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AKTUÁLNE  OTÁZKY PRÁVA
V  POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI

V prvý deň pracovného zasadnutia konferencie po
slávnostnom otvorení prodekankou doc. JUDr. Máriou
Kiovskou, CSc., zaznel príhovor garantov konferencie –
dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr.
M. Bujňákovej,, CSc. a dekana Wydzialu Prawa UR
v Rzeszowe prof. Dr. hab. J. Lukasiewicza.

Pracovné zasadnutie pokračovalo po celý deň.
V dopoludňajšom a popoludňajšom  programe vystúpili
nasledujúci hostia i domáci účastníci:

1. prof. Dr. hab. Halina Zieba – Zalucka s príspevkom
na tému: Pozycja ustrojowa i status prawny KRRi−
TV;

2. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. na tému:
Nové aspekty kriminalistických stop a identifika−
ce v souvislosti s doka−zovaním v trestním řízení;

3. JUDr. Miroslav Šrtkolec so svojím príspevkom na
tému: Aktuálne otázky zdaňovania príjmov ob−
chodných spoločností, ich spoločníkov a štatutár−
nych orgánov;

Medzinárodná vedecká konferencia  na Právnickej fakulte UPJŠ
v Košiciach (19. – 21. 4. 2006)

V dňoch 19. – 21. 4. 2006 sa konala v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia na tému – Aktuálne otázky práva v postmodernej spoločnosti

pod záštitou dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Márie Bujňákovej, CS
a dekana Wydziala Prawa UR v Rzeszowe prof. Dr. hab. Jána Lukasiewicza.

4. Dr. Sabina Grabowska mala vystúpenie na tému:
Transformacja ustrojowa w Polsce a partycypacja
obywateli w sprawowaniu wladzy;

5. Mgr. Katarzyna Klosowska s problematikou pod
názvom – Partnerstvo publiczno – prywatne jako
jedna z form negocjacyjnego sposobu dzialania ad−
ministracji;

6. Mgr. Jakub Sznajder s príspevkom na tému: Nowe
formy świadczenia przez państwo uslug o charak−
terze uzyteczności publicznej na przykladzie in−
stytucji partnerstwa publiczno−prywatnego.

V rámci diskusie vystúpili mnohí domáci účastníci, ako
aj zahraniční hostia. Posledný rokovací deň sa niesol
v znamení poznávacieho programu. Okrem prehliadky
učebných a študijných priestorov Právnickej fakulty UPJŠ
v Košiciach zahraničných hostí sprevádzala po kultúr−
no−historických pamätihodnostiach mesta dekanka doc.
JUDr. M. Bujňáková, CSc.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.



Prírodovedecká fakulta
poodhalila stredoškolákom taje mikrosveta

Asi nie je žiadnou novinkou tvrdenie,
že fyzika nepatrí medzi najobľúbenejšie
predmety na strednej škole (ak vôbec
nejaké obľúbené predmety existujú...).
Dôsledkom tejto „neobľúbenosti“ je re−
latívne malý záujem o štúdium fyziky na
vysokých školách, a to nie len u nás, ale
prakticky vo všetkých krajinách.

Fyzika je však fundament, na ktorom
stoja ďalšie prírodné, ale najmä technic−
ké vedy.

Fyzici, pôsobiaci na európskych uni−
verzitách, si dobre uvedomujú, že záu−
jem o štúdium fyziky nevznikne
u stredoškolákov sám od seba, ale že ho
treba vzbudiť a takpovediac pestovať.

Mnoho podujatí, ktoré mali prispieť
k vzbudeniu záujmu o fyziku, sa usku−
točnilo v minulom roku, ktorý bol pri prí−
ležitosti stého výročia vzniku teórie re−
lativity (jej autorom je Albert Einstein) vy−
hlásený za Medzinárodný rok fyziky.

Jedným z týchto podujatí bol Európ−
sky edukačný projekt v oblasti fyziky
častíc, ktorý pripravila Európska skupi−
na pre popularizáciu časticovej fyziky
(EPPOG) a Európska fyzikálna spoloč−
nosť (EPS). Dobrý ohlas tohto podujatia
medzi študentmi stredných škôl viedol
organizátorov k tomu, aby v tomto roku
zorganizovali už druhý ročník spomenu−
tého edukačného projektu.

Druhý ročník sa uskutočnil v dňoch
6. až 21. marca a podieľalo sa na ňom
vyše 60 univerzít a výskumných centier
z 18 štátov Európy. Koordinátorom tohto
projektu na Slovensku je združenie Vir−
tuálna kolaborácia pod vedením RNDr.

P. Murína, CSc., z Prírodovedeckej fa−
kulty našej univerzity.

Na projekte sa zúčastňuje aj niekoľ−
ko ďalších slovenských univerzít. Koor−
dinátorom za našu univerzitu je RNDr.
A. Dirner, CSc. V pondelok 20. marca
sa uskutočnil už druhý tzv. košický deň
tohto projektu (prvý bol 6. marca), kto−
rého sa na našej prírodovedeckej fakul−
te zúčastnilo vyše 60 študentov výcho−
doslovenských gymnázií. Pre nich pripra−
vili naši odborníci zaujímavý program,
ktorého odborným garantom bola prof.
RNDr. G. Martinská, CSc., z Katedry jad−
rovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzi−
kálnych vied PF UPJŠ.

Dopoludnia boli prednášky, ktorých
cieľom bolo poodhaliť študentom taje
mikrosveta, v ktorom panujú odlišné zá−
konitosti než v makrosvete, v ktorom ži−
jeme. Doc.RNDr. J.Hlaváčová, CSc., pri−
blížila študentom základné charakteris−
tiky mikrosveta, RNDr. A. Kravčáková,
PhD., ich oboznámila so základnými typ−
mi urýchľovačov a detektorov elemen−
tárnych častíc.

RNDr. J.Hanč, PhD., hovoril
o projekte Fyzlety, venovanom výučbe
fyziky pomocou Java apletov,
a dopoludňajší program ukončil RNDr.

S. Tuleja prednáškou s vtipným názvom
Strašidelné pôsobenie na diaľku.

Popoludní si stredoškoláci mohli tak−
povediac „pričuchnúť“ k vedeckej prá−
ci, pretože pod odborným vedením fyzi−
kov analyzovali skutočné údaje, ktoré
boli získané na urýchľovačí LEP
v Európskom centre jadrového výskumu
(CERN) v Ženeve. Študenti identifikova−
li konečný stav rôznych elementárnych
častíc (kvarkov, elektrónov, miónov
a častíc tau) z ich dráh a signálov
v rôznych častiach LEP detektorov. Vy−
hodnotenie práce študentov sa robilo
v priamom videokonferenčnom stretnu−
tí s fyzikmi v CERNe. Fyzici v CERNe
pripravili pre študentov aj odborný kvíz,
pričom študenti s najlepšími odpoveďa−
mi získali drobné odmeny.

Všetci účastníci projektu dostali cer−
tifikáty o jeho úspešnom absolvovaní. To
najlepšie, čo si stredoškoláci z podujatia
na prírodovedeckej fakulte našej univer−
zity mohli odniesť, je poznanie, že fyzi−
ka nie je ani „ťažká“ ani nudná, ale že
môže byť pôvabná a pre toho, kto si dá
námahu preniknúť do jej tajov, dokonca
krásna.

 R. Mlýnek

Študenti analyzovali údaje, ktoré získali vedci v európskom centre jadrového výskumu

Študentov zaujala prednáška
RNDr. S.Tuleju
s vtipným názvom Strašidelné pôsobenie



Gardénia 2006 Nitra

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) sa
aj v tomto roku úspešne prezentovala na výstave kvetov
a environmentálnych problematík pri tvorbe a ochrane životného
prostredia.

Vo výstavnom pavilóne M, kde bol vyhradený priestor pre pred−
stavenie činnosti botanických záhrad a arborét mala BZ UPJŠ vyčle−
nený priestor na rozlohe 300 m2. Expozícia BZ UPJŠ pozostávala
z dvoch častí, a to xerotérmnej tropickej a subtropickej flóry a flóry
trópov a vodných biotopov.

Xerotérmny biotop bol predstavený zástupcami z čeľade Cacta−
ceae a  Bromeliaceae. Umiestnenie druhov a kultivarov vo vytvore−
nom priestore imitovanom púšte a polopúšte pre návštevníkov vý−
stavy navodzovalo atmosféru ďalekých exotických území Mexika,
severnej Afriky a Orientu. V expozícii boli kaktusy (Mammilaria hah−
niana, M. elongata, M. geminispina, Astrophytum ornatum, Echi−
mocactus grusonii, Hamatocactus hamatacanthus, Cephalocereus
senilis, Trichocereus  spachianus, Cereus peruvianus), sukulenty
(Adenium obesum, Aloe arborescens, Kalanchloë tomentosa, Agave
potatorum var. verschaffeltii, Nolina recurvata, Kalanchloe tomen−
tosa, Senecio kleinia).

Flóra trópov a subtrópov bola prezentovaná v priestore, ktorý na−
podobňoval príslušné biotopy s charakteristickými druhmi
a kultivarmi. Výstavný priestor pozostával z terestrickej časti
a z vodných prvkov (bazén, vodopád). V jednotlivých častiach boli
umiestnené rastliny, ktoré predstavovali iba nepatrný zlomok
z bohatosti a pestrosti tropickej vegetácie.

Z druhov a kultivarov, ktoré najviac pútali pozornosť návštevní−
kov, to boli napr. Anthurium andreanum, A. scherzerianum), orchi−
dey (Phalaenopsis cv., Cymbidium cv.),  Platycerium bifurcatum,
Abutilon hybridum, Datura Suaveolens, Codiaeum variegatum, Fi−
cus Benjamina cv., F. triangularis, F. pumila, F. buxifolia, Pilea invo−
culata, Jacobinia carnea,   epifitické bromélie (Aechma caudata, A.
fasciata, Guzmania wittmackii, Vrisea splendens, V. rex, Tillandsia
hildae, T. floribunda, T. caput – medusae, T. juncea a iné.

       Expozícia okrem predstavenia zaujímavých biotopov oboz−
námila návštevníkov aj s činnosťou BZ UPJŠ v edukácii a vede
prostredníctvom propagačného materiálu ako sú zborníky
z vedeckých a odborných podujatí, vedecký časopis Thaiszia Jour−
nal of Botany, katalóg zbierkového fondu a iné. Počas trvania výsta−
vy zamestnanci BZ UPJŠ (Ing. Robert Gregorek, Ing. Peter Fridman
a  M. Kubašiaková) odpovedali na otázky návštevníkov
a oboznamovali ich s činnosťou a problémami BZ UPJŠ.

     Výstava umožnila prezentovať činnosť BZ UPJŠ na význam−
nom fóre akým je Gardénia  v rámci tematických výstav na Agro−
komplexe v Nitre. Okrem významnej výpovednej hodnoty o činnosti
BZ UPJŠ, hodnotnom záhradnícko−architektonickom stvárnení ex−
pozície, bola aj dôležitým príspevkom k zvyšovaniu environmentál−
neho povedomia, vzdelávania a účasti verejnosti  k ochrane a za−
chovaniu prírodného a kultúrneho bohatstva.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ BZ UPJŠ

Biotop púšti a polopúšti

 Celkový pohľad na expozíciu BZ UPJŠ

Účasť prezidenta I. Gašparoviča a prvej dámy pri expozícii BZ UPJŠ

�
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Študentská vedecká odborná činnosť

V rámci výberového predmetu Profesijná etika sa na Právnickej
fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila 24. 4. 2006 študentská vedec−
ká konferencia pod názvom Etika  a právo, na ktorej odzneli najlep−
šie študentské odborné práce študentov III. ročníka denného štúdia.
Medzi najlepšie príspevky patrili nasledujúce vystúpenia, o obsahu
ktorých vás v krátkosti informujeme.

Študentka Barbora Kavuľová vo svojom príspevku pod názvom
Profesijné tajomstvo zasvätila prítomných do problematiky  teórií,
zdôvodňujúcich profesijné tajomstvo, povahu a rozsah profesijné−
ho tajomstva (text čiastočného znenia príspevku prinášame na inom
mieste).

Študentka Martina Magurová vo svojom príspevku  Charakteris−
tika etiky podnikania  upozornila prítomných o tom, že
z marketingového hľadiska podnikanie a celý komplex činností s ním
spojených sa odohráva na základe existencie vzťahov medzi odbe−
rateľmi, dodávateľmi, zákazníkmi, zamestnancami, akcionármi a
spoločnosťou všeobecne. Všetky tieto ekonomické vzťahy v sebe
zároveň zahŕňajú veľmi dôležitý morálny podtón. Rozhodnutia tý−
kajúce sa napr. ziskov, rastu či technologického pokroku často pred−
stavujú rozhodnutia  o dôležitých otázkach etickej zodpovednosti
voči firme i voči ostatným prvkom mikroprostredia a makroprostre−
dia. Otázky znečisťovania životného prostredia, diskriminácia
v procese prijímania do zamestnania, podnikateľské praktiky sa čo−
raz viac dostávajú do povedomia verejnosti, pričom však vplyv týchto
problémov sa v zodpovedajúcej miere neodráža v procese mana−
žérskeho rozhodovania.

O tom, že vzťah človek – príroda, príroda – človek je vzťahom
založeným na nespočetnom množstve konfliktov, ktorý spočíva
v neustálom boji medzi nimi a predsa jeden bez druhého nevedia a
nemôžu existovať, sa snažil presvedčiť vo svojom príspevku pod
názvom – Právo na priaznivé životné prostredie študent Matej Čin−
tala. A pokračoval ďalej: „Ľudstvo ako také bolo od počiatku ovplyv−
ňované životným prostredím vo všetkých etapách svojho vývoja.
Hlavne z tohto dôvodu aj vzťah prírody a človeka mal rôzne podo−
by. Človek ako subjekt tvorivý postupom času objavoval nové a nové
poznatky a pri svojom trende zdokonaľovania mu bola príroda viac
ako nenahraditeľným partnerom. Postupne začala prevažovať moc
človeka nad mocou prírody a tento aspekt sa začal prejavovať
v ľudskej schopnosti podmanenia si prírody ako takej, čo malo urči−
te vplyv na následky na životnom prostredí. Stav, v akom sa nachá−
dza naše životné prostredie, je základným faktorom, ktorý dáva ľud−
skej činnosti i správaniu určitý smer“. Autor vo svojom vystúpení
načrtol aj problematiku trvalo udržateľného rozvoja.

Princíp sudcovskej nezávislosti je jeden z najdôležitejších prin−
cípov výkonu súdnej moci v právnom štáte. Demokratický právny
štát je nepredstaviteľný bez nezávislého súdnictva. Ľudstvo zatiaľ
nevymyslelo žiadny účinnejší mechanizmus ochrany práva. Súdnic−
tvo vystupuje ako garant právneho štátu predovšetkým jeho pôsobe−
ním sa presadzuje panstvo práva. Tento princíp umožňuje konštitu−
ovanie súdov, ktoré nesmú podliehať politickým zmenám, či akým−
koľvek iným vonkajším vplyvom. Tejto problematike sa venoval aj
študent Peter Dudič, ktorý sa venoval zárukám sudcovskej nezávis−
losti a problémom súvisiacim s aplikáciou tohto princípu v reálnom
živote a v rozhodovaní súdov vo svojej práci Princíp sudcovskej
nezávislosti.

