončili na 8. mieste, ale
boli sme spokojní!

Záver

Po ukončení všetkých športov v Turecku
bol záverečný ceremoniál vedený v modernej−
šom duchu s prezentáciou SLU v Bangkoku dňa
21. 8. 2005 o 20.00 h na atletickom štadióne.

Športové výsledky našich športovcov v
Izmire môžu byť nádejou i výkonnosťou aj
na ďalšie Svetové letné univerziády.

PaedDr. Marián Telepka
taj. TJ Slávia UPJŠ Košice a predseda RR SAUŠ

PaedDr. Marián Telepka

Nočná panoráma usporiadateľského mesta Izmiru

mal k dispozícii samostatný byt so zasada−
cou miestnosťou a kanceláriou.

Otvárací ceremoniál SLU sa uskutočnil
na zrekonštruovanom atletickom štadióne
v Izmire 11. 8. 2005. Niesol sa v znamení
historických udalostí Turecka so záverečným
ohňostrojom.

Športoviská a zabezpečenie športovej čin−
nosti bolo na vysokej úrovni, nakoľko väčši−
na športovísk bola vybudovaná na SLU. Do−
prava mikrobusmi z univerziádneho ubyto−
vania športovcov na všetky športy premáva−
la 24 hodín denne, čím dopravu zvládli or−
ganizátori výborne.

Slovenská asociácia univerzitného špor−
tu (SAUŠ) schválila našej výprave 44 špor−
tovcov v 11 športových odvetviach:

Atletika – 4, Šerm – 2, Športová gymnas−
tika – 3, Zápasenie – voľný štýl – 2, Tenis –
5, Plávanie – 2, Lukostreľba – 1, Moderná
gymnastika – 1, Jachting – 1, Basketbal muži
– 11 a Volejbal muži – 12.

Dosiahnuté výsledky našich športovcov
na SLU:

Atletika:

dosiahnuté výkony nie sú na úrovni akcep−
tácie. Pozitívom je výrazný úspech v chôdzi.

Šerm:

celkové hodnotenie účinkovania pretekárov
vyznieva priaznivo, lebo naši pretekári dosiah−

li 11. miesto z 84 pre−
tekárov z 34 krajín.

Športová
gymnastika:

pri účasti 110 prete−
károv všetkých krajín
je prijateľné naše
umiestnenie do 20.
miesta.

Zápasenie,
voľný štýl:

dosiahnuté výsledky sú
dobré – 5. a 14. miesto
našich dvoch športo−
vých účastníkov.

Tenis:

dlhodobo naše naj−
úspešnejšie športové
odvetvie – štvorhra
muži – 3. miesto;
štvorhra ženy – 2.
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Vedenie a športovci Slovenska a SLU v Izmire – Turecko

Volejbal muži: Vedúci výpravy – Marián Telepka (chýba na zábere),
Tokár Ján – tréner, Mašlejová Dana – trénerka, Adamus Igor – masér,
Kmeť Tomáš – pretekár, Plichta Tomáš – pretekár, Demeter Boris –
pretekár, Repák Martin – pretekár, Pěľucha Robin – pretekár, Sopko
Martin – pretekár, Ondrušek Roman – pretekár, Soták Stanislav –
pretekár, Červeň Michal – pretekár, Barbierik Andrej – pretekár, Suja
Martin – pretekár, Michalčo Martin – pretekár

Vedúci výpravy volejbalistov na SLU PaedDr. Marián Telepka
a objekty ubytovaných športových účastníkov na SLU

Otvorenie Svetovej letnej univerziády

Byty slovenských športových účastníkov na SLU

Architektúra a život v uliciach Izmiru



16 UNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITAS Šafarikiana

V akademickom roku 2005/2006 naštar−
tovali športové súťaže na našej univerzite ne−
bývalé množstvo akcií.

Už začiatkom októbra sa uskutočnilo troj−
stretnutie medzi našimi a debrecínskymi štu−
dentmi. Hneď nato začali dlhodobé súťaže
Vysokoškolskej ligy v minifutbale, volejba−
le, basketbale a bedmintone, ktoré sa hrajú
systémom jeseň – jar.

Vyvrcholením jesennej športovej činnosti
boli súťaže v rámci Akademických dní UPJŠ,
ktoré sa uskutočnili v šiestich športoch.

Priateľské športové stretnutie
medzi UPJŠ Košice

a Debrecínskou univerzitou
Dňa 15. októbra 2005 usporiadal Ústav

telesnej výchovy v Košiciach športové troj−
stretnutie medzi poslucháčmi našej a Deb−
recínskej univerzity.

Tomuto vydarenému športovému stretnu−
tiu predchádzala návšteva našich študentov
– reprezentantov UPJŠ vo volejbale, basket−
bale a futsale v Debrecíne na pôde ich uni−
verzity v apríli 2005.

Vďaka vyše 25−ročnému priateľskému
vzťahu medzi naším ÚTV a KTV DU uspora−
dúvajú naše pracoviská výmenné športové
stretnutia medzi poslucháčmi, organizačne
si pomáhajú pri realizácii zimných a letných
kurzov. Pri týchto stretnutiach je možnosť
praktickej výmeny skúseností s prácou vyso−
koškolákov medzi našimi učiteľmi.

