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Z obsahu: 
• Projektu ERQUAM po roku 
• Pedagogická fakulta 

zriadila sekciu amerikanistiky 
• Nové pohľady 

na zdravotne postihnutých študentov 
• Profesor J. Bakoš prednášal 

o metamorfózach intelektuála 
• Prví absolventi biomedicínskej fyziky 
• Diskutujeme o osobnosti 

vysokoškolského pedagóga 
• Desatoro v novom tisícročí 
• O novej koncepcii maturitných skúšok 
• Z 60-ročnej histórie PRIF UK 
• Vzniklo gigantické dielo — 

Princípy internej medicíny 
• Stála výstava v Inštitúte judaistiky UK 
• Marcová strana študentov žurnalistiky 

Juhoslovanský prezident Dr. Vojislav Kostu
nica počas svojej prvej oficiálnej návštevy Slo
venskej republiky navštívil dňa 26. februára 2001 
Univerzitu Komenského, aby tu predniesol svoje 
úvahy o súčasnej politickej situácii v juhovýchod
nej Európe. Slávnostné prijatie vzácneho hosťa sa 
konalo v Rektorskej sieni UK za prítomnosti pod
predsedu vlády L. Fogaša, ministra zahraničných 
vecí SR E. Kukana, veľvyslanca ZJR v SR M. Ko-
pečniho. diplomatov, akademických hodnostárov, 
študentov ako aj ďalších hostí. 

V slávnostnom príhovore rektor UK prof. F. De
vínsky vyzdvihol snahy Dr. V. Koštunicu o pozitív
ny politický vývoj v krajine a o nastolenie mieru 
a demokracie v celom juhovýchodnom regióne, 
a na znak úcty mu odovzdal Památnú medailu UK. 

V svojej prednáške Juhoslávia a regionálne a eu
rópske integrácie Dr. V. Koštunica poukázal na 
politické zmeny v krajine, ktoré znamenajú velVy 
krok vpred na ceste k slobode a demokracii a sú 
významné pre celú juhovýchodnú Európu. Zdô
raznil, že jeho krajina teraz získala šancu plne sa 
začleniť do európskych demokratických, reform
ných a integračných procesov a prispieť k stabili
te a mieru na Balkáne. Zároveň však upozornil na 
pretrvávajúce prejavy albánskeho terorizmu a na
cionalistických ambícií, ktoré destabilizujú život v ce
lom regióne a môžu vyvolať na Balkáne novú vojnu. 

J E. juhoslovanský prezident V. Koštunica bol 
v poradí siedmou hlavou štátu, ktorá od roku 1989 
navštívila Univerzitu Komenského. Blahoželanie patrí novým profesorom Univerzity Komenského 

Prezident SR Rudolf Schuster odovzdal dňa 15. februára 2001 na Bratislavskom hrade 
vymenovacie dekréty 33 novým vysokoškolským profesorom. Medzi nimi aj siedmim členom 
profesorského zboru našej Alma mater: 

Prof. PhDr. Anton HERETÍK, CSc., odbor psychológia z Filozofickej fakulty UK, 
Prof. MUDr. Dušan MEŠKO, PhD., odbor vnútorné choroby z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 
Prof. RNDr. Eva MIADOKOVÁ, DrSc., odbor genetika z Prírodovedeckej fakulty UK, 
Prof. RNDr. Ivan ORSZÁGH, DrSc., odbor zoológia z Prírodovedeckej fakulty UK, 
Prof. PhDr. Soňa SZOMOLÁNYIOVA, CSc., odbor politológia z Filozofickej fakulty UK 
Prof. RNDr. Daniel VLČEK, DrSc., odbor genetika z Prírodovedeckej fakulty UK. 

V mene novovymenovaných profesorov vystúpila s ďakovným prejavom prof. S. Szomolányiova 
Okrem iného povedala: 

„Veda nás učí pochybovat, neveriť v absolútne pravdy. Vieme, čo všetko ešte nevieme. Ani existujú
ce znalosti však nie sú využité pri správe veci verejných. Sociálne naklady nutných štruktúrnych 
zmien by napríklad mohli byt menšie, keby sa v konflikte záujmov častejšie presadia moc o^renýc" 
poznatkov. Politici, a nielen u nás, sa len pomaly učia načuvaf hlas vedcov a odborníkov. Zbystria 
obyča/ne sluch až v stave ohrozenia - napr. „šialenými kravami", ochudobneným uránom či ekologic
kými katastrofami. Bohužiaľ, nám sa nepodarilo pres\'edčif strategicke e%. že dnešny stav škcst\a 
a vedy je pre Slovensko väčším ohrozením ako choroba . šialených kra\ V.rus polo\'zdeianosi ešte 
nikto neidentifikoval ako priamu príčinu úmrtia 

Riešením však nie je Platónov „filozof na tróne". Poznanie samé o sebe negarantuje ab, -eho nos-
teľ ten trón nezneužil. Historicky je overené, že najlepšou obranou pred zneužívaním moci а* г a, 
efektívnym korektívom omylov je slobodná sutaž ideí a politických eh t delba moci a e kontem -a* 
povedané, žiadna z moci, ani moc poznania, nemä nárok byť absolutna. O to рюапе š a e ich spc-^-
práca v duchu „ win-win" strategie, pri ktorej niet porazených. Je preto pre nas \ elkou vyzvrx. a ŕ .  
sme spo/enim znalosti a politickej moci zastav ili hrozi\y umk mozgov a p.nspe k tomt ab) živor na 
Slovensku bol hoden aj návratu z vyspeleho sveta 
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Univerzitu Komenské
ho navštívil dňa 31. ja
nuára 2001 peruánsky 
velvyslanec Javier Pau-
linich. Po prijať u rekto
ra UK pro! F. Devín
skeho sa odobral na Ka
tedru romanistiky FIF 
UK, kde sa za prítom
nosti dekana fakulty doc. 
L Kiczka stretol s pra
covníkmi Katedry, pre
zrel si Hispánsku knižni
cu a venoval jej sadu 
knih a odborných publi
kácií. Centrum pre hospodársky rozvoj, mimovládna nezisková organizácia, 

vydalo v spolupráci s Rozvojovým programom OSN Národnú správu 
o ľudskom rozvoji SR 2000. Prezentácia správy sa uskutočnila dňa 
19. februára 2001 v Auditóriu Maximum PRAF UK za prítomnosti pred 
staviteľov editorských organizácií a odbornej verejnosti. Na podujatí, ktoré 
uviedol prorektor UK doc. I. Ostrovský, bola prítomná aj velVyslankyňa Ra
kúskej republiky v SR J.E. G. Matznerová. 

Text Národnej správy je prístupný na adrese www.cphr.sk/und.htm 

Rektora Sliezske) univerzity v Ka-
towiciach prof. hab. Tadeusza Slawe-
ka, ktorý je odbomiVom na dejiny an
glickej a americkej literatúry, na kom-
parastiku a translatológiu. privítal dňa 
28 februára 2001 na pôde Univerzity 
Komenského rektor UK prof. F. Devín
sky. V popoludňajších hodinách rek
tor partnerskej univerzity vystúpil na 
FIF UK s prednáškou na tému Wiliam 
Blake and the Politics of Friendship 
Podujatie v spolupráci s UK pripravil 
Poľský inštitút v Bratislave 

Z r o k o v a n i a  Kolégia  rektora U K  
Zasadnutie Kolegia rektora UK, ktoré м konalo dna 14. február a 2001 

v Bratislave, viedol rektor UK prof. F. Devínsky. Hlavným bodom rokovania 
bol návrh rozdelenia rozpočtu UK na rok 2001. 

Kolégium rektora UK prerokovalo návrh ročného rozdelenia rozpočtových 
prostriedkov UK fakultám a súčastiam a konštatovalo, že návrh spĺňa po
žiadavky kritérií ročného rozdelenia rozpočtových prostriedkov v plnom roz
sahu tak, ako boli schválené KR UK a AS UK. Kolégium preto návrh schválilo 
a odporučilo rektorovi UK, aby po prerokovaní v AS UK bol rozpočet rozpí
saný na fakulty a ostatné súčasti UK. 

V tejto súvislosti Kolégium rektora UK konštatovalo, že objem pridelených 
prostriedkov vo všetkých častiach rozpočtu je nedostatočný a ohrozuje plnenie 
hlavných úloh UK a jej súčastí. Členovia Kolégia preto požiadali rektora UK, 
aby na túto skutočnosť upozornil MŠ SR, MF SR a predsedu vlády SR 
a požiadal o zvýšenie rozpočtu vo všetkých položkách, v ktorých má UK a jej 
súčasti deficit. Zároveň Kolégium upozornilo, že nový spôsob delenia roz
počtových prostriedkov z úrovne MŠ SR na vysoké školy významne po
škodzuje UK, a to predovšetkých v oblasti sociálnych služieb, a môže mat 
devastujúci účinok na stabilitu UK. 

Kolégium rektora UK sa taktiež zaoberalo Návrhom zákona o vysokých 
školách. Vzhľadom na oneskorené zverejnenie dôvodovej správy odporučilo 
požiadať ministra školstva SR, aby sa termín pripomienkovania predĺžil naj
menej do 22. marca 2001. (jh) 

Z a s a d a l  A k a d e m i c k ý  s e n á t  U K  

Akademický senát UK rokoval dňa 21. februára 2001 pod vedením 
predsedu A S  UK doc. F. Gahéra. 

AS UK súhlasil s návrhom rektora UK na menovanie doc. RNDr. Pavla 
Súru, CSc., za prorektora UK pre vzdelávaciu činnost na ďalšie funkčné ob
dobie a s jeho menovaním za člena VR UK. 

AS UK prerokoval návrh rektora UK na ročné rozdelenia rozpočtových 
prostriedkov fakultám a súčastiam pre rok 2001 a konštatoval, že návrh 
spĺňa požiadavky kritérií ročného rozdelenia rozpočtových prostriedkov 
v plnom rozsahu tak, ako boli schválené AS UK. AS UK návrh rozdelenia 
ročných rozpočtových prostriedkov schválil a požiadal rektora o jeho roz 
písanie na fakulty a ostatné súčasti UK. Zároveň sa stotožnil so stano 
viskom Kolégia rektora UK, ktoré poukázalo na nedostatočný objem pri 
delených rozpočtových prostriedkov na rok 2001 vo všetkých častiach a s ná
slednými navrhovanými krokmi 

Zaoberal sa tiež návrhom zákona o VŠ a prijal uznesenia, ktoró su 
obsahom mimoriadneho marcového čísla spravodaja Naša univerzita. 

Oh) 

Rektor Univerzity Komenského prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., 
a starosta Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Andrej Ďurkovsky 
podpísali dňa 2. februára 2001 dohodu o spolupráci pri riešení 
a realizácii športovo-rekreačného centra Lafranconi. Centrum bude po
skytovať možnosť aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov Bra
tislavy a súčasne bude slúžiť i pre potreby výchovno-vzdelávacieho pro
cesu FTVŠ UK. 

Rektor UK prof. F. Devínsky slávnostne odovzdal dňa 20. februára 
2001 univ. prof. Dr. Karlovi Schwarzovi Dekrét č. 010, ktorým mu pri
znal titul „hosťujúci profesor" na dobu jeho vedecko-pedagogického 
pôsobenia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. 

Univ. prof. Dr. Karl Schwarz z Evanjelickej teologickej fakulty viedenskej 
univerzity bude na EBF UK každý mesiac jeden deň prednášať cirkev
né právo a cirkevné dejiny, kde je významným odborníkom. Zároveň bude 
na fakulte viesť novozriadený Inštitút cirkevných dejín pre oblasť Dunaja 
a Karpát. 

V súčasnosti prof. Karl Schwarz je vedúcim referátu pre protestantský 
kult na spolkovom Ministerstve pre vzdelanie, vedu a kultúru Rakúska, vo 
funkcii na úrovni ministerského radcu. Z jeho iniciatívy bola v novembri 
2000 premiestnená knižnica Inštitútu pre cirkevné dejiny oblasti Dunaja 
a Karpá z Viedne do Bratislavy, pod správu EBF UK. Prof. Karl Schwarz je 
tiež odborníkom na cirkevné dejiny slovenských evanjelikov, špecializuje 
sa a publikuje historické štúdie najmä o Jánovi Kollárovi a Karolovi Kuz-
mánym. Prispel k tomu, že práve týmto osobnostiam, ako niekdajším pro
fesorom viedenskej univerzity, boli pred časom odhalené v átriu budovy 
viedenskej univerzity, na veľmi čestnom mieste, pamätné tabule. 
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Projekt ERQUAM a výzva pre zmeny v systéme hodnotenia kvality 
na vysokých školách v Slovenskej republike 

Univerzita Komenského rieši projekt T E M P U S  UM JEP „Europeizácia mechanizmov hodnotenia kvality v Slovenskej republike" 
pod vedením kontraktora doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc., a koordinátorky PhDr. Daniely Drobnej. 

Projekt j e  predovšetkým zameraný n a  vy
užívanie mechanizmov hodnotenia kvality 
pre strategické smerovanie univerzít, a k o  
a j  n a  hľadanie východísk pre úpravu vnú
tornej a vonkajšej legislatívy vysokých škôl. 

Vytvára tak základňu pre konsolidáciu kom
ponentov, ktoré s ú  dôležité pre riadenie 
a ďalšie smerovanie univerzít. 

V projekte sú partnermi slovenské uni
verzity rôzneho typu a s rôznou mierou skú
seností z oblasti hodnotenia kvality a prípra
v y  strategických plánov. S ú  to: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Trnavská uni
verzita, Technická univerzita v o  Zvolene, 
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, 
Prešovská univerzita, Ekonomická univerzi
ta a Vysoká škola múzických umení  v Bra
tislave. Okrem toho sú účastníkmi projektu 
Ministerstvo školstva SR, Akreditačná komi
sia vlády SR, Rada vysokých škôl S R  
a Slovenská rektorská konferencia. Z o  za
hraničia participujú Univerzita v Limericku, 
Univerzita vAve i re,  Institute of Technology 
vTallaghte-Dubline a National Council  for 
Educational Awards (Národná rada pre ude
ľovanie diplomov a certifikátov z o  vzdelania 
v írsku). 

Rozhodujúcim prvkom v prvom roku rie
šenia projektu okrem študijných návštev 
zahraničných partnerských inštitúcií bolo: 
-vypracovanie sebahodnotiacich správ slo

venských univerzít a 
-p i lo tné  návštevy expertných tímov zlože

ných z o  zástupcov partnerských inštitúcií 
a kontrahujúcej inštitúcie - Univerzity Ko
menského. 
Pilotné návštevy boli optimálnou príleži

tosťou pre získanie nových skúseností o po

stupoch externej inštitucionálnej evaluácie 
podľa praktík využívaných v krajinách Eu
rópskej únie. Sebahodnotiace správy vy
pracúvali partnerské inštitúcie podľa modi
fikovaného návodu CRE,  spracovaného n a  
Univerzite Komenského. 

Sumarizácia výsledkov z pilotných náv
štev a ich celkové hodnotenie boli pred
metom seminára, ktorý sa uskutočnil 
začiatkom decembra 2000 v Modre-Har-
mónii. Účasť prijali prezident Slovenskej rek
torskej konferencie prof. Ing. Milan Dado, 
CSc., podpredseda Akreditačnej komisie 
prof. Ing. Pavol Návrat, CSc., a riaditeľ Od
boru vysokých škôl MŠ S R  doc. Ing. Peter 
Plavčan, CSc. 

Závery z o  seminára možno zhrnúť do 
troch nasledovných bodov: 

1. Posun zodpovednosti univerzít z a  hod
notiaci proces a využívanie výsledkov seba-
hodnotenia ako iniciatívy n a  ďalší rozvoj 
v súlade s misiou - poslaním vysokej školy. 
Evaluačný proces treba chápať v celom 
kontexte hlavných úloh danej inštitúcie, nie
len pedagogickej a vedeckovýskumnej čin
nosti, ale a j  v o  vzťahu k riadeniu, hospo
dáreniu a transparentnosti prezentovaných 
výsledkov voči širokej verejnosti. 

2. Externá evaluácia b y  mala objektivizo
vať pohľad, ktorý si daná inštitúcia vytvorila 
v procese sebahodnotenia. Účasť zahranič
ných odborníkov a odborníkov z mimouni-
verzitného prostredia j e  mimoriadne cenná, 
pretože pomáha prekonať subjektívne, úzko 
rezortné a národné hľadiská a reflexie n a  
hodnotenú inštitúciu a napomáha prispôso
beniu procedúr a metód pre zabezpečenie 

kvality podľa poslania a hlavných cieľov da
nej inštitúcie, zaangažovaniu rôznych sub
jektov a vytváraniu tvorivej, nezávislej, ale 
súčasne zodpovednejšej klímy v o  vysoko
školských inštitúciách. 

3. Akreditácia, a k o  proces posudzovania 
spôsobilosti danej vysokoškolskej inštitúcie 
konať štátne skúšky, uskutočňovať habili
tačné konanie a konanie n a  vymenovanie 
profesorov a ďalšie úkony podľa súčasných 
právneho stavu v o  vysokoškolskom vzde
lávaní, b y  s a  mala odčleniť o d  procesu eva
luácie z hľadiska procesuálnej, personálnej 
exekutívnej a významovej stránky tohto pro
cesu. Pochopiteľne pri akreditácií je nevyh
nutné použiť výsledky evaluačného procesu 
najmá pri verifikácii analytických údajov, kva
litatívnych i kvantitatívnych indikátorov, ktoré 
sa používajú aj v procese evaluácie. 

Zvyšovanie dôveryhodnosti našich vyso
koškolských inštitúcií m á  nesmierny význam 
pre rozširovanie medzinárodnej spolupráce 
zvyšovanie počtu zahraničných študentov na 
našich univerzitách a uznávanie dokladov 
o štúdiu a absolvovanom vysokoškolskom 
vzdelaní jednak pre skvalitňovanie a roz
širovanie mobility študentov, a k o  aj pre ich 
uplatnenie n a  medzinárodnom trhu práce 
Proces akreditácie a evaluácie môže uľahčiť 
transparentné postavenie našich vysoko
školských inštitúcií a zvýšiť ich kredibilitu 
v širšom európskom kontexte. J e  to však 
možné len z a  predpokladu, ž e  aj metódy, 
ktoré pre dané procesy budeme využívať, 
budú zodpovedať v širšej miere európskej 
„best practice". 

Daniela Drobná, koordinátor projektu 

Americký velvyslanec Carl Spielvogel 
sa stal prvým čestným poslucháčom amerikanistiky na UK 

Z iniciatívy vedúceho sekcie amerikanistiky na Katedre anglického jazyka 
a literatúry Pedagogickej fakulty UK PhDr. Jána Bajánka, CSc., uskutočnilo 
sa dňa 24. januára 2001 pracovné stretnutie amerického velVyslanca 
v SR Carla Splelvogla a kultúrneho atašé velVyslanectva Gregory Orra 
s vedením PDF UK. Cieľom stretnutia bolo oboznámif hostí s obsahovou 
koncepciou novozriadenej sekcie amerikanistiky na Katedre anglického jazy
ka a literatúry PDF UK. 

V úvodnom slove oboznámil dekan PDF UK prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., 
amerického velVyslanca s poslaním, obsahom a celkovým zameraním fakul
ty. Prodekan pre zahraničné vzťahy prof. PhDr. Richard Repka, CSc., pred
stavil obsah štúdia na Katedre anglického jazyka a literatúry a poukázal na 
nevyhnutnosť zriadenia špecializovanej sekcie amerikanistiky z pohľadu pe
dagogického a vedeckovýskumného. 

Vedúci sekcie amerikanistiky PhDr. Ján Bajánek, CSc., prezentoval obsa
hovú koncepciu štúdia amerikanistiky, ktorého cieľom je prispieť k praktickej 
profesionálnej a plnovýznamovej medzicivilizačnej komunikácii medzi Slo
venskom a USA. Štúdium bude obsahovať tieto základné kurzy: Úvod do ci
vilizácie USA, Americký jazyk, Dejiny USA, Systém vlády USA, Geografia 
USA, Americký biznis a ekonomika, Americká literatúra, Školský systém 
USA, Americká filozofia. 