Študent Jaroslav Špička si zvolil tému – Reflexia spravodlivosti
ako  súčasti profesijnej etiky. Kládol si otázku – čo je spravodlivosť?
Podľa neho na svete existuje mnoho národov, mnoho kultúr, o to
viac jedincov. A preto existuje mnoho odpovedí i teórií na túto otáz−
ku. V tejto spleti svetonázorov i čiastkových náhľadov na pojem spra−
vodlivosť sa vždy nájde niečo spoločné, nejaký spoločný prvok, kto−
rý spája na prvý pohľad nespojiteľné, čo robí spravodlivosť univer−
zálnou. A tak spravodlivosť ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti bude
všadeprítomná vo svojej absolútnej i relatívnej podobe. Predmetom
jeho analýzy bola reflexia spravodlivosti v spojitosti s profesijnou
etikou právnika.

Študentka Ivana Dacejová sa venovala téme – Dobré mravy
v občianskom práve.  V jej príspevku bol vymedzený stále aktuálny
problém dobrých mravov, ktorý napriek mnohým pokusom nebol
v literatúre dostatočne definovaný, a to nielen z pohľadu mnohých
vymedzení tohto pojmu, ale aj s prihliadnutím na priblíženie chá−
pania dobrých mravov v minulosti a dnes najmä s využitím občian−
skych zákonníkov na Slovensku i v Českej republike.

Študent Dominik Nigut vo svojom vystúpení na tému Úloha sve−
domia v profesijnej etike právnika  uviedol, že úloha svedomia
v profesijnej etike právnikov má svoje nazastupiteľné miesto. Je od−
razom zmyslu, prečo dané povolanie vzniklo už v starovekom Ríme
na pomoc ľuďom v podobe tvorby prvých princípov a zásad správa−
nia sa ľudí, ktoré mali viesť k civilizovanejšiemu svetu. Konštatoval,
že „svedomie nie je vecou, stavom, ktorý treba hľadať niekde mimo
nás. Nie je  to niečo, čo sa dá systematicky naučiť. Je to v nás, len si
k tomu musíme vytvoriť intímny vzťah. Nikdy sa nesmie zabudnúť
na svedomie, ktoré je v ostražitosti a nedovolí „dobrému“ právniko−
vi konať proti všeobecnému dobru a spravodlivosti. Svedomie musí
byť zárukou, že v spoločnosti nebude „zlý“ právnik. Lebo ten je pre
celý zmysel práva, ale aj blaha spoločnosti veľmi nebezpečný“.

O  P R O F E S I J N O M  T A J O M S T V E
Študentka Barbora Kavuľová vo svojom príspevku pod názvom

Profesijné tajomstvo zasvätila účastníkov študentskej vedeckej kon−
ferencie – Etika  a právo – do problematiky  teórií, zdôvodňujúcich
profesijné tajomstvo, povahu a rozsah profesijného tajomstva.

Autorka konštatovala, že zvyčajne autori prác o profesijnej etike
i jurisdikcia dávajú prednosť pojmu profesijné tajomstvo pred
pojmom diskrétnosť. Podľa nej profesijné tajomstvo je imperatív, ktorý
prenikol do mnohých profesií a ochraňujú ho nielen normy stavov−
ských organizácií, ale aj ustanovenia trestného práva. Týka  sa tzv.
dôverných informácií, t. j. informácií, o ktorých sa odborník dozve−
del či už od klienta alebo od inej osoby v súvislosti so svojím posta−
vením alebo výkonom povolania.

Na odlíšenie subjektov profesijného tajomstva od tých, ktorí majú
jednoduchú povinnosť diskrétnosti, sa v doktríne i v jurisdikcii zau−
žíval výraz „nevyhnutní dôverníci“. Má zvýrazniť, že tradícia,  či
mravy im udelili dôveru, ktorú na seba nevyhnutne berú spolu so

svojím postavením, či profesiou. Tradične išlo predovšetkým o také
povolania ako lekár, advokát, notár a kňaz. Neskôr k nim pribudli
ďalšie.

Môže ísť o ústne i písomné, explicitne vyjadrené alebo z kontextu
prípadu vyplývajúce informácie, ktorých prezradenie si klient neže−
lá, alebo ktorých prezradenie by ho mohlo uviesť do nepríjemnej
situácie, či dokonca poškodiť jeho záujmy.

Profesijné tajomstvo je ako princíp univerzálne v čase
i v priestore. Jeho prezradenie môže mať za následok trestnú, ob−
čiansku i disciplinárnu zodpovednosť.

Diskrétnosť je dosť široký pojem, týkajúci sa rešpektovania súk−
romia klienta. Nositeľom tejto povinnosti je široký okruh tzv. dobro−
voľných dôverníkov (bankári, finanční experti, úradníci poisťovní,
architekti a pod.). Spája sa s ňou občiansko−právna, prípadne dis−
ciplinárna zodpovednosť.
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Myšlienka, že tajomstvo, ktoré nám niekto s dôverou zveril,
musíme zachovať, pochádza z dávnych dôb. Menila sa na pravidlo,
ktoré bolo sprvu morálne, neskôr právne a napokon vošlo do etic−
kých kódexov profesijných organizácií. Samotný pojem tajomstva,
získaného prostredníctvom vykonávania profesie, vždy „ležal“ na
križovatke viacerých hodnôt a v rôznych epochách bol prijímaný
rôzne, podľa toho, ako zakotvil v koncepcii spoločenského života.
Ani dnes nie je jeho vývoj zavŕšený a otázky jeho zdôvodnenia
a rozsahu plodia množstvo kontroverzií.

Tradícia profesijného tajomstva kotví kdesi v biblických Príslo−
viach, ktoré sa pripisujú Šalamúnovi, synovi a následníkovi izrael−
ského kráľa Dávida (970 – 931 pred Kristom). Jeho múdrosť bola
legendárna po celom Oriente a morálne pravidlá v Prísloviach od−
rážali koncepcie života Stredného východu od 8. storočia do 5. sto−
ročia pred Kristom. V jednom z veršov Prísloví sa hovorí: „Ak aj ve−
dieš spor so svojím blížnym, bráň svoje práva bez toho, aby si pre−
zradil tajomstvá, ktoré ti nepatria. Blamoval by si sa pred tými,  ktorí
ťa vypočujú a nenávratne stratil reputáciu“. Veď „fidem qui perdit
nihil potest ultra perdere“ – kto stratil dôveru, viac stratiť nemôže
(Publius Syrius – Myšlienky).

Morálne pravidlo, obsiahnuté v prísloví kráľa Šalamúna, je širo−
ké: obracia sa na všetkých a nediferencuje medzi tajomstvami prija−
tými prostredníctvom profesie a ostatnými. Preto autori prác
o profesijnom tajomstve viažu tradíciu tohto pojmu s prísahou sláv−
neho gréckeho lekára Hippokrata z 5. storočia pred Kristom, ktorá
končí slávnostným sľubom diskrétnosti: „Čokoľvek si vypočujem
v spoločnosti pri výkone môjho povolania i mimo neho, zamlčím
a nikdy neprezradím“.

Neporušiteľnosť spovedného tajomstva deklaroval v  4. storočí
cirkevný koncil v Kartágu a neskôr v 15. storočí ju Tridentský koncil
potvrdil ako absolútny princíp, pred ktorým sa musela zastaviť aj
svätá inkvizícia.

Tradícia profesijného tajomstva v právnickom povolaní je veľmi
stará. Rímske texty mlčia, pokiaľ ide o lekárske tajomstvo. Zato však
Cicero robí hmlistú narážku na záväzok mužov spravodlivosti, keď
vo svojich Filipikách odsudzuje advokáta, ktorý zradil dôveru vkla−
danú klientom do obhajoby. Záväzok profesijného tajomstva,
o ktorom sa zmieňujú Digesta a rovnako Komentáre slávneho práv−
nika Farinacia, sa opiera o jednoduchú myšlienku ochrany, ktorú
patrón poskytuje klientovi. Advokátovi sa zakazovalo prezrádzať
dôverné informácie získané od klienta a podávať proti nemu sve−
dectvo − „Advocatus in causa in qua est causa, propter praesumptam
affectionem testionium ferre non potest“. Veď neškodiť druhému je
podľa Ulpiána priam právny princíp.

Otázka, či prezradenie profesijného tajomstva bolo stíhané rím−
skym právom, je u mnohých historikov rozporná. Isté je však, že
rímske právo pamätalo zvláštnymi trestmi na delikty, ktoré chcelo
obzvlášť potláčať. Medzi nimi bolo aj prezradenie testamentu člove−
kom, ktorému bol zverený. Najčastejšie to bol priateľ, patrón, ne−
skôr advokát. Nie je ľahké dokázať, že v priebehu ďalších storočí
prežívala povinnosť profesijného tajomstva. Nehovorí sa o nej ani
v Institutiones, ani v Justiniánskom kódexe.

Stredoveké parlamenty pomerne skoro prijali cirkevnú dok−
trínu a vyhlásili veľmi prísne tresty pre tých, ktorí sa dopustili pre−
zradenia spovedného tajomstva. Ospravedlnenie   sa našlo len pre
spovedníkov, ktorí tým chránili bezpečnosť štátu, alebo majestát kráľa.
Rozhodnutia parlamentu a kráľovské nariadenie akceptovali nevy−
hnutnosť tejto povinnosti   aj u advokáta.

Pokiaľ ide o lekárske tajomstvo, najstaršie lekárske fakulty nad−
väzovali na Hippokratovu prísahu. Lekárska fakulta v Paríži mu ve−
novala čl. 77 svojho štatútu z roku 1771.

Z povedaného, pravda, nemožno celkom korektne usudzovať,
že profesijné tajomstvo bolo v stredoveku nielen morálnou, ale aj
právnou povinnosťou, pretože ho vlastne explicitne neupravoval
žiadny právny text až do vydania napoleonovského trestného kóde−
xu z roku 1810. Článok 379 tohto zákona zaplnil medzeru a výslovne
k nemu zaviazal „lekárov, chirurgov a iných zdravotníckych pracov−
níkov, ako aj lekárnikov a pôrodné babice, i všetkých ostatných dr−

žiteľov tajomstva, ktorí sa o ňom dozvedeli prostredníctvom svoj−
ho postavenia či profesie, t. j. kňazov a advokátov“.

V závere svojho príspevku autorka okrem iného uviedla teó−
rie zdôvodňujúce profesijné tajomstvo.

Zmluvná teória vznikla v 19. storočí a podľa jej predstavite−
ľov záväzok rešpektovať profesijné tajomstvo pramení zo zmluvy,
ktorú odborník uzavrie s klientom. Klient sa slobodne obráti na
odborníka a ten sa slobodne rozhodne, či mu poskytne alebo
neposkytne požadované služby, a teda prijme alebo neprijme
s tým súvisiace dôverné informácie.

Ale už koncom tohto storočia sa objasnil omyl, na ktorom
táto teória stavala: vzťah medzi odborníkom a klientom nie je
vždy výsledkom slobodného výberu. Dôkazom toho je situácia
lekára, ktorý zasahuje v štátnej nemocnici, aby zachránil život
pacienta v bezvedomí, advokáta ustanoveného ex offo, notára
určeného súdom, sudcu, policajta atď. Títo odborníci nevzali na
seba dobrovoľne povinnosť, ktorou sú prísne viazaní.

Dohoda, mandát, môže iste objasniť veľkú časť vzťahov me−
dzi odborníkmi a ich klientmi, nepostihuje ich však komplexne
a nedáva odpoveď na motívy profesijného tajomstva. Veď naprí−
klad mandát sa končí poskytnutím služby, skončením prípadu
a najneskôr smrťou klienta. Pritom odborník je navždy viazaný
tajomstvom.

Teórie zmluvného základu profesijného tajomstva vyjadro−
vali liberálne, individualistické koncepcie veľkej časti 19. storo−
čia. V koncepcii tajomstva zdôrazňovala súkromný záujem,
morálnu škodu, ktorú by jedincovi mohlo zapríčiniť prezradenie
stratu reputácie, cti, rodinného pokoja a pod.

Zmluvná teória bola popretá Teóriou spoločenského záujmu
a verejného poriadku, ktorá proti nej postavila spoločenské či
všeobecné dobro. Porušenie profesijného tajomstva môže nepo−
chybne spôsobiť škodu súkromným osobám. Samo osebe to však
nestačí na zdôvodnenie trestného postihu osôb, ktoré prezradili
ich tajomstvo.

Dobré fungovanie spoločnosti vyžaduje, aby chorý našiel
svojho lekára, hriešnik spovedníka a vinník obhajcu. Ak by ľu−
dia, ktorí sa im zveria, museli kalkulovať s prezradením informá−
cií, mnohé by si radšej nechali pre seba a rozpakovali by sa utie−
kať k týmto odborníkom. A zasa odborníci by nemohli uspokoji−
vo plniť svoje poslanie. Zradenie dôvery lekárom, notárom či
advokátom potenciálne ohrozuje celú spoločnosť. Táto teória,
ktorú rozvíjal najmä Ch. Muteau, ale aj mnohí ďalší autori, mala
väčší úspech v teórii i v jurisdikcii ako predošlá. Veľmi dlho sa
profesijné tajomstvo zdôvodňovalo tým, že nie je privilégiom
priznaným určitým osobám, ale ich povinnosťou voči spoloč−
nosti  a jej poriadku. Spočíva na dôvere, ktorú musia vo verej−
nosti budiť určité profesie, a preto ich predstaviteľov zákon za
jej zradenie trestá.

Teória zdôvodňujúca profesijné tajomstvo súbehom súkrom−
ného i verejného záujmu (tzv. zmiešaná).

Aj zdôvodňovanie profesijného tajomstva záujmom spoloč−
nosti spôsobuje ťažkosti. Ak je tento záujem základom právnych
ustanovení, ktoré postihujú porušenie záväzku tajomstva, potom
je ich aplikácia striktná, nepripúšťa výnimky. Ak partikulárny
záujem nikdy nesmie prevážiť nad kolektívnym záujmom, po−
tom odborník za žiadnych okolností nesmie prezradiť dôverné
informácie. Bude musieť mlčať, aj keď mu káže prehovoriť naj−
lepší záujem klienta, keď budú spochybňovať jeho kompetent−
nosť, keď budú v nebezpečenstve ľudské životy, alebo keď bude
treba svedčiť pred súdom. Lenže absolútne tajomstvo patrí mi−
nulosti a dnes teória i jurisdikcia nepripúšťajú, že má isté hrani−
ce. Aký je to však verejný poriadok, ktorý odborníkovi dáva pri−
vilégium rozhodnúť podľa vlastného svedomia, či bude hovoriť
alebo mlčať?

Preto niektorí autori hľadajú akúsi rovnováhu medzi chápa−
ním profesijného tajomstva ako garancie dôstojnosti človeka, ako
skutočného základu profesijnej cti, na ktorých sú zároveň zain−
teresované aj štát a spoločnosť. Ak ale porovnávame mieru tejto
zainteresovanosti v právnych poriadkoch rôznych krajín, zistí−
me, že v niektorých z nich je postih prezradenia profesijného
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tajomstva veľmi limitovaný (Anglicko, Grécko, Nórsko), iné ho via−
žu na žalobu postihnutej osoby (Anglicko, Taliansko, Poľsko, Fín−
sko, Švajčiarsko). Jedny široko akceptujú dôvody prezradenia, iné
nepoznajú ani oslobodenie od mlčanlivosti pre potreby výpovede
pred súdom.