Na slávnostnom otvorení v telocvični na
Medickej 6 bol prítomný rektor, prof. JUDr.
Vladimír Babčák, CSc., ktorý podporil také−
to aktivity oboch pracovísk a v úvodnom prí−
hovore vyslovil presvedčenie o ich ďalšom
napredovaní.

Naši reprezentanti, podobne ako v Deb−
recíne, z troch stretnutí vyhrali dve. O víťaz−
stvá sa postarali volejbalistky a futsalisti. Po−
rážku si pripísali basketbalisti. Naše družstvá
viedli učitelia ÚTV Dr. Šulc, CSc. – basket−
bal, Mgr. Kolesár – futsal a Dr. Švický – vo−
lejbal. Organizačne celú akciu pripravil a ria−
dil Dr. Staško, vedúci ÚTV UPJŠ.

Už teraz sa všetci športovci – reprezen−
tanti UPJŠ môžu tešiť na najbližšie športové
stretnutie na pôde Debrecínskej univerzity v
roku 2006.

Akademické dni UPJŠ
– športová časť

1. Volejbal
Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev s cel−

kovým počtom 83 študentov. Kvalita zúčast−
nených tímov z roka na rok stúpa, o čom
svedčia urputné boje na palubovke. Medzi
mužmi zvíťazilo mužstvo PF pod názvom
Červená šípka, u žien zvíťazili medičky –

ÚSPEŠNÁ ŠPORTOVÁ JESEŇ NA UPJŠ
Lienky. Súťaž pripra−
vili a riadili Dr. Gaj−
došová a Dr. Švický.

2. Streetbal
Turnaja sa zú−

častnilo 5 mužských
a 4 ženské družstvá
v celkovom počte 37
športovcov. Na zá−
klade dobrých ohla−
sov z predošlých ro−
kov bol o turnaj veľ−
ký záujem. Kvalitou
prispeli aj hráči a
hráčky extraligy a 1.
ligy. U mužov zvíťa−
zili študenti z TU,
najlepší naši na 2.
mieste boli chlapci z
PF + FVS. Medzi že−
nami vyhralo druž−
stvo zložené zo študentiek PF a FVS.

Turnaj pripravil a organizačne riadil doc.
Dr. Šulc, CSc.

3. Bedminton
Typický vysokoškolský šport našich po−

slucháčov, ktorý je naďalej v obľube. Svedčí
o tom aj počet 36 zúčastnených hráčov a hrá−
čok zo všetkých fakúlt UPJŠ. V dvojhre mu−
žov a žien zvíťazili tradiční „šampióni UPJŠ“
Ričányová z PF a Petrovský z PrávF, ktorí
vyhrali aj štvorhry so svojimi partnermi. U
žien to bola Uherková z PF a u mužov Mar−
kech z PrávF.

Turnaj pripravil a riadil Mgr. Žigala.

4. Aerobik – maratón
Tejto akcii môžeme kľudne dať prívlas−

tok „ megaakcia“ kvôli obrovskému záujmu
a účasti poslucháčok našej univerzity v cel−
kovom počte 154, ktoré s minimálnymi pre−
stávkami absolvovali 4−hodinový program so
4 rôznymi formami aerobických cvičení a 4
cvičiteľmi aerobiku (3 ženy + 1 muž). Tra−
dične, súťažiace boli rozdelené do kategórií
začiatočníčok a pokročilých.

V súťaži pokročilých zvíťazila Miňová Zu−
zana z LF, na 2. mieste bola Živčáková Petra
z PrávF a 3. miesto obsadila Strýčková Erika
z PF. V kategórii začiatočníčok zvíťazila Bro−
dová Andrea z FVS, 2. miesto obsadila Ru−
žičková Andrea z LF a na 3. mieste bola Der−
fenyová Andrea z PrávF. Veľmi kvalitnú ak−
ciu pripravila a organizačne riadila Mgr.
Medveďová.

5. Minifutbal
Minifutbalisti z fakúlt UPJŠ tradične do−

sahovali vysokú športovú úroveň a majstrov−
stvo v tomto športe. Za účasti 10 družstiev v
celkovom počte 88 hráčov sa zvádzali ur−
putné boje od skupín až po finále, v ktorom
lepším družstvom bolo FC Tryskáč z PF. Na

2. mieste sa umiestnilo družstvo pod názvom
Četyre z PrávF a na 3. mieste skončili Old
Boys z LF. Zaujímavosťou súťaže bola účasť
štyroch žien, ktoré vytvorili jedno koeduko−
vané družstvo spoločne s dvomi mužmi. Na
prekvapenie všetkých prítomných, dievčatá
nemali pri práci s loptou žiadny problém a
dokázali byť rovnocennými protihráčkami.

Turnaj organizačne pripravili a riadili Dr.
Staško a Mgr. Kolesár.