J. E. Carl Spielvogel privítal a ocenil predstavenú koncepciu rozvoja ameri
kanistiky a na vlastnú žiadosť stal sa jej prvým čestným poslucháčom. Rov
nako na vlastnú žiadosť sa druhým čestným poslucháčom stal kultúrny ata
šé amerického velVyslanectva Gregory Orr. 

Vo svojom príhovore poukázal americký velvyslanec na význam školstva, 
kultúry a umenia v tranzitívnej etape rozvoja slovenskej spoločnosti. Zdô

raznil, že sú to práve vysoké školy, kultúra a umenie, ktoré sú predvojom 
zásadných spoločenských zmien. Tieto inštitúcie vytvárajú kultúmo-vzde-
lávaciu, multiplikačnú civilizačnú bázu, ktorá má byť nielen východiskom, aie 
aj aktívnym nositelom spoločenských zmien. V tomto kontexte vysoko oceri" 
zriadenie sekcie amerikanistiky na Katedre anglického jazyka a literatury 
PDF UK ako významný inštitucionálny a obsahový krok k vzájomnému po
znávaniu hodnôt slovenskej a amenckej spoločnosti 

Pri tejto príležitosti americký velvyslanec položil aj základný kameň budo
vania nových knižničných zdrojov amerikanistiky pre oblasť kurzov z ame
rického biznisu a ekonomiky, keď venoval sekcii amerikanistiky deväť 
knižných titulov z oblasti vizionárskej teórie a praxe riadenia manažérskych 
a učebných procesov. Tituly týchto kníh, ktoré sa zaoberajú problematikou 
koncepčného riadenia a spravovania pracovných procesov, vrátane učeb
ných, explicitne naznačili, čo by malo byť aefom vzdelávania v amenkanis-
tike absolvent všestranne jazykovo a obsahovo pripravený riešiť profe
sionálne problémy spojené s úspešným riadením učebneho procesu, 
ako pružného Interdisciplinárneho modelu medzicivilizačnej komuniká
cie, aplikačne vhodného aj pre dalšie oblasti rozvoja systému školstva 
medzinárodnej diplomacie a medzinárodných vzťahov. 

Na záver pracovného stretnutia sa Carl Spielvogel zapísal do Pamatnei kn 
hy fakulty a prisľúbil rozvoju amenkanistiky všestrannú postupnú pomoc pri 
budovaní knižničných a dalších študijných zdrojov a personálnom zabez
pečovaní učebného procesu, aj formou intenzívneho využívania Fulbngtov+ю 
výmenného programu pre učiteľov. 

PhDr. Ján Bajánek, CSc., vedúci sekcie amerikanistiky 
Katedra anglického jazyka a literatury PDF UK 
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O d  školského roka 2000/2001 pôsobia  takmer n a  všetkých vysokých školách v Slovenskej  republike, a teda a j  n a  fakultách 
Univerzity Komenského v Bratislave, koordinátori pre prácu s o  študentmi s o  zdravotným postihnutím (dálej ZP).  V tejto súvislosti 
s a  uskutočnil  v dňoch 16. a 17. februára 2001 v rámci britsko-slovenského programu  „Developing High Quality Policy a n d  
Provision for  Students with Disabilities In Universities" seminár na tému „Koordinátor pre prácu s o  študentmi s o  
zdravotným postihnutím na fakulte. Jeho miesto, úlohy a kompetencie." 

Študenti so zdravotným postihnutím na vysokých školách - nnvé pohľady 
Seminár otvoril riaditeľ Britskej rady na Sloven

sku pán Jim McGrath a dekan Fakulty matemati
ky, fyziky a informatiky UK doc. RNDr. Ľudovít 
Fischer, CSc. Cieľom seminára bolo: 

1. oboznámenie sa s riešením problematiky 
zabezpečenia štúdia postihnutých najmä v Spo
jenom kráľovstve Velká Británia a Severné Irsko, 

2. charakteristika postavenia a úloh koordi
nátora v procese prijímania uchádzačov na vy
sokoškolské štúdium, ako aj v procese vzdelá
vania študentov so zdravotným postihnutím na 
Slovensku, 

3. analýza skúseností absolventov vysokých 
škôl so zdravotným postihnutím zo štúdia a oblas
ti presadenia sa na trhu práce na Slovensku, 

4. vypracovanie pripomienok a návrhov z oblas
ti zabezpečenia podmienok vzdelávania štu
dentov so zdravotným postihnutím do novo pri
pravovaného zákona o vysokých školách. 

Program seminára ponúkal možnosti výmeny 
informácií a prvých skúseností medzi zástup
cami jednotlivých vysokoškolských vzdeláva
cích inštitúcií. Na niektorých fakultách začínajú 
venovať tejto problematike systematickú pozor
nost. Informácie o podmienkach pre ZP študen
tov a uchádzačov zapracovali do fakultných 
ročeniek (napr. Fakulta architektúry STU, Peda
gogická fakulta UK), alebo majú vlastné pravid
lá, ako postupujú v prípade takéhoto uchádza
ča/študenta. 

Prieskum, ktorý Podporné centrum pre zra
kovo postihnutých študentov UK v rámci tohto 
projektu v roku 2000 realizovalo, ukázal, že na 
fakultách prakticky neexistuje evidencia študen
tov s postihnutím. Na 71 fakultách, ktoré sa do 
prieskumu zapojili, registrujú 210 študentov so 
ZP, čo predstavuje 0,29 % z celkového počtu 
študentov týchto fakúlt. 

Vlastný prieskum o počtoch študentov so ZP 
si na svojich fakultách urobila Trnavská univer
zita. Pri zápise do ročníka dostali študenti 1. až 

3. ročníka písomnú informáciu o programe pod
pory štúdia ZP zo strany univerzity a študenti so 
ZP boli vyzvaní, aby sa obrátili na koordinátora. 
Výsledkom cielenej informácie bolo, že zistené 
počty študentov so ZP sa radikálne líšili od 
počtov, ktoré v rámci prieskumu, realizovaného 
v celoslovenskom meradle Podporným centrom 
pre zrakovo postihnutých, uvádzali jednotlivé fa
kulty. Napríklad Pedagogická fakulta TU v pr
vom prieskume uviedla, že neevidujú žiadneho 
študenta s postihnutím, v druhom prieskume sa 
prihlásilo 12 študentov (2,85%). 

Aj táto skutočnosť potvrdzuje skúsenosti veľ
kej časti študentov a absolventov vysokých 
škôl, že škola im z rôznych dôvodov nedokáže 
vytvoriť pre štúdium rovnocenné podmienky v po
rovnaní s podmienkami ich zdravých kolegov, 
hoci vo všeobecnosti majú na ne zo zákona 
nárok. 

V súčasnosti na UK študuje 38 študentov 
so zdravotným postihnutím, najviac na Práv
nickej fakulte UK (11). Vôbec najčastejšími 
zdravotnými postihnutiami u študentov UK 
sú rôzne stupne zrakového postihnutia (15). 

Nepovažujte moje postihnutie za nedostatok 
Ste to vy, kto ma považuje za bezmocného 

Odkladanie riešenia tohto problému legislatív
nymi prostriedkami sa neraz zdôvodňuje pred
pokladom humánneho a individuálneho prístu
pu akademických funkcionárov a pedagógov 
k postihnutým. Obyčajne to tak v praxi aj fun-
guie. 

Študenti by sami však mohli uvádzať nespo
četné množstvo príkladov - a skúsenosť Pod
porného centra to v nejednom prípade potvr
dzuje - kedy museli opakovane, od semestra 
k semestru, počas dlhých rokov vysvetľovať, 
zdôvodňovať, obhajovať a prosiť o pochopenie. 
Boli odkázaní na „dobrú vôľu", udeľovanie výni
miek.... 

Rešpektujte ma, pretože rešpekt predpokladá 
rovnoprávnost 

Legislatívne riešenie problematiky zabezpe
čenia podmienok štúdia je východiskom pri 
uplatňovaní práva na vzdelanie u llidí so zdra
votným postihnutím. Preto aj na záver seminára 
pre koordinátorov boli sformulované pripomien
ky k návrhu zákona o vysokých školách Účast
níci navrhujú legislatívne upraviť: 

- vytvorenie zvláštneho fondu pre vysoké školy, 
ktorý bude slúžiť na zabezpečenie podmienok 
štúdia ZP, 

- povinnosť vysokej školy vytvárať podmienky 
pre štúdium ZP s ohľadom na ich špeciálne 
študijné potreby - bez znižovania požiadaviek 
na ich študijný výkon. 

- prednostné akceptovanie uchádzačov o štú
dium so ZP, ktorí vyhoveli prijímacím pod
mienkam 

Takéto ustanovenia by nadvazovali na naše 
právne normy, ktoré upravujú integrované vzde
lávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami Sú opodstatnené, pretože 
občania so zdravotným postihnutím maju 
obmedzené možnosti prípravy na povolanie na 
stredných školách Ich situácia je rovnaká aj pn 
uchádzaní sa o vysokoškolské študium 

Predkladaná zákonná úprava by umoiŕula bez 
falošnej humanity bez charitatívneho prístupu 
alebo permanentného uvažovania v rovine vym 
miek a nevyhnutnosti „prispôsobovania" vytvá
rať podmienky, ktoré budú vyhovovať všetkým 
študentom. Teda nie odvolávať sa na platný 
štandard, ale vytvárať štandard vo vzťahu k mož
nostiam a potrebám všetkých študentov, aj štu
dentov so zdravotným postihnutím. Tak si títo 
budú môcť rovnocenne so svojimi zdravými ko
legami plniť svoje študijné povinnosti a uplat
ňovať svoje študentské práva. 

Koordinátori pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi na fakultách Univerzite Komenského v Bratislave: 

Lekárska fakulta UK 

doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc. 
Psychiatrická klinika, 
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 
tel.: 07/52923044 

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 

PhDr. Milina Bubeníkové 
Záhorského 2, 036 45 Martin 
tel: 0842/4238167, fax: 0842/4134807 
e-mail: bubenikova@dean4.jfmed.uniba.sk 

Právnická fakulta UK 

doc, JUDr. Vladimír Čečot, CSc. 
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16 
tel.: 07/52924200, fax: 07/52966126 
e-mail: ktpkk@flaw.uniba.sk 

Farmaceutická fakulta UK 

Ing. Jana Zábojníkové 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 
tel.: 07/ 50259453, fax: 07/ 55572065 
e-mail: so@fpharm.uniba.sk 

Filozofická fakulta UK 

PhDr. Milica Schraggeová, CSc., 
Katedra psychológie 

PhDr. Mária Potočárová, 
Katedra pedagogiky 
Gondova2, 818 01 Bratislava 16 
tel.: 07/59339167 
e-mail: Milica.Schraggeova@fphil.uniba.sk 

Prírodovedecká fakulta UK 

PhDr. Milan Veselský, CSc. 
Mlynská dolina, 842 1 5 Bratislava 4 
tel.: 07/ 60296331 
e-mail: veselsky@nic.fns.uniba.sk 

Pedagogická fakulta UK 

PaedDr. DarinaTarcsiová, CSc., 
Katedra pedagogiky sluchovo postihnutých 
Račianska 59, 813 34 Bratislava 1 
tel.: 07/ 63838064, fax: 07/ 63838208 
e-mail: Darina.Tarcsiova@fedu.uniba.sk 

Fakulta managementu UK 

PhDr. Rozália Sulíková 
Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava 25 
tel.: 07/55566706, fax: 07/55566703 
e-mail: Rozalia.Sulikova@fm.uniba.sk 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

PaedDr, Elena Mendelová, CSc., 
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých 

Mlynská dolina , 842 48 Bratislava 4 
tel./fax: 07/ 65424862 
e-mail: mendelova@fmph.uniba.sk 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK 

doc. PhDr Milan Kips, CSc. 
Nábr. arm gen. L. Svobodu 9. 
814 69 Bratislava 1 
tel.: 07/54413624, kl.342 
e-mail: Kips@fsport.uniba.sk 

Římskokatolická cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta UK 

ThDr. Jozef HaIVo 
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1 
tel.: 0905/ 753230 

Evanjelička bohoslovecká fakulta UK 

Jozef Benka, PhD 
Bartókova 8, 811 02 Bratislava 1 
tel.: 07/ 62803951, fax: 07/62803951 
e-mail; sd@fevth.uniba.sk 

PaedDr. Elena Mendelová, CSc , 
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých 
študentov 

RNDr. Mária Holická, 
vedúca Pedagogického oddelenia RUK 
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Metamorfózy štatútu intelektuála 

Pod týmto názvom sa uskutočnila dňa 
21. februára 2001 v Aule UK dálšia z cyk
lu profesorských prednášok. Jej aktérom 
bol prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc. Hoci j e  
historikom umenia, potvrdil svoju povesť vy
nikajúceho prednášateľa a široko rozhľade
ného odborníka a skvele zvládol proble
matiku, o ktorej hneď v úvode opatrne po
znamenal, ž e  nie je  jeho doménou. Bola to  
téma, ktorá mohla osloviť podstatne širší 
okruh poslucháčov než s a  ich napokon usa
dilo v aule. Hoci si tentoraz nemôžme ťažkať 
n a  účasť, z o  známych tvárí tam boli tie isté 
ako n a  minulých prednáškach a stále sú 
fakulty, n a  ktorých o profesorské prednášky 
vari nikto nestojí. 

Prof. Bakoš pripravil zasvätený prehľad 
histórie vývoja roly intelektuála a jeho po
stavenia v spoločnosti počnúc starovekom 
až po začiatok 20. storočia. Predchodcom 
intelektuála bol mág, tvorca mýtov alebo 
básnik. V klasickom Grécku jeho štafetu pre
v z a l  m u d r c  a fi lozof, ktorý bo l  h ľ a d a č o m  
pravdy, bádateľom, krit ikom spoločnost i  
a bezvercom. V antike s a  z neho stal rétor 
až  politik. V ranom stredoveku boli intelek
tuálmi klerici - mnísi, ktorých špecializáciou 
bola gramotnosť a zhromažďovali poznatky, 
aby posilnili vieru. N a  mestskom spôsobe 
delby práce s a  potom zrodil mestský inte
lektuál a stal sa profesionálom - vychová
vateľom v slobodných umeniach, teda pro
fesionálnym učiteľom. Intelektuálna činnosť 
s a  zmenila n a  prácu - jej produktom boli 
znalosti a myšlienkové nástroje. N a  obhajo
vanie profesionálnych záujmov profesorov -
mešťanov vznikli univerzity, stali s a  akýmisi 
mocenskými centrami (vzdelanie s a  stalo 
zbraňou) a získali autonómiu. Profesori boli 
honorovaní a z a  štúdium s a  platilo, k ý m  s a  
nepresadil názor, ž e  znalosti sú darom bo
ž ím a ich predávanie j e  svätokupectvom. Po 

kríze koncom stredoveku bol však „ma
gister artium" nahradený humanistom, ktorý 
však bol viac literátom a mal ambície stať s a  
dvoranom. V t o m  období  však vznikla ve
decká metóda založená n a  experimen
tovaní a učenosť s a  mení  n a  vedu, zrodil s a  
vedec a vznikli velké objavy, ktoré drama
ticky ovplyvnili pokrok ľudstva. Vznikli však 
aj vedecké normy a vedecký étos. V e d a  s a  
sústredila n a  poznanie tajov pn'rody, č o  osta
lo motiváciou aj pre vedu súčasnosti. V ére 
osvietenstva s a  vedec stáva štátnym za
mestnancom a vznikajú akadémie. Štatút 
akademika m á  cveng šľachtica ducha. Ve
d a  s a  inštitucionalizuje a internacionalizuje 
a stáva s a  autonómnou, súčasne s a  však 
dostáva d o  konfliktu s ideológiou a politi
kou. V 19. storočí sú však akadémie už fab
rikami n a  vedu, zapojenými d o  služieb štá
tu, b a  dokonca štátnou elitou a dostávajú 
s a  d o  epistemologického sporu s univerzi
tami. Došlo k u  kríze akadémií a ich koncept 
s a  zavrhol. D o  popredia s a  opäť dostali uni
verzity. Profesori s a  stali výskumníkmi -
experimentátormi, ale aj realizátormi svojich 
myšlienok. A k o  ich protiváha s a  však objavil 
nový fenomén - slobodní intelektuáli, nezá

vislí o d  štátnej moci a často aj proti nej vy
stupujúci. Intelektuál už nadobúda aj novú 
identitu - stáva s a  podozrivý a k o  potenciál
ny revolucionár. Pravda, u ž  aj dávno pred
t ý m  nemálo intelektuálov doplatilo n a  to ži
votmi. 

História však prináša veľa a j  pre pochope
nie súčasnosti. Záverečnú časť venoval pre
to prof. Bakoš analýze vzťahu medzi men
talitou slovenskej spoločnosti a jej postoju 
k vede. Konštatoval, ž e  príliš neskorá a pri
veľmi rýchla industrializácia Slovenska za
bránila síce šoku z nezamestnanosti, č o  ale 
m á  svoje negatívne dôsledky. Spoločnosť 
nezažila a nepochopila vedu ako motor svoj
h o  rozvoja a ani si preto nevytvorila úctu k in
telektuálnej činnosti. Súčasná spoločnosť 
teda n e m á  záujem, aby bola intelektuálna 
činnosť patrične honorovaná a štátne orgá
ny tomuto pohľadu sekundujú. 

Bolo by veľmi trúfalé a vlastne aj nemožné 
vystihnúť niekolkými vetami obsah prednáš
ky, týchto niekolko nesúrodých poznámok 
b y  však mohlo priblížiť jej náplň. 

V úvode označil prof. Bakoš svoje vystú
penie ako historický úvod d o  verejnej roz
pravy, jej začiatkom b y  mohla byť diskusia 
ktorá s a  rozprúdila p o  jeho prednáške Bola 
zaujímavá a podnetná, i keď s a  zamerala tak
mer výlučne n a  súčasné postavenie inte
lektuála n a  našej domácej scéne Niet sa č o  
čudovať, práve tu nás čižma (teraz už skôr 
topánka) najviac omína. 

O atraktívnosti myšlienok i pútavosti ich 
podania hádam n a  dokreslenie atmosféry 
toto: prednáška trvala zhruba o hodinu dlh
šie a k o  tie predošlé. Nik s a  však počas nej 
nemrvil a ani  nik pred jej skončením neo
pustil aulu. Zato všetci odchádzali s poci
tom, ž e  boli obohatení. A to je  jedno z posla
n í  našich profesorských prednášok. 

(dm) 

Celosvetová PEN knižnica 
Štvrtok 22. februára 2001 bol pre Filozofickú fakultu UK význam

ným dňom. Pri príležitosti slávnostného otvorenia „Celosveto
vej PEN knižnice" dekan fakulty doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., 
a predseda Slovenského PEN Centra RNDr. Gustáv Murín, CSc., 
v prítomnosti prorektora UK prof. RNDr. Dušana Mlynarčíka, DrSc., 
podpísali dohodu o spolupráci. Slávnostný okamih otvorenia PEN 
knižnice umocnila aj účasť a vystúpenie vzácnych hostí - velVy-
slanca Spojených štátov amerických s manželkou, velVyslanca Ma
ďarskej republiky, viacerých zástupcov ďalších velVyslanectlev a vý
znamných osobností nášho kultúrneho života. 

Slovenské PEN Centrum, napojené na sieť jedinej celosvetovej spiso
vateľskej organizácie získava publikácie, ktorých umelecká i ideová hod
nota je nesmierna, nemá však možnosť ich adekvátne využiť. Na druhej 
strane Filozofická fakulta UK má optimálne predpoklady na využitie ta
kýchto kníh, nemá však finančné prostriedky na ich získanie Na základe 
vzájomnej spolupráce sa preto v rámci Ústrednej knižnice Filozofickej 
fakulty UK vytvorila „Celosvetová PEN knižnica". 

Cieľom dohody o spolupráci je zhromažďovať a uchovávať knihy 
v cudzích jazykoch získané darom z PEN Centier na celom svete (cca 
130 Centier všetkých kontinentov a jazykov národov i národnosti) a po
skytovať ich na štúdium čitateľom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty 
UK, ktorí sa zaoberajú zahraničnou literatúrou, cudzími jazykmi, alebo 
z iných dôvodov siahnu po knihách, ktoré inak nie sú na Slovensku do
stupné. 

