
 

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE  

CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA 

doc. PhDr. Štefana Juska, PhD. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta UPJŠ  

v Košiciach) o vedecko-pedagogický titul profesor v odbore habilitačného a inauguračného 

konania dejiny filozofie inauguračnou komisiou  

(podľa § 5, ods. 11 Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor1) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inauguračná komisia sa stretla 8. 10. 2021 v zložení: 

 

Členovia inauguračnej komisie: 

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., (Filozofická fakulta UPJŠ, Košice) – predseda 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislave) 

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc., (Filozofická fakulta FF UP v Olomouci) 

prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., (Filozofická fakulta MU v Brne) 

 

oponenti: 

prof. PhDr. František Novosád, CSc., (Filozofický ústav SAV, Bratislava) 

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD., (Právnická fakulta UK, Bratislava) 

Dr hab. prof. UŚ Dariusz Bęben (Wydział Humanistyczny UŚ, Katowice) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

A) VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD. sa narodil v r. 1958 v Prešove. V rokoch 1981 až 1985 študoval na 

Filozofickej fakulte FF UK v Bratislave kombináciu filozofia – estetika. Medzi rokmi 1985 až 

2007 pôsobil na rôznych pracovných pozíciách v nasledovných inštitúciách (z oblasti kultúry 

a školstva): KNV Košice (1985-1990), Gymnázium Šrobárova, Košice (1990-1991),  Správa kín 

mesta Košice (1991-1993), Vydavateľstvo Interart, Košice (1994-2001), Bábkové divadlo, Košice 

(2002-2003), Základná škola Slanec (2003-2006). Od roku 2007 pôsobil na Katedre filozofie 

a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje 

                                                 
1 Vyhláška 246/2019 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

alebo profesor. 



ako docent na Katedre filozofie FF UPJŠ v Košiciach. Rigorózne pokračovanie v odbore filozofia 

(PhDr.) absolvoval v roku 1986 na FF UK v Bratislave. V roku 2010 získal titul PhD. v študijnom 

programe dejiny filozofie na FF UPJŠ v Košiciach (dizertačná práca na tému Nietzsche a grécka 

filozofia). V r. 2017 získal na FF UPJŠ v Košiciach vedecko-akademický titul docent v odbore 

dejiny filozofie po obhájení habilitačnej práce na tému Sokratovská otázka ako filozofický problém. 

V roku 2013 absolvoval stáž v Archíve Jana Patočku v Prahe. Zúčastňuje sa dizertačných skúšok 

a obhajob dizertačných prác ako školiteľ, oponent alebo člen komisie. Zúčastnil sa domácich 

a zahraničných konferencií, je externým posudzovateľom pre odborné časopisy doma i v zahraničí. 

   

B) HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Prehľad doterajších pôsobísk v pedagogickej oblasti: 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach odborný asistent 2007 – 2017 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach docent   2017 –  

 

Pedagogická činnosť: 

Epistemológia, 1. a 2. stupeň  

Axiológia, 1. a 2. stupeň 

Estetika, 1. stupeň  

Dejiny filozofie, 1. stupeň 

Mýtus, mytológia a vznik filozofie, 1. stupeň 

Filozofia dejín filozofie, 2. stupeň  

Epistemológia a dejiny filozofie, 3. stupeň 

rôzne textové semináre k Nietzscheho filozofii (1. a 2. stupeň)  

Každoročné vedenie katedrového kola ŠVOČ, členstvo v štátnicových komisiách a komisiách pre 

obhajoby dizertačných prác. 

Školenie talentovaných študentov, víťazov (3x) celoslovenského kola ŠVOČ vo filozofii. 

 

Je autorom vysokoškolských textov: 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ACB1 Mýtus v Patočkovej filozofii / Štefan Jusko; recenzenti Jan Zouhar, Róbert Stojka.. - 1. vyd. 

- Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 148 s. - Projekt: MŠ SR - ISBN 

9788081523489. 

