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Vážení členovia akademickej obce!

Nech mi je dovolené osloviť Vás v tomto, istým spôsobom nepokojnom čase,
ktorý je spôsobený predovšetkým pred a povolebnou atmosférou na našej Alma
mater. Opäť som si zvolil − myslím si, že osvedčenú − formu otvoreného listu známe−
ho pod názvom Quo vadis, Universitas Šafarikiana, i keď tentoraz nebudem písať
o rôznych „neduhoch“ na Univerzite. Vzhľadom na to, že sa blíži koniec môjho
funkčného obdobia, chcem týmto spôsobom informovať akademickú obec o tom, čo
dôležité sa urobilo na Univerzite počas môjho pôsobenia vo funkcii rektora UPJŠ.
Vychádzam z toho, čo som sľúbil akademickej obci na predvolebnom zhromaždení
pred štyrmi rokmi a čo bolo neskôr rozpracované v Dlhodobom zámere Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2004 až 2010.

Hneď úvodom považujem za potrebné zdôrazniť, že úspechy považujem za
výsledok kolektívneho snaženia sa akademického vedenia Univerzity a ďalších
spolupracovníkov z manažmentu UPJŠ, pokiaľ však ide o prípadné neúspechy,
nemám problém si ich pripísať na vlastné „tričko“.

Priznám sa, že som nejaký ten čas premýšľal nad štruktúrou uvedeného listu.
Nakoniec som sa rozhodol pre ono „klasické“ členenie pôsobenia vysokej školy na
vysokoškolské vzdelávanie a starostlivosť o študentov, vedu a výskum a medzinárod−
né vzťahy, k čomu pridávam poznámky o akademickom živote na UPJŠ, o rozvo−
jových aktivitách, o hospodárení na UPJŠ a list uzatvorím problematikou riadenia
UPJŠ.
I. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ŠTUDENTOV
1. Reakreditácia doterajších a akreditácia nových študijných programov.

Počas celého štvorročného funkčného obdobia Univerzita vytvárala podmienky
pre rozširovanie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu s cieľom umožniť zvyšo−
vanie počtu študentov prijímaných na Univerzitu. Za tým účelom Univerzita
ponúkala atraktívne študijné programy, inovované v súlade s potrebami spoločenskej
praxe a prispôsobované novým, rodiacim sa podmienkach európskeho trhu práce.

Zámerom Univerzity v uplynulých rokoch bolo v prvom rade postupne akredi−
tovať nové študijné programy všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania, a to aj
medziodborového charakteru, ktoré reagujú na požiadavky spoločenskej praxe. Ešte
v priebehu akademického roka 2003/2004 Univerzita požiadala o reakreditáciu do−
vtedajších študijných programov a o akreditáciu nových študijných programov, usku−
točňovaných na fakultách, neskôr však aj na Univerzite. V žiadnom prípade nešlo
o jednoduchú záležitosť, ale o množstvo hodín, ktoré museli akademickí funkcionári
na Univerzite i fakultách stráviť nad prípravou písomných materiálov.
Ku koncu apríla 2007 má Univerzita akreditované:

− 63 bakalárskych študijných programov
− 65 magisterských študijných programov
− 2 doktorské študijné programy
− 38 doktorandských študijných programov.
Aj keď sa to nedá celkom objektívne porovnať s akademickým rokom

2003/2004, predsa chcem uviesť údaje spred 4 rokov, týkajúce sa akreditovaných
študijných odborov:

− I. stupeň vysokoškolského vzdelávania − 7 študijných odborov
− II. stupeň vysokoškolského vzdelávania − 10 študijných odborov
− III. stupeň vysokoškolského vzdelávania − 24 študijných odborov.
Z týchto čísiel je na prvý pohľad zreteľné, že v porovnaní s rokom 2003 došlo

k zásadnému nárastu počtu akreditovaných študijných programov všetkých troch
stupňov vysokoškolského vzdelávania. Získanie akreditácie na ďalšie študijné prog−
ramy najmä doktorandského štúdia by malo byť zárukou, že naša Univerzita je
schopná konkurovať v oblasti vedy a výskumu iným vysokoškolským a akademickým
ustanovizniam. Významne bol pritom podporovaný interdisciplinárny charakter štú−
dia, ktorý znamená širšiu spoluprácu medzi jednotlivými študijnými odbormi. Týka
sa to najmä štúdia filologických disciplín, filozofie, psychológie, atď. v kombinácii
s prírodovednými disciplínami.

O tom, že tretí stupeň doktorandského štúdia je v centre pozornosti akademické−
ho vedenia Univerzity svedčí i realizácia projektu Európskeho sociálneho fondu na
podporu doktorandov, ktorý sa začal uskutočňovať koncom roka 2006. 

Ťažisko práce v oblasti reakreditácie a akreditácie bolo predovšetkým na fakul−
tách. Vedeniam fakúlt na čele s pani dekankou a pánmi dekanmi chcem poďakovať
za prácu, ktorú v tomto smere odviedli. Iste to nebolo ľahké a ani jednoduché. Podiel

akademického vedenia Univerzity na úspešnom zvládnutí procesu akreditácie mož−
no vidieť predovšetkým v dôraze na formálno−právnu stránku dodržiavania pravidiel
predkladania študijných programov na akreditáciu. Toto sa prejavilo aj v tom, že
naša Univerzita sa v hodnotení úspešnosti akreditácie umiestnila medzi najlepšími
vysokými školami na Slovensku. 

Oveľa zásadnejší podiel akademického vedenia Univerzity však treba vidieť
v akreditácii nových študijných programov uskutočňovaných na univerzitnej úrovni.
V priebehu akademického roka 2004/2005 a 2005/2006 som ako rektor požiadal po−
stupne Akreditačnú komisiu vlády SR o posúdenie študijných programov a o právo
udeľovať absolventom študijných programov zodpovedajúce akademické tituly v prí−
pade takmer päťdesiatich nových študijných programov na univerzitnej úrovni.
Z nich bolo zatiaľ akreditovaných 43 študijných programov. Išlo o študijné programy,
ktoré tvorili v tom čase základ pre zriadenie Ústavu filologických a sociálnych vied
UPJŠ. Tým, že došlo k akreditácii týchto študijných programov a na ich základe aj
k zriadeniu spomínaného Ústavu, sa začala reviviscencia našej Univerzity ako kla−
sickej univerzity, ktorá plní svoje poslanie nielen v oblasti medicíny a prírodoved−
ných disciplín, informatiky a matematiky, ale aj v spoločensko−vednej a humanitnej
sfére. Som toho názoru, že naša Univerzita − ako pokračovateľka tradícií vysokoškol−
ského vzdelávania, ktoré v Košiciach položila Universitas Cassoviensis − si zaslúži
takýto rozmer. Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ splnil svoju historickú
misiu a 31. december 2006 sa stal posledným dňom jeho síce krátkej, ale o to
úspešnejšej existencie. Nadišiel čas i šanca pre Filozofickú fakultu...

Výsledkom snaženia Univerzity v oblasti ponuky atraktívnych študijných pro−
gramov bolo zvýšenie počtu prijímaných študentov na Univerzitu. Zatiaľ čo v roku
2003/2004 študovalo na našej Univerzite 5 596 študentov, podľa stavu k 30. aprílu
2007 študuje na Univerzite 6 860 študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.
Z tohto počtu je v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni v dennej forme
spolu 5 838 študentov, z toho 106 študentov cudzej štátnej príslušnosti. Externú
formu štúdia na I. a II. stupni si zvolilo 558 študentov. V doktorandskom stupni v den−
nej forme študuje 175 doktorandov, z toho 3 cudzej štátnej príslušnosti a v externej
forme 289 doktorandov, z čoho sú 5 zo zahraničia. Pedagogické doplňujúce a roz−
širujúce štúdium na Prírodovedeckej fakulte navštevuje 126 študentov.
2. Skvalitnenie študijných, sociálnych a iných podmienok študentov

Som veľmi rád, že môžem konštatovať, že v uplynulých rokoch sa výrazným spô−
sobom skvalitnili študijné, ubytovacie, sociálne, stravovacie a ďalšie podmienky
našich študentov. Odrazilo sa to predovšetkým v oblasti služieb poskytovaných štu−
dentom ubytovaným v študentských domovoch, čo sa prejavilo vo viacerých smeroch:
− došlo k internetizácii priestorov študentských domovov na Medickej ul i Po−

pradskej ul. V tomto smere možno konštatovať, že v týchto študentských
domovoch vznikli e − internáty, pretože všetky bloky sú už vybavené internetom.
In−ternetová sieť si vyžiadala vybudovanie dvoch serverovní a zakúpenie zariade−
nia do nich;

− v roku 2005 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia elektrických rozvodov
v priestoroch A a B bloku na Medickej ul.;

− obnovila sa činnosť Študentskej internátnej rady a študentského rozhlasu (ŠtuR−
Ko). Na základe uvedeného bola v priebehu roka 2006 vykonaná rekonštrukcia
internátneho rozhlasového štúdia a zároveň bola zakúpená nová technika do toh−
to štúdia;

− v roku 2007 bola vykonaná celková rekonštrukcia CAM klubu, ktorý slúži hlavne
pre potreby študentských spoločenských podujatí;

− pre študentov do priestorov kuchyniek boli zakúpené mikrovlnné rúry, nové ply−
nové sporáky a kuchynské drezy; v každom bloku bola umiestnená jedna auto−
matická práčka;

− v priebehu posledných troch rokov boli vykonávané postupné výmeny starých
okien za plastové hlavne v ubytovacích priestoroch;

− do vestibulov blokov boli zakúpené väčšie televízory a zároveň bol obnovený te−
levízny rozvod a signálny príjem;

− v októbri 2005 bola uvedená do prevádzky plne automatizovaná výmenníková
stanica tepla pre celé ubytovacie a stravovacie zariadenie.

Okrem týchto údajov, ktoré poukazujú na kvalitatívny trend v starostlivosti
o ubytovaných študentov, sa v študentských domovoch každoročne vykonávajú prá−
ce maliarskeho a natieračského charakteru v jednom bloku, čím je zachovaný štvor−
ročný „sanitačný“ cyklus.

Quo vadis, Universitas Šafarikiana? - V.
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Univerzita bude aj naďalej venovať zvýšenú starostlivosť o študentov ubyto−
vaných v našich študentských domovoch. Napríklad v priebehu letných prázdnin
v roku 2007 prebehne rekonštrukcia elektroinštalácie C bloku a CAM klubu a takisto
aj výmena starých, drevených okien za plastové na A bloku vrátane vestibulu a ostat−
ných priestorov na Medickej ul. č. 6.

Počas obdobia rokov 2003 až 2007 boli pre študentov poskytované aj rôzne
ďalšie doplnkové služby (pranie a čistenie prideleného posteľného prádla, bolo zakú−
pené aj nové prevádzkové vybavenie, ako napríklad pracovné stoly, stolné lampy,
chladničky, vysávače, žehličky a pod.).

Skvalitneniu stravovacích služieb napomohlo od 29. eptembra 2006 zavedenie
nového stravovacieho modulu Kredit 7 prostredníctvom využitia výpočtovej tech−
niky. Týmto systémom sa zlepšil proces objednávania stravy študentmi a zamest−
nancami Univerzity, čím sa zvýšil aj počet stravovaných študentov z 20 % na 30 %.
Zároveň možno povedať, že sa zlepšila aj kvalita stravy. 

V súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia v priestoroch bývalej kuchyne na
Medickej ul. č. 6, kde bude umiestnená univerzitná knižnica, ktorá by mala byť
veľkým prínosom hlavne pre ubytovaných študentov.

Univerzita vytvorila podmienky aj pre zavedenie registra študentov, ktorý sa stal
dôležitým nástrojom informujúcim o štruktúre študentov UPJŠ na celouniverzitnej
úrovni a využiteľným aj pre manažment UPJŠ, pre získanie údajov o uplatnení absol−
ventov v praxi a na udržiavanie kontaktu s absolventmi Univerzity. 

Univerzita v uplynulom období prijala opatrenia, aby každý študent mal od aka−
demického roku 2004/2005 k dispozícii študentský preukaz, ktorý plní funkciu iden−
tifikačnej karty oprávňujúcej na vstup študenta do priestorov Univerzity, ale bude aj
jeho ubytovacím, stravovacím a knižničným preukazom i podkladom pre akcepto−
vanie a pre prípadné poskytovanie zliav na mestskú verejnú, autobusovú a železnič−
nú dopravu.
3. Mobilita študentov

V uplynulom období vytváralo akademické vedenie Univerzity podmienky pre
efektívnejšiu a širšiu mobilitu študentov. Toto bolo a ostáva jednou z prioritných úloh
Univerzity v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Vzostup mobilít študentov ukazu−
je nasledovný prehľad:
− v akademickom roku 2003/2004 vycestovalo do zahraničia za účelom štúdia 52

študentov, a to spolu do 8 štátov Európy. V rovnakom období v rámci študent−
ských mobilít študovalo na fakultách Univerzity 7 študentov zo zahraničia, z toho
na Lekárskej fakulte 3 a na Prírodovedeckej fakulte 4 študenti;

− v akademickom roku 2006/2007 vycestovalo do zahraničia za účelom štúdia 82
študentov, a to spolu do 13 štátov Európy. V rovnakom období v rámci študent−
ských mobilít študovalo na fakultách Univerzity 24 študentov zo zahraničia,
z toho na Lekárskej fakulte 4 študenti, na Prírodovedeckej fakulte 8 študenti, na
Právnickej fakulte 9 študenti, na Fakulte verejnej správy 1 študent a na Filozofickej
fakulte 2 študenti (zo Španielska, Turecka, Poľska a Grécka).

Žiaľ, nádej, ktorú som vkladal pri svojom nástupe do vytvorenia Fondu mobili−
ty, do ktorého budú každoročne vyčleňované prostriedky v rámci rozpočtu
Univerzity, príp. prostriedky z ďalších zdrojov, sa mi okrem formálno−právnej stránky
týkajúcej sa vytvorenia fondu, nepodarilo splniť. Problém spočíva v tom, že finančné
prostriedky prideľované Univerzite v uplynulých rokoch v rámci štátnej dotácie
nepostačovali ani na krytie bežných prevádzkových potrieb.

II. VEDA A VÝSKUM
Univerzita v uplynulých takmer štyroch rokoch sústredila svoje úsilie v oblasti

vedy a výskumu predovšetkým na:
− zvýšenie kvality a efektívnosti,
− podporu interdisciplinarity a integrácie výskumu na Univerzite,
− dôraz na získavanie medzinárodných vedeckých projektov,
− podporu vytvárania univerzitných centier excelentnosti,
− podporu mladých výskumných pracovníkov,
− vytváranie podmienok pre vznik nových odborov doktorandského štúdia,
− motiváciu riešiteľov grantových projektov,
− zjednocovanie kritérií pre inauguračné konanie a obsadzovanie funkčných

miest profesorov,
− zavedenie systému autoevaluácie všetkých pracovísk Univerzity ako predpo−

kladu pre evaluáciu na národnej a medzinárodnej úrovni.
Uvedené aktivity boli chápané ako predpoklad pre naplnenie kľúčového cieľa,

ktorým bolo a stále zostáva zaradenie Univerzity medzi výskumné univerzity. Pre
proces transformácie našej Univerzity na výskumnú univerzitu bolo potrebné stano−
viť transparentné kritériá hodnotenia vedeckej činnosti, v ktorých by sa zohľadnila
predovšetkým kvalita a „merateľnosť“ vedeckých aktivít v domácom aj medzinárod−
nom kontexte, náročnosť kritérií pre získavanie titulu docent a profesor, ako aj kvali−
ta a rozsah doktorandského štúdia, s následným formovaním vedeckej školy a jej
ohlasom. Pre objektívnosť situácie však treba pripomenúť, že návrh novely zákona
o vysokých školách, ktorý v týchto dňoch prerokúva Národná rada SR, vychádza
z iného členenia vysokých škôl, než doterajšie znenie zákona, ktoré pozná termín
„výskumná univerzita“.

V uvedenom kontexte Univerzita vytvorila podmienky predovšetkým pre:
− zavedenie projektu Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity pre

mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov
a doktorandov v dennej forme štúdia. Projekt VVGS bol zavedený v roku 2004.
s účinnosťou od 15. marca 2004. V rámci prvej výzvy na podávanie projektov
bolo vybraných 21 projektov, pričom boli pridelené finančné prostriedky vo
výške 500 tis. Sk. Podarilo sa naplniť aj jeden z cieľov grantového systému, a to
interdisciplinaritu (5 riešiteľských tímov malo zastúpenie z rôznych fakúlt a pra−
covísk Univerzity). V januári 2006 začala realizácia druhej výzvy tohto
grantového systému, do ktorého bolo vybraných 33 úspešných projektov v cel−
kovom objeme finančných prostriedkov 730 tis. Sk;

− vytvorenie centier excelentnosti (CEX) na Univerzite a ich inštitucionalizáciu.
V roku 2006 boli na Univerzite zriadené 3 univerzitné centrá excelentnosti, a to

Centrum excelentnosti pre individualizáciu protinádorovej terapie, Centrum
fyziky veľmi nízkych teplôt a Centrum pre výskum spoločenských aspektov
zdravia. Centrá excelentnosti majú za cieľ podporovať integrované univerzitné
prístupy orientované na excelentné osobnosti a výskumné tímy;

− stanovenie jednotných kritérií pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov
na UPJŠ. Jednotné Kritériá na získanie vedecko−pedagogických titulov docent
a profesor boli na Univerzite schválené Vedeckou radou UPJŠ v roku 2005. Ná−
sledne Univerzita podala 24 žiadostí o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
v študijných odboroch.
Čo by som chcel ešte v rámci tejto časti osobitne zvýrazniť, to je nárast počtu

riešených vedecko−výskumných projektov, čomu zodpovedá aj stúpajúci objem
finančných prostriedkov poskytnutých grantovými agentúrami. Dokumentujú to tieto
údaje: 

− v roku 2004 riešili učitelia Univerzity 171 projektov, na ktoré boli pridelené
finančné prostriedky v sume presahujúcej 53,5 mil. Sk;

− v roku 2005 sa na Univerzite riešilo 215 projektov. Na ich riešenie získala
Univerzita finančné prostriedky vo výške 63,8 mil. Sk;

− v roku 2006 sa na Univerzite riešilo už 249 projektov s celkovou finančnou
dotáciou vo výške 87 mil. Sk.
Riešenie grantových projektov sa prirodzene prejavilo aj v náraste počtu a kvali−

ty vedeckých výstupov.
Uvedené údaje sú prirodzene výsledkom aktivity našich fakúlt a jej učiteľov

a výskumných pracovníkov. Avšak nemožno v tom nevidieť ani sústavný tlak z úrov−
ne akademického vedenia Univerzity na skvalitnenie a rozvoj vedy a výskumu v aka−
demickom prostredí Alma mater.  

V roku 2006 a v prvej polovici tohto roku vedenie Univerzity venovalo veľkú
pozornosť prípravným podujatiam zameraným na čerpanie finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov EÚ, predovšetkým pre oblasť Dobudovania a skvalitne−
nia prístrojovej výskumnej infraštruktúry. Univerzita sa spolupodieľala na založení
Združenia právnických osôb KOŠICE IT VALLEY, ďalej sa zúčastňovala prípravných
prác smerujúcich k vzniku Východoslovenského centra progresívnych materiálov
a rozvinula aj spoluprácu s Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany. 

III. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
V uplynulom období bolo jedným zo strategických zámerov Univerzity posilňo−

vanie medzinárodnej dimenzie činnosti Univerzity. Tento zámer sa stal mimoriadne
aktuálnym najmä po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a začlenením sa
slovenských vysokých škôl do spoločného európskeho vysokoškolského priestoru.
V tomto smere Univerzita venovala mimoriadnu pozornosť predovšetkým týmto
otázkam:

− rozvoju študentských a učiteľských mobilít;
− rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti realizácie spoločných vedeckých

projektov, spoločných projektov vysokoškolského vzdelávania, medzinárod−
ných mobilít študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov, vydávania
spoločných diplomov, vytvárania podmienok pre štúdium zahraničných študen−
tov, atď.;

− nadviazaniu nových kontaktov s inými univerzitami. Boli podpísané zmluvy
s Univerzitou v Bialymstoku, Univerzitou v Rzesowie, Univerzitou vo Viľnjuse
a sú pripravené podmienky pre nadviazanie zmluvných vzťahov s Assumption
Univerzitou v Bangkoku, Univerzitou v Sankt Peterburgu, atď.
Za významný počin Univerzity treba považovať skutočnosť, že Alma mater sa

v januári 2004 stala plnoprávnym individuálnym členom Európskej asociácie uni−
verzít (EUA). Táto iniciatíva otvorila možnosti pre rovnocennú účasť Univerzity pri
tvorbe a realizácii európskej politiky vo vysokoškolskom vzdelávaní. Plnoprávne
členstvo v EUA vytvára podmienky pre vzájomné porovnávanie úrovne vzdelávania
a pre medzinárodnú evaluáciu. Ako vážení čitatelia iste dobre vedia, Univerzita P. J.
Šafárika v Košiciach vstúpila v roku 2006 do procesu medzinárodnej inštitucionálnej
evaluácie v rámci medzinárodného evaluačného programu EUA, a to procesom
autoevaluácie, prípravy a spracovaním sebahodnotiacej správy ako podkladu pre
medzinárodný evaluačný tím. V dňoch 18. až 20. apríla 2007 sa uskutočnila aj prvá
pracovná návšteva evaluačného tímu z EUA a v polovici októbra 2007 očakávame
ďalšiu pracovnú návštevu tímu evaluátorov z EUA.

V roku 2004 sa Univerzita stala aj členom Združenia Región Karpaty − Karpatský
Euroregión.

V roku 2006 pripravilo vedenie Univerzity spolu s Kanceláriou projektov už
spomínaný projekt Európskeho sociálneho fondu na podporu doktorandov, ktorý
získal výraznú finančnú podporu a začal sa realizovať koncom roka 2006. Tento pro−
jekt má aj významnú medzinárodnú dimenziu.