Slovenské PEN Centrum sa zaväzuje bezplatne odovzdaí Ústrednej 
knižnici FIF UK všetky už získané cudzojazyčné publikácie, využívat 
všetky svoje kontakty na stále dopĺňanie tohto základného fondu, pro
pagovať túto unikátnu knižnicu a zvyšovať jej prestíž organizovaním li
terárnych stretnutí' autorov kníh v knižnici uchovávaných, a to prednost
ne so študentmi FIF UK. 

Úlohou FIF UK je všetky knihy získané od Slovenského PEN Centra 
a od jednotlivých PEN Centier z celého sveta označovať symbolom 
PEN, viesť ich samostatný prírastkový zoznam, uchovávať ich v štan
dardných knižničných podmienkach, sprístupňovať tieto publikácie v onk-
ne katalógu v rámci samostatnej lokácie pod označením PC, t j .  .Celo
svetová PEN knižnica", zabezpečovať výpožičky ätatefom. 

Od myšlienky vytvoriť PEN kružnicu uplynuli necelé tn mesiace a za 
tento krátky čas sa podanlo položiť základy .Celosvetovej PEN kniž
nice". Už pri slávnostnom otvorení PEN knižnica obsahuje viac ako 
200 monografických titulov a rôzne literárne časopisy z celého sveta -
z Austrálie, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Cypai, Česka. Estonska 
Francúzska, Chorvátska, Indie, Kanady, Kórey, Macedónska. Mexika 
Nemecka, Nepálu, Nórska Pofeka Rakúska, Rumunska Ruska Sloven
ska, Slovinska Spojených štátov amerických. Španielska Švajčiarska 
Švédska Velkej Británie 

Sme presvedčení, že sa v rámci dohody o spolupráci medzi slo
venským PEN Centrom a R F  UK podarí vytvoriť .Celosvetovú PEN 
knižnicu", v ktorej bude zastúpená literatúra predstawtefov všetkých 
členských PEN centier (dr) 
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Prví absolventi medziodborového štúdia biomedicŕnskej fyziky 
a skúsenosti z ich prípravy 

V júni  2000 ukončili štátnymi skúškami štúdium a boli slávnostne promovaní prví absolventi medziodborového štúdia „Blomedlcí íska fyzika" 
ktoré od jeho otvorenia spoločne zabezpečujú Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK a Lekárska fakulta UK. 

Dôvody pre vznik tohto študijného zamerania 

Moderná medicina v stále väčšej miere využíva poznatky 
rôznych vedných odborov, prispievajúcich tak k optimalizácii 
a zlepšovaniu metód klinickej diagnostiky, terapie a zauží
vaných medicínskych technológií, ako aj k riešeniu špeciál
nych teoretických a praktických problémov liečenia neob
vyklých typov chorôb. Biomedicinska alebo tiež lekárska 
fyzika a biomedicinske inžinierstvo sa na sklonku minulého 
storočia stali nedeliteľnou súčasťou takéhoto trendu. Ne
ustále sa rozširujúce využívanie elektroniky, výpočtovej 
techniky, rôznych fyzikálnych, biofyzikálnych a inžinierskych 
prístupov, nových spôsobov inlo- a bio- technológií si vynú
tilo celkom prirodzene kodifikáciu týchto odborov a ich uplat
nenie v medicíne. Príkladom môže byť program Svetového 
kongresu lekárskej fyziky a biomedicínskeho inžinierstva ktorý 
sa konal v júli 2000 v Chicagu. Program zahŕňa nasledujúce 
problémové oblasti: 

- diagnostická fyzika, medicínske zobrazovanie a spraco
vanie obrazu 

- fyzika radiačnej terapie 
- radiačná bezpečnosť 

- medicínska informatika a biomedicinske informačné tech
nológie 

- umelé orgány 

- kardiopulmonárna a respiračná veda a inžinierstvo 
- kardiovaskulárna veda a inžinierstvo 
- bunkové a tkanivové inžinierstvo 

- neuronálne inžinierstvo a neurosvalové systémy 
- elektromagnetické interakcie 

- nové obzory v medicínskej fyzike a biomedicínskom inži
nierstve 

- medicínska fyzika/biomedicínske inžinierstvo, spoločnosť, 
priemysel 

- biotechnológiebiospraeovanie 

- aplikácia liečiv a farmakokinetika 

- ortopedická biomechanika a ergonómia 
- rehabilitačné inžinierstvo 

- klinické inžinierstvo a príprava technológií 
- biorhateriály 

- výuka 
- fyziologické modelovanie 
- biomechanika 

- bíoinštrumentácía a biosenzory 
- spracovanie signálov 

- molekulová elektronika a biopočítače. 

Obsah jednotlivých problémových oblasti by vyžadoval 

osobitný komentár. Z uvedeného však vyplýva, že hoci v sú

časnej dobe zdravotníctvo rieši iné aktuálne problémy, je 

potrebné preň pripraviť také kádre, ktoré budú nielen rozu

mieť týmto oblastiam, ale budú poznatky v nich nahroma

dené aj reálne využívať v prospech zdravotnej starostlivosti. 

Výhody aplikácie 

moderných fyzikálnych prístupov v medicíne 

Fyzikálne metódy spolu s metódami matematiky, informa
tiky, elektroniky, chémie, biológie a iných vied poskytujú celý 
rad výhod oproti doterajším zaužívaným postupom, napr,: 
- sledovať dynamiku biologických štruktúr na rôznych hla

dinách biologickej organizácie v reálnom čase, 

- vykonávat diagnostiku chorôb na molekulovej úrovni bez 
ovplyvnenia sledovaného systému, 

- využívať multidimenzionálne prístupy na jednej a tej istej 

vzorke, tj.  pozorovať ju v tom istom čase z rôznych .uhlov" 

pohľadu, 
- zviditeľniť a následne vizualízovať rozhodujúce lokality kli

nických nálezov, tieto spoľahlivo a rýchle analyzovať, ar
chivovať a v prípade potreby znovuvyhľadávat , 

- na základe znalosti materiálových a fyziologických databáz 

a vopred vypracovaných modelov pláwvať a učiť tech

nológiu špeciálnych zákrokov na báze virtuálnych mode

lových situácii. 
Aplikácii moderných fyzikálnych metód predchádza spra

vidla dlhodobý a finančne náročný výskum a náročná inži

nierska a technologická výroba, čo vedie spravidla k vy

sokým cenovým nárokom na ich obstaranie. Zaraďujeme 

ich medzí metódy s extrémne vysokou koncentráciou ve

deckých a inžinierskych poznatkov (často porovnateľnou so 

zásadami realizácie letov človeka do vesmíru) a je iba 

prirodzené, že organizácia ich činnosti musí tomu zodpo

vedať. Takéto moderné prístupy predpokladajú vybudovanie 
lokálnych počítačových sietí a špecializovaných technolo
gických a prístrojových pracovných staníc, ktorých využívanie 
vyžaduje cielene pripravené kádre. Spravidla sa predpokladá 
vixročná náročná príprava pracovného kolektívu, zloženého 
z rôznych profesií, široké využitie počítačových prístupov pri 
spracovaní a analýze signálu, pri vizualizácii výsledkov a mo
delovaní dôsledkov terapeutického zásahu, znalosť spektra 
metodických prístupov, a celá škála ďalších úkonov. 

Profil absolventa odboru „Biomedicinska fyzika" 

Absolvent odboru „Biomedicinska fyzika" je absolventom 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Po
čas 5-ročného štúdia, ktoré prebieha na FMFI UK a na LF UK, 
získa vedomosti z matematiky, fyziky, informatiky, teoretických 
a predklinických predmetov medicíny, medicínskej etiky a psy
chológie, ako aj základy metodológie vedeckej práce a špe
ciálne poznatky z aplikácie experimentálnych a teoretických 
metód a prístupov pri riešení btomedicínskych problémov: 

A. Počas pregraduálnej výchovy na FMFI UK študent zís
ka poznatky o: 

- biofyzikálnych princípoch existencie živých organizmov, 
- neinvazívnych fyzikálnych vyšetrovacích a liečebných prí

stupoch, 

- metódach spracovania biosignálov a o medteinskom zobra
zovaní, 

- spôsoboch aplikacie počítačov a informačných systémov 
v medicine. 

S. Počas pregraduálnej výchovy na LF UK študent získa 
poznatky o: 

- morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a tkaiiv ľudské
ho organizmu, 

- vzniku a priebehu morfologických a funkčných zmien v cho
rom organizme, 

- z lekárskej terminológie v lazyku latinskom, 

- z medicínskej etiky a psychológie. 

Ziskané vzdelanie umožní biomedicinskemu fyzikovi pra

covať v tých odboroch medicíny, kde pri riešení špeciálnych 

problémov je dnes už nevyhnutné a žiaduce využivať spo

luprácu lekára s fyzikom. 

Skúsenosti z prvých piatich rokoch 
v organizácie štúdia 

Štúdium uvedeného typu je akreditované ako fyzikálny 

odbor na FMFI UK. Výchovu zabezpečujú spoločne FMFI 

UK a LF UK, na výchove sa podieľajú aj iné zdravotnické 

a školské ustanovizne. Ministerstvo zdravotníctva SR vyslo

vilo s uvedeným typom výchovy súhlas na základe vyjad

renia príslušných hlavných odborníkov pred začatím tohto 

typu výchovy v roku 1995 a určilo limit prijímania počtu po

slucháčov v jednom roku na toto štúdium číslom 25. 
Prijímacie skúšky absolvujú záujemcovia na FMFI UK 

z predmetov fyzika a biológia, pričom kritériá pre prijatie sú 
analogické z fyziky podmienkam FMFI UK a z biológie 
podmienkam LF UK. Záujem v prvých rokoch prevyšoval 
možnosti pre prijatie dvojnásobne, ale postupne klesal a v ro
ku 2000 bolo možné na štúdium prijať všetkých prihláse
ných záujemcov. Štúdium je denné a trvá 5 rokov. 

Študent počas prvých 7 semestrov štúdia absolvuje zá
kladný kurz fyziky spolu s nadväzujúcimi praktikami, základ
ný kurz matematiky, základný kurz teoretickej medicíny 
(obsahujúci anatómiu, lekársku biológiu, histológiu, základy 
chémie živých sústav a biochémie, fyziológiu, patologickú 
anatómiu a patologickú fyziológiu, lekársku mikrobiológiu 
a imunológiu, medicínsku etiku a psychológiu), základy elek
troniky, základy práce s PC, kurz jazykov a kurz lekárskej 
terminológie v jazyku latinskom. 

V 7. až 9. semestri štúdia študent absolvuje povinnú prí
pravu zo špecializovaných matematicko-informačných me
tód (obsahujúcu spracovanie signálov, základy počítačovej 
grafiky, metódy modelovania zložitých biosystémov, íigan-
dové metódy, kvantitatívne metódy v medicíne), ďalej prí
pravu z experimentálnych metód lekárskej fyziky spolu 
s nadväzujúcim praktikom a prípravu z medicínskej biofyzi
ky. Okrem toho má k dispozícii blok výberových prednášok 
so širokým spektrom tém, umožňujúcich jeho orientáciu 
v rôznych problémových oblastiach biomedicinskej fyziky, 
napr. v biomechanike, biomateriáloch, rádioterapii, rádíodiag-
nostike, nukleárne] medicíne, medicínskej informatike, elek

tromagnetických metódach, tomografii, fotonike, sonografii, 
bioinštrumentácii, biosenzoroch a ďalších. 

Pre realizáciu plánovaných prednášok, cvičení a semi

nárov biomedicínskeho medziodborového štúdia bolo potreb

né z oboch fakúlt a rôznych ďalších pracovísk zainteresovat 

viac ako 100 kvalifikovaných pedagógov, a samozreime vy

užiť materiálne vybavenie oboch gestorských fakúlt. Pri za

bezpečení nám veľmi pomohlo súbežné budovanie Medzi

národného laserového centra v Bratislave v rezorte MŠ SR, 

ktorého moderné vybavenie umožnilo zoznámiť študentov 

najmä s metodickými princípmi rôznych typov spektroskopii, 

modernou mikroskopiou, princípmi spracovania signálu, 

tvorby obrazu a jeho analýzy, špeciálnymi diagnostickými 

metódami typu optickej tomografie a ďalšími metódami 

Povolením exkurzii k unikátnym prístrojom sa veľmi ochotne 

podieľali na príprave a| rôzne špecializované kliniky a ústa

vy LF UK, nemocnice, ďalšie zdravotníci э zariadenia a a| 

ústavy SAV Chceli by sme zdôrazniť, že úspešná príprava 

takýchto odbomikov vyžaduie nielen nadšenie a zante-

resovanošť kolektivu viacerých fakult, ale ai špičkových 

odbomikov jednotlivých lekárskych, fyzikálnych a mych od

borov a adekvátnu organizáciu rozumného pedagogík«»  

využitia dostupných unikátnych zanadeni. 
Počínajúc 7. semestrom si študent vyberá temu diplo

movej práce a pod vedením školiteľa. Ktorý tému v y p i s i  
pnpravuie diplomovú prácu, ktorú preddadá v r * n o  šiátnej 
skúšky v 10 semestn к оЫщоЬе V rokoch 199í a i  2000 
boli pod vedením iholiteľov г rôznych pracovísk FMFI 
UK, LF UK, MLC pripravene a v máji r 2000 obhájené 
prvými 15 absolventmi tohto itudia natledujuce diplo
mové práce: 

• Studium vplyvu oxidačných procesov na fyzikálw • ,r, 
nosti sérových albumínov, lipoprotein«» krvnej plazmy 

з erytrocytov, 
* Použitie fluorescenčných farbív vo totodynanckej w y  

- Využite metod mnohospekíaneho гойгагоагча na dtjg 
nostiku živých objektov, 

- Vplyv priemyselného znečistenia na niektoré orgány, 

- Štúdium hybridizácie DNA na tvrdom povrchu metódou 
impedančnej spektroskopie, 

- Ab initio classical trajectory study of molecular vibration 
motion, 

- Význam rytmickej aktivity neurónových sietí pre systémo
vú organizáciu činnosti mozgu, 

- Optická videomikroskopia s vysokým rozlíšením, 

- Modelovanie evolúcie hemaglutlninu virusu chřipky, 
- Úloha glukánu a lipozómov v cielenom transporte liečiv, 
- Vplyv priemyselného znečistenia na organizmus, 

- Vplyv chlórpromazinu na adiabatickú sdačiteľnosť bio-
membrán a bielkovín, 

- Podmienky stability lipozómov pre využitie v chemo
terapii, 

- Štúdium vplyvu fyzikálnych faktorov na membránovú fluiditu 
lymfocytov, 

- Vplyv díoxinu na koncentráciu vnútrobunkového vápnika 
v lymfocytoch. 

Po úspešnej obhajobe diplomovej práce vykoná študent 
pred spoločnou Státnicovou komisiou menovanou dekanmi 
FMFI UK a LF UK ústnu časť štátnej skúšky z predmetov 
Všeobecná fyzika, Teoretické základy medicíny a Metodic
ké prístupy v biomedicinskej fyzike a po úspešnom výsled
ku dostáva titul Magister (Mgr.) 

Namiesto záveru... 

Skúsenosti so zamestnávaním prvých absolventov tohto 

štúdia ukázali, že ich pracovné zaradenie sa níčim nelíši od 

zamestnávania iných absolventov FMFI UK. Je veľmi ľahké 

nájsť zamestnanie v prípadoch, ak absolventi pracovali na 

konkrétnych problémoch z praxe a odberatelia ich poznaiu, 

alebo ak je absolvent schopný dobre zužitkovat a predal 

získané vedomosti Zo spomínaných prvých 15 absolventov 

tohto typu štúdia sa 12 zamestnalo v zdravotníctve alebo 

príbuzných odboroch (farmakológia, výskum v zdravotníctve 

a biovedách). 

0. Chorvát, L. Zlaloí, D. Chorvát, Jr., 
A. Holomáriová, M. Bernadič 

Lekárska fakulta UK, 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 
Medzinárodné laserové centrum Bratislava 
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Príspevok do diskusie o osobnosti vysokoškolského pedagóga 

How to get paid for having fun? 
Bilancia 60 rokov trvania Prírodovedeckej fakulty UK je nesmierne potreb

nou a poučnou exkurziou. Veď už samotný vznik fakulty v období, keď 
Univerzite rektoroval Vojtech Tuka, je pikantnou históriou samou o sebe. 
V dôsledku toho, že si fakulta neužila prvých 20 rokov existencie Univerzity 
v atmosfére demokratickej prvej Československej republiky, fungovala táto 
inštitúcia skoro 50 rokov v represívnom režime. Napriek tomu sa na jej pôde 
vyskytli (dočasne, či trvalejšie) učitelia, ktorí jej pomohli získať kredit, z kto
rého je možné (v pozitívnom zmysle slova) tažif aj dnes. Poznať stratégie 
prežitia bez nadmerného ohýňania chrbtov a zachovania slušnej vedeckej 
úrovne v období hlbokého socializmu je poučné aj pre našu generáciu. 

Tá už chvalabohu nestojí pred čierno-bielou volbou, či sa poddať režimu, 
alebo riskovať stratu možnosti na Univerzite pracovať. Selekcia na charaktery 
už nie je tak prísna. Ktovie, akoby mnohí z nás dopadli, keby boli do takejto 
extrémnej pozície postavení. Volba našej generácie je v súčasnosti v normál
nej polohe: Akú stratégiu zvoliť, aby pre nás časť života stráveného v zamest
naní nepredstavovala osobnú traumu. Alebo inak, povedané slovami zná
meho amerického biológa Dana Koshlanda: How to get paid for having fun? 

Trávime v zamestnaní väčšinu času nášho aktívneho života, preto logickou 
a čisto sebeckou snahou každého z nás je snaha mať z tejto činnosti 
potešenie. V našich zemepisných šírkach by mala byť táto tendencia povin
nou súčasťou zdravotných príručiek: úmrtnosť mužov vo veku 35 (!) rokov 
a vyššie v krajinách východnej Európy v poslednom desaťročí významne 
stúpla podľa všetkého nie v dôsledku chybnej diéty, fajčenia, či znečistenia 
ovzdušia, ale následkom stresu a negatívnych emócií. Jeden z výskumníkov 
dokonca porovnával úroveň stresu u mužov východoeurópskej populácie 
k pocitom po strate manželky; tie sú považované za pričinu vysokej úmrt
nosti manželov krátko po ovdovení. Pozitívne emócie na našej fakulte sú 
teda aj prostriedkom k ozdraveniu aspoň časti slovenskej populácie. 

Je pravdou, že pôvodná Koshlandova formulácia by v našich pomeroch 
mala byť modifikovaná na: How to have fun for getting unpaid? 

Nebudem tu však bedákať nad podfinancovaním nášho školstva. To jed
nak predvádzajú ľudia už na úrovni ministerstva, pričom jedným dychom vy
púšťajú nezmysly o bezplatnom vysokoškolskom štúdiu, či plánovanom 
rozvoji vedy a výskumu do budúceho milénia. Okrem toho sa mi zdá, že 
reálne existujúci problém finančného nedocenenia vzdelania je často zne
užívaný pracovníkmi rezortu na ospravedlňovanie vlastnej neschopnosti Tí 
istí pracovníci sa pritom podieľali a podieľajú na nízkom spoločenskom kre
dite slovenských učiteľov a vedeckých pracovníkov. Chcel by som sa po
kúsiť vybrať zopár možností, ako aj v súčasnom marazme je možné mať 
radosť chodiť do slovenského laboratória, či do prednáškovej miestnosti. 

