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Svedectvo času dokázalo význam jednej
z najväčších postáv slovenskej histórie a jej
živý odkaz pre súčasnosť a budúcnosť našej
Univerzity a rozvoj kultúry a vzdelanosti na
Slovensku. Šafárik sa stal symbolom nášho
napredovania a napĺňania historického po−
solstva v novodobých podmienkach. Veľa
závažných myšlienok Pavla Jozefa Šafárika
obstálo pred tvárou času. Inšpiroval, burco−
val z letargie, sám húževnatý, pracovitý, spra−
vodlivý, nadovšetko skromný.

Pavol Jozef Šafárik nám cez storočia podá−
val svoju štedrú ruku. S hlbokou úctou a váž−
nosťou sa preto v tejto chvíli obraciame k rek−
torom, ktorí od samého vzniku našej Univerzi−
ty šírili jeho odkaz a duchovné posolstvo. Naše
úprimné poďakovanie patrí prof. Pajtášovi, prof.
Baranovi a prof. Korcovi, ktorí už nie sú medzi
nami a súčasne všetkým rektorom, ktorí sledu−
jú jej rozvoj z pozadia alebo sa na ňom aktív−
ne zúčastňujú – prof. Ivančovi, prof. Matejíč−
kovi, prof. Hajkovi, prof. Chalupkovi, prof. Bu−
kovskému a prof. Podhradskému. Súčasné ve−
denie Univerzity na čele s jej rektorom prof.
Babčákom ostáva verné jeho odkazu a v tom−
to duchu napĺňa svoje poslanie s ambíciou za−
členiť sa medzi významné univerzitné inštitú−
cie rozšírenej Európy.

Týmito slovami otvorila slávnosť prof.
RNDr. Eva Čellárová, CSc., a srdečne priví−
tala akademických funkcionárov našej Uni−
verzity, ako aj vzácnych hostí z domova a
zo zahraničia. Rektor Univerzity Pavla Joze−
fa Šafárika prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,
predniesol slávnostný prejav:

AKADEMICKÁ SLÁVNOSŤ UPJŠ PRI PRÍLEŽITOSTI
210. VÝROČIA NARODENIA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Dňa 13. mája 2005 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach uskutočnila akademická slávnosť, konaná na počesť 210. výročia
narodenia významnej osobnosti slovenskej a českej kultúry prvej polovice 19. storočia,
významného slavistu, básnika, prekladateľa, historika, lingvistu, pedagóga, etnografa
a archeológa Pavla Jozefa Šafárika.

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

Vážené dámy, vážení páni, ctená akade−
mická obec Univerzity, milí hostia,

je pre mňa význačnou poctou, že mô−
žem privítať na tomto slávnostnom zhromaž−
dení akademických predstaviteľov alma ma−
ter a jej fakúlt, členov Vedeckej rady UPJŠ,
členov Akademického senátu UPJŠ, členov
Správnej rady UPJŠ a ďalších vzácnych hos−
tí, predovšetkým rektora Zakarpatskej štátnej
univerzity ekonomiky, informatiky a práva z
Užhorodu, Jeho Magnificenciu prof. Fedira
Vaščuka, bývalých rektorov našej Univerzi−
ty, rektora Prešovskej univerzity, Jeho Magni−
ficenciu prof. Františka Mihinu a predstavi−
teľov obce Kobeliarovo na čele s pánom sta−
rostom.

Zišli sme sa v historických priestoroch na−
šej Univerzity, aby sme si pripomenuli 210.
výročie narodenia slovanského národovca,
buditeľa a filológa, učiteľa a spisovateľa,
osobnosť našej Univerzite tak blízku a vzác−
nu, Pavla Jozefa Šafárika. Žil v období slo−
venského národného klasicizmu a zaradil sa
medzi také osobnosti našich dejín ako boli
Ján Hollý či Ján Kollár. Na príklade Pavla
Jozefa Šafárika si možno najlepšie uvedomiť,
aký zmysel treba prisudzovať chápaniu mena
tej−ktorej osobnosti v dejinách a aký význam
má názov inštitúcie pre jej budúcnosť. Vo
vzťahu k podnikateľským subjektom sa zvyk−
ne zdôrazňovať dôležitosť good willu, dob−
rej značky, dobrého mena, dobrej povesti. V
prenesenom zmysle slova to isté platí, keď
nie ešte výraznejšie, aj pre našu Univerzitu.
Tým, že vo svojom názve nesie meno naj−

slávnejšieho kobeliarovského rodáka, napo−
máha aj ponímaniu našej Univerzity ako tra−
dičnej bašty vysokoškolského vzdelávania na
Slovensku. Samotná značka „Pavol Jozef Ša−
fárik“ v názve našej alma mater evokuje v
mysliach ľudí skutočnosť, že musí ísť o uni−
verzitu, ktorá nesie kultúrny odkaz tejto osob−
nosti, že je to univerzita, ktorá má základy
pevne vrastené do rodnej hrudy, a nie je to
iba inštitúcia, ktorá tu chvíľu bola a o nie−
koľko rokov si už na ňu nikto ani nespome−
nie, nanajvýš tak historické štatistické pre−
hľady. Univerzita za niečo viac než štyrid−
saťpäťročné obdobie už prežila aj svoju vnú−
tornú krízu, prežije aj snahy o oklieštenie,
značku si zachová a vždy povstane ako báj−
ny vták Fénix z popola, aby sa ďalej rozvíja−
la. Verím, že už samotný názov našej Uni−
verzity napomáha tomuto predurčeniu vývoja
alma mater.

Pavol Jozef Šafárik bol a ostane základ−
ným symbolom našej Univerzity. Je štítom,
ktorým sa zastrešujeme a budujeme svoj
imidž. V osobe Pavla Jozefa Šafárika ide o
skutočnú celebritu našich novodobých de−
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jín. Výraz celebrita, ktorý tak rady používajú
slovenské masmédiá, žiaľ, najmä vo vzťahu
k rôznym dekadentným existenciám, má svo−
je pravé označenie, nadobúda pravý zmysel
vo vzťahu k Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Ten−

to nadčasový symbol ostane našej alma ma−
ter aj vtedy, keď mi všetci, tak ako tu sedíme,
už budeme v inej duchovnej dimenzii.

Práve v deň konania slávnostnej Vedec−
kej rady UPJŠ pred 210. rokmi uzrel svetlo
sveta tento významný osvietenec novodo−
bých dejín slovanstva. Aj napriek tomu, že
sa nenarodil v Košiciach, ale v Kobeliarove,
práve cez prizmu tohto mena je Kobeliarovo
pevne zrastené s druhou najstaršou klasic−
kou univerzitou na Slovensku, a my, rodní
aj naturalizovaní Košičania, sa tak trochu cí−
time byť súčasne obyvateľmi Kobeliarova.
Nehovorím to iba preto, že sa v takýto sláv−
nostný deň od predstaviteľa Univerzity oča−
káva v príhovore trochu eufórie, citu, nadše−
nia a podfarbenia myšlienok. Pripomínam to
najmä z toho dôvodu, že Univerzita, jej bý−
valé, súčasné i budúce akademické vedenie
majú morálny záväzok starať sa o kultúrnu
dedovizeň, ktorú predstavuje rodný dom
Pavla Jozefa Šafárika. Rodný dom tohto ná−
rodného velikána je duchovným dedičstvom

nášho národa a spoločnosti, v ktorej žijeme.
Aj preto som veľmi rád, že moje pozvanie
na túto slávnostnú príležitosť prijal starosta
obce Kobeliarovo spolu s delegáciou obce.

Pavol Jozef Šafárik sa narodil v roku 1795
ako najmladší v rodine učiteľa a neskôr evan−
jelického kazateľa. Vyrástol zo slovenských
koreňov, ktoré mu pri formovaní ako člove−
ka, literáta a vedca umožnili prekonať peri−
petie doby, v ktorej žil a pochopiť špecifiká
národa. Študoval na gymnáziách v Rožňave
a v Dobšinej a na evanjelickom lýceu v Kež−
marku. Vzdelanie ukončil na univerzite v
Jene v rokoch 1815 – 1817. Od roku 1819
bol profesorom a riaditeľom srbského pravo−
slávneho gymnázia v Novom Sade. V roku
1833 sa presťahoval do Prahy, kde pôsobil
až do svojej smrti v roku 1861. Toľko zo zá−
kladných medzníkov jeho života. Viac sa iste
dozviete od ďalších rečníkov.

O živote a diele Pavla Jozefa Šafárika sa
popísalo stovky, ba tisícky strán. Vo vzťahu
k jeho osobe boli prezentované rôzne nála−
dy, pocity, kontroverzné postoje. Necítim sa

byť povolaný rozoberať jeho život, ani jeho
dielo. Toto nechám najmä na historikov a
slavistov, ktorí majú k dispozícii celý rad
dobových dokumentov, aby lepšie, príklad−
nejšie, pravdivejšie a výstižnejšie zhodnotili
jeho život. Aj tak si však myslím, že by sme
predovšetkým museli zažiť dobu, v ktorej žil
a tvoril Pavol Jozef Šafárik a vcítiť sa do mys−
lenia, správania, konania a zámerov vtedaj−
ších osobností našich dejín, tých, ktorí deji−
ny tvorili i pretvárali, ktorí boli v určitom čase
a na určitom mieste ich aktérmi. Napriek všet−
kému sa však nemôžem ubrániť tomu, aby
som ho neprirovnal k priekopníkom zjedno−
covania národov, i keď v užšom geopolitic−
kom a národnom priestore, než sme toho
svedkami v súčasnosti.

Kdesi na začiatku svojho príhovoru som
uviedol, že Pavol Jozef Šafárik bol a osta−
ne základným symbolom našej Univerzi−
ty. K tomu chcem dodať, že ho považujem
za osobnosť, za ktorú sa Univerzita nemu−
sí hanbiť. Dúfam však, že ani sám repre−
zentant tohto mena, keby žil, by sa nehan−
bil za Univerzitu. Buďme hrdí na to, že sme
zástupcami všeobecne uznávanej značky
„Pavol Jozef Šafárik“.

Po slávnostnom príhovore rektora pred−
niesli hodnotné prednášky vzácni hostia:
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., z Ústavu sla−
vistiky Filozofickej fakulty Masarykovej uni−
verzity v Brne a doc. Dr. Miloš Kovačka,
PhD., riaditeľ Národného bibliografického
ústavu Slovenskej národnej knižnice v Mar−
tine. Priblížili tak odkaz Šafárika – velikána
slovenskej a českej kultúry a vzdelanosti pre
súčasné i budúce pokolenia.

Slávnostné chvíle akademickej slávnosti
v rámci Vedeckej rady UPJŠ, venovanej spo−
mienke na Pavla Jozefa Šafárika, umocnilo
vystúpenie univerzitného folklórneho súbo−
ru Akademik, ktorý zahral a zaspieval ľudo−
vé piesne z Gemera a Zemplína.

Slávnostný príhovor rektora UPJŠ

Kultúrny program univerzitného folklórneho súboru AKADEMIK

Slávnostný prejav doc. Dr. Miloša Kovač−
ku, PhD., riaditeľa Národného bibliografic−
kého ústavu Slovenskej národnej knižnice

v Martine
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Pavel Jozef Šafárik jako slavista

Ivo Pospíšil

Pavel Josef Šafárik (1795 – 1861) se na−
rodil za Velké francouzské revoluce a žil
za následných celoevropských válek včetně
napoleonských, které změnily mapu Evro−
py, „zmenšily“ svět a otvíraly jej dokořán
blahodárnému vanutí nového myšlení, věd
a umění. I dnes žijeme v přelomovém ob−
dobí, kdy již nestačí číst staré věci postaru
nebo v nich naopak hledat jen aktuální
přesahy; je třeba tyto procesy spojit: jít ad
fontes a nově přečíst staré úvahy, na jejich
pozadí si uvědomit, že nihil novi sub sole,
ale současně, že v humanitních vědách se
pokrok děje po malých krůčcích, spíše než
zásadními zvraty jen posuny důrazu. Je
nutno se vrátit k základním textům a podí−
vat se na ně z hlediska naší dnešní zkuše−
nosti.

Pohled slavisty na dílo Pavla Josefa Ša−
fárika je poněkud zahanbující. Uvědomu−
jeme si na něm, že dosud vlastně neexistu−
jí moderní, nové dějiny slovanských lite−
ratur, které by rozsáhlý materiál scelily hlu−
binně, z odstupu, nadhledu i podhledu tak,
jak to ve své době učinil tento významný
vědec a zejména slavista evropského a svě−
tového jména. Snad jen dílo Jana Máchala
Slovanské literatury I−III (1922−1929) a Slo−
vesnost Slovanů (1928) Franka Wollmana,
by se mu mohly konkurovat co do aktuál−
nosti materiálu a originality vidění. Mám
ovšem na mysli Šafaříkovo dílo Die Ges−
chichte der slawischen Sprache und Lite−
ratur nach allen Mundarten, dílo psané
německy, které jsem měl v poslední době
k dispozici také v překrásné edici Jana Pet−
ra: jde o fotokopii vydání z roku 1983 (Pa−
vel Jozef Šafárik: Geschichte der slawischen
Sprache und Literatur nach allen Mun−
darten. Fotomechanischer Neudruck mit
einem Vorwort von Prof. Dr. Jan Petr, CSc.,
Prag. VEB Domowina−Verlag, Bautzen
1983. Nach einem Exemplar der Säch−
sischen Landesbibliothek Dresden, das uns
freundlicherweise für den Neudruck zur
Verfügung gestellt wurde. Das Vorwort
wurde aus dem Tschechischen übersetzt
von Paul Völkel). Důležitý je ovšem také
slovenský překlad a edice Dejiny slovan−
ského jazyka a literatúry všetkých nárečí z
roku 1963 (Pavel Jozef Šafárik: Dejiny slo−
vanského jazyka a literatúry všetkých ná−
rečí. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1963.
Vedecký redaktor Karol Rosenbaum, recen−
zenti Andrej Mráz, Oldřich Králík. Z ne−
meckého originálu Geschichte der
slawischen Sprache und Literatur nach al−
len Mundarten, Budín 1826, preložili, edič−
ne pripravili a poznámky napísali Valéria
Betáková a Rudolf Beták. Úvodnú štúdiu
napísal Karol Rosenbaum).