Teória konfliktov hodnôt
Ochrana občana v právnom štáte je nemysliteľná bez rešpekto−

vania tajomstiev jeho súkromného a profesionálneho života. Ale ich
absolútne rešpektovanie by v mnohých prípadoch paralyzovalo fun−
govanie spoločenského života. Preto keď položíme otázku,           či
a kedy môže odborník prezradiť profesijné tajomstvo, pýtame sa vlast−
ne, ktorej zo svojich povinností má dať prednosť a ktorú obetovať.
Nemusí ísť o konflikt medzi dvoma právnymi povinnosťami, ktoré
napokon bývajú riešené trestným právom, resp. jeho ustanoveniami
o beztrestnosti (krajná núdza, nutná obrana, morálne donútenie
a pod.). Môže ísť aj o konflikt medzi právnou a morálnou povinnos−
ťou. Takýto konflikt sa dá riešiť jedine tým, že hodnoty chránené
týmito povinnosťami dáme do určitej hierarchie.

Každá doba má svoju hodnotovú optiku. Hierarchia hodnôt sa
mení podľa koncepcií života v spoločnosti. V totalitnom štáte je po−
chopiteľne iná ako v štáte demokratickom, pretože sú v nich dia−
metrálne odlišne hodnotené základné práva a slobody občana. Po−
stavenie, ktoré v tejto hierarchii získava profesijné tajomstvo, je pod−
mienené miestom, ktoré má ochrana osobnosti v spoločnosti.

Ako píše Ch. Perelman, „ľudia sa skôr dohodnú na uznávaní is−
tých hodnôt ako na spôsobe ich usporiadania do hierarchie“. Z tohto
hľadiska je hierarchia hodnôt len akási hypotéza, vytvorená predsta−
vivosťou, udržiavaná osobnou skúsenosťou a vždy otvorená novým
skúsenostiam. Nie sú hodnoty, ktoré by boli nevyhnutne vyššie   ale−
bo nižšie, niet hierarchie platnej vždy a všade.

Teórie hodnôt a nevyhnutnosť ich hierarchizácie je v tejto teórii
profesijného tajomstva nuansovaná princípom proporcionálnosti.
Prijíma ho doktrína i jurisprudencia.

Koncepcia absolútneho profesijného tajomstva
Na konci 19. storočia spájala táto koncepcia množstvo autorov

a inšpirovala veľa rozhodnutí. Jej krédom je presvedčenie, že žiad−
na dohoda, úvaha, či ohľady nemôžu „zmäkčiť“ záväzok profesijné−
ho tajomstva. Jedinou výnimkou je zákon, ktorý ho môže vylúčiť
presným formálnym textom, motivovaným vyššími záujmami.

Táto koncepcia nepochybne zabezpečila odborníkom isté inte−
lektuálne pohodlie, zbavila ich povinnosti spytovať svoje svedomie.
Azda i preto silne presiakla doktrínou a jurisdikciou niekoľkých de−
saťročí a dodnes má svojich stúpencov.

Ako všetky extrémne teórie opiera sa iba o záujem spoločnosti
a verejného poriadku a podceňuje skutočnosť, že profesijné tajom−
stvo ochraňuje aj záujem súkromný. Hoci isté praktické ťažkosti
potláča, svojím simplicizmom a rigiditou necháva otvorené mnohé
otázky svedomia, ktoré prináša každodenná odborná prax. Preto
samotný priekopník tejto teórie P. Bruardel pripustil, že by mali z nej
existovať výnimky a niektoré prípady prezradenia tajomstva sú legi−
tímne.

Koncepcia relatívneho profesijného tajomstva
Táto nuansovanejšia a menej rigidná koncepcia sa objavila na

konci 19. storočia. Ujala sa v nej myšlienka, že niektoré ľudské prá−
va sú takými hodnotami (právo na česť, na obhajobu, na poskytnutie
dôkazov), že zdôvodňujú zmäkčenie, relativizáciu profesijného ta−
jomstva, a teda jeho prezradenie v istých, vymedzených prípadoch.
Kládli sa otázky, či napr. v prípade svedectva pred súdom, súhlasu
zainteresovaného či vyššieho právneho alebo mravného princípu
nie je správne porušiť profesijné tajomstvo.

To zaťažilo pojem profesijného tajomstva množstvom kontro−
verzií, ktoré neutíchajú dodnes. Točia sa okolo problému, ktoré so−
ciálne či individuálne hodnoty majú vyššiu váhu ako profesijné ta−
jomstvo, a teda ospravedlňujú jeho porušenie.

Zaznamenal: J. Č.

D E Ň  O T V O R E N Ý C H  D V E R Í
v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Už sa stalo tradíciou, že v druhom májovom týždni kaž−
doročne Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(BZ UPJŠ) organizuje Deň otvorených dverí, ktorý v povedomí
obyvateľov Košíc a širšieho okolia je príležitosťou na príjem−
né prežitie chvíľ uprostred uponáhľaného pulzu veľkomesta
v lone krásy kvetov a prírodnej panorámy. Tohto− ročné pod−
ujatie sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. mája 2006. Pre náv−
števníkov BZ UPJŠ sprístupnila všetky svoje dostupné priesto−
ry, ktoré prezentujú náplň činnosti výskumného

a pedagogického celoškolského pracoviska UPJŠ. Množstvo
prítomných návštevníkov využilo možnosť prezrieť si expozí−
cie tropickej a subtropickej flóry, vonkajších dekoratívnych
výsadieb na ekologickej náučnej ploche a arborétum s voľným
prechodom do lesoparkovej časti. Počas vymedzeného času
mali návštevníci možnosť vidieť druhovú rôznorodosť
a bohatosť zhromaždenej flóry, zoznámiť sa s nárokmi prostre−
dia na úspešné pestovanie jednotlivých druhov a kultivarov
a prediskutovať svoje problémy, s ktorými sa stretávajú pri pes−
tovaní a ošetrovaní rastlín doma v svojich záhradkách, alpí−
nach, v interiéri a vo voľných výsadbách. Nemenej vedomos−
ti si všímavý návštevník mohol osvojiť pri zhliadnutí záhrad−
níckych a sadovníckych úprav vo vonkajších expozíciách.
Umiestnenie výsadieb a malých záhradných prvkov navodzuje
situáciu harmonicky zosúladených priestorov, ktoré pôsobia
na environmentálne vedomie a cítenie a nepriamo uskutoč−
ňujú nenásilnou formou vytváranie pozitívneho prístupu
k ochrane a tvorbe obytného a životného prostredia. Okrem
odborných a vzdelávacích informácií sa návštevníci mohli zo−
známiť aj s činnosťou klubov pri BZ UPJŠ (Bonsaj, Kaktus
a Citrus). Súčasťou podujatia bola aj prezentácia a ponuka na
odpredaj rastlín, ktoré v BZ UPJŠ vznikajú ako  nadprodukt
pri zabezpečovaní hlavnej činnosti.

Vďaka aj peknému slnečnému počasiu a dobre zorganizo−
vanej akcii si BZ UPJŠ prezrelo  okolo 1500 návštevníkov.
Zamestnanci BZ UPJŠ čelili množstvu otázok nielen z odbornej
problematiky, ale viacerí návštevníci sa pýtali aj na ekono−
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mické zabezpečenie činnosti BZ UPJŠ a niektorí sa čudovali
a boli prekvapení,  akým ťažkostiam a nedostatkom musí pra−
Ajcovisko venovať značné úsilie, aby uchovalo súčasný stav
zbierkového fondu a nedopustilo zničenie vzácnych
a hodnotných rastlín, celých expozícií a zabezpečovalo čin−
nosť v súlade so stratégiou botanických záhrad určenou celo−

svetovou organizáciou botanických záhrad BGCI.  Snahou BZ
UPJŠ aj v ďalšom období bude popularizovať hodnoty
a význam biologickej rozmanitosti rastlinnej ríše a biotopov
medzi široké vrstvy obyvateľstva a zabezpečovať funkcie, ktoré
prispievajú k edukácii, vede a  trvalej udržateľnosti a vitalite
životného prostredia.

��� J U N I Á L E S ���
Dňa 2. júna 2006 sa na pozvanie rektora Univerzity Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach JUDr. Prof. Vladimíra Babčáka CSc.,
uskutočnil v rámci jarnej časti Akademických dní druhý ročník
podujatia JUNIÁLES v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ na
Mánesovej ulici v Košiciach.

Aj napriek daždivému počasiu sa zamestnanci našej Uni−
verzity výborne zabavili pri tónoch folklórneho speváckeho a
tanečného súboru AKADEMIK. Nechýbala ani tradičná por−
cia chutného občerstvenia pre každého prítomného zamest−
nanca. Mgr. Adriana Sabolová

kancelárka UPJŠ
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· prerokovanie informácie o vyhodnotení súťaže
„O najlepšiu esej o absolvovanom Socrates/
Erasmus študijnom pobyte“

· schválenie prihlášky do Národnej kancelárie
Socrates na zabezpečenie mobilít študentov
a učiteľov v akademickom roku 2006/2007

· prerokovanie informácie o implementácii fi−
nančného informačného systému na UPJŠ
v Košiciach (projekt Sofia)

· prerokovanie informatívnej správy
o hospodárení na UPJŠ za rok 2005

· schválenie Rady Ústavu filologických
a sociálnych vied UPJŠ na obdobie od 1.3.2006
do 28.02.2010

· prerokovanie informácie o predkladaných roz−
vojových projektoch v roku 2006 Univerzitou
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

· schválenie Dodatku č. 2 k Domovému
a ubytovaciemu poriadku ŠDaJ UPJŠ v Košiciach

· prerokovanie správy Hodnotenie úrovne UPJŠ
v oblasti vedy a vyhodnotenie vedecko – výskum−
nej a publikačnej činnosti UPJŠ za rok 2005

· prerokovanie návrhu uzavretia rámcových
zmlúv medzi UPJŠ a spoločnosťami IBM Sloven−
sko, s.r.o. a Ness−Europe, a.s.

· prerokovanie návrhu Poriadku poplatkov na
UPJŠ pre akademický rok 2006/2007

· prerokovanie návrhu transformácie Ústavu hu−
manitných vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ do
Ústavu filologických vied UPJŠ

· prerokovanie návrhu transformácie Detašované−
ho pracoviska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na
Ústav vzdelávania UPJŠ so sídlom v Rožňave

· schválenie Cenového výmeru pre inzerciu v
univerzitnom časopise Universitas Šafarikiana

· schválenie prihlášky do Inštitucionálneho eva−
luačného programu Európskej asociácie univer−
zít (EUA)  na akademický rok 2006/2007

· prerokovanie informácie o príprave medzinárod−
nej evaluácie

· prerokovanie návrhu Rámcovej zmluvy
o ubytovaní medzi UPJŠ a spol. KOBYT Košice

· prerokovanie Správy o medzinárodných vzťa−
hoch UPJŠ v Košiciach v roku 2005

· prerokovanie programu jesennej časti Akade−
mických dní UPJŠ

· prerokovanie návrhu na zabezpečenie finanč−
ných zdrojov pre rozvoj a prevádzku Univerzit−
nej knižnice UPJŠ v Košiciach

· schválenie návrhu znenia vysvedčenia
a diplomov pre absolventov bakalárskych štu−
dijných programov na UPJŠ

· prerokovanie návrhu podmienok prijatia na štú−
dium na nové univerzitné študijné programy

· prerokovanie Zásad konania rigoróznej skúšky
a obhajoby rigoróznej práce na Katedre psycho−
lógie Ústavu filologických a sociálnych vied
UPJŠ v Košiciach

· prerokovanie návrhu rozdelenia interných dok−
torandských miest pre akademický rok 2006/
2007

· prerokovanie informácie o príprave sebahodno−
tiacej správy v rámci inštitucionálneho evaluač−
ného programu EUA (harmonogram postupu
prác pri spracovaní sebahodnotiacej správy)
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Informácie zo zasadnutí

Vedenia UPJŠ Klub
profesorov

K ďalšiemu bodu programu zasadnutia vystú−
pila prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.
s prezentáciou na aktuálnu tému: „Úloha
profesorov v procese medzinárodnej inštitu−
cionálnej evaluácie UPJŠ“. Informovala
o zapojení sa našej Univerzity do medziná−
rodného evaluačného programu v tomto
roku. V rámci projektu sa bude mimoriadna
pozornosť venovať stavu vedy, výskumu
a umenia na vysokých školách a v celom sek−
tore, ako aj stavu implementácie Bolonské−
ho procesu.

Pri príležitosti jarnej časti Akademických
dní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach sa dňa 6. júna 2006 uskutočni−
lo šieste zasadnutie Klubu profesorov
UPJŠ v priestoroch veľkej zasadačky Rek−
torátu UPJŠ na Šrobárovej ul. v Košiciach.
Zasadnutie otvoril predseda Klubu profe−
sorov prof. JUDr. P. Vojčík, CSc. K bodu
programu zasadnutia vystúpil prof. RNDr.
Pavol Vojtaník, DrSc. s prednáškou na
tému: „Univerzálnosť magnetizmu“,
v ktorej poukázal nielen na historický as−
pekt pojmu magnetizmu, ale aj jeho rôz−
ne aplikácie.

��
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Informácie zo zasadnutí
Kolégia rektora UPJŠ

· prerokovanie Správy o činnosti UPJŠ za rok 2005
· prerokovanie návrhu rozpisu dotácie štátneho

rozpočtu na rok 2006

· schválenie Poriadku poplatkov na UPJŠ pre aka−
demický rok 2006/2007

· schválenie Harmonogramu podujatí univerzit−
ného významu v akademickom roku 2006/2007

· prerokovanie správy Hodnotenie úrovne UPJŠ
v oblasti vedy a vyhodnotenie vedecko – výskum−
nej a publikačnej činnosti UPJŠ za rok 2005

· prerokovanie Správy o medzinárodných vzťa−
hoch UPJŠ v Košiciach v roku 2005

· prerokovanie aktualizácie Dlhodobého zámeru
UPJŠ v Košiciach na roky 2004 až 2010

· prerokovanie Správy o činnosti, stave
a problémoch Univerzitnej knižnice UPJŠ

· prerokovanie Správy o činnosti, stave a problémoch
Študentských domovov a jedální UPJŠ

· schválenie Rozhodnutia rektora o určení povin−
nosti vysokoškolských učiteľov na UPJŠ
v Košiciach

Informácie zo zasadnutí
Akademického senátu UPJŠ

· schválenie Správy o činnosti UPJŠ za rok 2005
· schválenie Výročnej správy o hospodárení UPJŠ

za rok 2005

· schválenie návrhu zmien Pravidiel rozdeľova−
nia dotácií zo štátneho rozpočtu na fakulty
a univerzitné pracoviská UPJŠ na rok 2006

· schválenie návrhu na zmenu Organizačného po−
riadku Ústavu filologických a sociálnych vied
UPJŠ a zmenu Dodatku č. 1 Organizačného po−
riadku Ústavu filologických a sociálnych vied
UPJŠ

· schválenie rozpočtu UPJŠ na rok 2006
· schválenie podmienok prijatia na štúdium na no−

voakreditované univerzitné študijné programy

Informácie zo zasadnutí
Vedeckej rady UPJŠ

· prerokovanie Správy o činnosti UPJŠ za rok
2005

· prerokovanie správy Hodnotenie úrovne UPJŠ
v oblasti vedy a vyhodnotenie vedecko – vý−
skumnej a publikačnej činnosti UPJŠ za rok
2005

· schválenie návrhu zmien v Pravidlách pre ude−
ľovanie čestného titulu “Doctor honoris causa”

· schválenie Dodatku č. 1 ku Kritériám na získa−
nie vedecko−pedagogických titulov docent a
profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

· prerokovanie Správy o medzinárodných vzťa−
hoch UPJŠ v Košiciach v roku 2005

· prerokovanie aktualizácie Dlhodobého zámeru
UPJŠ v Košiciach na roky 2004 až 2010
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Podpísanie kúpnej zmluvy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 19. júna 2006 podpísala kúpnu zmlu−

vu s Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Košiciach, ktorej
predmetom je kúpa areálu bývalej Krajskej detskej nemocnice v Košiciach.