6. Šach
Tento turnaj sa niesol aj v znamení Me−

moriálu Ing. Jaroslava Karabu, CSc., dlhoroč−
ného predsedu šachového oddielu TJ Slávia
UPJŠ. Súťažilo sa tak medzi družstvami ako
aj jednotlivcami. Okrem extraligových hrá−
čov sa nedali zahanbiť ani študenti a zamest−
nanci PF Molnár, Toma, Vokál, Kuráň a LF
Kňažek, Krivoš, Kántor a Tomka. Majstrom
UPJŠ sa stal Vasil Hlinka. Súťaže sa zúčastni−
lo 12 družstiev s celkovým počtom 48 účast−
níkov. Jednu z cien, o ktoré sa súťažilo, ve−
noval aj rektor UPJŠ.

Športovej časti Akademických dní UPJŠ
– jesenná časť – sa celkove zúčastnilo 446
študentov a zamestnancov UPJŠ.

Všetci víťazi sa stali majstrami UPJŠ na
rok 2005. Tí najlepší dostali aj pekné vecné
ceny, spomienkové predmety a diplomy.

Hlavným organizátorom všetkých špor−
tových súťaží bol Ústav telesnej výchovy
UPJŠ v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a SAUŠ
(Slovenská asociácia univerzitného športu).
Niektoré súťaže podporilo aj Krajské športo−
vé centrum v Košiciach.

PaedDr. Imrich Staško
vedúci ÚTV

Aktéri slávnostného otvorenia – rektor UPJŠ V. Babčák, vedúci
KTV DU L. Tóth a vedúci ÚTV I. Staško
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Zábery dokazujúce urputné boje medzi jednotlivými družstvami
pri útokoch smečiarov na sieti

Rektor UPJŠ spoločne s učiteľmi oboch pracovísk pri slávnostnom otvorení Športovci – študenti oboch univerzít pri nástupe

Trestné hody strieľa študent LF DU

Pekný súboj na sieti pri volejbalovom zápase

Dr. Staško odovzdáva suveníry ženským účastníčkam turnaja
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V súčasnosti si ľudia ani neuvedomujú,
aké hodnoty sú dôležité. A nie sú to len hod−
noty morálne. Môžeme sem priradiť aj iné
hodnoty, určujúce naše správanie a spôsob
nášho života. Sú to napríklad aj hodnoty ná−
boženské a iné duchovné, ktoré určujú sprá−
vanie sa človeka atď., lenže teraz, keď sa hlav−
ným dôvodom života stávajú peniaze, mno−
ho ľudí sa zabúda podľa týchto noriem sprá−
vať. Podľa mňa dôležitejšie ako peniaze sú
priateľstvo, láska a porozumenie.

Morálka. Slovo toľkokrát opakované. Vtĺ−
kajú nám ho do hláv doma, v škole, všade.
Ale čo v skutočnosti toto slovo znamená?
Mnoho ľudí, ktorí ho každý deň používajú
ani nevedia, čo znamená. Oháňajú sa ním ako
nacvičenou frázou. Myslia si, že ak ho použi−
jú, ostatní si budú o nich myslieť, že tak aj
žijú a konajú. Ale je to naozaj tak?

Každý vie, že nie je všetko zlato, čo sa
blyští. Ľudí, ktorí naozaj nepovažujú slovo
morálka len za prázdny pojem, si treba vážiť.
Sú to ľudia, ktorí by mali ísť príkladom, mali
by byť vzorom. Ale takíto ľudia sa na nás ne−
usmievajú každý deň z televíznej obrazov−
ky, zo správ, z rôznych reality show. Naopak,
títo ľudia sú nenápadní. Žijú okolo nás. Je to
možno váš sused, predavačka v obchode, vaši
priatelia. Mali by byť vzorom, ale nie sú. Je to
aj preto, lebo v súčasnosti sa obsah pojmu
morálka značne zmenil v porovnaní s tým
obsahom, ktorý sa do toho pojmu vkladal
pred sto rokmi. To, čo jedni považujú za ne−
morálne, iným sa môže zdať celkom priro−
dzené. Ale nie je možné zatracovať ani jed−
ných, ani druhých. Tak, potom, čo by sa malo
považovať za akúsi zlatú strednú cestu?

Kant povedal: Konaj tak, aby sa maximum
tvojej vôle mohlo stať princípom všeobecné−
ho zákonodarstva. Tak nám naznačil, kam by
sme mali smerovať. Naznačuje nám, že by
sme sa mali snažiť konať podľa nášho najlep−
šieho svedomia a vedomia. To je tá hlavná
snaha, ktorá by nás mala viesť. Toto by malo
byť základom nášho života.

Lenže aj tak dospejeme opäť k rozdielu v
morálnom nazeraní ľudí na svet. Tak ako ne−
existujú dvaja úplne rovnakí ľudia, tak ani
neexistujú dva totožné názory. Preto ja tvr−
dím, že každý človek by si mal zvoliť vlastnú
cestu. Ľudia žijúci s ním, napríklad rodina
mu môžu poradiť, ale rozhodnúť sa musí sám.
Lebo od jeho rozhodnutia bude závisieť celý
jeho budúci život. A ak by za neho urobil toto

Študentská vedecká konferencia na Právnickej fakulte UPJŠ

Moja predstava o morálnych hodnotách súčasnosti
rozhodnutie niekto iný, tak potom by sa daná
osoba mohla neskôr začať správať úplne pro−
ti tomuto rozhodnutiu.