Okrem členstva v EUA sa UPJŠ stala aj členom ďalších medzinárodných aka−
demických asociácií (ACRU, DRC). Na pôde Univerzity má sídlo niekoľko medzi−
národných inštitúcií, resp. organizačných zložiek Univerzity, ktoré majú takýto
rozmer − Rakúska knižnica, Európske dokumentačné centrum, Ústav európskeho
práva a v roku 2006 bolo na základe podpísaného Memoranda s Britskou Radou
zriadené skúškové centrum pre záujemcov o zvýšenie jazykovej kvalifikácie, a to
nielen z Univerzity, ale aj pre širokú verejnosť v regióne.

Univerzita sa výrazným spôsobom podieľala aj na realizácii rôznych medzi−
národných projektov v rámci EUA. Napríklad v roku 2006 boli ukončené tri projek−
ty za účasti UPJŠ: EUA Quality Culture Round II: QUALITY OF DOCTORAL EDU−
CATION; EUA Quality Culture Round III: WOMEN IN UNIVERSITIES: RESEARCH,
TEACHING AND LEADERSHIP a Creativity in higher education: CREATIVE HIGHER
EDUCA−TION INSTITUTIONS − STRUCTURES AND LEADERSHIP.

IV. AKADEMICKÝ ŽIVOT NA UPJŠ
Môžem s pokojným svedomím napísať, že za uplynulé štyri roky možno hovoriť
o výraznom kvalitatívnom vzostupe akademického života na Alma mater. Prispeli
k tomu viaceré iniciatívy.
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V prvom rade chcem spomenúť myšlienku organizovať Akademické dni UPJŠ
v dvoch častiach − jarnej a jesennej, ktoré vlastne časovo spadajú do obdobia, kedy
Univerzita funguje naplno, t.j. v období výučby.  Len pre pripomenutie si:

− jesenné časti Akademických dní UPJŠ sa konali v dňoch 7. − 19. novembra 2003,
9. − 24. novembra 2004, 31. októbra 2005 − 18. novembra 2005 a 31. októbra −
18. novembra 2006; 

− jarné časti Akademických dní UPJŠ sa konali v dňoch 12. − 17. apríla 2004,
1. apríla 2005 − 10. júna 2005, 1. marca 2006 − 6. júna 2006 a v tomto roku pre−
biehajú od 16. apríla do 8. júna 2007.
Uvedené časové rozpätia treba samozrejme chápať iba v zmysle inštitucionál−

nom, pretože niektoré sprievodné akcie prekračovali tento časový rámec. Skôr je
zaujímavejšou otázka obsahového zamerania týchto dní. Boli to rôzne podujatia, ako
koncerty vážnej hudby v Štátnej filharmónii Košice, resp. divadelné predstavenie
v Štátnom divadle, prijatia najlepších študentov UPJŠ rektorom pri príležitosti Dňa
boja za slobodu a demokraciu, predstavovanie nových profesorov a docentov našej
Alma mater, slávnostné odovzdávanie diplomov „philosophiae doctor“ absolventom
doktorandského štúdia, profesorské prednášky v rámci Klubu profesorov, športové
súťaže v sálovom futbale, badmintone, volejbale, šachu, nohejbale, streetbale, aero−
biku a iných atraktívnych športoch, atď. 

Osobitne rád by som spomenul slávnostné akcie konané v rámci Akademických
dní UPJŠ:

− slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ a vedeckých rád fakúlt pri príležitosti
45. výročia založenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konané dňa
19. novembra 2004,

− slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ a vedeckých rád fakúlt venované 210.
výročiu narodenia P. J. Šafárika, konané dňa 13. mája 2005,

− oslavy 210. výročia narodenia P. J. Šafárika v Kobeliarove dňa 14. mája 2005,
− uctenie si pamiatky 145. výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, ktoré sme si pri−

pomenuli dňa 26. júna 2006 v jeho rodnej obci − v Kobeliarove. Súčasťou piet−
nej spomienky bolo aj kladenie vencov k Pamätnému domu P. J. Šafárika,

− slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ, vedeckých rád fakúlt UPJŠ a vedec−
kých rád ostatných košických vysokých škôl venované oslavám 350. výročia
založenia Universitas Cassoviensis, konané dňa 26. februára 2007.
Milé rozpomienky mám aj na − zatiaľ dva − Juniálesy, konané dňa 10. júna 2005

a dňa 2. júna 2006. Ten tretí nás čaká už onedlho − 1. júna 2007. Aj touto cestou naň
pozývam všetkých zamestnancov Alma mater.

Ako ďalšiu iniciatívu môžem spomenúť kreovanie Klubu profesorov, ktorý nemal
v tom čase obdobu na Slovensku. Nie som si istý, či aj v súčasnosti nie je jediným
takýmto čestným združením na slovenských vysokých školách.

Klub profesorov vznikol na svojom úvodnom zasadnutí dňa 18. novembra 2003
v rámci jesennej časti Akademických dní UPJŠ. Klub profesorov predstavuje čestné
združenie bez právnej subjektivity, združujúce profesorov našej Univerzity, ktorí sa
aspoň dvakrát do roka stretávajú a okrem profesorských prednášok majú možnosť
diskutovať o problémoch Univerzity, vysokého školstva a hľadať a navrhovať riešenie
problémov. Má za cieľ pôsobiť ako intelektuálna a spoločenská autorita.

Celkovo sa za uplynulé necelé štyri roky uskutočnilo 6 zasadnutí Klubu profe−
sorov, na ktorých odzneli veľmi zaujímavé a podnetné myšlienky predovšetkým
z radov našich profesorov.

Akademický život na Univerzite by bol dosť anonymný, keby Univerzita neve−
novala dostatočnú pozornosť svojej internetovej stránke a ďalším formám propagá−
cie. Rád pripomeniem, že 20. septembra 2004 bola otvorená nová webová stránka
Alma mater vo veľmi kvalitnej štruktúre s atraktívnym dizajnom. Propagácia aka−
demického života na Univerzite v uplynulých rokoch však bola realizovaná aj inými
formami, ako napríklad prostredníctvom univerzitného časopisu UNIVERSITAS
Šafarikiana, ktorý opäť začal pravidelne vychádzať, ďalej prostredníctvom rôzneho
nového propagačného materiálu, dokumentáciou o Univerzite v tlačovej forme,
prezentáciou v širokej verejnosti a pod.

Za uplynulé roky si rád spomínam aj na moje pravidelné novoročné stretnutia
s bývalými rektormi UPJŠ, ktoré boli pre mňa stále zdrojom inšpirácie a podnetom na
skvalitnenie mojej práce. Dúfam, že som nimi založil istú tradíciu, ktorá bude
pokračovať aj naďalej.

A aby som nezabudol, som veľmi rád, že sa na Univerzite obnovila činnosť aka−
demického súboru piesní a tancov AKADEMIK.

V. ROZVOJ A HOSPODÁRENIE
Od nástupu do funkcie rektora som považoval za jednu zo svojich priorít kom−

plexný rozvoj Univerzity a jej hospodárenie. Tieto oblasti sa stali prioritnými
v mojom ponímaní riadenia Univerzity. 

Na tomto mieste chcem spomenúť skutočne iba najdôležitejšie rozvojové akti−
vity, ktoré sa podarilo realizovať a ktoré by mali pre budúcnosť výrazným spô−
sobom ovplyvňovať smerovanie Univerzity. Išlo o:

− zriadenie Ústavu filologických a sociálnych vied v roku 2005, na ktorého zákla−
doch vznikla aj Filozofická fakulta,

− zriadenie Filozofickej fakulty ku dňu 1. januára 2007, 
− zriadenie Ústavu vzdelávania v Rožňave v roku 2006,
− získanie priestorov po bývalej KDN.

Prirodzene, že rozvoj sa týka všetkých funkcií Alma mater, teda aj oblasti
vysokoškolského vzdelávania (najmä tvorba a akreditácia nových študijných pro−
gramov, uskutočňovaných nielen na fakultách, ale už aj na univerzitnej úrovni),
informačných a komunikačných technológií, komplexného riešenia postavenia aka−
demickej knižnice v akademickom priestore Univerzity, obnovy, údržby a rekon−
štrukcie objektov areálu Univerzity, definitívneho riešenia profilácie súčasného
Ústavu vzdelávania v Rožňave za spoluúčasti ostatných fakúlt a optimalizácie orga−
nizačnej štruktúry a funkčných vzťahov s cieľom zefektívnenia ekonomiky
Univerzity. Napríklad aktivity v oblasti informačno−komunikačných technológií
v hodnotenom období boli zamerané na rozvoj informačnej a komunikačnej
infraštruktúry, na vývoj a implementáciu nových informačných systémov, rozvoj

e − vzdelávania, služby verejnosti, implementáciu VoIP − IP telefónie a na ďalšie
aktivity.

Oblasť hospodárenia bola jednou z najzložitejších v uplynulých štyroch rokoch.
Mohol by som povedať, že táto oblasť je podľa zákona o vysokých školách
záležitosťou kvestora a nie rektora. Ak však nastúpite do funkcie a takmer dva roky
nemáte kvestora, pretože sa v jedno zimné ráno dozviete, že zo dňa na deň je
dlhodobo práceneschopný, tak Vám nič iné neostáva...

Zložitosť vzťahov v oblasti hospodárenia Univerzity na počiatku môjho
funkčného obdobia dokumentuje fakt, že rozpočet na rok 2003 bol schválený vtedaj−
ším Akademickým senátom UPJŠ ako schodkový s plánovanou stratou takmer 33 mil.
Sk. Hospodárenie univerzity za rok 2003 bolo ukončené síce stratou 30 mil. Sk,
avšak za necelý polrok sa podarilo zabezpečiť zníženie straty o temer 3 mil. Sk.
Dosiahnutý výsledok, aj napriek tomu, že išlo o stratu, hodnotím ako začiatok
ozdravného procesu na Univerzite, ktorý však bude mať ešte dlhé trvanie. Boli pri−
jaté viaceré úsporné a reštriktívne opatrenia (napríklad príkaz rektora na realizáciu
úsporných opatrení pri používaní služobných telefónnych liniek a mobilných tele−
fónov pre služobné účely zamestnancami, rozhodnutie rektora o organizačných
zmenách, zrušení pracovných miest a znížení stavu nepedagogických zamestnancov
na R, VaPP, IP a ÚZ UPJŠ, rozhodnutie rektora o organizačných zmenách, zrušení
pracovných miest a znížení stavu vysokoškolských učiteľov na KJ a KTV a pod.).
Realizáciou týchto rozhodnutí sa dosiahla celková úspora pracovnej sily o 34
zamestnancov. Toto všetko viedlo k tomu, že predchádzajúci Akademický senát
UPJŠ už na rok 2004 schválil vyrovnaný rozpočet. Za jeden rok sa podarilo takmer
nemožné. Ďalšie roky v oblasti hospodárenia, aj zásluhou enormného úsilia zamest−
nancov, sa pri celkovom finančnom podhodnotení pôsobenia Univerzity niesli už
v znamení v podstate vyrovnaného hospodárenia.

Za uplynulé štyri roky vzrástla hodnota nehnuteľného majetku našej Univerzity
o sumu 167 278 tis. Sk, pričom v tejto čiastke nie je zahrnutá suma predstavujúca
prvú splátku za objekt KDN vo výške 55 635 tis. Sk.

Finančné, materiálne i personálne problémy však Univerzite robí implementácia
nového ekonomicko−informačného systému FIS (projekt SOFIA) v rámci postupného
zavádzania jednotného informačného systému na slovenských vysokých školách
podporovaného Ministerstvom školstva SR. Tento projekt, ktorý Univerzita bola núte−
ná implementovať, rovnako ako ostatné vysoké školy na Slovensku, zatiaľ prináša
viac starostí ako uľahčenia práce. Preto ho nateraz vnímam skôr ako „nutné zlo“ než
v chápaní jednoznačnej pomoci pre Univerzitu. 

VI. RIADENIE 
Uplynulé takmer štvorročné obdobie bolo v tejto sfére poznamenané prípravou

strategických dokumentov, akými bol najmä Dlhodobý zámer Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2004 až 2010, ktorý schválila Vedecká rada UPJŠ
ešte v roku 2004 a nový Štatút UPJŠ, ktorý schválil Akademický senát UPJŠ začiatkom
roku 2007 a v súčasnosti je na registrácii na Ministerstve školstva SR.

Nechcem byť neskromný, ale v tejto oblasti Univerzita urobila veľký kus práce
aj zásluhou toho, že akademické vedenie Univerzity, Kolégium rektora, Vedecká
rada UPJŠ a iné orgány mali počas takmer štyroch rokov pravidelné zasadania
s vopred, na celý akademický rok, stanoveným programom.

K pravidelnosti práce týchto orgánov, ako aj k viac či menej bezproblémovému
chodu Univerzity v uplynulých rokoch prispelo aj prijatie celého radu nových doku−
mentov, napríklad Programového vyhlásenia vedenia UPJŠ v Košiciach na obdobie
rokov 2003 až 2007, Rokovacieho poriadku Vedeckej rady UPJŠ, Pravidiel pre
udeľovanie Zlatej medaily Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Striebornej
medaily Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pravidiel pre udeľovanie čest−
ného titulu „doctor honoris causa“, Kritérií pre obsadzovanie miest hosťujúcich pro−
fesorov a hosťujúcich docentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Postupu pri udeľovaní čestného titulu „profesor emeritus“ na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, rozhodnutie o určení obsahu inauguračného spisu, rozhodnu−
tie o postupe pri uzatváraní zmlúv a pod.

Po formálno−právnej stránke malo veľký význam pre Univerzitu rozhodnutie,
ktoré som prijal na začiatku môjho funkčného obdobia, a to zaviesť jednotný prezen−
tačný štýl, ktorým sa Univerzita prezentuje nielen vo vnútri, ale aj navonok smerom
k akademickej a širšej verejnosti.

Za svoj neúspech v oblasti riadenia, ktorý sa však premieta do viacerých sfér dia−
nia na Alma mater však považujem skutočnosť, že sa mi nepodarilo presvedčiť
Akademický senát UPJŠ o nutnosti zmeniť riadiace a rozhodovacie procesy na
Univerzite v smere ich centralizácie, resp. v zmysle nevyhnutnej integrácie pre−
dovšetkým ekonomických činností. V uvedenom kontexte sa síce Univerzita nedostá−
va do rozporu so zákonom o vysokých školách, ktorý predpokladá riešenie týchto otá−
zok vnútornými univerzitnými predpismi, predovšetkým štatútom vysokej školy, avšak
na strane druhej som hlboko presvedčený o tom, že faktický stav na Univerzite
v oblasti riadenia ekonomických procesov je v nesúlade s viacerými zákonmi ekono−
mickej povahy, ako napríklad so zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi a pod.

Vážení členovia akademickej obce UPJŠ, ak ste si pozorne prečítali pred−
chádzajúce riadky, môžete si urobiť obraz o tom, či sa za necelé štyri roky na Alma
mater urobilo veľa alebo málo. Skôr však než začnete vynášať súdy, vráťte sa
v myšlienkach do obdobia, keď som preberal funkciu rektora UPJŠ a najmä v akom
stave sa vtedy Univerzita nachádzala.

Ďakujem Vám, že ste si našli čas a prečítali tieto riadky. Ďakujem všetkým, ktorí
mi počas môjho funkčného obdobia držali prsty a prejavovali sympatie, ale aj tým,
ktorí mi dávali najavo nespokojnosť. Je to určite lepšie a morálnejšie, ako intrigovať
za chrbtom a do tváre sa usmievať. Obávam sa však, že posledná veta im aj tak nič
nepovie.

V Košiciach dňa 22. mája 2007

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
r e k t o r



Niekoľko otázok pre prof. MUDr. Ladislava Mirossaya,
DrSc., ktorému štvorročné obdobie vo funkcii rektora UPJŠ
v Košiciach na začne 1. augusta 2007:
��  Čo bolo hlavným motívom vašej kandidatúry?
− Prispieť svojou troškou k rozvoju Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika a k posilneniu všeobecného uvedomovania si exis−
tencie univerzitného života v meste.
��  Ako hodnotíte doterajšie pôsobenie rektora UPJŠ
Vladimíra Babčáka?
− Pôsobenie pána rektora Babčáka považujem za úspešné.
Napriek rôznym prekážkam sa jemu a jeho kolegom na pos−
toch prorektorov podarilo presadiť viaceré pozitívne trendy
na univerzite a rozšíriť mnohé aktivity.
��  V januári tohto roku bola zriadená nová fakulta − filo−
zofická. Bol to, podľa vás, dobrý krok?
− O zriadení filozofickej fakulty na pôde UPJŠ sa začalo
diskutovať ešte v roku 1997, hneď po rozdelení pôvodnej
univerzity a vzniku Prešovskej. Z pohľadu univerzity a mesta
to bol určite dobrý krok. Personálne zabezpečenie novej
fakulty je takisto excelentné. Ostáva doriešiť problémy
s priestormi a zabezpečiť strechu nad hlavou.
��  Univerzita plánuje zriadenie aj ďalšej fakulty. Budete pre−
sadzovať túto myšlienku aj naďalej?
− Práve z dôvodov priestorových problémov, ako aj problé−
mov rekonštrukcie nehnuteľností už patriacich univerzite
som zástancom názoru, že nová fakulta môže oficiálne
vzniknúť až vtedy, keď budú vytvorené všetky podmienky. To
neznamená, že na univerzite nemôžu vznikať a prebiehať
nové študijné programy, ktoré môžu byť zárodkom novej
fakulty.
��  Aké zmeny plánujete vo vedení univerzity?
− Hlavné zmeny vo vedení univerzity môžu byť hlavne
v oblasti personálnej a organizačnej. Každý rektor má právo
na výber svojich prorektorov, ktorých podľa súčasnej platnej
legislatívy schvaľuje AS univerzity. Verím, že budem mať
šťastnú ruku pri ich výbere a pochopenie zo strany senátorov.
Po stránke organizačnej je na univerzite najviac skloňovaný
problém centralizácie alebo decentralizácie riadenia. Sú zás−
tanci jedného aj druhého spôsobu, pričom každý má svoje
výhody aj nevýhody. Hneď v úvode svojho funkčného obdo−
bia sa budem musieť v prvom rade dôsledne oboznámiť so
súčasným stavom a po porade s kompetentnými kolegami
rozhodnúť, ktorý spôsob prijať a presadzovať. 
��  Aká je vaša predstava ďalšieho budovania univerzity?
− Univerzitu treba momentálne stabilizovať pri súčasnom
kvalitatívnom rozvoji. Nedoriešené sú mnohé priestorové
a vlastnícke vzťahy, a ako som už spomenul vyššie, chátra−
júce nehnuteľnosti. Na to všetko treba stovky miliónov korún
a jednoznačné stanovenie priorít. Za kľúčové považujem
hľadanie a získanie zdrojov. K tomu má vedenie univerzity
vytvárať maximálne vhodné podmienky pre všetkých tvo−
rivých, ale aj tvoriacich pracovníkov. Bez nich to totiž

nepôjde. Aktivácia každého člena akademickej obce a jeho
zapojenie sa do týchto procesov je základom úspechu
ďalšieho rozvoja univerzity. 
��  Dotkne sa zmena rektora aj študentov?
− Myslím si, že pán rektor Babčák mal snahu vychádzať
a vychádzal v ústrety študentom. Takisto sa o to budem
snažiť aj ja a urobím maximum v rámci svojich možností.
Veď univerzita je tu v prvom rade pre študentov. Netreba
však zabúdať, že bezprostrednejší vplyv na život študentov
má stále fakulta a v prvom rade každý konkrétny pedagóg.
Veď meno celej inštitúcie stojí a padá zásadne na individua−
litách. Dobrých alebo zlých. Slobodných v rozhodovaní
a zodpovedných v konaní. Univerzita však môže podmienky
vytvárať a zlepšovať. Nie však nariaďovať a zväzovať. 
��  Ako si predstavujete ekonomický rozvoj univerzity?
− Veľkou nádejou nás všetkých sú otvárajúce sa možnosti
získania financií z európskych fondov. Veľa sa o tom hovorí
a málo je zatiaľ úplne jasné. Ak to naozaj bude pravda, bude
to jedinečná a neopakovateľná šanca vyšvihnúť sa z momen−
tálnej situácie na kvalitatívne vyššiu úroveň. Okrem toho by
univerzita, teda jej jednotlivé pracoviská a zamestnanci mali
viac rozmýšľať o ďalších alternatívnych zdrojoch financií. Nie
náhodou sa dotácia zo štátneho rozpočtu volá dotáciou.
Pokrýva časť nákladov, to ostatné na dofinancovanie pre−
vádzky a v lepšom prípade na zabezpečenie rozvoja treba
hľadať inde. Ale to zas neurobí len vedenie univerzity bez
pomoci ostatných pracovníkov. 
��  Novela vysokoškolského zákona by mala byť účinná od
nového akademického roka, ktorá hovorí aj o spoplatnení
externého vysokoškolského štúdia. Bude táto forma aj prís−
tupná pre slabšie sociálne vrstvy?
− Externé štúdium na univerzitách by malo byť viac limito−
vané, aby sa nestalo zárobkovým podnikom pri súčasnom
zanedbaní ostatných, zo zákona vyplývajúcich povinností
univerzít (napr. vedecký výskum). Aj návrhových 50 percent
externistov z počtu denných študentov sa mi zdá veľa. Pre
študentov zo slabších sociálnych vrstiev sa ponúkajú
možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych pro−
jektov, nadácií a fondov. Nie je však zrejmé, či by sa z tých−
to zdrojov dali pokryť celkové náklady na štúdium.

Zdroj: denník Korzár
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Akademický senát UPJŠ uznesením č. 37 zo dňa 17.
mája 2007 zvolil kandidáta na rektora Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Kandidátom na rektora UPJŠ je

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Zvolenému kandidátovi blahoželáme a želáme veľa
úspechov v náročnej funkcii.

Výsledky voľby kandidáta na rektora
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach



Dňa 24. apríla 2007 prijal rektor UPJŠ Prof. h. c.
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. zástupcov Fakulty
verejnej správy z Bukurešti.

