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Pohľad na slávnostné kolégium rektoraVykonanie promočného aktu

Rektor UPJŠ prof. V. Babčák blahoželá prof. Ch. M. Loftusovi
k udeleniu čestného titulu Doctor honoris causa

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc., privíta−
la slávnostné kolégium, bývalých rektorov
UPJŠ v Košiciach, súčasných rektorov a pro−
rektorov slovenských vysokých škôl, predse−
du Slovenskej neurochirurgickej spoločnos−
ti, členov Akademického senátu, Správnej
rady, členov vedeckých rád fakúlt našej Uni−
verzity, profesorov, docentov a ďalších pra−
covníkov Univerzity.

Po slávnostnom príhovore rektora pred−
stavil dekan LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr.
A. Jenča, CSc., život a dielo prof. Christophe−
ra M. Loftusa, M.D., FACS. Vzhľadom na prá−
voplatné uznesenie Vedeckej rady UPJŠ v Ko−
šiciach, ako aj na to, že boli splnené všetky
podmienky pre udelenie čestného titulu DOC−
TOR HONORIS CAUSA podľa Článku 5 Šta−
tútu UPJŠ v Košiciach, udelil rektor súhlas, aby
Honorabilis promótor prof. MUDr. Igor Šul−
la, DrSc., vykonal promočný akt. Ceremoni−
árka prof. E. Čellárová v mene VR UPJŠ sr−

Dňa 24. februára 2006 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ, na ktorom bol udelený čestný titul

Doctor honoris causa prof. Christopherovi M. Loftusovi, M.D., FACS.

dečne zablahoželala
prof. Ch. M. Loftuso−
vi, M.D., FACS a za−
želala mu do ďalších
rokov pevné zdravie,
sviežu tvorivú myseľ,
spokojnosť a šťastie v
súkromnom živote.

Na záver zasad−
nutia VR UPJŠ sláv−
nostnú atmosféru
umocnili tóny hudby
v podaní študentov
Konzervatória v Ko−
šiciach, ktorí pred−
niesli II. časť sláčiko−
vého kvarteta D−mol
od A. Dvořáka.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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Profesor Christopher M. Loftus, M.D., FACS
Profesor Christopher M. Loftus, M.D., FACS

sa narodil 14. 10. 1953 v meste Englewood,
štát New Jersey, USA. Hodnosť bakalára ume−
ní (cum laude) získal v roku 1975 na Dartmo−
uth College v meste Hanover, štát New
Hampshire a diplom doktora medicíny v roku
1979 na SUNY – Downstate Medical Center v
New Yorku. Postgraduálne vzdelanie v odbo−
re chirurgia a neurochirurgia nadobudol v Co−
lumbia−Presbyterian Medical Center, New York
a na Department of Neurosurgery, University
of Iowa College of Medicine, Iowa City, kde
získal aj plnú kvalifikáciu z neurochirurgie (bo−
ard certification) a pôsobil postupne ako od−
borný asistent (Assistant Professor), docent (As−
sociate Professor) a napokon profesor. V roku
1989 mu Americká chirurgická spoločnosť ude−
lila hodnosť FACS, v decembri 1997 sa stal
prednostom novootvoreného neurochirurgic−
kého pracoviska (Department of Neurosurge−
ry), University of Oklahoma Health Sciences
Center, Oklahoma City, Oklahoma, USA. Po
piatich rokoch práce v Oklahome mu ponúkli
prestížne miesto prednostu Department of Ne−
urosurgery, Temple University, Philadelphia,
Pennsylvania, ktoré zastáva aj v súčasnosti.

Ing. Gabriela Vozárová sa narodila 18.
7. 1961 v Košiciach. Po ukončení gymná−
zia v Košiciach, zameraného na výučbu
matematiky a jazykov, ukončila štúdium
maturitnou skúškou v roku 1980. Od roku
1980 bola študentkou Fakulty obchodu na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorú
ukončila v roku 1984 promóciou.

Svoje vedomosti získané vysokoškol−
ským štúdiom so zameraním na manaž−
ment, financie, reklamu, účtovníctvo, ex−
port a import tovarov plne uplatnila vo
funkcii asistentky vedúceho ekonomické−
ho úseku a pri príprave ekonomických ana−
lýz pre potreby ekonomického námestníka
Stavebno−montážneho podniku obchodu v
Košiciach, neskôr v rokoch 1986 – 1995
na Technickej univerzite v Košiciach ako
tajomníčka fakulty, vedúca oddelenia za−
hraničných stykov pri spolupráci s partner−
skými univerzitami v zahraničí a pri prí−
prave celoslovenských i zahraničných kon−
ferencií.

V období rokov 1996 – 1997 pôsobila
v Priemyselnej banke, a. s., Košice ako ve−
dúca oddelenia pre pasívne devízové ob−
chody a ako koordinátorka kapitálového
vstupu Európskej banky pre obnovu a roz−
voj. Spolupráca s uvedeným zahraničným
akcionárom jej umožnila zúčastniť sa pra−
covného pobytu v jeho sídle v Londýne.

PREDSTAVUJEME NOVÚ KVESTORKU
Vedomosti a skú−

senosti získané v ob−
lasti bankovníctva a fi−
nancií jej umožnili
ďalší odborný rast ako
finančnej riaditeľky
mimovládnej organi−
zácie Carpathian Fo−
undation v roku 1998.

V ďalších rokoch
nadobudnuté skúse−
nosti a odborné ve−
domosti využila pri
vykonávaní podnika−
teľskej činnosti za−
meranej na spraco−
vanie finančných
analýz, účtovníctvo a poradenstvo. Jej pra−
covná kariéra pokračovala v rokoch 1999 –
2002 taktiež v podnikateľskej sfére, kde v ak−
ciovej spoločnosti Technoinvest Holding a
Proficont správcovskej spoločnosti, a. s., Ko−
šice zastávala funkciu predsedu predstaven−
stva a generálneho riaditeľa.

Počas pôsobenia v rezorte školstva zís−
kala študijný pobyt prostredníctvom zahra−
ničného projektu Phare na Univerzite v Gen−
te – Belgicko.

Ďalšie študijné, jazykové a pracovné po−
byty, napríklad v Kanade, jej umožnili zdo−
konaliť sa v anglickom jazyku, čo jej zjedno−

K vedeckým zá−
ujmom prof. Christo−
phera Loftusa, M.D.,
FACS patria kolate−
rálny krvný obeh
mozgu, peroperačná
hypotermia (hlavne v
súvislosti s chirurgic−
kým riešením aneu−
ryziem mozgových
ciev), okluzívne
ochorenia extrakra−
niálneho úseku karo−
tických tepien, reak−
cie mozgového krv−
ného obehu na re−
vaskularizáciu, vý−
skum latentných (neprasknutých) aneuryziem
mozgových ciev, podávanie progesterónu v
prevencii mozgových cievnych príhod. Je čle−
nom 41 profesionálnych lekárskych organi−
zácií, medzinárodných a národných spoloč−
ností (medzi nimi aj čestným členom Sloven−
skej Neurochirurgickej Spoločnosti), vedú−
cim redaktorom dvoch časopisov („Clinical
Neurosurgery“ a „Techniques in Neurosur−

gery“), členom redakčnej rady ďalších štyroch
CC−indexovaných periodík.

Na 13. svetovom neurochirurgickom kon−
grese, konanom v júni 2005 v Maroku, bol
zvolený za podpredsedu Svetovej neurochi−
rurgickej spoločnosti (WFNS – World Fede−
ration of  Neurosurgical Societies).

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

dušilo pracovné rokovania so zahraničnými
partnermi.

Po rokoch pôsobenia v komerčnej praxi
sa v roku 2005 vrátila do rezortu školstva a
pôsobila ako vedúca oddelenia a učtární na
Technickej univerzite v Košiciach.

Je držiteľkou certifikátu portfolie manage−
ra, hovorí aktívne anglicky a pasívne ovláda
ďalšie tri jazyky. Zaujíma sa o prírodu a ume−
nie, venuje sa štúdiu antickej literatúry a dejín
a vo voľných chvíľach číta anglickú literatúru.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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Informácie
zo zasadnutí

Vedenia UPJŠ

• prerokovanie návrhu Smernice pre tvorbu a
použitie štipendijného fondu na UPJŠ v Koši−
ciach,

• prerokovanie návrhu na zriadenie Ústavu
vzdelávania UPJŠ v Rožňave s účinnosťou od
1. marca 2006,

• prerokovanie informácie o implementácii fi−
nančného informačného systému (projekt
SOFIA) na UPJŠ,

• informácia o podaní projektov do zásobníka
projektov pre programovacie obdobie 2007
–  2013, ktoré pripravuje MŠ SR v súvislosti s
možnosťou čerpania prostriedkov z ESF a zo
Štrukturálnych fondov  EÚ,

• informácia o predbežnom návrhu rozpisu
dotácií pre verejné vysoké školy na rok 2006,

• informácia o analýze záväzkov Lekárskej fa−
kulty UPJŠ voči FNLP v Košiciach,

• prerokovanie správy Právnická fakulta UPJŠ v
Košiciach (súčasný stav, problémy a zámery),

• prerokovanie správy Fakulta verejnej správy
(súčasný stav, problémy a zámery),

• prerokovanie správy Informačné a komuni−
kačné technológie na UPJŠ,

• informácia o príprave prijímacieho konania
na fakultách UPJŠ,

• prerokovanie Správy o činnosti Botanickej
záhrady UPJŠ,

• prerokovanie návrhu podmienok prijatia na
štúdium na študijný program „Psychológia“,

• prerokovanie návrhu Smernice o tvorbe a
použití štipendijného fondu na UPJŠ v Koši−
ciach a jej súčastiach,

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

• prerokovanie Správy o propagácii Univerzity
vo vzťahu k verejnosti,

• informácia o príprave Akademických dní UPJŠ
(jarná časť),

• prerokovanie návrhu na pridelenie grantov
VVGS pre obdobie 2006  –  2007,

• prerokovanie návrhu zmien v Organizačnom
a prevádzkovom poriadku systému „AIO na
UPJŠ v Košiciach,

Začiatkom roku 2006 sa uskutočnilo stret−
nutie zástupcov vedenia UPJŠ v Košiciach s
reprezentantmi firmy Siemens Program and
System Engineering s. r. o. za účelom podpí−
sania zmluvy o vzájomnej spolupráci. Uni−
verzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach re−
prezentovali rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír
Babčák, CSc., prorektor pre vedeckú činnosť
a informačné technológie prof. RNDr. Ale−
xander Feher, DrSc., prof. RNDr. Eva Čellá−

Univerzita P. J. Šafárika podpísala
zmluvu s firmou Siemens PSE

Židovstvo a kresťanstvo, židovstvo a islam,
náboženstvo a štát v Izraeli. To sú názvy pred−
nášok, ktoré počas svojho pobytu v dňoch 16.
– 23. februára prednášal na UPJŠ – Právnickej
fakulte prof. Daniel J. Lasker. Chcem zdôraz−
niť, že sa Právnickej fakulte podarilo získať pro−
fesora, ktorý je nielen vedúcim Department
of Jewish Thought na Univerzite Bena Gurio−
na v Beer Ševe v Izraeli, ale aj hosťujúcim pro−
fesorom mnohých, vo svete uznávaných, uni−
verzít. Za všetky uvediem aspoň najznámej−
šie: Princeton University, Yale University, Uni−
versity of Toronto, University of Washington.
Náš hosť je autorom štyroch kníh a viac ako
stovky publikácií z oblasti židovskej filozofie
a teológie, židovsko−kresťanských vzťahov, ka−
raizmu, judaizmu a modernej medicíny. Je čle−
nom veľkého počtu profesionálnych organi−
zácií, vrátane Society for Judeo−Arabic Studies.

Prednášky, v ktorých iba jemu vlastným
spôsobom analyzoval jednotlivé témy, sa
konali v rámci projektu Pramene židovské−
ho práva, ktorý zimným semestrom akade−
mického roka 2005/2006 ukončil svoj dru−
hý ročník. Tento rok sa projekt realizoval
predovšetkým vďaka záujmu vedenia fakul−

Prednášky prof. Daniela J. Laskera
na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

ty v ňom pokračovať, t. j. opakovane ponú−
kať študentom 2. ročníka výberový predmet
Pramene židovského práva a opakovane sa
úspešne uchádzať o finančnú podporu po−
trebnú pre prednášky expertov z tejto oblasti
zo zahraničia. Zdôraznila to aj dekanka Práv−
nickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Mária Bujňá−
ková, CSc., vo svojom rozhovore s prof. Da−
nielom J. Laskerom.

Návšteva prof. Daniela J. Laskera sa usku−
točnila na základe vládnej zmluvy uzavretej
medzi vládou štátu Izrael a vládou Sloven−
skej republiky o programe výmen medzi obo−
ma štátmi v oblasti kultúry, vzdelávania a
vedy. Zmluva bola pôvodne uzavretá na roky
2001 – 2004, ale jej platnosť bola predĺžená
do konca roka 2006. Realizáciu jej výmen−
ného programu zabezpečuje Ministerstvo za−
hraničných vecí štátu Izrael a Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky. Obidve minis−
terstvá významne pomohli pri realizácii náv−
števy profesora Laskera v Košiciach. Nezao−
bišla by sa však bez sponzorstva Nadácie Ezra
z Bratislavy a Židovskej náboženskej obce v
Košiciach. Všetkým zainteresovaným patrí
naša vďaka.

rová, CSc., dekan
Prírodovedeckej fa−
kulty UPJŠ doc.
RNDr. Pavol Sovák,
CSc., a riaditeľ Ústa−
vu informatiky PF
UPJŠ doc. RNDr.
Gabriel Semanišin,
PhD. Za firmu Sie−
mens boli prítomní
výkonný riaditeľ fir−
my Siemens PSE
Udo Scheiblauer,
výkonný riaditeľ fir−
my Siemens PSE Slo−
vakia Gejza Bue−
chler, predstaviteľ

Siemens PSE Slovakia – pracovisko Košice Ing.
Zorkovský a ďalší predstavitelia.