Moje morálne hodnoty boli ovplyvnené
hlavne rodičmi, ale aj učiteľmi a priateľmi.
Lenže, aj keď mali tieto skupiny na mňa sil−
ný vplyv, nakoniec som si aj tak utvoril vlast−
né nazeranie na morálku. Lebo v živote je to
tak, že za svoje činy zodpovedá človek sám.
A nikto za neho nemôže rozhodovať. Podľa
mňa je veľmi ťažké riadiť sa len morálkou.
Lebo veľa vecí, ktoré sa okolo nás dejú sa nám
môžu zdať nespravodlivé, ale sú v podstate
nezmeniteľné. Lebo aj keby chcel jeden mo−
rálne žijúci človek zmeniť svet, tak jeho šance
sú veľmi nízke.

A čo je vlastne morálne? Na to je ťažké
odpovedať. Lebo morálka je odlišná v každej
kultúre, v každej krajine, dokonca aj ľudia
žijúci v jednej domácnosti môžu mať iné ná−
zory na morálne hodnoty. Moje morálne hod−
noty sa riadia podľa toho, čo považujem za
správne.

Viem o nemožnosti aplikovania týchto
mojich hodnôt vo veľkom, ale aspoň sa mô−
žem pokúsiť svojím nazeraním na morálku
ovplyvniť ľudí, ktorí žijú okolo mňa, s ktorý−
mi sa každý deň stretávam.

Morálne hodnoty sú teraz ovplyvňované
mnohými faktormi. Každá skupina sa snaží
nás presvedčiť o svojej pravde. Cirkev vyhla−
suje vlastné morálne hodnoty. Takisto poli−
tické strany sa nás snažia presvedčiť, že ich
pravda je najlepšia. Ďalej tu máme rôzne hnu−
tia a v neposlednom rade aj televíziu. Takže
zo všetkých strán sa na nás valia slová ľudí o
tom, že ich morálka je pre nás najlepšia. Ja im
tento názor neberiem, ale ani ho nedokážem
prijať za vlastný. Nenechať sa ovplyvniť ľuď−
mi, ktorí sa na nás usmievajú z bilbordov a
televízie a za chrbtom sa smejú na tom, ako
nás dokázali presvedčiť o svojej pravde. Lebo
mnohí z nich nám kážu o svojej pravde, ale
sami sa podľa toho neriadia.

Z televíznej obrazovky na nás každý ve−
čer hľadí akože vzorka národa v rôznych re−
ality show a snažia sa nám dokázať, že sú to
rovnakí ľudia ako my. Ja ich neodsudzujem,
lebo verím v slobodu rozhodovania, ale ne−
myslím, že ja osobne by som sa dal zlákať do
takejto reality show. Lebo mne sa nezdá veľ−
mi morálne pretriasať svoj život, svoju rodi−
nu a svoje súkromie pred televíznymi kame−
rami. Lebo ja, keď uznávam, že aj toto je jed−

na z foriem prejavu seba samého, prezentá−
cia názorov a svojich životných postojov, aj
tak neverím, že by napríklad rodičia boli nad−
šení, keby si ich dieťa vybralo za vzor nieko−
ho z týchto reality show. Lebo morálne hod−
noty týchto ľudí sa priveľmi orientujú na pe−
niaze. Neviem, možno im krivdím, možno
tam naozaj šli len preto, aby skúsili niečo
nové. Ale aj tak nemôžem pochopiť ľudí, kto−
rí sa vzdajú všetkého len preto, aby sa mohli
zviditeľniť. Keby si aspoň priznali, že to ro−
bia hlavne kvôli peniazom, považoval by som
ich síce iba za trocha úprimnejších, ale aspoň
malé bezvýznamné plus.

Ale v televízii sa stretávame aj s inými
tvorcami názorov a morálky. Vídame ich kaž−
dý večer v správach, ako nám hovoria, že len
to, čo robia oni je správne. A že ich máme
nasledovať a veriť v nich. Hovoria nám ako
všetci chcú len to najlepšie pre nás. A človek
si už po chvíli ani nevie vybrať, ktoré to správ−
ne je lepšie. A popri počúvaní ich kvetnatých
názorov na morálku a činy ostatných sa po−
medzi dozvieme o nejakom tom škandále, o
nejakom čine, za ktorý by ich mali okamžite
potrestať, ale týchto nositeľov „morálky“ chrá−
ni poslanecká imunita. Človeku sa pri tom
akosi podvedome natíska citát z pesničky K.
Kryla: Vrah o morálce káže. No a tak je naša
morálka ovplyvnená a presvedčená o tom,
čo je správne a že iný spôsob riešenia nie je, a
ak aj je, tak je určite nesprávny.

Problém ovplyvnenia morálnych hodnôt
sa netýka až tak staršej generácie. Hlavnou
cieľovou skupinou, ktorú to ovplyvňuje, sú
deti. Deti totiž nedokážu tak dobre rozlíšiť
správne od nesprávneho, a preto si môžu
vytvoriť nesprávne morálne hodnoty už len
tým, že im nie je vysvetlené, čo je dobré a čo
je zlé.