Zmluvu za  Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika podpísal rektor UPJŠ v Košiciach prof.
JUDr. Vladimír Babčák, CSc. a za Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,
a.s. predseda predstavenstva tejto spoločnosti MUDr. František Sabol a Ing. Marián Albert,
podpredseda predstavenstva.

Univerzita Pavla Jo−
zefa Šafárika v Košiciach
týmto podpisom získava
nové priestory, ktoré po
postupnej rekonštrukcii
budú slúžiť pre realizá−
ciu jej rozvojových akti−
vít a zámerov, najmä po−
kiaľ ide o zriadenie no−
vých fakúlt. Kúpou tohto
areálu sa významným
spôsobom zvyšuje fi−
nančná hodnota majet−
ku Univerzity.
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Počas pracovnej návštevy Košického samosprávneho kraja zavítal
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič na pôdu Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na stretnutí s pánom prezidentom
v priestoroch auly Rektorátu UPJŠ sa zúčastnili členovia vedenia
Univerzity, členovia akademických orgánov fakúlt, ako aj študenti z
Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty a Fa−
kulty verejnej správy.
Prezident I. Gašparovič vystúpil s prejavom na tému „Aktuálne vnút−
ropolitické a zahraničnopolitické otázky“, pričom hneď úvodom
upozornil na potrebu neustáleho zlepšovania sa vzťahu medzi štu−
dentom a učiteľom. Pozitívne hodnotil reformy, ktoré sú podľa neho

nevyhnutné a nedajú sa zastaviť alebo zrušiť. Vo svojom prejave
nevynechal ani úvahy o výhodách členstva v Európskej únii a NATO.
V diskusii so študentmi našej Univerzity pán prezident reagoval na
reformu vysokého školstva a problematiku vzniku nových vysokých
škôl. Ďalej konštatoval, že je potrebné v budúcnosti vyrovnávať roz−
diely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, dobudovať infraštruk−
túru a sústrediť sa na  malých a stredných podnikateľov v záujme
vytvárania nových pracovných miest.

Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Prez ident  Ivan  Gašparov ič
navš t ív i l  UPJŠ  v  Koš ic iach

Uctenie 145. výročia úmrtia P. J. Šafárika
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a obec Kobeliarovo

si dňa 23. júna 2006 spoločne uctili pamiatku 145. výročia úmrtia
Pavla Jozefa Šafárika (1795−1861) pri jeho Pamätnom dome. Ucte−
nie pamiatky bolo venované výraznej osobnosti slovenských a čes−
kých dejín, zástancovi spolupráce slovanských národov, popredné−
mu básnikovi, prekladateľovi, historikovi, lingvistovi, pedagógovi,
etnografovi a archeológovi.

Pred Pamätným domom Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove sa
zišli zástupcovia našej Univerzity prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,
rektor UPJŠ, doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., prorektor pre
rozvoj UPJŠ, doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., predseda Akademického
senátu UPJŠ, prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. a doc. PhDr. Oľga Sabolo−
vá, CSc. z Ústavu filologických a sociálnych vied UPJŠ. Zo zástup−

cov obce Kobeliarovo boli prítomní Ján Kolesár, starosta obce Kobe−
liarovo a poslanci Mestského zastupiteľstva obce Kobeliarovo.

Súčasťou slávnostného podujatia, uskutočneného v rámci Aka−
demických dní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, bolo kladenie ven−
cov k Pamätnému domu, slávnostný príhovor starostu obce Kobe−
liarovo, prednáška prof. J. Sabola o živote a diele Pavla Jozefa Šafá−
rika, ako aj prehliadka expozície v Pamätnom dome P. J. Šafárika.
Táto expozícia prezentuje rodisko P. J. Šafárika, jeho rodinné prostre−
die, študentské roky, účinkovanie v Bratislave, Novom Sade a Prahe.
Sú tam vystavené dokumenty o živote P. J. Šafárika, ukážky jeho
rukopisov a knižné vydania jeho bohatej básnickej tvorby a vedec−
kej činnosti.
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Pri príležitosti predstavenia novovymenovaných profesorov
a docentov UPJŠ a odovzdania dekrétov novovymenovaným docen−
tom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v aule Rektorátu
UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
UPJŠ v Košiciach.

Rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. predstavil a privítal
v zbore profesorov UPJŠ prof. RNDr. P. Brezániho, PhD., prof. MUDr.
V. Doniča, CSc., prof. Ing. J. Guzyho, CSc., prof. MUDr. Š. Kovala,
PhD., prof. MUDr. N. Markovskú, CSc., prof. MUDr. A. Ostróa, CSc.,
prof. MUDr. K. Schmidtovú, CSc., prof. MUDr. L. Siegfrieda, CSc.,
prof. RNDr. J. Šalagoviča, PhD. a prof. MUDr. R. Tkáčovú, PhD.

Po úspešnej habilitácii pred Vedeckou radou Lekárskej fakulty
vymenoval rektor našej Univerzity tieto docentky a docentov: MUDr.
V. Krausa, CSc., RNDr. P. Švorca, CSc., MUDr. I. Valočikovú, PhD.,
RNDr. L. Vojčíkovú, CSc.

 
Ďalej predstavil docentky a docentov UPJŠ, ktorí sa habilitovali

na iných univerzitách v Slovenskej republike: JUDr. B. Antalovú,
CSc., RNDr. J. Degro, CSc., JUDr. G. Dobrovičovú, CSc., RNDr. M.
Pločšicu, CSc., PhDr. I. Šulca, CSc.

  Mgr. Adriana Sabolová
kancelárka UPJŠ

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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N O V É  K N I H Y
–  PUBLIKÁCIE

V O J Č Í K ,  P e t e r :
Občianske právo hmotné I. Košice:

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach, 2006, 334 strán. –

 ISBN: 80−7097−615−2

V úvode tohto vysokoškolského učebného textu sa dozvedáme,
že Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
pripravila po určitom časovom odstupe pre svojich študentov ako aj
pre širšiu právnickú verejnosť novú základnú učebnú pomôcku
z odboru občianske právo hmotné rozdelenú do dvoch dielov. Ten−
to prvý diel, vydaný pod názvom „Základy súkromného práva“ je
venovaný všeobecnej časti občianskeho práva a vecnému právu.
Druhý diel Občianskeho práva hmotného bude obsahovať záväzko−
vé právo, a to jednak všeobecnú časť záväzkového práva a osobitnú
časť záväzkového práva, ďalej zodpovednosť za škodu, bezdôvod−
nému obohateniu a dedičské právo.

Podľa autora, „tento prvý diel občianskeho práva hmotného, ktorý
je zameraný na základy súkromného práva, obsahuje problematiku,
ktorá je aplikovateľná pre celú sféru súkromného práva“ (s. 7).

Uvedená učebná pomôcka „by mala každému študentovi, ale aj
ostatným záujemcom pomôcť získať základnú orientáciu v tomto
odbore a umožniť získať vedomosti pre pochopenie a zvládnutie nie
iba občianskeho práva hmotného, ale vzhľadom na jeho miesto
v systéme nášho slovenského práva aj zvládnutie celej oblasti nášho
súkromného práva.

Občianskemu právu sa po rokoch opäť vracia jeho dôležité po−
stavenie v systéme nášho právneho poriadku. Stáva sa základným a
všeobecným odvetvím pre oblasť súkromného práva“ (s. 7).

Obsah publikácie tvorí okrem úvodu 15 kapitol (1. Pojem, pred−
met a systém občianskeho práva hmotného; 2. Občianskoprávne
normy; 3. Právne skutočnosti; 4. Občianskoprávne vzťahy; 5. Sub−
jekty občianskeho práva a občianskoprávnych vzťahov; 6. Zastúpe−
nie; 7. Ochrana subjektívnych práv; 8. Plynutie času v občianskom
práve; 9. Vecné práva a iné vecné práva; 10. Pojem a obsah vlast−
níckeho práva; 11. Nadobúdanie a strata vlastníckeho práva; 12.
Vlastnícke právo nehnuteľností; 13. Ochrana vlastníckeho práva a
držby; 14. Spoluvlastníctvo; 15. Práva k cudzím veciam).

Toto druhé vydanie bolo doplnené a upravené podľa právneho
poriadku platného k 31. 8. 2005.

M A D L I A K ,  J o z e f  –  Č V E R Č K O ,
T o m á š .  – B A Ň A C K Ý ,  M i r o s l a v :

Krimonológia. Košice: Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach, 2005, 360 strán. –

ISBN: 80−7097−601−2

V súčasnosti je kriminológia ako vedná a pedagogická disciplí−
na všeobecne uznávaná v odbornej verejnosti v celosvetovom roz−
sahu. Potreba venovať sa podrobne kriminologickým problémom
vzniká predovšetkým vďaka prudkému vzostupu a pretrvávaniu rôz−
norodej zločinnosti v našich podmienkach (najmä po roku 1989) a
pre teóriu i prax to znamená, že prvoradou úlohou je dostať uvede−
nú zločinnosť pod kontrolu a neustále ju znižovať.

Predpokladom zvládnutia tejto neľahkej úlohy je oboznámenie
sa s problematikou  a fenoménmi, ktoré neoddeliteľne patria do tej−
to oblasti.

Vo Vydavateľstve UPJŠ v Košiciach vyšla pôvodná slovenská vy−
sokoškolská  učebnica, ktorá, ako uvádza prof. JUDr. J. Madliak,
CSc., za celý autorský kolektív, „ako prvá sa snaží podať ucelený
obraz o vzniku, vývoji a doterajšom stave kriminológie ako na Slo−
vensku, tak aj v zahraničí. Táto práca logicky nadväzuje a tvorivo
rozvíja „Vybrané kapitoly z kriminológie“ z roku 1982 a „Krimino−
lógiu“ z roku 1998.

Obsah učebnice tvorí okrem úvodu a použitej literatúry 21 kapi−
tol (1. Pojem, predmet, metodológia a metódy kriminológie, histo−
rický vývoj názorov na kriminológiu, vzťah kriminológie k ostatným
vedám a jej praktický význam; 2. Vznik kriminológie a historický
vývoj jej jednotlivých smerov; 3. Moderné teórie v súčasnej krimi−
nológii; 4. Tzv. socialistická kriminológia a vývoj kriminológie a kri−
minologických výskumov v Slovenskej republike; 5. Pojem zločin−
nosti, problémy jej skúmania, vplyv legislatívnych úprav na zločin−
nosť a stav, štruktúra a dynamika zločinnosti v Slovenskej republike;
6. Základy kriminologických výskumov a ich súčasné zameranie; 7.
Vplyv prostredia na zločinnosť; 8. Sociálno−psychologické procesy
a ich vplyv na zločinnosť; 9. Osobnosť páchateľa; 10. Niektoré otáz−
ky príčinnosti zločinnosti; 11. Prognózovanie zločinnosti; 12. Pre−
vencia zločinnosti; 13. Majetková kriminalita; 14. Hospodárska kri−
minalita; 15. Násilná kriminalita; 16. Mravnostná kriminalita; 17.
Organizovaná zločinnosť; 18. Kriminalita mladistvých; 19. Drogy a
trestná činnosť; 20. Recidívy kriminality; 21. Korupcia a trestná čin−
nosť).

Kolektív autorov verí, že táto učebnica prispeje k rozvoju slo−
venskej kriminológie a bude vhodnou študijnou literatúrou nielen
pre poslucháčov právnických fakúlt, ale taktiež bude nápomocná aj
pracovníkom z praxe.

Spracoval: J. Č.Spracoval: J. Č.

���
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OSOBNOSTI V DEJINÁCH A ICH VÝROČIA

GOTTFRIED  WILHELM  LEIBNIZ (1646 – 1716)
(K 360. výročiu narodenia)

G. W. Leibniz  sa narodil na sklonku tri−
dsaťročnej vojny v rodine univerzitného profe−
sora v Lipsku. Jeho otec Friedrich bol profeso−
rom filozofie mravnosti. Už od ranej mladosti
mal optimálne predpoklady pre rýchle vzdela−
nie a kultúrny rast. V knižnici svojho otca i na
univerzite v Lipsku sa mladý Leibniz zoznámil
so scholastickou filozofiou, ktorá ho však úpl−
ne neuspokojovala. Po objavení Descarta sa
húževnato usiluje osvojiť si všetko, čím žila du−
chovne Európa jeho čias: anglickú a francúz−
sku filozofiu, mechanistickú prírodnú vedu,
moderné sociálno−politické učenie i nové etic−
ké náhľady.

Roku 1663 obhajuje svoju filozofickú di−
zertáciu O individuálnom princípe (De princi−
pio individui), v ktorej sa hlási k nominalizmu.
V Jene študuje matematiku a súčasne sa venuje
právnickému štúdiu. Keď mu univerzita odmiet−
la kvôli mladému veku udeliť doktorát práv (mal
20 rokov), odišiel z Lipska na univerzitu do
Altdorfu neďaleko Norimberka. Tu bol prijatý
a graduoval dizertáciou – O obtiažnych prípa−
doch v práve.

V tomto období sa dostal pod vplyv her−
bornských „encyklopedistov“ Johana Alsteda,
Johanna Bisterfelda a ich žiaka Jána Ámosa
Komenského (neskoršie biskupa a teologické−
ho učiteľa českých bratov). Leibniz vďaka tým−
to mysliteľom získal nielen prístup k novým
prúdom metafyziky 17. storočia, ale konkrét−
nejšie tiež záujem o otázku univerzálneho har−
monického usporiadania vo vzťahu k existencii
a životu jednotlivca (ktorá mala byť ústrednou
témou jeho filozofických úvah).

Leibniz si nezvolil život kabinetného učen−
ca. Už v roku 1667 sa stáva sekretárom baróna
Boineburga a odchádza s ním do Frankfurtu.
Neskôr vstupuje ako právnik do služieb mohuč−
ského kurfirsta. Kurfirst pôsobil
v medzinárodnej politike a Leibniz bol vysie−
laný na misie do hlavných európskych miest
(Paríž 1672 – 1676, Londýn 1673), kde popri
plnení politických povinností mohol sa stretá−
vať s veľkými filozofmi a vedcami svojej doby
(Antine Arnauld, Nicolas Malebranche, Bene−
dikt Spinoza, Isaac Newton a iní). V Londýne
sa zoznamuje so Spinozovým priateľom Olden−
burgom, chemikom Boylom a tu ho zvolia za
člena Kráľovskej vedeckej spoločnosti. V roku
1676 sa zastavuje v Haagu a navštívi Spinozu.

Po smrti kurfirsta vstupuje do služieb han−
noverského vojvodcu Jána Fredericka ako dvor−
ný radca a bibliotekár, kde pôsobí až do svojej
smrti v roku 1716.

Vo filozofii nevypracoval Leibniz svoje uče−
nie formou systematického výkladu, aj keď sa
dotkol každej dobovo závažnej filozofickej
témy a sledoval aj určitú systematizáciu svo−
jich náhľadov. Zachovalo sa od neho väčšie
množstvo kratších rozpráv, odpovede na otáz−
ky, rozsiahla korešpondencia a príspevky do
dobových filozofických a literárnych časopisov,
odkiaľ sa dajú jeho myšlienky po častiach ab−
strahovať.