V dopoludňajších hodinách sa na pôde Rektorátu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočni−
lo pracovné stretnutie rektora UPJŠ s prof. Dr. Lucicou
Matei, dekankou Fakulty verejnej správy v Bukurešti,
prof. Dr. Emilom Balanom, prodekanom Fakulty ve−

rejnej správy v Bukurešti, Dianou Camelia Ianku,
odbornou asistentkou Fakulty verejnej správy v Buku−
rešti a PhDr. Danielom Klimovským z Fakulty verejnej
správy UPJŠ v Košiciach. Účastníci pracovného rokova−
nia sa informovali o postavení a poslaní oboch inštitú−
cií, ako aj o možnostiach spolupráce v rámci progra−
mov Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci a Jean
Monet.
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REKTOR PRIJAL NÁVŠTEVU Z RUMUNSKA

OFIC IÁLNA NÁVŠTEVA REKTORA UPJŠ
NA PÔDE THAJSKÉHO KRÁĽOVSTVA

prof. Dr. Emil Balan, prof. Dr. Lucica Matei, Diana Camelia Ianku Vľavo: predstavitelia Fakulty verejnej správy
Vpravo: Prof.h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Zľava:
rektor UPJŠ a prezident Assumption University

Zľava: prorektorka Thammasat University, veľvyslanec SR v Thajskom krá−
ľovstve V. Pyteľ a rektor Thammasat University

V dňoch 28. februára až 12. marca 2007 uskutočnil rek−
tor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. JUDr.
Vladimír Babčák, CSc. oficiálnu návštevu Univerzity
Assumption a návštevu Univerzity Thammasat v Bangkoku.
Jedná sa o prvú návštevu rektora slovenskej univerzity na
pôde Thajského kráľovstva.

Zahraničná pracovná cesta rektora UPJŠ sa uskutočnila na
pozvanie prezidenta Univerzity Assumption, prof. Bancha
Saenghirana. Počas pracovných stretnutí obaja rektori
vyslovili želanie uskutočňovať v budúcnosti študentské a uči−
teľské mobility, výmenu vedeckých poznatkov a publiko−
vanie vedeckých štúdii v periodikách a časopisoch obidvoch
univerzít.

Počas pobytu v Thajskom kráľovstve mal rektor UPJŠ stret−
nutie aj s rektorom Univerzity Thammasat prof. Dr.
Suraponom Nitikraipotom a prorektorkou pre medzinárodné
veci Univerzity Thammasat prof. Dr. Pimpanou
Vessakosolou. Univerzita Thammasat bola založená v roku
1934 a je druhou najstaršou univerzitou v Thajsku. 

Pri obidvoch rokovaniach bol prítomný aj veľvyslanec SR
v Thajskom kráľovstve Vasiľ Pyteľ. Návštevu rektora UPJŠ
v Košiciach v Thajskom kráľovstve možno považovať za
dôležitý medzník v začatí spolupráce medzi uvedenými uni−
verzitami.
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lenovia Evaluačného tímu prof. Henrik Toft Jensen,
prof. Jiři Holenda, prof. Maxwell Irvine a prof. Fatma Gőktepe
počas svojej návštevy na našej Univerzite absolvovali pra−
covné stretnutia s vedením UPJŠ, zástupcami Akademického
senátu UPJŠ, partnermi z mimouniverzitného prostredia,
dekanom Lekárskej fakulty, dekanom Prírodovedeckej fakul−
ty a dekankou Právnickej fakulty. V rámci návštevy jed−
notlivých fakúlt UPJŠ sa Evaluačný tím stretol s ich zamest−
nancami, ako aj študentmi.

Hlavné myšlienky pracovných stretnutí Evaluačného tímu
so zástupcami UPJŠ:
� predstavenie štruktúry Univerzity, manažmentu kvality

a strategického manažmentu, politika SR vo vzťahu
k vzdelávaniu a výskumu 

� oboznámenie s  procesom autoevaluácie, inštitucionál−
nym rozmerom,   významom autoevaluácie pre Univerzitu 

� vzťah Univerzity k externým, mimouniverzitným partne−
rom, súkromnému  a  verejnému sektoru 

� vzťah fakúlt k centrálnej univerzitnej úrovni, úloha kontro−
ly kvality na fakultnej úrovni 

� pohľad študentov na univerzitné vzdelávanie, podiel štu−
dentov na kontrole kvality a rozhodovacích procesoch

Stretnutie Evaluačného tímu EUA so zástupcami UPJŠ v Košiciach

Č

Zasadnutie Klubu profesorov UPJS v Košiciach

Pri príležitosti jarnej časti Akademických dní
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dňa
5. júna 2007 uskutočnilo ďalšie zasadnutie Klubu
profesorov UPJŠ v historickej aule Rektorátu UPJŠ na
Šrobárovej ul. 2 v Košiciach.

Zasadnutie viedol predseda Klubu profesorov prof.
JUDr. Peter Vojčík, CSc.

K hlavnému bodu programu zasadnutia vystúpil
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. s mimoriadne zaují−
mavou prednáškou na tému: „Quo vadis, Európa?“. Do
diskusie sa na záver zasadnutia zapojili takmer všetci
prítomní.

� Klub profesorov �



J U N I Á L E Sz
Tretí ročník univerzitnej akcie Juniáles sa uskutočnil

v rámci jarnej časti Akademických dní Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 1. júna 2007.
Premenlivé počasie prispelo opäť raz k tomu, že sa
Juniáles uskutočnil vo vnútorných priestoroch
Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ul. v Košiciach.

Zamestnanci našej Univerzity si po výdatnej porcii
guľáša a chladeného piva mohli nerušene vychutnať
veselý tanec a spev členov univerzitného akademic−
kého súboru AKADEMIK. O zábavu prítomných sa do
neskorých popoludňajších hodín postaral aj Študentský
rozhlas Košice, internátne rozhlasové štúdio (ŠtuRKo).
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Od mája 2007 pripravila Univerzitná knižnica pre svojich
používateľov novú službu − bezdrôtové pripojenie k sieti
Internet (tzv Wi−Fi).

Umožňuje kedykoľvek v priebehu otváracích hodín
knižnice pripojiť vlastné mobilné zariadenie do Wi−Fi siete
UPJŠ zatiaľ v priestoroch Právnickej knižnice a Európskeho
dokumentačného centra (na Kováčskej 26), postupne v závis−
losti od inštalácie prístupových bodov aj na ďalších praco−
viskách Univerzitnej knižnice. Pripojiť sa môže každý, kto je
študentom alebo zamestnancom UPJŠ a je zároveň registro−
vaným používateľom UK.

Ako sa pripojiť:

� k pripojeniu potrebujete vlastné mobilné zariadenie WiFi
(notebook, plánovač, vreckový počítač, ...) so sieťovým
rozhraním kompatibilným s WiFi;

� postup a parametre nastavenia nájdete na stránkach
http://wifi.upjs.sk (pridelenie wifi pristupu, návod ako si
nastaviť Windows (XP) pre prístup do WIFI siete, import
certifikátov, postup nastavenia parametrov siete);

� súbory s Certifikátmi (CA UPJS a CA WiFi) na CD nosiči
sú dostupné k zapožičaniu aj u pracovníčok študovní.

Ing. Iveta Krjaková, UK UPJŠ
iveta.krjakova@upjs.sk

Máte vlastný notebook či vreckový počítač? 
Pripojte sa bezdrôtovo už aj v Univerzitnej knižnici!



14. mája 2007 Univerzitná knižnica UPJŠ privítala na pôde
svojho pracoviska na Fakulte verejnej správy netradičných hostí.
Bola to trojica majstrov umeleckého slova pp. Koloman Kertész
Bagala, Stanislav Rakús a Vladimír Balla, ktorí zavítali do UK na
besedu o súčasnej slovenskej literaúre v rámci projektu 100 kníh
Tatra banky.

Aký je to projekt?
Projekt 100 kníh Tatra banky sa začal v roku 2005 spoluprá−

cou Literárnej a kultúrnej agentúry LCA s touto peňažnou inštitú−
ciou. Cieľom projektu je podpora pôvodnej knižnej tvorby, pod−
pora rozvoja čítania a pomoc predovšetkým verejným knižni−
ciam, ktoré musia so svojimi rozpočtami narábať veľmi
obozretne. Prvé dva roky sa knihy LCA dostali do 68 knižníc
v prevažne menších mestách Slovenska − cieľovou skupinou
bola stredoškolská mládež. Tretí ročník je  zameraný už aj na
knižnice v krajských mestách, knižnice univerzít a vysokých
škôl, kde sa sústreďuje čitateľský záujem vysokoškolákov. Tatra
banka v rámci projektu venuje každej knižnici 100 kníh. Knižný
dar obsahuje diela súčasných slovenských autorov viacerých
generácií, od Tomáša Janovica cez Dušana Mitanu a Petra
Pišťanka až po Romana Olekšáka či Moniku Kompaníkovú.

UK UPJŠ sa  ocitla medzi 32 knižnicami, ktoré boli zahrnuté
do projektu tento rok. Stalo sa tak nielen vďaka úzkej spolupráce
so Slovenskou asociáciou knižníc, ktorá je akýmsi garantom za
knižnice ale výraznou mierou k získaniu kníh prispela aj akredi−
tácia Filozofickej fakulty UPJŠ.

Knižný dar je vždy odovzdávaný v priestoroch knižnice na
besede so spisovateľmi. V UK sa so spisovateľmi stretli študenti
1. ročníka Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komu−
nikácie FF UPJŠ spolu s vedúcim katedry prof. PhDr. Jánom
Sabolom, DrSc. a študenti 3. ročníka Gymnázia Trebišovská 12.

Koho sme privítali na besede?
Bagala, Koloman Kertész (*18. 4. 1964 v Leviciach) je riaditeľ
knižného vydavateľstva LCA a Literárnej a kultúrnej agentúry
LCA. Venuje sa výhradne pôvodnej slovenskej tvorbe, od roku
1991 vydal viac ako 250 kníh a zorganizoval vyše 600 lite−
rárnych podujatí (medzi najznámejšie patrí cyklus scénických
čítaní Literárne soirée a festival Literárny cirkus). Od roku 1996
vyhlasuje literárnu súťaž POVIEDKA (prebieha 11.ročník) a vlani
úspešne zrealizoval literárny súbeh ROMÁN 2006. Je moderá−
torom literárnej besedy 100 kníh Tatra banky.

(Informácie na http://www.LCA.sk, www.poviedka.sk
a www.roman2006.sk)

Balla, Vladimír (*8. mája 1967 v Nových Zámkoch).
Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1990), od−
vtedy pracuje na Okresnom úrade v Nových Zámkoch.
Poviedky začal uverejňovať od r. 1992, knižne debutoval
zbierkou poviedok Leptokaria (1996), za ktorú získal Cenu Ivana
Kraska. Základným a prakticky nemenným stavom postáv
Ballových poviedok je osamelosť, ktorá sa nestráca dokonca ani
vo vzťahu muža a ženy. Mení sa len na tzv. „dvojosamelosť“.
Postavy sa prejavujú najmä ako kruté, nenávistné indivíduá,
ktoré však svojím konaním prezrádzajú zároveň túžbu inten−
zívne a poctivo žiť, odolať banalite každodenného prežívania.
Vo svojej druhej knihe Outsideria (1997) sa pokúsil spojiť
pôvodne samostatné poviedky do románového celku. V roku
2000 vydal zbierku krátkych próz Gravidita, v roku 2001 Tichý
kút a v roku 2003 Unglik. Jeho najnovšia kniha má názov De la
Cruz (2005), a bola nominovaná do finále literárnej ceny
Anasoft litera. Výber z Ballovej poviedkovej tvorby vyšiel

v maďarčine a češtine, v roku 2008 vyjde v prestížnom poľskom
vydavateľstve Pogranicze. Časopisecky a v antológiách publiko−
val v Čechách, Maďarsku, Polsku, Slovinsku, Rakúsku a Ne−
mecku.

(Informácie na www.LCA.sk/blox/cms/autori/balla)

Rakús, Stanislav (*20. januára 1940 v Šúrovciach) − prozaik,
literárny teoretik, profesor na Prešovskej univerzite. Do sloves−
ného diania vstúpil v polovici šesťdesiatych rokov publikovaním
poviedok, recenzií a literárnovedných štúdií v rôznych lite−
rárnych a literárnovedných časopisoch. Debutoval novelou
z obdobia rakúsko−uhorskej monarchie s názvom Žobráci
(1976). Minulosťou je nasiaknutá i jeho ďalšia kniha − zbierka
poviedok Pieseň o studničnej vode (1979). Stanislav Rakús
napísal aj knihu humorne ladených rozprávok pre deti Mačacia
krajina (1986), literárnovedné knihy Próza a skutočnosť (1982),
Epické postoje (1988), Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou
(1993), Poetika prozaického textu (1995) a Z rozprávaní a roz−
hovorov (2003). Vo svojej nasledujúcej prozaickej knihe
Temporálne poznámky (1993) čerpal námet zo súčasnosti, pri
písaní využil osobné učiteľské skúsenosti. Tematicky na knihu
nadväzuje Nenapísaný román (2004) ktorý zachytáva hodno−
tovú stratifikáciu zvráteného systému normalizácie, vytláčajúci
na perifériu schopných a favorizujúci neschopných či bezcha−
rakterných ľudí. Stanislav  Rakús získal za knihu Nenapísaný
román prestížnu Cenu Dominika Tatarku.

(Informácie na www.LCA.sk/blox/cms/autori/rakus)

Akademická pôda sa na hodinu stala  miestom, kde zazneli
úvahy o zmysle literatúry, o súčasnom čitateľovi (sami sme sa
mohli otestovať, či patríme medzi sémantických alebo semio−
tických čitateľov), dozvedeli sme sa o čitateľských začiatkoch
samotných spisovateľov.

Predsavzatím projektu je vytvoriť pomyselný most medzi
mladými čitateľmi a súčasnou slovenskou prózou, čo sa v Koši−
ciach určite podarilo. 

Knižný dar bude umiestnený v Knižnici na Fakulte verejnej
správy, ktorá poskytuje svoje služby aj poslucháčom Filozofickej
fakulty UPJŠ. Záujemcovia sa budú môcť oboznámiť s dielami
nasledujúcich autorov:

Oliver Bakoš, Balla, Zuzana Bartošová, Greta Zuzana
Belková, Jana Beňová, Ján Buzássy, Daša Čejková, Dado Nagy,
Danglár, Peter Darovec, Eman Erdélyi, Kornel Földvári, Lajos
Grendel, Mila Haugová, Maroš Hečko, Edmund Hlatký, Braňo
Hochel, Miroslav Horníček, Karol D. Horváth, Tomáš Horváth,
Bohdan Hostiňák, Pavel Hrúz, Vlado Janček, Tomáš Janovic, Ján
Johanides, Jana Juráňová, Ivan Kadlečík, Daniela Kapitáňová,
Laco Kerata, Viliam Klimáček, Koloman Kocúr, Oľga Kollová,
Jozef Kolár, Monika Kompaníková, Márius Kopcsay, Peter
Krištúfek, Roger Krowiak, Kamil Kucian, Yehuda Lahav, Milan
Lasica, Ivan Laučík, Silvester Lavrík, Milan Markovič, Valér
Mikula, Dušan Mitana, Roman Olekšák, Igor Otčenáš, Agda
Bavi Pain, Václav Pankovčín, Milan Paštéka, Peter Pavlac, Peter
Pišťanek, Stanislav Rakús, Pavol Rankov, Peter Repka, Michaela
Rosová, Samko Tále, Július Satinský, Peter Scherhaufer, SkRAT,
Rudolf Sloboda, Zuzana Szatmáry, Ján Štrasser, Ivan Štrpka,
Peter Šulej, Milan Šútovec, Michal Švec, Dušan Taragel,
Andrijan Turan, Peter Uličný, Marek Vadas, Pavel Vilikovský,
Pavol Weiss, Michal Zubaľ, Svetlana Žuchová a zborníky
najlepších prác literárnej súťaže Poviedka 1996 − 2006.

PhDr. Zuzana Babicová, UK UPJŠ
zuzana.babicov@upjs.sk
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100 kníh Tatra banky aj v Univerzitnej knižnici UPJŠ



20. storočie bolo dobou prevratných úspechov vo vývoji vedy a tech−
niky. Zároveň však bolo to aj obdobie, v ktorom výsledky ľudskej intelek−
tuálnej aktivity boli v značnom rozsahu zneužívané (napr. obe svetové
vojny v prvej pol. 20. st. boli okrem iného značným zásahom do života
miliónov ľudí, ich životného prostredia, či iné regionálne konflikty).

Aj dodnes prebiehajúce jednotlivé globalizačné procesy nastoľujú
celý rad závažných otázok, na ktoré ľudstvo ako celok, ani jednotlivci ešte
nedali takú odpoveď, s ktorou by boli všetky zainteresované subjekty
úplne spokojní. Na jednej strane je globalizácia prijímaná kladne a na
strane druhej s obavami. 

Začiatok nového tisícročia nás núti k tomu, aby sme doterajšie
výdobytky vedy, techniky a kultúry podrobili podrobnej reflexii. Vzniká
potreba kritického, triezveho a zodpovedného pohľadu predstaviteľov
tvorivej inteligencie nielen v prírodovedných a technických vedách, ale
najmä v spoločenských vedách na klady a zápory civilizačného a kultúr−
neho rozvoja 20. storočia a jeho dopadu na životné prostredie (včítane
prírody, sociálneho a pracovného prostredia).

Mnohí predstavitelia jednotlivých spoločenských vied, ktorí sa pred−
savzali podať kritickú reflexiu ohľadom svojho postavenia pri riešení glo−
balizačných problémov, musia brať do úvahy požiadavku globálnej systé−
movej a všestrannej analýzy reality sveta a ľudského rodu, jeho vplyvu na
prírodu a životné prostredie na začiatku 21. storočia, a tiež musia počítať
s tým, že táto ich iniciatíva by mala vyústiť do sformulovania „novej
výzvy“ (novej paradigmy) ohľadom novej reality (pokračujúce ohrozenie
životného prostredia a kvality ľudského života prevažnej časti ľudstva).

Postavenie vedeckého, či výskumného pracovníka z oblasti spoločen−
ských vied pri reflexii dopadu globalizačných tendencií na človeka a jeho
hodnoty nie je ľahké z rôznych dôvodov. Výsledky jeho reflexie nemusia
byť želateľné pre mnohé subjekty v spoločnosti, sledujúce iba svoje eko−
nomické ([18], s. 101), politické, či iné koristnícke ciele a preto nemusia
mať ich finančnú podporu v oblasti bádania, aj napriek tomu, že je tu štát−
ny formálny záujem vo forme udeľovania rôznych grantov, ale disponujúci
slabým financovaním, keďže je nedostatok v štátnom rozpočte. A súkrom−
ný sektor financuje iba bádanie, ktoré je prospešné pre danú firmu a jej
rozvoj. A ochrana životného prostredia nemusí byť v popredí jej záujmu.

Bohužiaľ, rafinovaná a vysoko sofistikovaná spoločnosť, presadzujúca
ušľachtilé ciele je plná vysoko efektívnych foriem násilia, krutosti, teroru
a zla. Je potrebné počítať s tým, že globalizácia vytvára širší priestor pre uplat−
nenie síl dobra a zla. „Aktivita, nepokoj, hľadanie má podstatný význam pre
život, pre večný nepokoj, večnú nedokonalosť, večné hľadanie, dúfanie,

hodnotenie, nachádzanie, objavovanie, zlepšovanie, učenie sa a vytváranie
hodnôt; ale aj pre večné omyly, vytváranie nehodnôt“ ([17], s. 7 − 8).

Globalizovaný svet prináša viac problémov, než je schopný ich riešiť.
Určite to súvisí s narastajúcou komplexnosťou, zložitosťou prechodu
moderného sveta do postmoderného.

Sme svedkami toho, ako súčasné ekonomické teórie pri definovaní
globalizačných problémov čerpajú z predpokladov, ktoré platia a sú záväz−
né pre vývoj ekonomického systému, a nie pre spoločnosť ako celok.
A nakoniec diktát súčasných ekonomických princípov svetovej ekonomiky,
ktorý býva často považovaný za synonymum globalizácie, redukuje súčas−
ný svet na svet ekonomických, či finančných záujmov, presadzovanie
ktorých vyvoláva čoraz viac problémov a paradoxov ([2], s. 140).

Nie je možné v dnešnej dobe sa spoliehať na to, že bremeno riešenia
prevažnej väčšiny mnohých problémov ohľadom ochrany životného
prostredia je v rukách predstaviteľov štátu, či politických reprezentácií,
keďže vieme, kto za nimi v dnešnej dobe stojí a aké, či koho
podnikateľské, či ekonomické záujmy sledujú. Nie je ospravedlniteľné zo
strany občanov, či predstaviteľov spoločenskej vedy mlčanie a tolerovanie
takéhoto správania jednotlivých subjektov spoločnosti, ktoré vedie k eko−
logickej katastrofe (mnohí sa nad tým usmievajú, ako nad neoprávneným
maľovaním čerta na stenu!), k ohrozeniu životného prostredia (a jeho
súčastí: sociálneho a kultúrneho, či pracovného), k nekontrolovateľným
zásahom do prírodných a sociálnych podmienok, k naštartovaniu niek−
torých ireverzibilných procesov, k porušovaniu rovnováhy v geosfére
i v biosfére našej planéty. 

Komplex spomenutých problémov, ako aj každý jednotlivý z nich nie
je možné riešiť jednoduchými návodmi či terapeutickými postupmi. Je
potrebné zmapovanie týchto problémov, špecifikácia hlavných cieľov ich
riešenia a taktiež určenie priorít riešenia.

Je žiaduce, aby sa tieto problémy stali predmetom vzájomnej komu−
nikácie expertných tímov, špecialistov, teda vedeckej obce a občianskej
spoločnosti, t. j. spoločnosti dobre informovaných ([10], s. 61), zod−
povedných a sčasti tolerantných občanov, ktorí si ctia hodnoty poznania,
pravdy, srdca, kultúry, morálky a práva.

Úvahy o nových realitách sveta na začiatku 21. storočia, ktoré zahrňu−
jú geosféru, biosféru i antroposféru, ako aj úvahy o potrebe intenzívnej−
ších a hlbších foriem komunikácie medzi vedeckou obcou a občianskou
spoločnosťou nemusia viesť k vzniku principiálne nových vedných
oborov, ako skôr k formulovaniu toho, čo má charakter určitých výziev,
požiadaviek na nové cieľové orientácie výskumnej a vývojovej aktivity
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alebo postulátov na ustanovenie a uplatňovanie nových hodnotových
štruktúr (napr. apel na zvyšovanie úlohy etických, humanisticky oriento−
vaných a iných environmentálnokultúrnych hodnôt v programoch a pro−
jektoch výskumnej a vývojovej činnosti, resp. apel najčastejšie charakter−
izovaný ako postulát „trvalo udržateľného vývoja“ ([6], s. 55), či postulát
„ži a nechaj žiť“, alebo „ži a pomáhaj žiť“).