Všetci, čo sme dnes vedení v evidencii fakultnej mzdovej účtarne, máme 
jedno spoločné: rozhodli sme sa učiť a pokúšať sa robiť vedu na tejto 
inštitúcii. Dôvody tohto rozhodnutia môžu byť rôzne. V jednom extréme si 
niektorí z nás nevedia predstaviť iné miesto, kde by sa realizovali, v extréme 
druhom by niektorých z nás nikde inde nechceli. Všetci však, bez ohľadu na 
tieto dôvody, chceme byť počas pracovného dňa šťastní. Možností, ako to 
dosiahnuť, je opäť niekolko. Veľmi častou stratégiou je napríklad každoden
né masochistické bičovanie o neadekvátnych podmienkach, nemotivo
vaných študentoch, futilnej byrokracii a sebaobetovaní sa v prospech zvý
šenia vzdelanosti na Slovensku. Hoci tieto problémy reálne existujú, ma
sochista nemá ani najmenšiu snahu ich riešiť; eliminoval by tým hlavný zdroj 
svojho potešenia. Chcel by som sa pokúsiť naznačiť iné možnosti, ako si 
každodenne robiť dobre. Tie možnosti sú často triviálne a v plnej miere 
odpozorované od ľudí, ktorí uspokojovaním svojej sebeckej potreby po
máhajú v druhom pláne riešiť aj vyššie spomenuté problémy. Niektorí sa 
snažíme ich napodobniť a pridať vlastné nápady. Veľmi často sme neúspeš
ní. Každý malý úspech je však dôvodom na velkú radosť. A sme pri prvej 
zásade: 

1. Nedať sa znechutiť jedným, či prípadne sériou neúspechov z boja s hlú
pymi nariadeniami, byrokraciou, či zatekajúcimi záchodmi. Komplementovat 
smiešne, až ponižujúce prostriedky poskytované slovenskými grantovými 
agentúrami zahraničnými grantmi. Pripraviť sa na množstvo pokusov a pre
hier: úspešnosť popredných amerických laboratórií pri získavaní grantov sa 
pohybuje okolo 30 %. Tá naša bude zaiste nižšia. Treba len neúnavne skú
šať. Prípadný úspech nielen vyrieši náš finančný problém, ale spôsobí aj ne
malú emocionálnu satisfakciu. Našou lokálnou fakultnou výhodou je, že 
experimentálna veda nás k takémuto druhu boja priamo selektuje. Úspešné
mu experimentu predchádza séria frustrácii z nefungujúcich protokolov, či 
z hľadania tých správnych trikov, ako prekonať technické problémy. Ten 
úspešný experiment je potom tak výrazným emotívnym zážitkom, že neguje 
všetky priebežné nezdary. 

2. A propos, nie je možné úplne odstrániť frustrácie z neúspešných po
kusov v laboratóriu formulovaním vedeckého projektu bez neistých expe
rimentov? Projektu s jednoznačným priebehom a anticipovaným vyvrchole
ním? Veď v dnešnej dobe, keď finančné a technické možnosti západných 
laboratórií presahujú dimenzie našej predstavivosti, je riešenie projektov 
s neistým výstupom len mrhaním času a síl. Táto stratégia je síce často po
užívaná, myslím si však, že jej argumentácia je zvrátená. Naše biedne po

mery, paradoxne, predstavujú ideálne podmienky pre originálne experi
mentálne riskovanie, ktoré si na Západe nemôžu dovoliť. 

Sme v istom zmysle šťastlivcami. Súčasní biológovia sú svedkami formu
lovania prvých nesmelých odpovedí na otázky, ktoré si ľudia stavajú už stá
ročia: ako myslíme, ako cítime, prečo starneme. Úžasné technické možnosti 
genetiky, molekulárnej biológie, chemických disciplín nám v posledných 
rokoch umožnili pozrieť sa na tie najintímnejšie detaily buniek, bunkových 
kompartmentov, génov. Poznáme už kompletný genetický zápis mnohých 
druhov baktérií, kvasiniek, a prvých mnohobunkových organizmov. Sme len 
pár týždňov od uverejnenia kompletnej sekvencíe ľudského genómu. Vieme, 
ako sa kompletné sady gény a ich produkty správajú v rôznych bunkách, 
tkanivách a za rôznych podmienok. Jednoducho máme k dispozícii obrov
ské množstvo dát. Ich akumulácia vyžadovala značné finančné investície. 
Väčšina z nich však len čaká na svoju interpretáciu. Interpretácia záplavy 
informácií z posledných necelých 10 rokov nebude do takej miery závislá od 
peňazí, ale skôr od invencie, originálnych prístupov, alternatívnych expe
rimentálnych modelov. A práve tu je naša velká šanca stať sa rovnocennými 
partnermi ostatných biológov v ceste za odpoveďami na spomínané a ďalšie 
otázky. Na tejto ceste sa treba vrátiť tam, kde molekulárna biológia pred 
60 rokmi začínala: k fyzike, chémii a matematike. Treba využiť potenciál che
mikov na tejto a matematikov a fyzikov na matematicko-fyzikálnej fakulte. 
Biológia prestáva byť intuitívnou vedou. Stále viac sa bude spoliehať na pro
striedky fyziky a matematiky Naši študent biológie v nich potrebujú dostať 
oveľa silnejší základ. Spolu s nimi prejdeme z pozície nemých svedkov do 
pozície sebavedomých partnerov. Práve toto sebavedomie, nie plačlivé vý
levy nad našimi slabinami, je jedným z rozhodujúcich prostriedkov na ceste 
k úspechu. A úspech je hlavným predpokladom k osobnej radosti. 

3. Potrebujeme medzi sebou v oveľa väčšej miere komunikoval Nieten na 
formálnych stretnutiach, ale hlavne neformálne Z rôznych dôvodov sa tak 
nedeje. Jedným z najtriviálnejších je predimenzovanosť rozmerov našich 
akademických inštitúcií. Výlet medzi jednotlivými pavilónmi je už malou slu
žobnou cestou Pritom značná časť pnestorov je buď úplne nevyužitá, alebo 
ich zaberajú nepnehľadné kanceláne. ktoré sú typizovanými pomníkmi so
cialistickej architektúry Ľudia sa navzájom nepoznajú a nekomunikujú, pre
tože nemajú šancu sa stretať v dostatočnej frekvencii Fakultné priestory je 
treba jednoznačne zredukovať V záujme kratších presunov, častejších osob
ných kontaktov a s nimi aj častejšou výmenou pozitívnych emócii. O ekono
mických dôvodoch ani nehovorím. 

4. Obrovská výhoda Univerzity v porovnaní s ostatnými vedeckými inšti
túciami na Slovensku je, že poskytuje snáď najpodstatnejší zdroj radosti - štu
dentov. Nadšenie študenta zo spozorovania zaujímavého fenoménu, či 
z izolácie očakávaného rekombinantného plazmidu, jednoducho aj z naj-
elementárnejšieho experimentálneho úspechu je nefalšovaná, spontánna 
a hlavne vysoko virulentná. Netreba sa brániť túto radosť s ním prežívať. Vy
užiť aj ten najmenší dôvod na pozitívnu motiváciu. A j  tú najnezmyselnejšiu 
otázku na prednáške interpretovať pozitívne. „Keep smiling" stratégia známa 
hlavne z amerických reálií, môže byť v istom zmysle považovaná za pretvár
ku, ale v záplave negativizmu, šedosti a depresie, ktorá sa v i za múrmi tejto 
fakulty šíri, je to veľmi účinný spôsob, ako spnjemnit atmosféru v našich la
boratórnych a prednáškových mikrosvetoch. 

5. Pozitívna atmosféra je všeobecnou podmienkou úspešnosti hociktorej 
inštitúcie. Tak, ako je všeobecne platným kritériom kvality učiteľa to, ako sa 
uplatnia jeho študenti, do akých laboratórií sa dostanú po absolvovaní štúdia 
a ako sú na svojich stážach hodnotení. Aspoň dočasne však u nás piati ešte 
jedno nadstavbové kritérium. Kritérium návratnosti úspešných študentov zo 
zahraničných stáží naspäť na domovské pracovisko. Ľudia, ktorí okúsili slast 
práce na Západe a vedia, že ich osobná existencia na Slovensku nebude 
minimálne v začiatkoch ich kariéry bezproblémová, a napriek tomu sa vrátia 
do „rodného" laboratória, mali učiteľov, ktorí si zaslúžia extra uznanie za vy
tvorenie atmosféry, ktorá si dokázala týchto úspešných navrátilcov emocio
nálne pripútať. Populácia navrátilcov. hoci zatiaľ nepočetná je účinnou zbra
ňou proti infekčným socialistickým mémom pseudopriateľstva, ohovárania 
zápecníctva, závisti a komplexov menejcennost. Socialistická morálka nás 
naučila závidieť bohatým, schopným, zdravým a šťastným. Namiesto toho 
aby sme sa bohatými, schopnými, zdravými a šťastnými pokúsili stať aj my 
sami. Postsocialistické obdobie sa skona' vtedy, keď sa väčšina ľudí začne 
inšpirovať úspešnými a prestane bedákať nad vlastnou mizénou 

6. Na záver snáď sumár v podobe hlavného odkazu, ktorý by si naši štu
denti mali odnášať z promócie spolu s diplomom .Je pnrodzene. že hocičo 
budete v živote robí. nech je to obchod, bankové uradnictvo. ů zberanie plo
dov v južnej Európe, vždy budete maf snahu mat zo svo/e; činnosti čo napiac 
potešenia. Vedzte však. že expenmentálna veda vám pntežrtoso pre radost 
prináša ďaleko najviac. A piati to aj na Slovensku a na (e/to fakulte zvta i t '  Uči
teľom, ktorých študenti tento názor zastávajú, by som chcel zagratuloval 
i poďakovať. A nám ostatným, ktorí sa o to snažíme, držím palce 

Doc. RNDr. Lubomír Tomaška, CSc., Katedra genetiky PRIF UK 
(Prednaška zaznela v rámci oslav 60. výročia PRIF UK UK 

dňa 7. novembra 2000) 
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Desatoro v 21. storočí 

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK sa dňa 8. februára 2001 konalo medzinárodné sympózium na tému Dekalóg na 
prahu 21. storočia. Sympózium otvoril dekan E B F  U K  prof. ThDr. Igor Kišš, ktorý privítal prednášateľov z Rakúska, Česka, Maďarska 
a Slovenska, kňazov, pedagógov a študentov z rôznych cirkví. 

Iniciátor sympózia, vedúci Starozmluvnej 
katedry n a  EBF U K  a zároveň prodekan fa
kulty prof. ThDr. Juraj Bándy uviedol, ž e  cie
ľom konferencie je  prispieť k správnemu 
porozumeniu dekalógu a jeho úlohe v sú
časnej spoločnosti, ktorá stráca nábožen-
sko-mravnú orientáciu. Naznačil problémy, 
ktoré s a  v súvislosti s dekalógom vynárajú 
a ktoré boli aj dôvodom k zorganizovaniu 
sympózia. Zároveň predstavil svoju novú 
publikáciu Dekalóg, ktorej hlavným záme
rom je oboznámiť čitateľov s d v o m a  verzia
mi dekalógu v knihe Exodus a Deutero
nomium a skúmať h o  v dejinnom kontexte. 

Doc. Benka, PhD., z Katedry praktickej teo
lógie EBF U K  poukázal n a  význam deka
lógu v katechetickom procese evanjelickej 
cirkvi. Upozornil n a  to, že  žiaci musia poznať 
kontext, v ktorom dekalóg vznikal tak, aby 
ho vedeli uplatniť v o  svojom živote. 

Izraelskou múdrosťou v dobe nastupu
júceho helenizmu a jej súčasnou relevant
nosťou s a  zaoberal Mgr. Marek Zelenák z o  
Starozmluvnej katedry E B F  UK. Zdôraznil, 
ž e  východiskom múdroslovnej literatúry bo
lo pozorovanie sveta, a to  b y  malo moti

vovať teológov k tomu, aby boli kritickí tak 
voči dianiu v o  svete, ale aj k vlastnej obme
dzenosti a predsudkom. Zároveň podčiarkol 
nutnosť živého dialógu teológie s inými ved
nými odbormi. 

Siedme prikázanie - Nescudzoložíš vysvet
ľoval v kontexte knihy Veľpieseň v o  svojom 
pn'spevku prof. Dr. James Alfred Loader. 

Akademický sochár Valerián Trabalka. kto
rý pôsobí  n a  Inštitúte judaistiky UK, s a  z po
hľadu judaizmu zaoberal prikázaním: „Ne
urobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničo
ho, č o  je  n a  nebi hore, čo je  n a  zemi dolu 
alebo č o  je  v o  vode pod zemou. Nebudeš sa 
i m  klaňať ani im slúžiť." 

Mgr. Zuzana Maňková, asistentka na Kated
re filozofie a religionistiky EBF UK, porovnala 
formu a obsah dekalógu v Koráne a v Starej 
zmluve. 

O mieste dekalógu v rodinnom živote ho
voril ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., a a zdô
raznil, ž e  hlásanie evanjelia deťom m á  byť 
hlavnou povinnosťou rodičov. Zhudobnenie 
dekalógu J .  S. Bachom priblížila doc. Mgr. 
Anna Predmerská-Zúriková z Praktické/ kated
ry EBF UK. O mravných normách ako zdro

joch právnych noriem referovala doc. Dr. Ja
na Viktoryová, PhD. 

Na úpadok morálky v oblasti hospodár
skej, súdnej i politickej poukázal  prof. ThDr. 
Jakub Trojan z Evanjelickej teologickej fakul
te Karlovej univerzity v Prahe a konštatoval, 
ž e  východisko v id í  v potrebe rehabilitovať 
desatoro, bez ktorého nemôže fungovať spo
ločnosť, ako aj v o  zvýšení citlivosti voči etic
k ý m  normám a ich rešpektovaniu v osob
n o m  i spoločenskom živote. 

Doc. Dr. Péter Szentpetery z Budapešti 
prednášal o Prvom prikázaní v o  svetle ná
boženského pluralizmu, Mgr. Sídónia Horňa-
nová s a  zaoberala Biblickým kontextom De
kalógu a možnosťami jeho členenia Prof 
Dr. Gustav Reingrabner z Viedne s a  zameral 
n a  Ochranu práv a Dekalóg v Novej zmlu
v e  analyzoval  prof. Dr. Wilhelm Pratscher 
z Viedne 

Prednášku prof. ThDr. Igora Klšša, de
kana EBF UK, ktorý prednašal na temu 
Dekalóg vo svetle paradoxu deontologie 
a teleologie prlnašame v plnom znení 

Emília Kmecová, študentka EBF UK 

Paradoxy desatora 
Pri praktickej aplikácii desatora v etike bola 

a dodnes je v odborných i laických diskusiách 
príčinou sporov otázka, nakolko sú jednotlivé 
prikázania desatora v každej situácii bezpod
mienečne záväzné a nakolko je možné alebo 
dokonca až nutné ich za určitých okolností 
obísť a nedodržať. Odborne povedané: má byt 
náš prístup k prikázaniam desatora deontolo-
gický, alebo sa niekedy možno z teleologic
kých dôvodov plneniu prikázaní vyhnut? 

Deontológia v etike znamená bezpodmienečnú 
záväznosť každého prikázania. Bola vždy stano
viskom mnohých zbožných ľudí, ktorí posvätnosť 
určitého Božieho prikázania hlboko prežívali a ne
dovolili si ho za žiadnych okolností nerešpektoval 
Naproti tomu teleologický prístup v etike prihliada 
k danej etickej situácii a podľa toho považuje za 
potrebné určité prikázanie splniť alebo nesplnit. 
S takýmto prístupom sa dnes stretáme najmä vo 
filozofickej etike. 

Väčšina dnešnej filozofickej etiky je založená na 
konzekvenčnej etike, ktorá posudzuje etický čin 
podľa dôsledkov, ku ktorým vykonanie určitého 
skutku vedie. Morálnosť určitému činu teda nedá
va len samé prikázanie, ale spoločenské dôsled
ky, ktoré z neho vyplynú. Nijaký čin sám o sebe 
nie je a priori len dobrý alebo zlý. Dobrým a zlým 
sa stáva až svojimi dôsledkami. To hovorí etika 
zodpovednosti Maxa Webera, etika slobody Jeana 
Paula Sartra, diskurzná etika Júrgena Habermasa 
i etika spravodlivosti Johna Rawlsa. Medzi pro
testantskými teológmi známym predstaviteľom ex
trémnej teleológie v etike, ktorá odmieta priká
zania a chce sa riadiť len samým princípom lásky 
k blížnemu, je etika Josepha Fletchera. 

Pri všetkých extrémoch, teda aj pri extrémnych 
deontologických a teleologických prístupoch v eti
ke, treba však hľadať stredné riešenie, v našom 
prípade také riešenie, ktoré zachová všetko, čo je 
na deontologickom i teleologickom prístupe v eti

ke správne a zároveň sa vyhne všetkému, čo je 
v oboch prístupoch extrémne. 

Najprv si všimnime, ako riešila otázku paradoxu 
deontologie a teleológie židovská etika. 

Židovská etika tradične veľmi lipela na dodržia
vaní Mojžišovho zákona a desatora. Niektoré 
prestúpenia desatora sa v židovskom spoločen
stve trestali až smrťou, iné boli aspoň považované 
za nezlučiteľné so židovskou vierou. Máme na 
zreteli najmä predstaviteľov ortodoxného židov
stva, pretože kruhy liberálneho prípadne refor
movaného židovstva vždy mali a dodnes majú 
tendencie k teleológii. 

Striktné dodržiavanie prikázaní vyžadovali pre
dovšetkým predstavitelia chasidizmu a farizeizmu 
v židovstve. Nešlo len o samé desatoro, ale o do
držiavanie celého Zákona svätosti, ako sa nachá
dza v knihe Leviticus. Desatoro rozšírilo ortodoxné 
židovstvo na 613 prikázaní, ktoré bolo treba 
zachovávať. Plnením všetkých prikázaní sa chceli 
farizeji odlíšiť od ám haárec - ľudu krajiny, ktorí 
zákon dôsledne nezachovávali a vlastne ho ani 
dobre nepoznali. Práve formálne zachovávanie 
Tóry bolo farizejom dôvodom na sebachválu, ako 
ukazuje Kristovo podobenstvo o farizejovi a publi
kánovi. 

A predsa aj ortodoxné židovstvo cítilo, že ex
trémna deontológia vedie niekedy zbožného žida 
do fažko riešiteľných etických konfliktov. Vytvorilo 
preto prax tzv. eruvov, keď bolo možné vykonať aj 
inak nedovolený skutok. Eruvy sa týkali a dodnes 
sa v ortodoxnom židovstve týkajú najmä svätenia 
soboty a sviatkov. Eruv chacerot dovoľoval priniesť 
hrniec na prah dverí jedným človekom a druhý 
človek ho z prahu aj v sobotu preniesol ďalej, čo 
bolo inak zakázané. Eruv rešujot zase dovoľoval 
a dodnes v štáte Izrael ortodoxným židom v sobotu 
dovoftjje prenášanie vecí v rámci obcí Eruv taviilin 
umožňuje ortodoxom nedodržať prikázanie o prí
prave jedál v sviatočný deň. Eruv tchumim zase 
umožňuje v sobotu prekročiť hranicu jedného kilo

metra chôdze. Jednou z možností, ktorú používali 
kedysi ortodoxní židia aj na Slovensku bolo, že 
v sobotu cestovali vo vlaku s nohami namočenými 
vo vedre vody, lebo pri cestovaní na vode sobotná 
hranica jedného kilometra neplatila. Ortodoxní ži
dia v dnešnom Izraeli majú aj ďalšie dômyselné 
spôsoby, ako legálne obísť náboženský príkaz, že 
všetko prvorodené zo zvierat patrí Bohu, čo je 
používané najmä v kibucoch. Prikázanie teda ne
možno ortodoxnému židovi nedodržať. Môže ho 
ale legálne obísť. O týchto možnostiach legálneho 
obídenia hovorí rabínsky traktát Eruvin v Talmude 
(pozri lexikon Judaizmus od A do Z, Praha 1992, 
s.35, heslo ERUV). 