Cieľom vzájomnej spolupráce je podpora
vzdelávacieho procesu so zameraním na prax
v oblasti informačných technológií, spoločné
aktivity v oblasti vývoja a príprava absolven−
tov pre prácu v PSE a IT oblasti všeobecne.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ
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• prerokovanie návrhu priorít UPJŠ v oblasti ka−
pitálových výdavkov na stavby v roku 2006
–  2008,

• prerokovanie návrhu na udelenie čestného
titulu Doctor honoris causa prof. V. Bonomi−
nimu, M. D.,

• informácia o termíne výzvy na podávanie návr−
hov na zriadenie centier excelentnosti na UPJŠ

Kolégia rektora UPJŠ

• prerokovanie správy Právnická fakulta UPJŠ
v Košiciach (súčasný stav, problémy a zámery),

• prerokovanie správy Fakulta verejnej správy UPJŠ
v Košiciach (súčasný stav, problémy a zámery),

• prerokovanie správy o príprave prijímacieho
konania na fakultách UPJŠ na akademický rok
2006/2007,

• prerokovanie správy Informačné a komuni−
kačné technológie na UPJŠ v Košiciach,

• prerokovanie návrhu zmien v organizačnej
štruktúre na UPJŠ v Košiciach

Akademického senátu UPJŠ

• schválenie návrhu na úpravu poplatkov za
ubytovanie študentov v ŠDaJ UPJŠ v Košiciach
od 1. 1. 2006,

• schválenie Organizačného poriadku Univer−
zitnej knižnice UPJŠ,

• schválenie Dodatku č. 1 ku Kritériám pre pri−
znávanie mimoriadneho štipendia študentom
UPJŠ v Košiciach a jej fakúlt,

• prerokovanie študijných programov, ktoré sa
budú uskutočňovať na UPJŠ,

• schválenie návrhu na zriadenie Ústavu vzde−
lávania UPJŠ v Rožňave k 1. 3. 2006,

• schválenie Dodatku č. 2 k Študijnému poriad−
ku UPJŠ v Košiciach

Vedeckej rady UPJŠ

• prerokovanie správy Informačno−komunikač−
né technológie na UPJŠ v Košiciach – súčas−
ný stav a perspektívy

• prerokovanie Správy o propagácii UPJŠ v Ko−
šiciach – súčasný stav a zámery,

• prerokovanie návrhov nových univerzitných
študijných programov,

• prerokovanie návrhov na menovanie za členov
Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti MŠ SR.

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vlá−
dou Slovenskej republiky a vládou Čínskej
ľudovej republiky, ktorá od 19. 4. 2001 platí
bez obmedzenia, umožnila profesorke Hu−
ang Ling Jou z Postragraduálneho kolégia čín−
skej akadémie sociálnych vied v Pekingu prísť
na pozvanie SAV na Slovensko na mesačný
študijný pobyt v októbri 2005. Profesorka
Huang sa špecializuje na judaizmus a je au−
torkou štyroch kníh na túto tému. Cieľom jej
študijného pobytu však bolo zbieranie pod−
kladového materiálu o cirkvách na Sloven−
sku pre svoju piatu knihu.

Posledný týždeň svojho pobytu na Slo−
vensku strávila profesorka Huang v Košiciach
na UPJŠ – Právnickej fakulte. Jej pobyt bol
zameraný na:
a) zbieranie podkladových materiálov o cirk−

vách na východnom Slovensku;
b) prednášky pre študentov Právnickej fakul−

ty a
c) kultúrny program.

Súčasťou zbierania podkladových mate−
riálov o cirkvách na východnom Slovensku
bolo niekoľko dôležitých stretnutí, ktoré sme
pre prof. Huang zorganizovali. Prvé z nich
sa uskutočnilo hneď v pondelok 24. októbra
2005, keď profesorku Huang prijal profesor
A. Bröstl, CSc., vedúci Katedry teórie štátu a
práva na Právnickej fakulte. Profesorka Hu−
ang ho informovala o svojej vedeckej práci
a programe v Košiciach. Po ňom sa v nasle−
dujúcich dňoch profesorka Huang postupne
stretla s profesorom J. Mazákom, PhD., ria−

Profesorka Huang Ling Jou
na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

diteľom Ústavu európskych štúdií na Práv−
nickej fakulte, s predsedom Židovskej nábo−
ženskej obce v Košiciach, JUDr. P. Sitárom a
nakoniec s arcibiskupom A. Tkáčom, ktorý
jej poskytol hodinové interview o činnosti ka−
tolíckej cirkvi na východnom Slovensku nie−
len po roku 1990, ale aj do tohto obdobia.

Aktivity profesorky Huang sa neobmedzili
len na oficiálne stretnutia a už spomínané roz−
hovory. Rovnocennou súčasťou jej pobytu boli
aj dve prednášky pre študentov Právnickej fa−
kulty. Prednášku „Základné pojmy židovské−
ho náboženstva“ predniesla pre študentov vý−
berového predmetu Pramene židovského prá−
va vo štvrtok 27. októbra 2005. Študenti preja−
vili spokojnosť s jej prednáškou. Ďalšia pred−
náška sa uskutočnila pre študentov výberové−
ho predmetu Hermeneutika v piatok 28. ok−
tóbra 2005. Profesorka Huang ponúkla študen−
tom stručný prehľad o politickej a ekonomic−
kej situácii v Číne od roku 1976 po súčasnosť.

Časový harmonogram pobytu profesor−
ky Huang v Košiciach umožnil zahrnúť doň
aj návštevu baletného predstavenia Carmen
v Štátnom divadle v Košiciach, návštevu Vý−
chodoslovenského múzea v Košiciach, pre−
šovskú synagógu, Levoču, Spišský hrad a
Bardejovské Kúpele.

Profesorka Huang Ling Jou odchádzala z
Košíc plná dojmov. Vyjadrila nádej, že sa na
Slovensko v budúcnosti ešte vráti.

doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
PrávF UPJŠ

Návšteva takého významného profesora
sa prejavila v zložení publika jeho predná−
šok. Tvorili ho okrem študentov Právnickej
fakulty a jej učiteľov, aj študenti Teologickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
so sídlom v Košiciach s jej učiteľmi, ako aj
členovia Židovskej náboženskej obce v Ko−
šiciach. Svojím pestrým zložením vytvorilo
publikum atmosféru nepredstieraného záuj−
mu o vzťahy medzi židovstvom a kresťan−
stvom, islamom, ako aj o vzťahy medzi ži−
dovským náboženstvom a štátom Izrael. Ta−
kýto záver robím z návštevnosti prednášok,
ktorá na jednej strane neklesla pod 50 účast−
níkov na prednáške o židovstve a islame, kto−
rá sa konala od 17. 00 hod. Na druhej strane
návštevnosť prednášky Židovstvo a kresťan−
stvo bola ohraničená kapacitou posluchárne
č. 12 na Kováčskej ul. č. 30, v ktorej okrem
jej 84 miest boli využité aj priestory na do−
nesené stoličky.

Zvlášť sa chcem zmieniť o študentoch a
učiteľoch Teologickej fakulty, ktorí mali mož−
nosť vypočuť si aj prednášku na tému Holo−
kaust a židovská teológia v priestoroch vlast−
nej fakulty. Prof. Daniel Lasker práve ňou
začal v pondelok 20. 2. 2006 svoj cyklus

prednášok. Nebude nadsadením tvrdiť, že aj
ona má zásluhu na ich účasti na ďalších troch
prednáškach, ktoré sa už konali na Právnic−
kej fakulte. Považujem však za isté, že by to
tak nebolo bez dobrej spolupráce s dekanom
Teologickej fakulty, Mons. Antonom Koneč−
ným.

Súčasťou pobytu prof. Daniela J. Laskera
v Košiciach bolo aj spoznanie mesta Košice.
Mesto sa má čím chváliť, čomu nezabránili
ani nefungujúce sprievodcovské služby v
Dóme sv. Alžbety. Zážitok európskej úrovne
nám poskytla premiéra Rusalky, ktorú uvá−
dzalo Štátne divadlo v Košiciach. Prof. Da−
niel Lasker navštívil aj výstavu „Metamorfó−
zy memoriálu Chatama Sofera“ v Technic−
kom múzeu v Košiciach a synagógu v Prešo−
ve. Medzi prednáškami poskytol aj interview
Slovenskej televízii, redakcii náboženského
vysielania, ako aj členom redakcie časopisu
Boromeo, ktorý vydáva Kňazský seminár sv.
Karola Boromejského v Košiciach.

Ďakujeme, pán profesor!

doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
vedúca projektu
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Postmoderná aktívna spoločnosť býva
charakterizovaná ako otvorená spoločnosť.
Otvorená spoločnosť je pluralistická, uzná−
va a toleruje rozmanitosť názorov, postojov
a hodnôt, právo občana slobodne sa rozho−
dovať o prijatí alebo odmietnutí týchto ná−
zorov a hodnôt.

Zároveň platí, že otvorená spoločnosť usi−
luje o rozumnú rovnováhu medzi toleranciou
vzhľadom k pluralite v uvedenom zmysle a
netoleranciou vzhľadom ku všetkým javom,
krokom alebo pokusom o zneužitie slobôd, o
presadzovanie rasovej, náboženskej, sociál−
nej, národnostnej a akejkoľvek inej nenávisti.

Otvorená spoločnosť musí disponovať
morálnymi, právnymi i politickými prostried−
kami ochrany slobôd, občianskych práv, mo−
rálnych a kultúrnych hodnôt, vrátane príro−
dy a životného prostredia ako základných ži−
votne dôležitých predpokladov rozvíjania
trvalo udržateľného života.

Pluralita názorov, hodnotových postojov
k ľuďom, spoločnosti, k prírode a k možným
prijateľným preferenciám, ktorými sa vyzna−
čuje postmoderná spoločnosť, vyžaduje do−
statočnú trpezlivosť, trpezlivé hľadanie pri−
jateľného riešenia alebo konsenzus a vhod−
né formy tohoto hľadania.

Účastníci tohto hľadania si musia byť ve−
domí toho, že aj konečné prijatie riešenia,
ktoré sa javí ako maximálne vyhovujúce (naj−
lepšie zdôvodnené, späté s minimálnym ri−
zikom), môže byť chybné. Ak ich prijaté roz−
hodnutia viedli k chybám alebo stratám, či
škode na životnom prostredí, musia byť
schopní uznať svoje omyly. Teda, pluraliz−
mus otvorenej spoločnosti musí byť kritickým
pluralizmom. {TONDL, L.: Věda, technika a
společnost. Soudobé tendence a transforma−
ce vzájemných vazeb. Filozofia – AV ČR,
Praha 1994, s. 168.}

Postmoderná aktívna spoločnosť je vždy
občianskou spoločnosťou, t. j. spoločnosťou
slobodných občanov. Občianska spoločnosť
je základným predpokladom toho, čo sa cha−
rakterizuje ako participačné rozhodovanie,
participačné hodnotenie alebo participačné
navrhovanie (projektovanie), t. j. aktívna účasť
občanov na dôležitých rozhodovacích prob−
lémoch, účelnou kombináciou foriem priamej
a reprezentatívnej demokracie. Občianska
iniciatíva je dôležitým partnerom stimulujú−
cich iniciatív vedy, vedeckovýskumných a
expertných tímov. K dôležitým črtám občian−
skej spoločnosti patrí zabezpečenie dobre fun−
gujúcich foriem komunikácie medzi profesij−
nými odbornými činnosťami expertných tímov
a rôznych občianskych iniciatív, vrátane eko−
logických hnutí, a to s rešpektovaním všetkých
účastníkov tejto komunikácie.

Pre postmodernú spoločnosť je potrebná
aj dostatočná hodnotová úroveň. Pod hod−
notovou úrovňou sa chápe uznanie, odlišo−

Je dnešná postmoderná doba bez etiky a morálky?
(Zamyslenie sa nad aktuálnymi problémami dneška)

vanie a využívanie základných hodnotových,
t. j. kultúrnych, etických, estetických oblas−
tí. Dostatočná hodnotová úroveň predpokla−
dá rešpektovanie istého pluralizmu hodnôt,
vrátane úcty k životu, prírode a životnému
prostrediu a vzájomnej úcty medzi ľuďmi.

Súčasne dostatočná kultúrna úroveň vy−
žaduje spoľahlivú ochranu základných ve−
deckých, kultúrnych, humanitných a prírod−
ných hodnôt za pomoci širokej škály ochran−
ných prostriedkov počínajúc mravnými a
končiac právnymi prostriedkami. Dostatoč−
ná hodnotová úroveň aktívnej postmodernej
spoločnosti spoluvytvára stimulačné pod−
mienky pre akékoľvek úsilie ochrany život−
ného prostredia.

Pretože ani v najslobodnejšej otvorenej
spoločnosti nemôžeme vylúčiť konfliktné si−
tuácie, konflikty medzi sociálnymi, ekonomic−
kými, politickými a ekologickými záujmami,
musia existovať mechanizmy ich riešenia, v
ktorých sa uplatňujú v rôznej miere norma−
tívne aspekty a hľadiská občianskej, demokra−
tickej kontroly riešenia konfliktných situácií.

Postmoderná spoločnosť sa zakladá na
najprijateľnejšej distribúcii zodpovednosti.
Parciálna zodpovednosť, ktorá vyplýva z jed−
notlivých profesijných etík, sama o sebe, bez
väzieb na širšie globálne hodnotové štruktú−
ry, nestačí k pochopeniu tej zodpovednosti,
ktorá je žiaduca pri stimulovaní iniciatív pre
ochranu prírody a životného prostredia.

Pod globálnou zodpovednosťou sa chá−
pe zodpovednosť za posudzovanie riešení
vzhľadom k širším spoločenským a všeľud−
ským súvislostiam, vzhľadom k dlhodobým
časovým horizontom, vzhľadom k tým hod−
notám, ktoré uznáme za najvyššie (napr. úcta
k životu, prírode a životnému prostrediu).

Postmodernú situáciu vyjadruje v geopo−
litickom aspekte tzv. posteurocentrizmus s
konfrontáciou s polycentrickou konšteláciou
nových svetových regiónov, ktorá predpokla−
dá medzinárodne kooperujúce a zjednotené
národy. Čoraz viac na oprávnenosti získava
aj požiadavka eko−sociálneho trhového hos−
podárstva a etickej zodpovednosti (napriek
existujúcej pluralite životných foriem a čin−
ností) za ľudstvo a celú planétu (planetárna
zodpovednosť ). {KUNG, H.: Světový étos.
Projekt. Archa, Zlín, s. 1992, s. 37.}

Striedanie paradigiem nevyhnutne nezna−
mená rozklad hodnôt, ale iba ich zmenu ale−
bo dôraz ich jednotlivých aspektov, ako je
napr. etická zodpovednosť vedcov, prechod
od technokracie, ktorá ovláda človeka, k
technológii, ktorá slúži ľudskosti človeka,
prechod od priemyslu, ktorý ničí životné
prostredie, k priemyslu, ktorý podporuje pra−
vé záujmy a potreby človeka v súlade s prí−
rodou a trvalo udržateľným rozvojom, pre−
chod od formálnoprávnej demokracii ku sku−
točnej (?) demokracii, v ktorej sa zmieruje

sloboda so spravodlivosťou a zodpovednos−
ťou, racionalita, poriadok, dôkladnosť, pres−
nosť, skromnosť, výkonnosť, efektívnosť s
imagináciou, senzibilitou, emocionalitou,
nežnosťou – slovom s ľudskosťou.