Účasť občianskej spoločnosti, občianskej aktívnej iniciatívy (včítane
väčšiny predstaviteľov spoločenských vied) v rozhodovacom procese
o realizácii významných projektov sociálnych a technických zmien,
o veľkých investičných akciách (napr. pri rozvoji automobilového prie−
myslu v našich podmienkach), o naštartovaní výskumných a vývojových
projektoch býva obmedzená najmä (politickými i finančnými) rozhodnu−
tiami „zhora“. Tento jav obmedzuje a znemožňuje rozvoj „stimulujúcej
funkcie vedy“.  Avšak na strane druhej, vývoj demokratizačných systémov
a rozširovanie demokratických princípov z politickej sféry do iných oblastí
(včítane vedeckého bádania), vedie k vytváraniu rôznych podôb partici−
pačnej účasti zo strany občanov i výskumníkov z oblasti spoločenských
vied na hodnotení, projektovaní a rozhodovaní o životnom prostredí.

V procese reflexie súčasnej globálnej ekologickej krízy nezastupiteľnú
úlohu zohráva filozofia a etika najmä z aspektu uvedomenia a chápania
tejto krízy nie ako jednoduchého súboru problémov, ale ako krízy (situá−
cie), v ktorej sa rozhoduje o celku. Vo filozofických a etických koncep−
ciách je možné nachádzať dostatočnú oporu pre vysvetlenie otázok, ktoré
nastoľuje ekologická kríza ([3], s. 37). V dobe globálneho ohrozenia ľud−
skej kultúry (ukazuje sa, že stratégia rozvoja kultúry, založená na samo−
zrejmom rozširovaní ľudskej slobody, na ideáli sebarealizácie a emanci−
pácie človeka od prírody zlyhala, pretože aj napriek tomu, že kultúra
úspešne obsadila planétu, zároveň však časť života umiera s nami) musí aj
filozofia prevziať svoj podiel zodpovednosti ([19], s.1077).

Úlohou filozofie je zrozumiteľne povedať širokej verejnosti, že globál−
na ekologická kríza nie je primárne rozporom človeka a prírody, pretože
človek patrí do prírody a je jej evolučne prispôsobený, ale že je rozporom
veľkých proti sebe stojacich pozemských systémov: kultúry a prírody.
Treba jasne povedať, že prírodu nie je možné kultúre prispôsobiť, ale je
nevyhnutné dnešnú protiprírodnú kultúru prispôsobiť prírode, teda treba
ju radikálne ekologizovať. Ináč, ak nezmeníme „typ adaptačnej stratégie
kultúry“ ([19]) hrozí predčasný zánik všetkých vyšších foriem života, včí−
tane človeka.

Jedinečnosť roly filozofickej reflexie spočíva v tom, že môže par−
ticipovať na zmierňovaní ostrých konfliktov hodnotových orientácií (ľudia
sú často v situácii, kedy svoje životy môžu zachrániť iba prostredníctvom
účasti na devastácii Zeme?!) tým spôsobom, že bude skúmať možnosti
zlučiteľnosti uznania jedinečnej hodnoty ľudskej osobnosti a jedinečnej
hodnoty pozemskej prírody a v súvislosti s tým zlučiteľnosť ľudských práv
a práv prírody.

Ekologická situácia vyžaduje, aby filozofia prehodnotila doterajšiu
kultúrnu tradíciu a uvažovala o možnostiach kultúrneho vývoja, rešpektu−
júceho pozemskú prírodu, zachovanie jej stability a rozmanitosti ([9],
s.1078). 

Cesta filozofickej reflexie nad environmentálnymi otázkami musí byť
paradigmaticky odlišná od doterajšej reflexie (vychádzajúcej z paradigmy
predmetnej reflexie podľa schémy „subjekt − objekt“). Musí zohľadňovať
prístup subspecie communi/cati/onis ([5]), čo znamená prechod „od filo−
zofie sebavedomia ku komunikačnej reflexii“ (týmto sloganom bola para−
digma komunikácie artikulovaná už v 70. − 80. rokoch 20. storočia).
V environmentálnych súvislostiach táto téza pomáha interpretovať príro−
du, životné prostredie nie ako predmet, ani ako štruktúru vzťahov rôznych
bytostí, ale ako štruktúru významov rôznych bytostí, vznikajúcich z ich
vzájomnej interakcie, spolčovania. Teda, životné prostredie nie iba
výsledkom, ale aj predpokladom komunikácie, spolčovania občanov, je
samotným komunikovaním, t. j. životné prostredie vystupuje ako
spoločenstvo, obec, komunita, a nie ako objekt, predmet, či štruktúra
(podľa Leopolda civilizácia je „stav vzájomnej a vzájomne závislej
spolupráce medzi ľuďmi a ostatnými živočíchmi, rastlinami a pôdou, stav,
ktorý môže byť narušený úpadkom ktoréhokoľvek z nich“).

Nový metodologický prístup prekonáva nedostatky paradigmy pred−
metnej reflexie a rozširuje ideu obce v žiadúcich intenciách environmen−
talizmu. Znamená prechod od paradigmy „pravda − nepravda“ k morálne
orientovanej paradigme „pravda − dorozumenia“, ukazuje cestu k obnove
komunikačnej symetrie s bytosťami obce − životné prostredie ([5]).

Reálny rozvoj filozofie a etiky ako environmentálnych disciplín, ako
odraz kultúrnej logiky prítomnosti i budúcnosti, je možný vďaka revízie ich
doterajšej kultúrnej paradigmy. Komunikačný obrat vo filozofii odráža svet
komunikačnej diferenciácie, svet kultúrnej diferenciácie. Odlišné smery
filozofickej ekológie (ekosofia, ochranárska ekológia a morálna ekológia)
sa odlišujú podľa toho, ako interpretujú ľudské odcudzenie ([8], s. 938).

„Ekologická kríza nie je krízou objektívnych príčin či subjektívnych
predstáv. Je to kríza ľudského bytia vo svete, ľudského spolčovania so sve−
tom“ ([8], s. 937). Je krízou, v ktorej podstata vyplýva z odcudzenia člove−
ka od toho, z čoho čerpá silu. Človek sa stáva ničiacim tvorom, pretože

nežije v súlade so svojím svetom (prírodou). Ekologická kríza je zároveň
„príčinou“ i „následkom“.

„Ekologická kríza je morálny problém. Najhlbším a najzávažnejším
znakom morálnych dôsledkov ekologického problému je preto nedostatok
úcty k životu, ľudskej dôstojnosti, čo by malo byť základnou normou pre
zdravý ekonomický, priemyslový a vedecký pokrok“ ([14], s. 19).

Ak budeme vychádzať z predpokladu, že súčasná kríza sveta je pre−
dovšetkým krízou človeka, krízou jeho hodnotového systému a morálky,
tak potom rozhodujúce riešenie ekologickej krízy bude spočívať v nájdení
novej stratégie premeny človeka − jednotlivcov, skupín, spoločenstiev,
národov − ktorá môže byť účinná voči ohrozeniu prírody, životného
prostredia, života i ľudstva. Ide o premenu vychádzajúcu z vnútorných
(psychicko−duchovných) regulátorov ľudského konania v interakcii a en−
dogénnymi (somatickými) determinantmi a exogénnymi (environmentál−
nymi) vplyvmi ([11], s. 22). Inkorporovanie sebakultivácie (sebarozvoja)
do teórie všeobecne uznávaného humanizmu predpokladá okrem iného
revitalizovať stále platné duchovné regulátory − cnosti ako napr. múdrosť
(nielen inteligencia alebo tvorivosť), zodpovednosť (nielen sloboda),
striedmosť (namiesto konzumizmu), svedomie (v protiklade s bezohľad−
nosťou), prosociálne správanie (ako kontrast egoizmu), fronésis, atď., kto−
ré sú v prevažnej miere v centre pozornosti morálnej filozofie, či aplikova−
nej etiky, včítane profesijných etík.

V mnohých európskych krajinách v centre pozornosti širokej verej−
nosti nie je až tak etika ako filozofická disciplína, ale skôr etika ako prak−
tická, či aplikovaná disciplína. Zvýšený záujem o aplikovanú etiku (ktorá
sa pokúša aplikovať etické uvažovanie na akýkoľvek problém osobný
alebo spoločenský, akékoľvek správanie, či prax, teda zahŕňa aplikáciu
etickej reflexie prípadov praktického záujmu − Gluchman, 1994, s. 141) je
podmienený:
a) vznikom globálnych problémov, ich mravných stránok a morálnych

následkov,
b) rýchlym a čiastočne chaotickým prelínaním rôznych súčasných

kultúr,
c) nestabilitou morálnych hodnôt a ich absenciou v súčasnom  európskej

kultúrno−hodnotovej sfére (najmä v profesijnej  činnosti sa objavuje
celý rad nových javov, ktoré treba  morálne hodnotiť).
Ukazuje sa, že aplikovaná etika (súčasťou ktorej je aj environmentál−

na etika) sa zakladá na metóde fronésis, na jej zdôrazňovaní cieľa, hod−
noty, záujmov a praxe namiesto zdôrazňovania teórie a epistemického
poznania.

Aplikovaná etika inšpirovaná fronésis by sa mala sústreďovať najmä
na hodnoty a nachádzať odpoveď na hodnotovo racionálne otázky typu:
Quo vadis homo sapiens? Je to žiaduce?

Základným cieľom je vyváženie inštrumentálnej racionality
rozšírením schopnosti jednotlivcov, spoločenstiev a štátov správať sa
podľa hodnotovej racionality eticko−ekologickej.

Zabezpečenie trvalo udržateľného života v súčasnom ohrozenom
svete závisí od primárnej premeny človeka (ľudstva) v harmónii so všeo−
becne uznávanými hodnotami humanizmu aj voči prírodnému a životné−
mu prostrediu, čo je aj objektom reflexie environmentálnej etiky.

Požiadavka formovania environmentálnej (ekologickej) etiky a jej
uplatnenie v celosvetovom meradle je historickým produktom modernej
civilizácie a tiež je odpoveďou na možné riešenie dnes už globálnej eko−
logickej krízy.

Eticko−filozofická reflexia môže participovať na zmierňovaní konflik−
tov hodnotových orientácií, ktoré sú súčasťou ekologickej krízy, tým spô−
sobom, že môže skúmať možnosti zlučiteľnosti uznania jedinečnosti hod−
noty ľudskej osobnosti s jedinečnosťou hodnoty pozemskej prírody a teda
i spätosť ľudských práv a práv prírody.

Pluralita životných postojov a skúseností jednotlivých autorov sa pre−
javuje aj vo vnútornom stotožnení sa s danou problematikou a taktiež vo
výbere určitého variantu ekologickej etiky (antropocentrická a neantropo−
centrická).

Mnohí si kladú otázku, či etika životného prostredia má byť 1. iba
aplikáciou tradičných etických teórií, alebo má byť 2. skôr hľadaním
nových etických teórií ([9], s. 73).

Ak pri formovaní etiky životného prostredia budeme vychádzať
z prvého aspektu, predpokladá sa, že jej základom bude doterajší
antropocentrizmus, t. j. že iba človek má  vlastnú hodnotu, t. j. hodnotu,
ktorá je nezávislá od akejkoľvek užitočnosti, zatiaľ čo príroda má iba
inštrumentálnu hodnotu, ktorú jej určujú potreby človeka, ako prostried−
ku slúžiacemu pre dosiahnutie určitých cieľov.

V poslednom období čoraz viac sa vyslovuje téza, že najvhodnejším
filozofickým základom etiky životného prostredia môže byť biocentriz−
mus, resp. ekocentrizmus, t. j. stanovisko, že príroda má okrem iného
i vlastnú hodnotu, nezávislú od človeka (či dokonca má nejaké práva,
ktoré by ľudia mali rešpektovať − podľa Rodericka Nashea). V takomto prí−
pade etika životného prostredia nebude vystupovať ako aplikovaná disci−
plína, ale ako teoretická, pretože jej najdôležitejšou úlohou bude vybu−
dovanie neantropocentrickej teórie hodnôt.
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Etika biocentrizmu a hlbokej ekologickej filozofie podnietili nový
pohľad na človeka, spoločnosť a kultúru „očami prírody“ a nastolili filo−
zofickú úlohu obhajoby jej práv na existenciu, dôstojnosť, sebarealizáciu.
Tieto podnety poukazujú, že z ekologického hľadiska nie je možné bojo−
vať iba za ľudské práva, ale že je potrebné presadzovať taktiež práva
utlačovaných mimoľudských entít. Za filozofickú „revolúciu“ sa niekedy
považuje chápanie prírody ako subjektu rovného ľudskému. Na tomto
novom chápaní postavenia prírody by mala byť formovaná nová ekologic−
ká etika ľudskej spoločnosti, nový postoj k prírode ([22], s.1010).

Spor a nakoniec aj zbližovanie medzi antropocentrizmom a biocen−
trizmom má kľúčovú úlohu (obe stanoviská uznávajú morálny význam
ochrany prírody) nielen pri vysvetľovaní povahy etiky životného prostre−
dia, pri určovaní jej miesta ako  duchovného faktora pri prekonávaní
súčasnej ekologickej krízy, ale aj pri určovaní špecifickosti morálneho
stimulačného faktora starostlivosti o ochranu životného prostredia, čo je
predpokladom pre formovanie teoretických i praktických aspektov práva
a politiky životného prostredia.

Východiskom a centrom každého hodnotenia antropocentrickej eko−
logickej etiky je človek a preto akákoľvek hodnota včítane prírodnej
vzniká vďaka ľudským potrebám. Antropocentrická ekologická etika sa
opiera o právo človeka žiť v „zdravom životnom prostredí“. Vzťah člove−
ka k prírode sa zakladá na etike využívania zdrojov. Prírode sa prisudzu−
je inštrumentálna hodnota, teda je prostriedkom pre vytváranie iných hod−
nôt. Antropocentrická etika je organickým vyústením historického vývoja
európskeho myslenia a hodnotového nazerania. Má svoje korene v gréc−
kej klasickej filozofii, ktoré boli posilnené humanizmom renesancie a ako
program bola vyjadrená v európskom novovekom myslení a v neskoršej
koncepcii ľudských práv, ľudskej slobody a dôstojnosti. Panstvo nad
prírodou sa interpretovalo ako morálna povinnosť.

Antropocentrická etika akosi neoslovila aktívnych ochrancov prírody
(Arne Naess označuje túto etiku za plytkú ekologiu − shallow ecology),
ktorí sú proti jej záverom, že ekologické problémy je možné riešiť čisto
technologicky bez zásadnejších sociálnych zmien.

Neantropocentrická ekologická etika priznáva živým organizmom
v prírode (i neživým prírodným entitám) samostatnú vnútornú hodnotu
(instrinsic values), ktorá existuje nezávisle na ľudských potrebách,
skúsenostiach a hodnoteniach. Centrom jej záujmu nie je „človek v pro−
stredí“, ale súvzťažnosť všetkých prvkov biotického celku.

Za zakladateľa neantropocentrickej etiky životného prostredia sa
považuje filozof Aldo Leopold, ktorý už v 30 −tych rokoch formuloval
hlavné princípy „etiky Zeme“ (Land Ethic): otázka dobra a zla môže byť
riešená vždy len vzhľadom k celému biotickému spoločenstvu.

Aldo Leopold vymedzil a zdôvodnil potrebu rozšírenia etiky tak, aby
zahrňovala nielen vzťahy človeka k sebe samému a k iným ľuďom, ale tak−
tiež k prírode, k zemi („...etika Zeme mení rolu homo sapiens z dobyvateľa
pozemského spoločenstva na púheho jeho člena a obyvateľa.“...
„Nedovedu si představit, že by etický vztah k zemi mohl existovat bez
lásky, respektu a obdivu k ní a bez veliké úcty k její hodnotě“ ([12], s.
1013, 1024).

Historicky tento typ postojov k prírode má korene v holistickom
pohľade na svet, ktorý obsahoval súcit voči prírode. V Európe tento prístup
nachádzame v rámci všeobecného antropocentrizmu u kresťanských mys−
tikov a mysliteľov (František z Assisi, Tomáš Akvinský, J. A. Komenský,
Albert Schweitzer) a v romantizme 18. a 19. storočia. Romantizmus hľadal
v prírode jej totožnosť s ľudským chápaním dobra a krásy.

Medzi najvplyvnejšie koncepcie neantropocentrickej koncepcie etiky
životného prostredia patrí koncepcia Paula W. Taylora. Predmetom etiky
životného prostredia sú morálne záväzky k voľne žijúcim (etika životného
prostredia sa nevzťahuje na domestikované zvieratá a rastliny v umelých
ekosystémoch) zvieratám a rastlinám, ktoré vyplývajú z nášho uznania
toho, že majú inherentnú hodnotu (inherent worth), danú tým, že živé
organizmy svojím spôsobom usilujú o to, čo je pre nich prospešné a tým,
že žijú podľa svojho ([23], s. 3 − 5, 11 − 12).

Jednou zo súčastí, či dokonca jadrom neantropocentrickej etiky je tzv.
deep ecology (hlboká ekológia). Výraz deep ecology použil prvýkrát
nórsky badateľ Arne Naess na začiatku 70. rokov na označenie radikálne−
ho smeru ekologického hnutia, a taktiež jedného zo smerov radikálneho
ekologického, resp. ekofilozofického myslenia, ktorý videl cestu prekona−
nia ekologickej krízy v hlbokej premene života ľudskej spoločnosti, v radi−
kálnej zmene jej hodnôt: v odmietnutí antropocentrizmu. Prírodnú a kul−
túrnu rozmanitosť nášho sveta je potrebné zachovávať bez ohľadu na jej
užitočnosť ([16], s. 95 − 100).

Názorová platforma hlbokého ekologického hnutia predpokladá
podľa Naessa rozmanitosť filozofických a náboženských stanovísk.
Interpretáciu názorovej platformy hlbokého ekologického hnutia označu−
je Naess ako ekosofiu (spojenie gréckych slov: oikos a sofiá).

Ekosofia je „filozofickým svetonázorovým systémom, inšpirovaným
životnými podmienkani v ekosfére...Vedomá zmena prístupu k životným
podmienkam v ekosfére predpokladá, že pri všetkých rozhodovacích pro−
cesoch zaujmeme filozofický postoj“ ([16], s. 61 − 62). Podmienkou rieše−

nia ekologickej krízy je nielen hlboká zmena v ľudskej spoločnosti, ale aj
vo vnútri človeka ako indivídua.

Ekosofia predstavuje akúsi osobnú filozofiu, ktorá pomáha človeku
hľadať, vysvetľovať a upevňovať životný postoj slúžiaci ako platforma pre
ekologické hnutie. V tejto názorovej platforme je určujúce presvedčenie,
že hodnota rozmanitostí foriem mimoľudského života je nezávislá na
užitočnosti vo vzťahu k ľudským cieľom, že je hodnotou preto, lebo je tým
čím je, že má vlastnú vnútornú hodnotu podobne ako človek. V tomto prí−
pade nejde tak o ucelenú teóriu, ako skôr o určitý životný štýl, ktorý
rešpektuje rôznorodosť pozemskej prírody.

Nemecko−americký filozof, antropológ a etik Hans Jonas patrí k tým
súčasným filozofom, u ktorých ekologická kríza bola podnetom na
vytvorenie nového filozofického systému, vypracovaného najmä v jeho
poslednom veľkom diele Princíp zodpovednosti (Das Prinzip
Verantwortung, 1979). Autor navrhol koncepciu etiky budúcnosti
založenej na princípe zodpovednosti. Zodpovednosť je preňho princípom
konania, ktorý ako jediný môže zabrániť sebanegácii človeka v čase, keď
v rozsiahlej miere ohrozuje sám seba za pomoci vlastného rozumu ([7]).
Úcta k životu, prírode a životnému priestoru predstavuje objektívnu
spoločenskú hodnotu a jednotlivý subjekt (človek, spoločenstvo) musí
rešpektovať a brať do úvahy, aby sa táto najvyššia hodnota prejavovala aj
v dôsledkoch jeho správania, konania a rozhodovania v rôznych oblas−
tiach spoločenského života, aby tomu podriadil všetky svoje individuálne
hodnoty a záujmy. V tomto ohľade etika životného prostredia dáva jed−
noznačnú odpoveď na to, čo sa považuje za mravné a morálne v starost−
livosti o životné prostredie. 
Globalizácia nastolila pred človeka novú situáciu tým, že vyvoláva ten−
dencie pre vytváranie jedného životného štýlu poukázaním adaptovať sa
na nové podmienky. Sú potrebné určité konkrétne skúsenosti a schopnos−
ti na to, aby sme sa vyrovnali s podmienkami života, aby sme čo najefek−
tívnejšie a najkvalitnejšie žili. Len je potrebné prijať tie postupy a mož−
nosti, ktoré súčasná postmoderná spoločnosť ponúka. Je potrebné prijať
pre riešenie problémov vlastného života ponúkané vzory správania sa,
hľadať stále nové informácie ohľadom starostlivosti o životné prostredie,
ktorého kvalita je garantom aj pre kvalitu života jednotlivca. Možnosť
vlastnej, autonómnej, slobodnej voľby v jednaní je do značnej miery
obmedzená „úctou ku všetkému živému a životu ako takému“.
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Čo nové
v časopise

ACADEMIA?
Doporučujeme k nahliadnutiu nasledu−
júce články (roč. XVII, 4/2006):
1. Vedomostná spoločnosť (prof. Ing.