[JUSKO, Štefan (100%) ] 



 

ACB2 Vybrané kapitoly z axiológie (v kontexte kritiky tradičnej metafyziky) / Štefan Jusko. - 1. 

vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. - 82 s. [3,4 AH] - recenzované. -  

- ISBN 9788081529559. 

[JUSKO, Štefan (100%) ] 

 

ACB3 Vybrané kapitoly z epistemológie (v kontexte postmetafyzického myslenia) / Štefan Jusko. 

- 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. - 92 s. [4 AH] - recenzované. -  

- ISBN 9788081529542. 

[JUSKO, Štefan (100%) ] 

 

 

C) HODNOTENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

 

Doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD. sa pri svojej pedagogickej činnosti opiera o výsledky svojej 

vedeckovýskumnej činnosti. Bol alebo je riešiteľom a spoluriešiteľom štyroch projektov APVV 

a ôsmich projektov VEGA, z toho v jedom ako hlavný riešiteľ a v dvoch ako zástupca vedúceho 

grantu. 

Doteraz publikoval ako autor alebo spoluautor nasledovné práce: 5 vedeckých monografií 

vydaných v domácich vydavateľstvách, 3 vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách, 3 vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch, 6 vedeckých prác v 

ostatných zahraničných časopisoch (z toho 5 indexovaných v databáze Erih plus), 4 vedecké práce 

v ostatných domácich časopisoch, 1 vedeckú prácu v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, 22 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách, 

1 publikovaný príspevok na zahraničných vedeckých konferenciách, 1 publikovaný príspevok na 

domácich vedeckých konferenciách, 5 recenzií v časopisoch a zborníkoch (z toho 2 v zahraničnom 

karentovanom časopise a 3 v domácom karentovanom časopise). 

Na tieto práce získal doc. Jusko mnoho ohlasov: 10 citácií v zahraničných publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS, 2 citácie v domácich 

publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS, 8 citácií 

v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch, 41 citácií v domácich 

publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch, 7 recenzií v zahraničných publikáciách (z 

toho 6 v zahraničnom karentovanom časopise), 8 recenzií v domácich publikáciách (z toho 2 

v domácom karentovanom časopise).  



Výber najdôležitejších prác: 

 

(AAB) Nietzsche a grécka filozofia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, 

252 s. - Projekt: VEGA 1/0678/12. - ISBN 9788081521621. 

 

(AAB) Heidegger - Nietzsche (problém interpretácie). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2018. - 164 s. – ISBN 9788081526428. 

 

(AAB) Sokratovská otázka ako filozofický problém. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2018. - 238 s. – ISBN 9788081526671. 

 

(ADD) K úlohe estetického myslenia. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 65, č. 2 (2010), s. 

193-199. 

 

(ADD) Patočka: Čas, mýtus a kritická filozofia dejín. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, 

č. 6 (2015), s. 465-471. 

 

(ADD) Otázka hodnôt u Heideggera a Nietzscheho. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 72, č. 

5 (2017), s. 371-380. 

 

(ADE) JUSKO, Š.: Patočka, Nietzsche, and the issue of man. In: Folia Philosophica. - ISSN 1231-

0913. - Vol. 37 (2017), s. 87-109. 

 

(ADE) K Nietzscheho kritike príčinného myslenia. In: Studia Philosophica. - ISSN 1803-7445. - 

Roč. 64, č. 1 (2017), s. 5-24. 

 

 

Účasť na riešení projektov:  

 

APVV 0480-11 – Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie (riešiteľ). 

VEGA 1/0330/12 – Funkcia obraznosti vo filozofii (riešiteľ). 

VEGA 1/0650/08 – Heidegger a dejiny filozofie (riešiteľ). 

VEGA 1/0678/12 – Heidegger a grécka filozofia (riešiteľ). 

VEGA 1/0890/12 – Intencionalita a interpretácia (zástupca vedúceho grantu). 



VEGA 1/4679/07 – Asubjektívna filozofia J. Patočku a dejiny filozofie (riešiteľ). 