V hannoverskom období bol Leibniz vše−
stranne pracovne vyťažený. Popri prácach
z matematiky  a fyziky sa zaoberal trvale teó−
riou práva a históriou, priťahovala ho aj jazy−
koveda a národopis a neustále sledoval i poli−
tické udalosti. V rokoch 1687 – 1690 navšte−
voval Taliansko, dlhší čas žil v Ríme, zastavo−
val sa vo Viedni. V roku 1700 sa na jeho po−
pud zakladá Akadémia vied v Berlíne a je jej
prvým prezidentom (iniciuje založenie podob−
nej Akadémie vo Viedni i v Petrohrade). Mal
ideu vytvoriť vrcholnú európsku organizáciu
všetkých Akadémií.

Z jeho prác je možné uviesť najmä: Medi−
tácie o poznaní, pravde a ideách (1884), Roz−
hovor o metafyzike (1686), O zdokonalení
metafyziky a pojme substancie (1691), Nový
systém prírody (1695), Nové úvahy o ľudskom
rozume (1704), Pokus o teodíceu alebo o Bo−
žej dobrote, ľudskej slobode a pôvode zla
(1710), Monadológia (rediguje 1714, vydaná až
1840), Princípy prírody a milosti (vyšla 1718).

V našej spomienke sa nebudeme zaoberať
problematikou z jeho práce Monadológia, kde
sa pokúsil definovať „jednoduché substancie“
vo forme monád či atómov ako „prvkov vecí“.

Ústredným bodom jeho filozofického a teo−
logického programu je postavenie Boha ako
stvoriteľa a usporiadateľa všetkých vecí. Podľa
Leibniza je Boh svojbytnou a sebarealizujúcou
substanciou, od ktorej závisí možnosť všetkých
ostatných existencií. Boh je teda dokonalá by−
tosť, dokonalá vo svojom bytí a vo svojom po−
znaní múdrosti, v ktorej večne trvajú idey
všetkých ostatných substancií.  Z tohto dôvodu
Leibniz venoval významný priestor pre dôkaz
Božej existencie. Tak ako bytie a vôľa Božia sú
„princípom vecí“, t. j. dostatočným dôvodom
pre existenciu vecí, tak aj Božie poznanie je
princípom všetkých vied.

Leibniza asi najviac preslávil spis s názvom
Teodicea, naznačujúcim „obhajobu Boha“ tvá−
rou v tvár existencii zla. Ústrednou témou je
známe tvrdenie, že tento svet je „najlepší
z možných svetov“. Dokonca aj Voltaire prijí−
mal predstavu „najlepšieho z možných svetov“
dovtedy, pokiaľ ho lisabonské zemetrasenie
v roku 1755 nepresvedčilo, že preukázať dob−
rotu Boha, ktorá všetko spôsobuje, tvárou v tvár
voči zlu (prírodnému nešťastiu), nie je také jed−
noduché, ako sa spočiatku domnieval. A nako−
niec Voltairovo dielo Candide predstavuje sa−
tirické odmietnutie Leibniza.

Aj Arthur Schopenhauer v 19. storočí od−
mietal Leibniza, tvrdil, že toto je najhorší
z možných svetov a mal námietku voči pred−
stave láskavého stvoriteľa – Boha.

Leibniz vychádza z pojmu dobrého Boha,
ktorý ako dobrý, bude vždy konať iba to naj−
lepšie. V absolútnom zmysle (tu sa prejavuje
súzvuk s Dunsom Scotom) Boh mohol stvoriť
iný svet, avšak v mravnom zmysle Boh ako dob−
rý (tu zaznieva Akvinského aristotelizmus) mo−
hol stvoriť iba najlepší možný svet.

Pred nami je očividný spor medzi Bohom
(ktorý chce, a teda aj tvorí všetky veci pre dob−
ro) a zrejmou existenciou zla vo svete. Je prav−
depodobné, že Leibniz zlo neprehliada, ani
nepodceňuje. Pokúša sa iba vysvetliť v kontexte
svojej filozofie dobrého Boha a harmonické
usporiadanie sveta.

Podľa Leibniza sú tri druhy zla – zlo meta−
fyzické, fyzické a mravné. Metafyzické vyplý−
va z nedokonalosti, fyzické z utrpenia a mrav−
né z hriechu.

Podľa Leibniza Boh pripúšťa mravné zlo, t.
j. povoľuje slobodnú činnosť mravne konajú−
cich vo svete, ale nehovorí sa o tom, žeby pri−
púšťal fyzické zlo alebo utrpenie. Toto zlo chce
„hypoteticky“:  u Boha nie je žiadna absolútna
vôľa k tomu, aby dochádzalo k zlým udalostiam
a vznikalo utrpenie, ale iba vôľa spočívajúca
na hypotéze, že z utrpenia vzíde väčšie dobro,
napríklad mravné zdokonalenie trpiaceho.

Stále však ostáva problémom existencia
nedostatku vo veciach, nedokonalosti, ktoré
vedú k fyzickému a mravnému zlu. Inými slo−
vami ide o otázku metafyzického zla: nedoko−
nalosť vyplýva z podstaty veci ku všetkému ko−
nečnému. Všetko stvorené je konečné, a všet−
ko konečné je nedokonalé a nedokonalosť je
zdrojom všetkých omylov, neporozumení,
čiastkovej pravdy, a teda i zla.

Teda, zdroj zla podľa Leibniza sa nachá−
dza v samotnej povahe konečných vecí. Týmto
uznáva obmedzenia Boha pri stvorení sveta:
ideálna prirodzenosť stvorených vecí existuje
v Božej mysli, nezávisle od jeho vôle. Boh ne−
môže chcieť, aby konečné veci existovali bez
svojej dokonalosti; ich formy sú večne určené
ako nezávislé. Je teda Boh príčinou zla len pre−
to, že je stvoriteľom? Leibniz odpovedá zápor−
ne, a to preto, lebo samotná existencia je dob−
rá: byť je lepšie ako nebyť.

Pre Leibniza je „najlepší z možných svetov“
nie svet bez zla, ale svet, v ktorom sa zlo javí
ako nevyhnutný dôsledok existencie konečné−
ho a v konečnom dôsledku je zatienený dob−
rom, ktoré je zjavné v bytostnej harmónii sve−
tového poriadku.

Ak by sme celkovo zhodnotili prístup Leib−
niza v tejto otázke, treba povedať, že v jeho
prípade išlo o pokus zahrnúť na konci 17. a na
začiatku 18. storočia do jedného celku najprís−
nejší racionalizmus jeho doby a najpokroko−
vejšie matematické a vedecké koncepcie cez
filozofickú konštrukciu vzťahu Boha a sveta,
ktorá  sa javila ako užitočná a prijateľná pre
vedecké a zbožné zmýšľanie. Veril, že prispeje
k znovuzjednoteniu protestantov   a rímskeho
katolíctva, ale aj tomu, že logickými argument−
mi zavŕši premenu  sveta na  racionalizmus a
vedecký názorový systém (že vytvorí určitú for−
mu racionálneho teizmu, ktorá by bola funkč−
ná v rámci kontextu vedeckého a matematic−
kého pohľadu na svet).

Ján Čipkár, PhD
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Alfred North Whitehead (1861 – 1947)
(K 145. výročiu narodenia)

I. Život a dielo. Jeden z najoriginálnejších
západných mysliteľov 20. storočia sa narodil
roku 1861 v osade Ramsgate na ostrove Tha−
net (Kent) v Anglicku. Univerzitné štúdium ab−
solvoval na Trinity College v Cambridgei, kde
potom až do roku 1910 pôsobil ako člen a funk−
cionár univerzity, prednášal a viedol semináre
z čistej a aplikovanej matematiky.

Patrilo k tradíciám školy, že sa študenti i
učitelia stretávali v krúžkoch, v ktorých sa pred−
nášalo a diskutovalo o všetkom možnom,
počnúc filozofiou a končiac politikou. V tomto
období sa Whiteheadov záujem sústreďoval
výlučne na problémy matematiky a pod vply−
vom Boola aj na výskum matematických zákla−
dov logiky. V roku 1898 vydáva rozsiahlu prá−
cu Rozprava o univerzálnej algebre (A Treati−
se of Universal Algebra, 1898), za ktorú bol
v roku 1903 zvolený za člena Kráľovskej spo−
ločnosti. V roku 1906 publikuje prácu Axiómy
projektívnej geometrie (The Axioms of Projec−
tive Geometry, 1907).

V roku 1910 odchádza do Londýna, kde
v hodnosti profesora prednáša matematiku na
Imperial College of Science and Technology,
Kensingston. Ešte počas pôsobenia v Cambrid−
gei začal pracovať na druhom diele Univerzál−
nej algebry.  Svoj zámer zmenil po tom, ako sa
začala rozvíjať jeho spolupráca s Bertrandom
Russellom. Výsledkom spolupráce boli tri zväz−
ky diela základného významu Principia mathe−
matica (1910 – 1912). V roku 1911 vydáva
Whitehead samostatne ešte Úvod do matema−
tiky (An Introduction to Mathemathics).

S náznakmi novej orientácie v uvažovaní A.
N. Whiteheada sa možno stretnúť už v roku
1906 v rozsiahlej štúdii O matematických kon−
ceptoch materiálneho sveta (On Mathemati−
cal Concepts of the Material World). Touto štú−
diou sa začal presúvať jeho záujem z oblasti
matematiky a logiky do oblasti prírodnej filo−
zofie. Tento posun predstavujú jeho práce Roz−
prava o princípoch prírodného poznania (An
Enquiry Concerning the Principles of Natural
Knowledge, 1919), Koncept prírody (The Con−
cept of nature, 1920), Princíp relativity (The
Principle of relativity, 1922).

Čo majú spoločné vyššie uvedené práce ?
Je to kritika tradičných interpretácií takých zá−
kladných pojmov prírodovedy, ako sú priestor,
čas, hmotný bod, súčasnosť, pohyb, vzájomná
súvislosť prírodných javov, kauzalita, determi−
nizmus a pod.,  a súčasne sa usiloval dať im
nový obsah, adekvátny novým požiadavkám vy−
plývajúcim najmä z teórie relativity, kvantovej
teórie a z nových objavov v oblasti matemati−
ky a logiky.

Whitehead súčasne nastoľuje požiadavku
prestavby tradičných východísk prírodnej filo−
zofie ako predpokladu rekonštrukcie teoretic−
kých základov modernej prírodovedy.

V roku 1924 Whitehead prijal pozvanie na
Harvardovu univerzitu v USA, kde pôsobil až
do konca roku 1937. Preslávila ho hneď prvá
práca, ktorou začína budovať svoj systém, Veda
a moderný svet (Science and the Modern
World, 1925).

Ucelenú koncepciu tzv. organizmickej fi−
lozofie s komplexne vypracovaným aparátom
však predstavuje jeho vrcholné dielo Proces a
skutočnosť (Process and Reality. An essay in
Cosmology, 1929). Širší sociologický, kozmo−
logický, filozofický a eticko−estetický kontext
svojho systému dopracúva v diele Dobrodruž−
stvá ideí (Adventures of Ideas, 1933), ktorým
završuje výstavbu svojho filozofického systému.

Ďalšími jeho prácami boli: Náboženstvo vo
vývoji (Religion in the Making, 1926), Symbo−
lizmus, jeho význam a účinok (Symbolism, Its
Meaning and Effect, 1927), Funkcia rozumu
(The Function of Reason, 1929), Ciele výchoo−
vy a iné eseje (The Aims of Education and
Others Essays, 1929), Príroda  a život (Nature
and Life, 1934) a Mody myslenia (Modes of
Thought, 1938).

Koncom roku 1937 sa Whitehead opäť vra−
cia do vlasti, kde roku 1947 po ťažkej chorobe
vo veku 86 rokov zomiera. Jeho rozsiahle dielo
a jeho filozofický systém vyvolali veľký ohlas a
záujem v odborných kruhoch.

II. Prvé obdobie tvorby. Je charakteristické
výlučnou koncentráciou na problematiku ma−
tematiky a matematickej logiky. Whitehead
patrí medzi tých významných matematikov dru−
hej polovice 19. storočia, ktorí riešenie otázok
formálnej výstavby matematických teórií spá−
jali s možnosťami logickej výstavby matemati−
ky, čím súčasne kládli základy modernej for−
málnej logiky.

Všestranné použitie algebrických metód na
štúdium logických objektov znamenalo radikál−
ny odklon od klasickej koncepcie matematiky
ako vedy zaoberajúcej sa výlučne číslom, resp.
kvantitou. Whiteheadova kritika kvantitatívnej
koncepcie matematiky presahovala rámec ma−
tematickej teórie. vyjadrovala výrazný filozo−
fický podtext, ktorý sa významne uplatnil nie−
len v novom chápaní „kvantity“, ale najmä ne−
skoršie, vo výstavbe jeho filozofického systé−
mu, v jeho kozmologických úvahách.

Na Whiteheadov myšlienkový vývin mala
podstatný vplyv pythagorovsko−platónska ma−
tematická vízia, ktorá dávala do bezprostred−
nej súvislosti najvšeobecnejšie filozofické pred−
stavy o poriadku sveta, o racionálnej harmónii
s matematickým, resp. logickým spôsobom uva−
žovania. Položila základy azda najatraktívnej−
šieho ideálu v dejinách vedeckého myslenia−
ideálu matematizácie vedy a vedeckého pozna−
nia. Galilei, Descartes, Spinoza, Newton, Leib−
niz, Einstein sú azda najvýznamnejšími príklad−
mi rozvíjania tohto ideálu.

Whitehead hľadá metafyzický status mate−
matiky a nachádza ho v duchu pythagorovsko−
platónskej a na nej budovanej novovekej tradí−
cie v univerzálnej racionalite bytia, v harmónii
nekonečnej rozmanitosti sveta, v tom, čo v jeho
systéme predstavuje dialektickú jednotu častí a
celku. Celkove možno povedať, že charakteris−
tickou črtou jeho „matematického“ obdobia
v myšlienkovom vývoji bolo úsilie integrovať
nové tendencie vo vývoji matematiky v druhej
polovici 19. storočia, najmä v oblasti algebry a
geometrie, a dať týmto tendenciám širšiu filo−
zofickú interpretáciu. Týmto úsilím sa vyzna−
čuje jeho prvé dielo Univerzálne algebra. Sú−

časne pod vplyvom novej, „logickej“ orientá−
cie v matematickom myslení obracia pozornosť
na možnosti spojiť matematiku a logiku do jed−
nej vedy – matematickej logiky, ktorá by utvo−
rila nové možnosti rozvoja formálnej logiky.
K uvedeným zámerom sa postupne pripájal
nový moment: predstava možnosti všeobecnej
aplikácie matematickej logiky na oblasť geo−
metrie a fyziky. A tým začína druhé obdobie
jeho tvorby   presun záujmu na oblasť filozofie
vedy.

III. Matematika ako faktor v dejinách mys−
lenia (niekoľko myšlienok z diela Veda a mo−
derný svet).

Čistá matematika, ako sa vyvíjala
v moderných časoch, môže o sebe tvrdiť, že je
najoriginálnejší výtvor ľudského ducha. Origi−
nalita matematiky spočíva v tom, že
v matematickej vede sú vyjadrené vzťahy me−
dzi vecami, ktoré sa bez sprostredkovania ľud−
ským rozumom nedajú vôbec postihnúť.