P. Plavčan, CSc., MŠ SR)
2. Inštitucionálne hodnotenie sloven−

ských vysokých škôl (prof. Ing. J.
Sinay, DrSc., TU Košice)

3. Prioritné úlohy ministerstva školstva
vyplývajúce z programového vyhlá−
senia vlády

4. Etický kódex zamestnancov vyso−
kých škôl

5. Uvažovanie po prečítaní etického
kódexu (prof. Ing. A. Vrban, CSc.,
Trnava)

6. Program celoživotného vzdeláva−
nia − Nová etapa európskej
spolupráce vo vysokoškolskom
vzdelávaní (Mgr. I. Fonodová,
PhDr. D. Filkornová − Národná
agentúra programu Socrates)

7. Pedagogická prax vo vysokoškol−
skej príprave učiteľov na príklade
Ekonomickej univerzity v Bratislave
(Ing. D. Orbánová, PhD., Národno−
hospodárska fakulta EU v Bratisla−
ve)

8. Poznámky o kvalite elektronického
vzdelávania (Ing. E. Tóblová, MTF
STU v Trnave)

9. Je slovenčina ťažká? (prof. PhDr. J.
Kačala, DrSc.)

10. O iniciovaní záujmu o štúdium
(doc. PhDr. S. Miháliková, PhD.,
FSEV UK v Bratislave)

11. Dištančné jazykové kurzy − anglič−
tina a francúzština pre energetikov
(PhDr. G. Knutová, PhD, PhDr. B.
Molnárová, Mgr. J. Smreková − TU
v Košiciach)

12. Lepob − Pilotný projekt celoživot−
ného vzdelávania (doc. PhDr. D.
Petríková, PhD., FA STU v Bratis−
lave)

13. Vychádza slovník súčasného
slovenského jazyka (PhDr. K. Buzá−
ssyová, CSc., Jazykovedný ústav
Ľ. Štúra SAV v Bratislave)

14. Seminár združenia CASPRIO o ko−
munikácii (Mgr. K. Potoková, SPU
v Nitre)

15. Noví profesori vymenovaní prezi−
dentom 2. novembra 2006

16. Knihy, ktoré nás zaujali

Spracoval:
PhDr. Ján Čipkár, PhD.

My, zamestnanci vysokých škôl Sloven−
skej republiky, v úsilí zvýšiť dobré meno na
našich vrcholných vzdelávacích, výskum−
ných a umeleckých ustanovizní poskytujú−
cich vysokoškolské vzdelanie v bakalár−
skom, inžinierskom, magisterskom, doktor−
skom a doktorandskom štúdiu pre spoločen−
skú i hospodársku prax, sa týmto etickým
kódexom zaväzujeme, že vo svojej činnosti
budeme dodržiavať ním stanovené zásady.

� Naša činnosť je založená na dodržiavaní
a plnom rešpektovaní princípov huma−
nizmu, slobody a demokracie.

� Svoje pedagogické, vedeckovýskumné,
akademické a iné pracovné povinnosti,
ktoré nám vyplývajú z pracovnej zmlu−
vy, si plníme čestne a zodpovedne a na
vysokej profesionálnej úrovni.

� Udržiavame si svoju nezávislosť a slobo−
du rozhodovania s ohľadom na odborné
záujmy ostatných zamestnancov, štu−
dentov, spolupracujúcich organizácií,
sponzorov a pod.

� Svojím správaním spoluvytvárame atmo−
sféru vysokej pracovnej a spoločenskej
morálky na pracovisku a prispievame tak
k formovaniu zodpovedajúcich medzi−
ľudských vzťahov nielen s kolegami, ale
aj so študentmi našej vysokej školy.

� Počas výkonu práce sa správame tak,
aby naše konanie bolo v súlade so zák−
ladnou funkciou vzdelávacej a vedec−
kovýskumnej inštitúcie:

� využívame možnosť akademickej
pôdy na slobodné a objektívne
odovzdávanie svojich vedeckých,
odborných a pedagogických poz−
natkov a znalostí rešpektujúc právo
na vzdelanie a informácie našich štu−
dentov;

� vo vzťahu k študentom, verejnosti
i kolegom sa správame s úctou a dôs−
tojnosťou, rešpektujúc rovnaké práva
pre všetkých bez rozdielu rasy,
národnosti, pohlavia, veku a viero−
vyznania;

� celou svojou profesionálnou čin−
nosťou vytvárame priestor na rozvoj
kreatívneho prístupu študentom
k štúdiu a k využitiu získaných vedo−
mostí a zručností v praxi;

� zverené duchovné, materiálne a fi−
nančné prostriedky nezneužívame
na účely vlastného obohacovania sa,
ani na poškodzovanie verejného
záujmu a záujmu vysokých škôl;

� využívame fond pracovného času
tak, aby všetky aktivity, ktoré v ňom
uskutočňujeme, v plnom rozsahu

korešpondovali s pracovnou náplňou
a pracovnou zmluvou, ktorú sme
uzatvorili so zamestnávateľom;

� všetky mimopracovné aktivity reali−
zujeme až po odpracovaní pracovnej
doby, ktorú nám individuálne ukla−
dajú pracovné zmluvy uzatvorené so
zamestnávateľom.

� Vo vzťahu k domácej i zahraničnej
vedeckej a pedagogickej komunite sa
správame korektne, uznávame pravidlá
právnej ochrany autorského práva a du−
ševného vlastníctva a dbáme na dobré
meno vysokých škôl, ktoré reprezentu−
jeme.

� O svojich mimopracovných aktivitách,
ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov,
vopred informujeme zamestnávateľa.

� Výsledky získané v pedagogickej,
výskumnej, umeleckej, odbornej a ostat−
nej činnosti, ktoré vznikli na pôde do−
mácej vysokej školy, budeme chrániť
pred zneužitím a neposkytneme ich
tretím osobám bez náležitej ochrany
duševného, prípadne aj hmotného vlast−
níctva.

� Sme si vedomí, že správaním sa, ktoré
nie je v súlade so zásadami, uvedenými
v tomto etickom kódexe, poškodzujeme
záujmy vlastnej vysokej školy i morálnu
a spoločenskú prestíž vysokoškolského
učiteľa, resp. zamestnanca vysokej
školy.

� Pravidelnou kontrolou plnenia etického
kódexu pri komplexnom hodnotení pra−
covného výkonu chceme docieliť, aby sa
plnenie etického kódexu stalo pri−
rodzenou súčasťou nášho správania
a aby sme takýmto spôsobom reprezen−
tovali naše významné inštitúcie vzde−
lanosti, vedy a kultúry národa.

P. S. „Ako vidíme, rektori v tomto doku−
mente stručne sformulovali zásady, podľa
ktorých by sa mali správať členovia aka−
demickej obce. Zdá sa, že pomaly každá
organizácia, inštitúcia, firma, politická
strana, či záujmová skupina cíti potrebu for−
mulovať svoj etický kódex. Iste si želáme,
aby sa deklarované morálne princípy aspoň
sčasti dodržiavali. Aj keď sú na vytváranie
kódexov iste vážne spoločenské dôvody,
motívom ich publikovania je (dúfajme)
úprimná snaha tvorcov aspoň sa k nim pri−
blížiť. Realita života mnohokrát tejto snahe
stavia ťažko prekonateľné prekážky a ostáva
prevažne len na snahe autorov“.

(prof. Ing. A. Vrban, CSc., Trnava)

Etický kódex zamestnancov vysokých škôl
(Prijatý 10. októbra 2006 na zasadnutí

Slovenskej rektorskej konferencie v Trnave)
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O prioritných úlohách
ministerstva školstva

Prioritné úlohy ministerstva školstva na
roky 2006 − 2010, zostavené podľa
Programového vyhlásenia vlády SR,
boli schválené 10. októbra 2006 na
porade  vedenia ministerstva. Vyberá−
me z nich tie, ktoré sa bezprostredne
dotýkajú práce vysokých škôl. Plné
znenie dokumentu možno nájsť na
webovej stránke ministerstva školstva.

A. Hlavné ciele
� Zhodnotiť … úroveň prípravy

absolventov vysokých škôl na vý−
kon učiteľského povolania (31. 12.
2007).

� Vypracovať návrh zásad novely
vysokoškolského zákona s dôra−
zom na rozhodujúce oblasti vyso−
kého školstva: vzdelávanie, výs−
kum, vývoj, inovačnú, umeleckú
a tvorivú činnosť vrátane ich posla−
nia s dôrazom na rozvoj a kvalitu
edukácie, inštitucionálne hodnote−
nie a financovanie vysokých škôl,
spoplatnenie externého vysoko−
školského štúdia a s ohľadom na
rôzne druhy vysokých škôl (verej−
né, štátne, súkromné) vo väzbe na
ich akreditáciu, uplatnenie absol−
ventov v praxi, hodnotenie podľa
kvalitatívnych parametrov, medzi−
národnú spoluprácu.

� Zvýšiť dôraz vednej a technickej
politiky na oblasť aplikovaného
výskumu a vývoja tak, aby projekty
financované z verejných financií
mali výrazný spoločensko−hospo−
dársky dopad a priamu väzbu na
inovácie a rozvoj podnikateľského
prostredia a výrazne zvýšili par−
ticipáciu malých  a stredných pod−
nikov v oblasti výskumu a vývoja
ako subjektov vytvárajúcich základ
hrubého domáceho produktu.

� Pripraviť dlhodobý zámer štátnej
vednej a technickej politiky do
roku 2015.

B. Podporné (prierezové) aktivity
� Vypracovať koncepciu informač−

ného systému školstva (rutinne pre−
vádzkovať centrálny register štu−
dentov a učiteľov vysokých škôl
a garantov študijných programov −
30. 11. 2006).

� Zamerať výstupy projektov financo−
vaných z prostriedkov vedeckých
a výskumných agentúr na rozvoj
vzdelávania, špičkových tech−
nológií a služieb. Výzvy orientovať
na aktuálne potreby národného
hospodárstva.

Nie každý z nás má čas na prelistovanie,
či nebodaj na prečítanie celých článkov
uverejnených v časopise ACADEMIA, preto
sme sa rozhodli sa podeliť s vami s niektorými
myšlienkami, ktoré nás oslovili a dúfame, že
oslovia aj Vás, prípadne potvrdia naše
spoločné názory či skúsenosti. V najnovšom
časopise ACADEMIA (č. 4/2006) je aj článok
prof. Ing. A. Vrbana, CSc., ktorým reaguje na
publikovaný Etický kódex zamestnancov
vysokých škôl v tom istom časopise na s. 22 −
23. Nás okrem iného zaujala  problematika
pod medzititulkom O kódexe študentov a uči−
teľov. Ak máte podobné, alebo aj iné poz−
natky, či skúsenosti, napíšte nám do redakcie.

Pán prof. Ing. A. Vrban, CSc. vo svojom
príspevku tvrdí, že „študent prichádza na
vysokú školu s nejakými (všeobecne rôznymi)
predstavami a cieľmi, ktoré popri jeho rozu−
mových schopnostiach, odborných predpo−
kladoch a morálnych kvalitách podstatne
ovplyvňujú aj spôsob jeho etického správa−
nia“. Ako základný etický prejav záujmu štu−
denta o štúdium podľa prof. Ing. Vrbana
možno považovať návštevnosť prednášok.
„Pretože účasť na prednáškach je spravidla
nepovinná, poväčšine je neuspokojivá, a to aj
vtedy, ak ich úroveň je odborne, aj pedago−
gicky vynikajúca. Vidíme, že vnútorný záu−
jem  mnohých študentov o vedecké poznatky
a ich osvojenie je vágny a vlastné štúdium
považujú mnohí za spôsob, ako prežiť pár
rokov mladosti a ak sa to podarí, získať aj
vysokoškolský diplom. Dôkazom toho je sku−
točnosť, že na mnohých fakultách vysokých
škôl je výpadok študentov v prvom ročníku
štúdia i vyše tridsať percent“. Autor článku síce
nepíše o ktoré fakulty a vysoké školy ide, dá sa
predpokladať, že skôr ide o tie, kde prijatie na
vysokú školu je bez prijímacích skúšok a štu−
denti, ak sa nedostanú na tú svoju vysnívanú
školu, tak nastúpia z rôznych dôvodov aspoň
na inú. A ak popri tom ešte si aj brigádnicky
vypomáhajú, alebo nebodaj praxujú (veď dnes
po skončení vysokej školy skoro každý
zamestnávateľ chce aby absolvent mal už
dáku prax − otázka znie: na úkor čoho? Určite,
že na úkor nepovinných prednášok, nech sú
akokoľvek dobré a nech je pri nich atmosféra
priam fantastická!).

A potom sa nečudujme nasledujúcemu
konštatovaniu. „Už len z týchto skutočností
vyplýva, že etický prístup k štúdiu u študentov
väčšinou chýba, zodpovednosť za svoj ďalší
život je ponechaná na náhodu, etické,
spoločenské správanie a vystupovanie pričas−
to nezodpovedá profilu vysokoškoláka“
(dodajme, že ide o doterajší model profilu
vysokoškoláka, snáď aj ten profil dnes už
prechádza procesom transformácie).

Autor si je vedomý toho, že „hľadať
príčiny len v samotných študentoch, by bolo
nespravodlivé. Možnosti a nástroje pozitívne−
ho pôsobenia má v rukách štátna politika
vzdelávania, postavenie a organizácia vysoko−
školských vzdelávacích inštitúcií, najmä
vysokých škôl, na stupni priorít štátu a spo−
ločnosti, vytváranie podmienok na vedeckú
a odbornú prípravu, spoločenský status vyso−
koškolského učiteľa, podmienky uplatnenia

absolventov a mnoho ďalších skutočností.
Negatívnym spôsobom na vedomie a sprá−
vanie sa študentov pôsobí aj to, že mnohé
vysoké školy v snahe zvyšovať porovnateľné
kritériá dané počtom študentov robia nábor na
štúdium. K tejto snahe vysokých škôl výdatne
prispieva nerozumná politika prideľovania
finančných dotácií štátu na hlavu študenta,
ktorá sa donedávna uplatňovala a v ostanom
čase sa len mierne modifikovala“.

A nakoniec „vo vzájomnom vzťahu etic−
kom vzťahu študenta a učiteľa sa u študenta
možno nechtiac odráža aj spoločenské
postavenie učiteľa, ktoré z pohľadu študenta
pri súčasných prioritách spoločenských hod−
nôt nie je vôbec zaujímavé. Študent si môže
učiteľa ako osobu vážiť, môže si brať z neho
vzor, ale v spoločenskom rebríčku osobností
a záujmov dáva v súčasnosti mnohokrát pred−
nosť iným kritériám a hodnotám“. 

Na druhej strane „vzťah učiteľa k študen−
tovi (chápaný v plnom význame tohto slova),
je väčšinou závislý od interakcií v pedagogic−
kom procese, od záujmu alebo nezáujmu
študenta o štúdium, od spôsobu myslenia
a spoločenského prejavu študenta, od úspeš−
nosti jeho štúdia a možno aj od jeho životných
postojov a spoločenského správania“. Súbor
poznatkov o študentovi môže učiteľ získať len
vtedy, keď mu to umožňujú podmienky vzde−
lávania, organizácia štúdia a vysokoškolská
(možno tradičná) spoločenská atmosféra
v škole.„Žiaľ, tieto podmienky sú na vysokých
školách splnené len sporadicky. Bránia im
také prekážky, akými sú zbytočne veľký počet
(aj neschopných) študentov, nedokonalá orga−
nizácia pedagogického procesu, veľa rôznych
študijných odborov a programov, veľa pred−
metov s bezvýznamným a vágnym, aj dupli−
citným obsahom a malým počtom hodín,
potreba a niekde už aj móda skúšania admi−
nistratívne počtárskym spôsobom (testy − body
− známka), stále menej priamych prednášok,
takých, pri ktorých živá prednáška učiteľa
zrozumiteľne, zaujímavým a príťažlivým spô−
sobom a prístupom k študentom, ako aj vys−
vetľovaním aplikácií a súvislostí so životom
prezentuje myšlienkový proces učiteľa, a tým
evokuje a usmerňuje proces myslenia študen−
ta. Zdá sa, že voluntaristickým a revolučným
spôsobom prístupu k vzdelávaniu, permanent−
nou reorganizáciou škôl a „modernizáciou
„vyučovacích metód sme spoločensky výz−
namnému fenoménu − vzdelávaniu veľmi
neprospeli“.

Bohužiaľ, podľa autora článku, v súčas−
nosti je práca učiteľa nedocenená aj preto, že
nie je priamym materiálnym prínosom a nepri−
náša bezprostredný finančný zisk. Preto pre
vytvorenie etických vzťahov na vysokoškol−
skej pôde je viac ako v inom prostredí potreb−
ná vzájomná empatia medzi pracovníkmi
dekanátu, učiteľmi, študentmi a vedúcimi pra−
covníkmi fakulty. To je aj jedna z ciest, ktoré
môžu viesť k vytvoreniu etického správania
a naplnenia etického kódexu na pôde vysokej
školy (fakulty).

Vybral a spracoval: J. Č.

Čo nás zaujalo v jednom z článkov
v časopise ACADEMIA



Pojem verejná politika sa stáva čím ďalej,
tým frekventovanejší v slovníku politológov
i politikov. Jedni študujú verejnú politiku ako
dynamicky sa vyvíjajúcu disciplínu vnútri po−
litickej vedy, ako verejnú polycentrickú
a vyrokúvanú kolektívnu činnosť verejných
autorít, druhí, v úlohe aktérov, ju tvoria ako
pluralistickú a autonómnu konkrétnu činnosť
vo verejnom priestore, priestore diskusie.
Verejná politika sa zrodila v 60. rokoch 20.
storočia na pomedzí politológie, sociológie,
ekonómie a ďalších spoločenskovedných dis−
ciplín, analyzujúc novú úlohu štátu v post−
modernej spoločnosti. Pôvodne bola defino−
vaná v americkej politológii ako súbor
výrokov o hľadaní a napĺňaní receptov dobrej
vlády. Postupne sa zbavila svojho medzného
charakteru a úplne sa včlenila do politickej
vedy ako autonómna disciplína. 

Na slovenských univerzitách sa verejná
politika stala novým študijným odborom od
90. rokov 20. storočia. Nová disciplína sa pos−
tupne stala integrálnou súčasťou slovenskej
politickej vedy, začala sa spájať s iným odbor−
mi, napríklad verejnou správou alebo európ−
skymi štúdiami. Napriek tomu, že sa termín
verejná politika stal takmer „módnym“ poj−
mom, jeho obsah je pre mnohých nejasný
a zahmlený. Ako sa rodí a ako sa tvorí verejná
politika na Slovensku si zaumienil multidisci−
plinárne skúmať riešiteľský kolektív v zložení
PhDr. Ľuby Kráľovej, PhD. (vedúcej daného
tímu), doc. PhDr. Viery Bilasovej, CSc., PhDr.
Štefana Surmánka, CSc., PhDr. Daniela
Klimovského, PhDr. Richarda Gefferta, Mgr.
Radoslava Štefančíka, MPol., PhDr. Jany
Mitaľovej, Ing. Evy Výrostovej a JUDr. Petra
Molitotrisa.

Riešenie grantovej úlohy VEGA číslo
1/3590/06 pod názvom Genéza a tvorba
verejnej politiky v SR je rozložené do troch
hlavných etáp, pričom prvým krokom je pre−
zentácia aktuálnych otázok verejnej politiky
v politologickom, sociologickom, etickom
a ideovo−hodnotovom zmysle globalizujúcej
sa postmodernej spoločnosti (na prvom výs−
tupe úlohy, a to kolektívnej monografii Krá−
ľová Ľuba a kol.: Aktuálne otázky verejnej
politiky. Košice: Typopress, 2006. 299 s.
neparticipovali všetci menovaní autori,
autorský kolektív doplnila Mgr. Hana
Svobodová). Predstavenie aktuálnych otázok
verejnej politiky má napomôcť nasledujúcemu
riešiteľskému publicistickému výstupu, a to
všeobecnej analýze genézy a tvorby verejnej
politiky v demokratickom politickom režime
všeobecne a na Slovensku zvlášť.

Objasneniu teoretických problémov
pojmu verejná politika, ale aj konkrétneho
napĺňania a implementácie verejnej politiky
v slovenskej spoločnosti mal riešiteľskému
kolektívu, ale i prizvanej odbornej verejnosti
napomôcť vedecký seminár ako ďalší krok pri−
bližujúci pochopenie genézy a tvorby verejnej
politiky ako takej, na Slovensku zvlášť.
Vedecký seminár s témou Genéza a tvorba
verejnej politiky v SR dňa 5.2.2007 zorgani−
zovali Katedra sociálnych vied FVS UPJŠ
v Košiciach v spolupráci s Inštitútom filozofie
a etiky a konkrétne jeho súčasťou Katedrou
etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove

a Katedrou politológie Filozofickej fakulty
UCM v Trnave v rámci grantovej úlohy VEGA
Genéza a tvorba verejnej politiky v SR, č. pro−
jektu 1/3590/06. Seminár sa uskutočnil
v priestoroch FVS UPJŠ na Popradskej ulici,
č. 66 v Košiciach.

Pracovné stretnutie účastníkov vedeckého
seminára otvoril dekan hosťujúcej Fakulty
verejnej správy UPJŠ, Prof. JUDr. Igor Palúš,
CSc. a vedúca organizujúcej Katedry sociál−
nych vied, PhDr. Eva Bolfíková, CSc.

PhDr. Kráľová Ľuba, PhD., členka Katedry
sociálnych vied FVS UPJŠ, v hlavnom referáte
Policy network a problém vládnutia v procese
tvorby verejnej politiky na Slovensku
poukázala na to, ako analýza verejnej politiky
prispieva na jednej strane k objasneniu toho,
že štát postupne stráca svoje monopolné
postavenie v oblasti rozhodovania. Oslabo−
vanie zasahovania štátu do chodu občianskej
spoločnosti a relativizovanie hraníc medzi štá−
tom a občianskou spoločnosťou v prospech
verejnosti a trhového hospodárstva ako dvoch
základných foriem občianskej spoločnosti je,
bezpochyby, jeden z majoritných fenoménov
prelomu 20. a 21. storočia. Historická forma
štátu bola prekonaná ekonomickou globalizá−
ciou, sociálnym a politickým vývojom, ktorý
sa už neobmedzuje národným rámcom,
pričom sa do popredia definitívne stavia prob−
lém polyvariantnosti vzťahu medzi štátom
a verejným priestorom. Na druhej strane sa
rozšírili a zmnohonásobili činnosti adminis−
tratívy, pričom používané vládne techniky
verejnými činiteľmi sú diverzifikovanejšie
a sofistikovanejšie vedúce k riešeniu čoraz
zložitejších spoločenských situácií.