APVV-14-0706 – Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie (riešiteľ). 

VEGA 1/0963/16 – Slabé myslenie a postmetafyzická filozofia (riešiteľ). 

VEGA 1/0715/16 – Dostojevskij a Nietzsche v kontexte česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. 

a 20. storočia (zástupca vedúceho grantu). 

APVV-17-0529 – Postmetafyzické myslenie v  kontexte súčasných sociálno-politických 

problémov (riešiteľ). 

VEGA 1/0232/21 – Vzťah filozofie a vedy v súčasnosti (vedúci grantu). 

APVV-20-0583 – Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy (riešiteľ). 

 

 

Výsledky vo vedeckej výchove 

Školiteľstvo doktorandov: 

- úspešné ukončenie doktorandského štúdia: Mgr. Oliver Gutter, PhD.  

- doktorand po dizertačne skúške: Mgr. Dávid Natafaluši. 

 

 

V zhrnutí vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít (pozri tabuľku plnenia minimálnych kritérií 

na získanie titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania dejiny filozofie) možno 

konštatovať, že uchádzač doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD., spĺňa scientometrické kritéria na udelenie 

titulu profesor v  odbore habilitačného a inauguračného konania dejiny filozofie. 

 

 

D) ODBORNÉ ZHODNOTENIE INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

 

Inaugurant doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD. vo svojej inauguračnej prednáške Nietzscheho vôľa 

k moci prezentoval výsledky svojho dlhoročného skúmania Nietzscheho filozofie. Prednáška bola 

rozdelená do troch základných častí. V prvej časti prednášky sa inaugurant venoval genéze 

recepcie predmetnej Nietzscheho koncepcie v 20. storočí. Predstavil meniace sa interpretácie 

myšlienky vôle k moci. V prvej polovici 20. storočia boli tieto interpretácie poznačené skúmaním 

jej podobnosti s Darwinovou teóriou boja o život, ale aj Hitlerovou extrémnou myšlienkou 

vyvoleného nemeckého národa. Inaugurant poukázal na modernejšie prístupy k myšlienke vôle 

k moci v dielach svetových aj slovenských filozofov. V druhej časti predstavil Nietzscheho 

chápanie vôle k moci z jeho filozofickej spisby, s dôrazom na prácu Tak riekol Zarathustra. 



Inaugurant zvýraznil kontext premáhania seba samého v zmysle, že primárne vôľa k moci nie je 

mocou ovládať iných, ale stupňovaním moci jednotlivca. Ukazuje sa, že Nietzsche uprednostňuje 

vlastný svet jednotlivca pred svetom „spoločným“, čo inaugurantovi umožnilo vysloviť hypotézu, 

že Nietzscheho myšlienka vôle k moci je stupňovanie moci v perspektíve vertikály. V prednáške 

bol vyjadrený názor, že vôľa k moci nie je nič iné ako interpretácia. Tretiu časť prednášky 

predstavovala otázka, do akej miery je myšlienka vôle k moci produktívna pre súčasnosť. Ak by 

podľa inauguranta mala Nietzscheho vôľa k moci predstavovať koncepciu konania, tak len ako 

experiment jednotlivca. V závere inaugurant naznačil prepojenie s Nietzscheho problémom 

večného návratu. 

 

Inaugurant v prednáške, ktorú považujeme za štylisticky, obsahovo a kompozične dobre 

pripravenú, preukázal svoju vysokú odbornú erudíciu a spolu so zrozumiteľným podaním 

a powerpointovou prezentáciou potvrdil svoje kompetencie aj ako vysokoškolského pedagóga. 

 

Inauguračnú prednášku doc. PhDr. Štefana Juska, PhD. hodnotíme ako tvorivý prínos do 

historicko-filozofického výskumu, špeciálne do histórie skúmania významných aspektov 

filozofickej tvorby F. Nietzscheho. Prednáška jednoznačne naplnila kritériá inauguračnej 

prednášky, preto odporúčame schváliť návrh na vymenovanie uvedeného uchádzača za profesora 

v odbore habilitačného a inauguračného konania dejiny filozofie. 