Asi najväčším tvorcom morálnych hod−
nôt a pravidiel v súčasnosti sú cirkvi. Tieto
organizácie združujú skoro všetkých ľudí.
Každá z cirkví ale prezentuje svoj názor ako
jediný správny, a preto môže dôjsť k tomu,
čomu už aj dochádza. Vzájomná netoleran−
cia vierovyznaní, keď každé z nich presadzuje
svoju pravdu, viedla v celej histórii ľudstva k
najväčším konfliktom. Pretože, tak ako všetci
proroci a svätí v každom náboženstve hlásali
mier a toleranciu, tak si z týchto ušľachtilých
ideálov ľudia urobili svoj zdroj moci a bohat−
stva. Lebo, ak by chceli títo ľudia žiť podľa
pravidiel svojich vierovyznaní, tak potom by

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti dňa študentov sa organizu−
je na Katedre teórie štátu a práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Koši−
ciach v rámci výberového predmetu „Dejiny etických učení“ študent−
ská vedecká konferencia. Pre väčší záujem zo strany študentov sa tohto−
ročná konferencia konala v dňoch 23. 11. 2005 a 30. 11. 2005.

Pri tejto príležitosti sme vybrali niektoré častí z vystúpení štu−
dentov na tejto konferencii. Akademický časopis mal by zazname−

návať život a idey celej akademickej obce. Mnohokrát sa to z rôz−
nych dôvodov nedarí napĺňať v plnom rozsahu. Hľadajú sa formy,
aby časopis bol stredobodom pozornosti a záujmu aj zo strany štu−
dentov, a nielen pedagogických a ostatných pracovníkov. Aj štu−
denti majú svoje predstavy a názory na dianie okolo seba a tie je
potrebné do určitej miery aj zaznamenať, ako doklad o tom ako žili
a mysleli študenti v prvej dekáde 21. storočia.
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POSTREHY Z PRÁZDNINOVÝCH CIEST ŠTUDENTOV

nemohli chcieť len peniaze, ale museli by sa
snažiť presadiť aj ušľachtilé ciele. Lenže na tie
pri presadzovaní svojich hodnôt akosi zabú−
dajú. Sami hovoria o tom, čo je správne a mo−
rálne a to chcú aj od ostatných, ale sami sa
tým neriadia. Slová ako tolerancia a porozu−
menie používajú ako frázy.

Jednotlivci sú najviac ovplyvňovaní ro−
dinou a spoločenstvom, v ktorom žijú. Aj toto
ovplyvňovanie má svoje klady a zápory. Lebo
každý má iný pohľad na morálne hodnoty
súčasnosti. Staršia generácia sa snaží ovplyv−
ňovať mladšiu, lenže si neuvedomuje, že vý−
vojový skok sa nedá zastaviť. Takže morálka
staršej generácie je úplne iná ako morálka
mladšej generácie.

Mladšia generácia už nepovažuje za po−
svätné to, o čom sa ich rodičia ani neodvážili

pochybovať. Tento vývoj sa nedá zastaviť a
rodičia sa mu musia prispôsobiť, ale zároveň
sa nesmú prestať snažiť ovplyvňovať svoje
deti. Lebo, ak by sa skončilo ich snaženie, tak
by možno naozaj nastal dlho spomínaný úpa−
dok morálky. No, ale naozaj len možno. Lebo
nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.
Lebo, ak si uvedomíme to, že aj naši rodičia
robili veci, s ktorými nesúhlasili ich rodičia,
tak dospejeme k tomu, že vývoj sa nedá za−
staviť. Morálne hodnoty sa neustále vyvíjajú
a prechádzajú rovnakými štádiami ako vý−
voj spoločnosti. A tak, ako pokračuje tento
vývoj, tak sa menia aj naše morálne hodnoty.

Odpovedať na otázku, čo vôbec sú mo−
rálne hodnoty je veľmi ťažké, ba priam ne−
možné. Lebo neexistuje nejaké všeobecné vy−
medzenie toho, čo je správne alebo nespráv−

ne. Každý má totiž svoj rebríček hodnôt.
Niekto stavia na prvé miesto rodinu, niekto
priateľov a niektorí peniaze a moc. Lebo, tak
ako sú ľudia rozdielni, tak je rozdielne aj ich
nazeranie na svet a na morálku. Takže ne−
môžeme nikoho zatracovať, alebo odsudzo−
vať za to, že je iný ako tí ostatní. Lebo to, čo je
správne, nemôžeme určiť my. Musí si to ur−
čiť každý samostatne. Každý sa musí sám
rozhodnúť pre to, čo považuje za najspráv−
nejšie. Pre to, čo je podľa neho najlepšie. A ak
iní nesúhlasia s jeho výberom, môžu mu to
dať najavo, ale zároveň ho musia rešpekto−
vať. Lebo každý si žije svoj život a každý sa
musí rozhodnúť ako ho prežije.

Juraj Vondrášek
študent II. roč. PrávF UPJŠ v Košiciach

Pískanie bŕzd ma vytrhlo z driemot, kto−
ré ma začali chytať. Vlak metra sa zastavil,
dvere oproti mne sa s nezameniteľným zvu−
kom otvorili a začal sa transfer.