Nový koncept policy network (politická
sieť či sieť verejnej činnosti alebo verejnej
politiky) prenikol do politickej vedy konca 20.
storočia v rámci policy analysis a reflektoval
polyvariantnosť vzťahu štátu a verejného
priestoru i postupné prekonanie etatistického
modelu tvorby politiky v postmoderných
demokraciách. Politické siete predstavujú
pavučinu záujmov v medzivládnych rozhodo−
vacích procesoch, pričom záujmové skupiny,
ktoré sú v politických sieťach rozlične na−
vzájom previazané,  sledujú svoje záujmy
a ciele, produkujúc politiku bez integrujúceho
centra. Pojem policy network teda relativizuje
hranice štátu a občianskej spoločnosti post−
moderny a zdôrazňuje diverzitu aktérov par−
ticipujúcich na konštrukcii verejnej činnosti.
Dôležitou požiadavkou na vládu zo strany
verejnosti reprezentovanej najrozličnejšími
občianskymi združeniami a mimovládnymi
organizáciami je transparentnosť tvorby verej−
nej politiky a jej etická dimenzia. Etická
a demokratická môže byť len taká politika,
ktorá slúži substanciálnym záujmom verejnos−
ti. Tá ju v kolektívnom a mimopolitickom dis−
kurze spoluvytvára a prostredníctvom médií
a volieb kontroluje.

Horizontálne distribuovaná moc v poli−
tických sieťach predpokladá autonómnych,
komplementárnych a relatívne rovných
aktérov tvorby verejnej politiky. Hodnotové či
ideologické východiská činnosti rozdielnych
aktérov sa líšia, pričom ideologická odlišnosť
skôr svedčí o komplementarite a svojráznosti
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� Zabezpečiť  využitie výsledkov
grantov Agentúry na podporu
výskumu a vývoja pre hospodársku
prax.

� Podporovať vznik a činnosť výsku−
mných a vzdelávacích centier
excelentnosti, napríklad výzvami
na predkladanie projektov, štát−
nych programov výskumu a vývoja
agentúre medzinárodnej vedecko−
technickej spolupráce (od 31. 3.
2007).

� Poskytovať študentské pôžičky
a pôžičky pre začínajúcich peda−
gógov (priebežne).

� Využívať podklady akreditačnej
komisie pri hodnotení verejných,
štátnych a súkromných vysokých
škôl. Využívať výsledné hodnotenie
akreditačnej komisie pre financo−
vanie verejných vysokých škôl (od
1. 10. 2008).

C. Čiastkové úlohy
� Pripraviť smernicu na financovanie

žiakov a študentov zo sociálne znevy−
hodneného prostredia (1. 3. 2007).

� Vypracovať návrho zákona, ktorým
sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení neskor−
ších predpisov. Predmetný návrh
zákona bude riešiť spoplatnenie
externého vysokoškolského štúdia
na štátnych a verejných vysokých
školách (30. 10. 2007).

� Vytvoriť Národné centrum európ−
skych a globálych štúdií (31. 12.
2008).

� Vykonávať systematické hodnote−
nie činnosti vysokých škôl akredi−
tačnou komisiou.

� Vypracovať návrh zákona, ktorý
bude riešiť pôsobenie súkromných
vysokých škôl akreditovaných na
Slovensku a pobočiek zahranič−
ných vysokých škôl (31. 3. 2007).

� Upraviť metodiku financovania
a rozpočtu vysokých škôl. Pos−
kytovať dotácie verejným vysokým
školám zo štátneho rozpočtu najmä
na študijné programy v študijných
odboroch zameraných na aktuálne
potreby hospodárstva, vedy a vý−
skumu a umelecké vysoké školy
(priebežne). Novelizovať metodiku
financovania vysokých škôl (prie−
bežne).

� Pripraviť legislatívne opatrenia na
zavedenie systému štipendií (31. 3.
2007).

� Podporovať viaczdrojové finan−
covanie vysokých škôl (priebežne).

� Oceňovať významné výsledky rie−
šiteľov výskumných úloh, dokto−
randov, postdoktorandov, nada−
ných a talentovaných študentov
(každoročne k 1. 10.).



aktérov v procese tvorby verejnej politiky ako
o rozporoch medzi nimi. Obsahový disenzus
v postmodernej politike už nie je principiál−
nou prekážkou možnej spolupráce. Stačí, aby
vládol konsenzus v tom, že sa bude zohľadňo−
vať tento disenzus.

Referenčný rámec verejnej politiky sa
uskutočňuje v tomto kolektívnom verejnom
diskurze, zdôraznila Doc. PhDr. Bilasová
Viera, CSc., vedúca Katedry etiky Inštitútu filo−
zofie a etiky FF PU v Prešove, vo svojom refe−
ráte Dopady integrácie a globalizácie na etiku
verejnosti na Slovensku. Upozornila zároveň
na potrebu vytvárania demokratickej politiky
na našom území po roku 1989 z hľadiska jej
etickej dimenzie.

Morálka bez etiky či postmoralitná
spoločnosť sú fenoménom, ktorý je produktom
kvalitatívnej zmeny etiky verejnosti. Rozklad
substancionálneho jadra verejnosti a zánik
tradičných štruktúr verejnosti s výrazným ras−
tom individualizmu viedol k vzniku individu−
alizovaných morálok obrátených dovnútra
verejnosti. Tento typ individualizovanej mo−
rálky je eticky nereflektovaným preciťovaním
šťastia, utrpenia, blahobytu, biedy, slobody
i neslobody, lásky i nenávisti v individuálnom
mravnom vedomí (svedomí). Svedomie jed−
notlivcov nahrádza svedomie verejnosti.
Množina individuálnych morálok atomizova−
nej spoločnosti neguje etiku verejnosti, ako ju
poznáme z dejín moderných demokracií.

Na príspevok Doc. PhDr. V. Bilasovej,
CSc. nadviazal svojím vystúpením PhDr.
Geffert Richard, člen Katedry sociálnych vied
FVS UPJŠ, na tému Ideológie ako integrálna
súčasť politického života na Slovensku, v kto−
rom analyzoval politické ideológie ako dô−
ležitú súčasť genézy verejnej politiky mo−
dernej spoločnosti. Pozornosť sústredil na kon−
tinuálne otázky podstaty, miesta, úlohy
a funkcií politických ideológií v modernej
a postmodernej spoločnosti. Prostredníctvom
výsledkov volieb do Národnej rady SR
v rokoch 1990−2006 z hľadiska inklinácie po−
litických subjektov od stredu k pravici alebo
od stredu k ľavici poukázal na zaujímavý efekt
vytvárania vládnych koalícií v jednotlivých
volebných obdobiach. Analyzoval taktiež
podporu jednotlivým ideologickým koncep−
ciám obyvateľmi Slovenska na základe zo−
hľadnenia ich volebnej účasti.

Každá verejná politika ako sociálna prax
potrebuje ucelené hodnotové zakotvenie,
ktoré by uľahčovalo komunikáciu o tom, čo
ešte je a čo už nie je verejný záujem, ktorý by
dával zmysel rôznym rozhodnutiam, pred
ktorými sa občania aj politici každodenne
nachádzajú. Sú to predovšetkým politické ide−
ológie, ktoré významným spôsobom ovplyv−
ňujú rozhodovanie ľudí. Na jednej strane sú
nevyhnutnou súčasťou komunikácie v poli−
tickom diskurze, umožňujú identifikáciu poli−
tických stanovísk a priorít, zároveň sú však
zjednodušeným rámcom porozumenia a inter−
pretácie sociálnej reality. 

PhDr. Surmánek Štefan, CSc., člen Katedry
sociálnych vied FVS UPJŠ, zdôraznil Nedostat−
ky a deformácie prejavujúce sa vo fungovaní
zastupiteľskej demokracie. Dôležitou súčasťou
tvorby verejnej politiky v demokratickom poli−
tickom režime je skúmanie jej zastupiteľského
charakteru. Vo väčšine krajín demokratického
sveta, vrátane Slovenska, je zastupiteľská
forma demokracie najrozšírenejším spôsobom
organizácie spoločenských a politických
vzťahov. Ak dnes mnohí teoretici hovoria

o kríze demokracie, prípadne o symptómoch
krízového stavu, majú na mysli mnohé negatí−
va, späté v prvom rade s touto formou
demokratickej organizácie. Štefan Surmánek
upriamil svoju  pozornosť na tie z nich, ktoré
sú najtypickejšie a najčastejšie sa vyskytujúce
práve v prostredí zastupiteľského systému
a ktoré ako také v najväčšej miere ovplyvňujú
rozvoj, smerovanie a ciele verejnej politiky,
ako aj postoje ľudí k politickému dianiu, poli−
tickým aktérom a možnostiam ďalšieho fungo−
vania reálnej demokracie.

Jednou z najčastejšie sa prejavujúcich ten−
dencií v rozvoji zastupiteľského systému je
neustály pokles občanov, využívajúcich jedno
zo základných politických práv, ktorým je slo−
bodná voľba svojich zástupcov do zákono−
darných zborov a verejných funkcií. Pričom nie
je dôležité, či ide o voľby do inštitúcii medzi−
národného, národného či regionálneho alebo
vládneho či samosprávneho charakteru,
nakoľko uvedená tendencia je prejavom
všeobecného trendu, odrážajúceho krízový stav
a charakter fungovania zastupiteľskej, resp. par−
lamentnej demokracie vo väčšine krajín sveta.

Tvorba verejnej politiky sa týka národných
štátov alebo lokálnych kolektivít a je neod−
deliteľne spätá s činnosťou jednotlivcov,
sociálnych skupín a rôznych heterogénnych
aktérov tvorby verejnej politiky. Medzi nich,
zaiste, patria nezávislé výskumné centrá, moz−
gové trusty, think−tanky. Úlohou Think
thankov v procese tvorby verejnej politiky SR
sa na seminári zaoberal PhDr. Horváth Peter,
PhD., vedúci Katedry politológie FF Trnavskej
univerzity. Think−tanky sú akýmsi novým
typom inštitúcií, ktorý sa objavil v mnohých
krajinách po druhej svetovej vojne, pričom ich
cieľom je poznanie takých súvislostí, ktoré sú
využiteľné pri rozhodovaní vo verejnej sfére
(najmä pri rozhodovaní o verejných poli−
tikách). Ich výhodou, v porovnaní s tradičnými
akademickými inštitúciami, akými sú naprí−
klad univerzity, je to, že vo svojej činnosti
postupujú veľmi pružne a flexibilne.

Mgr. Štefančík Radoslav, MPol., člen
Katedry politológie FF Trnavskej univerzity
predstúpil pred kolegov s príspevkom na tému
Problém migrácie a verejná politika. Koniec
20. storočia priniesol krajinám strednej Európy
výrazné celospoločenské zmeny. Pádom
„železnej opony“, otvorením hraníc, násled−
nou demokratizáciou spoločnosti a s postup−
nou transformáciou národných ekonomík
musia štáty bývalého komunistického bloku
čeliť novým problémom. Jedným z nich sú
dôsledky presídľovania veľkých skupín oby−
vateľstva rozličných národností, kultúr, zvykov
a tradícií do iných štátov, ich následná inte−
grácia alebo neintegrácia, resp. osvojovanie si
sociálnych, kultúrnych, politických a iných
inštitúcií v novej vlasti. Ide o vážny problém
najmä v monokultúrnych spoločnostiach,
v ktorých pôvodní obyvatelia nemajú
skúsenosť s prenikaním nových kultúr.
Napriek tomu vlády stredoeurópskych krajín,
v porovnaní s vládami starých členských štá−
tov únie tejto otázke venujú zatiaľ len okra−
jovú pozornosť, hoci počet migrantov aj
v týchto krajinách neustále narastá. Postoj
k prisťahovalcom sa stáva bazálnou súčasťou
programových vyhlásení európskych vládnych
kabinetov. Na prahu tretieho tisícročia je tak
migračná politika plnohodnotnou súčasťou
verejnej politiky, rovnako ako politika
zdravotná, sociálna, vzdelávacia, mediálna či
bezpečnostná. 
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� Prehodnotiť financovanie úloh
v grantovom systéme s potrebou
ich výrazného spoločensko−hospo−
dárskeho významu a podporou
riešenia výskumných úloh (štát−
nych, grantových − VEGA, KEGA,
APVV, štrukturálne fondy a i.), aby
sa dosiahlo využívanie výstupov
riešenia v praxi.

� Zhodnotiť kritériá výberu projektov
vo výzvach VEGA a KEGA tak, aby
výsledky riešenia mali spoločenský
a hospodársky prínos pre národné
hospodárstvo (do 1. 12. 2006).

� Organizovať a podporovať odborné
aktivity v rámci Týždňa vedy na
Slovensku (každoročne v novem−
bri).

� Zlepšiť kvalitu a vypracovať systém
hodnotenia a financovania výsku−
mu.

� Podporovať vznik centier excelent−
nosti (unikátnych pracovísk výsku−
mu a vývoja).

� Vytvoriť stratégiu popularizácie
vedy v spoločnosti (1. 1. 2007).

� Podporovať rozvoj bilaterálnej
spolupráce v oblasti vzdelávania
najmä so štátmi Európskej únie
(priebežne).

� Dokončiť proces pristúpenia Slo−
venska k Dohovoru zakladajúcemu
Európsky univerzitný inštitút (31. 5.
2007).

� Koordinovať úlohy súvisiace s na−
pĺňovaním cieľov pracovného pro−
gramu Európskej komisie Vzde−
lávanie a odborná príprava 2010
a plnneie úloh Lisabonskej stratégie
v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy (priebežne). 

(Vybrané a spracované podľa internetovej
stránky ministerstva školstva 20. novembra
2006).

Čím vyššia úroveň,
tým viac možností

Vysoké školstvo očakávajú zmeny od
budúceho akademického roka. Vyso−
koškoláci budú platiť za diaľkové štúdi−
um, ktoré sa zároveň predĺži o jeden
rok. Ak si bude chcieť študent „urobiť“
viac vysokých škôl, zadarmo bude mať
iba jedno štúdium. Platiť budú aj tí,
ktorí si štúdium predĺžia o ďalší rok.
Vysoké školy budú o peniaze od štátu
bojovať podľa nových pravidiel.
Ministerstvo školstva presvedčilo rek−
torov o rozdelení škôl do troch
kategórií − univerzitné, vysoké a odbor−
né vysoké školy. Čím vyššia kategória,
tým viac peňazí od štátu − takýto model
by mala od septembra zaviesť novela



Decentralizovaná a dekoncentrovaná
tvorba verejnej politiky prenesená do regió−
nov je predpokladom demokratickej voličskej
legitimizácie moci. Čím ďalej, tým menej
hierarchické a viac horizontálne, lokálne
a spolupracujúce spravovanie verejných
záležitostí s dôrazom na partnerstvo pri
doručovaní verejných služieb je budúcnosťou
pre Slovenskú republiku. 

Na vyššie uvedené problémy poukázal vo
svojom vystúpení PhDr. Klimovský Daniel,
člen Katedry sociálnych vied FVS UPJŠ, naz−
vanom Občianska participácia ako prvok
procesov súvisiacich s tvorbou verejnej poli−
tiky na komunálnej i regionálnej úrovni.
Rozsiahla občianska participácia a konzultá−
cie s občanmi sú všeobecne akceptované ako
nevyhnutné elementy rozhodovacieho proce−
su, a to na všetkých úrovniach demokratic−
kého, administratívno−politického systému
a vo všetkých jeho organizáciách, pričom je
málo pravdepodobné, že by došlo v blízkej
budúcnosti k oslabeniu tohto trendu. Zmysel,
prípadne význam participácie stále narastá,
dokonca sa začínajú objavovať pokusy
o označenie súčasnej demokracie výrazom
participatívna demokracia, zdôraznil Daniel
Klimovský.

Vymedzenie občianskej participácie ako
takej, klasifikácia jej základných foriem, iden−
tifikácia jej pozície v rámci jednotlivých fáz
procesu tvorby politiky v slovenských pod−
mienkach (s osobitným zreteľom na komunál−
nu a regionálnu úroveň politiky) a s tým
súvisiace bariéry, niektoré jej pozitívne i ne−
gatívne efekty, či silné a slabé stránky, týmito
otázkami sa autor zaoberal vo svojom
príspevku na seminári.

PhDr. Mitaľová Jana a  Ing. Výrostová Eva,
členky Katedry ekonomických vied FVS UPJŠ,
prispeli do diskusie na danom seminári témou
Metódy rozpočtovania vo verejnej správe SR.
Venovali sa verejným rozpočtom s dôrazom
na metódy rozpočtovania a ich možnosti
využitia vo verejnej správe. Definovali verejné
rozpočty a vymedzili aktuálnu rozpočtovú
sústavu v Slovenskej republike s uvedením
základných legislatívnych noriem, ktoré túto
oblasť upravujú. Svoju pozornosť upriamili
aj na charakteristiku základných metód
rozpočtovania či priblíženie situácie v imple−
mentácii vybraných moderných metód
rozpočtovania na úrovni štátnej správy
i územnej samosprávy v Slovenskej republike. 

Význam verejnej politiky z ekonomického
hľadiska podľa autoriek narastá aj preto, aby
táto v určitom slova zmysle korigovala zlyha−
nia trhového mechanizmu. Zásahy vlády by
mali odrážať prítomnosť politických a sociál−
nych ideí a prostredníctvom ekonomicko −
finančných nástrojov ich aj realizovať. Okrem
regulačnej a legislatívnej činnosti má teda štát
realizovať aj alokačné, redistribučné a stabi−
lizačné činnosti. Tieto štátne zásahy si
vyžadujú finančné prostriedky. Zabezpečiť
potrebné finančné prostriedky a zabezpečiť
efektívnosť ich využitia je úlohou verejných
financií. Verejné financie sa tak stávajú jed−
ným z dôležitých nástrojov verejnej politiky. 
Pod vplyvom reformných opatrení vo verejnej
správe na Slovensku s cieľom skvalitniť
finančný manažment v oblasti verejných
financií boli zavedené rôzne konsolidačné
mechanizmy, ktoré majú prispieť k revita−
lizácii finančného hospodárenia vo verejnej
správe. V tomto kontexte prechádza oblasť
rozpočtovníctva vo verejnom sektore na

Slovensku podľa autoriek dôležitými zme−
nami.

JUDr. Molitoris Peter, člen Katedry
právnych vied FVS UPJŠ, doplnil predchádza−
júci príspevok témou Legálne rámce tvorby,
schvaľovania a realizácie verejných rozpoč−
tov, venujúc sa problematike regulácie tvorby
verejnej politiky prostredníctvom práva, ktorá
využíva, na rozdiel od iných normatívnych
systémov, aj prostriedky štátneho donútenia
na zabezpečenie realizácie zámerov verejnej
politiky. Autor sa vo svojom vystúpení veno−
val osobitostiam rozpočtového procesu z hľa−
diska rozpočtovej legislatívy. Rozpočtové
právo predstavuje z hľadiska systematiky
právneho systému v Slovenskej republike výz−
namný podsystém finančného práva, ktoré
napomáha regulovať finančno−právne vzťahy
týkajúce sa procesu tvorby, zostavovania,
rozdeľovania a používania štátneho rozpočtu
a ostatných verejných rozpočtov prostred−
níctvom právnych noriem. Najvýznamnejším
právnym predpisom upravujúcim verejné
rozpočty analyzovaný autorom je zákon
o štátnom rozpočte.

Zákon o štátnom rozpočte je Národnou
radou SR prijímaný každoročne ako základný
a rámcový predpis upravujúci očakávané
príjmy a stanovený limit výdavkov štátneho
rozpočtu, stanovenie maximálnej výšky
schodku resp. minimálnu výšku prebytku štát−
neho rozpočtu, výšku a štruktúru dotácií do
rozpočtov obcí a vyšších územných celkov,
výšku rezerv štátneho rozpočtu, účelovo
viazané prostriedky rozpočtových kapitol,
ustanovenia oprávňujúce vládu resp. na zák−
lade jej splnomocnenia ministra financií
upravovať záväzné ukazovatele štátneho
rozpočtu.

Z vyššie predstavenej diskusie na vedec−
kom seminári Genéza a tvorba verejnej poli−
tiky v SR vyplynulo, že v procese tvorby verej−
nej politiky postmodernej demokratickej
spoločnosti sa prvom rade po novom formulu−
jú sociálne, politické, ekonomické problémy,
ale i duchovné a morálne normy obmedzo−
vaním sociálnych výdavkov a potvrdzovaním
nových prostriedkov intervencie politických
elít do procesu tvorby verejnej politiky.
V druhom rade sa opätovne definujú hranice
súkromného a verejného priestoru s podstat−
ným oslabením hybnej úlohy štátu a vyrov−
naním sa s liberálnou ekonomickou politikou.
V treťom rade ide o novú výmenu medzi cen−
trom a perifériou spolu s masívnou decentra−
lizáciou. 

Vedecký seminár Genéza a tvorba verej−
nej politiky prebiehal v tvorivej atmosfére, ku
ktorej prispela rôznorodosť pohľadov založe−
ná multidisciplinaritou jeho účastníkov. Kon−
krétnym výstupom zo živej diskusie, ale i roz−
šírených príspevkov väčšiny účastníkov semi−
nára (žiaľ, okrem príspevku PhDr. Horvátha,
PhD., ktorý kvôli svojej pracovnej zanepráz−
dnenosti nedodal kapitolu v písomnej podo−
be) bude ďalšia kolektívna monografia pra−
covného tímu vedeného Ľubou Kráľovou
Genéza a tvorba verejnej politiky v SR (I.).

Ľuba Kráľová
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
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vysokoškolského zákona. Vraj to
povedie k súťaživosti medzi školami.

Čo čaká vysoké školy 
− možnosť vyberať poplatky za všetky

formy štúdia okrem dennej,
− verejné vysoké školy, ktoré nebudú

vyberať poplatky, budú dostávať
dotáciu od štátu,

− členenie škôl na univerzitné,
vysoké školy a odborné vysoké
školy,

− limitovaný počet externých študen−
tov − maximálne do 50 percent
z novoprijatých denných pre prvé
dve kategórie,

− prístup k bankovým úverom, za
ktoré budú ručiť vlastným majet−
kom,

− prideľovanie štátnych dotácií na
základe nových kritérií, napr.
uplatiteľnosti absolventov na trhu
práce,

− ostáva rigorózne konanie (možnosť
udeliť titul JUDr.), 

− zákon zavedie centrálne registre
študentov, garantov študijných pro−
gramov a zamestnancov vysokých
škôl.