Stačí se jen podívat, kteří badatelé se
Šafárikovým dílem zabývali: jeho jméno
silně zaznělo ve zvěčnělém českém svaz−

ku z pohnutého roku 1939 Co daly naše
země Evropě a lidstvu, ale psali o něm také
Jiří Horák, Konstantin Jireček, Milan Kuděl−
ka, Karol Rosenbaum, Miroslav Kvapil, ang−
lický bohemista a slovakista Robert Pyn−
sent, Imrich Sedlák, František Všetička, sa−
mozřejmě již zmínění Frank Wollman a Jan
Petr, v poslední době velmi výrazně Ján
Koška (J. Koška: Recepcia ako tvorba. Slo−
vensko−bulharské literárne vzťahy (1826 –
1989). Veda, Ústav svetovej literatúry SAV,
Bratislava 2003. Viz naši recenzi: Recepce
je kreace [Ján Koška: Recepcia ako tvorba.
Slovensko−bulharské literárne vzťahy (1826
– 1989). Veda, Ústav svetovej literatúry
SAV, Bratislava 2003, 190 s.]. Alternativa
Plus, roč. VIII., 2004, č. 1 – 2, s. 127 –
130).

Dovolte mi uvést pár všeobecně zná−
mých údajů, aby bylo patrná podstata Ša−
fárikova úsilí. Narodil se 13. května 1795
v Kobeliarově v rodině evangelického fa−
ráře, zemřel 26. června 1861 v Praze.
Kromě domácího vzdělání od otce to bylo
německo−maďarské gymnázium v Rožňa−
vě a Dobšiné a pak v letech 1810 – 1815
evangelické lyceum v Kežmarku, kde také
vytvořil svou prvotinu Tatranská múza s
lýrou slovanskou (1814). Odtud pak evan−
geličtí studenti odcházeli na univerzitu do
Jeny. Zde Šafárik studoval jazykozpyt, fi−
lozofii, estetiku a zde se také stal dokto−
rem filozofie. Léta pobytu v Jeně nazýval
„excilium corporis, paradisus animae“, tedy
vyhnanství těla a ráj duše. Po krátké epi−
zodě vychovatelství v Bratislavě a Budě u
rodiny Kašpara z Kubína se seznamuje s
Františkem Palackým a vydávají spolu pro−
slulou obranu české časomíry čili metric−
kého verše v díle Počátkové českého bás−
nictví, obzvláště prozódie. Od podzimu
1819 je Šafárik profesorem a pak i ředite−
lem pravoslavného gymnázia v Novém
Sadě v Srbsku. Ve 20. letech 19. století tu
vydává časopis Srbski letoopis a je u zříze−
ní Matice srbské. Zde také píše proslulou
knihu Geschichte der slawischen Sprache
und Literatur nach allen Mundarten (1826),
zakládající dílo srovnávací slovanské lite−
rární komparatistiky, z něhož – zdá se –

vydatně čerpal Adam Mickiewicz ve svých
přednáškách na Collčge de France, které
jsou podle našeho soudu ne zcela po prá−
vu pokládány za počátky slovanské kom−
paratistiky. Freiburský profesor a český sla−
vista Antonín Měšťan (zemřel 2004) pro−
kázal Šafárikovu prioritu – jeho handica−
pem byla němčina, již bylo dílo napsáno –
ta byla omezena na střední Evropu, zatím−
co Mickiewiczova francouzština mu ote−
vřela cestu do celého tehdejšího vědecké−
ho světa. Toto dílo bylo však jen počátkem
Šafárika−slavisty, i když na něm vlastně pra−
coval po celý život a přepracovával je:
posmrtně vyšla část Geschichte der süd−
slawischen Literatur (1864). Ze Srbska však
nakonec – jak známo – odešel, a to v pod−
statě kvůli své náboženské denominaci,
neboť jeho místo ředitele na pravoslavném
gymnáziu pak zaujal pravoslavný. Nepři−
jal místo v Bratislavě a když Palacký při−
pravil v Praze aspoň ty základní podmín−
ky, odchází tam: v letech 1834 – 1835 je
redaktorem Světozoru, pak deset let (1837
– 1847) cenzorem beletrie, redaktorem Ča−
sopisu Českého muzea (1837 – 1843) a
kustodem v univerzitní knihovně. V roce
1837 dopisuje své stěžejní dílo Slovanské
starožitnosti, paleoslavistice věnoval dílo
Památky dřevního písemnictví u Jihoslova−
nů (1851), Památky hlaholského písem−
nictví (1853), spis o časové následnosti hla−
holice a cyrilice, kde polemizuje s Josefem
Dobrovským Über den Ursprung und die
Heimat des Glagolitismus (1858) a bohe−
mistické dílo Die ältesten Denkmäler der
böhmischen Sprache, které vydal roku
1840 spolu s Františkem Palackým. Pod−
statné byly také Šafárikovy slovanské sty−
ky, mimo jiné s Michailem Pogodinem,
Wacławem Macejowským a Václavem
Hankou, známé jsou jejich styky v Mari−
ánských Lázních a seznámení s Nikolajem
Vasiljevičem Gogolem, který sem přijíždí
roku 1839 jako známý povídkář a drama−
tik, jenž pracuje na Mrtvých duších. Ne−
pochybně Šafárikovou zásluhou se Pogo−
din začal učit česky.

Pavel Jozef Šafárik jako Slovák náleží
především dnešní slovenské vědě, sloven−
ské slavistice, současně však tvořil ve stát−
ním útvaru, který byl multinacionální a
multikulturní: to, že se problémy národů
tehdejšího Rakouska neřešily uspokojivě,
vedlo nakonec k jeho rozpadu, nicméně
Šafárik vlastně jako Slovák zasáhl do řady
kulturních činností, takže se k němu prá−
vem může hlásit i česká, německá a ma−
ďarská slavistika – jeho klíčové dílo vychá−
zí německy v Budíně (Budě): mezi češtinu
a němčinu dělil tento slovenský evangelík
svou vědeckou produkci. Jeho dílo je tedy
typicky středoevropské a evropské: je slo−
venským slavistou, ale na základě jazyka
jeho děl se k němu mohou hlásit Češi,
Němci, patří stejně tak k tradicím uherské
slavistiky a kvůli jeho zásahu do kulturních
dějin Srbů se k němu právem hlásí i jižní
Slované.

Slávnostný prejav prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc.,
z Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masaryko−

vej univerzity v Brne
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Ostatně jeho již zmíněné klíčové kom−
paratistické dílo, jímž se stal zakladatelem
tradice srovnávací slovanské literární vědy,
je na titulní straně uvedeno jménem Paul
Joseph Schaffarik, doctor der Philosophie,
professor am Gymnasium in Neusatz, der
Philologischen Gesellschaft  in Jena
Mitglied – vydáno bylo jako součást cí−
sařsko−královských spisů.

Strukturně bych tedy doporučoval histo−
ricitu; při výkladu dějin není dobré násilně
aktualizovat a modernizovat. Myslím, že
sporná tedy nemusí být ani otázka, zda Šafá−
rik byl českým nebo slovenským slavistou:
etnicky byl jistě příslušníkem slovenského
národa, vzhledem k jazyku se však k němu
může hlásit – jak už uvedeno – i česká a ra−
kousko−německo−uherská slavistika: to podle
mého soudu není na škodu, když nějaký au−
tor pronikl svým vědeckým dílem do jiných
prostředí, která ho přijímají za svého – ovšem
u vědomí jeho nezpochybnitelné národní
příslušnosti – neboť nejen u tvůrců krásné li−
teratury, ale také vědecké literatury platí dvoj−
domost, event. vícedomost. Ani u vědy by−
chom neměli zpochybňovat etnicitu autora;
věda je však také záležitost mezinárodní,
nadnárodní, univerzální, jejím cílem je obep−
nout více prostředí.

Základním pojetím, jímž v Dějinách slo−
vanské řeči a literatury Šafařík pokračuje v
koncepci Josefa Dobrovského, je areálový
pohled, tj. komplexně územní pojetí slovan−
ské filologie. V úvodu (Einleitung) najdeme
prostorově ukotvený výklad o původu Slova−
nů (Abstammung, Wohnsitze u. Thaten der
alten Slawen, Religion und Sitten, Cultur u.
Sprache der alten Slawen, Slawischer Volkss−
tamm im dritten Jahrzehnt des XIX Jahrhun−
dert. Character und Cultur der Slawen im All−
gemeinen, Schicksale und Zustand der
slawischen Literatur im Allgemeinen. Ueber−
sicht einiger Beförderungsmittel der Literatur
unter den Slawen). Je to především obecné
pojetí Slovanů a slavistiky, kulturně historic−
ký půdorys, který determinuje další výklad.

První díl (Erster Theil) logicky začíná ka−
pitolou Südöstliche Slawen: bere tedy Šafá−
rik jižní Slovany mluvící jazykem, který se
stal základem prvního slovanského spisov−
ného jazyka – staroslověnštiny – , a východ−
ní Slovany, kteří tento jazyk, především v
podobě ruštiny převzali do systému psané i
mluvené řeči jako syntézu východoslovan−
ského a jihoslovanského jazyka.

Zajímavé jsou proporce a význam, který
je jednotlivým „slovanským nářečím“ připi−
sován: zcela zřetelně je dominantní ruská a
česká literatura: to má v první třetině 19. sto−
letí ještě svou logiku, definitivně se to mění
v 19. století ve prospěch polské literatury:
tradice české literatury přece jen sahají až
do období románského a vrcholu dosahují v
gotice Smilovy školy: ani česká renesanční a
hlavně humanistická literatura není zanedba−
telná, zejména ve spojení s významem Pra−
hy jako královského a císařského sídla celo−
evropského významu (Karel IV., husitské vál−
ky, Jiří z Poděbrad, Jagellovci, Rudolf II.).

Ještě si je nutno uvědomit, jak Šafárik
užívá jednotlivé pojmy, resp. termíny: čes−
kou literaturu nazývá „böhmische Literatur“,
což je označení především zemské a zname−
ná prostě literaturu psanou v zemích Koruny
české, spíše však jen v Čechách, i když myslí
zjevně především literaturu psanou skutečně
česky, tedy slovanským jazykem. Podobně
píše nikoli o slovenské literatuře, ale o řeči a
literatuře Slováků, což má také podobný nad−
jazykový ráz: uvědomme si, že kromě slo−
vanského jazyka tu byla především latina a
později – jako v zemích Koruny české – něm−
čina a ještě mnohem později (de facto vý−
razněji od 18. století) v horních Uhrách, tedy
na dnešním území slovenském, maďarština.
Pojem „böhmisch“ je však poněkud sporný:
jelikož slovo „tschechisch“ je poměrně nové
a začalo se užívat via facti až po roce 1918,
bylo slovo „böhmisch“ užíváno skutečně pro
češtinu jako západoslovanský jazyk (angl.
Bohemian). Nejde zdaleka o hru se slovy: ta
jsou klíčová pro pochopení významů dnes
zastřených nebo znejasněných.

Jasnější pohled poskytne Šafárikovo roz−
dělení jazyků, tedy „nářečí“ (Mundarten): na
počátku stojí staroslověnština, to však není sta−
rá vývojová fáze jazyka, ale v podstatě umělý
nebo uměle dotvořený jazyk založený na bázi
jihoslovanské, resp. egejsko−makedonské
nebo egejsko−bulharské – na rozdíl od obou
dnešních moderních jazyků jde však o jazyk
syntetický, nikoli analytický. Pak následuje
ruština sestávající se z velkoruštiny, maloruš−
tiny a běloruštiny, pak srbština, kam patří bul−
harština, sama srbština, dalmatština a bosen−
ština, pak chorvatština a nakonec slovinština
(slowenisch) neboli vindština (windisch). To
vše jsou jazyky jihovýchodní. Ze severozápad−
ních to jsou čeština skládající se z češtiny a
moravštiny (není to omyl, neboť k připojení
moravského národa moravského jazyka k čes−
kému národu a českému jazyku došlo pod tla−
kem národního obrození a česko−německé−
ho nacionalismu teprve v průběhu 19. století
– změnu fixují Dějiny národu českého v Če−
chách a v Moravě – v nových vydáních se
jména země vynechávají – důvod neznám –
Šafárikova přítele a podporovatele, rodem
Moravana Františka Palackého), slovenština,
srbština (sorbisch) v Lužici horní a srbština v
Lužici dolní (u Šafárika Ober Lausitz, Nieder
Lausitz), starém to území Českého státu, pol−
ština sestávající se z velkopolštiny, malopol−
štiny, slezštiny a dalších nářečí. To je dělení
víceméně přesně odpovídající stavu z počát−
ku 19. století: je tu ještě mnoho přechodo−
vých jazykových, kulturních a mentálních
pásem, kontury dnešních slovanských jazy−
ků, resp. slovanských jazyků národních států
nejsou zdaleka tak ostré. Jako příklad může
sloužit fakt, že Češi a Slováci v podstatě do
30. let 19. století a někdy i déle nepotřebovali
pro čtení polské literatury žádné překlady a
také se mnoho nepřekládalo, četlo se v origi−
nále asi tak, jak dnešní Slovák čte česky nebo
Čech slovensky. V podstatě průměrně vzděla−
ný Čech či Slovák ostatně v té době četl s po−
rozuměním ve všech slovanských jazycích.