 

Všetky oponentské posudky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti doc. PhDr. Štefana 

Juska, PhD., na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania dejiny 

filozofie sú jednoznačne pozitívne: 

 

prof. PhDr. František Novosád, CSc. 

Predložené monografie sú dokladom toho, že doc. Štefan Jusko patrí k popredným znalcom 

diela Jána Patočku, Friedricha Nietzscheho a Martina Heideggera. Uvedení myslitelia sú pre neho 

predmetom celej série interpretácií objektivizovaných v monografiách, štúdiách, recenziách a 

popularizujúcich článkov. (...) 

Predložené monografie ako aj súbory štúdií a doklady o pedagogickej a organizátorskej 

činnosti jednoznačne svedčia o tom, že doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD. spĺňa všetky kritéria 

podmieňujúce udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v odbore inauguračného konania 

dejiny filozofie. Navrhujem, aby mu vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore dejiny 

filozofie bol udelený. 



 

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

Prácu docenta PhDr. Štefana Juska PhD. som mal možnosť zbežne registrovať ešte skôr, 

ako som začal pôsobiť vo VR FF UPJŠ. Okrem myšlienok obsiahnutých v jeho textoch mám od 

roku 2015 tú česť poznať inauguranta osobne a spoznávať jeho vedecké a odborné názory na 

viacerých konferenciách, na ktorých sme sa zúčastnili, v rôznych komisiách či kvalifikačných 

konaniach, ale aj prostredníctvom prác študentov, ktorých v minulosti viedol či v rámci osobných 

rozhovorov. Na základe uvedeného si dovoľujem predložiť VR FF UPJŠ svoje odporúčanie na 

menovanie doc. Juska PhD. profesorom v odbore Dejiny filozofie, resp. Filozofia.   

 

Dr hab. prof. UŚ Dariusz Bęben  

Predložené materiály sú výsledkom hlbokého ponoru do skúmanej problematiky. Autor 

prác sa dokonale orientuje v analyzovanej tematike, o čom okrem iného svedčia špeciálne a 

originálne interpretácie konkrétnych problémov a termínov. Čo je však podstatné, vedecké výstupy 

doc. Juska nemajú čisto opisný charakter, ich dôležitou súčasťou je aj zaujímavá interpretačná 

pozícia. Dá sa povedať, že jeho skúmanie široko chápaného nietzscheanizmu predstavuje 

pozoruhodné východisko pre nové bádateľské projekty. Nepochybujem o tom, že výsledky práce 

doc. Juska, so špeciálnym dôrazom na vedecké monografie, oprávňujú ku konštatovaniu, že v jeho 

prípade ide o vyzretú vedeckú osobnosť. S patričnou pozornosťou je potrebné sledovať aj jeho 

ďalší vedecký rozvoj. Preto jednoznačne odporúčam, aby bol doc. PhDr.  Štefan Jusko, PhD. 

vymenovaný za profesora v obore dejiny filozofie. 

 

 

E) NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL PROFESOR V ODBORE HABILITAČNÉHO 

A INAUGURAČNÉHO KONANIA DEJINY FILOZOFIE 

 

Inauguračná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 

Inauguračná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií UPJŠ v Košiciach týkajúcich sa vedeckej, 

pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a prednesenej 

inauguračnej prednášky konštatuje, že uchádzač doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD., spĺňa všetky 



podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými 

predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania dejiny filozofie. 

 

Na základe uvedeného inauguračná komisia odporúča predsedníčke Vedeckej rady 

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť návrh  na 

udelenie titulu profesor doc. PhDr. Štefanovi Juskovi, PhD., v odbore habilitačného 

a inauguračného konania dejiny filozofie. 

 

 

Košice 8. 10. 2021 

 

Členovia inauguračnej komisie:  

 

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. – predseda  .................................................... 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.    .................................................... 

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.     .................................................... 

prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.    .................................................... 

 