Skupinka ľudí na čele s chlapíkom s ro−
lexkami sa doslova vyplavila a iná, približ−
ne rovnako početná, sa nasáčkovala dnu.
Za tých pár sekúnd sa však situácia vo va−
góne značne zmenila, každučké miesto na
sedenie sa obsadilo.

Turkyňa so šatkou na tvári a s menšou
nadváhou, vymaľovaná panička s hru−
biznou knihou v ruke a jej takmer dvojníč−
ka s plnou nákupnou taškou už nestáli v
chodbičke, ale pohodlne sedeli.

Dievča v bielom a chlapec so psom

Vstával som do prekrásneho tatranského
rána. Včera sme si spolu s priateľkou Gabi−
kou dali záväzok, že splníme jeden z jej taj−
ných snov, ktorým bol výstup na dobre zná−
my, štúrovcami ospevovaný tatranský štít
Kriváň. Večer predtým sme si niečo nabalili
na cestu, nejaké jedlo, pitie, pretože cestou
na Kriváň nie je možné nikde sa občerstviť.

Vstávanie nebolo príliš príjemné, nakoľko
sme vstávali o piatej ráno. Vstávali sme hlavne
kvôli tomu, pretože tatranské turistické príruč−
ky uvádzali túru na Kriváň ako deväťhodino−
vú. Takže po rannej hygiene a ľahkých raňaj−
kách sme sa z našej ubytovne, ktorá bola v Novej
Lesnej, vyviezli tatranskou ozubnicovou drá−
hou na Štrbské pleso. Odtiaľto začala aj naša
túra. Spočiatku to nevyzeralo ani trochu nároč−
né, bolo to skôr klamlivé, pretože sme šli po
lesnej cestičke, ktorá nás mala priniesť k Jám−
skemu plesu. Bola to hodinová rozcvička po
upravenej lesnej ceste.

Keď sme sa dostali k Jámskemu plesu, ces−
ta začala byť naraz zaujímavejšia. Samozrej−

me začala byť strmšia, prechádzali sme oko−
lo horského potôčika, kde sme sa aj občer−
stvili a pokračovali ďalej. Informačná tabuľa
nám oznamovala, že na vrchol nám chýbajú
ešte tri hodiny. Čím vyššie sme stúpali, tým
lesy viac redli a postupne prechádzali do ko−
sodreviny. Po kosodrevine už čochvíľa nebo−
lo ani stopy, ocitli sme sa len a len medzi ska−
lami. Niektoré časti bolo aj náročné prejsť,
pretože skaly neboli založené do chodníka,
ale vyčnievali a pri zlom našľapnutí hrozil
pád do hlbokej rokliny. Stále nie a nie dostať
sa na vrchol Kriváňa.

Usadili sme sa pri Malom Kriváni, od kto−
rého to bola ešte dobrá hodinka. Tu na Malom
Kriváni doľahla na nás kríza, lepšie povedané,
báli sme sa ísť vyššie, pretože čím ďalej to bolo
strmšie a strmšie. Dilemu ísť či neísť vyriešili za
nás dvaja postarší páni, ktorí sa už vracali z
vrcholu a povzbudili nás. Uistili nás, že sa oplatí
ísť až na samotný vrchol. Tá posledná hodinka
bola asi najťažšia, ale keď sme ju zvládli, nasky−
tol sa nám neuveriteľne krásny pohľad na naše

veľhory, bolo to niečo neuveriteľné, celé Tatry
pod nami. Tí starší páni mali skutočne pravdu,
oplatilo sa nám štverať na vrchol.

Na vrchole sme si s chuťou zajedli, oddých−
li si a vyfotografovali sa. Čakala nás cesta späť.
Mysleli sme si, že cesta naspäť na Štrbské ple−
so bude o niečo rýchlejšia, čo bola aj pravda,
avšak začalo nepríjemne fúkať. Prestalo, keď
sme sa dostali do nižších polôh. Osviežili sme
sa v lesnom potôčiku, zásoby na pitie sa nám
minuli. Avšak nohy nám začali čoraz viac oťa−
žievať. Nakoniec podľa plánu sme okolo pol
piatej došli na Štrbské pleso a odtiaľ ozubnico−
vou dráhou na ubytovňu.

Tento deň považujem za najkrajší z prázd−
nin, pretože som splnil sen tej najmilšej oso−
be na tomto svete a prežil som ho v nádher−
nej tatranskej prírode. Aj napriek nešťastiu,
ktoré postihlo naše veľhory, sú stále nádher−
né a oplatí sa ich navštíviť.

Oto Grošaft
II. roč. PrávF UPJŠ

Môj najkrajší zážitok z prázdnin

Mladý chlapík, visiaci na jednej tyči a ší−
riaci arómu Hugo Boss do vzdialenosti mi−
nimálne dvoch metrov, už visel na inej tyči.

Ja som sa však nepohol, flek pri okne,
hneď oproti dverám, bol môj obľúbený. Vi−
del som takmer všetko a nemusel som sa
zakaždým presúvať. Bol som skrátka tak
trochu nad dianím. Slimačou rýchlosťou sa
mojou ešte trochu driemotami omámenou
hlavou prevalila myšlienka, že hoci už tým−
to metrom cestujem druhý týždeň približ−
ne v rovnakom čase, nepamätám si, žeby
som nejakého človeka stretol dvakrát.