Jít ad fontes neznamená jen zopakování,
ale hlavně nové přečtení Šafárika jako sla−
visty a jeho nahlížení z dnešního zorného
úhlu. Geograficko−areálové pojetí již bylo
zmíněno, zachycení diferenciace také. Další
dva důvody, pro než je Šafárik jedním ze
dvou či tří zakládajících světových slavistů
spočívá jednak v uceleném vidění slovanské
filologie jako syntézy jazyka a literatury, tedy
lingvistiky a literární vědy, resp. dalších dis−
ciplín včetně folkloristiky a etnologie a etno−
grafie, samozřejmě historiografie a politiky,
resp. státovědy či dnešní politologie, jednak
v samozřejmosti srovnávacího přístupu, jímž
se vlastně budovaly základy srovnávací sla−
vistiky, na niž pak navázali další, zejména
Bratislavan, Brňan a Pražan Frank Wollman
jednak v již zmíněné Slovesnosti Slovanů,
jednak v metodologicky pojaté studii K
methodologii srovnávací slovesnosti slovan−
ské (Brno 1936) (Viz nový německý překlad
(Frank Wollman: Die Literatur der Slawen.
Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo
Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen
von Kristina Kallert. Vergleichende Studien
zu den slavischen Sprachen und Literaturen.
Herausgegeben von Renate Belentschikow
und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frank−
furt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles –
New York – Oxford – Wien 2003)). Na roz−
díl od Šafaříka budoval toto srovnávání a tuto
slovanskou celistvost na vnitřní diferenciaci
a především na literárním tvaru, nikoli pou−
ze ideji a tématu, ale Šafárikova stopa v hlu−
binách 20. století je více než patrná. A hlavně
nám Šafarík ukázal, že slovanské věci jsou
evropské a světové, hodnotné, že slovenský
vědec může svým jazykem a významem pře−
sáhnout do celé střední Evropy a dál, že jeho
práce má národní, ale hlavně nadnárodní
charakter a význam již svou podstatou. Uká−
zal, že hodnota Slovanů a jejich duchovních
produktů nespočívá v tom, že se mechanic−
ky přizpůsobili razantnějším sousedům, ale
že byli schopni kulturní interakce a zacho−
vání vlastního habitu a že právě svými spe−
cifiky spoluvytvářeli a spoluvytvářejí ráz so−
učasné evropské civilizace a kultury, že tedy
nejsou jakousi verbeží Evropy, jak se někdy
rádo módně tvrdívá. V tomto dynamickém
napětí, v této oscilaci mezi svým a cizím,
mezi schopností udržet svoje a přijímat cizí
tkví velikost Šafárikova pojetí – moderněji
řečeno – slovanských řečí a literatur, v jejich
odlišnosti, ale současně spojitém, integrativ−
ním vidění. Zdálo by se, že dnes vzniká v
Evropě nějaký zásadně nový celek, ale to je
pravda jen zčásti: takový celek tu kdysi byl,
a to teritoriálně podstatně větší než dnešní
EU – civilizačně, kulturně, mentálně – a
vlastně nikdy nepřestal být, neboť jeho síla
nespočívala v počtu armád, ale v hlubinách
duchovního vědomí, jehož bytí není bez−
prostředně závislé na konkrétním mocen−
ském uspořádání, režimech, vládách, politi−
ce a politicích. Toto přirozené hlubinné du−
chovní vlnění by se nám mohlo hodit i dnes
v nových, i když – jak patrno – ne zcela no−
vých podmínkách.
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SLÁVNOSTNÉ VEREJNÉ ZASADNUTIE VEDECKEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH
Príchodom promočného kolégia vedené−

ho pedelom do veľkej zasadacej miestnosti
Rektorátu UPJŠ v Košiciach sa dňa 13. mája
2005 o 8.00 hodine začalo slávnostné ve−
rejné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ.

Ceremoniárka prof. RNDr. Eva Čellárová,
CSc., otvorila slávnosť a privítala prítomných
hostí. Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., predstavil
nových profesorov Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika a zablahoželal im v profesorskom zbore
veľa tvorivého elánu do budúcich rokov. No−
vovymenovanými profesormi Univerzity sú:
– profesor Ing. Marián Antalík, DrSc.,

v odbore biochémia
– profesor Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.,

v odbore pedagogika
– profesor MUDr. Andrej Jenča, CSc.,

v odbore stomatológia
– profesor MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.,

v odbore oftalmológia
– profesor MUDr. Miroslav Kitka, PhD.,

v odbore chirurgia
– profesorka MUDr. Darina Kluchová, PhD.,

v odbore anatómia
– profesor Ing. Karel Kudela, DrSc., v od−

bore fyzika
– profesorka MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.,

v odbore vnútorné choroby
– profesor JUDr. Peter Mosný, CSc., v od−

bore dejiny štátu a práva
– profesor MVDr. František Ništiar, CSc.,

v odbore veterinárna fyziológia
– profesorka MUDr. Elena Tóthová, CSc.,

v odbore vnútorné choroby

Ceremoniárka predstavila nových docen−
tov, ktorých po úspešnej habilitácii pred Ve−
deckou radou Lekárskej fakulty, Vedeckou ra−
dou Prírodovedeckej fakulty a Vedeckou ra−
dou Právnickej fakulty, vymenoval rektor

našej Univerzity. Jeho Magnificencia rektor
UPJŠ odovzdal dekréty týmto novovymeno−
vaným docentom:
– MUDr. Danielovi Böhmerovi, PhD.,

v odbore všeobecná biológia, ktorý
úspešne obhájil habilitačnú prácu pred
Vedeckou radou Lekárskej fakulty na
tému: „Samovoľné reprodukčné straty
a vrodené vývojové chyby ako súčasť re−
produkčnej biológie človeka“;

– M.Sc. Katarzyne Brzózkej, PhD., v odbo−
re fyzika, ktorá úspešne obhájila habili−
tačnú prácu pred Vedeckou radou Príro−
dovedeckej fakulty na tému: „Mössbauer
investigations of amorphous, nanocrystal−
line and mechanically alloyed magnetic
materials“;

– doc. JUDr. Jánovi Klučkovi, CSc., v od−
bore 3.4.10 obchodné a finančné právo,
ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu
pred Vedeckou radou Právnickej fakulty
na tému: „Pripravenosť právneho poriad−
ku Slovenskej republiky k prevzatiu
a uplatňovaniu záväzkov podľa európske−
ho práva“;

– RNDr. Ľubomírovi Kováčovi, CSc., v od−
bore biológia, ktorý úspešne obhájil ha−
bilitačnú prácu pred Vedeckou radou
Prírodovedeckej fakulty na tému: „Diver−
zita chvostoskokov (Hexapoda, Collem−
bola) v spoločenstvách pôdnej a subte−
ránnej fauny“;

– RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc., v odbore
biochémia, ktorý úspešne obhájil habilitač−
nú prácu pred Vedeckou radou Prírodove−
deckej fakulty na tému: „Restrikčné a mo−
difikačné enzýmy bachorových baktérií“;

– RNDr. Romanovi Sotákovi, PhD., v od−
bore matematika, ktorý úspešne obhájil
habilitačnú prácu pred Vedeckou radou
Prírodovedeckej fakulty na tému: „Fareb−
né charakteristiky grafov“;

– RNDr. Jánovi Svoreňovi, DrSc., v odbore
fyzika, ktorý úspešne obhájil habilitačnú
prácu pred Vedeckou radou Prírodovedec−
kej fakulty na tému: „Štúdium meteoroi−
dov na základe fotografickej databázy“;

– MUDr. Gabrielovi Valočikovi, PhD.,
v odbore vnútorné choroby, ktorý úspeš−
ne obhájil habilitačnú prácu pred Vedec−
kou radou Lekárskej fakulty na tému:
„Trojrozmerná echokardiografia a jej kli−
nická aplikácia“;

– RNDr. Ivanovi Žežulovi, CSc., v odbore
matematika, ktorý úspešne obhájil habili−
tačnú prácu pred Vedeckou radou Príro−
dovedeckej fakulty na tému: „The Standard
and Extended Growth Curve Model“.

Ceremoniárka ďalej predstavila docentov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
ktorí sa habilitovali na iných univerzitách v
Slovenskej republike:
– MUDr. Ivana Dóciho, PhD., v odbore

psychiatria, ktorý úspešne obhájil habili−
tačnú prácu pred Vedeckou radou Lekár−
skej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave na tému: „Integrovaná liečba
komorbidity schizofrénie a zneužívania
psychotropných látok“;

– PhDr. Pavla Tholta, PhD., v odbore deji−
ny filozofie, ktorý úspešne obhájil habi−
litačnú prácu pred Vedeckou radou Filo−
zofickej fakulty Prešovskej univerzity na
tému: „J. Patočka a vznik matematickej
prírodovedy“.

Rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák,
CSc., predniesol príhovor k novovymenova−
ným profesorom a docentom Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach:

Vážené panie profesorky, vážení páni
profesori, panie docentky, páni docenti, vá−
žená Vedecká rada Univerzity, dámy a páni,

Kolégium rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Obec Kobeliarovo a Univerzita Pavla Jo−
zefa Šafárika v Košiciach usporiadali kultúr−
ne slávnosti konané na počesť 210. výročia
narodenia Pavla Jozefa Šafárika, ktoré sa
uskutočnili v jeho rodnej obci Kobeliarovo v
sobotu 14. mája 2005.

Starosta obce Kobeliarovo Ján Kolesár a
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,
svojimi príhovormi otvorili kultúrne slávnosti
v Kobeliarove. Výnimočnosť slávnostných
chvíľ spríjemnil prejav vzácneho hosťa doc.
Dr. Miloša Kovačku, PhD., riaditeľa Národ−
ného bibliografického ústavu Slovenskej ná−
rodnej knižnice v Martine.

Bohatým kultúrnym zážitkom bolo vystú−
penie folklórneho súboru UPJŠ Akademik a
speváckeho súboru obce Kobeliarovo. Po
slávnostných bohoslužbách v evanjelickom
kostole v Kobeliarove sa prítomní hostia
odobrali na prehliadku expozície v Pamät−
nom dome Pavla Jozefa Šafárika v Kobelia−
rove, z ktorej vám prinášame nasledujúce
zábery

Kultúrne slávnosti v Kobeliarove

Rodný dom Pavla Jozefa Šafárika

vymenovanie nových profesorov a docentov
je pre každú univerzitu sviatkom. Profesori a
docenti sú soľou i korením života univerzít.
Naša Univerzita potrebuje nových profesorov
a docentov tak, ako pre každého z nás je nevy−
hnutná pre život voda. Metaforicky vzaté, tou
životodarnou tekutinou sa stávate aj vy pre svo−
ju alma mater, ktorá očakáva, že prinesiete pre
vysokoškolské prostredie nové vedecké a od−
borné impulzy. Vo vás sa personifikuje nádej a
súčasne aj istota, že Univerzita nezostarne, ale
že sa bude naďalej rozvíjať. Tým bude zabez−
pečená jej intelektuálna akademická identita i
kontinuita rozvoja Univerzity v slovenskom vy−
sokoškolskom prostredí.

Naši zahraniční kolegovia sa do profesor−
ských a docentských funkcií dostávajú v oveľa
mladšom veku. Azda sú za tým lepšie podmien−
ky materiálne, iný systém vedecko−pedagogic−
kých postupov, príp. aj ďalšie dôvody. Tú pra−
vú príčinu asi dnes neodhalíme. Nemá to ani
žiadny praktický význam. Faktom ale ostáva,
že na univerzitách v bývalom východnom blo−
ku sa boríme s preklenutím generačnej prie−
pasti najmä v radoch profesorov. Istým zadosť−
učinením však je, že v ostatných rokoch sa ve−
kový priemer nových profesorov znižuje.

Mohlo by sa zdať, že profesúra je vrcholom
vedeckého snaženia i pedagogického majstrov−
stva a že za tým nasleduje už iba akýsi oddych
na výslní profesorského stavu. Som hlboko pre−
svedčený, že to tak nie je. V istom zmysle nastá−
va práve vtedy pre nových profesorov ťažšie pra−
covné obdobie. Sám som to skúsil na vlastnej
koži. Ste pod kontrolou verejnosti, či už na pra−
covisku alebo aj mimo neho, každý zo študen−
tov, ale i zamestnancov očakáva od vás neo−
mylné rozhodnutia, názory a myšlienky, ktoré
sú nové, originálne a najmä všeobecne akcep−
tované odbornou komunitou, hľadia na vás ako
na autority vedy atď. Toto všetko zaväzuje a často
aj spútava myseľ, konanie, rozhodovanie profe−
sora. Na to netreba zabúdať, treba sa na to pri−
praviť a tomu podriadiť svoj ďalší profesionálny
život. Osobne som rád, že ďalší jedenásti profe−
sori by mohli posilniť rady Klubu profesorov na−
šej Univerzity. Aj týmto spôsobom si dovolím
ich prizvať na podieľanie sa na činnosti tohto
čestného združenia.

O nič menej to nemajú ľahšie ani noví do−
centi. V tento deň boli do docentského stavu
na našej alma mater prijatí jedenásti noví do−
centi. Docenti na Univerzite sú akýmsi medzi−
stupňom medzi phylosophiae doctor a profe−
sorom. Sú to tí, ktorí preukázali vedecko−pe−
dagogickú spôsobilosť stať sa o niečo neskôr
profesormi. Docent na vysokej škole je uzná−
vaná a akceptovaná kategória vysokoškolské−
ho učiteľa. Verejnosť ju vníma často ako bázic−
ký kameň vysokoškolského pedagogického
majstrovstva, ktorá požíva všeobecný rešpekt.
Zatiaľ čo v povedomí študentov predstavuje
profesor poväčšine akúsi posvätnú, možno aj
imaginárnu úctu a bázeň, akúsi abstraktnú sub−
stanciu a nedosiahnuteľnú výšku a váhu spo−
ločenskej autority, docenti sú väčšinou vníma−
ní ako konkrétne vyjadrenie každodennej reál−
nej existencie vzťahu medzi vysokoškolským
učiteľom a študentom.

Profesori a docenti našej Univerzity, vyzý−
vam vás, aby ste sa stali skutočnou nosnou
konštrukciou architektúry, ktorú kedysi dávno
nazvali universitas. Univerzita si to zaslúži,
robte všetko preto, aby ste si aj vy zaslúžili
Univerzitu! Nepýtajte sa, čo môže urobiť Uni−
verzita pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre
Univerzitu!

Panie profesorky a docentky, páni profeso−
ri a docenti, dovoľte mi vám všetkým poďako−
vať za vašu doterajšiu prácu na Univerzite a
pre Univerzitu. Okrem získania profesúr a do−
centúr ste výrazným spôsobom prispeli k sláve
tejto vznešenej matky poznania a vzdelanosti.

Prajem vám všetkým pevné zdravie, veľa
pohody a úspechov v pracovnom i rodinnom
živote.

Pohľad na prítomných hostí počas zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ. Zľava: prof. Bukovský,
prof. Chalupka, prof. Hajko, prof. Matejíček, doc. Kovačka, prof. Pospíšil

Po slávnostnom prejave rektora predniesol
v mene novovymenovaných profesorov a do−
centov krátky ďakovný prejav doc. RNDr. Ro−
man Soták, PhD.

Na záver verejného zasadnutia Vedeckej
rady UPJŠ v Košiciach slávnostnú atmosféru
umocnili tóny hudby v podaní kvarteta sláči−
kového orchestra Musica Iuvenalis.

Ceremoniárka prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.,
v mene Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika úprimne zablahoželala prítomným veľa no−
vých tvorivých úspechov a vyslovila presvedče−
nie, že toto vysoké uznanie bude pre novovyme−
novaných profesorov a docentov našej Univerzity
novým povzbudením v ich tvorivej práci.