Treba povedať, že Ježišova etika nebola extrém
ne deontologickou etikou. Viac ako formálne 
prikázanie platil u Ježiša princíp lásky k blížnemu 
Vidieť to na Ježišovom liberálnom dodržiavaní so
botného odpočinku, porušovaní predpisov o umý
vaní rúk, na odmietnutí príkazu Mojžišovho zákona 
ukameňovať ženu cudzoložnicu, ale aj na jeho 
kritike striktného platenia korbanu. keď sa bolo tre
ba postarať o vlastných rodičov V dôsledku toho 
farizeji obviňovali Ježiša a jeho učeníkov z etické
ho liberalizmu, že ruší zákon. Ježiš sa však bránil 
slovami: „Neprišiel som zrušit zákon ani prorokov, 
ale naplnit". Nad striktné a kŕčovité plnenie prikázaní 
Ježiš teda postavil etiku lásky k blížnemu, ktorá je 
viacej ako samé formálne plnenie prikázaní 

Moderná teológia sa snaží nájsť stredné rieše 
nie medzi extrémnou deontológiou, ktorá ngoróz-
ne trvá na dôslednom splnení každého pnkázania 
bez ohľadu na dôsledky, a extrémnou teleológiou, 
ktorá hlása slobodu od znenia prikázaní a slobod
né, zodpovedné rozhodnutie sa v danej situácii 
Toto riešenie by sme mohli nazvať teleologickou 
alebo humanizovanou deontológiou. ktorá prikáza 
nia desatora zásadne rešpektuje, ale v prípadoch, 
keď dochádza ku kolízii povinností, riadi sa vyšším 
princípom lásky k blížnemu a rozhoduje sa pre 
menšie zlo, ktoré vedie k menej zlým dôsledkom. 
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Morálny čin môže byt' z hľadiska prikázania dob
rý, ale z hľadiska svojich dôsledkov zlý. Etika musí 
preto rešpektovať dôsledky, aj keď tieto nemusia 
byť vždy bezpečným etickým vodítkom. Prakticky 
to znamená, že niekedy prikázanie o zákaze kla
mania možno porušiť a odvážiť sa aplikovať fraus 
p/a, ak to vyžadujú veľmi vážne okolnosti - napr, 
záchrana židov pred nacistami. Vtedy sa klamstvo, 
že tu židia nie sú skrytí, hoci skrytí boli, môže stať 
dokonca morálnou povinnosťou a výslovne nemo
rálne by bolo povedať pravdu. Predsa aj samé pri
kázanie nezakazuje klamať všeobecne, ale znie: 
Nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížne

mu". Klamanie v prospech svojho blížneho na zá
chranu jeho života pred kriminálnymi činmi je teda 
zásadne možné, tak ako je možné fyzické likvido
vanie únoscu rukojemníkov. Aj Dávid oklamal 
Saula, keď predstieral, že je pomäteným bláznom 
a tým si zachránil život. Z týchto dôvodov je mož
ná aj vojenská lesť a skrývaná účasť na ilegálnom 
spiknutí v určitých dobách. Je pozoruhodné, že výz
namný evanjelický teológ a etik Dietrich Bonhoeffer 
mal v posledných dobách vojny účasť na atentáte 
na Hitlera a bol za to popravený. 

Z hľadiska teleologickej deontológie nie je preto 
správne dramatizovať ani piate Božie prikázanie 
„nezabiješ" až do pacifistických pozícií, že kres
ťan nemôže vziať do rúk zbraň na obranu vlasti. Aj 
tu je treba si povšimnúť, že Mojžiš, ktorý určite po
znal správnu interpretáciu tohto prikázania, sám 
bol vojvodcom, podobne Jozue, Gideon i Dávid. 
Aj učeníci Kristovi mali v Getsemanskej záhrade 
pri sebe meče a Kristus im dokonca prikázal kúpiť 
si dva meče a myslel to doslovne na sebaobranu 
pri misijných cestách. 

V etike treba viacej rozlišovať medzi vraždou a za
bitím. Nie každé zabitie je kriminálnou vraždou. He
brejské slovo, ktoré je použité vo formulácii tohto 
prikázania, znamená nezavraždíš. Tak je to prelo
žené aj v židovskom preklade Starej zmluvy do 
angličtiny. Preklad nezabiješ nie je najpresnejší 
a vedie mnohých až k sentimentálnemu pacifistic
kému pochopeniu kresťanstva. 

Na to treba prihliadať aj pri riešení problému ume
lého prerušenia tehotenstva. Sú prípady interrup
cií, ktoré sú zrejmou vraždou. Cirkev tu nemôže 
mlčať, lebo sú vždy a za každých okolností zlé. 
Najmä ak matka nechce mať dieťa len preto, lebo 
chce mať auto alebo chatu, či dokonca dovolenku 
v zahraničí. Ale sú aj také prípady interrupcií, ktoré 
sú z lekárskeho hľadiska nutné na záchranu života 
matky, alebo pri nebezpečenstve ťažkého postihu 
novorodenca. Vážne sú aj indikácie pri inceste 
alebo pri kriminálnom počatí dieťaťa, keď matka 
nedokáže takto splodené dieťa nijako prijať. Tu 
cirkev rozhodne musí radiť život zachovať, ale je 
treba zároveň pripustiť aj existenciu rozumného 
interrupčného zákona, aby nedošlo azda ešte ku 
katastrofálnějším dôsledkom. 

V otázke priamej aktívnej eutanázie je kresťanská 
etika všeobecne zdržanlivá a považuje ju za formu 
samovraždy, keď sa nerešpektuje posvätnosť ži
vota. Prípustná je iba eutanázia pasívna, ak ju 
vôbec možno ešte nazvať eutanáziou, prípadne 
nepriama aktívna eutanázia, pod čím sa rozumie 
podávanie morfia lekármi na utíšenie neznesiteľ
ných bolestí k smrti pracujúceho pacienta, čo však 
vedie k skorej smrti pacienta. 

Vzhľadom na prikázanie nezabiješ - nezavraždíš 
sa ďalším novým problémom stáva použitie ľud
ských embryí na liečebné účely, ktoré sa zdá byť 
lekársky veľmi sľubné. Zatiaľ cirkev trvá na deon-
tologickom riešení a dôslednom rešpektovaní svä
tosti života, ale tlak na to, aby sa problém riešil 
s prihliadnutím na potreby nemocných, bude zrej
me narastať a bude sa aj tu volať po humanizácii 
deontologických princípov v cirkvi, ak sa nenájdu 
iné alternatívne riešenia. 

Sú prípady, keď láska k človeku dovoľuje porušiť 
aj prikázanie „nepokradneš". Už staré Gratianove 
dekréty pripúšťali, že v extrémnej núdzi, keď ide 
o záchranu holého života, je možné si chlieb 
aj ukradnúť. Vtedy platí už len prirodzený zákon, 
teda to, čo je rozumné a prirodzené. Je na zodpo
vednosti každého človeka, aby sa rozhodol, či 
jeho čin je morálny alebo nie Z právneho hľadis

ka však aj krádež v núdzi môže byť súdne ozna
čená a trestaná ako krádež. T u dochádza k ur
čitému - azda nutnému, aby nedochádzalo k zne
užitiu - rozporu medzi lex naturalis a pozitívnym 
právom. 

Čo sa týka prikázania „nescudzoložís", i tu náj
deme kontraverzné riešenia. V oblasti sexuálnej 
etiky sa zatiaľ nedosiahol konsenzus teológov vo 
veci prípustnosti rozvodu, predmanželského sexu 
a masturbácie. 

Záverom chcem ešte raz zdôrazniť nesprávnosť 
extrémne deontologického i extrémne teleologic
kého prístupu v etike. Extrémna deontológia by 
mohla viesť v etike až k iracionálnym etickým 
požiadavkám. Naproti tomu extrémna teleológia 
by mohla skončiť v mravnej laxností a libertínízme. 
Platnosť desatora preto treba vždy nanovo, aj na 
počiatku tretieho tisícročia, zdôrazňovať a na jeho 
dodržiavaní v etike trvať. Vo vzťahu k desatoru má 
teda deontológia prednosť pred teleológíou. Jeho 
plnenie však treba niekedy konfrontovať s požia
davkou lásky k blížnemu a v prípade vážneho 
ohrozenia lásky k blížnemu vo veľmi výnimočných 
prípadoch, keď je to nevyhnutne nutné, od strikt
nej aplikácie desatora upustiť v prospech vyššieho 
princípu lásky k blížnemu. V etike treba ísť cestou 
humanizovanej deontológie a nie deontológie zab-
solútnenej, ktorá neprihliada na kontext etickej 
situácie a na dôsledky mravného konania 

Brániť takúto tézu môže byť však niekedy neľah
ké. Rigorózna deontológia sa mnohokrát chápe 
ako vysoko morálna a zásadová a býva nábožen
sky glorifikovaná. Na druhej strane téza o humani
zovanej deontológii má aj svoje nebezpečenstvá -
mohla by byť zneužitá na mravný liberalizmus 
A predsa pnVIad Kristov tu hovorí jasne: láska 
k blížnemu stojí aj nad pnkázaniami desatora Nie 
náhodou Kristus povedal o prikázaní lásky k Bohu 
a k blížnemu, že „nad tieto niet iného väčšieho 
prikázania". 

Igor Klšš 

Nová koncepcia maturitnej skúšky a spolupráca s vysokými školami 
Koncom minulého roka sa dňa 18. 12. 2000 uskutočnil workshop o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktorý v rámci projektu 

financovaného Nadáciou otvorenej spoločnosti pripravila Univerzita Komenského a organizačne zabezpečilo Centrum dálšieho 
a celoživotného vzdelávania pri UK. 

Zámerom workshopu bolo rozšíriť priestor pre diskusiu o spolu
práci vysokých škôl a Štátneho pedagogického ústavu (ústav j e  
poverený Ministerstvom školstva S R  vypracovať komplexný návrh 
koncepcie maturitnej skúšky) pri príprave koncepcie maturitnej 
skúšky. 

Účasť vysokých škôl z celého Slovenska potvrdila záujem vyso
koškolskej komunity participovať a prispieť k objektívnosti matu
ritnej skúšky, ktorá je  pre čoraz väčšie percento absolventov stre
doškolského štúdia jedným z indikátorov vstupu n a  vysokú školu. 

V úvode workshopu riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu RNDr. 
Vladimír Repáš a námestník riaditeľa RNDr. Pavol Černek predstavili 
základný rámec a východiská tvorby novej maturitnej skúšky. 

V ďalšej časti s a  rokovalo u ž  o konkrétnych formách spolupráce. 
Účastníci predovšetkým diskutovali o možnostiach spolupráce pri 
vytváraní expertných tímov pre tvorbu a oponovanie maturitných 
štandardov, pri odborných prácach súvisiacich s internou a exter
nou časťou maturitnej skúšky a o účasti n a  odborných školeniach 
a tréningoch pre stredoškolských učiteľov, ktorí budú zabezpe
čovať maturitné skúšky. 

V popoludňajších hodinách s a  pokúsili účastníci definovať rôzne 
prístupy k akceptovaniu maturitnej skúšky pre účely vysokoškol
ského vzdelávania, pre zosúlaďovanie požiadaviek n a  vedomosti, 
zručnosti a kompetencie pre vysokoškolské štúdium. Diskutovalo 
s a  aj o inštitucionálnom zabezpečení prípravy n a  maturitné skúšky, 
o objektívnosti hodnotenia prostredníctvom nezávislých hodnotite
ľov, nezávislých centier, o ich kreovaní, apod. 

V o  všeobecnosti možno konštatovať, ž e  zástupcovia vysokoškol
ských inštitúcií, ktorí boli v o  väčšine prípadov oprávnení vystupovať 

v mene svojej inštitúcie, pozitívne prijali nové smerovanie a náčrt 
koncepcie maturitnej skúšky. Predstavený návrh s a  však z d á  byť 
v súčasnosti v počiatočnej fáze a je  potrebné dohodnúť jasne pra
vidlá pre štruktúrovanie maturitnej skúšky, jej objektívnosť a hod
novernosť. Návrh novej koncepcie maturitnej skúšky neznamená 
okamžité uznanie maturitnej skúšky a kompletné akceptovanie pre 
vstup n a  vysokú školu, ako bolo uvedené v niektorých stanovis
kách Ministerstva školstva SR. Vysoké školy si  sľubujú o d  ma
turitnej skúšky nového typu predovšetkým objektívnejšie a jedno
značnejšie vyjadrenie miery vedomostí, zručností a kompetencii 
absolventov stredoškolského štúdia, č o  však vyžaduje urýchlené 
štandardizovanie výstupov. Otázne ostáva vytváranie nezávislých 
centier (napr. podľa britského modelu), možnosť vykonať časť ma
turitnej skúšky n a  inej ako materskej strednej škole, voliteľnosť 
a flexibilita predmetov maturitnej skúšky, vytváranie predmetových 
sekcií a nominácia členov sekcií, časový harmonogram pre spus
tenie novej koncepcie a v neposlednej miere aj proces tvorby 
legislatívy pre celý sektor vzdelávania a zosúlaďovanie jednotlivých 
ustanovení týkajúcich s a  sekundárneho a terciárneho stupňa vzde
lávania. 

Workshop o koncepcii maturitnej skúšky považujeme z a  začiatok 
dlhodobého procesu vytvárania dôvery a budovania užšej spolu
práce medzi strednými a vysokými školami v zaujme kvalitných 
absolventov stredných škôl a rastúceho počtu vysokoškolsky vzde
laných odborníkov pre potreby s lovenského pracovného trtiu 
a sústavne s a  zväčšujúceho globálneho trhu práce, n a  ktorom m a  
jú povinnosť a právo zúčastňovať s a  aj naši odborníci. 

Daniela Drobná 
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Z O  ŠESŤDESIATROČNEJ HISTÓRIE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK 

Aká je a kam smeruje chémia na Prírodovedeckej fakolte UK? 
Prof. RNDr. Štefan Torna, DrSc., Katedra organické] chémie PRIF UK 

Katedra analytickej chémie 

1. Kapilárna zónová elektroforéza, kapilárna izotachoforéza v hydrody
namicky uzatvorených systémoch a ich vzájomné off-line kombinácie 
používané pre analytické a mikropreparatívne separácie. Na tomto pra
covisku (Kaniansky a koi.) bola vyvinutá inštrumentácia, ktorá bola ko
mercializovaná domácimi i zahraničnými firmami - bolo predaných viac 
než 500 prístrojov. Pracuje sa na vývoji prístrojovej techniky pre obe vyš
šie zmienené elektroseparačné techniky na planárnych čipoch (Merck) 
a to v rámci koncepcie „lab-on-chip" s aplikovateľnosťou v biovedách 
a vede o životnom prostredí. Na pracovisku, ako prvom na svete, bola vy
pracovaná metóda priamej kombinácie kapilárnej zónovej elektroforézy 
a kapilárnej izotachoforézy, čo našlo aj velký ohlas v medzinárodnej ko
munite. 

2. Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s technikami prepájania 
kolón a on-line úpravou komplexných reálnych vzoriek. Robí sa aj vývoj 
metód pre analýzu chirálnych zlúčenín v reálnych matriciach (Hutta 
a kol.) s dôrazom na stopovú a ultrastopovú analýzu chirálnych pesticí
dov (napr. pyretroidy) v o  vode. pôde a ovzduší. 

3. Atómová absorpčná spektrometria s priamym dávkovaním pevných 
vzoriek a atómová emisná spektrometria pre prvkovú analýzu vysokočis-
tých materiálov. Robia sa špeciačné štúdie a vývoj metód pre špeciáciu 
prvkov v environmentálnych vzorkách, pri ktorých sa kombinuje metóda 
atómovej spektrometrie so sekvenčnou extrakciou, resp. chromatogra-
fiou a elektrochemickými metódami (Žemberyová). 

V o  všetkých metódach sa spracovanie analytických signálov a výsled
kov robí chemometrickými metódami, na rozšírenie ktorých katedra orga
nizovala väčší počet kurzov (Foltín). Katedra sa stala taktiež známa orga
nizáciou početných kurzov z izotachoforézy, kapilárne] izotachoforézy 
kvapalinovej chromatografie, atómovej spektrometrie predúpravných 
techník v chemickej analýze a elektrochemických metód 

Katedra anorganickej chémie 

1. Výskum ílových materiálov a naň nadväzujúci výskum aerogélov na 
báze oxidu kremičitého. Študuje sa vplyv redukcie záporného náboja si
likátových vrstiev na príťažlivé sily medzi ich trojvrstvami. Redukcia ná
boja sa deje interkaláciou katiónov lítia a povrchovo aktívnych látok ako 
aj iných organických monomérov a polymérov. Interkaláciou sa získavajú 
látky so zaujímavými vlastnosťami. Na modelových systémoch sa simu
luje a študuje sorbcia a desorbcia herbicídov na silikátových povrchoch 
pôd. Vyvinula sa príprava S Í 0 2  aerogélu. ktorý sa používa ako podstatná 
súčasť čerenkových detektorov mikročástic. V súčasnosti sa robí opti
malizácia jeho prípravy s nádejou, ž e  sa bude vyrábať v Dubne (Fajnor, 
Kuchta). 

2. Výskum oxo- a oxo-peroxokomplexov vanádu. Celosvetový záujem 
o takéto zlúčeniny vanádu vzrástol po objavení enzýmov - vanádových 
haloperoxídáz a zistením inzulínu mimetických vlastností peroxokom-
plexov vanádu. Riešia sa stereochemické problémy oxo-peroxokomple
xov, napr. ktoré faktory ovplyvňujú obsadzovanie axiálnych, resp. ekvato-
rálnych v kordinačnom polyedri, čím sa riadi výber donorných atómov, ak 
denticita Ugandu prevyšuje počet voľných miest v koordinačnom po-
lyédri, a pod. (Schwendt). Pri oxokomplexoch vanádu sa študuje vplyv 
rôznych faktorov (nevodné prostredie, teplota a pod.) na ich štruktúru 
a vlastnosti, najmä ich stereochémiu v tuhom stave. Takéto materiály mô
žu nájsť uplatnenie ako elektrotechnické a magnetické materiály, ionto-
meniče, katalyzátory a pod. (Žúrková). 

3. Rozvoj metód štrukturálnej analýzy s orientáciou na velké molekuly 
(proteiny). V súvislosti s celosvetovým trendom sa pokračuje v rozvíjaní 
metód na automatické určovanie štruktúr proteínov. Tieto metódy sú 
založené na viacnásobnej analýze Pattersonovej funkcie a kombinované 
s opakovanými Fourierovými syntézami modifikovanej elektrónovej hus
toty. Na testovanie metód sa syntetizujú komplexy prechodných kovov 
s lysozýmom a inzulínom (Pavelčík). 

4. Uskutočňuje sa materiálový výskum vysokotepiotných supravodičov -
keramických kuprátových materiálov na báze У, resp. TI, ktoré dosahujú 
kritické teploty 90-105 K. Pozornosť sa sústreďuje na optimalizáciu zlo
ženia a mikroštruktúry supravodivých filmov deponovaných na rôznych 
substrátoch, ako aj na objemové vzorky, u ktorých bola ich textúra 
vylepšená buď natavením alebo prídavkov fluxov, napr. striebra (Plesch). 

Katedra biochémie 

Výskumný profil katedry bol formulovaný prof. L. Kováčom už pri jej 
založení v 60. rokoch a rozvíja sa až doteraz. Možno ho charakterizovať 
takto: Katedra biochémie sa venuje výskumu vzniku a evolúcie bioche

mických procesov eukaryoticke/ bunky, s dôrazom na bioenergetiku, s vy
užitím mikroorganizmov ako experimentálnych modelov a kombinovaním 
konceptov a metód biochémie a genetiky. 

Okrem prevzatých technik biochémie a molekulárnej biológie katedra 
využíva metódy výskumu vypracované v minulosti na katedre. (1) izoláciu 
bunkových organel. mitochondrií z kvasiniek; (2) prípravu geneticky zme
nených kvasiniek, mutantov, v štúdii organizácie a funkcií mitochondrií, 
(3) metódu medzidruhovej transplantácie mitochondrií v snahe o pocho
penie evolučného pôvodu týchto organel. 

