prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. (*1. 12. 1931)
Vzdelanie
1966
1952–1954
1950–1952
1950

FIF UK v Bratislave (PhDr.)
FF UK v Prahe
Vysoká škola politických a hospodárskych vied v Prahe
gymnázium v Bratislave

Životopis
Prehľad zamestnaní:
2002–2016
1998–2002
1998–2006
1991–1992
1990–1992
1989–1990
1990–1991
1992–1998
1990–1996
1989
1982–1989
1977–1982
1976–1977
1970–1976
1970
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1962–1966
1962
1957
1957–1962
1956–1957
1954–1956

profesor politológie na Vysokej škole sociálnych a ekonomických vied a UK v Bratislave
profesor na katedre politológie UK v Bratislave
poradca predsedu vlády M. Dzurindu a podpredsedu vlády pre ľudské práva
kancelár prezidenta ČSFR pre Slovensko
poslanec SNR, člen Predsedníctva SNR
poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
rektor UK (19.1.1990 -31.1.1991)
vedúci UNESCO – centrum pre výchovu k ľudským právam na UK
zakladateľ a vedúci Katedry politológie FIF UK
predseda Federálneho úradu pre tlač a informácie pri Vláde národného porozumenia
dokumentarista v Urbione
perzekvovaný a vyšetrovaný ŠtB, robotník podniku Vodné zdroje, Labora a i.
pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave
dokumentarista Novinárskeho študijného ústavu v Bratislave
prepustený zo zväzku UK
profesor Katedry filozofie FIF UK
vedúci Ideologického oddelenia ÚV KSS (október 1968-marec 1969)
mimoriadny profesor Katedry filozofie FIF UK
docent Katedry filozofie FIF UK
vedúci Katedry dejín historického materializmu na PRIF UK
docent filozofie FIF UK
dosiahol hodnosti CSc
odborný asistent katedry dejín filozofie a logiky FIF UK v Bratislave
referent pre výuku marx. filozofie Ministerstva školstva v Prahe
interný ašpirant FIF UK v Prahe

Filozof, politológ, vysokoškolský pedagóg. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa špecializoval na
marxistickú teóriu poznania, v ktorej patril k popredným československým teoretikom. Svoju analýzu
gnozeologickej problematiky postavil na novej, originálnej koncepcii, ktorá prekonala dovtedy prevládajúcu
dogmatickú interpretáciu teórie odrazu. Venoval sa však aj filozofickému rozboru základných otázok
riadenia spoločnosti, skúmal teoretické a praktické predpoklady politiky a poukázal na možnosti pre
vytvorenie politickej vednej disciplíny – politológie. V čase svojho prvého pôsobenia na univerzite zaviedol v
rokoch 1959–1962 na filozofickej fakulte prvý systematický kurz teórie poznania v republike. Pre študentov
a ašpirantov PRIF vypracoval koncepciu výučby filozofie pre prírodovedcov. V posledných rokoch sa zameral

na teóriu ľudských práv a otázky národnostných menšín.
V roku 1977 bol jedným z troch slovenských signatárov Charty 77. Aktívne sa podielal na disidentských a
samizdatových aktivitách, konkrétne na vydávaní periodika OBSAH, v rámci stretávania Kvartálu (skupina
intelektuálov, prevažne spisovateľov), na Slovensku Fragment. Organizoval bytové semináre a stretnutia.
V roku 1981 bol uväznený v súvislosti s kauzou „kamión. Po dvoch týždňoch bol z vyšetrovacej väzby
prepustený. V roku 1989 bol uväznený druhýkrát, tzv. kauza bratislavská päťka. Prepustený bol po dva a pol
mesiaca, koncom októbra 1989.
Od roku 1989 veľa publikoval v masmédiách, napriek pracovnému a verejnému nasadeniu. Tvorba
postupne vychádza knižne ako Výber z diela (Kaligram).

Vyznamenania
2001 Rad L. Štúra I. triedy od prezidenta R. Schustera
2001 maďarské štátne vyznamenanie Magyar Koztarsasági Érdemrend Kozépkereszije
od maďarského prezidenta
2001 Cenu za otvorenú Európu od Nadácie Š. Máraiho (slovensko-maďarské vzťahy)
2003 Rad TGM od prezidenta Václava Havla
2006 Plaketu prezidenta M. Kováča (k 75. nar.)
2011 Cena za významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, od
podpredsedu vlády SR pre ľudské práva.
2012 Petöfiho cena od Central European Peoples v Budapesti
Okrem toho vlastní bohatú zbierku zlatých, strieborných, bronzových medailí Univerzít, fakúlt, Rozhlasu a
Televízií a iných inštitúcií, s ktorými spolupracoval.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:
Predseda Vedeckej rady povereníctva SNR pre kultúru a informácie, člen Československej spoločnosti pre
šírenie politických a vedeckých poznatkov, člen Vedeckého kolégia pre filozofiu, sociológiu, psychológiu a
pedagogiku pri SAV, člen Vedeckého kolégia SAV pre sociológiu a politológiu, člen Vedeckej rady
ministerstva kultúry a informácií, člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UK v Prahe, člen Vedeckej rady
UK, člen Vedeckej rady FIF UK, člen Akreditačnej komisie SR, IUS PRIMI VIRI v Ríme, člen redakčnej rady
časopisu Filozofia, člen edície Filozofické aktuality pri VPL, člen edície Otázky dějin pri vydavateľstve
Svoboda.

Tvorba
2013
2000
1998
1997

Kusý, M. Politika a inštitúcie, Kalligram, Bratislava
Kusý, M., Šimečka, M.: Veľký brat a Veľká sestra. Bratislava, NMŠ
Čo s našimi Maďarmi? Bratislava, Kalligram
Szlovák leszek, Szlovák vagyok. Bratislava, Kalligram

1991 Eseje. Bratislava, Archa
1990 Na vlnách Slobodnej Európy. Bratislava, Smena
1990 Závadné písomnosti. Bratislava, Avízo
1980 Protesty, sťažnosti a iné závadné písomnosti. Praha, Edice Petlice (samizdat)
1984 Kusý, M., Šimečka, M.: Európska skúsenosť s reálnym socializmom. Toronto
1968 Inštitucionálna revolúcia. Bratislava, Socialistická akadémia
1967 Marxistická filozofia. Bratislava, VPL
1966 Filozofia politiky. Bratislava, VPL
1964 Umenie a poznanie. Bratislava, VPL
1962 O vzťahu teórie a praxe. Bratislava, Osveta
1962 O vzťahu telesnej a duševnej práce. Bratislava, VPL
1962 Marxistická teória poznania. Bratislava, VPL
1961, 1963 Úvod do filozofie. Bratislava, Osveta

Rozhovor z roku 2008
http://domov.sme.sk/c/3671101/miroslav-kusy-marxizmus-ma-svoje-pravo-na-existenciu.html