Mgr. A. Sabolová

kancelárka UPJŠ
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Doc. RNDr. Pavol Jasem, CSc., sa narodil
30. 6. 1950 v Michalovciach. Strednú vše−
obecnovzdelávaciu školu na Šrobárovej 46 v
Košiciach ukončil v roku 1968 a Matematic−
ko−fyzikálnu fakultu UK v Prahe v roku 1974.
Na MFF UK v Prahe absolvoval študijný po−
byt v rokoch 1974 – 1975, kde v roku 1975
obhájil rigoróznu prácu. Od 1. 5. 1975 bol
prijatý na Katedru jadrovej fyziky PF UPJŠ ako
asistent. Po ukončení základnej vojenskej služ−
by bol v roku 1978 vyslaný Ministerstvom
školstva SSR na internú ašpirantúru do ZSSR
na Katedru molekulovej fyziky a biofyziky Je−
revanskej štátnej univerzity. Po jej skončení v
roku 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú
prácu vo Fyzikálno−technickom ústave níz−
kych teplôt AV Ukr. SSR Charkov a získal ve−
deckú hodnosť kandidáta matematicko−fyzi−
kálnych vied v odbore Molekulová fyzika a
biofyzika. Vedecko−pedagogický titul docent
pre odbor Biofyzika získal v roku 1988 obha−
jobou pred Vedeckou radou Matematicko−fy−
zikálnej fakulty UK v Bratislave.

Ťažiskom pedagogickej práce na PF UPJŠ
bolo zabezpečenie prednášok pre odbor Bi−
ofyzika s orientáciou na základy molekulo−
vej a všeobecnej biofyziky, experimentálnych
metód biofyziky a termodynamiky a kinetiky
biologických procesov. Pre odbor Biofyzika
zabezpečoval aj semináre a viedol diplomo−
vé práce. Pre účely výskumu a výučby biofy−
ziky sa podieľal na vybudovaní mikrokalori−
metrického a spektroskopického laboratória.
Zabezpečoval aj výučbu fyziky pre odbor
Biológia a Fyzika−chémia. Je autorom, resp.
spoluautorom troch učebných textov.

V oblasti vedeckého výskumu sa orien−
toval na štúdium fyzikálnych vlastností nukle−
ových kyselín, membrán, proteínov, lipozó−
mov a proteolipozómov s využitím mikroka−
lorimetrie, UV−spektroskopie a kruhového
dichroizmu. Bol zodpovedným riešiteľom
troch medzinárodných projektov, dvoch
čiastkových úloh ŠPZV, riešiteľom, resp. spo−

Predstavujeme nového predsedu Koordinačnej
odborovej rady odborového zväzu pri UPJŠ v Košiciach

luriešiteľom viacerých čiastkových úloh ŠPZV
a grantových projektov VEGA a APVT. Pub−
likoval 55 vedeckých prác, z toho 41 v za−
hraničí. V rokoch 1984 – 1990 bol členom
Rady kľúčového smeru 1 – 8 BIOFYZIKA.
Členom Vedeckej rady PF UPJŠ bol v rokoch
1987 – 1990. Počas tohto obdobia bol aj čle−
nom Vedenia PF UPJŠ a Kolégia dekana PF
UPJŠ. Za vedúceho Katedry biofyziky bol
zvolený v roku 2002 na trojročné funkčné
obdobie, zároveň bol členom rady Ústavu
fyzikálnych vied PF UPJŠ.

Po úspešnom absolvovaní výberového
konania na LF UPJŠ bol prijatý na funkčné
miesto docenta Ústavu lekárskej biofyziky
dňom 1. 10. 2004, kde sa podieľa na výučbe
predmetov bakalárskeho a magisterského štú−
dia. V súčasnosti prednáša predmety Biofy−
zika na LF UPJŠ v Košiciach, Všeobecná bio−
fyzika, Biofyzika – trendy a problémy na PF
UPJŠ a predmet Biofyzika na Strojníckej fa−
kulte TU v Košiciach. Je školiteľom v odbore
Biofyzika na PF UPJŠ a v odbore Biomedi−
cínske inžinierstvo na Strojníckej fakulte TU
v Košiciach. Je členom Slovenskej biofyzi−
kálnej spoločnosti od jej vzniku.

Aktuality z vedenia UPJŠ

14. 2. 2005

� prerokovanie návrhu rozpisu dotácií štátneho roz−
počtu na rok 2005 v kategórii 610, 620 a 630

� prerokovanie správy z vykonanej previerky na
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie návrhu na vymenovanie doc.
MUDr. Alexandra Ostróa, CSc., mim. prof.
za profesora vo vednom odbore gynekológia
a pôrodníctvo

21. 2. 2005

� prerokovanie návrhu Poriadku poplatkov
UPJŠ v akademickom roku 2005/2006

� informácia rektora o deklarácii aktuálneho vý−
voja na Univerzite (Quo vadis UPJŠ v ekono−
mickej oblasti?)

� prerokovanie návrhu rozpisu dotácie štátne−
ho rozpočtu na rok 2005

28. 2. 2005

� prerokovanie informatívnej správy o stave a
zámeroch propagácie UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie Organizačného poriadku úče−
lového zariadenia Akademický súbor piesní
a tancov UPJŠ v Košiciach (AKADEMIK)

� informácia o účasti členov vedenia na sym−
póziu v Nitre dňa 25. 2. 2005 pod názvom
„Spoločenské vedy a vysokoškolské vzdelá−
vanie v podmienkach EÚ“. Sympózium pod−
porilo široké fórum referátov a otvorilo zaují−
mavú diskusiu. Podnetným bolo postavenie
UPJŠ, nakoľko sympózium sa konalo pomo−
cou videokonferenčnej technológie pod ve−
dením odborníkov z CALTECH−u.

7. 3. 2005

� príprava Akademických dní UPJŠ (jarná časť)
� prerokovanie Organizačného poriadku Vyda−

vateľstva UPJŠ
� prerokovanie informatívnej správy o poskyto−

vaní telekomunikačných služieb na Rektoráte
a celouniverzitných pracoviskách UPJŠ v Ko−
šiciach

14. 3. 2005

� prerokovanie Štatútu Rady univerzitných cen−
tier excelentnosti

� prerokovanie Kritérií na habilitácie docentov
a kritériá na vymenovanie profesorov na UPJŠ
v Košiciach

� prerokovanie Študijného poriadku UPJŠ v Ko−
šiciach (príloha Štatútu UPJŠ č. 1)

� prerokovanie návrhu rozpisu dotácií štátne−
ho rozpočtu na rok 2005

� informácia o pracovnom stretnutí zástupcov
vedenia Prešovskej univerzity a vedenia UPJŠ,
ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 3. 2005 na pôde
Prešovskej univerzity v Prešove

� informácia o sprístupnení WI−FI technológie v
malej zasadačke Rektorátu UPJŠ, ktorý umož−
ňuje bezdrôtové pripojenie sa na internet

JUNIÁLES

Dňa 10. júna 2005 sa na po−
zvanie rektora Univerzity Pavla Jo−
zefa Šafárika v Košiciach prof.
JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc. a
v rámci jarnej časti Akademických
dní UPJŠ uskutočnil JUNIÁLES v
priestoroch Botanickej záhrady
UPJŠ na Mánesovej ulici v Koši−
ciach. Po krátkom príhovore rek−
tora sa prítomní zamestnanci Uni−
verzity pohostili živánskou a ob−
čerstvili čapovaným pivom. K dob−
rej nálade prispel univerzitný
folklórny spevácky a tanečný sú−
bor AKADEMIK.
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V dňoch 21. – 24. apríla 2005 sa uskutoč−
nila medzinárodná výstava na Agrokomplexe
v Nitre venovaná problematike tvorby a ochra−
ny životného prostredia a environmentálnej

výchovy. Výstava pozostávala zo samostatne
obsahovo zameraných dielčich výstav (ENVI−
RO, GARDENIA, BONSAI SLOVAKIA).

Botanická záhrada UPJŠ predstavila svoju
činnosť expozíciou na výmere 95 m2 výstavnej
plochy. Architektom a realizátorom
expozície bol Ing. Robert Gregorek,
ktorý vhodným sortimentom, sklad−
bou, kompozíciou rastlín a umiest−
nením záhradných prvkov vytvoril
jednu z najhodnotnejších a estetic−
ky najkrajších expozícií botanic−
kých záhrad a arborét. Expozícia
pozostávala z 58 taxónov vyšších
rastlín zo zbierkového fondu Bota−
nickej záhrady. Zastúpenie jednot−
livých taxónov predstavilo na ohra−
ničenej ploche značnú druhovú a
biotopovú diverzitu. V expozícii
boli rastliny suchých tropických a
subtropických biotopov ako sú kak−
tusy (Astrophytum ornatum, Doli−
chothele longimamma, Echinocac−
tus grusonii, Echinofossulocactus sp., Lobivia
hybrida, Mammillaria geminispina, M. elonga−
ta, Cereus peruvianus f. monstrosa, Heliantho−
cereus pasacana, Marginatocereus marginatus,

GARDENIA Nitra 2005

Pilosocereus palmeri), sukulenty (Ageve pota−
torum var. verschaffeltii, A. Victoria – reginae,
Bursera fragaroides, Calibanus hookeri,
Cyphostemma juttae, Euphorbia lactea, E. milii,

Jatropha podagrica, Monadenium
guentheri, Nolina recurvata, Portu−
laca afra, Yucca aloifoliae). Časť ex−
pozície bola zostavená z rastlín daž−
ďového tropického biotopu (Anthu−
rium x cultorum, Caladium hortu−
latum, Calathea ornata, Codiaeum
variegatum, Dieffenbachia hybr.,
Monstera deliciosa, Phalaenopsi
hybr., Platycerium sp., Cymbidium
hybr.) a druhov tropického a arid−
ného pásma (Ficus benjamina, F.
triangularis, Acalypha sp., Aucuba
japonica, Euonymus japonica, Lau−
rus nobilis, Myrtus communis, Pit−
tosporum tobira). Jedinečnú výzdo−
bu v expozícii tvorili zástupcovia
tropickeho rodu Tillandsia z čeľa−

de Bromeliacea (Tillandsia brachycaulos, T. ca−
put – medusae, T. concolor, T. floribunda, T.
ionantha, T. karwinskyana, T. seleriana, T. ma−
ranona, T. streptophylla, T. bulbosa a dalšie).
Časť expozície bola urobená s bazénom a vod−

nými rastlinami (Nymphae hybr., Eichhornia
crassipes, Alisma plantago – aquatica a iné).

Počas trvania expozície mali možnosť
návštevníci GARDENIE konzultovať odbor−

né problémy so zamestnancami
Botanickej záhrady. Medzi náv−
števníkmi, ktorí prejavili záujem
o expozíciu Botanickej záhrady,
patril aj prezident Slovenskej re−
publiky Ivan Gašparovič, ktorý sa
so svojím sprievodom zastavil pri
expozícii.

Okrem expozície rastlín po−
núkla Botanická záhrada návštev−
níkom expozície propagačný ma−
teriál (THAISZIA Journal of bota−
ny, Catalogue of Plant Collecti−
ons, pohľadnice).

Expozícia BZ na GARDENII
2005 bola ocenená Diplomom za
dlhoročnú spoluprácu pri realizá−

21. 3. 2005

� prerokovanie zásad a organizácie doktorand−
ského štúdia na UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie návrhu na zabezpečenie príj−
mov v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

� informácia o pláne hlavných úloh v oblasti
civilného núdzového plánovania, obranné−
ho a krízového plánovania, hospodárskej mo−
bilizácie, CO obyvateľstva a ochrany utajo−
vaných skutočností MŠ SR na rok 2005

� informácia o zahraničnej pracovnej ceste prof.
E. Čellárovej, v bulharskom Plovdive v dňoch
16. – 19. 3. 2005. Prvé stretnutie zástupcov sied−
mich univerzít sa uskutočnilo na základe poda−
ného projektu do programu EUA – Quality Cul−
ture – v rámci tematickej siete „Pôsobenie žien
na Univerzite vo výskumnej, vzdelávacej a ria−
diacej činnosti“. Diskusie boli orientované na
prezentáciu svojich inštitúcií, národný framework
a metodológiu ďalšieho postupu.

4. 4. 2005

� prerokovanie správy o medzinárodných vzťa−
hoch UPJŠ za rok 2004

� prerokovanie informatívnej správy o príprave
prijímacieho konania na fakultách UPJŠ

� prerokovanie správy o činnosti, stave a prob−
lémoch Študentských domovov a jedální UPJŠ

� prerokovanie správy o hospodárení UPJŠ za
rok 2004

� informácia o výzve na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného prí−
spevku z Európskeho sociálneho fondu v rám−
ci Sektorového operačného programu Ľud−
ské zdroje

� prerokovanie Poriadku poplatkov v akademic−
kom roku 2005/2006

11. 4. 2005

� prerokovanie návrhov na vymenovanie doc.
MUDr. R. Tkáčovej, PhD., za profesorku vo
vednom odbore vnútorné choroby a doc.
RNDr. Petra Brezániho, PhD., za profesora
vo vednom odbore všeobecná biológia

� informácia rektora o zahraničnej pracovnej
ceste v Bruseli, na ktorej sa zúčastnil spoloč−
ne s členmi Slovenskej rektorskej konferencie
v dňoch 7. – 8. apríla 2005. Okruhmi disku−
tovaných oblastí bolo zapojenie sa univerzít
do výskumného a vzdelávacieho priestoru, Li−
sabonská stratégia, 7. rámcový program, eu−
ropasy, závery konferencie EUA v Glasgowe,
problematika celoživotného vzdelávania.
UPJŠ bola vyzdvihnutá, že sa ako právoplat−
ný člen Európskej asociácie univerzít (od roku
2004) úspešne zapojila do dvoch projektov
EUA zameraných na „Quality Culture“.

18. 4. 2005

� prerokovanie správ o kontrolnej činnosti na
UPJŠ v Košiciach

� informácia o podpísaní Zmluvy o spolupráci
medzi Univerzitou v Siene, Taliansko a UPJŠ
v Košiciach a o Zmluve o spolupráci pre post−
graduálne špecializačné štúdiá medzi Kato−
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„Štát blahobytu, ktorý priamo zasahuje do
spoločnosti a oberá ju o zodpovednosť, plytvá
ľudskou a sociálnou energiou“.

Z encykliky Centesimus annus, 1. mája 1991
– O hospodárstve, štáte a pravidlách:

Hospodárska činnosť, najmä trhové hospo−
dárstvo, sa nemôže vyvíjať v nejakom inštitucio−
nálnom, právnom a politickom vákuu. Naopak,
to predpokladá istotu, ktorá zaručuje individuál−
nu slobodu, vlastníctvo, stabilnú menu a účinné
verejné služby. Preto hlavnou úlohou štátu je
zaručiť túto istotu, aby ten, kto pracuje a vyrába,
mohol využívať plody svojej práce a bol motivo−
vaný vykonávať svoju prácu efektívne a poctivo.
Nedostatok istoty sprevádzaný korupciou štátnych
útvarov, šírením nečestných prameňov oboha−
covania a ľahkého zisku spočívajúcich na ilegál−
nej a špekulatívnej činnosti, je jedna z hlavných
bŕzd rozvoja a hospodárskeho poriadku.