Keď uvažujeme o matematike, máme na
mysli vedu, ktorá sa venuje výskumu čísla, kvan−
tity, geometrie a v súčasnosti zahŕňa aj báda−
nia v oblasti ešte abstraktnejších pojmov po−
riadku a podobných typov číro logických vzťa−
hov. Podstatné na matematike je, že v nej vždy
môžeme ignorovať konkrétny prípad, dokonca
všetky osobitné druhy entít. Preto sa napríklad
nijaké matematické pravdy nevzťahujú na ryby,
iba na kamene alebo na farby. Pokiaľ sa zaobe−
ráme čistou matematikou, sme v ríši úplnej,
absolútnej abstrakcie. Tu platí iba požiadavka
rozumu, že ak nejaké entity vôbec majú nejaké
vzťahy, ktoré vyhovujú tým−ktorým  číro ab−
straktným podmienkam, musia mať iné vzťahy,
ktoré spĺňajú iné číro abstraktné podmienky.

Pri spätnom pohľade na vplyv matematiky
v európskych dejinách vidíme, že tu boli dve
významné fázy jej priameho pôsobenia na cel−
kové myslenie, pričom obe trvali približne dve−
sto rokov. Prvá fáza siaha od Pythagora po Pla−
tóna, keď grécki myslitelia po prvý raz nahliad−
li na možnosť vedy a jej všeobecnú povahu.
Druhú fázu predstavuje 17.  18. storočie našej
epochy novoveku. Obidve obdobia majú urči−
té spoločné vlastnosti. V ranom, takisto ako
v neskoršom období, boli všeobecné kategórie
myslenia vo viacerých sférach ľudského báda−
nia v stave rozkladu. V Pythagorovej dobe pre−
chádzalo primitívne pohanstvo so svojimi tra−
dičnými krásnymi rituálmi a magickými obrad−
mi do novej fázy pôsobením dvoch vplyvov.
Boli tu vlny náboženského entuziazmu, hľada−
júceho priamy prienik do tajomných hĺbok by−
tia; a na opačnom póle to bolo prebúdzajúce
sa kritické analytické myslenie, pátrajúce
s chladnou nezaujatosťou po konečných význa−
moch. Obidva vplyvy, také rozdielne čo do
východiska, mali jeden spoločný prvok – pre−
búdzajúcu sa zvedavosť a pohyb smerom
k rekonštrukcii tradičných spôsobov myslenia.
Pohanské mystériá možno porovnať
s puritánskou i katolíckou reakciou; kritický
vedecký záujem bol v obidvoch obdobiach rov−
naký, aj keď tu boli menšie rozdiely, pokiaľ ide
o podstatný význam.
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Paralelu medzi spomínanými dvoma epo−
chami netreba preceňovať. Moderný svet je
väčší a zložitejší ako stará civilizácia na pobre−
ží Stredozemného mora alebo ako kultúra onej
Európy, ktorá vyslala Kolumba a puritánov za
oceán. Náš dnešný svet nemožno opísať jed−
noduchým vzorcom, ktorý sa presadí a potom
bude odpočívať v pokoji tisíce rokov. A tak sa
zdá, že prechodný ponor matematického spô−
sobu myslenia od Rousseauových čias je už za
nami. Vstupujeme do veku rekonštrukcie;
v náboženstve, vo vede i v politickom mysle−
ní. Ak sa takéto obdobia majú vyhnúť ignorant−
skému kolísaniu medzi extrémami, musia hľa−
dať pravdu vo svojej najhlbšej hĺbke. Neexistu−
je nijaká predstava o tejto hĺbke pravdy mimo
filozofie, lebo len ona berie celkom do úvahy
najvyššie abstrakcie, ktorých vzájomné väzby
sú zasa predmetom matematického bádania.

Význam jedného mysliteľa  je do istej mie−
ry náhodný – závisí od osudu jeho ideí
v myslení jeho nasledovníkov. V tomto ohľade
mal Pythagoras šťastie. Jeho filozofické úvahy
sa k nám dostali prostredníctvom Platona. Pla−
tonov svet ideí je zdokonalená, prepracovaná
podoba pythagorovského učenia, že číslo je
podstatou reálneho sveta. Vďaka gréckemu spô−
sobu znázorňovania čísiel vzorkami bodov boli
predstavy čísla a geometrického tvaru od seba
oddelené menej, ako ich oddeľujeme my.
Pythagoras sem nepochybne zahrnul aj tvaro−
vosť tvaru, ktorá nie je čistou matematickou ve−
ličinou. Takže ak Einstein a jeho stúpenci vy−
svetľujú, že fyzikálne fakty, ako napríklad gra−
vitácia, sa majú interpretovať ako výraz lokál−
nych zvláštností priestorovo−časových vlastnos−
tí, iba pokračujú v pythagorovskej tradícii. Pla−
ton a Pythagoras sú v určitom zmysle bližší
modernej fyzike ako Aristoteles. Obaja boli
matematikmi, zatiaľ čo Aristoteles bol synom
lekára, hoci matematika mu prirodzene nebola
neznáma. Merať, a tak vyjadrovať kvalitu
v pojmoch číselne určenej kvantity je praktic−
ká rada, ktorú treba odvodzovať z Pythagora.
Biologické vedy však odvtedy až dodnes pra−
cujú prevažne s klasifikáciou. Preto Aristoteles
vo svojej Logike kladie dôraz na klasifikáciu.

Popularita Aristotelovej Logiky po celý stredo−
vek brzdila pokrok fyzikálnych vied. Keby učen−
ci boli merali, a nie klasifikovali, čo všetko by
boli mohli zistiť!

Ako poznamenáva Whitehead, klasifikácia
je na polceste medzi bezprostrednou konkrét−
nosťou jednotlivej veci a úplnou abstrakciou
matematických pojmov. Pri druhoch sa berú do
úvahy ich druhové vlastnosti, pri rodoch ich
rodové vlastnosti. Keď sa však matematické
pojmy spájajú s prírodnými faktami, ako je to
pri počítaní, meraní a pri geometrických vzťa−
hoch alebo typoch usporiadania, racionálne
uvažovanie postupuje od neúplných abstrakcií,
ktoré zahŕňajú určité druhy a rody, k úplným
matematickým abstrakciám. Klasifikácia je po−
trebná. Lež ak nemôžeme pokročiť od klasifi−
kácie k matematike, naše uvažovanie nás ďale−
ko nedovedie.

Medzi epochou siahajúcou od Pythagora
k Platonovi a epochou, ktorú predstavuje 17.
storočie novoveku, uplynulo takmer dvetisíc
rokov. V tomto dlhom období zaznamenala
matematika obrovský pokrok. Z postupného
napredovania matematiky sa však filozofii ne−
dostávalo nijakej sviežej inšpirácie. V 17. sto−
ročí vplyv Aristotela poklesol a matematika opäť
nadobudla význam, aký mala vo svojom ranom
období. Bola to doba veľkých fyzikov a veľkých
filozofov a fyzici a filozofi boli zároveň mate−
matikmi. Výnimkou bol azda iba John Locke,
hoci aj on bol silne ovplyvnený newtonovským
krúžkom Kráľovskej spoločnosti. V dobe Gali−
lea, Descarta, Spinozu, Newtona a Leibniza
mala matematika rozhodujúci vplyv na utvára−
nie filozofických ideí. Treba však povedať, že
matematika, ktorá sa dostala do popredia, bola
veľmi odlišná od matematiky starších období.
Získala na všeobecnosti a začala svoju takmer
neuveriteľnú novovekú kariéru. So vzrastajúcou
zložitosťou nachádzala nové aplikácie, či už vo
fyzike, alebo vo filozofickom myslení.

V 19. storočí všeobecný vplyv matematiky
slabol. Romantické hnutie v literatúre a idea−
listické hnutie vo filozofii neboli dielom mate−

maticky mysliacich ľudí. Dokonca aj vo vede
prebiehal rozvoj geológie, zoológie a biologic−
kých vied vo všeobecnosti celkom oddelene od
akéhokoľvek vzťahu k matematike. Najväčšou
vedeckou udalosťou storočia bola Darwinova
evolučná teória. Teda, matematici, pokiaľ ide
o celkove myslenie tejto doby, stáli v úzadí. To
však neznamená, že matematika bola zanedbá−
vaná, alebo že nemala vplyv. Počas 19. storo−
čia čistá matematika zaznamenala skoro taký
pokrok ako počas všetkých predchádzajúcich
storočí od Pythagorových čias. Pokrok bol, po−
chopiteľne, ľahší, pretože sa zdokonalili tech−
nické prostriedky. Ale aj vzhľadom na tieto
predpoklady bol vývoj v matematike medzi rok−
mi 1800 a 1900 pozoruhodný. Ak pripočítame
ešte predchádzajúcich sto rokov a vezmeme do
úvahy dve storočia, ktoré predchádzali dnešnej
dobe, budeme skoro v pokušení datovať zalo−
ženie matematiky niekam do poslednej štvrti−
ny 17. storočia. Doba objavovania siaha od
Pythagora až k Descartovi, Newtonovi a Leib−
nizovi; do rozvinutej podoby sa veda sformo−
vala za posledných dvestopäťdesiat rokov. Ob−
javovať základy vedy je ťažšie ako ju rozvíjať.

V celom 19. storočí sa z vied rozvíjala dy−
namika a fyzika a potom ich prostredníctvom
technika a chémia. Nepriamy vplyv techniky a
chémie na život ľudí prostredníctvom dynami−
ky a fyziky možno sotva preceniť, no celkové
myslenie tejto doby matematika nijako bez−
prostredne neovplyvnila.

V 17. storočí zrod modernej vedy vyžado−
val novú matematiku, lepšie vyzbrojenú na
analýzu vlastností skutočnosti, ktorej podstatou
je kmitanie. A dnes, v 20. storočí vidíme, ako
sa fyzici do hĺbky zaoberajú analýzou periodi−
city atómov. Keď Pythagoras kládol základy
európskej filozofie a matematiky, dal im do
vena naozaj najšťastnejšie zo šťastných tušení
– alebo to bol záblesk božského génia, preni−
kajúci do najhlbšej podstaty veci?

Pripravil: J. Č.

Čo nové v časopise ACADEMIA?
Z obsahu časopisu ACADEMIA, ročník XVII, č. 1/2006 vám ponúkame:

Perspektívy formovania ľudského kapitálu v kontexte rozvoja
informačnej spoločnosti (Mgr. M. Porubčinová, PhD., Prognostický
ústav SAV). Smerovanie spoločensko−ekonomického vývoja dnes
posilňuje rastúci význam ľudského kapitálu (poznatkov, schopností,
a zručností človeka). Je zrejmé, že ľudský kapitál vystupuje
v informačnej spoločnosti ako jeden z determinantov ekonomické−
ho rastu popri pôde, práci, kapitále a technologickom pokroku. Člá−
nok sa zaoberá podmienkami formovania ľudského kapitálu v rámci
informačnej spoločnosti a dosahmi, ktoré nárast významu ľudského
kapitálu vo svojich dôsledkoch prináša pre formovanie sociálno−eko−
nomického systému (s. 3 – 8).

Globalizácia verzus škola (PaedDr. Ľ. Holkovič, PhD., STU v
Trnave). Podľa autora tohto príspevku, v „informatickej spoločnos−
ti sa škola musí meniť v súlade s rozvojovými tendenciami spoloč−
nosti. Svoju pozíciu pri výchove a vzdelávaní musí obhajovať v tvrdej
konkurencii s neformálnym vzdelávaním realizovaným ostatnými
spoločenskými vzdelávacími inštitúciami, aj so stále sa zväčšujú−

cou vzdelávacou potenciou sociálneho prostredia. Škola aj
v globalizovanej spoločnosti budúcnosti bude mať svoje nezastupi−
teľné miesto. Jej pozícia v spoločenskej hierarchii vzdelávacích ak−
tivít bude závisieť od toho, ako sa dokáže pretransformovať v súlade
s modernými koncepciami vzdelávania a novými trendmi organi−
zácie vzdelávania“ (s. 9 – 12). Ďalej autor upozorňuje na celoži−
vostnosť vzdelávania a výchovy, ktoré sa v Európskej únii chápe
ako najvyššia priorita.

Vysokoškolský učiteľ a/alebo vedec, výskumník, inovátor (prof.
Ing. J. Sinay, DrSc., TU v Košiciach). Autor vo svojom článku vy−
chádza zo znenia zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.,
podľa ktorého vysoké školy sú vzdelávacie, vedecké a umelecké
ustanovizne. Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich posla−
nia je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké
bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Vysokoškolskí učitelia uni−
verzitných vysokých škôl, okrem lektorov, sa aktívne zúčastňujú na
výskumných, vývojových, liečebno−preventívnych alebo umeleckých
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činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových
produktov ako výsledku inovačných postupov alebo umeleckých
diel a umeleckých výkonov.

     Vysokoškolskí učitelia odborných vysokých škôl môžu na−
hradiť aktívnu účasť na výskumných, vývojových alebo umeleckých
činnostiach zameraných na získanie nových poznatkov, vývojových
produktov alebo umeleckých diel sledovaním aktuálneho stavu vedy,
techniky a umenia, ktoré zabezpečí, že vzdelávacia činnosť sa bude
realizovať na úrovni najnovších poznatkov.

     Ďalej obsahom článku sú príklady vysokoškolskej legislatívy
niektorých štátov Európskej únie (Dánsko, Fínsko, Írsko, Nórsko, Ra−
kúsko), ktoré budú spolu s našou republikou tvoriť spoločné ERA
(Európsky výskumný priestor) a EHEA (Európsky vysokoškolský
priestor).

     Aká je úloha manažmentu v realizácii výskumu na vysokých
školách, čo je obsahovou náplňou tretieho stupňa vysokoškolského
štúdia, aké sú špecifické faktory úspešnosti výskumníkov pôsobia−
cich na vysokých školách a aká je perspektíva výskumu výskum−
ných pracovníkov aj v našich podmienkach sa dozvedáme na s. 12
– 16.

Postavenie výskumníka v podmienkach reštrukturalizácie a roz−
voja priemyslu (h. doc. Ing. J. Buday, CSc., Ing. I. Chovan). Priemy−
selný výskum prešiel v ostatných rokoch náročnou transformáciou.
To významne ovplyvnilo i postavenie výskumníka pôsobiaceho
v nových, náročných trhových podmienkach. Viac o vývoji počtu
pracovníkov výskumu a vývoja v priemysle, alebo o zmenách kvan−
tity na kvalitu v rámci výskumného potenciálu, či už o požiadav−
kách priemyslu na tvorivých pracovníkov (o orientácii ich znalostí,
ich príprave vo vysokoškolskom a doktorandskom štúdiu a ich moti−
vácii pre povolanie výskumníka), o ochrane záujmov výskumníkov
v priemysle i odporúčaniach na uplatnenie Európskej charty vý−
skumníka na Slovensku sa dočítate na s. 16 – 19.

Uplatňovanie marketingu v univerzitnom prostredí (prof. Ing.
M. Rostášová, CSc., L. Gočalová, FPEDS Žilinská univerzita). Autor−
ky upozorňujú na zvýšenie významnosti marketingovo orientované−
ho riadenia univerzít. Univerzity si musia uvedomovať to, ako sa
presadiť v konkurenčnom prostredí doma i v medzinárodnom kon−
texte. „Univerzity doteraz takmer nepoznali problémy so získava−
ním študentov. Postupne sa však vyostruje boj nielen o študentov,
ale aj o renomovaných pedagógov, vedcov či finančné prostriedky.
Bližšie o marketingovom procese v univerzitnom prostredí (o analý−
ze interného a externého prostredia – ide o poznanie svojich silných
a slabých stránok, príležitostí a ohrození), o marketingových opatre−
niach (tzv. produktovej, cenovej, distribučnej i komunikačnej – re−
klama, public relations, osobná ponuka vzdelávacích a výskumných
služieb, podpora predaja služieb – politike univerzity), o cieľoch
marketingu a marketingovej komunikácie univerzity (branding – bu−
dovanie imidžu/značky univerzity, positioning – budovanie pozí−
cie), ako aj o možných problémoch pri realizácii marketingu
v podmienkach univerzít sa dočítate na s. 19 – 26.