Ide o variabilitu, rôznorodosť a obohate−
nie doterajších moderných hodnôt. Aj v
dnešnej postmodernej dobe sa vyžaduje rov−
nováha medzi racionálnym a emocionálnym
hodnotením sveta a postavenia človeka v
ňom, ktoré má rôzne dimenzie.

Doterajšie moderné myslenie bolo ako−
by posadnuté potrebou zákonodarstva. Jeho
globálne ambície boli iba pragmatickým od−
razom úlohy zaviesť poriadok tam, kde do−
teraz vládol chaos (tento záver vyžadoval
triezvy rozum a pracovité ruky). Zákonodar−
ný pud je charakteristický pre všetky civili−
zácie. Na rozdiel od iných civilizácií bolo
zákonodarstvo pre modernú spoločnosť po−
vinnosťou, ktorú si sama nariadila, bola jej
poslaním, misiou i podmienkou pretrvania.

Právo oddelilo poriadok od chaosu. Ne−
vyhnutné bolo aj hľadanie etických princí−
pov. Človeku bolo treba oznámiť, že kona−
nie dobra je ich povinnosťou a že plnenie
povinností je dobrom. Ale ako zabezpečiť to,
aby človek túto povinnosť plnil sám a z vlast−
nej iniciatívy? Bolo potrebné ho k tomu do−
tlačiť, alebo ho naučiť.

Moderna predstavovala dobu etiky. Etika
predchádzala morálke. Morálka bola výtvo−
rom etiky. Etické princípy boli nástrojom jej
formovania. Etika bola akousi technológiou
„morálneho priemyslu“. Dobro bolo zamýš−
ľaným produktom a zlo odpadom (zmätkom).

Postmodernita proklamuje demontáž a
dereguláciu všetkých tých inštitúcií, ktorým
modernita ukladala povinnosť viesť, stimu−
lovať a motivovať ľudské bytosti k tomu, aby
smerovali k ideálnemu stavu i k racionálne−
mu poriadku a dokonalosti, k racionálnej
dokonalosti a dokonalej racionalite. Postmo−
derné predstavy o šťastí nás presvedčujú o
tom, že je potrebné túto demontáž schvaľo−
vať a vítať pád a likvidáciu ideálov hymnou
na počesť slobody nikým nespútanej a oslo−
bodenej od povinnosti „slúžiť vyšším cie−
ľom“, ktoré kalia každú radosť zo života.
{BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době.
SLON, Praha 1995, s. 139.}

Sme vrhnutí do postmodernej spoločnos−
ti s postmodernou situáciou (charakteristickou
náhodnosťou bytia, epizodičnosťou zážitkov
a premenlivosťou všetkých aspektov spoločen−
ského i individuálneho života, ktoré prináša−
jú nestabilitu a dokonca i zánik štandardov
„toho, čo je normálne“ (alebo sa pôvodne
považovalo za normálne, správne, mravné i
etické a pod.) a nemáme kde utiecť. Musíme
sa pozrieť do tváre vlastnej mravnej nezávis−
losti, a teda vlastnej mravnej zodpovednosti,
ktorú nám nikto nemôže vziať, ale ani my sa
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jej nemôžeme zriecť. Táto situácia je často
príčinou mravného hľadania, blúdenia a zú−
falstva. Avšak nám, morálnym subjektom dáva
šancu, akú sme nikdy predtým nemali.

Sme schopní porozumieť tomu, prečo by
každý subjekt mal byť morálny a ako by sme
to mohli rozpoznať, že práve taký je, alebo
nie je? V tejto súvislosti je potrebné pozna−
menať, že je rozdiel medzi tým, že etické
základy morálky ešte neboli odhalené a tým,
že existuje strata viery v tieto základy ako
také. {Tamtiež, s. 126.}

Vraj od Dostojevského pochádza téza, že
„ak nie je Boh, potom je všetko dovolené“.
Čo znamená „nie je Boh“? Okrem iného to
znamená aj to, že neexistuje sila mocnejšia,
než je ľudská vôľa, ktorá je schopná zlomiť
odpor človeka a donútiť ju byť morálnou.

Mnohí z nás považujú morálku za jav rov−
nako náhodný podobne ako ostatné časti by−
tia, existujúce bez etických základov. Nastá−
va situácia, ktorá je reflektovaná morálnym
subjektom, akoby neexistovala preňho po−
nuka etických ponaučení, alebo zákonov,
ktorým by malo byť podriadené mravné sprá−
vanie. Akoby budúcnosť morálky bola závislá
od existencie jej stabilných základov, vybu−
dovaných kompetentným staviteľom, neja−
kou autoritou (rozumom, Božou prozreteľ−
nosťou a pod.), a nie slabým morálnym sub−
jektom.

Existuje dnes taká autorita, ktorá by nás je−
dincov – individualistov a egoistov, pochybu−
júcich a zatúlaných v tomto virvare postmo−
dernej doby, opäť priviedla na cestu cností
(dobra, spravodlivosti, humánnosti, šľachetnos−
ti, česti a pod.)? Ak takáto autorita chýba, po−
tom ľudia a spoločenstvá sú vydaní napospas
svojim inštinktom a pudom, ktoré nezaručujú
správne konanie, ani správnosť etických súdov
(a plodia iba hriech a zlo, ako by povedali niek−
torí kazatelia). Z tohto stavu vyplýva aj to, že
akoby eticky nezakotvená, či nelegitimizova−
ná morálka neexistuje, a že „autonómna“ a
autogenetická morálka je morálkou preukáza−
teľne eticky nefundovanou.

V spoločnosti, ktorá otvorene priznáva (a
niekedy si to ani jej samotní členovia neuve−
domujú), že jej chýbajú okrem materiálno−
kultúrnych aj akési stabilné duchovno−kul−
túrne základy, hodnoty a ciele (možno, že
tieto základy, hodnoty a ciele sa iba formujú
a často aj pridlho, takže určité ciele sú aj v
nedohľadne), môže existovať akákoľvek mo−
rálka, teda môže to byť aj morálka eticky
nefundovaná a svojím spôsobom nekontro−
lovateľná a nepredvídateľná. Sama sa formu−
je, môže všetko to, čo vytvorila aj rušiť a vy−
budovať to odznova v inej podobe.

Toto všetko prebieha v neustálom proce−
se utvárania a rozpadávania medziľudských
vzťahov, akéhosi vzájomného boja (na ve−
rejnosti i v súkromí, v pracovných kolektí−
voch i profesijných združeniach), v procese
porozumenia i nedorozumenia, akceptova−
nia i odmietania starých alebo nových vzťa−
hov, záväzkov, hodnôt a priorít. A aký je
dôsledok tohto, často aj chaotického, stavu?
Nie je vždy pre každého z nás jasný a po−
chopiteľný. Možno, že neexistuje dôvod pre
prílišný pesimizmus a zúfalstvo.

Fakt sebautvárania, sebaformovania, au−
togenézy nie je ničím novým. Dnes ide o to,
že tento fakt si asi príliš uvedomujeme. A nie
sme voči tomu ľahostajní a máme určité oba−
vy, sme akísi poučení z dejín a z vlastného
života. Nie vždy to tak bolo. Pretože to se−
baformovanie môže byť aj výsledkom príka−
zov zhora alebo veľkého tlaku akýchsi síl,
ktoré pôsobia mimo nás ako jednotlivcov a
ktoré apelovali na naše vedomie a svedomie.

Niekedy sa človeku zdá ako výhodnejšie
podriadiť sa akémusi príkazu zhora (normám
spoločnosti a štátu, či iných inštitúcií, cirkvi
a pod.), než logike vlastných (ešte neovere−
ných nápadov a záverov). Veď, ak plním ne−
jaký príkaz zhora, ľahšie znášam dôsledky
vlastných činov, utrpenie je menej bolestivé
a hlas svedomia sa ozýva tlmene a z diaľky,
vedomie zodpovednosti klesá, či upadá kdesi
do hlbín nášho ja (riadim sa heslom: „ja nič,
ja muzikant, to všetko oni“).

A dnes, keď akosi zoslabuje tlak vonkaj−
šieho donútenia a kedy mizne autorita kon−
vencií, vlastné činy a skutky človeka, jeho
správanie sa javia ako vec zodpovednej voľ−
by, vec svedomia a mravnej zodpovednosti.
Predstava, že rozlíšenie medzi dobrom a zlom
bolo raz a navždy dané a že aktérom nezo−
stáva nič iné než poznať, zapamätať si a pou−
žívať jednoznačné mravné predpisy vypraco−
vané pre každú situáciu, v ktorej sa môžu ocit−
núť, stratila na svojej dôveryhodnosti.

Znamená svet bez etiky (ako teoretickej a
filozofickej reflexie, koncepcie) aj svet bez
morálky? Asi nie. V postmoderne (keďže sa
predpokladá, že ide o dlhodobý proces) pôj−
de o morálnu autonómiu, čo znamená aj o
morálnu zodpovednosť – zodpovednosť, kto−
rú nie je možné odobrať, ale ani sa jej zriecť.
Malo by ísť o novú kvalitu bytia človeka, o
nový rozmer jeho mravnej i morálnej existen−
cie. Spoločnosť nemôže existovať úplne bez
morálky. Ani tá postmoderná. Človek, ako jej
člen a mravný subjekt, etické základy pre svoju
morálku už „neodhaľuje“, ale buduje v pro−
cese sebakonštruovania a sebaformovania.

Fragmentácia, epizodičnosť a mnohoznač−
nosť života prináša blažený, možno aj klamli−
vý pocit slobody, neviazanosti a neobmedze−
ných možností. Prináša aj tienisté stránky: bu−
dúcnosť, ale aj minulosť sú chronicky neurči−
té. Nie je istota v to, čo sa stane zajtra, ale nie
je dôvera ani v to, čo sa vykonalo včera a v
dnešné následky včerajších činov. Jednotlivé
signály si odporujú a spôsobujú chaos.

V postmodernom svete nie sú „základ−
né“ konflikty, kde ostatné rozpory sú iba ich
prejavom. Postmodernita neruší moderné tla−
ky, iba ich nahrádza novými, vlastnými –
decentralizuje ich, rozptyľuje a privatizuje.
A v takejto situácii človek nachádza, či vy−
berá pre seba (alebo je mu nanútený) vzo−
rec, obraz, či typ správania sa a konania, kto−
rý ovplyvňuje aj jeho profesijnú činnosť.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

kladný výskum a jeho výsledky ležia predo−
všetkým na univerzitách (aj keď nie na všetkých)?
…v USA pôsobí viac ako 2 400 univerzít a
ďalších vysokých škôl, ale iba 300 z nich po−
skytuje doktorandské štúdium a 75 z nich sú
tzv. výskumné, ktoré sú zdrojom výskum−
ných, technologických, vojenských i politic−
kých úspechov USA?
…v Európe nie sú tzv. výskumné univerzity
definované, ale sa vyvíja snaha diferencovať
univerzity a vysoké školy tak, aby pri pokra−
čujúcom „zmasovení“ vysokoškolského
vzdelávania bolo možné skoncentrovať ľud−
ské zdroje a finančné prostriedky určené pre
oblasť základného výskum?

Pripravil: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ

…legislatíva v Európskej únii definuje uni−
verzity a vysoké školy ako inštitúcie zabez−
pečujúce: 1. sprostredkovávanie poznania
prostredníctvom výskumu, 2. šírenie pozna−
nia prostredníctvom vzdelávania a v súčas−
nosti aj 3. šírenie poznania prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií
a 4. použitie poznania v inováciách?
…naša národná legislatíva upravuje postave−
nie vedy a techniky samostatným zákonom?
Novela zákona č. 132/2000 Z. z. o vede a
technike z roku 2005 okrem iného zavádza
súlad nášho pojmového aparátu s pojmovým
aparátom používaným v Európskej únii.
…základný výskum sa definuje ako systema−
tická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je
získavanie nových poznatkov bez ohľadu na
možnosti ich priameho praktického využitia?

Viete, že…
…aplikovaný výskum sa definuje ako syste−
matická tvorivá činnosť, zameraná na získa−
vanie nových poznatkov pre priame využitie
získaných výsledkov v hospodárskej či spo−
ločenskej praxi?
…vývoj je definovaný ako systematická tvo−
rivá činnosť v oblasti vedy a techniky, využí−
vajúca poznatky získané prostredníctvom vý−
skumu, alebo vychádzajúca z praktických
skúseností, pri tvorbe nových materiálov,
výrobkov, zariadení, systémov, metód a pro−
cesov alebo ich zlepšení?
…základný výskum je predovšetkým riadnou
súčasťou pôsobenia univerzít?
…vývoj základného výskumu USA za posledné
storočie a súčasné trendy v Európskej únii, kto−
ré sa snažia kopírovať, ukazujú na zmysluplnosť
takého usporiadania, keď zodpovednosť za zá−

t t é k ž bl ti d ý k
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Mnohí si iste myslia, že odpady a ich negatív−
ny vplyv na životné prostredie je výdobytkom
dnešnej modernej doby. Väčšina ľudí to pokladá
za nevyhnutný dôsledok modernizácie vedy, tech−
niky, rozvoja a zdokonaľovania priemyslu.

Ani si neuvedomujeme, že odpady vlastne exis−
tujú, odkedy existuje život. Objavenie človeka a jeho
pôsobenie na Zemi neodkladne priniesli so sebou
negatívny dopad na prostredie, v ktorom žije.

Človek odjakživa „bojuje“ proti odpadom,
snaží sa obmedziť ich tvorbu a znížiť nepriazni−
vé následky ich vzniku. Túto skutočnosť doka−
zuje aj skládka z doby kamennej , ktorú objavi−
li v Nórsku. Hlavnými zložkami tejto skládky
boli najmä kosti, črepy, popol.

Problém s odpadmi riešili na vysokej úrov−
ni v antickom Ríme, kde existovali aj moderné
odvodňovacie systémy. Najväčším odvodňova−
cím kanálom bola tzv. Cloaca Maxima, ktorá už
vtedy umožňovala inšpekčné plavby na člne.