Ďalšou úlohou štátu je dozerať na dodržia−
vanie ľudských práv v hospodárskej oblasti a ria−
diť ho. Lenže prvá zodpovednosť v tejto oblasti
neleží na pleciach štátu, ani na jednotlivcoch a
na rôznych skupinách a združeniach, z ktorých
sa spoločnosť skladá. Štát by nemohol priamo za−
bezpečiť právo na prácu všetkým občanom bez
toho, že by neriadil takmer vojenským spôsobom
celý hospodársky život a nepotláčal iniciatívu jed−
notlivcov. To však neznamená, že v tejto oblasti
nemá vôbec žiadnu kompetenciu, ako to tvrdia
tí, čo chcú vylúčiť z hospodárskej oblasti akékoľ−

Odkaz Jána Pavla II.

cii tematických expozícií na výsta−
vách GARDENIA gen. riad. akad.
arch. Ing. Ladislav Švihelom.

Na záver ďakujeme Agrokom−
plexu – Výstavníctvo v Nitre za vy−
tvorenie podmienok, ktoré umožnili
BZ UPJŠ v Košiciach zúčastniť sa na
GARDENII 2005. Poďakovanie patrí
aj zamestnancom BZ UPJŠ, ktorí sa
aktívne zúčastnili na príprave rast−
linného materiálu a samotnej reali−
zácie expozície.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.,

riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

vek pravidlá. Štát je dokonca povinný podporo−
vať činnosť podnikov vytváraním podmienok na
zabezpečenie pracovných príležitostí. Musí pod−
necovať túto činnosť tam, kde sa ukazuje nedo−
statočná, a v čase krízy ju podporiť.

Štát má právo zasiahnuť, ak osobitné situácie
vyvolané monopolmi hatia a zdržujú vývoj.
Okrem úloh zlaďovať a usmerňovať vývoj vo vý−
nimočných prípadoch môže vykonávať zástup−
nú funkciu, keď sociálne sektory alebo podnika−
teľské systémy sú prislabé alebo sa len tvoria, a
preto nie sú pripravené plniť svoje úlohy. Takéto
zástupné zásahy, oprávnené z naliehavých prí−
čin so zreteľom na spoločné dobro, musia byť
časovo čo najviac obmedzené, aby sa natrvalo
neodnímali spomenutým sektorom a podnikateľ−
ským systémom vlastné kompetencie a aby sa štát−
ne zásahy svojím rozsahom nadmerne nerozši−
rovali. Škodilo by to tak hospodárskej, ako aj ob−
čianskej slobode.

Posledné roky zaznamenali nezvyčajné roz−
šírenie zásahov tohto druhu, čo do istej miery
viedlo k vzniku nového typu štátu „štátu blaho−
bytu“. Tento vývoj v niektorých štátoch mal za
cieľ vhodným spôsobom odpomôcť veľkej biede
a núdzi a zažehnať ľudsky nedôstojné formy bie−
dy a nedostatku. Nechýbali však ani výstrelky a
zneužívania a tie najmä najnovšie vyvolali ostrú
kritiku štátu blahobytu, ktorý bol označovaný za
„zaopatrovací štát“. Funkčné poruchy a chyby v
štáte blahobytu pochádzajú z nesprávneho chá−
pania úloh štátu. Aj v tejto oblasti musí platiť prin−
cíp subsidiarity: spoločnosť vyššieho rádu nesmie
zasahovať do vnútorného života spoločnosti niž−
šieho rádu takým spôsobom, aby ju oberala o jej
kompetencie, ale má ju skôr v prípade nevyhnut−
nej potreby podporovať a pomáhať jej, aby svoju
činnosť zladila s činnosťou iných spoločenských
zložiek v záujme spoločného dobra.

Štát blahobytu, ktorý priamo zasahuje do spo−
ločnosti a oberá ju o zodpovednosť, plytvá ľud−
skou a sociálnou energiou a spôsobuje prebuj−
nenie štátneho aparátu ovládaného viac byrokra−
tickou logikou ako úsilím slúžiť občanom, čo pri−
náša so sebou ohromný rast výdavkov. Zdá sa,
že lepšie pozná potreby a dokáže ich uspokojiť
ten, kto sa s nimi stretáva, je blížnym núdzneho.

Pripravil PhDr. J. Čipkár, PhD.

(podľa časopisu Trend, 7. 4. 2005)

líckym inštitútom v Lille, Francúzsko a UPJŠ v
Košiciach

� informácia o zapojení sa Univerzitnej knižni−
ce UPJŠ do projektu slovenských akademic−
kých knižníc, ktorý je zameraný na tvorbu,
sprístupňovanie, využívanie, propagáciu a ar−
chiváciu bakalárskych, diplomových a dizer−
tačných prác SR v elektronickej forme

25. 4. 2005

� prerokovanie Kolektívnej zmluvy UPJŠ v Ko−
šiciach na rok 2005

� informácia o zastúpení Botanickej záhrady
UPJŠ v Košiciach na predajnej výstave pre zá−
hradníctvo Gardenia 2005 v Nitre dňa 22. 4.
2005, na ktorej boli prezentované unikátne
expozície botanických záhrad

� informácia o zahraničnej pracovnej ceste v poľ−
skom meste Sanok v dňoch 17. – 20. 4. 2005,
ktorá sa uskutočnila pod záštitou MŠ SR za
účelom možnosti rozšírenia spolupráce našej
Univerzity s Jagellonskou univerzitou.

� Informácia účasti zástupcov vedenia UPJŠ na IX.
medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 14. – 15. 4. 2005 v Snine

2. 5. 2005

� prerokovanie správy o vysokoškolskom vzde−
lávaní na UPJŠ v Košiciach za akademický
rok 2003/2004

� prerokovanie návrhu kritérií na habilitácie do−
centov a kritérií na vymenovanie za profeso−
rov na UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie návrhu študijných programov
z anglistiky a amerikanistiky na bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia

� prerokovanie návrhu na zriadenie Ústavu fi−
lologických a sociálnych vied UPJŠ

� prerokovanie návrhu na zmenu miesta usku−
točňovania študijných programov z Psycho−
lógie na bakalárskom, magisterskom a dokto−
randskom stupni štúdia

9. 5. 2005

� prerokovanie informatívnej správy o realizá−
cii alternatívneho telekomunikačného operá−
tora v telefónnych sieťach UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie podnikateľského zámeru na za−
bezpečenie príjmov v Botanickej záhrade
UPJŠ v Košiciach

� podpísanie Kolektívnej zmluvy UPJŠ na rok 2005

16. 5. 2005

� prerokovanie Poriadku doktorandského štú−
dia na UPJŠ v Košiciach

� vyhodnotenie osláv 210. výročia narodenia
P. J. Šafárika

� informácia o úprave bežnej dotácie na rok 2005
z úrovne MŠ SR na projekty VEGA KEGA, AV a
MVTS z titulu prehodnotenia pôvodného rozpi−
su na základe žiadostí z Univerzity a následného
upresnenia údajov o domácich a zahraničných
grantoch za roky 2003 a 2004, opravy nespráv−
nych KPN a KEN pre študijný odbor ošetrovateľ−
stvo ako aj opravy údajov v databáze študentov
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23. 5. 2005

� prerokovanie návrhov za účelom aktualizá−
cia univerzitnej webovej stránky

� prerokovanie správy o hodnotení úrovne v ob−
lasti vedecko−výskumnej činnosti na UPJŠ v
roku 2004

� informácia o správe o činnosti automatickej
identifikácie osôb (AIO) v prvom roku exis−
tencie a logistike vydania a prolongácie per−
sonálnych identifikačných kariet (PIK) v aka−
demickom roku 2005/2006

Aktuality z Kolégia rektora
UPJŠ

14. 3. 2005

� prerokovanie správy o propagácii UPJŠ vo
vzťahu k verejnosti

� prerokovanie návrhu Poriadku poplatkov spo−
jených so štúdiom na UPJŠ v Košiciach v aka−
demickom roku 2005/2006

� informácia o príprave jarnej časti Akademic−
kých dní UPJŠ

� prerokovanie Organizačného poriadku Vyda−
vateľstva UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie Štatútu Rady univerzitných cen−
tier excelentnosti

� prerokovanie kritérií na habilitácie docentov
a kritérií na vymenovanie profesorov na UPJŠ
v Košiciach

� prerokovanie Študijného poriadku UPJŠ v Ko−
šiciach

4. 4. 2005

� prerokovanie správy o vyhodnotení medzi−
národných vzťahov UPJŠ za rok 2004

� informácia o príprave prijímacieho konania
na fakultách UPJŠ

� prerokovanie správy o činnosti, stave a prob−
lémoch Študentských domovov a jedální UPJŠ
v Košiciach

� prerokovanie správy o hospodárení UPJŠ za
rok 2004

� schválenie Poriadku poplatkov na akademic−
ký rok 2005/2006

17. 5. 2005

� prerokovanie správy o vysokoškolskom vzde−
lávaní na UPJŠ v Košiciach za akademický
rok 2003/2004

� prerokovanie návrhu kritérií na habilitácie do−
centov a kritérií na vymenovanie za profeso−
rov na UPJŠ v Košiciach

� prerokovanie návrhu študijných programov
z anglistiky a amerikanistiky na bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia

� prerokovanie návrhu na zriadenie Ústavu fi−
lologických a sociálnych vied UPJŠ

� prerokovanie návrhu na zmenu miesta usku−
točňovania študijných programov z Psycho−
lógie na bakalárskom, magisterskom a dokto−
randskom stupni štúdia.

Henryk Skolimowski sa narodil vo Varšave
v roku 1930. V rokoch 1948 – 1952 študoval
na hudobnej akadémii vo Varšave. V roku 1956
získal hodnosť M.Sc. na Varšavskom techno−
logickom inštitúte, v roku 1959 hodnosť M.A.
vo filozofii na Varšavskej univerzite a v roku
1964 hodnosť D. Phil. vo filozofii na Oxfordskej
univerzite.

Pôsobil ako výskumný pracovník na uni−
verzitách v Oxforde, Cambridgei a na Colum−
bijskej univerzite. Prednášal vo Varšavskom
technologickom inštitúte, na Varšavskej univer−
zite, na Univerzite Južná Karolína v Los Ange−
les (1964 – 1971) a na univerzite v Madrase v
Indii (1981). Od roku 1991 bol vedúcim Ka−
tedry ekologickej filozofie na Technickej uni−
verzite v Lodži.

Mimoriadne aktívny bol aj mimo svojej pe−
dagogickej činnosti. Publikoval 36 kníh a vyše
400 štúdií a článkov. Okrem toho pôsobil ako
vedecký redaktor časopisu Ecologist, bol kon−
zultantom UNESCO pre oblasť vplyvu vedy a
techniky na vývoj a kultúrne hodnoty vo Varša−
ve i v Hyderabade v Indii, bol členom Ekologic−
kej komisie Medzinárodného zväzu pre ochra−
nu prírody ako aj viceprezidentom Teihardovej
spoločnosti v Londýne.

H. Skolimowski v predslove jedného zo
svojich diel – Living Philosophy, Eco−Philoso−
phy as a Tree of Life (1992), ktoré vyšlo aj u
nás pod názvom – Živá filozofia. Ekofilozofia
ako strom života (Slovacontac, Prešov 1992)
píše, že spomedzi mysliteľov dvadsiateho sto−
ročia si Albert Schweitzer najlepšie uvedomo−
val význam správneho svetonázoru pre preži−
tie a prosperitu civilizácie, keď neustále zdô−
razňoval, že „všetci by sme si mali plne uvedo−
miť, že súčasná úplná absencia svetonázoru je
rozhodujúcim zdrojom všetkých katastrof a
všetkej tej biedy našich čias“. Schweitzer však
neposkytol nový svetonázor s výnimkou jed−
ného prvku – úcty k životu.

Oproti tomu, vyššie uvedená Skolimowské−
ho kniha ponúka úplne nový svetonázor, od
kozmológie k vedomiu, ako základ rekonštruk−
cie našej civilizácie. Ekologická filozofia, kto−
rú načrtáva, nevyjadruje iba taktiku pre život,
ale aj nový komplexný ekologický svetonázor,
na ktorom je táto nová taktika založená.

Skolimowski tvrdí, že filozofia, rovnako ako
život, je proces večného prehodnocovania,
pretože filozofia predstavuje zvláštne destilo−
vanie vedomej časti nášho života. Tvorí dôle−
žitú súčasť obrazu, ktorý utvárame o sebe v
interakcii s vonkajším svetom, našou minulos−
ťou a našimi snami o budúcnosti. Bez filozofie
nemáme pevný bod, smer, nenachádzame
zmysel života. Každá doba a každá spoločnosť
spočíva na určitých základných myšlienkach a
predpokladoch, ku ktorým pristupuje, ako keby
boli pravdivé. Zdôvodňujú všetky ostatné veci,
ktoré z nich vyplývajú, pričom ony samé sa
prijímajú na základe viery. Zmena vo filozofii
je zmenou v prijímaných kánonoch viery, či
už táto viera má náboženskú alebo sekulárnu
povahu. A naopak, ak sa národ, spoločnosť ale−

Stretnutie s Henrykom Skolimowským

bo civilizácia otriasajú či rozpadajú, vyžaduje
si to svieže myslenie; a veľmi často si to vyža−
duje novú filozofickú základňu.

Netreba zdôrazňovať, že keď spoločnosť a
civilizácia naberú nový smer, filozofia musí
prehodnotiť svoju pozíciu, striasť zo seba prach
svojich dogiem a byť pripravená nasiaknuť no−
vými myšlienkami a novou vitalitou.

Podľa H. Skolimowského, keď prestaneme
žonglovať s ekonomickými údajmi, zostane
nám život, ktorý treba žiť. Zmysel života sa
nemá odvodzovať z nejakého ekonomického
výpočtu: jeho korene ležia ďaleko za všetkými
ekonomickými a materiálnymi parametrami.
Bertrand Russell a iní pozitivisti 20. storočia
nás takmer presvedčili, že ľudský projekt spo−
číva v skúmaní materiálneho sveta. Ekofilozo−
fia trvá na tom, že ľudský projekt spočíva v
znovuobjavovaní zmyslu človeka v spätosti so
zmyslom sveta.