Spolupráca univerzít s priemyslom v podmienkach Slovenska
(prof. Ing. D. Malindžák, CSc., TU Košice).  O dôvodoch spolupráce
univerzít s praxou/priemyslom – ide o problém duálneho prežitia.
„Ak by nefungoval priemysel, neboli by potrební absolventi najmä
technických a ekonomických odborov, nebolo by potrebné riešiť
problémy priemyslu. Ak by nebolo univerzít, nebolo by odborní−
kov, ktorí ich riadia, vyvíjajú nové výrobky, technológie“. A ďalej o
hlavných problémoch spolupráce, o legislatívnom rámci podnika−
nia na univerzitách i o stratégii riešenia spolupráce s priemyslom na

TU Košice (vedecko−technický park Východ) máme možnosť sa do−
zvedieť na s. 27 – 31.

Úvahy nad hodnotením kvality vysokých škôl v Českej republi−
ke (Mgr. J. Kohoutek, Centrum pre štúdium vysokého školstva
v Prahe). Niekoľko úvah nad hodnotením kvality českého vysokého
školstva. Bližšie na s. 32 – 37.

Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt – poznámka
k správe ratingovej agentúry ARRA (PhDr. J. Vantuch, PhD., Pedag.
fak. UK). Autor sa pozastavuje nad tým, že výsledkom práce agentú−
ry ARRA je síce náš historicky prvý ranking (zostavenie poradia vy−
sokých škôl, príbuzných fakúlt a odborov podľa kvality poskytova−
ného vzdelávania a kvality výskumu a vývoja), ale je sporné, či v ňom
ide naozaj o kvalitu vzdelávania a vedeckej činnosti fakúlt  a univer−
zít. „Nepríjemné je však to, niektoré indikátory nedávajú jasný sig−
nál o tom, čo vlastne merajú, resp. naznačujú, že možno merajú
niečo iné, ako to, čo by podľa názvu merať mali. Inak povedané,
majú svoju validitu“. Týmto príspevkom chce autor podnietiť disku−
siu o tom, ako sa úskaliam na tomto poli vyhnúť. Viac o tom sa
dočítate na s. 38 – 41.

Teoretické východiská a psychodidaktické aspekty tvorby učeb−
ného textu pre E−learnig (doc. Ing. M. Kundrátová, CSc., Ing. Ľ. Vaš−
ková, CSc., MTF STU v Bratislave). Z pedagogického hľadiska je e−
learningový učebný text prostriedkom výučby i samoštúdia, ktorý
má plniť predovšetkým dve hlavné funkcie: informačnú a regulačnú.
To znamená, že zdrojom poznatkov a informácií a zároveň návo−
dom, ako aktívne pracovať s uvedenými poznatkami, t. j. ako orga−
nizovať, riadiť učebnú činnosť študentov, s tendenciou postupne
zvyšovať mieru autoregulácie študenta, aby dosiahol vymedzené
výučbové ciele.

Autorky sú presvedčené, že ak chceme hovoriť o „legitímnej prí−
prave e−learningu, treba spomenúť nevyhnutnosť systémového prí−
stupu a tímovej práce odborníkov rôznych vedných odborov  − uči−
teľov, didaktikov, pedagógov, psychológov a programátorov, softvé−
rových inžinierov, ale aj manažérov. vedúce postavenie si však, aj
ako autor učebných textov, zachová učiteľ, ak bude k ich tvorbe
pristupovať profesionálne. Bližšie o štruktúre kapitol e−learningové−
ho učebného textu a o psychodidaktických aspektoch tvorby e−lear−
ningového učebného textu sa dočítate na s. 41 – 44.

Vysoké školy a ďalšie vzdelávanie v rokoch 2002 až 2004 (Ing.
J. Brixová).

Prehľad tabuliek s komentárom za roky 2002 – 2004 o podiele
jednotlivých typov vzdelávacích ustanovizní na počte vzdelávaných,
o financiách získaných vysokými školami za ďalšie vzdelávanie, o
počte vzdelávaných a počte absolventov podľa druhu vzdelávacej
činnosti, o ďalšom odbornom pedagogickom vzdelávaní na vyso−
kých školách, o počte zamestnancov zabezpečujúcich na vysokých
školách ďalšie vzdelávanie na s. 44 – 48.

Päťdesiatročné periodikum Slovenskej poľnohospodárskej uni−
verzity (Mgr. K. Potoková, SPU v Nitre). O dvojtýždenníku Poľno−
hospodár (na webovej stránke univerzity: www. polnohospodar.sk),
ktorý už vychádza 50 rokov na s. 48 – 49.

Z prác Ústavu informácií a prognóz školstva. Stručné anotácie
niektorých prác, ktoré sa vypracovali v roku 2005 na odbore vyso−
kých škôl.

Kultúra slova: Poznatková ekonomika, vedomostná ekonomika
či znalostná ekonomika (PaedDr. M. Považaj, CSc., Jazykovedný
ústav Ľ. Štúra SAV). Ktorý z týchto termínov máme používať, sa do−
čítate na. s. 52.
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Ošetrovateľstvo vo svetle historickej reflexie
Necnosti je potrebné odstrániť...
sestra má byť smelá,
má vedieť počúvať,
musí byť pravdovravná,
pozorná, dôsledná,
poriadkumilovná, čistotná,
spoľahlivá a musí byť trpezlivá.

Anna von Zimmermann

Významný podiel na vzniku profesionálneho ošet−

rovateľstva má Florence Nightingalová (1820−1910).

Pochádzala z dobre situovanej rodiny a aj
napriek tejto skutočnosti  zasvätila svoj život
starostlivosti o chorých.  Chcela sa  stať sestrou
všetkých chorých a trpiacich a  bola si vedomá
toho, že je to jedna z krásnych, ale zároveň ťaž−
kých úloh. Často je zobrazovaná ako „Lady with
the lamp“ (dáma s lampou). Takto ju poznalo
mnoho ľudí,  pretože navštevovala chorých aj
v neskorých  nočných hodinách.

Ošetrovateľské vzdelanie získala u  Milo−
srdných sestier v Paríži a v diakónii Kaiserwerth
pri Düsseldorfe. Práve v Kaiserwerthe sa
v rokoch 1850 až 1851 oboznámila so základ−
mi ošetrovateľstva. Táto škola začala pôsobiť
už v roku 1836 pod vedením Theodora Fliede−
ra, zakladateľa   nemocnice a diakónie pre
matky, kde sa chudobným chorým poskytova−
la predovšetkým humanitárna pomoc. Tieto za−
riadenia sa stali príkladom pre diakónne zaria−
denia na celom európskom kontinente.

Za obdobie reformácie ošetrovateľstva sa
považuje práca Florence Nightingaleovej prá−
ve počas Krymskej vojny  (1854−1856). Pod jej
vedením  sa vytvorila skupina ošetrovateliek
a pomocníčok, ktoré sa dobrovoľne prihlásili
na prácu ošetrovateliek ranených vojakov. Pod−
mienky, v ktorých pracovali boli veľmi zlé.
Okrem ošetrovania vojakov, ktoré prebiehalo
v nevyhovujúcich hygienických podmienkach
(epidémia cholery), sa museli starať aj o stravu,
ošatenie a spotrebný tovar pre niekoľko tisíc
vojakov.

Po návrate z Krymskej vojny zverejnila Flo−
rence  Nightingale svoje skúsenosti v

„Notes of Hospital“ ako aj  ošetrovateľské
zásady v „Notes on nursing“, ktoré vyšli
v rokoch 1859 až 1860. Z peňažnej zbierky
mohla 15. júna 1860 otvoriť pri nemocnici svä−
tého Tomáša v Londýne „Nightingale Training
School for Nurses“, prvú školu pre sestry
v Anglicku, v ktorej prebiehalo vzdelávanie
ošetrovateliek pod lekárskym dohľadom a na
základe  vtedajších vedeckých poznatkov.  Bola
to prvá konfesijne nezávislá škola ošetrovateľ−
stva, ktorá  vypracovala plánovaný, výchovný
program pre ošetrovateľky. Florence Nightin−
gale je zároveň  priekopníčkou v oblasti orga−

nizovaných služieb ošetrovateľstva
v domácnostiach.

Aj prvá škola ošetrovateľstva v  Rakúsko−
Uhorsku vznikla vo Viedni v roku 1882  podľa
vzoru Florence Nightigaleovej.  Avšak až v roku
1904 sa podarilo etablovať do všeobecnej  ne−
mocnice inštitút ošetrovateľstva „Modré sestry“,
nazvané boli takto podľa ich modrého obleče−
nia, ktoré sa odlišovalo od habitu mníšok.
Z tohto inštitútu sa nakoniec v roku 1913 vy−
tvorila prvá škola ošetrovateľstva vo všeobec−
nej nemocnici.

Florence Nightingalová neustále zdôrazňo−
vala, že ošetrovateľstvo je činnosťou, ktorá vy−
užíva prostredie pacienta na pomoc v jeho
uzdravení, pričom za základ pre uzdravenie po−
važovala čisté, dobre vetrané a tiché prostre−
die. Jej reformná činnosť sa nezameriavala len
na prinavrátenie dôstojnosti samotnému ošet−
rovateľstvu, ale popri svojom „križiackom ťa−
žení“  za čistotu a pohodlie nemocníc, usilo−
vala aj o zlepšenie zdravotnej výchovy obyva−
teľstva v snahe zabrániť, v tom čase veľmi roz−

Profesia ošetrovateľky sa tradične spája
s morálnymi nárokmi pri výkone  povolania.
Ošetrovateľka by mala  byť dostatočne vzdela−
ná, mala by ovládať vyžadujúce zručnosti
a schopnosti, mala by mať dobrý prístup
k ľuďom a schopnosť eticky jednať a konať, uva−
žovať a hodnotiť. Pretože každý čin je posudzo−
vaný z hľadiska dobra, spravodlivosti, prejavu
lásky a pochopenia, či z hľadiska ublíženia, zla,
nepochopenia, nezáujmu, neochoty. V každom
prípade ide o dobro, ktoré má pri výkone tejto
profesie špecifickú podobu. V mnohých prípa−
doch ide totiž o pomoc pri zmiernení bolesti,
získanie väčšej samostatnosti a sebaobsluhy
pacienta, prejavenie záujmu o jeho starosti
a obavy, poskytnutie cenných rád pri riešení
ťažkých, bezvýchodiskových situácií. Špecifi−
kom je aj to, že vždy ide o poskytovanie dobra
pre určitého, konkrétneho človeka.

Autorky: PhDr. Ľubica Fedáková, CSc.,
PhDr.Dagmar Fillová,CSc.,

UPJŠ, Lekárska fakulta, Ústav pre bakalár−
ske a magisterské štúdiá

Das Gelübde

Ich gelobe feierlich vor Gott und

in Gegenwart dieser

Versammlung,

dass ich ein reines Leben führen

und

meinen Beruf in Treue ausüben

will.

Ich will mich alles Verderblichen

und Bösen enthalten und will

wissentlich keine schädlichen

Arzneien

nehmen und verabreichen.

Ich will alles tun, was in meiner

Macht steht, um den Stand

meines

Berufes hochzuhalten und zu fördern,

und will über alle persönlichen

Dinge, die mir anvertraut werden,

Schweigen bewahren; ebenso

über alle Familienangelegenheiten,

von denen ich in der Ausübung

meines Berufes Kenntnis hatte.

In Treue will ich darnach streben,

dem Arzte in seiner Arbeit zu helfen,

und mich ganz einsetzen für das

Wohl derer, die meiner Pflege

anvertraut sind.

S¾ub

Slávnostne s¾ubujem pred Bohom a

v súèasnosti pred týmto

zhroma•dením,

•e povediem èestný •ivot

a

chcem svoje povolanie  vykonáva• oddane.

Chcem sa zdr•a• všetkého škodlivého

a zlého a nechcem

vedome  u•íva• a podáva•

•iadne škodlivé

lieèivá.

Chcem robi• všetko, èo je

v mojej moci,

aby bolo moje

povolanie vysoko vá•ené a podporované,

a chcem zachova• mlèanlivos•

o všetkých osobných veciach

o ktorých sa mi zdôveria; takisto

o všetkých rodinných zále•itostiach,

o ktorých sa dozviem pri výkone

svojho povolania.

IVerná  tomuto sa chcem usilova•,

pomáha• lekárovi pri jeho práci,

a v plnej miere sa zasadi•

pre blaho tých, ktorí sú zverení

do mojej opatery.

Florence Nightingale (z nem. originálu prelo•ila Dagmar Fillová)

šíreným chorobám, prameniacich
z nevyhovujúcich životných  podmienok. Pre−
venciu chápala ako dôležitú súčasť zlepšenia
zdravotnej situácie ľudí a o to väčší dôraz klá−
dla na starostlivosť o pacientov, pričom jej kré−
dom bolo zabezpečiť im dostatok čistého vzdu−
chu, nezávadnú vodu, vhodné lieky, pokoj, po−
trebný pohyb a čo je veľmi dôležité vychová−
vať pacienta tak, aby sa sám  dokázal o seba
postarať.

Etickú dimenziu ošetrovateľstva vyjadrila
Florence Nightingaleová v sľube ošetrovateľky.
Aj keď v súčasnosti môže tento sľub vyznieť „ar−
chaicky“, možno ho považovať za základný
motív konania ošetrovateliek, za akúsi „Hippo−
kratovu prísahu“ ošetrovateľstva.
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Súčasní študenti Európskej únie prechádzajú rozsiahly−
mi teoretickými a praktickými zmenami nevyhnutnými pre
ich ďalší odborný rast. Posolstvá týchto zmien sa budú
onedlho odzrkadľovať v ich každodennom živote. O ich
napĺňaní sa budeme starať my všetci, nevynímajúc lekárov
a ostatných zdravotníckych zamestnancov.

V období od 22. februára 26. mája 2006 sa v rámci pro−
jektu Leonardo da Vinci študentky Lekárskej fakulty Uni−
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavu pre baka−
lárske a magisterské štúdiá zúčastnili zahraničnej odbor−
nej stáže v Taliansku. 

Tento akčný program Európskeho spoločenstva je za−
meraný na  podporu odborného vzdelávania, nadnárodnú
spoluprácu a skúsenosti jednotlivých európskych krajín.
Cieľovou skupinou v projekte boli študentky druhého roč−
níka študijného odboru Ošetrovateľstvo, ktoré absolvovali
letný semester akademického roku 2005/2006 v nemocnici
Madonna delle Grazie v juhotalianskom meste Matera.

Projekt bol zameraný na  porovnanie využitia ošetro−
vateľských štandardov, tvorbu edukačných plánov
a aplikáciu ošetrovateľských modelov v praxi. Ďalšou pri−
oritou, ktorú projekt ponúkal, bolo  nadobudnutie jazyko−
vých zručností a posúdenie úrovne kvality  poskytovanej
ošetrovateľskej starostlivosti v jednej z krajín EÚ. 