V období stredoveku sa odpadom nevenova−
la skoro žiadna pozornosť. Táto éra sa vyznačuje
hradnými valmi a všetok odpad sa sypal z hradné−
ho múra. V mestách sa odpady vyhadzovali na uli−
cu, kde sa spoločne prechádzali ošípané, ľudia i
hlodavce. Toto prispelo k premnoženiu potkanov,
čo výrazne prispelo k šíreniu morových epidémií
a cholery v Európe. Preto sa toto obdobie často
označovalo aj ako „páchnuci stredovek“.

Až na prelome 18. a 19. storočia mestá do−
stali dlažbu, začali sa zavádzať toalety s vod−
ným splachovaním a bol zriadený i centralizo−
vaný odvoz odpadov.

20. storočie prinieslo so sebou tzv. dobu
plastovú. Súčasne s objavením plastu sa vyskytli
aj problémy s množstvom toxických odpadov,
ktoré sa tvoria pri ich výrobe.

S dobou plastovou však nastupuje aj omno−
ho nebezpečnejšia doba nukleárna. Rádioaktív−
ne odpady sú najnebezpečnejšími odpadmi, ktoré
kedy ľudstvo vyprodukovalo. Sú zhubné pre vše−
tok život a zostávajú nebezpečné i po desiatky
tisíc rokov.

Čím väčšmi napreduje veda, tým zreteľnej−
šie sa prejavujú negatívne dôsledky ľudskej čin−
nosti na životnom prostredí, prírode, na bez−
prostrednom okolí, v ktorom človek žije.

Pomocou najnovších techník, technológií a
metód vznikajú aj také odpady, ktoré už príroda
nedokáže prirodzeným spôsobom absorbovať,
zneškodniť alebo znovu využiť.

Sú to väčšinou odpady, ktoré sa zhromaž−
ďujú na vyhradených miestach a vytvárajú veľ−
ké skládky odpadov. Negatívny vplyv skládok
sa neprejavuje okamžite po navážaní odpadov,
ale až po uplynutí 5 až 15 rokov. Až vtedy sa
následkom rozkladových procesov v odpade za−
čínajú zo skládky uvoľňovať škodliviny, ktoré

S L O V O  Š T U D E N T A

DEŇ ZEME
Odpady a nakladanie s nimi

sa môžu dostať do podzemných vôd, odtiaľ do
poľnohospodárskych produktov a následne do
potravinového reťazca.

Ďalšou, veľmi často používanou metódou na
odstránenie nežiaducich a inak už nespracova−
teľných odpadov je ich spaľovanie. Avšak aj táto
forma zneškodnenia odpadov má viac negatív
ako pozitív. Najväčším problémom je, že pri
spaľovaní nedochádza k zničeniu odpadov, ale
dosiahneme len zmenšenie ich objemu. Pri spa−
ľovaní vznikajú nové formy toxických zlúčenín
a tak sa z odpadu stáva nebezpečný odpad.

Najvhodnejším a pre životné prostredie naj−
prijateľnejším spôsobom zneškodnenia odpadov
je ich recyklácia. Je to proces, v rámci ktorého
vyrobíme zo starého, zničeného materiálu nový.
Výhodou recyklácie je najmä to, že ušetrí prí−
rodné zdroje, energiu a zníži množstvo koneč−
ných odpadov.

Odpady sú neoddeliteľnou súčasťou dnešnej
spoločnosti, a spôsobujú čím ďalej tým viac prob−
lémov. Ich množstvo rastie tempom, ktoré sa už
stalo nepriaznivým pre životné prostredie, ktoré
nás obklopuje. Niektoré sú mimoriadne nebez−
pečné, priamo ohrozujú život a zdravie náš
všetkých, a preto je potrebné, aby sa tomuto prob−
lému venovali nielen štátne orgány jednotlivých
štátov, ale je nevyhnutné, aby sa do toho zapojili
aj ľudia, ktorých sa to bezprostredne týka.

Je potrebné, aby si každý uvedomoval svoju
zodpovednosť voči sebe samému, voči životné−
mu prostrediu a v neposlednom rade voči gene−
ráciám, ktoré zdedia túto prírodu v stave, v kto−
rom ju my ponecháme.

Z tohto hľadiska je nevyhnutné, aby sa na−
šlo konečné a efektívne riešenie odstránenia,
zneškodnenia a recyklácie odpadov.

Práve túto stratégiu navrhla aj Európska ko−
misia na zasadaní v Bruseli v decembri 2005.

„Odpad sa množí neúmerne, dokonca pre−
konáva hospodársky rast. Vznik, zneškodňova−
nie a recyklácia odpadu sa týkajú nás všetkých:
jednotlivcov, spoločnosti aj verejných orgánov.

Prišiel čas modernizovať náš postup a pro−
pagovať zvýšenie recyklácie.“

Pre každý štát je nevyhnutné, aby mal vy−
pracovaný a dobre fungujúci program odpado−
vého hospodárstva, kde by boli zhrnuté základ−
né princípy a ciele, podľa ktorých chce vyvíjať
svoju činnosť v tejto oblasti.

Slovenská republika, ako väčšina demokratic−
kých štátov, má tiež zakotvenú úpravu odpadového
hospodárstva vo svojej legislatíve a ako člen Eu−
rópskej únie sa pridržiava ustanovení medzinárod−
ných dokumentov, ktoré boli prijaté orgánmi EÚ.

V súlade so smernicou Rady 91/156/EHS zá−
kladné ciele odpadového hospodárstva SR sú
najmä nasledovné:

– predchádzanie alebo obmedzenie tvorby od−
padov a jeho škodlivosti,

– znižovanie obsahu toxických látok v odpadoch,
– obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov,

zabezpečenie ich zhodnotenia,
– regenerácia odpadov cestou recyklácie ale−

bo opätovného použitia,
– využitie odpadu ako zdroja energie,
– skládkovanie odpadov v čo najmenšej mož−

nej miere,
– zneškodňovanie alebo recyklácia odpadov

bez ohrozenia ľudského zdravia,
– zneškodňovanie odpadov bez ohrozenia ŽP

najmä vody, vzduchu, pôdy rastlín, živočíchov,
– likvidácia odpadov bez obťažovania okolia

napr. hlukom alebo zápachom.
V Ústave SR sú zakotvené rámcové úpravy

ochrany životného prostredia.
Okrem iného je tu stanovené, že štát musí

dbať o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o
ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o
životné prostredie.

Ďalej je tu deklarované právo každého na
priaznivé životné prostredie a právo na včasné a
úplné informácie o stave životného prostredia a
následkoch tohto stavu.

Hoci ľudia majú toto právo, predsa mám do−
jem, že ho dostatočne nevyužívajú. Niekedy sa
zdá, že sú úplne ľahostajní voči tomu, v akom
prostredí žijú, čo ich obklopuje.

Vôbec si neuvedomujú, aký negatívny a ďale−
kosiahly dopad môže mať neúmerné a nepretržité
vyčerpávanie prírodných zdrojov na životné prostre−
die. Zaťažujú tým nielen prírodu, ale narúšajú aj pri−
rodzenú ekologickú rovnováhu. Pre nich je však pod−
statné, aby dosiahli svoje záujmy a ciele a to, že po
nich zostanú tony odpadov, ich už nezaujíma.

To, že sa ľudia nevenujú problematike ži−
votného prostredia v dostatočnej miere, čiastoč−
ne dokázala aj anketa, ktorú sme spravili v rám−
ci našej práce o Odpadoch a nakladaní s nimi.

Zaujímalo nás, čo si obyvatelia mesta Koši−
ce myslia o odpadoch, o ich separovaní, o sklád−
kach, ktoré sú nepochybne súčasťou ich každo−
denného života.

Náhodne vybratým respondentom (v celko−
vom počte 40) sme kládli otázky typu:

Aký je váš názor na čistotu mesta? Je potreb−
né triediť odpad? Separujete odpad v domácnosti?

Väčšina opýtaných pokladala čistotu mesta
za priemernú, podľa 6 respondentov je stav veľ−
mi dobrý, iba podľa 1 je čistota mesta slabá, až
nevyhovujúca.

Na otázku, či je potrebné separovať odpad 30 od−
povedali kladne, avšak je zaujímavé, že len 15 ľudí
skutočne aj triedi odpad vo vlastnej domácnosti.

Ako dôvod, prečo neseparujú odpad, najčastej−
šie uviedli, že nie sú nato vytvorené podmienky.
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Keď som sa dozvedela o možnosti štúdia v
zahraničí, vôbec som tomu nevenovala pozor−
nosť, a mysľou mi prebehla jediná myšlienka:
JA? Načo?

Dnes je to už niekoľko mesiacov, odkedy
som sa vrátila zo študijného pobytu, a ešte aj
teraz, keď si pomyslím, ako bolo neuveriteľne
fantasticky, ešte stále cítim ten prvotný pocit, to
všetko, čo som zažila, videla, skúsila, premod−
lila či preplakala… U niekoho možno nie, ale u
mňa bol tento štvormesačný pobyt jednou ob−
rovskou skúsenosťou do života a nezabudnuteľ−
ným zážitkom.

Projekt Socrates – Erasmus
Taliansko… V živote by mi nenapadlo, že si

túto krajinu zamilujem až natoľko, že doteraz pí−
lim uši mojej rodine či priateľom. Ale po tom všet−
kom, čo človek zažil, a v podstate ešte dodnes
prežíva, o tom sa jednoducho nedá nerozprávať.

Ešte pred odchodom do Talianska som sa
považovala za človeka, ktorého stretávala smo−
la asi na každom kroku…neverila som si… Prá−
ve pobyt vonku mi toho veľa dal, mnohému som
sa naučila, brať konečne život taký aký je, tešiť
sa z maličkostí, byť oveľa samostatnejšou a v
prvom rade, využiť všetky zručnosti a vedomos−
ti, ktoré som doteraz získala. Pre mnohých iných,

ktorí zariskovali a predsa šli študovať do zahra−
ničia, to bol len „študijný pobyt“, ktorý si treba
odštudovať a vrátiť sa domov. Bohužiaľ, boli aj
takí, ktorí sa zo zahraničia vrátili nespokojní…

Doteraz neľutujem, že som sa dala prehovo−
riť na tento „šialený nápad“ mojou spolužiač−
kou… Jasné, že je lepšie, ak človek nejde sám,
ale v prvom rade je tam každý sám za seba. O to
viac si cením túto moju skúsenosť, o to viac o
tom toľko rozprávam, o to viac sa nedá nespo−
mínať, lebo aj toto „ovocie“ prinieslo so sebou
veľa trpkosti. Nikdy nezabudnem na deň, keď
som rodičom oznámila, ako veľmi túžim využiť

Boli však aj takí, ktorých triedenie odpadu
vôbec nezaujíma, podľa ktorých je to časovo
náročné a nepotrebné.

Boli sme tiež zvedavé na konkrétne návrhy
obyvateľov na zlepšenie, zdokonaľovanie život−
ného prostredia. Niektoré nápady nás celkom za−
ujali.

Podľa opýtaných by bola potrebná väčšia ini−
ciatíva, podpora zo strany vlády, väčšia infor−
movanosť ľudí o stave životného prostredia, zvý−
šiť propagačné akcie, výchovu detí už v škôl−
kach k väčšej starostlivosti o životné prostredie.

Tiež by bolo nevyhnutné zlepšiť podmienky
na oddelený zber a skladovanie odpadov.

Väčšina respondentov by podporovala, ak by
boli vytvorené separované zberne priamo v mes−

te, keby bolo viac košov na triedenie, keby boli
častejšie odvážané smeti a zametané parky, aby
sa predchádzalo vzniku skládok.

Možno by bolo vhodné zamyslieť sa nad
niektorými návrhmi a začať s ich realizáciou, aby
sme predišli ďalšiemu zhoršeniu stavu životné−
ho prostredia. Každý z nás chce žiť v primera−
ných podmienkach, každý sa sťažuje, že situá−
cia je nepriaznivá, ba dokonca zlá, ale len málo−
kto z nás aj robí niečo preto, aby sa zlepšil exis−
tujúci stav. Každý čaká riešenie od iného, na−
miesto toho, aby hľadal riešenie u seba. Stačilo
by naozaj málo. Keby každý dbal o to, aby vo
svojej domácnosti separoval odpad, nehádzal pa−
piere, plechovky na ulice, neznečisťoval vody
rôznymi odpadmi z domácnosti, keby továrne

Morálne hodnoty a etické princípy vždy boli,
sú a budú stále aktuálnym problémom v spoloč−
nosti. Nie sú len problémom filozofickým, ale
aj praktickým, prejavujúcim sa v každodennom
konaní indivíduí. Dnes sme svedkami nasledu−
júcich javov, ako je nezmyselná vražda študen−
ta v Bratislave, extrémne vyčíňanie krajne pra−
vicových a fašistických skupín v spoločnosti,
každodenné násilie, kríza politického systému a
úpadok morálnych hodnôt v podobe excesických
reality show, absencia skutočných medziľud−
ských vzťahov, prílišný materializmus atď. Há−
dam to ako príklad enumerácie týchto fenomé−
nov v rámci súčasných spoločenských problé−
mov stačí.

Som presvedčený, že je potrebné pomenovať
to, čo sa nám nepáči, to, k čomu máme výhrady,
čo považujeme za zlé, nesprávne a škodlivé pre
spoločnosť ako takú a pre jednotlivcov, či skupi−
ny v nej existujúce. Myslím si, že je objektívne
zrejmé, že kvalita morálnych hodnôt nie je na
žiaducej úrovni, pre morálku je typický relativiz−
mus, či jednostranný utilitarizmus, čo nevyhnut−
ne podľa mňa potrebuje zmenu.

Smrť Daniela Tupého, jedného z nás – štu−
dentov, azda nepotrebuje ani komentár. Aspoň
touto cestou vyzývam k spomienke na neho a
nabádam najprv seba, ale i druhých, nebyť pa−
sívny, nerezignovať a netváriť sa, že sa to mňa
(nás) netýka. Práve naopak, myslím si, že je po−

Je toto tá správna cesta?
trebné o tom hovoriť, odsúdiť podobné konanie
a vytvárať vo verejnosti spoločenský tlak na eli−
minovanie týchto prejavov a tým aj na mravné,
či morálne ozdravenie našej spoločnosti.