Katedra dosiahla pod vedením prof. L. Kováča už koncom 60 rokov 
výsledky, ktoré našli veľmi široký ohlas vo svete. K takýmto patrí objav 
prvej účinnej metódy izolácie funkčných mitochondrií z kvasiniek zave
denie využívania geneticky zmenených kvasiniek (mutantov) v o  výskume 
mechanizmu premien energie v bunke Na katedre bolo pomocou bio
chemických mutantov dokázané, že na vytvorení funkčných mitochondrií 
spolupracujú produkty génov lokalizovaných priamo v mitochondriách 
s génmi bunkového jadra Týmto sa otvorila cesta k štúdiu mechanizmov 
topogenézy, z a  rozpracovanie ktorei dostal v r. 1999 G Blobel Nobelovu 
cenu. 

Do výskumu topogenézy prispela katedra rozvinutím ďalšieho origmai 
neho prístupu: využitím biochemických mutantov ku skumaniu biogenézy 
membránových lipidov Už v r. 1969 pracovníci katedry podali závažne 
experimentálne doklady pre symbiotickú teóriu evolúcie bunkových orga
nel T o  viedlo v poslednej dekáde storočia k experimentálnemu prevero
vaniu symbiotickej teórie a vypracovaniu originálnej metódy medzibun 
kového prenosu, transplantácie organel 

Pracovníci katedry taktiež zistili že DNA v mitochondnach kvasinky 
Candida parapsilosis nie je kruhovou ako je to v prípade bežných река 
renských kvasiniek alebo ľudských mitochondr ale že je near na 

V súčasnosti sa na katedre riešia tieto problémy 
1. Evolučný pôvod systému redukcie nbonuktoottöov na dezax>"00-

nukleotidy (vedúca Kollárová) Tento systém bol kľúčovým pri prechode 
o d  elementárnych fonem života založených na RNA na organizmy v *tc 
rých nositeľmi génov sú molekuly DNA. Špecificky sa študuje štruktúra 
a mechanizmy pôsobenia ribonukleotidereduktázy a tioredoxínu zo strep-
tomycét. 

2. Študujú sa ranné fázy evolúcie programovanej smrti bunky (apoptózy) 
a rola mitochondrií v tomto procese (vedúci Kolárov). Špecificky sa vyko
náva porovnávacia analýza úlohy mitochondriálneho prenášača pre ade-
ninové nukleotidy v apoptóze. 

3. Skúma sa, do akej miery sú mitochondrie rôznych biologických dru
hov zameniteľné medzi sebou (vedúci Sulo). 

4. Študujú sa evolučné prechody medzi kruhovými a lineárnymi moleku
lami DNA v mitochondriách rôznych organizmov (vedúci Nosek). Práca 
sleduje vyjasnenie roly koncov lineárnych molekúl DNA, telomér, v pre
menách normálnych buniek na bunky rakovinové 

5. Rozvíja sa koncepcia kognitivně j biológie ako syntetického popisu 
poznávacích procesov z biologického hľadiska (vedúci Kováč). V rámci 
tohto výskumu sa testuje teória proteinov ako molekulových strojov. 

Použitie mikroorganizmov ako modelových organizmov bude na kated 
re pokračovať aj v budúcnosti, s cieľom využiť ich ako jednoduché mo
dely normálneho a nádorového rastu, diferenciácie a morfogenézy a fun
govania nervového systému. 

Katedra fyzikálnej chémie 

1. Prof. Treindl a kol. (Adamčíková, Ševčík a kol.) sa dlhodobo venuje 
štúdiu nelineárnej chemickej dynamiky, pretože nelineárne kinetické javy 
predstavujú jednoduché modely niektorých dôležitých biologických pro
cesov. Autori z tejto skupiny prispeli k spresneniu mechanizmu Belou-
sovovej-Žabotinského reakcie, čo je oscilačná reakcia oxidácie kyseliny 
malonovej bromičnanovými iónami v kyslom prostredí a za prítomnos
ti kovového katalyzátora. Navrhli, že úlohu riadiaceho medziproduktu 
(okrem Br - iónov) by mohli, najmä pre systémy s nebrómovateľnými 
substrátmi, preberať aj organické radikály. Objavili taktiež nové chemické 
oscilátory, založené na chémii mangánu, ktoré sa zakladajú na chémii 
prechodných kovov a v súčasnosti pracujú na objasnení mechanizmu 
týchto reakcií. Objavili aj prvý, kompletne anorganický oscilačný systém 
Sľubné výsledky sa dosiahli aj pri tvorbe priestorových štruktúr vo  vode 
ako aj v géloch. Využíva sa matematické modelovanie a numerická 
simulácia na odhalenie príčin nelineárneho a komplexného správania 
sa chemických systémov. Matematické modelovanie bolo využité aj pri 
štúdiu mechanizmu Brayovej-Liebhafského reakcie, pričom sa dospelo 
k potrebe ďalšej experimentálnej práce, ktorá by dokázala reakčné 
medziprodukty a potvrdila úlohu medzifázovej výmeny plynných pro
duktov. 
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Z O  ŠESŤDESIATROČNEJ HISTÓRIE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK 

2. Ďalšia skupina pracovníkov (prof. Holba, Benko, Volárová) sa za
meriava na štúdium solvatácie a solvatačných efektov. Trvalým predme
tom záujmu chemikov sú hydrofóbne interakcie, ktoré sú zaujímavé pri 
štúdiu biologických systémov, na ich povahu sú však kontroverzné ná
zory. Pri skúmaní solvatácie autori využívajú ako modelové zlúčeniny 
komplexy prechodných kovov. Výberom ligandov sa dá totiž meniť hydro-
fobicita a hydrofilia komplexu, ako aj náboj a jeho rozloženie na povrchu 
častice. Okrem komplexov sa z tohoto hľadiska sústreďuje čoraz väčšia 
pozornosť na štúdium aminokyselín, prípadne aj peptidov. Prostredie 
reverzných miciel sa ukázalo ako zaujímavé z hľadiska solvatácie a sol
vatačných efektov. V takýchto micelách sa mení štruktúra vody a tým aj 
solvatačné efekty, čo sa odráža na rýchlostiach reakcií prebiehajúcich 
v takýchto micelách. 

3. Skupina prof. Urbana sa dlhodobo zameriava najmä na vývoj teore
tických metód a príslušných počítačových programov pre presné výpočty 
vlastností molekúl. Najvýznamnejšie výsledky skupina dosiahla vo vývoji 
metód spriahnutých klastrov, ktorá je mimoriadne efektívnou metódou 
pre zahrnutie mnohočasticových efektov - efektov elektrónovej korelácie. 
Významné výsledky sa dosiahli taktiež pri výpočte elektrických a optic
kých vlastností molekúl, ako sú dipólové momenty, kvadrupólové mo
menty a pod., polarizovateľnosti molekúl atď. Skupina prispela aj k po
chopeniu vplyvu relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl, 
čo má velký význam pre pochopenie chémie ťažkých atómov. Dá sa 
demonštrovať, že odchýlky vlastností zlúčenín v periodickej tabulke sú 
spôsobené relativistickými efektmi. Významná je napr. predpoveď vlast
ností prvku s atómovým číslom 119. V oblasti predpovedí vlastností väč
ších molekúl sú zaujímavé teoretické návrhy zlúčenín bóru, ktoré sú 
schopné tvoriť reťazcové polyméry (HCNBH)n. Pre tieto zlúčeniny sa 
predpovedala aj ich pásová štruktúra. Zaujímavé sú aj predpovede, resp. 
potvrdenie existencie metastabilných molekúl typu viacnásobne ionizo
vanej molekuly S2. Z oblasti chemickej reaktivity sa podarilo dokumen
tovať rozdiel v aktivačnej bariére pre SN2 reakcie v plynnom a kvapalnom 
prostredí a teda prečo sú reakcie v kvapalnom prostredí o niekolko po
riadkov pomalšie, ako reakcie v plynoch a pod Z tejto pracovnej skupiny 
(Urban, Černušák, Kelló, Neogrády) pochádza viacero originálnych, celo
svetovo distribuovaných programov, ako aj spoluatorstvo na troch mono
grafiách a veľa významných, vysoko citovaných prác 

4 Mmiskupina Dr. Veliča skúma chemické, dynamické a optické pro
cesy na povrchoch tuhých látok. Zameriava sa pritom na fotochemické 
reakcie na tuhých polovodičoch a na femtosekundovú lasérovú spektro-
skopiu s cieľom navrhnúť nanoštruktúry vykazujúce nelineárnu optickú 
aktivitu. 

Katedra jadrovej chémie 

Katedra bola od počiatku zameraná na problematiku rádioaktívnych in
dikátorov. Už dávnejšie získala zaujímavé výsledky pri štúdiu využitia slo
venských bentonitov ako prírodných sorbentov, ale aj v exotickej oblasti 
organokovových zlúčenín rádioaktívnych prvkov. Najmä organokové 
zlúčeniny technécia sa však stali zaujímavé až teraz, keď sa jeho izotopy 
stali „ťažným koňom" diagnostických metód nukleárnej medicíny. Kedže 
katedra nemala domáce partnerské pracovisko, tak veľmi úzko spolupra
covala s Ústavom jadrového výskumu v Řeži pri Prahe, s ktorým riešila 
separačné a radiačno-chemické problémy spracovania vyhoreného jad
rového paliva. Ich výsledky našli uplatnenie v súčasných moderných 
ruských, ale aj amerických technológiách. Pri rozvoji separačných metód 
sa nadviazalo na pokroky sesterskej katedry na ČVUT v Prahe a z vý
stupov tejto problematiky možno spomenúť použitie sereďského lúženca 
niklovej rudy ako magnetického sorbentu na dekontamináciu pôd. Ka
tedra sa stala medzinárodne uznávaným a akreditovaným pracoviskom 
rádiochemickej analýzy, najmä pre hodnotenie rádioaktívnej kontaminá
cie, rádioaktívnych odpadov a kvality životného prostredia (Macášek, Ko-
punec, Rajec, Mátel). 

Do budúcnosti sa počíta s dalším prehlbovaním zamerania na spraco
vanie vyhoreného jadrového paliva, ale aj so zapojením sa katedry do 
prípravy a využívania rádioaktívnych indikátorov pre zložité chemické, 
biochemické a fyziologické procesy. Možnosti týchto techník demon
štruje dnes excelentná metóda trojrozmerného zobrazovania dynamiky 
fyziologických reakcií in vivo pomocou poziťrónovej emisnej tomografie. 
Potrebné rádiofarmaká sa vyrábajú v cyklotrónoch a katedra už dnes 
gestoruje výstavbu rádiochemických laboratórií v Cyklotrónovom centre 
SR. S pomocou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu dáva ka
tedra do prevádzky špičkové laboratórium kontroly kvality rádioťarmák na 
báze kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Kated
ra sa stala známou aj organizovaním medzinárodných konferencií o se
parácii iónových látok v roztokoch. 

Katedra organickej chémie 

Katedra sa prakticky od svojho založenia profilovala v troch smeroch: 
1. Syntéza zlúčenín s potenciálnou biologickou účinnosťou. Patrila sem 

príprava synergetík pre insekticíd pyretrum (Furdík, Sutoris, Gvozdjako-

vá) a syntéza látok pôsobiacich proti zrážanlivosti krvi - derivátov cyklickych 
1,3-díketónov, najmä však indan-1,3-diónu (Hrnčiar, Lácová). V 70. rokoch 
sa pokračovalo v štúdiu prípravy a vlastností cyklických 1, 3-diketónov, dô
raz však prešiel na štúdium ich reaktivity, biologická aktivita sa sledovala 
iba okrajovo. V tom istom období sa namiesto prípravy synergetík pre 
pyretrum začali syntetizovať rôzne deriváty benzotiazolu a študovať ich 
antimikrobiálne a herbicídne vlastnosti (Sutoris, Gvozdjaková). Niektoré 
z pripravených derivátov sa určitý čas dodávali ako jeden z komponentov 
pre liečivá Slovakofarmě Hlohovec. 

2. Štúdium reaktivity a- a ä-halogenkarboxylových kyselín a ich esterov 
(Leška). Tento smer postupne prešiel na aplikáciu kvantovej chémie na 
organické zlúčeniny, ich vlastnosti a ich reakcie (chalkóny a anulény) 
(Leška, Zahradník, Loos). 

3. Štúdium reaktivity organokovových derivátov - najmä ferocénu (Fur
dík, Torna, Elečko). 

Situácia koncom roku 2000 vyzerá nasledovne: 
1. Pokračuje sa v syntéze rôznych derivátov benzotiazolu, ako aj od 

nich odvodených solí a syntéze derivátov chromónu a študuje sa ich bio
logická aktivita. Metódami počítačovej chémie sa urobila analýza biolo
gickej aktivity otestovaných derivátov a korelácia biologickej aktivity s ich 
štruktúrou. Následne sa urobil aj generalizovaný model ich aktivity a na 
jeho základe predikcia štruktúr zlúčenín, ktoré by mali mat vyššiu biolo
gickú aktivitu. Takéto zlúčeniny boli zosyntetizované a predikcia sa potvr
dila. Tento postup sa opakoval a tak sa podarilo pripraviť zlúčeniny, ktoré 
mali aktivitu o 3 poriadky vyššiu. V súčasnosti sa začína študovať vzťah 
štruktúry derivátov benzotiazolu a ich NLO vlastnosťami (Zahradník). 

2. Stereoselektívna syntéza prírodných látok pomocou komplexov 
dienov s trikarbonylom železa (Boháč) a príprava chirálnych ligandov na 
báze ferocénu a pokusy o ich otestovanie na vybraných reakciách (Sali-
šová, Pútala). 

3. Aplikácia netradičných metód organickej syntézy s aefom zvýšiť ich 
efektivitu а znížiť ich environmentálne dopady Široko sa skúma využitie 
ultrazvuku pn rôznych heterogénnych reakciách, ale testuje sa taktiež 
aj pracovná hypotéza, tvrdiaca, že ultrazvukom sú katalyzovane iba tie 
homogénne reakcie, ktoré majú radikálový, alebo SET mechanizmus (To
rna, Mečiarová). Taktiež sa študuje vplyv mikrovlnného žiarenia na prie
beh reakcií prebiehajúcich v rozpúšťadlách, ale najmä pn reakciách bez 
rozpúšťadla Overuje sa jedna hypotéza, ktorá by mohla predpovedať to. 
aké reakcie môžu byť urýchfované mikrovlnným žiarením (Torna. Vever
ková, Gotov). V neposlednej miere sa študuje fixácia chirálnych terocéno-
vých ligandov na anorganický nosič (silikagel), alebo v iónovej kvapaline 
a skúma sa využitie takýchto systémov v asymetrickej hydrogenácií 
a alylových alkyláciách (Torna, Gotov). Zaujímavé výsledky sa získali aj 
pri využití trikarbonylchrómových komplexov arénov v stereoselektívnej 
syntéze. 

4. Bioorganická chémia (Koiš) sa orientuje na prípravu modifikovaných 
nukleotidov a oligonukleotidov, v ktorých sa ako organické bázy využí
vajú heterocyklické zlúčeniny pripravené na katedre. Ďalej sa bude roz
víjať syntéza oligonukleotidov na pevnej fáze. Začalo sa skúšať využitie 
pripravených nukleotidov a oligonukleotidov pri konštrukcii DNA biosen-
zorov, napr. na testovanie potravín na Salmonellu a iné patogénne bak
térie. 

5. Študuje sa vzťah medzi štruktúrou karbonylových zlúčenín a ich 
infračervenými spektrami a vplyv rozpúšťadla na spektrálne charaktens-
tiky týchto zlúčenín (Perjessy). 

Chemický ústav PRIF UK 

Po svojom založení bol ústav pracoviskom, ktoré malo vyložene ser
visný charakter pre ostatné chemické katedry, V priebehu rokov sa stal 
renomovaným pracoviskom v oblasti kapilárnej plynovej chromatografie 
Ako na jednom z prvých pracovísk vo svete sa na ňom aplikovali kvapal
né kryštály, ktorými sa modifikoval povrch vnútorných stien kapilárnych 
kolón. Takto sa dosiahlo zvýšenie deliacej schopnosti kolón takmer o 4 po
riadky. Vyvinuté metódy našli na začiatku významné uplatnenie v petro
chemickom priemysle a v poslednom období aj v analytike životného 
prostredia (Soják, Ostrovský). 

Na ústave sa ďalej rozvíjajú fotochemické metódy, ktoré sa aplikujú tak 
na rozklad pre životné prostredie nebezpečných látok, ako aj na orga
nickú syntézu (Gáplovský). V poslednom období sa dosiahli významne 
(celosvetovo prioritné) výsledky v aplikácii ultrazvuku na fotochemické 
reakcie (Gáplovský, Torna). Fotochémia sa tu taktiež využíva aj na 
štúdium vplyvu rôznych organických zlúčenín na fotosyntézu zelených 
rastlín (Kráľová, Šeršeň). 

V neposlednej miere je treba spomenúť významné výsledky, ktoré sa 
dosiahli v rozvoji metód nelineárnych a neabiatických vplyvov na fyzi
kálne chemické vlastnosti a dynamiku molekulových systémov s dopa
dom aj na teoretické štúdium a predikciu vysokoteplotnych supravo
divých materiálov (Baňacký. Szócs) 

(Čast prednášky, ktorá zaznela v rámci osláv 60 výročia PRIF UK 
dňa 7. novembra 2000) 
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Prezentácia diela 
Ďuriš, Hulín, Bernadič (Eds.): 

PRINCÍPY INTERNEJ MEDICÍNY 
(SAP, Bratislava 2001, 3152 s.) n a  Lekárskej fakulte U K  

Vo Velkej posluchárni NTÚ Lekárske] fakulty UK sa konala 7. feb
ruára 2001 prezentácia diela viac ako 220 spoluautorov „Princípy in
ternej medicíny". Editori prof. Ďuriš, prof. Hulín a doc. Bernadič dokázali 
sústrediť popredných vysokoškolských učiteľov, klinických a vedeckých 
pracovníkov z lekárskych fakúlt, kliník, SAV a dalších pracovísk na ústred
ný problém - vytvoriť dielo, ktoré by poskytovalo ucelený pohľad na pod
statu chorôb a chorobných stavov. Dielo zaujalo svojím obsahom, rozsa
hom a moderným spracovaním aj World Medical Association, ktorá prijala 
nad jeho tvorbou záštitu. Na prezentácii sa zúčastnil aj prezident WMA 
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., ktorý v príhovore dielo vysoko oce
nil, ked povedal: 

„Dostalo se mi vzácné pocty nahlédnout do díla Princípy internej medi
cíny. Jde o monumentálni, gigantické dílo ve slovenské medicínské litera
tuře, které má hned několik priorit, a to i mezinárodně. Pojímá interní medi
cínu z hlediska její integrující úlohy i pro vědní obory související s vnitřním 
lékařstvím (např. infekční lékařství, neurologie, urgentní medicína, gene
tika, imunologie, etické problémy atd.). Zájemce je seznámen s patologic
kými stavy vskutku celostné, včetně etiologie, patogeneze a patofyziologie, 
epidemiologie, diagnostiky, terapie, doléčovacích metod a prevence. Je to 
tedy vše, co potřebuje znát a snadno najít již student medicíny, ale i lékař, 
a( již všeobecný nebo specializovaný v nejrůznějších oborech. V tomto 
smyslu je dílo významné pro pregraduální i postgraduální a kontinuální vzdě
láváni. Koordinace mimořádně objemného díla si nepochybně vyžádala 
ohromné úsilí, vysokou odbornou kvalitu editorů, autorů, redakční umění 
a vůbec nesmírné osobní zaujetí a osobní oběi Z hlediska budoucího ce
loevropského sjednocování i v medicíně je možné očekávat, že druhé a dal
ší vydání díla by mohla být obohacena mezinárodní autorskou participací, 
např. odborných lékařských společnosti v rámci WMA". 

Ako následne zdôraznil v svojom prejave prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc., 
dielo bolo vytvorené vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesio

nality lekárov, zvyšovania úrovne vzdelávania medikov, na prospech cho
rých ľudí. „V našich podmienkach vydať dielo v predloženom rozsahu a v krát
kom čase tak, aby rukopisy od spracovania po vydanie knihy nestratili ak
tuálnosť, je priam „hrdinský čin", dodal a pokračoval: 

„Uchvátila ma redakčná a editorská činnosť so skúsenými editormi. Mož
no sa raz naplní spoločná predstava, ktorá na začiatku oscilovala v našich 
úvahách, vydať širšie koncipované dielo „Princípy medicíny", ktoré by bolo 
v poňatí zhodné s „Textbook of Medicine". Kombinácia „Princípov internej 
medicíny" a „Hulínovej Patofyziologie" môže nateraz plniť úlohu tohto širšieho 
zámeru bez nároku na úplnosť. 