Študentky mali možnosť vykonávať odbornú ošetrova−
teľskú starostlivosť na internom oddelení, chirurgickom od−
delení, gynekologicko−pôrodníckom oddelení, pediatric−
kom oddelení a geriatrickom oddelení  nemocnice.
K obsahu ich každodenného harmonogramu práce patri−
lo: praktické zvládnutie polohovania pacienta  a jeho mo−
bilizácia, dodržiavanie zásad dezinfekcie a zaobchádzania
so sterilným materiálom, praktické zvládnutie jednotlivých
ošetrovateľských úkonov (aplikácia liekov per os, s.c., i.m.),
meranie fyziologických funkcií, záznam, starostlivosť

Názov projektu:
KOMPARÁCIA OŠETROVATEĽSKEJ TEÓRIE

A PRAXE NA SLOVENSKU
A V TALIANSKU

S VYUŽITÍM GRANTU EÚ
číslo: SK/05/A/F/PL− 5032124

Názov príspevku:
Odborná stáž študentov Lekárskej fakulty v Košiciach

v medzinárodnom projekte Leonardo da Vinci
Mgr. Gabriela Štefková, koordinátor projektu,

Doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.,
prednostka Ústavu pre bakalárske a magisterské štúdiá

o chorých s využitím metódy ošetrovateľského procesu,
účasťou na samotnej príprave a následne aj jej realizácií.
Počas ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta študentky reš−
pektovali zásady ľudskosti a empatie, práva pacienta, vyu−
žívali asertívne správanie k chorým a dodržiavali zásady
kultúrneho stravovania. Najmodernejšie technické vyba−
venie a dostatočné materiálne zabezpečenie vytváralo vy−
soko kvalitné podmienky pre personál nemocnice i pre
pacienta v procese liečenia.

V náväznosti na vytvorené podmienky bolo možné pa−
cientovi poskytnúť adekvátnu starostlivosť
a dosahovať vysokú kvalitu v terapeutického ako
aj ošetrovateľského procesu.

Po transformácii zdravotníckeho systému a vzdelávania
v Taliansku podľa kritérií európskeho spoločenstva má vy−
užívanie ošetrovateľskej dokumentácie svoje miesto pri re−
alizácii starostlivosti o pacienta v nemocničnom
aj komunitnom prostredí.

Stáž študentiek  priniesla možnosť pre budúcu spolu−
prácu a zároveň pre vytvorenie vzájomných vzťahov so
zdravotníckymi pracoviskami v  Taliansku.  V nemocnici
Madonna delle Grazie v Matere sa študentkám zo Sloven−
ska po prvý krát vytvorila možnosť realizovať odbornú ošet−
rovateľskú starostlivosť. Naša fakulta ako prvá nadviazala
spoluprácu s touto nemocnicou.

Záver

      Študentky Lekárskej fakulty  sa trinásť týždňov po−
dieľali na odbornej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.
Za svoju odbornú úroveň, praktickú zručnosť, citlivý, ko−
legiálny, empatický a angažovaný postoj bolo ich pôsobe−
nie počas stáže hodnotené výrazne pozitívne.
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Letný semester akademického roka 2005/2006 začal veľmi úspeš−
ným lyžiarskym kurzom študentov a zamestnancov UPJŠ na Dono−
valoch, ktorého sa zúčastnilo  spolu 56 účastníkov.

Od polovice marca pokračovali súťaže VŠ ligy. V minifutbale sa
víťazom dlhodobej súťaže 9 družstiev, ktoré  zohrali spolu 72 stret−
nutí, stali študenti PF pred EU PHF a 2. ročníkom  PrávF. Veľmi kva−
litnú súťaž, v ktorej padlo 832 gólov, organizačne riadili a viedli Mgr.
Kolesár a Dr. Staško. Jarná časť košickej VŠ ligy vo volejbale mužov
a žien pokračovala  16  stretnutiami. U mužov 3. miesto obsadili
právnici a 4. miesto prírodovedci. Ženy pod hlavičkou UPJŠ sa
umiestnili na 2. mieste. Tieto súťaže viedol a riadil Dr. Švický.

Naše družstvá mužov a žien vo VŠ lige v basketbale viedol doc.
Dr. Šulc, CSc.  Muži spoločného družstva PF + LF obsadili 3. miesto
a PrávF 4. miesto.  Jediné naše ženské družstvo pod hlavičkou UPJŠ
obsadilo 2. miesto.  VŠ liga v bedmintone na UPJŠ prebehla za účas−
ti 6 družstiev pod vedením Mgr. Žigalu.  Vo finále sa po dlhodobej
súťaži stretli naše najlepšie družstvá  s najlepšími  družstvami z TU.
Celkovým víťazom sa stalo kombinované družstvo UPJŠ pod názvom
Jonex.  Aj  2. miesto obsadili študenti z našej univerzity – Rakety.

Najlepšími hráčmi VŠ ligy boli Petrovský Ľ. – 5. roč. PrávF
a Ričányová J. – 5. roč. PF.

Športová časť Akademických dní
UPJŠ 2006 – jarná časť

V posledných rokoch pravidelná športová akcia na UPJŠ konaná
2−krát  ročne už tradične býva  najmasovejšou akciou.

Tohto roku sa súťaže  uskutočnili v 8 športoch:
1. Bedminton – kvalitný turnaj, ktorý  sa hral  na 6 kurtoch a

v telocvični T3,4 organizoval a riadil Mgr. Žigala.
 Pri účasti 24 študentov v jednotlivých disciplínach zvíťazili:
dvojhra – ženy: Ričányová, 5. roč. PF, dvojhra – muži: Koli−

novský, 5. roč. PrávF a miešaná štvorka: Cakociová – Kolinovský
(Lf, PrávF).

2. Master class aerobik show – 2. ročníka tejto vydarenej
a obľúbenej  súťaže u našich poslucháčok sa zúčastnilo 25 za−
čiatočníčok a 50 pokročilých.  Medzi začiatočníčkami zvíťazila
Brodová M. – 1. roč. FVS a medzi pokročilými Tauberová M. –
3. roč. LF. Celú akciu pripravili a riadili  Mgr. Medveďová a Mgr.
Buková, PhD.

3. Stolný tenis – nový šport  na univerzitnom športovom  nebi, kto−
rý študentov hneď zaujal. Turnaja, ktorý organizačne pripravili
a riadili Dr. Švický a doc. Sergienko, CSc., sa zúčastnilo 17 po−
slucháčov.  Historicky prvými víťazmi sa stali v dvojhre žien Mal−
čeková M. – PF a v dvojhre mužov Kollár Š. – PrávF.

4. 24−hodinovka v basketbale – tradičná a dlhoročná basketbalová
akcia organizovaná hlavne ŠR PF v spolupráci s ÚTV. Táto akcia
má svoje zákonitosti, ktoré je potrebné prísne dodržiavať: pitný
režim, pravidelný príjem stravy, cukrov a taktiež adekvátne strie−
danie zaťaženia a oddychu. Osem družstiev v dvoch skupinách
(bieli a čierni) hrali striedavo proti sebe s konečným výsledkom
1479 : 1283 pre čiernych. Celkove sa akcie zúčastnilo 100 hrá−
čov (muži aj ženy). Veľký podiel na dobrom priebehu mala štu−
dentka 3. roč. PF Eva Tóthová, z ÚTV akciu koordinoval doc.
Dr. Šulc, CSc.

5.  Volejbal – turnaja sa zúčastnili poslucháči všetkých fakúlt UPJŠ
v počte 55. Pri dobrej diváckej kulise súťažilo 7 koedukovaných
družstiev. Znovu sa potvrdila veľmi dobrá športová úroveň uni−
verzitného volejbalu. Víťazom sa stalo družstvo PF pod názvom
Červená  šípka, 2. miesto obsadilo družstvo LF (Svik – alk) a tretí
boli PrávF (Notoriety):  Turnaj organizačne pripravili a riadili Dr.
Švický a Dr. Telepka.

6. Minifutbal – v porovnaní s predošlými ročníkmi sa turnaja na pre−
kvapenie zúčastnilo iba 6 družstiev v celkovom počte 56 hrá−

Pokračujúce športové aktivity na UPJŠ
čov. Oživením tohto podujatia bola  účasť družstva  gymnazis−
tov zo Šrobárovej ulice.  Víťazom sa stal favorit –  družstvo Príro−
dovedcov – PF, na 2. mieste sa umiestnilo  zmiešané družstvo LF
+ PF pod názvom  Bobri a tretí skončili Old Boys z LF. Turnaj
organizačne pripravili a riadili Dr. Staško a Mgr. Kolesár

7.    Basketbal – je momentálne v tieni streetbalu, ktorého sa v jesennej
časti AD  zúčastnilo viac družstiev.  Napriek tomu vyznávači
basketbalu v počte 37  zorganizovali za pomoci doc. Dr. Šulca,
CSc. svoj turnaj, v ktorom hrali koedukované družstvá.  Celko−
vým víťazom sa stalo kombinované družstvo zložené
z poslucháčov  LF +  PF + PrávF pod názvom Vlci.

8. Železný muž (Iron man) – za účasti 13 silákov  z našej univerzi−
ty sa uskutočnil 7. ročník tejto silovej súťaže. Vzhľadom na mož−
nosti kvalitnej prípravy v posilňovni ÚTV, úroveň súťažiacich sa
neustále zvyšuje. Víťazstvo z vlaňajška obhájil Sadel Pavol – 2.
roč PrávF. Súťaž organizačne pripravili a riadili Dr. Gajdošová  a
Mgr. Žigala.  Celkove sa opäť úspešných športových súťaží jarnej
časti Akademických dní UPJŠ roku 2006 zúčastnilo 377 aktív−
nych športovcov – študentov. Jednotlivé súťaže pripravili a riadili
učitelia ÚTV UPJŠ v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a SAUŠ (Sloven−
ská asociácia univerzitného športu).

Športovci UPJŠ v Debrecíne
Po vlaňajšom  premiérovom trojstretnutí našich študentov – špor−

tovcov v Debrecíne, aj tohto roku sme sa na pozvanie kolegov z KTV
LF zúčastnili v apríli športového zájazdu, keď medzitým  v októbri
2005 maďarskí priatelia boli športovať na pôde našej univerzity.

Po vzájomnej dohode sa súťažilo vo volejbale a basketbale žien
a futsale mužov. Naši študenti nenechali nič na náhodu a zvíťazili
vo všetkých športoch.

Obnovením spolupráce oboch telovýchovných univerzitných
pracovísk vzniká nová tradícia športových stretnutí študentov týchto
univerzít, na ktorých sa majú možnosť okrem priameho stretnutia
v športovom zápase spoznávať aj navzájom a porovnávať študijné
a športové podmienky na druhej univerzite.

Dni športu košických gymnázií
V príhovore rektora k uchádzačom o štúdium na UPJŠ na inter−

netovej stránke našej univerzity v januári 2006: „Niekoľko dôvodov,
prečo študovať  práve na UPJŠ v Košiciach“, bola zmienka aj
o športovom vyžití študentov UPJŠ.

ÚTV sa chytil tejto myšlienky a v čase maturitných skúšok zor−
ganizoval Dni športu pre vybrané košické gymnáziá (Šrobárova,
Poštová, Trebišovská), ktorých študenti sa môžu stať potenciálnymi
poslucháčmi našich fakúlt. Ponúkli sme im možnosť skúsiť si svoje
schopnosti v 8 športových a telovýchovných aktivitách, ktoré pri−
pravili, organizovali a viedli výlučne učitelia ÚTV. Počas štyroch
dní si gymnazisti mohli zašportovať v minifutbale, volejbale, basket−
bale, bedmintone, stolnom tenise, tenise, aerobiku a v posilňovni.
Mali možnosť si na vlastnej koži skúsiť športovať v priestoroch
a telovýchovných objektoch UPJŠ, ktoré na rozdiel od ich  stredo−
školských  sú predsa len lepšie a poskytujú väčšiu variabilitu výberu
sebe blízkemu športu.

Po počiatočnom nesmelom zoznamovaní sa s priestormi aj uči−
teľmi postupne nadobúdali viac istoty, uvoľnenia a nakoniec nadše−
ní opúšťali náš areál na Medickej ulici.

Môžeme konštatovať, a to aj na základe ohlasov stredoškolských
pedagógov, ktorí sprevádzali svojich študentov, že táto akcia mala
úžasný citovo–motivačný charakter pre zúčastnených športujúcich
študentov.

Náš cieľ zaujať ponukou, objektmi a perfektným zorganizova−
ním jednotlivých súťaží a nesúťaživých disciplín, vyšiel nad očaká−
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vanie. Celej akcie sa celkove zúčastnilo 692 aktívne športujúcich
gymnazistov 1. – 3. ročníkov.

Pri lúčení s nami bola najčastejšia otázka, kedy znovu zorgani−
zujeme Deň športu pre ich gymnázium.

Sme presvedčení, že aj touto športovou akciou sme získali
o niekoľko budúcich študentov UPJŠ v Košiciach viac.

Ďalšie športové akcie
· Miss aerobik tour – tejto celoslovenskej súťaže bol ÚTV a TJ Slá−

via UPJŠ spoluorganizátorom. Celkove sa jej zúčastnilo 36 diev−
čat, z toho až 27 bolo z našej univerzity.  V porote, ktorá nako−
niec do celoslovenského finále vybrala aj 6 našich študentiek,
bol aj známy moderátor Tony Moisés. Za ÚTV sa na spoluorga−
nizovaní podieľali Mgr. Medveďová a Mgr. Buková, PhD.

· Dni športu PF – tohto roku zaznamenali  tieto dni najnižší počet
zúčastnených aktívnych študentov, ktorí súťažili v basketbale,
minifutbale, bedmintone a volejbale. Deň predtým sa ešte spo−
ločne stretli študenti a učitelia na Alpínke, kde pripravili niekoľ−
ko zaujímavých netradičných súťaží.  Aj napriek tomu, je to na

UPJŠ jediná fakulta, ktorá udržiava tradíciu konania športovej
časti v rámci dní svojej fakulty.

· Minifutbalový turnaj študentov FVS – uskutočnil sa historicky
prvýkrát za účasti 8 družstiev. Aj najmenšia z našich fakúlt do−
kazuje, že je aj po športovej stránke životaschopná. Za ÚTV tur−
naj riadil Mgr. Kolesár.

· Memoriál JUDr. M. Gejdoša, CSc., vo futsale – za účasti 7 druž−
stiev, ktorých členovia sú vo svojej profesii nejako spojení
s právom, si účastníci už 9. krát  spomenuli na bývalého učiteľa
PrávF. Tentoraz putovný   pohár z rúk dekanky doc. JUDr. Márie
Bujňákovej, CSc., za 1. miesto prevzali študenti PrávF, ktorí vo
finále porazili družstvo vyšetrovateľov a vrátili im tak minulo−
ročnú finálovú prehru. Turnaj, ktorého organizátorom bola Prá−
vF, po športovo–technickej stránke pripravil Dr. Staško z ÚTV.

· Tenisový turnaj O pohár rektora UPJŠ – tento už 5. ročník sa
konal v polovičke mesiaca máj na tenisových kurtoch v areáli
ÚTV. Víťazom sa stal Lászlo V. – 1. roč. LF, ktorý vo finále pora−
zil Garana M. Z 1. roč. FVS.
Turnaj organizačne pripravil a riadil doc. Sergienko, CSc.

PaedDr. Imrich Staško

vedúci ÚTV UPJŠ
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 Minifutbalové  družstvá po vyhlásení výsledkov Záber z boja na sieti turnaja volejbalistov

Ukážka vedenia lopty pri zápase minifutbalistov
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Streľba na kôš našej študentky v Debrecíne

Vidieť, že o stolný tenis je veľký záujem

 Momentka zo stretnutia volejbalistiek UPJŠ a DU Oddychový čas našich volejbalistiek v Debrecíne

Naši minifutbalisti (vo svetlých dresoch) výrazne porazili
maďarských kolegov

Otvorenie trojstretnutia za účasti učiteľov
oboch univerzitných pracovísk