Ak dnes jeden bez príčiny udrie (akýmkoľ−
vek spôsobom) iného, ak sa stupňuje nenávisť z
rôznych dôvodov, ak nehľadáme cestu k sebe,
ale vidíme iba odlišnosti, rozdielnosti a prekáž−
ky, ktoré nie sú vôbec pre človeka dôležité, čo
bude za tým ešte nasledovať?

Jedným z ďalších mravných i morálnych
problémov dneška sú reality show. Domnievam
sa, že ich prezentácia a propagácia znamená
úpadok morálnych hodnôt v spoločnosti. Vidím
za nimi najmä čisto ekonomické a reklamné zá−
ujmy na úkor dôstojnosti človeka a elementár−
nych hodnôt ľudskej morálky. Opäť si kladiem
otázku – Čo bude nasledovať potom?

Ak sa dnes v priamom prenose pozeráme na
všetky stránky súkromia jednotlivca, ak legiti−
mizujeme správanie účastníkov reality show vo
vzťahu k alkoholu, k ich deviantnému správaniu
a intimite, staviame ich na základe toho do po−
zícií hrdinov a hviezd, obdivujeme ich, stávajú
sa pre mnohých „vzormi“. Podľa mňa tu neob−
stojí tvrdenie, že ak nesledujem reality show, tak
sa ma to netýka. Ide o to, že tento jav je súčas−
ťou života spoločnosti a ako taký vplýva na kaž−
dého z nás aj sprostredkovane, cez našich blíz−
kych, známych, detí, tých všetkých, ktorých daný

fenomén okúzlil a zasiahol do ich vedomia v
podobe predstáv, hodnôt, názorov a tým začal
formovať aj ich správanie. A najmä deti a mladá
generácia sú náchylní na takéto podnety zvon−
ku. Rodinu, ktorá v súčasnosti tiež akoby strá−
cala na svojej hodnote a dôležitosti, zamieňajú
médiá, internet, bulvár a televízia.

Nielen účastníci reality show sú nútení bojo−
vať a súperiť všetkým zbraňami, ktoré majú k dis−
pozícii o niečo, čo v skutočnosti možno ani nie je
až také dôležité. Skôr je to potrebné chápať v kon−
texte celej dnešnej spoločnosti, alebo jej niekto−
rých členov, či skupín. Umelo sa vytvára dojem,
potreba a nevyhnutnosť prehnaného súperenia o
materiálne hodnoty bez akýchkoľvek pravidiel,
hraníc, etických princípov a zábran. Mám pocit,
že heslom súčasnej doby je – účel svätí prostried−
ky. A kde zostali skutočné morálne zdravé me−
dziľudské vzťahy – nezištná láska, nezištné pria−
teľstvo, solidarita, spolupráca, zmysel pre spoloč−
né blaho? Hádam, možná cesta k tomu je toleran−
cia, dialóg a zdravý kompromis v ľudskom sprá−
vaní a konaní. Verím, že nie všetci zostanú ľaho−
stajní a pasívni. Je potrebné nastaviť zrkadlo sú−
časnej spoločnosti a prezentovať alternatívu vlast−
ným príkladom a činmi. Je toto tá správna cesta?
A čo bude nasledovať potom?

Š. K.
študent II. roč. PrávF UPJŠ v Košiciach

sa starali o to, aby všade boli filtre na komínoch,
situácia by určite nebola taká, aká je.

Na jedno však nikdy nesmieme zabudnúť.
My sme zapríčinili, svojou činnosťou, správa−
ním, že životné prostredie je také, aké je. My
sme však aj tí, ktorí máme šancu zmeniť tento
stav. Či budeme obklopení krásnou prírodou,
čistým prostredím, alebo skládkami odpadov,
závisí len od nás a od nášho postoja k životné−
mu prostrediu.

Vypracovali:
Stela Chovanová,

Miroslava Mišenková,
Zuzana Grechová

študentky II. ročníka PrávF UPJŠ v Košiciach
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Je to naozaj veľmi zvláštny pocit sedieť na
tom istom sedadle v tom istom autobuse na tej
istej ceste, ceste do teraz už pre mňa známej
krajiny, so známymi uličkami, obchodmi, ško−
lou, ľuďmi… Hoci je to takmer rok, vynárajú
sa silné pocity ako vtedy. Strach, očakávanie,
zvedavosť, nedočkavosť, pochybnosti, celá spleť
spomienok a pocitov. Cez okno spoznávam
miesta, ktoré boli nové, cudzie. Spoznávam
budovy a ich typickú architektúru, cestu, ktorá
vedie na hlavnú autobusovú stanicu. Vtedy si
na mňa, Evku a Natálku sadlo šťastie, ktoré sa
nás celý čas držalo zubami nechtami. Až teraz
s odstupom času si dokonale uvedomujem, aké
veľké šťastie sme mali od samého začiatku. Češ−
ka Kamila, ktorá sa nám prihovorila na ceste
do Thessaloník nás rýchlo a bezpečne spolu s
manželom odviezla autom priamo do interná−
tu. Dora, teta, čo nás ubytovala, nám dala kľú−
če od izby s výhľadom na more. Až neskôr sme
pochopili, že to bola asi tá najlepšia izba, aká v
internáte vôbec bola. Moje nadšenie bolo ob−
rovské z prozaického dôvodu. Bolo to prvýkrát
v mojom živote, čo som videla more, modré,
slané more. Nočná prechádzka ma presvedčila
o tom, že som, že odchádzam do teplých kra−
jín. Naozaj bolo teplo a vlhko, aj keď bola len
polovica februára. Musela som si splniť jedno
predsavzatie, ktoré som si dala pred príchodom
do tejto krajiny, a to, že sa musím na vlastnej
koži presvedčiť, či je more naozaj slané. Scho−
díkmi som zišla trochu nižšie, aby som si moh−
la namočiť prst, no a čo som zistila? No fakt,
bolo slané! Moje nadšenie však vytriezvelo
ráno, keď sme do školy išli po nábreží. Keď som
uvidela tú špinu, bola som si istá, že prinaj−
menšom schytím nejakú žltačku alebo aspoň pa−
razita. V škole si vybaviť dokumenty bolo tro−

Bolo ako nebude
chu obtiažne, ale nebolo to nič, čo by tri Slo−
venky nezvládli. Aj keď musím povedať, že som
mala akýsi jazykový blok. Tým myslím, že som
sa nevedela ozvať a sformulovať zmysluplnú
vetu v anglickom jazyku. Prvú vetu, ktorú som
zo seba vypustila, keď som kupovala mapu v
stave hnevu potom, čo sme asi 30 minút blúdili
v spleti ulíc a uličiek, ktoré sú mi dnes už zná−
me a majú svoju históriu a spomienky. Cítila
som sa ako malý červ na pokraji zašliapnutia
veľkou gréckou topánkou. Dokonca aj jedáleň
bola obrovská s obrovskými porciami a obrov−
ským výberom a jedlom, z ktorého vytekalo ob−
rovské množstvo oleja, keď som doň pichla vid−
ličkou. Tento olej spôsobil to, že aj grécke diev−
čatá a ženy boli obrovské (do šírky). Jedlo bolo
pre mňa centrálnym a ústredným bodom dňa,
na ktorý som sa tešila, o ktorom som snívala a
ktorého som sa nevedela dočkať. Sedávali sme
s obrovskou skupinou Slovákov za obrovským
stolom, kde sme viedli debaty na obedoch, na
večerách. Tam sme sa dozvedali veľa o živote
v tejto krajine, o ľuďoch, o možnostiach a tak.
Veľmi dlho nám trvalo, kým sa nám podarilo
od gréckych profesorov vymámiť študijné ma−
teriály. Moja naivná predstava, že to zvládne−
me za jeden týždeň stroskotala na ich lenivos−
ti, na ktorú som nebola zvyknutá a ani psychic−
ky pripravená. Do 11:00 bolo príliš skoro, o
13:00 bol zas obed a 14:00 bol čas na coffee
break, 15:00 bola prestávka po coffee break,
16:00 v práci nebola ani noha. Asi tak.

Teraz keď sa prechádzam po „parálii“, tak
nábrežiu hovoria Gréci, cítim veľkú nostalgiu.
Koľkokrát naše kroky smerovali práve sem,
koľkokrát sme tadiaľto chodievali do a zo ško−
ly. Okolo Bielej veže, okolo sochy Alexan−
drosa, či ako sa vlastne volal, okolo kantíny,

okolo týchto nemenných bodov sme sa pre−
chádzali asi miliónkrát. A zakaždým sa niečo
stalo, nejaká milá, ale aj nemilá príhoda, kto−
rých je nespočetne veľa. No veď blondína púta
v Grécku asi pozornosť špeciálnych indivíduí,
čo bolo dosť nepríjemné. Po jednom nepríjem−
nom konflikte s takým otravným človekom
som v hneve povedala, že tamojší muži sú ako
testosterónové bombičky, ktoré vybuchujú v
momente, keď vidia ženu. V takýchto situáci−
ách som vždy zabudla na môj jazykový blok a
hneď som sa vedela v angličtine plynulo, bez−
chybne a jasne vyjadriť. Ku koncu pobytu,
kedy začalo byť neznesiteľne horúco, nedalo
sa spať, jedlo stálo v žalúdku, muchy lenivo
lietali a grécke psy sa povaľovali všade, kde
bolo aspoň kúsok tieňa, som zo sna povedala
pamätnú vetu: „I am so tired these days!“. Na
konci mája nám bolo podozrivé, že sa u nás
stále kúri, radiátory boli brutálne horúce a ja
som hynula nespavosťou. Ale Boh bol ku nám
milostivý a zariadil, aby nejaký dobrý človek
položil vedľa kontajnera ventilátor, ktorý som
zbadala, keď sme sa vracali po večeri do in−
ternátu. A nebol to len taký obyčajný ventilá−
tor. Mal otočnú hlavicu a 5 rýchlostí, takže
naše nadšenie bolo maximálne možne veľké.
Zistili sme, že na ostatných izbách je kúrenie
vypnuté, len u nás sále funguje. Ani teta Dora
nechcela veriť, ale po dvoch týždňoch prosieb
a vyhrážok sa to dalo do poriadku. Odvtedy,
ak sa niečo stalo, niečo čo bolo zvláštne, vhod−
né do aktov X, sme zvykli hovoriť: „Sme pred−
sa v Grécku“, Grécko je krajina neobmedze−
ných možností. Bolo mi tam naozaj dobre, tak
dobre bolo ako nebude.

Mgr. Lucia Kuliková

túto naozaj jedinečnú šancu a že budem potre−
bovať ich finančnú podporu, pretože situácia
nebola vôbec ružová… Začiatok a hlavne roz−
hodovanie bolo pre mňa veľmi zložité, a hoci
naši z toho neboli veľmi nadšení, predsa… Le−
tenku som si kúpila iba dva týždne pred odcho−
dom, pretože až vtedy som skutočne vedela, či
idem alebo nie…Na moju prvú cestu lietadlom.
Veľa ľudí ma odhováralo, to aj preto, lebo ma
poznali ako bláznivú citlivku, že to tam nezvlád−
nem a vrátim sa domov, a hlavne moja mama,
ktorá ma nazvala šibnutým odvážlivcom… Pre−
čo? Pretože som išla do krajiny, kde v prvom
rade preferujú svoj rodný jazyk – taliančinu…
A ja som tam išla s taliančinou, že „nemám ani
šajnu“. Aj to bol jeden z rozhodujúcich dôvo−
dov prečo neísť a moja angličtina, to som si aj ja
myslela, že ju ovládam… K tomuto sa ešte pri−
družilo aj množstvo iných problémov po prícho−
de do Talianska…No mne stačili dva týždne,
kým som sa adaptovala a uvedomila si, kde vlast−
ne som a prečo. Mesto, kde sme študovali sa
volá Parma, asi hodina autom od Milána, a moje
nadšenie bolo neopísateľné, pretože ma nadchlo
asi všetko, dokonca aj divé kačice v rieke. Par−
ma – mesto študentov, ako ho domáci nazývajú,

mesto cestujúcich bicyklistov, ktorých je tam ne−
úrekom a ktorým sa venuje pozornosť na ces−
tách… Mesto s historickou dušou, so známou
produkciou neuveriteľne chutného syra parme−
zánu, či už známe prosciuto crudo…a nespočet−
né množstvo iných typicky talianskych dobrôt,
mesto kráčajúce s dobou a módou a v neposled−
nom rade miesto, kde svieti slnko 24 hodín den−
ne. Parma ma približne 170 000 obyvateľov, na
samotnej univerzite, ktorá ma 10 fakúlt, študuje
asi 30 000 študentov, medzi nimi aj veľa zahra−
ničných. V škole tvoria študenti so svojimi pro−
fesormi tímy, k študentom sa pristupuje vždy
ústretovo a nezanedbávajúc povinnosti sa vždy
nájde čas na riešenie problémov typu, nerozu−
miem, profesor ti vysvetlí. Počas môjho pobytu
som sa stretla s maximálnou ochotou nielen zo
strany učiteľov ale aj zo strany študentov, a mies−
tami sme sa až čudovali ako perfektne sme za−
padli, možno aj preto, že sme blondínky…
Prostredie, škola, ochota, ľudskosť, dvojhodino−
vé záchvaty smiechu každý deň, moje nedorozu−
menia s Talianmi, keď som namiesto vykania su−
rovo potykala profákovi, alebo v snahe povzbu−
diť spolužiaka som mu namiesto musíš byť sil−
ný, povedala sprostý, a množstvo iných neza−

budnuteľných zážitkov, a samozrejme usilovná
práca v laboratóriu a poctivá príprava na skúš−
ky, to všetko ma posunulo o krok vpred.

Keď sa ma teraz niekto opýta, bola si, videla
si, mám ísť aj ja? Poraď! Moja jediná odpoveď je
choď, skúsiš, zažiješ, možno uspeješ, možno prí−
deš sklamaný… Ale takúto jedinečnú šancu tre−
ba určite využiť.

Ako som už spomínala, študovať v zahraničí v
rámci programu Socrates – Erasmus dáva študento−
vi schopnosť byť samostatnejším, sebarealizovať sa,
zistiť čo dokáže, ale nielen to. Študent má pred se−
bou otvorenú budúcnosť, a možno práve tento pro−
jekt mu pomôže v rozhodovaní sa, čo po vysokej
škole. Ja osobne som bola v Parme po druhý krát,
ale len na týždňovej návšteve, no aj teraz som odtiaľ
odchádzala so skvelým pocitom a istou hrdosťou a
dúfajúc, že po škole sa tam určite vrátim… Pretože
spomienky, to množstvo priateľov a možnosť osob−
ného rastu v kariére, to všetko stojí za risk.