Pri skúmaní materiálneho sveta sme vytvo−
rili zložité matice, do ktorých premietame zmes
materiálnych javov. Detaily týchto matíc sa stali
ťažko postihnuteľné, komplexné a vyčerpáva−
júce, že jednoducho nemáme priestor pre po−
chopenie iných vecí, napríklad zmyslu života.

Väčšina našich kríz, hlavne ekonomických,
nie je výsledkom nesprávneho riadenia, zlej
vôle alebo nedostatočnej racionality v našom
prístupe; tieto krízy majú fundamentálnejšie
príčiny, pretože sme vypracovali nedokonalý
kód na čítanie prírody, čo vedie k nedokonalej
interakcii s prírodou. Hlavná príčina spočíva v
samotných základoch nášho vedeckého sve−
tonázoru a v samotnom vnímaní, ktoré tento
svetonázor plodí.

Alternatívny životný štýl si nevyžaduje iba
iný spôsob života, ale tiež iný spôsob pozná−
vania. Musíme byť schopní predložiť racionál−
ne zdôvodnenie nášho nového štýlu, čo ne−
znamená nič menej, než predložiť novú racio−
nalitu. Musíme byť presvedčení v svojich srd−
ciach a mysliach, že skromnosť nie je depri−
mujúce odriekanie a sebaupieranie, ale akt
pozitívneho prejavu nových kvalít; až potom
sa stane elegantnou skromnosťou. Alternatív−
ny životný štýl musí teda predstavovať nielen
zmeny v našej technike, ekonomike a mode−
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loch žitia, ale zároveň aj zmeny v našej morál−
ke, racionalite a pojmovom myslení.

Vo filozofickej rovine poskytuje Skolimow−
ského kniha náčrt novej metafyziky, ktorá spo−
číva v novom čítaní vesmíru, evolúcie, ľudskej
podstaty. Jej cieľom je predložiť nový účel, novú
inšpiráciu a novú nádej pre ľudstvo. V tomto
zmysle je jeho ekofilozofia filozofiou života.
Ekofilozofia sa snaží ponúknuť formu raciona−
lity, ktorá neuráža rozum, ale naopak oslavuje
a velebí veľkolepejšie, než ako to kedy doká−
zala mechanistická paradigma.

Ďalším aspektom ekofilozofie je úctivé mys−
lenie. Úctivé myslenie a úctivé vnímanie mu−
sia preniknúť do nášho systému vzdelávania,
našich inštitúcií a nášho každodenného živo−
ta. Až potom sa stane ekologické vedomie sku−
točnosťou.

Buď bude 21. storočie ekologickým storo−
čím, alebo 22. storočie už vôbec nemusí byť.
Ekológia aj sa chápe ak celková ekologická per−
spektíva všetkých stránok života, nadobúda
úlohu nového náboženstva, pričom ekologic−
ké myslenie sa vynára ako kvázináboženské
myslenie. Potrebujeme určitú formu nábožen−
ského zápalu kvôli zjednoteniu našej energie
a vôle v ohromnom projekte záchrany zeme a
seba samých.

Ekofilozofia je jedna zjednocujúca niť, ktorá
spája celú planétu a všetkých jej obyvateľov. Z
filozofického aspektu je výrazom novej jedno−
ty medzi ľuďmi, planétou a všetkými ostatnými
bytosťami.

So sympatickým a optimisticky naladeným
profesorom H. Skolimowským som sa stretol
na jednom vedeckom seminári, kde po skon−
čení oficiálneho pracovného zasadnutia, pri
šálke voňavej kávy a pohári minerálky zodpo−
vedal na niektoré mnou položené otázky.

Vážený pán profesor, každá filozofia pod−
ľa vás splýva s určitou kozmológiou, alebo ináč
povedané, je prejavom konkrétnej kozmoló−
gie. Mohli by ste zodpovedať na otázku, pre−
čo potrebujeme na začiatku 21. storočia novú
kozmológiu?
� Pretože naše činy sa míňajú cieľov; stáva

sa tak na úrovni celej kultúry, na celosve−
tovej úrovni. Ľudia si ešte ani zďaleka neu−
vedomujú, že náprava takéhoto konania si
vyžaduje niečo iné, než iba konanie veľmi
podobného druhu. Pretože tieto dva veľmi
podobné druhy konania sú obvykle usmer−
ňované veľmi podobnými hodnotami a po−
hľadmi. Ak sa určité konanie sústavne míňa
cieľov, musíme preniknúť hlbšie do základ−
nej matice, aby sme si uvedomili, že príči−
nou situácie môžu byť nesprávne hodnoty.
Tieto hodnoty vychádzajú z určitej filozo−
fie, ktorá je zasa ovplyvnená a determino−
vaná určitou koncepciou kozmu, teda na−
šou kozmológiou.

� Teda spôsob, akým interpretujeme kozmos
– Čo je to? Čo obsahuje? Ako vznikol? Aký
je jeho osud? Aké je naše miesto v ňom? –
sa filtruje z hľadiska úrovne a zmyslu nášho
konania. Vo svete konáme tak, ako tento
svet čítame. A kozmológia je posledným
článkom v reťazci. Kozmológia zdôvodňu−

je v konečnom dôsledku všetky ostatné sna−
ženia, pričom sama osebe nepotrebuje ďal−
šie zdôvodnenie, až na retroaktívne zdô−
vodnenie – z hľadiska dôsledkov, ktoré pri−
náša pre náš život. Pre niektorých ľudí je,
pochopiteľne, posledným článkom reťaz−
ca zdôvodnenia náboženstvo, avšak nábo−
ženstvo nie je nič iné, iba jedna z foriem
kozmológie.

Teda, správne chápem, ak tvrdím, že voľ−
ba našej kozmológie determinuje nielen náš
obraz sveta, ale tiež zmysluplnosť nášho ko−
nania?
� Áno, kozmológia totiž nedefinuje iba fyzi−

kálny vesmír mimo nás, ale nepriamo tiež
definuje naše miesto v ňom. Ak predpokla−
dáme, že vesmír nie je nič iné než fyzikál−
na hmota, potom naše duchovné prispô−
sobenie sa tomuto vesmíru naráža na veľ−
ké problémy. Ak sa predpokladá, že vesmír
má božský princíp, naša duchovnosť vy−
plynie prirodzene – ako inherentný aspekt
tohto vesmíru, nie ako anomália. Ak vesmír
považujeme za usporiadaný a harmonic−
ký, povzbudzuje nás k tomu, aby sme chá−
pali náš život v ňom ako harmonický a pre−
pojený. Ak sa vesmír považuje za chaotic−
ký, ba dokonca za smetisko, potom môže−
me – a v určitom zmysle sme v tom podpo−
rovaní – nazerať na náš život ako zmyslu−
prázdny. Bohužiaľ, častokrát to aj tak je, i
keď si ľudia celkom neuvedomujú, že úbo−
hý obraz, ktorý majú o sebe, je dôsledkom
úbohého obrazu o vesmíre.

� Takže naše životy sú zrkadlami, v ktorých
sa odrážajú základné charakteristiky vesmí−
ru, ako ho chápeme.

Ak teda chceme trvať na zmysluplnosti
nášho života, na jeho účelnosti a kráse, mali
by sme predpokladať, že vesmír má zmysel,
účel a krásu?
� Aj keď to nemôžeme dokázať vo vzťahu k

fyzikálnemu vesmíru, pomôže nám to za−
chovať koherentnosť a zmysel nášho vlast−
ného života. Podľa tvrdenia tradičných koz−
mológií je vesmír účelný, zmysluplný, krás−
ny, pohostinný a naklonený nášmu snaže−
niu. A práve toto predpokladá aj ekokoz−
mológia – že vesmír je domovom ľudskej
rasy a my sme jeho správcami, opatrovník−
mi a strážcami. Sme tvorcami spolu s vesmí−
rom a prispievame k jeho osudu.

A čo doterajšia mechanistická kozmológia,
aké sú jej nedostatky?
� Vplyv mechanistickej kozmológie je v sú−

časnej západnej spoločnosti stále obrovský.
Avšak neposkytuje nám dokonalý kód na
čítanie prírody. Z toho vyplýva naša nedo−
konalá interakcia s prírodou. Svojou ab−
straktnou racionalitou zbavenou súcitu ne−
poskytuje adekvátnu základňu pre usporia−
danie spoločenstva ľudí. Preto rôzne racio−
nálne modely, ktoré sa rozvíjajú pod hla−
vičkou vedeckej racionality, sú veľmi často
súčasťou problému, nie riešením ľudských
a spoločenských dilem. Takže niektoré jej

dôsledky sú zhubné. Vieme, že maximál−
ne úsilie o objektívnosť je do určitej miery
paranoidným hľadaním. Taktiež vieme, že
odcudzenie, atomizácia a zdecimovanie
spoločnosti, či individuálnej ľudskej exis−
tencie je čiastočne výsledkom štruktúry
poznania, ktoré neustále atomizuje, izolu−
je a oddeľuje.

� Naša civilizácia je na novej križovatke, tak−
že potrebujeme novú kozmológiu, aby sme
sa niekam dostali. Ešte raz opakujem, koz−
mológia poskytuje korene, z ktorých vyrastá
mnoho vecí. Slovami T. S. Eliota – „Zlá kon−
cepcia vesmíru implikuje zlú koncepciu ži−
vota, čoho výsledkom je nevyhnutná zá−
huba.“

Čo teda navrhujete?
� Veľký význam má preto nielen dôkladné

preskúmanie povahy doteraz uznávanej
kozmológie, ale aj podnetné úsilie o vy−
tvorenie a vyjadrenie alternatívnej kozmo−
lógie, ktorá by predstavovala alternatívne
videnie vesmíru, ako aj súbor alternatívnych
stratégií jeho skúmania, vrátane alternatív−
nych spôsobov myslenia a alternatívnych
spôsobov zdôvodňovania. A práve ekokoz−
mológia sa snaží byť takým druhom úsilia.
Nesnaží sa iba kritizovať existujúce kozmo−
lógie, ale zároveň sa snaží vybudovať nové
kozmologické lešenie, novú maticu,
prostredníctvom ktorej budeme môcť vstú−
piť novým spôsobom do interakcie s koz−
mom a so sebou samým.

Pán profesor, architektúra vašej ekokoz−
mológie sa zakladá okrem iného aj na tzv. an−
tropickom princípe. Mohli by ste vysvetliť, o
čo vlastne ide?
� Antropický princíp, jednoducho povedané,

konštatuje, že osud vesmíru je zviazaný s
osudom človeka (anthropos). Tento prin−
cíp má mnoho formulácií, z ktorých jedna
tvrdí, že vesmír je konštruovaný tak, že ne−
vyhnutne plodí inteligentný život. Antro−
pický princíp, preložený do jazyka ekofi−
lozofie znamená, že vesmír je domovom
človeka. Sme jeho legitímnymi obyvateľmi
a nie nejakým kozmickým vrtochom. V
určitom zmysle sme jeho zdôvodnením.

� Vesmír zrodil nás – svoju špeciálnu formu
stvorenia. Vesmír chce, aby sme boli úspeš−
ní. Môžeme sa považovať za niečo zvlášt−
ne bez toho, aby sme sa pokladali za niečo
viac. Sme očami vesmíru. Sme mozgový−
mi bunkami vesmíru.

� Obrovské kozmické zmeny sa dajú vysvet−
liť jednoducho na základe nevyhnutnosti
vzniku života obdareného inteligenciou. V
inej rovine však ponímanie vesmíru ako do−
mova pre ľudstvo – s nami ako opatrovník−
mi – implikuje, že sme zodpovední za svoj
osud a za všetko, čo tu je.

� V celostnom a na vzájomnej závislosti za−
loženom vesmíre, predovšetkým vo vesmíre
založenom na vzájomnej závislosti a soli−
darite ľudí, je nutné vytvoriť špeciálne
prostriedky, ktoré by umožnili pokračovať
v dedičstve života na spoločenskej, etickej
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a duchovnej úrovni. Týmito prostriedkami
sú úcta k životu a ekologická etika.

� Ak by život nevytvoril etické formy správa−
nia, ktoré chránia dedičstvo života, potom
by mohlo byť dielo antropického princípu
ohrozené na úrovni človeka. Ide o novú, in−
teligentnú interpretáciu vesmíru, v ktorej sa
úcta a ekohodnoty chápu ako pracovní part−
neri antropického princípu na úrovni Homo
sapiens−moralis. Antropický princíp inteli−
gentne pôsobiaci vo veku ekologickej krízy
sa stáva ekoetikou, ktorej základnými hod−

notami okrem iného je úcta k životu a zod−
povednosť za naše vlastné životy a za celý
kozmos (pokiaľ ju dokážeme napĺňať). Ďal−
šou hodnotou je skromnosť, avšak poníma−
ná nie ako odriekanie alebo vynútená bie−
da, ale v zmysle menej znamená viac; ide o
prežívanie života bohatého svojimi cieľmi i
keď skromného svojimi prostriedkami.
Skromnosť v našom individuálnom životnom
štýle a v našom styku s prírodou je dôležitá
– ak berieme do úvahy krehkosť zeme a ni−
čivú paľbu, ktorej je neustále vystavená. Sprá−

Vysokoškolský učiteľ, ktorý je považo−
vaný za tvorcu a nositeľa poznania, sa stá−
va v posledných rokoch predmetom zá−
ujmu rôznych expertov. Doc. PhDr. J. Va−
šutová, PhD., z Pedagogickej fakulty Kar−
lovej univerzity v Prahe vo svojom člán−
ku – Profesionalizmus vysokoškolských
učiteľov v reflexii novej paradigmy vzde−
lávania (ACADEMIA, roč. XV, 2004, č. 4)
si kladie otázku, či je vysokoškolský uči−
teľ vedcom, alebo sa stáva skôr profesio−
nálom vo vzdelávaní a vo výučbe a viac−
menej sa venuje vedeckým a vývojovým
aktivitám? Dokumenty vzdelávacej poli−
tiky garantujú status vysokej školy ako ko−
munity vedcov, ale zároveň požadujú vy−
sokú úroveň pedagogickej kompetencie
pre výučbu, zodpovednosť za vzdeláva−
nie a prosperitu študentov a udržanie vy−
sokých vzdelávacích štandardov (UNE−
SCO, 1997).