Z reproduktorov sa ozvalo tradičné kaž−
dozástavkové „Zug fährt ab“. Predtým, než

sa stihli zavrieť dvere, do vagóna vstúpila
ONA. A s akou neznesiteľnou ľahkosťou to
urobila! Páni, ju by som teda rád stretával
aj častejšie, preblysklo mi mysľou.

Zrazu po driemotách už nebolo ani chý−
ru, ani slychu. Zaujala miesto v blízkosti
dverí na opačnom konci vagóna. Neviem
ako to robila, ale jej biele šaty doslova svie−
tili. Možno to bolo vďaka prášku na pra−
nie, alebo svetlu oproti idúceho vlaku?
Nakoniec, to je jedno. Mne doslova spadli
sánky a až keď sa usmiala, uvedomil som
si že na ňu čučím s otvorenými ústami.

Samozrejme, že som ich hneď zatvoril,
potom zase otvoril a sformoval do úsmevu
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Stáva sa, že človek koncom roka bilancuje
svoj život, svoje úspechy i neúspechy a plánu−
je v novom roku všetko zmeniť. Mnohí (ne−
musia to byť iba politici, štátnici, či iní pred−
stavitelia štátov a krajín, regiónov, či firiem a
umelci) obyčajní ľudia, vrátane študentov sa
tiež zamýšľajú nad tokom minuloročných uda−
lostí i nad svojou reflexiou týchto udalostí, či
pozitívnych alebo negatívnych. Niektoré z nich
sa akoby z roka na rok stále opakovali.

Svet je čoraz pokryteckejší. Táto veta znie
na úvod značne negatívne, najmä v čase
sviatkov a pokoja, v čase sviatosti Vianoc.
Ale odkiaľ plynie tento trend? Vyžaduje si
to vari vývoj spoločnosti? Existuje na to dô−
vod, prečo ľudia žijú s takzvanými klapka−
mi na očiach? Dnešná slepota mnohým brá−
ni vnímať úsmevy či smútok na tvárach ľudí
vôkol seba.

Chodíme so zavretými očami, pričom
každý sleduje svoj vlastný cieľ cesty a ten
druhý znamená pre neho istú záťaž, bre−
meno, ktoré ho spomaľuje v jeho postupe,
úspechoch, napredovaní, ktoré by ako jed−
notlivec dosiahol určite rýchlejšie.

Sme zahľadení do svojho vnútra, čo je
bohužiaľ na škodu nielen samotného jedin−
ca, ale i na škodu všetkých okolo nás. Člo−
vek si vo väčšine prípadov neprizná, že sku−
točne niekoho potrebuje a myslí si, že sám
všetko zvládne určite lepšie. Alebo, ak aj
niekoho potrebuje, tak to len v prípade
pragmatických cieľov.

Alebo v ďalšom prípade si závidíme na−
vzájom všetko, čo sa len dá. Ak niekto má

Quo vadis, človek? (Zamyslenie sa na prahu nového roka)
aký−taký úspech, a to aj na úkor svojho voľ−
ného času a zdravia, či rodinnej pohody,
závidíme mu to a snažíme sa ho ohovárať,
príp. zabrzdiť ho v jeho činnosti a úspe−
choch. Veď predsa nemôže byť lepší ako Ja!

Mnohí z nás, vychádzajúc ráno zo svojich
domovov, si nasadzujeme okrem bežného oša−
tenia aj masku nezáujmu alebo pretvárky. Je
to prejav našej inteligencie a kultúrnosti?

A nakoniec dôsledkom toho všetkého je
aj nárast kriminality a človek nadobúda tvár
netvora. Ako je možné, že osemnásťročný za−
vraždí dvanásťročné dievča? Alebo je tu prí−
pad posledných dní: vražda študenta filozo−
fie Daniela Tupého zo Žiliny na Tyršovom
nábreží na petržalskom brehu Dunaja. A koľ−
ko zostalo ešte prípadov rôznych útokov jed−
notlivcov, či extrémistických skupín nevy−
svetlených. Ako ktosi povedal, tieto útoky ex−
trémistov sú „prejavom neinteligencie, neto−
lerancie a nekultúrnosti, do ktorej sa dostal
tento národ“. Táto strašná udalosť konečne
prebudí nás všetkých? Aby sme nechodili s
klapkami na očiach a upozorňovali na nedu−
hy našej spoločnosti a takýmto spôsobom
aspoň ich pomáhali riešiť, či eliminovať.

V poslednom čase všetko zvaľujeme na
západnú konzumnú spoločnosť, na násilie
vo filmoch, demoralizujúcich hrdinov. A iná
skupina naopak na to, že tu v našej akože
ateistickej spoločnosti v minulosti nebolo
miesto pre Boha. My ľudia si vždy nájdeme
nejaké výhovorky a cestičky ako neriešiť
dané problémy. Veď nech to riešia iní, kom−
petentní. Berú za to plat. A pritom nevieme,

že oni takisto robia do výšky svojho platu.
Česť výnimkám!