Čo čaká študentov 
− spoplatnenie externého štúdia, výš−

ka poplatku je na zvážení školy,
− predĺženie externého štúdia o je−

den rok oproti dennej forme
− doktorandi v postavení študentov −

budú poistencami štátu, ich príjem
(štipendium) nebude zdaňovaný,

− bezplatné jedno denné VŠ študium,
− motivačné štipendium dostanú štu−

denti podľa rozhodnutia vysokej
školy alebo konkrétnej fakulty.

Čo čaká pedagógov
− vysokoškolský pedagóg bude môcť

mať len jeden hlavný pracovný
pomer,

− môže však odpracovať spolu maxi−
málne 58 hodín,

− maximálny vek pedagógov ostáva
65 rokov, výnimku môže udeliť
rektor,

− zaniká inštitút hosťujúceho docen−
ta, nie však hosťujúceho profesora,

− štúdium = pedagóg je minimálne
18 hodín týždenne v priamom kon−
takte so študentom, ako priamy
kontakt sa počíta aj e−learningová
podoba štúdia.

� � �
� � �



V mnohých publikáciách, knihách a časo−
pisoch sa môžeme dozvedieť mnoho o histórii
medicíny. Prvá operácia, dentálny zákrok,
pitva, či zvláštnosti z oblasti farmakológie, stre−
doveké liečivé elixíry a podobne. Čo je však
ťažšie dostupné verejnosti, dokonca aj nám,
laborantom,  sú dejiny laboratórnej diagnosti−
ky. Preto sme sa rozhodli vrhnúť viac svetla aj
na túto oblasť medicíny a ponorili sme sa do
bádania. Týmto článkom chceme ukázať, že aj
laboratórna medicína má bohatú históriu a pred
sebou mnohé možnosti ďalšieho rozvoja.

Prvé pokusy nájsť objektívne kritériá pre
poznanie a zhodnotenie chorôb, nachádzame
už v antike. Už Hippokrates (460−377 pred n.l.)
a Galenos (128−198 pred n. l.) sa vo svojich
dielach podrobne zaoberali  zložením urínu,

pričom jeho pozorovaním sa  pokúšali zistiť
nielen o aké ochorenie ide, ale zamýšľali sa aj
nad jeho priebehom.

Hippokrates zaviedol tzv. empirické diag−
nostické metódy, tieto metódy vychádzali  pre−
dovšetkým z praktických skúseností samotných
lekárov. Tento spôsob prístupu sa využíva aj
v súčasnosti,  skúsená laborantka vie v mno−
hých prípadoch práve na základe skúseností
odhadnúť situáciu a stanoviť diagnózu.

Galenos bol lekárom v 2. storočí, je známy
svojím pôsobením ako učiteľ lekárov v Askle−
piovom chráme, ale aj svojou činnosťou ako
lekára gladiátorov Pergamone, práve touto čin−
nosťou nazbieral mnoho skúseností z liečenia
zranení spôsobených v boji gladiátorov. Jeho
operácia mozgu a očí neboli opakované skoro
2 milénia. Neskôr sa presťahoval do Ríma a stal
sa dvorným lekárom Marca Aurélia. Skúmal
funkciu obličiek a chrbtice. Jeho slová zapiso−
vali 20 pisári, no pri požiari v Chráme mieru
(191) niektoré zo zápisov zhoreli.

V stredoveku sa spôsob pozorovania urínu
(uroskopia) rozvíjal ďalej, avšak zodpovedajúc

dobe malo  toto pozorovanie čiastočne špeku−
latívny charakter. Aj vo výtvarnom umení stre−
doveku sa  stretávame s mnohými zobrazenia−
mi, na ktorých si lekár prezerá moč. Možno
povedať, že pohár a urín sa stali statusovým
symbolom lekára.

Až pomocou exaktných prírodovedeckých
metód a poznatkov v období neskorej renesan−
cie a počas osvietenstva si racionálne myslenie
razí cestu nielen v samotnom výskume, ale aj
v lekárskej praxi.  Vývoj mikroskopov o ktoré
sa zaslúžili Hans a Zacharias Jensen (okolo r.
1590) a Antoni van Leeuwenhoek (1632−1723)
posunul o krok ďalej diagnostiku. Antoni van
Leeuwenhoek bol „amatérskym“ vedcom, kto−
rý vďaka svojim podomácky vylepšeným a zo−
strojeným mikroskopom sa stal prvým člove−
kom, ktorý mohol pomocou takéhoto prístroja
pozorovať a opísať jednoduché organizmy.
Práve preto je nazývaný ako „otec mikrobio−
lógie“. Niektoré jeho mikroskopy boli schopné
zväčšiť pozorovaný preparát až 500 násobne
a to mu umožnilo objaviť napr. vodné mikro−
organizmy, baktérie, spermie a svalové vlákna.

Dôležité sú aj objavné práce v oblasti
chémie od Roberta Boylea (1627−1691),
Antoina Lavoisiera (1743−1794). Manželka
tohto francúzskeho chemika bola akási pomy−
selná prvá laborantka, ktorá mu robila zapiso−
vateľku, asistentku, odbornú poradkyňu a keď−
že vedela veľmi pekne kresliť ilustrovala jeho
knihy. Fascinovalo ho horenie, odparovanie a
zákonitosti hmoty. Ďalšími významnými che−
mikmi boli Jöns Jakob Berzelius (1779−1848),
Antoin Parmentier (1737−1813), Antoin−
Francois Fourcroy (1755−1809) a Louis Joseph
Gaylussac (1778−1850), ktorí výrazným spô−
sobom ovplyvnili využívanie racionálnych
a kvantitatívnych myšlienkových princípov
v konaní lekárov. Začali sa robiť  prvé  kvanti−
tatívne chemické analýzy ľudského biologic−
kého materiálu a ich výsledky  sa začali vyu−
žívať v medicíne. Avšak až v polovici 19. sto−
ročia vyšla prvá učebnica pre nový odbor, kto−
rý sa vtedy nazýval „Patologická chémia“ alebo
„Klinická chémia“. Justus Liebig (1801−1873)
napísal v roku 1842 knihu „Organická chémia
a jej využitie vo fyziológii a patológii“ a Joseph
von Scherer o niekoľko rokov neskôr knihu
„Chemické a mikroskopické skúmania v pato−
lógii“. To otvorilo cestu vzniku prvých sa−
mostatných laboratórií predovšetkým vo veľ−
kých nemocniciach ako napr.  v roku 1839
v Berlíne, 1842 vo Würzburgu a v roku 1844
vo Viedni. V roku 1890 sa už začína používať
spektroskopická metóda, o ktorú sa zaslúžili
Gustav Kirchhoff (1824−1887) a Robert Bunsen
(1811−1899), ktorí touto metódou dokázali pr−
vok cézium. Do medicínskej a laboratórnej
praxe zaviedol túto metódu Felix Hoppe−Seyler
(1825−1895), začal sa taktiež využívať aj

stupňový fotometer vyvinutý Carolom Pulfri−
chom (1858−1927). V rokoch 1923 až 1933 sa
začal  fotometer, objavený Ludwigom Heilme−
yerom (1899−1969), využívať v klinických labo−
ratóriách a tým získala kvantitatívna analýza
ďalšie rozšírenie. Systematickým ďalším vývo−
jom fotometrie vznikli metódy na dokazovanie
stopových prvkov a ťažkých kovov v malých
množstvách ako plameňová fotometria, ató−
mová absorbčná spektrálna fotometria, ale aj
masová spektrometria. Následne laboratórna
prax značne pokročila vďaka vývoju prvého
mechanizovaného prístroja na analýzu v roku
1956 a využívaniu paralelne pracujúcich prí−
strojov, ktoré umožňovali precíznejšiu analýzu.

Ďalšou dôležitou etapou v laboratórnej
praxi bolo objavenie, pre epidemiológiu
vírusovej hepatitídy dôležitého „Austrália−
antigénu“ Baruchom S. Blumbergom (nosite−
ľom Nobelovej ceny za medicínu 1976), zave−
denie vysoko citlivého a vysokošpecifického
rádioimunologického spôsobu analýzy Solo−
monom Bersonom a Nielskom Kayom Yalo−
wom (1959, Nobelova cena za medicínu
1977), ako aj použitie monoklonálnych anti−
častíc v laboratórnej praxi o ktoré sa zaslúžili
Niels Kay Jerne, Georges Kohler a Cesar
Milstein (Nobeleova cena za medicínu 1984).

Paralelne s pokrokom v medicínsko−che−
mickej analytiky sa začali skúmať príčiny a roz−
šírenie nákazlivých chorôb (infekčné choroby)
ako aj prirodzené mechanizmy ochrany orga−
nizmu proti pôvodcom chorôb (imunita). Veľký
význam mal objav z roku 1658 Athanasiusa
Kirchnera (1602−1680), ktorý spozoroval v krvi
a hnise chorých morovou nákazou „verniculli“
ako aj popis z roku 1683 Antonia van Leeu−
wenhoeka (1632−1723), ktorý objavil v zub−
nom povlaku „malé zvieratká“ − mikroorganiz−
my, ktoré boli uznané za pôvodcov nákazli−
vých chorôb.

Veľké objavy Louisa Pasteura (1822−1895),
ktoré urobil sú aktuálne aj v súčasnosti. Tento
hrdina Francúzska, ako ho často označujú,
nebol žiadny lekár, ale fyzik a predovšetkým
chemik, ktorý upozornil na dôležitosť bakterio−
lógie a stal sa priekopníkom v antiseptickej ob−
lasti. Zaoberal sa chemickými rozdielmi, ktoré
prebiehajú v procese kvasenia a tlenia, pričom
poukázal na to, že kvasenie je reakciou  malič−
kých buniek a je výsledkom ich životného pro−
cesu. Došiel k záveru, že najmenšie jedno−
bunkové organizmy sú „továrňami“, ktoré sa
pri nedostatku kyslíka vedia deliť. Prístup vzdu−
chu dopomohol ku hnitiu a teda rozkladu. Po−
písal taktiež drobné, guľaté, špirálovité alebo
tyčinkové formy mikroorganizmov, ktoré v sú−
časnosti nazývame  baktériami. V  štúdii
o Chorobách vína poukázal  na octové huby,
ktoré produkujú kyselinu octovú a tým
ovplyvňujú vznik a zachovanie, dokázal tak−
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DEJINY LABORATÓRNEJ MEDICÍNY
(Michaela Čopová, Ľudovít Forrai, Zuzana Mošoňová, Ján Štefanovič)



Baruch či Benedikt Spinoza, najväčší západný židovský
mysliteľ po Maimonidesovi a snáď aj najimpozantnejší
metafyzik medzi kontinentálnymi racionalistami 17.
storočia, sa narodil v roku 1632 v Amsterdame v portu−
galskej židovskej rodine, ktorá sa presťahovala na konci 16.
storočia do Holandska. V tamojšej atmosfére náboženskej
znášanlivosti bol Spinoza vzdelávaný v náboženských a fi−
lozofických tradíciách judaizmu. Od útleho veku bol
vedený k poznaniu hebrejčiny a Starého zákona, Talmudu
a kabalistickej mystickej tradície. Filozofiu spoznával
čítaním diel Maimonidesa. Plynulo rozprával portugalsky,
španielsky, holandsky, hebrejsky a latinsky. 

Biblia, talmund, a najmä ortodoxné názory mu nestačili
a rozhodol sa navštevovať známu latinskú školu lekára van
den Ende. Spinozov duchovný horizont sa v tejto škole

rýchlo rozšíril, a to vďaka klasickej antickej kultúry, stre−
dovekej filozofii (nominalistickej a averroistickej) a rene−
sančnej filozofii. Siaha aj po prameňoch novovekej filo−
zofie − Brunovi, Baconovi, Hobbesovi, Descartovi a okazio−
nalistom. Aj keď Descartove názory nikdy úplne neprijal,
bol mu vďačný za všetko podstatné, čo mu vo filozofii
pomohlo ku kryštalizácii vlastného názoru.

Ako 24 ročný dospel k ustáleným názorom na Boha a na
svet, avšak jeho výklad Písma bol neprijateľný pre židovskú
komunitu. Po ideových konfliktoch s predstavenými židov−
skej obce, po prosbách i hrozbách rodiny a priateľov sa
Spinoza s nimi rozchádza. Roku 1656 je slávnostne exko−
munikovaný a musí opustiť Amsterdam. Za krátky čas žije
v Rijnsburgu, neďaleko Amsterdamu, neskôr od roku 1663
vo Vooburgu, neďaleko Haagu, u maliara Tydemanna. Tu
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tiež, že len minútu trvajúce zahriatie vína za−
bráni neskoršiemu rozkladu. Týmto spôsobom
sa mu podarilo objaviť princíp, po ňom naz−
vanej, pasterizácie. Veľký význam majú jeho
štúdie o slezinovej sneti, ktorú v roku 1877
objavil, prínosom boli aj objavy pôvodcu
vtáčej cholery, očkovacej látky proti besnote
a nakoniec veľkú zásluhu mal na zavedení
prvého očkovania  v roku 1885, ktorým sa za−
čalo obdobie aktívnej imunizácie.

Robeta Kocha (1843−1910) ako zakladateľa
lekárskej bakteriológie netreba zvlášť pred−
stavovať. Ovplyvnil medicínu ako nijaký iný
nemecký lekár predtým. Dokázal, že príčinou
pustošiaco účinkujúcich infekčných chorôb
ako cholera, antrax, tuberkulóza, malária,
spavá nemoc a mor, sú špeciálne baktérie, voči
ktorým sú lekári úplne bezmocní. Svetovú slá−
vu dosiahol objavením bacila tuberkulózy. Po
predstavení očkovacej látky z tuberkulóznych
baktérií v roku 1890 na X. Medzinárodnom
medicínskom kongrese v Berlíne, mnohí chorí
dúfali v skoré vyliečenie. Sérum však nemalo
taký účinok ako sa predpokladalo a nedôvera,
ktorú vzniesol Rudolf Virchow (popísal leu−
kémiu) voči výskumom Kocha sa potvrdila.
Príčinou neúspechu nebolo samotné tuber−
kulózne sérum, ale problémy s jeho dávko−
vaním. Aj napriek týmto ťažkostiam bol Robert
Koch za svoju prácu odmenený Nobelovou
cenou za medicínu, ktorá mu bola udelená
v roku 1905. Pre vznik modernej mikrobio−
lógie a imunológie sa zaslúžili aj Paul Ehrlich
(1854−1915) (Nobelova cena za medicínu
1908) a Emil von Behring (1854−1917) (Nobe−
lova cena za medicínu 1901).

Základy pre aktívnu imunizáciu, proti in−
fekčným chorobám, položil už v roku 1796
Edward Jenner (1749−1823) úspešným ochran−
ným očkovaním proti čiernym kniahňam po−

mocou prenosu sekrétu z kravských kiahní.
V súčasnosti je možná  účinná ochrana pred
mnohými infekčnými chorobami pomocou pa−
sívnej imunizácie alebo aktívneho ochranného
očkovania.

Pre bezpečnú transfúziu  krvi boli popísané
vlastnosti jednotlivých krvných skupín (ABO−
systém) v roku 1901 Karlom Landsteinerom
(1868−1943) ako aj tzv. rhesusfaktor (Rh faktor)
v roku 1940 Karlom Landsteinerom a Alexan−
drom Wienerom (1907−1976). Krvnoskupinový
systém AB0 objavil aj Ján Jánsky, ktorý vôbec
nebol hematológ, ale psychiater. V roku 1958
nasledoval objav, ktorý bol veľmi dôležitý pre
transplantáciu orgánov a to vlastnosti buniek,
tzv. HLA−systém (Human Leucocyte Antigen),
ktorý objavil Jean Dausset (Nobelova cena za
medicínu 1980). Tieto systémy sa využívajú
nielen na transplantáciu, ale aj na určenie
otcovstva pri súdnych sporoch.

Laborátorna medicína má teda svoje
korene v prírodných vedách a medicíne. Jej
dôležitou úlohou je podpora vedeckých inová−
cií a ich využívanie  pre blaho pacientov.

Laboratórna medicína

Laboratórna medicína je diagnostický
odbor medicíny, stojí na rozhraní  prírodoved−
ných disciplín, napr. chémie alebo moleku−
lárnej biológie. Vývojom nových prístrojov
a metód ako napr. biochips, telepatológia
alebo génová technológia patrí ku najino−
vatívnejším oblastiam tzv. hightech−medicíny. 

V Nemecku existuje špeciálne medicínske
ďalšie vzdelávanie, odborný lekár pre labo−
ratórnu medicínu, pričom vo Veľkej Británii
napr. patológ ako „patológ“, vo Francúzsku
biológ ako „biológ“ zastáva tento post. V rámci
harmonizácie ďalšieho európskeho  vzdeláva−

nia, sa pristupuje ku zjednoteniu, avšak ne−
bude to príliš jednoduché práve z dôvodu
národných tradícií a zodpovedajúceho pracov−
ného zaradenia.

Oblasti pôsobenia

Laboratórni lekári sú odborne spätí so
všetkými medicínskymi disciplínami, pre−
dovšetkým všeobecnou medicínou a internou
medicínou. Pripravujú laboratórne nálezy pre
diagnostiku, zadeľujú jednotlivé štádiá chorôb,
priebeh − kontrolu terapie ako aj prevenciu. Pri
analytike organizujú prípravu vzoriek, vrátane
transportu do laboratória (preanalytická časť
vyšetrenia), oboznamujú taktiež s laboratórny−
mi nálezmi príslušného lekára, vrátane preno−
su dát a poradenstva (postanalytická časť vyše−
trenia).Ťažiskom laboratórnej činnosti sú oi.
klinická chémia a imunológia, hematológia
(choroby krvi) a hemostaseológia (poruchy
zrážania krvi), mikrobiológia a infektoseroló−
gia, transfúzna medicína a humánna genetika.
Pre niektoré z týchto disciplín existujú odborní
lekári alebo odborníci majúci certifikáty z ob−
lasti prírodných vied (napr. klinickí chemici).

Zdroj: Laboratoriumsmedizin. In:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laboratorium
smedizin
Labormedizin. In:
http://de.wikipedia.org/wiki/Labormedizin

Michaela Čopová, Ľudovít Forrai,
Zuzana Mošoňová, Ján Štefanovič
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach

OSOBNOSTI V DEJINÁCH A ICH VÝROČIA
Benedikt Spinoza (1632 − 1677)

(k 375. výročiu narodenia)
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nadväzuje známosť s významným vodcom republikánsko−
demokratickej opozície Janom de Witt, ktorý mu údajne
poskytoval potrebnú finančnú podporu, aby sa Spinoza pri
svojom chatrnom zdraví (od mladosti trpel na tuberkulózu)
mohol nerušene venovať štúdiu a práci. Navštívil ho aj
Leibniz i francúzsky revolučný mysliteľ a predchodca
osvietenstva Saint Evremond. Dopisuje si s významnými
mysliteľmi svojich čias, napr. Oldenburgom, Huygensom,
R. Boylom.

V roku 1673 dostáva Spinoza od falckého kurfirsta poz−
vanie prednášať na heidelberskej univerzite. On odmieta
toto pozvanie v obave pred nevyhnutnosťou robiť kompro−
misy a dáva prednosť slobodnej existencii, hoci veľmi
skromnej a núdznej. Tragická smrť Jana de Witt (rozšliapal
ho rozvášnený dav) zhoršila jeho zdravotný stav a roku
1677 sotva 45− ročný zomiera. Smrť prijal pokojne v duchu
svojho presvedčenia, že filozofia „nie je rozjímanie o smrti,
ale o živote“.

Z jeho prác boli za jeho života publikované iba tri
práce: Princípy filozofie Reného Descarta (1663),
Metafyzické myšlienky (1663) a Rozprava teologicko−poli−
tická (vyšla anonymne v roku 1670). Na varovanie priate−
ľov plánované vydanie Etiky v roku 1675 odložil.

Rozprava teologicko−politická − už názov naznačuje, že
Spinoza sa venuje zásadnej otázke vzťahu medzi teológiou,
či náboženstvom a politikou. Východiskom reflexie pre
Spinozu sa stáva sloboda svedomia a úsudku vo vzťahu
k náboženstvu. Podľa neho ľudia zastávajú  „chybné poní−
manie“ náboženstva, ktoré vedie k poverám a ohrozuje
návrat do duchovného otroctva. Spinoza poznamenáva, že
tí, ktorí využívajú vieru v Najvyššiu bytosť pre ospravedlne−
nie svojho vlastného úspechu, alebo ako prostriedok úniku
z ťažkého osudu, sa najľahšie stávajú obeťou povery a vo
väčšine prípadov sa stáva pre nich  náboženstvo nátlako−
vým systémom. Tento jav vzniká vďaka mylnému chápaniu
náboženstva. Správne pochopenie Biblie nielenže „pone−
cháva rozumu jednoducho slobodu“, ale aj dokazuje, že
„zjavenie a filozofia stoja na úplne odlišných základoch“.
Náboženské tézy a požiadavky, ktoré Písmo predkladá,
boli jeho autormi prispôsobené „ľudovému rozumu“
starého Izraelu. Mojžišov zákon sa nesnaží presvedčiť
Izrael úvahou o pravdivosti istých myšlienok o Bohu, ale
chce ich zmluvne zaviazať k určitému spôsobu života,
pričom sľubuje odmenu za poslušnosť a trest za nepo−
slušnosť. Teda, podľa Spinozu uvedené nie je otázkou poz−
nania, ale skôr vecou viery, ktorá vedie k poslušnosti.
Podobne aj evanjeliá spájajú vieru a poslušnosť: ani tu
nezískavame racionálne poznanie o Bohu. Dokonca
i zdanlivo rozumové tvrdenia o Božích vlastnostiach, ktoré
Písmo poskytuje, sú neposkytované kvôli rozumovému
poznaniu božskej bytosti, ale s tým cieľom, aby všetci ľudia
uznávali nadradenosť Boha, ktorý jediný je všadeprítomný,
všemohúci, spravodlivý a milosrdný. Tieto atribúty vedú
k oddanosti.