Dnešná doba je plná permanentných
zmien, ktoré si vyžadujú od vysokoškol−
ských učiteľov vysokú úroveň profesionál−
nej reflexie, adaptability a flexibility. Pod
akými tlakmi sa nachádza dnešný vyso−
koškolský učiteľ? Sú to zmeny v oblasti
transformácie vysokého školstva, vzdelá−
vacie požiadavky trhu práce (konštituo−
vanie nových študijných odborov), nové
informačné a komunikačné technológie,
zavádzanie rozmanitých foriem a spôso−
bov organizácie vysokoškolského štúdia
(kombinované a distančné štúdium, mo−
dulový a kreditový systém), zmeny v štu−
dentskej populácii (osobnostná premena
študentov), transformácia systému vedec−
kej práce na vysokých školách (grantový
systém, medzinárodné tímy), zmeny pra−
covných podmienok (limitované pracov−
né zmluvy atď.). Je zaujímavé, že autorka
nespomína finančné ohodnotenie práce
vysokoškolského pedagóga, resp. vedec−
kého pracovníka. Potom je logické, že
mnohí z nich na úkor kvality práce na
materskom pracovisku hľadajú ďalšie
úväzky v iných inštitúciách.

Vysokoškolský učiteľ má na jednej
strane autonómiu v bádaní a vo výučbe,

UNIVERZITY, VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA A VEDECKÍ PRACOVNÍCI
V REFLEXII NOVEJ EURÓPSKEJ PARADIGMY VZDELÁVANIA

Zamyslenie sa nad aktuálnymi problémami publikovanými v časopise ACADEMIA

ale na strane druhej sa stáva závislým od
finančných zdrojov, trhových a evaluač−
ných mechanizmov vo vzdelávaní, od in−
štitucionálnych a časových limitov a od
statusu vedy v spoločnosti.

Určite vysoká náročnosť a rozmani−
tosť akademického povolania vzbudzuje
neustále dojem, že vysokoškolský učiteľ
a vedecký pracovník nemôže v dostatoč−
nej miere spĺňať uložené úlohy, čo sa
premieta do jeho subjektívneho pocitu
preťaženosti.

Čas je v povolaní akademického pra−
covníka považovaný za dôležitý kapitál,
preto časová bilancia má pre profesijný
úspech vysokú cenu.

Profesionálny rozvoj vysokoškolských
učiteľov býva tradične stotožňovaný s aka−
demickou dráhou zahrňujúcou jednotli−
vé úrovne vedeckej prípravy, ktoré sú
podmienkou pre dosiahnutie príslušnej
kategórie vysokoškolského učiteľa. Avšak
menej často je spájaný s pedagogickou
prípravou, alebo manažérskou či riadia−
cou prípravou, nevyhnutnou pre výkon
akademickej funkcie. Obvykle má svoje
miesto presvedčenie, že tieto kompeten−
cie sa automaticky nadobudnú po určitej
praktickej skúsenosti. Táto predstava sa
môže ukázať ako mylná.

Doc. PhDr. J. Vašutová, PhD., venu−
je pozornosť premene profesie vysoko−
školského učiteľa v jeho pedagogických
roliach a kompetenciách. Vďaka zavá−
dzaniu individualizácie vzdelávania a
výučby vznikajú nové roly vysokoškol−
ského učiteľa. Už nejde tu len o rolu
prednášajúceho, cvičiaceho, či skúšajú−
ceho pedagóga. Vzniká rola poskytova−
teľa informácií a skúseností, rola pora−
denská a participačná (študijný poradca,
konzultant, mentor, atď.), rola tvorivá a
vývojová (tvorba učebných projektov,
učebných materiálov, stáží a pod.), rola
hodnotiaca (hodnotenie študentov, seba
samého, výučby a pod.), manažérska rola
(administrátor, sprostredkovateľ učeb−
ných kontraktov a praktickej skúsenosti
mimo vysokej školy) a rola modelu (mo−

del profesie, na ktorú sa pripravuje štu−
dent; model dobrého učiteľa).

Rola modelu má zvláštny význam vo
vysokoškolskom vzdelávaní pre budúcu
profesiu. Táto rola je dôležitou zložkou
efekt ívneho učenia,  pretože pr iamo
ovplyvňuje profesijné postoje, profesijnú
zodpovednosť, vzory myslenia a správania
sa študentov. Vysokoškolský učiteľ steles−
ňuje model profesie, či už prejavovaním
entuziazmu pre daný odbor/profesiu/špe−
cializáciu predvedením osvojenej profesie
a takisto znalosťami praktických problé−
mov danej profesie.

K profesionálnemu rastu vysokoškol−
ských učiteľov prispievajú taktiež inšti−
túcie, ktoré sa zaoberajú výskumom vy−
sokého školstva a inštitúcie, ktoré posky−
tujú programy ďalšieho vzdelávania vy−
sokoškolských učiteľov. Jadrom takých−
to programov sú kurzy a semináre zame−
rané predovšetkým na teoretické a prak−
tické otázky vysokoškolskej výučby. Nie−
kedy pedagogické vzdelávanie bolo pre
vysokoškolských učiteľov povinné. Aj v
dnešnej dobe je žiaduce, aby podobné
kurzy vysokoškolskej pedagogiky absol−
vovali všetci doktorandi a začínajúci vy−
sokoškolskí učitelia. Tým budú mať uľah−
čený vstup do svojej profesie pri riešení
mnohých pedagogických problémov.
Dobrým príkladom realizácie podobných
kurzov je Pedagogická fakulta Univerzi−
ty Karlovej v Prahe.

V dnešnej Európe sa čoraz nástojči−
vejšie hovorí o výchove mladých vý−
skumníkov. Veď jednou z podmienok,
aby sa Európa stala spoločenstvom (eko−
nomikou) založenou na poznatkoch,
musí na dosiahnutie svojho cieľa inves−
tovať do roku 2010 z hrubého domáce−
ho produktu do výskumu 3% (preto Eu−
rópa potrebuje 700 tisíc nových vý−
skumníkov). A tak sa univerzity, ktorých
produktom, resp. výstupom sú výskumní−
ci, dostali do popredia záujmu európskej
spoločnosti. Tá od nich žiada, ako uvá−
dza vo svojom článku Mgr. M. Čikešová
(generálna sekretárka Slovenskej rektor−

vať sa skromne znamená prejavovať skutoč−
nú solidaritu s planétou a jej tvormi.

� A preto môj vlastný prínos k našim súčas−
ným civilizačným úvahám spočíva v pou−
kazovaní na to, že nová kozmológia je ne−
postrádateľná, je racionálne zdôvodniteľ−
ná a tzv. ekokozmológia je koherentná a
okrem toho uspokojivo integruje najnovšie
poznatky astrofyziky s etickými imperatív−
mi našej doby.

Pripravil: PhDr. J. Čipkár, PhD.
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skej konferencie), aby „plnili svoju úlo−
hu vo výskume a vývoji, inováciách, pri
tvorbe poznatkov a ich transfere a to na
národnej, európskej a medzinárodnej
úrovni, ako aj vo výchove a vzdelávaní.
Univerzity tak musia vychovávať vý−
skumníkov nielen pre svoje potreby, ale
aj pre priemysel, malé a stredné podni−
ky, verejné a súkromné centrá“. (Čikešo−
vá, M.: Výchova výskumníkov je kľúčo−
vá pre Európu založenú na poznatkoch.
In Academia, roč. XVI, 2005, č. 1, s. 29.)

Univerzity majú vychovať výskumní−
kov pre celý rad výskumných zamestna−
ní. To znamená, že profil absolventa de−
finujú viacerí odberatelia, ktorí môžu mať
rôznorodé požiadavky. Zamestnávatelia
chcú absolventov s odbornou znalosťou
v rôznych kontextoch a na rôznych úrov−
niach. Ako doplnok k základným vý−
skumným zručnostiam vyžadujú ďalšie,
charakterom všeobecné, či multi− alebo
transdisciplinárne zručnosti.

Dnešná univerzita musí poskytovať
svojim študentom v rámci 2. a 3. stupňa
štúdia, v podoktorandskom štúdiu a v
rámci celoživotného vzdelávania vše−
strannú výchovu (broad training), musí
vyvíjať aktivity, ktoré k vede pritiahnu
viac mladých ľudí, viac absolventov ku
kariére výskumníka. Problémom je však
malý záujem mladých ľudí o vedeckú, či
výskumnícku kariéru. Takáto práca býva
zvyčajne náročná na čas a nakoniec je
slabo ohodnotená finančne i spoločen−
sky vo vedeckých ústavoch, či univerzit−
ných pracoviskách. Preto mladí schopní
ľudia hľadajú svoje uplatnenie v lukra−
tívnejších zamestnaniach v súkromných
firmách, či podnikoch.

Položme si otázku, ktorá je platná
ešte od roku 1990 – prečo, vysoké školy
a vedecké inštitúcie večne zápasia s ne−
dostatkom financií? Prečo financie na rie−
šenie grantových projektov VEGA ešte na
konci mesiaca apríla nie sú známe pre
ich riešiteľov, aby si mohli plánovať ich
priebežne využitie na celý rok? A pritom
tí, čo ukončujú riešenie vedeckých pro−
jektov, ich musia minúť na pracoviskách
do konca novembra v danom kalendár−
nom roku! Teda, ešte začiatkom mája ne−
môže rádový riešiteľ na fakulte sa zúčast−
niť nijakej zahraničnej a tiež aj domácej
konferencie, pretože fakulta nemá na to
prostriedky, aby preplatila výdavky s tým
spojené. Takéto problémy asi nemajú tí,
čo majú aj iné zdroje financovania.

Nakoniec ostáva naďalej pravdou to,
že slovenské vysoké školy predstavujú
predovšetkým vzdelávacie inštitúcie, aj
keď ešte stále na pomerne vysokej úrov−
ni. Na vysokých školách a na jej fakul−
tách sa podstatne viac pozornosti venu−
je riadeniu vzdelávacieho procesu ako
otázkam vedy, výskumu, technike a ak−
tívnej systematickej spolupráci s priemy−
selným zázemím, či inému praktickému
využitiu poznatkov.

Vzájomné prepojenie vedeckých, ino−
vačných a vzdelávacích činností pre roz−
voj spoločnosti bude mať účinný efekt
len vtedy, keď sa ich výsledky budú rea−
lizovať pri tvorbe postupov v rôznych
oblastiach ľudských činností. Či to bude
pri vývoji a výrobe nových produktov,
strojov a zariadení, či pri zavádzaní no−
vých liečebných postupov a liekov, pri
aplikácií osvojovaných nových manažér−
skych schopností vo verejnej či štátnej
správe, či v oblasti legislatívy, justície
atď. Preto sa hlavne v druhej polovici 20.
storočia začal klásť dôraz na cieľavedo−
mú aplikáciu výsledkov vedeckej práce
do skutočného život, teda do praxe.

Neustály dialóg medzi výskumom a
hospodárskou sférou sa stáva jedným z
dôležitých faktorov konkurencieschop−
nosti a rozvoja spoločnosti. Má pravdu
prof. Ing. J. Sinay, DrSc., prezident Slo−
venskej rektorskej konferencie, keď zdô−
razňuje, že „spolupráca univerzít s prie−
myselnými podnikmi na Slovensku je
problémom duálneho prežitia. Ak by ne−
fungoval priemysel, neboli by potrební
absolventi najmä technických a ekono−
mických odborov, nebolo by potrebné
riešiť problémy priemyslu. Ak nebudú
univerzity vychovávať kvalitných a kon−
kurencieschopných absolventov, nebudú
realizovať efektívne formy celoživotné−
ho vzdelávania, nebudú na trhu práce k
dispozícii odborníci, ktorí budú schop−
ní riadiť moderné podniky a celé korpo−
rácie, vyvíjať nové produkty a aplikovať
moderné technológie“.

Platí to len pre univerzity technické−
ho a ekonomického zamerania? A čo
ostatné pracoviská, zamerané na právo,
medicínu, verejnú a štátnu správu, či
prírodné vedy, učiteľstvo? Určite každé
z nich si nájde svoje miesto v spoločnos−
ti, v spolupráci s firmami, či podnikmi a
inou praxou, aby spoločným úsilím a
podieľaním na celoživotnom vzdelávaní
sa zapojili do riešenia ekonomických a
spoločenských problémov slovenského
hospodárstva. A v tomto zmysle všetky
univerzity sa môžu podieľať aj na formo−
vaní nielen globálnej konkurencieschop−
nosti Európskej únie, ale aj na jej formo−
vaní ako silnejšej občianskej demokra−
tickej a kultúrnej spoločnosti.

Európska komisia uvádza vo svojich
deklaráciách veľmi často niektoré z ciest
ako zlepšiť a zefektívniť postavenie uni−
verzít v Európe, medzi ktoré patrí najmä
oblas ť  f inancovania  a  v  ne j  predo−
všetkým:
– zvýšenie finančných výdavkov spo−

ločnosti na vedu a výskum tak, aby
sa v roku 2010 blížil objem výdav−
kov k priemeru v štátoch EÚ v hod−
note 3% HDP;

– skutočnosť, aby sa na financovaní
vedy a výskumu výrazne podieľal
podnikateľský sektor, pričom je na to
potrebné vytvoriť v štátoch Európy

vhodný legislatívny rámec – 1% z ve−
rejných financií, 2 % podnikateľských
zdrojov;

– vytvorenie diverzifikovaného systému
príjmov univerzít;

– vytváranie finančných a legislatív−
nych podmienok pre vznik inkubáto−
rov a technologických centier na
pôde univerzít alebo v spolupráci s
nimi.
Snahou a cieľom pri rozvoji vysokých

škôl v štátoch Európskej únie je uplatniť
na vysokých školách princíp excelencie
a to vytvorením finančných podmienok,
zlepšením systémov riadenia univerzít a
vytváraním podmienok na ohodnotenie
excelentného ľudského potenciálu tak,
aby kvalitní vedci pôsobili v čo najväč−
šej miere na vysokých školách. (Pozri:
Sinay, J.: Synergický efekt univerzitného
potenciálu a priemyselných podnikov na
Slovensku. In Academia, roč. XVI, 2005,
č. 1, ss. 3 – 8.)

A aká je skutočnosť v podmienkach
Slovenska? Slovenská ekonomika v dô−
sledku jej celkovej výkonnosti nevytvá−
ra v súčasnosti podmienky na to, aby sa
na Slovensku mohol začať plniť cieľ, kto−
rý si dalo Európska únia. V plánovanom
rozpočte finančných prostriedkov pre rok
2005, pre vysoké školy na Slovensku, sa
počíta s výškou cca 0,91% HDP. Avšak
prostriedky zo súkromných zdrojov sa
predpokladajú na veľmi nízkej úrovni –
cca 0,2 %, pričom zatiaľ na Slovensku
nie sú vytvorené podmienky na ich pres−
né stanovenie.