Takže posledný odkaz pre všetkých váhajú−
cich: využite túto jedinečnú šancu! A myslím,
že hovorím za väčšinu. Veľa šťastia a síl.

Jana Sabová
Prírodovedecká fakulta, 5. ročník
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V akej súvislosti použil Aldo Leopold
výraz – myslieť ako hora?

Ide o to, že hore záleží na rovnováhe
života. Žije v nej mnoho zvierat. Jej nezále−
ží na jedincovi, na srne, na vlkovi, či člove−
ku. Podľa Leopolda ochranársky ekológ
musí myslieť ako hora, teda musí sa starať o
rovnováhu života. Teda, hodnota sa neod−
vodzuje od človeka, ani zo života, odvo−
dzuje sa z celého ekosystému. Správne je
to, čo prispieva k zachovaniu integrity, sta−
bility a krásy celého spoločenstva života.

Vieme, že Aldo Leopold bol vášnivým
poľovníkom. Vari si neuvedomoval, že eti−
ka Zeme prikazuje zachovávať aj úctu k
zvieratám?

Podľa Leopolda (ako svedčí J. Baird Cal−
licot) nie je rozpor medzi etikou Zeme a eti−
kou úcty k životu, pretože vychádzajú z úpl−
ne iných základov. Zástancovia etiky úcty k
životu sa zameriavajú na súhrn všetkých je−
dincov. Snažia sa znížiť utrpenie a zväčšiť
radosť; iba jedinci trpia, či sa radujú (platí to
pre Benthama, či A. Schweitzera). A v Leo−
poldovej etike Zeme nejde o radosť a utrpe−
nie, ale o integritu, stabilitu a krásu celého
spoločenstva života. Utrpenie a smrť jedin−
cov je súčasťou tejto rovnováhy, takže lov
jeleňov je morálnou povinnosťou všade tam,
kde dochádza k premnoženiu tejto zveri.

Teda, akoby tu dochádzalo k stretu po−
vrchného individualizmu s holistickým po−
stojom, ktorý uznáva taktiež morálne ohľa−
dy a povinnosti voči celku. Je etika Zeme
oproti individualizmu biocentrickej etiky
predovšetkým holistickou?

Áno, etika Zeme chápe prírodu ako pre−
pojený celok, ako ekosystém či ako spolo−
čenstvo, v ktorom jedinci majú svoje po−
slanie, čo určuje ich postavenie, privilégiá
a povinnosti pre zachovanie „integrity, sta−
bility a krásy“ tohto celku. Každý druh má
právo na život, avšak ohrozený druh má
na základe svojho postavenia v celku ná−
rok na preferenčné zaobchádzanie.

O etike Zeme
„Rozhovor“ s profesorom Erazimom Kohákom

Je teda Leopoldova etika Zeme čisto
holistická?

Nie je. Leopold sa spočiatku hlási k eti−
ke úcty k životu, hovorí o jej rozšírovaní.
Napokon Leopoldove Obrázky z chatrče
nepopisujú holistické abstrakcie. Je si ve−
domý toho, že život jedinca závisí od in−
tegrity a stability celku a preto sú záujmy
jednotlivca legitímne iba do tej miery, do
akej nenarušujú stabilitu celku. Zároveň si
je vedomý toho, že zo života a radosti je−
dincov, ktorí jediní sa dokážu radovať a
trpieť, je odvodzovaná hodnota celku. Na
čo by bola stabilita a integrita, v ktorej by
všetci jedinci boli nešťastní. Takému celku
by chýbala hodnota, pretože celok sa ne−
môže radovať. Svoju hodnotu musí odvo−
dzovať z jednotlivcov, ktorí vytvárajú mož−
nosť žitia.

Je pravda, že Aldo Leopold bol v nemi−
losti mnohých Američanov? Vystúpil s té−
zou, že lesný požiar má raz za čas svoje ne−
nahraditeľné miesto v ekológii obrovských
komplexov ihličnatého lesa. Požiar vraj pre−
rieďuje les, prináša viac svetla a napokon
obohacuje pôdu, iba zvieratá trpia.

Áno, bol označený za bezcitného teo−
retika, ktorý nemá súcit so zvieratstvom.
Tento americký postoj vyplýval z ich etiky
úcty k životu. Avšak Leopoldov postoj ne−
vyplýval z bezcitnosti, či abstraktnosti te−
órie. Jeho myslenie vychádza z presvedče−
nia, že každé spoločenstvo, vrátane ľudské−
ho, sa zakladá na etike v tom zmysle, že
spolužitie je možné, ak boj všetkých proti
všetkým obmedzí pravidlá správania. Spo−
ločnosť a etika, ktorú Leopold definuje ako
obmedzenie svojvôle pre dobro druhého a
celku, vznikajú súbežne. To znamená, že
platnosť daného systému pravidiel sa ob−
medzuje na spoločnosť, s ktorou vzniká. Z
tohto hľadiska je veľmi obtiažne formovať
všeľudskú etiku. Je to možné do tej miery,
v rámci ktorej sa ľudstvo stáva jedným spo−
ločenstvom.

V takom prípade Leopold kráča proti
prúdu súčasnej etiky?

Súčasná etika je individualistická, zao−
berá sa individuálnymi nárokmi či „práva−
mi“ a ich vyrovnávaním. Ani Kantova, či
utilitaristická etika Benthama a J. S. Milla
neberie do úvahy potreby a záujmy spolo−
čenských celkov a dlhodobých procesov.
Dnes patologicky bežný egoizmus, bez
akéhokoľvek zmyslu pre celok, je známkou
hlboko narušenej psychiky. Dnes zabúda−
me na to, že človek je svojou podstatou
spoločenská bytosť, spoločný záujem je aj
jeho záujmom a je pre neho záväzný. Bio−
tické spoločenstvo má svoju vlastnú hod−
notu, pre ktorú má každý nepoškodený je−
dinec geneticky dedené cítenie.

Keďže biotické spoločenstvo je prepo−
jeným celkom, tak potom ekologické mys−
lenie ako myslenie o súvislostiach je nevy−
hnutne holistické?

Áno, je to tak. Leopoldovi ide o príro−
du nie ako o súbor jednotlivých zvierat a
stromov, ale ako o organický celok, o kto−
rom sa môžeme vyjadriť pojmami „zdravý“
a „chorý“. Integrita, stabilita a krása celku
sú pre takéto myslenie dôležitejšie, než
nároky individuálnych bytostí. Proces –
vznikanie, dianie, vývoj sú čímsi základ−
nejším, než statické bytie, než veci a oso−
by. Energia je niečím prvotnejším, než
hmota. Leopold podchytil dynamické po−
ňatie skutočnosti (evolučnú ontológiu).

A čo by ste zdôraznili na záver?
Tí, ktorí chcú zdôrazniť protiklad me−

dzi dôrazom na úctu k životu a dôrazom
na úctu k Zemi, vo väčšine prípadov pre−
hliadajú fakt, že proces je práve život a že
„plynulé fungovanie výmeny energie“ je iba
veľmi zložitý spôsob žitia. Rozpor bude
skôr medzi dynamickým a statickým chá−
paním skutočnosti. Pokiaľ život chápeme
dynamicky ako dianie, či proces, potom
úcta k životu vyúsťuje do rovnakých zásad
ako úcta k Zemi – čo pre Leopolda ozna−
čuje celok života a všetkého, čo ho pod−
poruje. Zachovať život rovnako ako zacho−
vať Zem, pokiaľ oboje chápeme ako dia−
nie, znamená ochraňovať a zachovávať rôz−
norodosť druhov. Vymieranie a množenie
patrí k procesu života. Ide o to, že jednot−
livé druhy v zdravom dianí v geologickom
čase vznikajú rýchlejšie, než vymierajú.
Dnes ľudstvo ničí druhy oveľa rýchlejšie,
než stačia vznikať a zároveň ničí aj ich re−
produkčnú schopnosť. V našom prípade ne−
jde o zmrazenie vývoja – ide o zdravý vý−
voj – či azda o zdravý život Zeme.

Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
(na základe knihy: Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha:

SLON, 2000)

Erazim Kohák (1933) odišiel do exilu v marci 1948. Pôsobil v robotníckych profesiách,
ako štipendista vyštudoval filozofiu a religionistiku na Yale University v New Haven.
Prednášal na Boston University (profesor, 1970), publikoval odborné a publicistické práce
v anglických i v českých zahraničných časopisoch, autor kníh: Idea and Experience, The
Embers and Stars, Jan Patocka: His Thought and Writing, Národ v nás, Člověk, dobro a
zlo, Průvodce po demokracii a ďalšie. Od roku 1991 pôsobil ako profesor filozofie na
Filozofickej fakulte UK v Prahe, kde prednášal fenomenológiu, etiku a ekologickú etiku.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme hľadali odpovede na nasledujúce otázky, ktoré
boli položené prof. Kohákovi.

Pojem etika Zeme pochádza z diela ekologického mysliteľa 20. storočia Alda
Leopolda (pôvodným povolaním lesník), prvého amerického vysokoškolského učite−
ľa ochranárskej ekológie ako samostatného odboru. Jeho posledné dielo – A Sand
County Almanac (česky: Obrázky z chatrče, Tulčík: ABIES, 1999) prispelo celým
radom námetov pre eko−filozofické myslenie (najmä svojou metaforou – myslieť ako
hora, ktorá nadobudla svojrázny význam pre hlbinných ekológov).
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Ivan Vasiľjevič Kirejevskij spolu s K. Aksa−
kovom (1817 – 1860), J. Samarinom (1819 –
1876) a A. Chomjakovom (1804 – 1860) patril
do skupiny tzv. staršej slovanofilskej generá−
cie. Najmä Kirejevskému a Chomjakovovi sa
dostalo tej cti, aby vytvorili a vyjadrili ideový
obsah a ideové zdôvodnenie slovanofilstva a
rozšírili ich najmä v oblasti filozofie dejín a ná−
boženstva.

I. V. Kirejevskij pochádzal zo starého šľach−
tického rodu. Takmer celé svoje detstvo, časť
mladosti a neskôr väčšinu svojho dospelého
života prežil na dedine Dolbino neďaleko mesta
Bieliev v Tulskej gubernii, ktorá patrila jeho
rodu. Nadobudol dobré domáce vzdelanie,
spočiatku pod vedením básnika V. A. Žukov−
ského a neskôr vďaka otčimovi. Ako desaťroč−
ný čítal najlepšie diela ruskej literatúry a v ori−
gináli klasickú francúzsku literatúru. Ovládal
nemčinu, latinčinu a gréčtinu. Keď sa rodina
presťahovala do Moskvy (1822), Kirejevskij
chodil na verejné prednášky schellingovca Pav−
lova o Schellingovej filozofii. S filozofiou bol
však oboznámený aj vďaka otčimovi, ktorý sa
nadchol v roku 1819 pre Schellingovu filozo−
fiu a preložil jeho Filozofické listy o dogmatiz−
me a kriticizme (1796).

Kirejevskij začiatkom roku 1830 odišiel do
Nemecka, kde sa medzi iným zoznámil nielen
so Schellingom, ale aj s Heglom a zúčastnil sa
na jeho prednáškach. Keď sa po roku vrátil (nav−
štívil aj Taliansko) začal vydávať vlastný časo−
pis – Európan (1932), ktorý po vydaní druhého
čísla bol zakázaný samotným cárom Mikulá−
šom I. pre Kirejevského článok – Devätnáste
storočie. Hrozil mu trest vyhnania z hlavného
mesta. Po tejto skúsenosti jedenásť rokov nič
nenapísal.

Kirejevskij sa utiahol do svojej rodnej de−
diny a venoval sa príprave Kurzu filozofie. Často
navštevoval kláštor v Optinej Pustyni ohľadom
prekladu a vydávania diel cirkevných otcov.
Zároveň upevňoval svoj svetonázor v usmer−
není na slovanofilstvo.

Po smrti cára Mikuláša I. a korunovácii Ale−
xandra II. bola slobodnejšia atmosféra pre lite−
rárnu a publicistickú činnosť. V roku 1856 bol
v Moskve založený pod vedením slovanofila
Košeleva časopis Ruská beseda. Kirejevskij v
ňom publikoval článok O možnosti a nevy−
hnutnosti nových princípov pre filozofiu. Člá−
nok bol plánovaný ako úvod k obsahovo väč−
šej práci, ale v skutočnosti to bolo jeho posled−
né dielo. V júni 1856 odišiel k synovi do Pet−
rohradu, tam ochorel na choleru a zomrel.

Kirejevskij nezmenil podstatne svoje základ−
né presvedčenie a základné názory v priebehu

OSOBNOSTI V DEJINÁCH A ICH VÝROČIA

I. V. Kirejevskij (1806 – 1856)
(K 200. výročiu narodenia)

svojho myšlienkového a duchovného života.
Napriek tomu, môžeme v tomto jeho živote vy−
členiť tri rôzne obdobia, z ktorých prvé (do roku
1833) môžeme charakterizovať ako orientáciu
na západ (tzv. západníctvo), druhé obdobie (do
roku 1846) ako slovansko−západnícke a tretie
obdobie (trvajúce do konca jeho života) ako čisto
slovanofilské (alebo podľa vyjadrenia Kirejevské−
ho ako ortodoxne slovanské).

Prvé obdobie sa vyznačovalo zreteľným
ovplyvnením zo strany nemeckého filozofic−
kého myslenia (Hegla a Schellinga) a úvahami
o Rusku ako o centrálnom faktore osvietenstva
aj v európskom meradle. Už v tomto období
sa prejavuje jeho nespokojnosť s nemeckým ab−
straktným racionalizmom a dualizmom, napr.
vo vzťahu k Schleiermacherovi v otázke nábo−
ženstva a teológie. V týchto kritických úvahách
je už naznačený základný princíp budúcej Ki−
rejevského filozofie. Princíp, v ktorom nako−
niec pochopil základnú hodnotu ruského sú−
ladu rozumu a charakteru. A tým je princíp uce−
lenosti (komplexnosti).

V druhom období sa stávajú slovanofilské
prvky svetového názoru Kirejevského zreteľnej−
šie a presnejšie. Je zástancom zmierlivejšieho
riešenia otázky postavenia Ruska a Európy,
odmietajúc jej jednostrannú rusko−slovanofil−
skú interpretáciu a ašpirácie.