Spinozove radikálne rozlíšenie medzi teológiou a filo−
zofiou, poslušnosťou a poznaním, vierou a rozumom, mu
umožňuje oslobodiť náboženstvo ako aj rozumové skú−
manie od ich tradičných sporov a jednou ranou rozseknúť
gordický uzol scholastického sporu vo veci zjavenia a ro−

zumu. Prirodzenosti obidvoch prístupov ohľadom reflexie
božského podľa Spinozu úplne odporuje to, aby jeden mal
byť podriadený druhému, či už rozum viere alebo viera
rozumu.  Bolo by nezmyslom súhlasiť s niečím, čo sa prieči
nutnosti rozumu, ktorý je najväčším z Božích darov. To
neznamená, že náboženstvo je potrebné odmietať. Ale ide
o to, že náboženské istoty je potrebné spájať so sférou
mravnosti, a nie racionality či filozofie. Sloboda myslenia
zabezpečuje odluku náboženstva či teológie od filozofie,
a zabezpečuje tak aj integritu oboch.

Oddelenie religiozity a racionality, či teológie a filo−
zofie, zakotvené v princípe slobody myslenia, privádza
Spinozu k jeho pôvodnej téze, k dôležitosti správneho chá−
pania náboženstva a slobody vo vzťahu k štátu a to už na
vyššej úrovni. Spinoza je odhodlaný určiť „prirodzené
právo a poriadok“ ako základ každého chápania štátu a vy−
medziť rozsah a hranice slobody myslenia v „ideálnom
štáte“. Pritom zdôrazňuje, že príroda ako taká neriadi sa
zákonmi rozumu a všeobecne má právo robiť, čo je pri−
rodzene možné. Pokiaľ ľudia žijú podľa prírody a „zákonov
žiadostivosti“, môžu v záujme svojho potešenia, zachova−
nia a ochrany konať podľa toho, ako budú chcieť. Teda, prí−
roda nezakazuje spor, nenávisť, hnev ani podvod. Avšak to
neznamená, že príroda je zlo, ale iba to, že je oveľa ohrom−
nejšia a rozsiahlejšia, než je sféra ľudstva. Ak zákony
prírody ako celku neslúžia nevyhnutne špecificky ľudské−
mu záujmu „skutočného ľudského prospechu a sebazá−
chovy“, potom lepším  orientačným bodom individuálneho
i skupinového života ľudstva sú „zákony a spoľahlivé nut−
nosti rozumu“. Spinoza sa domnieval, že iracionálne pod−
nety, ktoré by mohli narušiť pokojný verejný poriadok a sú−
lad a tak podnietiť zánik pospolitosti, sú v podstate elimi−
nované v demokracii pod vedením vlády väčšiny.

Spinozov duchovný profil charakterizuje veľmi pravdivá
vnútorná snaha hľadať a nájsť pravdu. No pravdy niet bez
múdrosti a bez nich oboch niet ľudského šťastia, pretože
iba múdrosť učí rozoznávať, čo je pravdivé a čo falošné, čo
je dobré a čo zlé.

Je potrebné uviesť, že počas Spinozovho života ako aj
počas celých sto rokov po jeho smrti jeho filozofia sa
považovala za bezcennú, často bola predmetom hlbokého
opovrhovania a v dôsledku svojho radikálne odlišného chá−
pania božstva bola označená za kacírsku nielen židmi, ale
aj kresťanmi, či dokonca bola považovaná za ateistickú.
Obnovený záujem o Spinozu a celkové prehodnotenie jeho
diela sa začalo ku koncu 18. storočia vďaka nemeckým
romantikom − Lessingovi, Goethemu, Herderovi a Novali−
sovi.

Spinozov vplyv bol zaujímavým spôsobom rôzno−
smerný: na francúzske osvietenstvo, ale i na nemeckú kla−
sickú filozofiu; no uctili si ho aj moderní filozofi. Určité
jeho myšlienky majú svoje aktuálne miesto aj v súčasnej
dobe. Pozrime sa to jeho duše a ponorme sa do jeho
myšlienok z nedokončenej Rozpravy o zdokonaľovaní
rozumu.

„Keď ma skúsenosť naučila, že všetky javy, čo sa v pos−
politom živote zväčša vyskytujú, sú márnosti a daromnosti,
keď som videl, že všetko, čoho som sa bál a o čo som sa
bál, nemá v sebe nič dobrého, ani zlého, iba ak pokiaľ to



mnou duševne otriaslo, predsa som si len zaumienil pátrať,
či jestvuje niečo, čo by bolo ozajstným blahom aj samo
osebe... Zvažoval som v duchu, či by bolo možné dospieť
k novým životným zásadám alebo aspoň k istote o nich
bez toho, že by som musel meniť svoj ustálený poriadok
a verejné životné zásady, o čo som sa už neraz  a nadarmo
pokúšal. Lebo veru všetko, čo býva v živote veľmi často
a čo si ľudia, ako to možno súdiť z ich konania, cenia ako
najväčšie blaho, má do činenia s týmito troma vecami, a to
s bohatstvom, poctami a zmyselnou rozkošou. Týmito
troma vecami býva ľudská duša taká opantaná, že na iné
blaho nemôže už vonkoncom pomyslieť. Veď pokiaľ ide
o zmyselnú rozkoš, v tej je duša tak bez seba, ani čo by sa
topila v nejakom blahu. A to jej veľmi bráni rozmýšľať
o inom. Ale po nej sa dostavuje vrcholná omrzenosť, ktorá
ak aj dušu neomračuje, predsa ju len rozrušuje a otupuje.
Takisto nemálo sa duša rozrušuje i domáhaním sa pôct
a bohatstva, najmä len čo sa začínajú zhŕňať iba pre ne
samy, keďže sa predpokladá, že sú tým najväčším dobrom.
Napokon honor býva veľkou prekážkou i v tom zmysle, že
ak ho chceme dosiahnuť, musíme sa nevyhnutne v celom
svojom živote správať tak, aby sme sa ľuďom zapáčili, a to
tým, že sa stránime toho, čoho sa oni stránia, a pachtíme
sa po tom, o čo sa oni usilujú... Naproti tomu všetko to, za
čím sa ľudský dav ženie, nielenže nie je nijakým liekom na
zachovanie nášho bytia, ale je mu ešte aj na škodu a neraz
príčinou záhuby tých, čo spomenuté veci vlastnia, a vždy
príčinou záhuby tých, nad ktorými majú ony moc.

Existuje premnoho príkladov na to, ako ľudia pretrpeli
pre svoje poklady všelijaké prenasledovanie až na smrť
a ako sa pre získavanie bohatstva vystavili toľkým
nebezpečenstvám, že napokon platili svojím životom za
svoju pochabosť. Nemálo je i ľudí, čo prestáli  všemožné
zlo, len aby dosiahli alebo ubránili čestné miesta a hod−
nosti. A napokon je nespočítateľne mnoho tých, čo si pre
nesmierne pôžitkárstvo priskorili smrť. Zlo vzniká aj z toho,
že všetko naše šťastie alebo nešťastie závisí iba od jednej
jedinej veci, a to od kvality objektu, na ktorom visíme
celým svojím srdcom. Lebo veru pre to, čo nemilujeme,
nikdy sa s nikým nepoškriepime, nebudeme nikdy žialiť, ak
to zahynie, nepochytí nás nijaká závisť, ak to má iný v svo−
jej moci, nijaký strach, nijaká nenávisť, nebude nijakých
duševných otrasov, ktoré vznikajú v súvislosti s našou lás−
kou k pominuteľným veciam. Ale láska k večným a neko−
nečným veciam je pre dušu číra radosť a blaženosť, len ona
sama je všetkého smútku zbavená. A po tom máme najviac
túžiť a zo všetkých svojich síl sa o to usilovať.

Pre správne pochopenie veci treba poznamenať, že
dobrom i zlom sa volá všetko iba so zreteľom na niečo,
takže podľa rozličných zreteľov o jednej  a tej istej veci
možno hovoriť ako o dobrej aj ako o zlej, práve tak ako
o dokonalej i nedokonalej. Zrejme, veď s prihliadnutím na
prirodzenosť veci nebudeme ničomu pripisovať názov
dokonalé či nedokonalé, najmä keď sme poznali, že všetky
javy v prírode dejú sa podľa večného poriadku a podľa
pevných prírodných zákonitostí. No pretože človek pre
svoju nemohúcnosť onen poriadok svojím myslením
nepostihuje, a aj si už medzitým v mysli nejako ľudskú
prirodzenosť stvárňuje, ale oveľa mohutnejšiu, než je jeho,

a keďže zároveň vidí, že mu nič nebráni, aby takú
prirodzenosť získal, to ho podnecuje domáhať sa prostried−
kov, ktoré by aj jeho samého doviedli k takej dokonalosti −
teda všetko to, čo mu môže byť prostriedkom
umožňujúcim dospieť k tomuto cieľu, volá sa ozajstné
dobro.

A zasa najvyššie dobro preňho je dôjsť taj ďaleko, aby
pokiaľ možno používal takú prirodzenosť (t. j. poznanie
jednoty duše s celou prírodou) aj s inými indivíduami. To
je teda cieľ, ku ktorému smerujem, a to dosiahnuť takú
prirodzenosť a usilovať sa o to, aby ju aj mnohí iní dosiahli
so mnou, t. j. k môjmu šťastiu náleží tiež vynasnažiť sa, aby
aj mnohí iní ľudia poznávali to isté čo ja a aby ich rozu−
mová vyspelosť a vedychtivosť boli celkom v súlade s mo−
jou. Aby k tomu došlo, je nevyhnutné mať aspoň koľko−
toľko vedomostí o prírode, dostačujúcich na dosiahnutie
takej prirodzenosti, potom utvoriť takú spoločnosť, aká je
želateľná, aby k tomu dospelo čo najviac ľudí čo najľahšie
a bezpečne.

Ďalej sa majú pestovať filozofia morálky a veda o vý−
chove detí. A keďže zdravie je nemálo dôležitý prostriedok
na dosiahnutie tohto cieľa, treba sa osobitne venovať celej
medicíne. A keďže umením a fortieľom sa uľahčuje mnoho
obťažných vecí, čím môžeme v živote získať veľa času
a pohodlia, neslobodno preto znevažovať mechaniku. Ale
predovšetkým treba vymyslieť spôsob na liečenie rozumu
a jeho cibrenie, pokiaľ možno od začiatku, aby zdarne,
bez omylu a čo najlepšie porozumel veciam. Podľa tohto
môže už každý vidieť, o čo mi ide, totiž o zameranie
všetkých vied na jediný cieľ −  dospieť, ako sme to už
povedali, k vrcholu ľudskej dokonalosti. A tak sa musí
z vied zamietnuť ako neosožné všetko, čo nás nijako nepri−
bližuje k nášmu cieľu  −  slovom, celé naše konanie
a vedno s ním i myslenie majú sa zameriavať na tento cieľ.
Lež medzitým čo sa oň pričiňujeme a usilujeme sa napraviť
rozum na pravú cestu, musíme aj žiť svoj obyčajný život,
a preto som nútený uviesť aj nejaké osožné životné
pravidlá a to:

1. Hovorme prispôsobene chápavosti obyčajného človeka
a robme všetko, čo nám neprekáža pri dosiahnutí nášho
cieľa. Lebo nemalý osoh môžeme mať už z toho, keď sa
pokiaľ možno prispôsobíme chápavosti obyčajných
ľudí. Berme ešte do úvahy, že takto budú ochotnejší
počúvať pravdu. 

2. Užívajme si len potiaľ, pokiaľ to stačí na udržanie
zdravia.

3. Napokon zháňajme sa len za toľkými peniazmi či hoci−
jakou inou vecou, koľko nám stačí na uchovanie života
a zdravia a na nápodobné dodržiavanie tých občian−
skych zvyklostí, ktoré nášmu cieľu neodporujú.

Dajúc si takto a takéto zásady, pustíme sa do prvej veci,
čo treba robiť predovšetkým, a to do zdokonaľovania rozu−
mu a jeho uspôsobovania, aby veci poznával tak, ako je to
potrebné na dosiahnutie nášho cieľa.“

Pripravil:
PhDr. Ján Čipkár, PhD.
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Za zakladateľov novovekej filozofie sa považujú viacerí filo−
zofi. John Locke si z mnohých dôvodov tento titul zaslúži ako
prvý. Jeho politické teórie hlboko poznamenali Európu i Ameriku
a prostredníctvom svojho vplyvu na Britov, Francúzov i Američa−
nov takmer celý svet. Pripomeňme si v krátkosti jeho život
a dielo.

Lockove životné osudy a myšlienkový vývin sú späté s hos−
podárskym, sociálnym, politickým a ideovým vývinom v Anglic−
ku v 17. storočí. Narodil sa 29. augusta 1632 vo Wrightone
neďaleko Bristolu. Prvú etapu anglickej buržoáznej revolúcie
roku 1640 − 1660 prežil na štúdiách. Študoval v Oxforde
teológiu, avšak za kňaza sa nedal vysvätiť. Neskôr sa sústredil na
exaktné vedy, chémiu a medicínu, v ktorých mohol slobodne
bádať. Podporilo ho v tom včasné oboznámenie sa so spismi
Bacona, Descarta a iných samostatných, nedogmatických mys−
liteľov.

Locke pri štúdiu medicíny pomáhal Robertovi Boylovi,
objaviteľovi niekoľkých významnejších fyzikálnych zákonov,  pri
jeho laboratórnych pokusoch. Vďaka tomu získal bezprostredné
poznatky o vedeckej metóde, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu
v jeho neskoršom rozvíjaní teórie o povahe látok s prameňoch
ľudského poznania.

V roku 1668 sa stal jedným z prvých členov tajne založenej
v roku 1660 Kráľovskej spoločnosti londýnskej pre
zdokonaľovanie poznávania prírody. Bol vymenovaný do
komisie pre rozvrhovanie a riadenie pokusov. V týchto rokoch sa
pomaly dostáva aj do politického života a popri prírodovedných
otázkach začína javiť záujem aj o otázky štátovedné. Vstúpil do
štátnych služieb a roku 1665 sa zúčastnil anglického posolstva
na brandenburskom dvore. Roku 1667 sa stal osobným lekárom
lorda Ashleya, vychvávateľom jeho 16 − ročného syna a neskôr
aj jeho vnuka, známeho filozofa − etika Shaftesburyho.

Lord (neskorší barón of Shaftesbury) bol za reštaurácie poli−
ticky činný a Locke, potom už jeho priateľ  a tajomník, zdieľal
s ním jeho politické osudy, vzostupy i pády. Dvakrát bol v Paríži,
prvý raz roku 1672, druhý raz v rokoch 1675 − 1679, kde žil
čulým vedeckým životom. Shaftesbury po svojom druhom páde
ušiel do Holandska, kde v roku 1638 zomrel. Keďže Lockovi ako
jeho priateľovi hrozilo v Anglicku prenasledovanie, koncom roku
1683 aj on ušiel do Holandska, kde žil v rozličných mestách
s pod rozličnými menami. Medzitým došlo roku 1668 v Anglicku
k novému revolučnému politickému zvratu, ktorým síce reštau−
rácia padla, Stuartovci boli vyhnaní, no dosiahol sa len kompro−
mis medzi revolučnými a konzervatívnymi silami. Na trón
nastúpil princ Viliam Oranžský, ku ktorému sa Locke pripojil
v Holandsku a s ktorým sa vrátil do vlasti.

Po návrate zastával Locke dôležité politické úrady na minis−
terstve obchodu a kolónií. Roku 1700 musel Londýn zo zdravot−
ných dôvodov opustiť a žil potom v Oates na statku priateľa sira
Mashama, kde aj 28. 10. 1704 zomrel.

Lockove myšlienky využili Otcovia Spojených štátov pri for−
mulovaní Vyhlásenia nezávislosti a ústavy. Takisto britský ústav−
ný systém je založený na jeho myšlienkach. Prostredníctvom
Voltaira, Rousseaua a Montesquieua sa jeho teórie rozšírili
medzi francúzskymi intelektuálmi.

Lockove spisy, na ktorých obyčajne pracoval dlhší čas,
vychádzali po jeho návrate z Holandska. Tematicky sú dosť roz−
manité a predstavujú Locka ako mysliteľa, vyjadrujúceho pokro−
kové tendencie svojej i nasledujúcej doby. Takmer všetky mali
zásadný význam pre rozvoj osvietenského myslenia v 18. sto−
ročí.

Jeho prvým a hlavným filozofickým dielom je Rozprava
o ľudskom rozume (1690), na ktorom pracoval skoro dvadsať
rokov a ktorým položil základy empirickej filozofie a ovplyvnil
gnozeológiu 18. storočia.

Locke bol presvedčený, že jedným z hlavných dôvodov,
prečo filozofi v minulosti zlyhávali, bola nedostatočná pozornosť
voči skutočným prameňom ľudského poznania. Príčinou ich
mnohých omylov boli „nezmysly“, z ktorých často boli odvod−
zované dogmy v ich náukách. 

Ľudská myseľ je podľa Locka tabula rasa, prázdna doska, či
stránka, od okamžiku stvorenia pripravená prijímať vnemy z von−
kajšieho sveta a dojmy zvnútra. Z nich sa formuje jediné poz−
nanie, ktorého sme schopní nadobudnúť. Ako náhle myseľ prijala
fakt zmyslovej skúsenosti a reflexie, je schopná podrobiť ho
analýze a ďalšiemu spracovaniu.  Týmto spôsobom zostavuje
zložitejšie, zložené idey a odokrýva vzťahy medzi nimi atď.

V roku 1690 vyšli aj jeho Dve rozpravy o vláde, kde Locke
vystupuje ako teoretik liberálne konštitučného štátneho zriadenia
a hlása myšlienky, na ktorých budovali neskorší teoretici moder−
ných buržoáznodemokratických zriadení. Ľudia sú si podľa neho
od prírody rovní a slobodní a tvoria štát na ochranu vlastných
záujmov. Panovník vládne z vôle ľudu,  a nie z moci božej.

Na rozvoj náboženského voľnomyšlienkárstva a deizmu,
ktorý ovládal myslenie osvietenských filozofov i vedcov a rozšíril
sa najmä v Anglicku, silno vplýval Lockov spis Rozumnosť
Kresťanstva (1695). Podľa neho náboženské pravdy musia byť
v súlade s rozumom, alebo v najhoršom prípade, stáť nad ním,
no nikdy nie proti nemu. V tomto prípade ich treba zavrhnúť.
Z kresťanstva treba prijímať len to, čo je potrebné pre spasenie.
Týchto právd je málo a možno ich spoznať aj rozumom; a kaž−
dým, nielen kresťanským. Preto je Locke hlásateľom náboženskej
tolerancie, čo sa prejavuje v Listoch o tolerancii (1689 − 1704).   

V Myšlienkach o výchove (1693) predstavuje sa Locke tiež
ako empirik a nastoľuje požiadavky osvietenskej pedagogiky:
prednosť praxe pred teóriou, vštepovanie poznatkov, potrebných
pre život, potreba vlastnej skúsenosti, prirodzený rozvoj osob−
nosti atď. 

Lockova teória poznania vyznačuje najradikálnejší rozchod
s aristotelizmom v takej jeho podobe, v akej  dominoval vo filo−
zofickom uvažovaní v stredoveku. Ešte dôležitejším je to, že urči−
la ďalší vývoj empirizmu, ktorý mal (aspoň v anglicky hovoria−
cich krajinách) ovládnuť filozofické a vedecké myslenie od se−
demnásteho až po dvadsiate storočie. Filozofia v Severnej Ame−
rike, vo Veľkej Británii  a v Britskom spoločenstve národov bola
vo väčšine prípadov komentárom k Lockovi a rozpracovaním
jeho teórie.

Spracoval:
PhDr. Ján Čipkár, PhD.
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(k 375. výročiu narodenia)
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� Schválenie Štatútu Filozofickej fakulty UPJŠ

� Schválenie Študijného poriadku Filozofickej fakulty
UPJŠ

� Schválenie návrhu na vymenovanie doc. RNDr.
Danice Studenovskej, CSc. za profesorku v študij−
nom odbore Matematika 

� Schválenie návrhu na vymenovanie doc. RNDr.
Petra Fedoročka, CSc. za profesora v študijnom
odbore Biológia

� Schválenie návrhu na udelenie čestného titulu
„Doctor honoris causa“ prof. Harwey B. Newmanovi

� Prerokovanie Správy o činnosti UPJŠ v Košiciach za
rok 2006

� Schválenie návrhu na udelenie Zlatej medaily UPJŠ
v Košiciach Ing. Philippovi Galvezovi pri príležitosti
otvorenia akademickej videokonferenčnej siete na
báze EVO

� Schválenie návrhov na členov komisií KEGA pre
funkčné obdobie 2007 a 2011

� Schválenie návrhu na zriadenie komisie pre obhajo−
by doktorských dizertačných prác vo vednom
odbore Neurovedy 

� Informácia o procese autoevaluácie a o programe
návštevy Evaluačného tímu EUA na UPJ v Košiciach

� Prerokovanie Informatívnej správy o plnení edičných
plánov za rok 2006 a návrhu edičných plánov UPJŠ
na rok 2007

� Schválenie Poriadku poplatkov pre akademický rok
2007/2008

� Schválenie Dodatku č. 3 k Domovému a ubytova−
ciemu poriadku ŠDaJ UPJŠ v Košiciach

� Prerokovanie Správy o medzinárodných vzťahoch
UPJŠ v roku 2006

� Prerokovanie informatívnej správy o príprave prijí−
macieho konania na UPJŠ pre akademický rok
2007/2008

� udelenie Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za význam−
ný prínos v oblasti vedeckého poznania učiteľov
a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach prof.
PhDr. Pavlovi Štekauerovi, DrSc. za významný
prínos k rozvinutiu teoretického a metodologického
pohybu pri výskume slovnej zásoby anglického jazy−
ka na všeobecnolingvistickom základe a doc. RNDr.
Vladimírovi Zeleňákovi, PhD. za významný prínos
v oblasti štúdia usporiadaných nanoprovitých
materiálov ako pokrokových sorbentov, nosičov
liečiv alebo magnetických nanočastíc a za vynika−
júcu grantovú úspešnosť

� Prerokovanie návrhu na rozdelenie interných dok−
torandských miest pre akademický rok 2007/2008

� Schválenie Pokynu rektora o určení doby vyučova−
nia a stanovení harmonogramu rozvrhov na UPJS
v Košiciach a jej súčastiach
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