„Naše univerzity musia neustále rea−
lizovať špičkové výkony a nesmú sa do−
stať do druhej ligy. Keď sa nebudeme dnes
zaoberať otázkami ako môžu byť univer−
zity v budúcnosti podporované, môže byť
zajtra neskoro“. Bude si pamätať naša te−
rajšia slovenská vláda i tie po nej nasle−
dujúce tieto slová komisárky Európskej
komisie pre vzdelanie V. Redingovej?

„Keď má Európa zohrávať vedúcu úlo−
hu rozvoja globálnej spoločnosti na báze
vedy a poznávania, musíme naše univer−
zity neustále podporovať. Univerzity sú
vedecké a vzdelávacie centrá a akcele−
rátori rozvoja regiónov. Investície do
univerzít sú najlepšou investíciou do
budúcnosti, ktoré môžeme uskutočniť“.

Pamätá na tieto slová, vyslovené ko−
misárom Európskej komisie pre vedu a vý−
skum P. Busquinom, terajšie ministerstvo
školstva a ostatné rezorty, ktoré môžu po−
môcť riešiť tento aktuálny problém a ne−
prehadzovať ho z roka na rok s tým, veď
nejako len bude? Alebo platí, že v trho−
vom mechanizme nech si pláva každý sám
a kde chce? A čo potom úsilie o spoloč−
nú demokratickú, konkurencieschopnú,
multikultúrnu a vzdelanú Európu? Je to
jeden z postmoderných mýtov dneška?

PhDr. Ján Čipkár, PhD.

Spracované na podklade materiálov z časopisu ACADEMIA
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Začiatok letného semestra akademického
roka 2004/2005 začal už tradične súťažami
Vysokoškolskej ligy v minifutbale, basketbale,
volejbale a bedmintone. V tejto dlhodobej sú−
ťaži sa zúčastňujú fakultné výbery univerzít vý−
chodoslovenského regiónu.

Zástupcovia našej univerzity reprezentovali
svoje fakulty celkom úspešne. V minifutbale
sme obsadili 1. miesto ( IV. + V. roč. PrávF) a 3.
miesto (I. roč. PrávF). V basketbale ženy výbe−
ru UPJŠ obsadili 3. miesto, muži PrávF 1. miesto
a na 3. mieste skončilo družstvo zložené z po−
slucháčov PF + LF. Vo volejbale muži PrávF
boli druhí a družstvo PF obsadilo 3. miesto.
Jediný ženský zástupca v tejto súťaži – výber

UPJŠ obsadil 2. miesto. V bedmintonovej súťa−
ži družstiev 1. miesto obsadilo družstvo PrávF
v zložení Kokodičová, Petrovský, Markech a
3. miesto družstvo zložené z PF + Právf – Riča−
nyová, Polakovič, Kolinovský.

V súťažiach Vysokoškolskej ligy naše druž−
stvá viedli a celú činnosť organizačne riadili
učitelia KTV Mgr. Kolesár, Dr. Staško, Dr. Šulc,
CSc., Dr. Švický a Mgr. Žigala.

Aerobik

KTV v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ usporia−
dala v apríli seminár v aerobiku s medzinárod−
nou účasťou. Z Českej republiky praktické ukáž−
ky viedol jeden z najlepších cvičiteľov aerobi−
ku v Európe Lukáš Kolek.

To, že UPJŠ Košice sú jednou z bášt slo−
venského aerobiku svedčí aj to, že 14. mája
2005 sme zorganizovali súťaž Miss aerobik tour
2005 Vsl. regiónu. Túto akciu podporil pek−
nou vecnou cenou aj pán rektor prof. JUDr.
Vladimír Babčák, CSc.

Všetky tieto akcie má na „svedomí“ neú−
navná propagátorka, cvičiteľka a organizátor−
ka aerobiku Mgr. Věra Medveďová.

Dni športu
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Už iba ako jediná z našich fakúlt udržiava
tradíciu v tejto oblasti. Súťaže sa uskutočnili v
basketbale – 3 družstvá, vo volejbale – 3 druž−

Bohatá športová jar na UPJŠ

stvá, v minifutbale – 5 družstiev a v bedminto−
ne – 14 účastníkov.

Žiaľ, v tomto roku môžeme konštatovať naj−
nižšiu účasť aktívne zapojených študentov špor−
tovej časti PF dní v jej 40−ročnej
histórii. Nevydarenú športovú časť
prírodovedeckých dní a minimál−
nu účasť študentov pripisujeme na−
husteniu a prekrývaniu sa jednotli−
vých akcií organizovaných fakultou
ale, a hlavne, veľmi nízkym záuj−
mom poslucháčov.

Aj športová úroveň vyššie spo−
mínaných zápolení bola na veľmi
nízkej úrovni. Spoločné úsilie obe−
tavých členiek Študentskej rady PF
S. Maleckej, E. Tóthovej a učiteľov
KTV UPJŠ – PaedDr. Švického, Pa−
edDr. Staška, Mgr. Kolesára a Mgr.
Žigalu, ktorí organizačne pripravili
a riadili jednotlivé športové súťaže,
nenašlo v radoch poslucháčov pat−
ričný ohlas.

Celkove sa športovej časti Prí−
rodovedeckých dní UPJŠ zúčastni−
lo 76 študentov.

Športová časť Akademických dní
UPJŠ 2005 – jarná časť

Najmasovejšou akciou na UPJŠ bola špor−
tová časť Akademických dní, ktorá sa uskutoč−
nila v 7 športoch:
1. 24−hodinovka v basketbale – toto športové

podujatie už tradične s pomocou KTV zor−
ganizovali študenti PF. Akcie sa zúčastnilo
8 družstiev s celkovým počtom 96 hráčov.
Výkonnostne približne rovnaké družstvá
hrali proti sebe 45 minút a potom 3 x 45
minút oddychovali. Niektoré družstvá boli
koedukované a jedno družstvo bolo vytvo−
rené z učiteľov PF. Pre zaujímavosť čierni
zvíťazili nad bielymi 1586 : 1536.
Gestormi akcie z KTV boli PhDr. Šulc Ivan,
CSc. a PaedDr. Švický Rastislav.

2. Železný muž (Iron man) – tejto silovej sú−
ťaže sa zúčastnilo 9 odvážnych mužov z
našej univerzity. Víťazom sa stal Sadel Pa−

vol, študent I. roč. PF, 2. miesto obsadil za−
hraničný študent IV. roč. LF Alamri Tiger a
na 3. mieste skončil Vlkolinský Miroslav z
III. roč. LF.

Výkonnostná úroveň súťažiacich sa každým
rokom zvyšuje, čo je výsledkom ich kvalit−
nej prípravy v dobrých podmienkach po−
silňovne KTV UPJŠ.
Súťaž organizačne pripravili a riadili Paed−
Dr. Gajdošová Beáta a PaedDr. Švický Ras−
tislav.

3. Bedminton – šport, ktorý už neodmysliteľ−
ne patrí medzi vysokoškolské, má na UPJŠ
už svoju kvalitu. Turnaja, ktorý pripravil a
riadil Mgr. Žigala Marián, sa zúčastnilo 36
poslucháčov a poslucháčok všetkých fakúlt
našej univerzity. Súťažilo sa v 4 disciplí−
nach, v ktorých zvíťazili títo študenti: dvoj−
hra – ženy: Džamová A. – II. r. PF, dvojhra
– muži: Herich M. – IV. r. LF, štvorhra –
ženy: Džamová – Hegedűšová (PF – II. r.,
III. r. FVS), štvorhra – muži: Staško – Varga
(obaja II. r. LF).

4. Aerobik – športová aktivita, populárna naj−
mä u nežného pohlavia. Poslucháčky
všetkých fakúlt UPJŠ v počte 164 absolvo−
vali v priebehu popoludnia lekciu Dance
aerobik show, v rámci prestávky prebehla
beseda „Čo vieš o aerobiku“ a v závereč−
nej časti absolvovali teoretickú a praktickú
hodinu Pilates. Podujatie, ktoré malo veľ−
mi dobrú úroveň a prebiehalo v príjemnej
športovej atmosfére, zorganizovala a pri−
pravila Mgr. Medveďová Věra.

5. Volejbal – turnaja sa zúčastnilo 7 koedu−
kovaných družstiev zo všetkých fakúlt UPJŠ
v celkovom počte 55 poslucháčov. Turnaj
mal dobrú športovú úroveň a pozitívne
možno hodnotiť vysokú účasť študentov. Ví−
ťazom sa stalo družstvo PF pod názvom Čer−
vená šípka, ktoré vo finále porazilo druž−
stvo taktiež z PF (Svik – alk). Na 3. mieste
skončilo družstvo Notoriety z PrávF.Poslucháčky pri cvičení aerobiku

Začiatok otvorenia – vedúci KTV LF Dr.
Tóth (v strede) a Dr. Staško

Účastníci súťaže spoločne s organizátormi Dr.
Gajdošovou a Dr. Švickým
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ciou vysokého školstva.
Na základe dlhoročných osobných kontak−

tov učiteľov oboch katedier znovu bola obno−
vená dávnejšie prerušená spolupráca v športo−
vých stykoch našich univerzít.

Pre toto stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 30.
apríla 2005, sa obe strany dohodli na súťažiach
vo volejbale a basketbale žien a futsale mu−
žov.

Po veľmi milom prijatí vedením a asistent−
mi katedry telesnej výchovy prebehlo slávnost−
né otvorenie spoločných zápolení za zvukov

fanfár a krátkych prejavov zá−
stupcov vedenia LF DU a KTV
UPJŠ.

Ako prvé proti sebe nastú−
pili volejbalistky. Naše diev−
čatá po prvom prehratom sete
pod vedením PaedDr. Rasti−
slava Švického už v ďalších
dvoch nezaváhali a zápas na−
koniec vyhrali 2:1.

Potom proti sebe nastúpi−
li basketbalistky. Naše repre−
zentantky, kým sa spamätali
a prispôsobili benevolentné−
mu rozhodovaniu, prehráva−
li už vysokým rozdielom a do
konca zápasu sa im už nepo−
darilo výsledok skorigovať vo
svoj prospech. A tak naše bas−
ketbalistky, ktoré viedol PhDr.

Ivan Šulc, CSc., tento zápas prehrali.
Posledným stretnutím priateľských zápole−

ní na pôde LF DU bolo stretnutie v malom fut−
bale. Pre našich chlapcov sa nezačalo veľmi
šťastne. V polovici 1. polčasu už prehrávali 3:0.
Zlepšenou hrou a hlavne koncentráciou nie−
lenže vyrovnali, ale v nervydrásajúcom záve−
re, keď obe mužstvá sa striedali vo vedení, na−
koniec zvíťazili v pomere 7:6.

Turnaj pripravili a riadili PaedDr. Švický
Rastislav a PaedDr. Gajdošová Beáta.

6 Minifutbal – turnaj v športe, ktorý má na
UPJŠ hlboko zapustené korene, mal za
účasti 12 družstiev vysokú športovú úro−
veň. Prvenstvo družstvám UPJŠ „vyfúkli“
študenti PHF EU, ako jediné hosťujúce
družstvo. Druhé miesto obsadilo družstvo
I. roč. PrávF pod názvom Četyre a tretí boli
Old Boys z I. roč. LF. Vyhodnotený bol aj
najužitočnejší hráč, ktorým sa stal Lukáč
Ladislav z I. roč. PrávF.

Turnaj s celkovou účasťou 96 športujúcich
organizačne pripravili a riadili PaedDr.
Staško Imrich a Mgr. Kolesár Štefan.

7. Basketbal – turnaj, ktorý uzatváral bohatý
športový program Akademických dní UPJŠ.
Zúčastnili sa ho 4 družstvá, čo je na naše
pomery oproti minulým rokom menej.
Avšak kvalita v tomto prípade nahradila
kvantitu.
Víťazom sa stal výber študentov pod hla−
vičkou UPJŠ, 2. miesto obsadili študenti I.
roč. PrávF, na 3. mieste sa umiestnilo druž−
stvo FVS a štvrtí boli I. + III. roč. LF.
Turnaj organizačne pripravil a riadil PhDr.
Šulc Ivan, CSc.

Celkove sa veľmi úspešných športových
súťaží jarnej časti Akademických dní UPJŠ roku
2005 zúčastnilo 503 poslucháčov a zamest−
nancov UPJŠ. Jednotlivé súťaže zorganizovala
KTV UPJŠ v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a SAUŠ
(Slovenská asociácia univerzitného športu).

Športovci UPJŠ v Debrecíne

Na pozvanie KTV Lekárskej fakulty Debre−
cínskej univerzity sa zúčastnili poslucháči na−
šej univerzity športového zájazdu v tomto veľ−
mi peknom maďarskom meste s bohatou tradí−

Výsledky, ktoré určite nie sú zanedbateľ−
né, neboli v tomto priateľskom stretnutí poslu−
cháčov oboch univerzít to najdôležitejšie. Za
dôležité považujeme, že študenti, ktorí po špor−
tovej stránke niečo pre svoju fakultu a univer−
zitu už v minulosti odovzdali, boli aspoň ta−
kýmto spôsobom odmenení. Stretli sa v zahra−
ničí v priamom súboji so svojimi rovesníkmi s
pocitom čo najlepšie reprezentovať svoju alma
mater.

Sme radi, že sa obnovila spolupráca kate−
dier Tv oboch univerzít. Veď z takej spoluprá−
ce môžu profitovať nielen študenti, ale aj uči−
telia našich katedier. Dôkazom toho bola veľ−
mi úspešná a dôstojná reprezentácia našej uni−
verzity všetkými členmi našej výpravy.

Už teraz sa tešíme na október, kedy na na−
šej pôde privítame na športoviskách našich deb−
recínskych priateľov.

Memoriál
JUDr. Milana Gejdoša, CSc.,

vo futsale
Tohto roku usporiadala PrávF už 8. ročník

tradičného futsalového turnaja na počesť bý−
valého učiteľa Právnickej fakulty UPJŠ, v spo−
lupráci s KTV UPJŠ.

Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev, ktorých
členovia sú vo svojej profesii nejako spätí s prá−
vom.

Putovný pohár za víťazstvo z rúk dekanky
Právnickej fakulty doc. JUDr. Márie Bujňáko−
vej, CSc., prevzali vyšetrovatelia, ktorí vo finá−
le porazili vlaňajšieho víťaza – družstvo štu−
dentov Právnickej fakulty v pomere 3 : 0. Na
3. mieste sa umiestnilo družstvo reprezentujú−
ce advokátov.

PaedDr. Imrich Staško

vedúci KTV UPJŠ

Víťazné družstvo UPJŠ s trénerom Mgr. Kolesárom
a Dr. Staškom

Najlepšie tri družstvá turnaja s organizátormi Dr. Staškom a Mgr. Kolesárom