Príprave diela sme venovali všetok svoj osobný čas. Každý deň sme pre
tavovali rukopisy, niekedy až na nepoznanie od pôvodných, aby ich bolo 
možné poukladať ako pyramídu vedomosti a špičkových poznatkov, ktoré 
sú princípmi nielen internej medicíny, ale medicíny vôbec. Rozhodovanie 
v medicíne je záležitosťou vedeckých poznatkov, osobne/ skúsenosti lekára 
a jeho vedomosti. Pacienti obyčajne nemajú jeden problém alebo jednu cho
robu. Superšpecializácia nemôže preto zásadným spôsobom riešiť problémy, 
s ktorými sa lekár zákonite stretáva. Ponechať lekára - a internistu zvlášť -
v mori vedeckých poznatkov, odkázaného na databázy a periodickú litera
túru, je takmer nemorálne. Táto skutočnosť bola silným stimulom pre prí
pravu knihy, ktorá má za cieľ práve istú ochranu pred neúmerným prívalom 
nových čiastkových poznatkov a súčasne poskytnúť potrebnú šírku už ove
rených poznatkov v užitočnej a použiteľnej forme. Časté stretnutia nás pri
viedli k názoru, že príprava opakovaných vydaní knihy by mala byť kontinuál
nou činnosťou", uzavrel prof. I. Ďuriš 

Knihu ocenil aj prof. MUDr. P. Traubner, PhD., dekan Lŕ UK, ako výz
namné dielo nielen pre ďalší rozvoi internej medicíny, ale pre rozvoj medi 
cíny ako takej. Pozitívne zhodnotil tvorivú a organizačnú prácu editorov 
diela, ktorí dokázali stmelif veľmi široký autorský kolektív a vyslovil pre
svedčenie, že 1 vydanie je základom pre opakované vydania, pre vznik 
tradície, ktorá bude významným medzniVom slovenskei medicíny 

Zmyslu vydania Princípov internej medicíny venoval v závere mekoIVo 
slov prof. MUDr. I. Hulín, DrSc. Konštatoval, že toto ucelené dielo zjed 
nocuje predstavy a umožňuje inkorporáciu najnovších poznatkov vedy 
Kniha môže slúžiť ako základ tak pre dalšie doplnené a upravené vydania 
ale môže byt a| východiskom pre napísanie nových a lepších kníh .Dnes 
sa naplnili naše očakávania a predstavy, dielo /e ukončené, mame pocity 
dobre vykonanej práce a radosti Je však potrebné sa zamyštat nad pod
statou veci, o ktorú ide. Princípy interne/ medicíny budu už v bkzkei budúc
nosti prekonané novým obsahom, ktorý prinesú veda a khntcké pozorovania 
Známa pravda hovorí, že ,knihy sú zastaralé už vtedy, ked sa tfaíia' Ak sa 
nám v budúcnosti podarí pnpravit dalšie vydania Principe* internet 

medicíny alebo Princípov medicíny, bude (o na/lepii důkaz 
zmyslu vydania diela, ktoré dnes prezentu/eme,' povedal. 

Prezentáciu diela doplnilo sprievodné slovo doc. MUDr. M. 
Bernadlča, CSc., a videoprojekcia, ktorá predstavila viac ako 
200 účastniVom podujatia detailné informácie o knihe, o fá
zach jej prípravy, obsahu, o autoroch, zostavovateľoch kapi
tol i editoroch. Ako informoval doc. Bernadič, autorský kolek
tív diela tvorí 64 univerzitných profesorov, 51 docentov, 45 DrSc., 
86 primárov, 26 prezidentov odborných spoločností doma 
i v zahraničí, 22 hlavných odborníkov SR, 11 šéfredaktorov 
medicínskych odborných časopisov. A dodal, že prvé vyda
nie diela je začiatkom dlhej ceste, ktorá sa týmto otvára. 
Editori a spoluautori sú zodpovední pred budúcimi generá
ciami lekárov a medikov, že budú pokračovať v náročnej prá
ci a pripravia aj ďalšie vydania tohto na Slovensku ojedine
lého diela. 

Na prezentácii sa zúčastnili významné osobnosti z UPJŠ 
v Košiciach, City University, Trnavskej univerzity, zástupcovia 
všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku, SAV a Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, a ďalší vzácni hostia. Program prezen
tácie pokračoval vystúpením husľového virtuóza Petra Micha-
lícu a priateľským stretnutím, v rámci ktorého všetci spoluautori 
dostali autorský výtlačok diela. 

(m.m.m.m.h.) 

Víťazné eseje 
V oktobri minulého roka vyhlásil podpredseda vlády 

SR I. Mikloš súťaž o najlepšiu esej na tému „Vzdelanie 
má hodnotu. Má a| cenu?", do ktorej sa zapojilo 530 stre
doškolských a vysokoškolských študentov. 

Výber najlepších prác prebiehal v decembri a januári 
a spolupracovalo pri ňom 24 rešpektovaných sloven
ských novinárov a 15 ekonómov. 

V kategórii študentov vysokých škôl prvú cenu získal 
Matúš Pošvan z Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, 
na druhom mieste sa umiestnila študentka Ekonomickej 
univerzity v Bratislave Slávka Kampová a tretie miesto 
získala Renáta Králíková z Filozofickej (akulty UK 
ktorá sa zamerala na Financovanie vysokych škôl a parti
cipáciu študentov na financovaní svojho štúdia. 

PRINCÍPY 
INTERNE) 
MEDICÍNY 

E D I T O R I  

Ď U R I Š  
H U L Í N  
B E R N A D I Č  
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Maase berešit • Skutky stvorenia 
Stála výstava v Inštitúte judaistiky UK 

Posledný novembrový deň roku 2000 bola 
v priestoroch Institutu judaistiky UK otvorená 
stála výstava grafického cyklu Maase berešit • 
Skutky stvorenia akad. sochára Valeriana Tra-
balku, ktorú spolu s autorom pripravil kurátor 
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., z Katedry dejín vý
tvarného umenia FIF UK. Ako pri slávnostnom 
otvorení povedal v úvodnom slove Egon Gál, 
riaditeľ IJ UK, Inštitút judaistiky nie je len „úra
dom" na vzdelávanie, ale aj kultúrnou inštitúciou, 
ktorej úlohou je sprostredkovať duchovné a kul
túrne hodnoty judaizmu. Keďže Inštitút judaistiky 
UK organizuje prednášky pre riadnych študentov 
UK ako aj prednášky a semináre prístupné širo
kému spektru záujemcov o judaistiku, je cieľom 
výstavy podporiť ich záujem o judaistiku ako ve
du a judaizmus všeobecne aj ilustratívnou výpo
veďou. 

Akademický sochár Valerian Trabalka, autor 
cyklu čiernobielych linorytov, sa nechal inšpiro
vať prvými veršami knihy Genezis, ktoré sú sú
časťou kompozície grafických listov. Výrazne ži
dovský prístup k spracovaniu tejto témy predurčil 
jeho inštaláciu. Linoryty zostanú súčasťou stálej 
expozície v priestoroch Inštitútu judaistiky UK, 
kde autor pôsobí ako odborný asistent - predná
ša o judaizme, vyučuje klasickú hebrejčinu a v rám
ci vedeckovýskumnej činnosti sa venuje analýze 
hebrejských biblických textov. V rámci výtvarnej 
tvorby sa venoval priemyselnému a grafickému 
designu, sochárstvu, kresbe, grafike, monumen
tálnym realizáciam v architektúre (fontány: Ru
žomberok, Považská Bystrica, Bratislava, mozai
ka: Valašská Belá), informačným systémom a reš
taurovaniu - kópie barokových kamenných sôch. 

Bohumír Bachratý, kurátor výstavy, píše v sprie
vodnom texte katalógu o Trabalkových grafických 
listoch: .....Čoraz viac ho priťahuje písmo. Písmo 
ako znak a symbol, ako architektúra i ornament, 
arabeska svojho druhu i význam, spočívajúca v sa
motnom písme i v sústave čarovných, múdrych 
slov a viet. Hebrejské písmo je vzrušujúce a inšpi
ratívne. Slovo je „moc, oslovenie i čin". K ústnej tó
ře pristupuje písomné podanie. Výtvarník, sochár 
a designér Valerian Trabalka už počas rokov ume
leckej praxe študuje judaizmus a pripravuje Prvý 
hebrejsko-slovenský slovník. V roku jeho vydania 

(1996) začína pracovat v Inštitúte judaistiky Univer
zity Komenského v Bratislave. Z výtvarných aktivít 
ostáva na prvom mieste grafika. Valerian Trabalka 
hľadá a nachádza nové historické inšpirácie. Prita-
hujú ho aj stredoveké iluminované rukopisy. V prie
behu niekolkých rokov vzniká cyklus 40 linorytov 
Skutky stvorenia - Maase berešit Cyklus vizionář
ských grafík - zjavení, inšpirovaný prvými veršami 
knihy Genezis." 

V texte B. Bachratého nachádzame tiež cha
rakteristiku výtvarného umenia v hebrejskej a ži
dovskej kultúre: „V dejinách hebrejskej i židovskej 
kultúry má popri literatúre, od Biblie - Starého zá
kona, cez hudbu a spev, osobité postavenie prá
ve výtvarné umenie. Zobrazenie - zpredmetnenie 
Boha, ktorý stvoril človeka na svoj obraz, je v ju
daizme zakázané. Mýtus stvorenia, velké nábo
ženské postavy a historické udalosti, sú však pred
metom aj výtvarnej inšpirácie. Najmä moderné 
výtvarné umenie 20. storočia a jeho významní ži
dovskí predstavitelia, napr. M. Chagall, A. Modig
liani, Y. Klein, u nás I. Weiner-Kráľ, priniesli špič
kovú kvalitu i sugestívne dielo plné jedinečnej 

poézie a múdrosti, epiky i lyriky, magického roz-
právaistva a baladických obrazových melódii 
i piesní. Popri tom však tento výtvarný prejav čas
to využíva aj výtvarný znak a symbol. Tým je а/ 
Davidova hviezda a menora, jedno i druhé emblém 
judaizmu. Častá je aj inšpirácia vo svete flóry 
a fauny, v premenách i procesoch prírodného by
tia, ale aj ľudského vedomia To všetko je obsiah
nuté aj v grafikách Valenana Trabalku. Skutky stvo
renia hovoria o zrodení našej zeme. neba i člo
veka. Sú to mýty, ktoré sa dotýka/ú prapočiatkcv. 
kontinuity i přítomnost a budúcnosti rodu Sú to 
sugestívne obrazy - grafiky úžasu nad aktom stvo
renia. " 

Otvorenia výstavy sa zúčastnil prof. RNDr. Du
šan Mlynarčík, CSc., prorektor UK, poslucháči IJ 
UK, výtvarníci, záujemcovia z radov širokej ve
rejnosti. Múzeum židovskej kultúry SNM, ktoré 
spolu s Konrad-Adenauer-Stiftung a ŠFK Pro Slo
vakia finančne prispelo k realizácii podujatia, repre
zentoval prof. PhDr. Pavol Mešťan, CSc., riaditeľ 
Múzea. 

Jana Mielcarková, IJ UK 

Add: K vzniku pobočky Rakúskeho ústavo pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave 
(Ohlas n a  článok prof. Bacfuríka „Jubi leum 2 pohľadu historikov", Naša univerzita č. 5, január 2001) 

Pán prať. PhDr. Jozef Baďurik, CSc., pekne zhod
notil 10 rokov pôsobenia tohto významného ústavu, 
ktorý rozhodným spôsobom pnspieva k rozvoju 
slovensko-rakúskej spolupráce. Nepozná však ko
rene vzniku tohto pracoviska, ani príčiny, pre ktoré 
je umiestnený práve na Filozofickej fakulte UK. 

Ako teda vzniká bratislavská pobočka? Počas 
môjho študijno-prednáškového pobytu na Univer
zite vo Viedni v r. 1988/89 (na základe pozvania 
z viedenskej univerzity) som navrhol vedeniu Ra
kúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú Eu
rópu zriadiť pobočku v Bratislave. 

Po prednáške v marci 1989 sme o tejto možnos
ti diskutovali aj so sekčným šéfom rakúskeho mi
nisterstva zahraničných vecí. Rakúska strana bola 
síce priaznivo naklonená spolupráci so Slovenskom 
(navrhovali napr. vzájomné uznávanie vysokoškol
ských diplomov), ale argumentovali, že pobočky 
zriaďujú len v hlavných mestách a Bratislavu za 
hlavné mesto nepovažovali. Snažil som sa ich pre
svedčiť, že je predsa len hlavným mestom Slo
venska. Československé velVyslanectvo vo Viedni 
sa k mojej Iniciatíve, po konzultáciách na Minister
stve zahraničných vecí v Prahe, postavilo záporne. 

Začiatkom decembra 1989 som opäť rokoval 
s vedením ústavu o zriadení pobočky v Bratislave. 
Na základe dvoch rokovaní mi napísali dňa 24. ja

nuára 1990 doc. Arnold Suppan a Dr. Karlheinz 
Mack list, v ktorom požadovali vyriešiť niekolko 
konkrétnych otázok k zriadeniu tohto pracoviska. 
O ich splnení som rokoval s pánom prof. I. Pišú-
tom, námestníkom ministra školstva SR. ktorý môj 
návrh plne podporil a zorganizoval prijatie u mi
nistra školstva SR pána prof. Kováča Na rokovaní 
sa za rakúsku stranu zúčastnil univ. doc. Arnold 
Suppan (riaditeľ ústavu) a Dr. Karlheinz Mack 
(tajomník). Pán minister prof. Kováč uvítal takúto 
akciu, vyjadril jej plnú podporu a mňa poveril jej 
realizáciou, aby sa činnosť rozbehla čo najskôr. 

Na slávnostnom obede, ktorého sa zúčastnil 
vtedajší riaditeľ zahraničného odboru MS Dr. Pavol 
Demeš, hodnotili rakúski hostia veľmi pozitívne 
mimoriadne ústretový prístup pána ministra prof. 
Kováča i vedenia ministerstva. 

Ďalšie prijatie sme absolvovali na vedení Univer
zity Komenského, kde nás prijal prvý prorektor 
pán prof. Švec. Aj tu bola srdečná atmosféra a ve
denie UK projekt podporilo. Možno povedať, že 
práve prístup vedenia Ministerstva školstva SR 
a vedenia UK rozhodujúcim spôsobom pnspeli 
k tomu, že som sa po konzultáciách s rakúskou 
stranou rozhodol osloviť vedenie Filozofickej fakulty 
UK, aby poskytlo priestory pre činnosť pobočky 
s tým, že ostatné náležitosti, ako napr. byt pre ra

kúskeho hosťa, zabezpečím sám. Nie všetci čle
novia vtedajšieho vedenia RF UK pochopili význam 
tohto projektu, ale najmä zásluhou prodekana 
prof. Nováka, ako aj dekana doc. Slimáka filozo
fická fakulta môj návrh akceptovala Nebola to te
da žiadna „šťastná hra osudu" a celá akcia sa urči
te nepresadzovala ľahko. 

V Rakúsku som sa ešte zúčastnil rokovania o vý
bere kandidátov na miesto vedúceho pobočky 
v Bratislave. Najprijateľnejšími kandidátmi zostali 
dvaja, evanjelický kňaz, ktorého meno si už nepa
mätám a ktorý nakoniec (pod vplyvom manželky) 
z kandidatúry odstúpil a pán Dr Žgrai (dnes univer
zitný profesor), ktorého kandidatúru som podponí 

Kvôli historickej pravde treba uviesť všetky okol
nosti vzniku tohto ústavu, ktorý, dúfam, ešte dlho 
bude prispievať k prehlbovaniu vzájomných slo-
vensko-rakúskych kontaktov, alebo ako mi napí
sali v liste z 24. januára 1990 rakúski kolegovia 
. Wir glauben jedenfalls, dass wir mit dieser Aktor 
unsere bisher schon sehr guten Beziehungen noch 
weiter verstärken könnten ' 

Prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc . 
Právnická fakulta UK 

(Originály listov môžem v pnpade zaufnu 
odovzdať archivu R F  UK atebo UK) 
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Úvaha pri životnom jubileu profesora Petra Mráza 

V posledných dňoch minulého tisíc
ročia sa na kalendári života ukázalo 
profesorovi Petrovi Mrázovi číslo 60. 
Z kvantitatívneho hľadiska to nie je ve
la. ale je to dosť na navodenie triezvych 
úvah o „nátur filozofii" života z pohľadu 
nás medicínskych filozofov. Máme 
obrovskú výhodu, pretože v našom 
myslení prevažuje pozitivizmus a po
kiaľ by sme náhodou pri čaši dobrého 
vína predsa len začali nôtiť Petrovi pes
ničku „Zahučali hory", tak je to naozaj 
len z recesie. V jednom verši uvedenej 
piesne sa spieva „...kdeže sa podeli 
mole mladé časy..." V kontexte s Pet
rovým životným jubileom však treba 
urobiť prísnu oponentúru tejto krásnej 

piesne. Melódia je podmanivá, emotívna, vystihuje a pripomína krásnu prí
rodu. Pieseň je aj poučná keď sa spomínajú niektoré geologické deje 
a spieva sa o obracaní kameňov. Áno, sú to nesporné fakty, ktorých platnost 
bude dlhodobá a môj osobný názor, že nekonečná. Vietor bude a hory hu
čať budú. K Petrovmu naturelu však táto melódia nepatrí. 

Slová piesne sa jednoznačne nehodia k súčasnému svetu, keď 60 rokov je 
vrcholom tvorivých síl a organizátorských schopností. Musím teda povedať, 
že pôvodné slová vznikali asi v období „pary a tuberkulózy", v čase nástupu 
raného kapitalizmu. V rámci nevyžiadanej oponentúry piesne pri pnležitosti 
jubilea profesora Mráza (po jeho súhlase) môžem ako oponent vysloviť nie-
kolko originálnych záverov. Peter je exemplárny prípad, na ktorom môžem 
komplexne vyvrátiť tvrdenia autora textu pesničky, respektíve možno navrh
núť, aby melódia ostala a aby sa inovoval text piesne - napríklad podľa vzoru 
ruskej hymny. 

Citujem text piesne „...moje mladé časy nezažili krásy..." Náš jubilant prežil 
nádherné detstvo. Veď v rodine lekára-chirurga to ani ináč nemohlo byť. Roz
vetvená rodina. S bratom a sestrou vytvonli prostredie, kde o každodenný 
pokrok nebola núdza Krásna mladosť spojená s občasným sťahovaním 
z jedného konca republiky na iný, vystihuje klasickú voľnosť bytia Ak sa začali 
nudiť na východe Slovenska, podho do Čiech. Detstvo bolo teda hrou a vlas
tivedným poznávaním a nielen to. Jubilant už vtedy spontánne absorboval 
okrem materinského jazyka aj bazálnu nárečovú slovenčinu, základy maďar-
činy a češtiny, k tomu povinná školská ruština, nemčina, angličtina a latin
čina. Možno otvorene povedať, že vyrástol ako polyglot. Nebolo dôvodov, 
aby takto podkutý maturant bol bez problémov prijatý na medicínu. Výborný 
študent hravo zvládal náročné štúdium medicíny. Veľa času mu ostávalo aj 
na „kone a koníčky", ktoré bežne opantávajú adolescentov. Vážne sa veno
val hudbe a športu. Bicie nástroje, na ktorých hral v súbore Medik, ho vy
niesli až na svetový festival mládeže v Helsinkách, kde účinkoval spolu 
s Evou Pilařovou. Aj pri týchto pekných spomienkach sa dá demonštrovať 
obrovská vitalita jubilanta - Pilarová spieva už len sporadicky. 