Upozorňuje na pôvodnú ruskú, čisto kres−
ťanskú ortodoxnú organizáciu života, ktorá bola
súčasťou prameňa starobylej ruskej vzdelanosti
a podľa Kirejevského sa mala stať nevyhnut−
ným doplnkom európskeho vzdelania, ktoré
naopak, ako plod všeľudského vývoja, malo
prispieť k obnoveniu ruskej duchovnej a myš−
lienkovej činnosti. Teda, láska k európskej vzde−
lanosti a láska k pôvodnej ruskej vzdelanosti
musí koniec−koncov splývať do jednej a tej is−
tej lásky a snahy o živé, úplné, všeľudské a
opravdivé kresťanské osvietenstvo. A teda z
tohto hľadiska všetky spory a úvahy o primáte
Ruska, či Západu v európskych dejinách pat−
ria medzi „najneužitočnejšie a najprázdnejšie
otázky, aké môže vymyslieť mysliaci človek“
(Jakovenko, 1938, s. 120).

V poslednom období svojho života Kirejev−
skij svoj svetonáhľad nijakým spôsobom syste−
maticky nevypracoval a nerozvíjal. Jeho publi−
cistická činnosť sa vyvíjala v nepriaznivých osob−
ných i sociálnych podmienkach, takže zanechal
po sebe len niekoľko náčrtov, ktoré obsahujú
vo všeobecnej forme jeho odpovede na základ−
né otázky myslenia a filozofie. Takže z jeho spi−
sov po dôkladnej rekonštrukcii a dôkladnom
výbere úvah a dôkazov je možné predstaviť jeho
celkový nábožensko−filozofický svetonázor.

Kirejevskij, podobne ako aj Chomjakov,
venoval svoju pozornosť problému poznania
– vyplývalo to aj z požiadavky ich pozície k
filozofii a kultúre Západu. Obaja zachovávali
patričnú úctu voči západnej filozofii, ale záro−
veň hlboko a zreteľne si uvedomovali, že ruská
myseľ mala celkom iné duchovné korene v kres−
ťanstve, než ako to bolo v západoeurópskych
krajinách a že má všetky predpoklady na to,
aby vyzdvihla „nové princípy“ vo filozofii. Táto
pozícia bola v súlade so všeobecnou v tom čase
pre mnohých Rusov ideou, že „19. storočie
patrí Rusku“ (podľa vyjadrenia Odojevského),
t. j. že Rusko vytvorením novej ideológie a no−
vých princípov vo filozofii otvorí novú epochu
vo vývoji kresťanského sveta.

Kirejevskij za hlavný nedostatok (či základ−
nú chorobu) západnej filozofie považoval jeho
idealizmus, stratu živej spojitosti s realitou, v
názore, že „všetko bytie sveta je prízračnou
dialektikou vlastného rozumu, a rozum – se−
bavedomím celosvetového bytia“ (Kirejevskij,
T. 1, 1911, s. 244). Svoju úlohu videl v oslobo−
dení sa od siete idealizmu, t. j. v nájdení vý−
chodiskového bodu pre zostrojenie takého
učenia o poznaní, ktoré nás neoddeľuje od re−
ality.

A týmto východiskovým bodom pre gnoze−
ologické hľadania Kirejevského patrí ontologiz−
mus v interpretácii poznania, t. j. v potvrdení
toho, že poznanie je časťou i funkciou nášho
„bytostného“ vchádzania do reality, že nielen
myšlienkovo, ale celým svojím bytím sa „zo−
znamujeme“ s realitou v poznaní.

Hlavnou podmienkou pre zachovanie blíz−
kosti k bytiu v poznaní je spojitosť poznáva−
cích procesov s celou duchovnou sférou v člo−
veku, t. j. v ucelenosti ducha. Akonáhle zo−
slabne alebo sa stráca táto ucelenosť ducha a
iba poznávacia činnosť sa stáva „autonómnou“,
formuje sa „logické myslenie“ alebo „um“ už
odtrhnuto od reality.

Princíp ucelenosti (komplexnosti) v mys−
lení spočíva v tom, že človek chce súčasne dis−
ponovať „všetkými svojimi jednotlivými schop−
nosťami“. Ak to chce dosiahnuť, „nemôže sa
domnievať, že jeho abstrahujúce logické schop−
nosti sú jediný orgán, ktorým postihuje prav−
du. Ďalej nemôže za neomylného ukazovate−
ľa pravdy bezvýhradne považovať ani hlas nad−
šeného citu, pretože sa ten nie vždy zhoduje s
ostatnými silami ducha. Rovnako nemôže ne−
závisle od iných pojmov za jediného pravého
ukazovateľa v otázkach porozumenia vyššej
štruktúry sveta považovať vnuknutie oddelené−
ho estetického zmyslu. A nie je ani možné, aby
bez súhlasu ostatných rozumových síl pova−
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žoval za definitívny hlas najvyššej správnosti
iba vnútorný hlas viac či menej očisteného sve−
domia…Taktiež nemôže považovať lásku svoj−
ho srdca, oddelene od iných nárokov ducha,
za neomylnú vedúcu schopnosť najvyššieho
dobra. Naopak mal by v hĺbke svojej duše hľa−
dať vnútorný zdroj chápania, v ktorom sa všet−
ky tieto oddelené schopnosti zlievajú do jed−
ného žijúceho a uceleného zretia rozumu“ (Ki−
rejevskij, 1856, s. 249).

Ak človek dosiahne určitý vyšší stupeň svoj−
ho mravného rozvoja, jeho rozum dostáva úro−
veň „duchovného zretia“, bez ktorého nie je
možné poznať, alebo aspoň uzrieť Božskú prav−
du (Kirejevskij, T. 1, 1911, s. 251).

Podľa Kirejevského „pravda je jedna, práve
tak ako ľudský intelekt, ktorý je stvorený, aby
smeroval k jednému a jedinému Bohu“ (Jakoven−
ko, 1938, s. 121). V hĺbke ľudského umu, v jeho
samotnej povahe je ukrytá možnosť vedomia jeho
základných vzťahov k Bohu. Ak ľudské myslenie
nie je spojené s touto podstatnou hĺbkou, alebo
ju nedosahuje, zostáva v oblasti abstraktného za−
budnutia na svoje základné relácie a pomery.

Čisté logické vedomie, transponujúc čin do
slova a život do formúl, dokonale nechápe pred−
met a tým ničí jeho účinok na dušu. Avšak, exis−
tuje okrem logiky a logického vedomia a po−
znania aj vyšší stupeň: poznanie hyperlogické,
kde svetlom je život a kde vôľa rastie a žije spo−
ločne s myslením. Je síce pravda, že „uvažujúci
človek sa musí k svojmu poznaniu dostať logic−
kou cestou“, avšak musí „vedieť, že toto nie je
vrchol poznania, ale že existuje ešte stupeň hy−
perlogického poznania. A v ňom už svetlom nie
je svieca, ale život. Vôľa tu rastie spoločne s
mysľou“ (Kirejevskij, T. 1, 1911, s. 67).

A z hľadiska tohto hyperlogického poznania
má všetko svoju jedinú a jednotnú pravdu a prav−
divosť. Dokonca všetko mylné sa ukazuje v tejto
súvislosti ako v podstate pravdivé, ktoré nie je na
svojom vlastnom mieste. Neexistuje v podstate
nič mylné, práve tak, ako chyby a lži nie sú samé
osebe podstatné. Pravá pravda je pravda úplná,
celistvá. Pre dosiahnutie takejto pravdy je potreb−
ná tiež ucelenosť umu a hľadanie tejto jej ucele−
nosti je stálou úlohou rozumového myslenia.

V ucelenom (celistvom) myslení alebo
rozume každý pohyb duše musí splynúť do har−
mónie. Je to živé, spoločné ústredie pre všetky
jednotlivé sily duše a umu; je to bod splynutia
všetkých jednotlivých síl a schopností do jedné−
ho živého a komplexného videnia umu. Záro−
veň je to povznesenie myslenia až k sympatické−
mu jeho súhlasu s vierou, myslenie sa pozdvihu−
je na úroveň „spoluprežívania súladu s vierou.“
Ide o povznesenie ducha až k jeho vnútornému
súzvuku s bytím samotným. Božskú pravdu nie
je možné obsiahnuť v úvahách obyčajného rozu−
mu a vyžaduje vyššiu duchovnú zrelosť, ktoré sa
nedosahuje zdanlivou vonkajšou učenosťou, ale
vnútornou ucelenosťou bytia.

Pre vieru je aktuálna totálna ucelenosť člo−
veka a vystupuje iba v tých momentoch, kedy
táto ucelenosť (alebo miera jej naplnenia) exis−
tuje. Preto hlavný charakter viery alebo veria−
ceho rozumu spočíva v nachádzaní a zlúčení
všetkých jednotlivých zložiek duše do jednej
jednotnej sily, a tiež v nachádzaní oného vnú−

torného ústredia bytia, kde splývajú um a vôľa,
cit a svedomie, krásno a pravdivosť, žiaduce a
spravodlivé, či milosrdné a celý rozsah inte−
lektu do jednej jedinej živej jednoty, ktorou je
možné obnoviť podstatu ľudskej osobnosti v
celej jej božskej nedeliteľnosti.

Viera je skutočnou udalosťou vnútorného
života, prostredníctvom ktorej sa človek dostá−
va do kontaktu s vyšším svetom, s božskými
vecami, božstvom. „Viera nie je slepou dôve−
rou v cudzie presvedčenie“, ale je to „ontolo−
gická komunikácia s božskými vecami (s vyšším
svetom, s nebom, s Božstvom)“.

Viera alebo veriace myslenie, ktoré vytvá−
ra a vypĺňa ľudskú osobnosť, má svoje miesto
vo filozofickom zdôvodnení osobnosti a v jej
sebavedomí. Charakter vládnucej filozofie zá−
visí od charakteru vládnucej viery. Ten istý
zmysel, ktorým človek disponuje pri chápaní
božského, slúži mu aj pre chápanie pravdy ako
takej. Konečným zmyslom filozofie nie je na−
chádzať jednotlivé logické a metafyzické prav−
dy, ale ten vzťah, do ktorého filozofia kladie
človeka proti poslednej a hľadanej pravde; teda,
vnútorná požiadavka, v ktorej sa mení intelekt
preniknutý onou pravdou. Tak sa, napr. muse−
la filozofia, prebudená protestantizmom k ži−
votu, obmedziť predovšetkým na disciplínu
logického umu; za všeobecnú autoritu bol
uznávaný iba um relácií (porovnávania, vzťa−
hov) alebo negatívny um, logický.

Naopak, filozofia, ktorá je v zhode s obsa−
hom a snahami pravoslávneho kresťanstva,
musí byť založená na totálnej (ucelenej) a živej
ľudskej bytosti a musí stelesňovať veriaci, živý
um alebo veriace a živé myslenie, ktoré v sebe
zobrazuje najvyšší božský zmysel a najvyššiu
božskú osobnosť. Základom tejto budúcej filo−
zofie, ktorej zárodok Kirejevskij nachádza v
dielach cirkevných otcov, má byť učenie o Svä−
tej Trojici, ktoré predstavuje ústredie všetkých
svätých právd odhalených Zjavením.

A na strane druhej, táto budúca filozofia
má v sebe obsiahnuť výsledky ľudského mysle−
nia, ktoré boli dosiahnuté v podobe vied. Aby
filozofia nezostala knižnou filozofiou, musí sa
stať živým presvedčením, musí sa vyvíjať zo
živého vzájomného pôsobenia rôznych pre−
svedčení, ktoré usilujú rôznym spôsobom o ten
istý cieľ, pretože čo je v duši ľudsky jednotné,
vzniká a vyvíja sa iba sociálne, spoločensky (Ja−
kovenko, 1938, s. 123).

Podľa vyjadrenia N. O. Losského, Kirejevské−
mu ide o postihnutie „metalogických“ základov
bytia. A to takých, ktoré sú hlbšie, než nám uvá−
dzajú vyjavené kvalitatívne a kvantitatívne fakty,
ktoré sú samy osebe v časopriestore oddelené. Ich
spojenie by bolo iba na úrovni vonkajších vzťa−
hov a práve tento moment zachytávajú racionál−
ne pojmy. Prítomnosť takých metalogických prin−
cípov, ako je absolútno, či Boh, tvorí svet jedineč−
ne celistvý. A taktiež prítomnosť princípu, ako je
individuálne substanciálne Ja, ktoré si utvára reál−
ne bytie ako svoj prejav v časopriestore, vytvára
možnosť intímnych vnútorných spojitostí (ako je
láska, sympatie, intuitívne videnie, mystické skú−
senosti a pod.) vo svete (Losskij, 2004, s. 31).

Zdôrazňovanie v poznaní sveta iba rozumu
uvedené vnútorné spojitosti nevidí. Rozum jed−

nostranne zo systému sveta abstrahuje racionál−
ne prvky, t. j. kvalitatívne a kvantitatívne fakty,
vzťahy v priestore a v čase atď. a tým, podľa Ki−
rejevského, smeruje na slepú koľaj. Napríklad,
západoeurópske osvietenstvo považovalo za
zdroj poznania skôr osobnú skúsenosť a racio−
nálny úsudok (Kirejevskij, T. 1, 1911, s. 177).
Dôsledkom toho bola u jedných mysliteľov for−
málna abstrakcia (racionalizmus), a u druhých
abstraktná zmyslovosť, t. j. pozitivizmus (takto
píše Kirejevskij v odpovedi na list Chomjakovi v
roku 1839 v prvom vydaní článku – O starom i
novom. – Pozri Kirejevskij, T. 1, 1911, s. III).

A čo dodať na záver?
Kirejevskij sa domnieval, že človek v zjedno−

tení všetkých svojich duchovných síl do harmo−
nického celku, t. j. „myslenia, citu, estetickej kon−
templácie, lásky srdca, svedomia a nezištnej vôle
k pravde“, získava schopnosť mystickej intuície.
Nadobúda vyššiu kontempláciu, ktorá mu odha−
ľuje metaracionálne pravdy o Bohu a jeho vzťa−
hu k svetu. Viera takéhoto človeka už nie je len
slepou vierou vo vonkajšiu autoritu a v literu pí−
saného Zjavenia, ale je to „žijúce a úplné zretie
rozumu“. Zárodok novej filozofie, opierajúcej sa
o vyššie uvedené konštatovanie, videl Kirejevskij
v dielach cirkevných otcov. Podľa neho rozvoj
ich učenia, ktorý by zodpovedal súčasnému sta−
vu vedy a bol by adekvátny voči požiadavkám a
otázkam súčasného racionalizmu, odstránil do−
terajší rozpor medzi rozumom a vierou, medzi
vnútorným presvedčením a vonkajším životom
(Kirejevskij, T. 1, 1911, s. 270).

