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VZNIKLO NOVÉ FILOZOFICKÉ PRACOVISKO

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi najstaršie slovenské 
akademické inštitúcie, ktoré sa výrazným spôsobom podieľali a podieľajú na prípra
ve vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Spolu s Univerzitou Komenského v Brati
slave patrila dlhé roky medzi dve rozhodujúce vysokoškolské pracoviská, na ktorých 
boli pripravovaní odborníci v študijnom odbore fdozofia. Po rozdelení UPJŠ v roku 
1997 zostala univerzita bez študijných odborov s humanitným zameraním, a teda aj 
bez štúdia odboru filozofia. Po niekoľkoročnom váhaní súčasné vedenie UPJŠ a ve
denie Prírodovedeckej fakulty iniciovalo vznik nového filozofického pracoviska 
v rámci Ústavu humanitných vied na Prírodovedeckej fakulte, čím sa vytvorili nové 
podmienky pre rozvoj vysokoškolského štúdia filozofie nielen na UPJŠ, ale aj v celo
slovenskom kontexte.

Projekt výučby filozofie v kombinácii s prírodovednými odbormi v medziodbo- 
rovom štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ je v slovenských podmienkach jedi
nečný hlavne preto, že žiadna vysoká škola u nás už dlhé roky nepripravuje takýchto 
absolventov. Odborná kvalita Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je zárukou toho, že po 
dobudovaní Katedry filozofie a dejín filozofie sa veľmi rýchlo zaplní strategicky ne
dôstojná celoslovenská medzera v príprave učiteľský i neučitelsky univerzitne vzde
laných špecialistov v odboroch prírodné vedy a filozofia.

Novovznikajúce akademické filozofické pracovisko na UPJŠ veľmi rýchlo a kva
litne pripravilo v roku 2005 akreditačné materiály, ktoré Akreditačná komisia bez 
pripomienok schválila, preto od školského roku 2006 - 2007 sa aj reálne otvorí prvý 
ročník odborného štúdia filozofie v kombinácii s prírodovednými odbormi. Je to ne
sporne zaväzujúce poslanie, ktorého naplnenie nebude jednoduchým procesom. To si 
nová katedra veľmi dobre uvedomuje. Od prvých chvíľ prípravy akreditačných ma
teriálov a formovania katediy ako vysokoškolského pracoviska sa orientujeme na 
špecifikáciu vlastnej filozofickej tváre - odbornej profilácie. Nechceme ísť v šľapa
jach niektorých filozofických pracovísk, ktoré sú iba konglomerátom pracovníkov, 
z ktorých si vlastne každý robí iba to, čo uzná za vhodné. Nechceme opakovať živel
nosť a viac či menej náhodnú vedeckovýskumnú a pedagogickú orientáciu eklektic
kého charakteru.

Naša odborná profilácia sa bude dominantne odvíjať od vedeckovýskumných 
aktivít, ktoré výraznou mierou už aj doteraz súviseli, ale v budúcich rokoch budú ešte 
viac súvisieť s kritickým filozofickým skúmaním fenomenologicko-existenciálnoher- 
meneutických pohybov súčasného filozofického myslenia (Husserl, Heidegger, Fink, 
Patočka a Gadamer) nielen v oblasti dejín filozofie (katedra v súčasnosti rieši gran
tový projekt VEGA Filozofia dejín filozofie - slabé modely II), ale aj v oblas
ti systematickej filozofie s osobitným dôrazom na filozofiu dejín. Toto odborné sme-
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rovcmie sa zásadným spôsobom pokúsime premietnuť aj do pedagogického procesu, 
ale snáď najvýraznejšie do doktorandského štúdia. Naše zámery určite nie sú ne
skromné, ale sme presvedčení, že v spolupráci s vedením fakulty i univerzity sa nám 
bude dariť tieto naše predsavzatia aj úspešne napĺňať. Sme preto veľmi radi, že re
dakčná rada časopisu Filozofia bola taká veľkorysá, že nám poskytla v tomto čísle 
možnosť predstaviť sa slovenskej filozofickej obci odbornými príspevkami.

Vladimír Leško — Pavel Tholt
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