Masmédiá vo veľkej miere zasahujú do
životov ľudí. Noviny, časopisy a televízia s
veľkou obľubou rozpitvávajú osudy spoločen−
sky významných i nevýznamných ľudí, pri−
čom z toho profitujú, snažia sa zvýšiť príras−
tok čitateľov, či divákov za akúkoľvek cenu.

A čo politická scéna? Je príkladom apli−
kovanej morálky a etiky. Je komické, ak niekto
z politikov káže o nejakých hodnotách a pra−
vidlách a sám ich nedodržiava a nerešpektu−
je. Tento stav u nás prevláda a je „moderný“.

V každej sfére spoločenského života sa stre−
távame s rôznymi formami úplatkov a korup−
ciou. Peniaze, či iné statky zohrávajú obrovskú
rolu. Pre jedného sú len prostriedkom na za−
bezpečenie optimálnej životnej úrovne, pre iné−
ho znamenajú oveľa viac a dokonca stoja na
prvom mieste v jeho hodnotovom rebríčku.

Postavenie a peniaze menia charakter
človeka. Človek, ktorý sa k nim dostane,
veľmi ľahko zabúda na to, aký je skutočný
život, aké sú pravé hodnoty nášho bytia.

Aký je vlastne dnešný človek? Každý
má svoje priority a hodnoty, ktoré regulu−
jú jeho správanie. Len nech nie je jeho slo−
boda a správanie na úkor zdravia, šťastia,
pohody, majetku a života iného človeka.

A preto si poprajme šťastné a pokojné
Vianoce a taktiež šťastný, veselý a plný elá−
nu nový rok 2006!

Spracované podľa námetu Marianny Belkovej,
študentky II. roč. PrávF UPJŠ

číslo 2. Hneď nato som decentne upriamil
pohľad niekam inam. Ale len zdanlivo. V
skutočnosti som si našiel vhodné okno, v
ktorom sa zrkadlila jej dokonalá silueta. Je
to fajn, keď človek počas cestovania má na
koho pozerať. A to som ešte netušil, kto na−
stúpi na ďalšej zastávke. Stačili tri sekundy
a mal moju plnú pozornosť. Chlapec vo
veku tak asi jedenásť rokov. Bol to obyčaj−
ný turecký chlapec. Na tričku mal napísa−
né Asian Boy a na šiltovke America. Tesi−
lové nohavice a lesknúce sa lakovky jeho
rozprávkový look len dotvárali a definitív−
nu korunu tomu všetkému dodával obrov−
ský kufor, ktorý držal v pravej ruke. No
nebol to on, kto sprvu upútal môj pohľad,
ale jeho pes, teda šteňa, ktoré ho doslova
do vagóna dotiahlo. Podľa zaskočeného vý−
razu na jeho tvári som si na chvíľu myslel,
že nastúpil len omylom. Po chvíľke sa však
prekvapenie vytratilo a už pomerne isto

zaujal miesto na najbližšom prázdnom se−
dadle. S neuveriteľnou opatrnosťou si po−
ložil kufor na kolená. Ktovie, čo tam má,
ozvala sa v mojej hlave zvedavosť. Chlapec
zatiaľ zameral svoj detský pohľad na psa,
ktorý sa mu usalašil pri nohách. Potom
otvoril kufor. Musel som sa usmiať, mal v
ňom len balíček cukríkov. Vybral z neho
jeden cukrík a chystal sa ho vložiť do úst.
To dosť pobúrilo jeho hafana, ktorý sa mu
už štveral po nohách smerom k cukríku.
Chlapec sa zháčil, potom sa usmial a dal
cukrík šteňaťu. Toto sa potom ešte párkrát
zopakovalo. Bolo úžasné sledovať tých
dvoch, akoby pre nich okolitý svet neexis−
toval. Spomenul som si na svoje prvé do−
máce zvieratko, na to, ako dlho som musel
presviedčať rodičov, aby som toho svojho
kocúra mohol doviesť, ako som mu hrial
mlieko a potom ho sledoval pri raňajkách,
na jeho mačaciu hygienu a na nepokojný

spánok. Úplne som zabudol, že som v Mní−
chove na letnej brigáde, že som pred chvíľ−
kou obdivoval krásavicu v bielom, ba do−
konca aj na to, kde sme naposledy stáli.

Zastavili sme sa odvtedy vôbec? Strhol
som sa. Vlak totiž zastal a ja som nevedel,
kde. Krútil som nechápavo hlavou, hľada−
júc názov stanice. Určite nie je tragédiou
previesť sa o zastávku viac alebo menej. Ja
som však na to potrebných desať minút
nemal. Určite zmeškám.

Vlak zastal a vtedy mi konečne padol zrak
na tabuľu s názvom Marienplatz, čo bola moja
zastávka. Rýchlo som vystúpil a vlak sa po−
hol ďalej. V poslednej chvíli padol môj zrak
na chlapca, ktorý stále kŕmil svojho psíka
cukríkmi. Avšak po bielej slečne nebolo ani
stopy. Ktovie, koho stretnem zajtra.

Štefan Kollár
študent II. ročníka PrávF UPJŠ