Kirejevskij často hovoril o správnej metó−
de poznávania pravdy, avšak sám nerozpraco−
val žiadny systém právd, na základe ktorých
by zostavil nejaký komplexný pohľad na svet.
Zostali iba útržky cenných myšlienok, tvoriace
akoby vytýčený program ruskej filozofie. A tá
skutočnosť, že rôzne oblasti tohto programu
mnohí ruskí filozofi často realizovali, bez ohľa−
du na to, či vôbec poznali Kirejevského uče−
nie, iba dokazuje, že existuje neobyčajná na−
dempirická jednota národa a že Kirejevskij bol
ozajstným hovorcom hlbinných základov
ruského ducha (Losskij, 2004, s. 44).

P.S. Tento príspevok predstavuje výstup z čiast−
kového riešenia grantového projektu VEGA č. 1/
3604/06 – Odkaz filozofického diela N. O. Los−
ského pre duchovnú kultúru zjednotenej Európy).
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Z obsahu časopisu ACADEMIA, ročník
XVI, č. 4/2005 vám ponúkame:

Prednášku pod názvom Univerzity v epo−
che tzv. spoločnosti poznania, ktorej auto−
rom je prof. PhDr. M. Petrusek, CSc. (Fakul−
ta sociálnych vied Univerzity Karlovej v Pra−
he). Táto prednáška odznela na slávnostnom
zhromaždení v Karolíne 7. apríla 2005 k 675.
výročiu založenia Karlovej univerzity. Autor
sa zamýšľa nad poslaním, úlohami a mož−
nosťami, či perspektívami univerzít v epoche,
ktorá sa sama označuje ako „spoločnosť po−
znania/vedenia.“ Sme v situácii, kedy sa mení
spoločnosť, ktorej súčasťou sú univerzity sto−
jace pred voľbou, akú stratégiu si zvoliť, aby
adekvátne reagovali na to, že bude potrebné
rešpektovať jednotu tradičnej vzdelanosti a
enormný nátlak na praktické využitie poznat−
kov, že bude potrebné nachádzať jednotu
medzi tradíciou, ku ktorej sa hlásime a na
ktorú chceme nadväzovať a medzi spoloč−
nosťou, ktorá svoje putá s touto tradíciou stále
viditeľnejšie rozväzuje (viac o tom na stra−
nách 3 – 9 v tomto čísle časopisu).

Úvahu o človeku v globalizujúcom sa sve−
te od prof. PhDr. E. Dudinskej, PhD. (Podni−
kovohospodárska fakulta EU v Košiciach), kto−
rá odznela na 5. ročníku medzinárodnej ve−
deckej konferencie Globalizácia a jej sociál−
no−ekonomické dôsledky 5. – 6. októbra 2005
v Rajeckých Tepliciach. Autorka vo svojom
príspevku poukazuje na chápanie niektorých
javov globalizačného procesu v súvislosti s
úlohou človeka v tomto procese. Názory na
globalizáciu sú diferencované. „V rámci glo−
balizácie ide predovšetkým o ekonomicko−
politický trend smerujúci k odstráneniu štát−
nych hraníc, ktoré sú prekážkou pre voľný tok
tovaru, služieb, osôb, financií v rámci celého
sveta. Následne tento trend smeruje k vytvo−
reniu jednej tzv. celosvetovej vlády“ (s. 10).
Ekonomika sa stáva ničím neohraničenou
oblasťou, kde platí: minimálne výdavky a
maximálny zisk. „Takto chápaná ekonomika
je nezávislá od morálneho dobra. V prípade
konfliktu medzi ziskom a dobrom človeka
vyhráva zisk. Zisk je prioritou. Spoločným
dobrom už nie je dobro človeka ako osoby,
ale peniaze, zisk… Prostriedok, akým sú pe−
niaze a tovar, sa stáva cieľom. Cieľ, akým je
duchovná kultúra, stáva sa prostriedkom ale−
bo je aspoň marginalizovaná. Na jej miesto
nastupuje tzv. masová kultúra zbavená hlb−
ších hodnôt“ (s. 11). Človek nevystupuje ako
osoba, ale ako tovar. Namiesto spoločnosti
ako národa vystupujú ľudské zdroje. Týmto
globalizácia neguje objektívnu hierarchiu
hodnôt, ktorá determinuje zmysluplnosť ľud−
ského bytia. V tomto procese zohráva veľmi
významnú úlohu veda. Možnosť „vládnutia“
pomocou vedy, techniky a elektroniky čoraz
viac umožňuje realizáciu jedinej svetovej vlá−
dy. „Sám zisk je skúmaný z aspektu genetic−

Čo nové v časopise ACADEMIA?
kého, fyziologického, emotívneho, psycholo−
gického, intelektuálneho“ (s. 11). V závere
svojho článku si autorka kladie otázku, či je
globalizácia nádejou alebo ohrozením sveta?
Môže byť nádejou, ak človek bude konať v
súlade so svojím svedomím a ak človek, ako
rozumná a slobodná bytosť, ostane najvyššou
hodnotou a jeho dobro bude cieľom všetkých
ľudských, ekonomických, politických, kultúr−
nych aktivít. Kritériom hodnotenia globalizač−
ného procesu by mala byť miera osobného
rozvoja človeka v tomto procese.

Financovanie a investičná výnosnosť vy−
sokoškolského vzdelávania (Ing. Š. Hronec,
PhD. – Ekonomická fakulta UMB v Banskej
Bystrici). Podľa autora, „objektívny, na trho−
vých princípoch založený, systém alokácie
verejných finančných prostriedkov do vyso−
koškolského vzdelávania je jedným zo zá−
kladných atribútov jeho úspešného fungova−
nia“ (s. 12).Vzdelávanie je investícia, ktorú
celá spoločnosť vynakladá v záujme nado−
budnutia konkrétnych ekonomických, ale aj
neekonomických hodnôt. Podstata objekti−
vizácie výdavkov na vzdelávanie spočíva v
podpore tých vzdelávacích aktivít, ktoré pri−
nesú potenciálne najvyššie ekonomické hod−
noty a v relatívne najkratšom čase. V súčas−
nosti sú finančné prostriedky prideľované
prostredníctvom kapitoly ministerstva škol−
stva prevažne na základe extenzívnych kri−
térií. Systém okrem iného zohľadňuje najmä
počet študentov a absolventov, ekonomickú
náročnosť študijných programov, kvalifikač−
nú štruktúru, počet a úspešnosť doktorandov,
vedeckú činnosť a grantovú úspešnosť. Tieto
kritériá nevytvárajú tlak na vysokú školu, kto−
rá sa síce správa konkurenčne, ale nerešpek−
tuje požiadavky trhu práce. Nezohľadňuje sa
počet nezamestnaných absolventov, čím sa
škola zbavuje zodpovednosti za ponúkaný
vzdelávací program. Prvotným cieľom vyso−
kých škôl nie je zvyšovanie kvality poskyto−
vaných služieb, ale zvyšovanie počtu študen−
tov (s. 13). Ako sa dostať z tohto začarované−
ho kruhu? Čiastočnú odpoveď nájdeme u au−
tora, ktorý objektivizáciu výdavkov na vyso−
koškolské vzdelávanie zahŕňa do štyroch
okruhov. Bližšie o tom na s. 12 – 17.

Slovenská vysokoškolská veda a základ−
ný výskum (v kontexte plnenia lisabonskej
stratégie pre oblasť základného výskumu).
Veda a výskum sú dnes základnou súčasťou
organizovanej spoločnosti, ako zdroj poznat−
kov a vedomostí. Tvoria špecifický samostat−
ný sektor, s vlastnou organizáciou, spôsobom
financovania, výsledkami a výstupmi. Auto−
ri článku – doc. RNDr. I. Ostrovský, CSc., a
prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. z Univerzi−
ty Komenského v Bratislave nás oboznamu−
jú so stagnáciou Slovenska v oblasti vedy a
základného výskumu a s problematikou se−
lektívnej podpory základného výskumu na

univerzitách (inštitucionálna, organizačná,
personálna a finančná selekcia) a tiež s in−
tegráciou výskumu v centrách a s podporou
budovania výskumnej infraštrukúry (pozri s.
18 – 24). Prílohu tvoria tabuľky stručného po−
rovnania výkonnosti vysokých škôl v základ−
nom výskume (spracoval prof. RNDr. D. Ka−
niansky, DrSc., Prír. fak. UK v Bratislave).

Zo správy o činnosti akreditačnej komisie
SR (od vymenovania v roku 2002 do apríla
2004) vyberáme: akreditačná komisia ako po−
radný orgán vlády vypracúva pravidelne sprá−
vu o svojej činnosti a predkladá ju vláde. Sprá−
va obsahuje informácie o plnení úloh, údaje o
finančných prostriedkoch použitých na činnosť
a odporúčania na zvýšenie vzdelávacej, vý−
skumnej, vývojovej, umeleckej kvality a ďalšej
tvorivej činnosti vysokých škôl. Akreditačná
komisia má 21 členov a hlavnými zásadami
jej činnosti sú nezávislosť, objektívnosť, nestran−
nosť a profesionálnosť. Ťažisko činnosti komi−
sie je v práci pracovných skupín, v ktorých je
približne štyristo našich i zahraničných exper−
tov. Akreditačná komisia nie je zastupiteľský
orgán vysokých škôl a preto na zvýšenie infor−
movanosti o jej práci prispieva aj jej interneto−
vá stránka www.akredkom.sk. Obsahuje
programy a zápisnice zo zasadnutí, opisy štu−
dijných odborov, prerokované a prerokúvané
žiadosti a ďalšie informácie. V článku prof. Ing.
P. Návrata, PhD. – predsedu Akreditačnej ko−
misie vlády SR sa dozvedáme o niektorých
problémoch slovenského vysokého školstva z
hľadiska akreditačnej komisie a uvádzajú sa aj
odporúčania komisie na zvýšenie vzdelávacej,
výskumnej, vývojovej, umeleckej kvality a ďal−
šej tvorivej činnosti vysokých škôl (s. 26 – 33).

Aká je vysokoškolská príprava budúcich
učiteľov? Platí ešte stále fakt, že absolventi
pedagogických fakúlt majú nedostatočný pro−
fesijný výcvik, majú nedostatočnú spôsobilosť
vychovávať žiakov, nie sú pripravení na roly
triednych učiteľov, že vzdelávanie učiteľov je
stále príliš verbálne, vzdialené od reálnych
problémov pedagogickej praxe? Čo sa zme−
nilo od tohto konštatovania na Fórume peda−
gogiky 2001? Nad tým sa zamýšľa vo svojom
článku prof. PhDr. E. Petlák, CSc., na s. 33 –
37 (Pedagogická fakulta UKF v Nitre).

Pedagogicko−psychologická prax budúcich
učiteľov prírodovedných predmetov.  PhDr. S.
Kontírová z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach sa vo svojom článku zaoberá prie−
bežnou pedagogicko−psychologickou praxou,
ktorej sa zúčastnili v akademickom roku 2004/
2005 kandidáti učiteľstva prírodovedných pred−
metov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Koši−
ciach. „Bola zameraná na získanie bezprostred−
ných informácií o vybraných pedagogicko−di−
daktických aspektoch reálnej školskej praxe,
práce učiteľov a žiakov vo vyučovaní prírodo−
vedných predmetov v základnej a strednej ško−
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le, konfrontáciu a integráciu teoretickej a prak−
tickej zložky pedagogicko−psychologického
profesijného vzdelávania, prehĺbenie motivá−
cie študentov na ďalšie štúdium pedagogických
a psychologických disciplín a cieľavedomé
osvojovanie a rozvíjanie vybraných profesij−
ných spôsobností. V oblasti špecifických cie−
ľov bol v popredí nácvik percepcie, presnosti
registrácie a interpretácie psychologických a pe−
dagogických javov v školskej praxi, rozvoj psy−
chologického a pedagogického vnímania a
myslenia“ (s. 38). Takmer 60% študentov ex−
plicitne hodnotilo prax kladne. O konkrétnej
analýze priebehu praxe, o jej prínose pre štu−
dentov, o rezervách a korekciách pri jej orga−
nizácii a realizácii v ďalších akademických ro−
koch sa môžete dozvedieť v tomto čísle časo−
pisu ACADEMIA na s. 38 – 42.

Európsky učiteľ jazykov roka 2005. Pi−
lotná aktivita Európskej komisie v jazykovom

vzdelávaní. PhDr. M. Paveleková z Národ−
nej agentúry programu Leonardo da Vinci na
Slovensku okrem iného nás oboznamuje (na
s. 42 – 43) s cieľom aktivity Európsky učiteľ
jazykov roka – ocenenie jednotlivcov za ich
zaujímavé a inovačné aktivity v oblasti jazy−
kového vzdelávania a jazykovej rôznorodos−
ti. Podrobné informácie o výsledkoch súťaže
Európska značka roka 2005, Európsky učiteľ
jazykov 2005 a program seminára, organi−
zovaného pri danej príležitosti, vrátane pred−
nášok, sú na webovej stránke: www.saaic.sk/
eu−label. Na seminári bol prezentovaný nový
dokument – Referenčný rámec Európskeho
profilu vzdelávania učiteľov cudzích jazykov,
ktorý je výzvou aj pre všetky slovenské vyso−
ké školy, ktoré pripravujú učiteľov cudzích
jazykov. S jeho pomocou si môžu overiť, či
študijné programy pre učiteľov cudzích ja−
zykov, ktoré ponúkajú, sú porovnateľné s eu−
rópskymi požiadavkami a štandardmi. Celý

referenčný rámec možno nájsť na adrese
www.lang.soton.ac.uk/profile.

Listujeme v štatistike. Uvažujme o úbyt−
ku študentov pri prechode z 1. do 2. roční−
ka.  Autor J. Smida z Ústavu informácií a prog−
nóz školstva v Bratislave si kladie otázku:
komu a čomu prospieva „preosievanie“ štu−
dentov pri postupe do druhého ročníka na
niektorých fakultách? Na mnohých fakultách
je tento rozdiel – úbytok taký veľký, že je
dosť dôvodov zamýšľať sa nad jeho príčina−
mi i dôsledkami (s. 44 – 46).

Rubrika: Kultúra slova. Pravidlo o rytmic−
kom krátení a slová s príponami –ár, −ar, −
áreň, – areň (PaedDr. M. Považaj, CSc. (s.
47 – 48).

Pripravil: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
PrávF UPJŠ