Rok promócie 1963. Na Anatomický ústav LF UK bolo z tohto ročníka pri
jatých 8 absolventov a medzi nimi aj Peter (ďalej to boli Paškan, Rozenberg, 

Holomáň, Mihalovič, Macková, Toth-Kurucová, Pavlíkova). Ihneď po nástupe 
na Anatomický ústav si jubilant odišiel splniť občiansku povinnosť - vojenskú 
prezenčnú službu. A opát šťastný to človek. Služba u voj ka zvaného 
PTPáci. Aj tu sa mohol vzdelávať a učiť od zručných a inteligentných spolu-
slúžiacich vojakov. A potom istý čas pokračovala la dolce vita aj na anatómii. 
Ale zákonite nastúpili aj roky driny v pedagogike, nesmelé kontakty s vedou 
a plný rozvoj v hudbe. So záujmom sme počúvali príhody z koncertov doma, 
ale najmä v zahraničí (Budva, Avala). 

Totálny prerod v jubilantovom živote nastal asi tak 5 rokov po promócii 
Ako hladná kosatka ho zhltla veda - to nie je vtip, to je pravda. Vlastné roz
hodovanie bolo primerane „žhavené" pánom prof. Kapellerom, ktorý vhodne 
motivoval Petra, až ho nakoniec získal do výskumného tímu A dá sa pove
dať, že roky 1968-1989 boli najúspešneišie roky prof. Mráza. Bolo velkým 
potešením sledovať aktivitu tímu a peknú a duchaplnú spoluprácu s Ing 
Jožkom Polonyim. 

Prednášky na vedeckých kongresoch doma a v zahraničí, dlhodobé štu
dijné pobyty v Anglicku, na Malte, príslovečná pedantnosť a rozumná snaha 
absorbovať čo najviac na študi|ných pobytoch mali za následok, že z Petra 
sa stal uznávaný vedec v oblasti elektrónove] mikroskopie nervového tka 
niva. Mnohé úspechy nedali na seba čakať V roku 1981 bol vymenovaný za 
docenta, prišlo menovanie profesorom anatómie a zároveň zvi lenie do funk 
cie dekana a prednostu Anatomického ústavu LF UK Na všetkých postoch 
urobil veľa dobrého pre LF UK, študentov a pre nás všetkých. 

Kvalita sa predáva sama. Dôkazom toho |e zvolenie profesora Petra Mráza 
za prorektora Univerzity Komenského A možno zenit ešte len príde 

A aby som zakončil oponentúru piesne. Mladé časy jubilanta nepominuli 
ale prežíva ich a| teraz Mám možnosť na vlastné oči registroval a obdivoval 
kondíciu jubilanta počas pravidelných dvojhodinových tenisových zápasov 
Je neuveriteľné, s akou ľahkosťou vracia súperovi longlajny krosy lotoy 6 
„kraťasy". Žiadna loptička nie je pre neho stratená Obrovská zápasová su 
stredenosť a vzrušenie, ktoré prežíva pri úspešnom returne. sa dá bez okoi 
kov porovnať hoci aj s McEnroom. ba aj niektoré extempore sa vyrovnajú 
esám WTA. V krízových situáciách, pn nevyrovnanej výkonnosti ů dekon-
centrácii. loptičky odlietajú mimo oplotenia kurtu a niekedy aj raketa skorci 
na strome Žasnem a závidím mu flexibilitu klbov pred zápasom a aj po 
dobrom výkone Ľahkosť dychu pn obúvaní ö vyzúvaní tenisiek. TřVTXXTM"- u 
farbu tváre a istú polohu bulbov Jednoducho Peter má skvele parametr.' 
A to sme ešte nehovorili o lyžovaní V lyžovaní je kráľ Naveduiuca p • '  oöa 
je z Pleisov pn Krompachoch Nevedeli sme o s e t »  a zhodou náhod u 
stretli obe naše rodiny na svahu. Moja manželka ma pri medzipristani na 
svahu upozornila: „Všimni si toho baleťáka!" - tak nazýva lyžiarske hviezdy 
od čias, čo videla Stenmarka. Pozerám. .. harmónia pohybu, ladnosť, istota, 
suverenita ako „Holiday on snow", či „Wiener snow revue" - ako rozprávka. 
A bol to veru Peter Mráz! 

Mladé časy sa nikam nepodeli, sú stále tu. Exegéza peknej pesničky kon
čí. Mrázovi však túto spievať nebudeme, pretože k jeho naturelu a vitalite patrí 
iná: „Živio sto lat a vínečko bíle". 

Ad multos annos Peter! 
Jozef Beňuška 

Nová sezóna v Botanickej záhrade UK 
Neprebúdza sa zo zimného spánku, nakolko mierny charakter tohoročnej zimy v nebývalej miere 

umožnil vykonávať rekonštrukčné práce v exteriérovej časti záhrady. Úspešne pokračuje doihá etapa 
rekonštrukcie parenísk, ktoré nahradí relaxačná plocha so stĺporadím a celosezónne zakvitnutými 
záhonmi dvojročiek, cibutovín, letničiek a trvaliek. Pokračuje budovanie a výsadba nízkorastúcich ihlič-
nín na novej ploche, ku ktorej sa pridajú pestrofarebné vresovištné rastliny a po dokončení prrvádza-
cieho chodníka a premostenia .malého kotla" vznikne prístupová cesta ku vznikajúcej japonské/ 
záhrade. Skleníky v zime získali taktiež nový habitus a ich interiér oživili hlavne tropické a subtropické 
druhy rastlín. 

Botanická záhrada sa po každoročnej úspešnej reprezentácii Alma mater pripravuje aj toho roku na 
výstavu Flora Bratislava. Po úspešnej iniciácii a vzniku Zdmženia arborét a botanických záhrad 
Slovenska sa toto združenie zúčastní na výstave Gardenia 2001 v Nitre, kde organizátor Agrokomplex 
výstavníctvo Nitra vyčlení botanickým záhradám samostatný pavilón. Záhrada mediálne spolupracovala 
s TASR, STV, TV Markíza a Slovenským rozhlasom na príprave relácii odborno-popularizačného charak
teru ako aj detských programov. 

Skorý nástup jarí spôsobil rozkvitnutie snežienok, hlaváčika jarného, hamamelisu, vŕb, liesok ba а/ 
kamélie. Prílet divých kačíc na rybník a živý pohyb japonských kaprov na jazierkach sú neklamným 
znakom príchodu termínu otvorenia Botanickej záhrady pre verejnosť, ktorým je 1. apríl. 

Každý deň od 9.00 do 18.00 h. vás privíta záhrada vo svojich zákutiach a skleníky poskytnú 
svoje skvosty denne do 15.00 h. a v sobotu a v nedeľu do 17.00 h. 

Vitajte v Botanickej záhrade UK v Bratislavel 
RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ BZ UK 
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Venované jubilantovi pánovi doc. Tiborovi Marčekovi 

Životného jubilea - 60 rokov - sa 13. apríla 2001 dožíva jeden z protagonistov 
telovýchovného lekárstva na Slovensku doc. MUDr. Tibor Marček, CSc. 

Jubilant sa narodil v rodine praktického lekára 
ako najstarší zo štyroch súrodencov. Vyrastal 
v Majcichove, kde život rodiny a práca otca úzko 
súviseli. Zážitky z otcovej lekárskej praxe, veselé 
aj tragické, ho ovplyvnili pri výbere budúceho 
povolania. Vysokoškolské štúdium na Lekárskej 
fakulte Masarykovej univerzity v Brne dokončil 
v roku 1965. Už počas štúdia v Brne prejavil 
záujem o vedeckovýskumnú činnosť, pracoval 
ako pomocná vedecká sila na Mikrobiologickom 
ústave LF a jeho práce, s ktorými sa zúčastnil 
ŠVOČ, boli odmenené. 

Po absolvovaní základnej vojenskej služby 
pracoval na virologickom oddelení Výskumného 
ústavu epidemiológie a mikrobiológie v Bratisla
ve (1966). Na Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
začal pôsobiť najprv na Katedre infekčných 
chorôb (1969), neskôr (1973) bol na podnet vte
dajšieho prodekana LF UK a prednostu Kliniky 
telovýchovného lekárstva prof. Handza prerade
ný na miesto odborného asistenta Katedry telo
výchovného lekárstva, fyziatrie a balneológie. Zá
kladnú atestáciu z internej medicíny získal v roku 
1973 a v roku 1976 nadstavbovú atestáciu z te
lovýchovného lekárstva. V roku 1983 získal hod
nosť kandidáta lekárskych vied na základe obha
joby dizertačnej práce „Sledovanie hladín sérových 
imunoglobulínov (IgG, IgA, IgM) vo vybraných 
skupinách vrcholových športovcov." V roku 1985 
sa stal docentom telovýchovného lekárstva a od 
1. 9. 1985 bol ustanovený vedúcim Katedry 
telovýchoného lekárstva, fyziatrie a balneológie 
LF UK. Na základe konkurzného pokračovania 
bol v roku 1992 menovaný prednostom Kliniky 
telovýchovného lekárstva FN a LF UK. V roku 
1998 bol zvolený do funkcie predsedu Akade
mického senátu LF UK a od roku 2000 je aj čle
nom Akademického senátu Univerzity Komen
ského. 

Na súčasnom pracovisku sú v centre jeho ve
deckého záujmu nasledovné odborné problémy: 
fyzická zdatnosť mládeže, vplyv telesného zaťa
ženia na adaptačné schopnosti organizmu, 
diagnostika špeciálnej trénovanosti. Za prioritné 
považuje sledovanie vzťahu športovej činnosti 
a infekčného procesu a ich vplyv na imunobio-
logickú rezistenciu. Na ich základe ako jeden 
z prvých upozornil na možnosť vzniku stavu tran
zitnej imunitnej nedostatočnosti u športovcov 
vysokej výkonnosti. V ostatnej dobe sa viac ve
nuje problematike diagnostiky a liečby akútnych 
a chronických poškodení opornopohybového 
systému, možnosti diagnostiky enzýmových myo-
patií a dopingovej kontrole. 

Výsledky svojej vedeckej činnosti publikoval 
v domácich a zahraničných časopisoch a zbor
níkoch. Je autorom či spoluautorom viacerých 
vysokoškolských učebníc, ako sú napr. Vade-
mecum telovýchovného lekárstva (1994, 1997), 
Sports Medicine (Manual of Practical Sports Me
dicine) (1995), Telovýchovné lekárstvo (Prakti
kum) (1996), Telovýchovné lekárstvo: Teoretická 
a klinická časť (1999), Essentials of Sports Me
dicine (2000). 

V rámci odbornej činnosti vykonával funkciu 
predsedu Komisie LF UK pre obhajoby kandi
dátskych dizertačných prác a člena Komisie pre 
udeľovanie titulov doktora vied z telovýchovného 

lekárstva na Karlovej univerzite v Prahe, v sú
časnej dobe (od roku 2000) je podpredseda Ko
misie pre postgraduálne doktorandské štúdium 
v odbore. 

Dlhodobo je aktívnym funkcionárom Sloven
skej spoločnosti telovýchovného lekárstva, kde 
v súčasnosti zastáva funkciu podpredsedu, ak
tívne sa zúčastňuje na jej činnosti aj ako spolu
organizátor mnohých odborných podujatí. Sú
časne je členom Svetového združenia telový
chovných lekárov (FlMS). 

Spoločensky záslužná je angažovanosť doc. 
Marčeka v boji proti dopingu. Stal sa vedúcim 
Exekutívy novovzniknutého Slovenského antido
pingového výboru (1992). Absolvoval viacero 
študijných pobytov na významných zahranič
ných pracoviskách v Nemecku (Deutsche Sport
hochschule Köln, 1993), Velkej Británii (The Sports 
Council Doping Control Unit, Kings College, Lon
dýn, 1995) a Francúzsku (Laboratoire National de 
Depistage du Dopage, Creps, Chatenay-Malabry, 
1997). 

Bohaté skúsenosti má v oblasti zdravotnej sta
rostlivosti o športovcov. Najprv pôsobil ako lekár 
československej volejbalovej reprezentácie žien, 
neskôr pracoval v Lekárskej komisii Slovenského 
olympijského výboru (1993). Bol vymenovaný 
hlavným lekárom výpravy na Letné olympijské 
hry v Atlante (1996) a v Sydney (2000). 

Významná je angažovanosť jubilanta v mimo-
fakultných inštitúciách. Pôsobí ako vedúci Rady 
expertov Regionálnej lekárskej komory Brati
slava I (1993), konzultant Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne (1994), člen Komisie MŠ SR pre špor
tovú reprezentáciu SR (1996), člen Vedeckej 
rady FTVŠ UK a člen Redakčnej rady časopisu 
Medicína Sportiva. Funkciu hlavného odborníka 
Ministerstva zdravotníctva SR z telovýchovné
ho lekárstva vykonával v rokoch 1994-1999. Svoj 

vzťah k umeniu vyjadruje aj ako odborný konzul
tant Baletného súboru Slovenského národného 
divadla. 

Napriek svojim pracovným aktivitám si nachá
dza čas na svojho obrúbeného koníčka - čítanie. 
Má dobrý prehľad o literatúre, nielen odbornej 
Jeho záber je veľmi široký - história, umenie, 
aforizmy, súčasná tvorba a čo je veľmi zaujímavé 
- lietadlá a história letectva. Jeho obľúbený ob
chod je určite kníhkupectvo, ktoré na žiadnej 
pracovnej ceste nikdy neobíde Voľný čas naj
radšej trávi na chalupe v kruhu rodiny, kde naj
krajšie chvíle prežíva v spoločnosti vnúčat svo
jich dvoch synov - Šašky, Andrejky, Peťka a Paťka 

Nášmu jubilantovi prajeme do ďalších rokov 
života pevné zdravie, spokojnosť, veľa život
ného optimizmu, splnenie súkromných želaní 
a silu zrealizovať svoje dalšie plány. 

AD MULTOS ANNOS! 

MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc., 
Klinika telovýchovného lekárstva 

LF UK a FN v Bratislave 

Marek Zlmányi, Andrej Ferko, KPGSO FMFI UK, 
kpgso@fmph.unlba.sk 

5. Stredoeurópsky študentský seminár počítačovej grafiky 
http://www.cg.tuwien.ac.at/studentwork/CESCG/lndex.html 

Viacročný proces organizovania dvojstranných študentských seminárov v strednej Európe po
stupne vykryštalizoval do impozantného podujatia. Počas veltrhu COFAX sa v budmerickom 
kaštieli koncom apríla 2001 stretne takmer stovka najlepších študentov počítačovej grafiky 
z dvanástich univerzít zo všetkých štátov Strednej Európy. 

Seminár organizuje Technická univerzita vo Viedni (Dr. Thomas Theussl) a Univerzita Komen
ského v Bratislave. Prednášať bude Dr. Helwig Häuser z Viedne, popredný odborník na vizualizá-
ciu fyzikálnych fenoménov. 

Záštitu nad seminárom prevzala rakúska veľvyslankyňa na Slovensku pani Gabrielle Matzner. 
Seminár bude sprevádzať výstava jej obrazov, zobrazujúcich predovšetkým krásy Slovenska. 
Tým sa na prahu nového milénia založí zaujímavá tradícia komunikácie počítačových grafikov 
s výtvarným umením. 

Študenti na tejto konferencii predstavia svoje najnovšie projekty a vedomosti o špičkových sme
roch výskumu a výučby počítačovej grafiky, ktorá v súčasnej informačnej a telekomunikačnej tech
nológii hrá klVičovú úlohu. 

Generálnym sponzorom je veftrh COFAX, ktorý vo svojom sprievodnom programe už tradične 
hľadí do budúcnosti a podporuje myšlienkové bohatstvo i najlepších študentov informatiky. 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa: Šafárikovo nám č 6, 818 06 Bratislava • Tel: 59 24 4 '  11 • 
http://www.uniba.SK, položka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: doc JUDr Peter Kresák, CSc , prorektor UK. Členovia RNDr Martin BeDuš. MFF UK. doc М Ю .  Manán 
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Š T U D E N T S K Ý M  PERDM 

J

'ak v Los Angeles 
opäť udeľovali ceny 

Grammy a tri z nich 
získal aj kontroverzný 
raper Eminem. Raper, 

ktorý na svojich 
koncertoch berie drogy, 
vystupuje proti menšinám 
a prostredníctvom svojich 
piesní si rieši svoje osobné 
problémy. 
Niektorí Eminema 
obhajujú, pretože údajne 
robí dobrú hudbu, texty 
a vystupovania sú vraj až 
druhoradou záležitosťou. 
Je to proste dobrý raper 
a hotovo. 
Treba sa však zamyslieť 
nad tým, či sa tieto veci 
dajú oddeliť. V súčasnosti 
množstvo ľudí hovorí 
o ľudských právach 
a slobode, tá sa však končí 
tam, kde sa začína sloboda 
toho druhého. Eminem čelí 
obvineniam, že jeho piesne 
urážajú homosexuálov 
a ženy. Umenie by však 
nemalo spoločnosť 
rozdeľovať, práve naopak. 
V súčasnom svete by 
diskriminácia a zjavná 
netolerancia nemali mať 
miesto. 

Otázku homosexuálov 
a ich registrovaného 
partnerstva ešte v lete dosť 
nešťastne nastolili 
podaktorí slovenskí 
politici. 
Ti istí politici dnes 
navrhujú ústavné zmeny, 
ktorými by sa mali zakázať 
interrupcie a tým obmedziť 
legitímne práva ženy. 
Takéto politické návrhy 
pritom ešte viac umocňujú 
atmosféru intolerancie, 
ktorá je zatiaľ pevnou 
súčasťou našej 
spoločnosti. Niektoré 
extrémistické skupiny zase 
otvorene vystupujú proti 
národnostným, etnickým 
a náboženským 
menšinám. Preto treba aj 
dnes stále viac pripomínať 
rovnosť všetkých ľudí 
a vzájomné spolužitie 
budovať na báze 
tolerancie, nie nenávisti. 

Braňo Ondrášik 

Knižkou sa môžete aj ovievať 
Tvrdenie, že kniha je najlepším 

priateľom človeka, je určite pravdi
vé. Do batožiny na opustený ostrov 
by som si ju rozhodne přibalila. Ked 
vás sužuje horúčava, môžete ňou 
odháňať dotieravý hmyz (tým mys
lím ten okrídlený), a ked vám sl
niečko svieti do oči, jednoducho si 
ňou prikryjete tvár. Využití má ešte 
oveľa viac. 

Ale samozrejme, kniha je pre
dovšetkým na čítanie v každom 
ročnom období. V čase jarnej únavy, 
letného ničnerobenia, jesennej de
presie či dlhých zimných večerov. 
Urobila som preto malú sondu po 
bratislavských kníhkupectvách Za-

Sedem krajín na 

ujímalo ma, ktoré knihy sú najvy
hľadávanejšie. 

Nálepkou najobľúbenejšie by 
sme mohli označiť osobné výpovede 
rôznych moderátoriek. Sú to naprí
klad Banánové rybičky z pera Haliny 
Pawlowskej, či v poradí už druhá 
osobná výpoved moderátorky Em
my Tekelyovej - Byť milovaná je 
úžasné. A do tretice, hoci to už nie je 
žiadna novinka na knižných pultoch, 
ľudia stále siahajú aj po knihe Evy 
Černej Reportérkina spoved. Tieto 
knihy sú ľahké na čítanie, zábavné a 
samozrejme, odhaľujú veľa zo 
súkromia, čo ľudí zaujíma od 
nepamäti. Neobohatia vás o ne-

ochranu Karpát 
Aktivovať všetky zložky spo

ločnosti v prospech biodiverzity a 
trvalo udržateľného rozvoja kar
patského ekoregiónu je cieľom 
medzinárodnej aktivity na ochranu 
Karpát s názvom Iniciatíva kar
patského ekoregiónu. V prvej fáze 
projektu, ktorý na Slovensku za
bezpečuje DAPHNE - Inštitút 
aplikovanej ekológie, ide pre
dovšetkým o zber údajov o prírod
ných a socioekonomických fak
toroch v Karpatoch Ďalším kro
kom bude vypracovanie a realizá
cia spoločnej vízie a akčného 
plánu na najbližších 5 až 10 rokov 
Do projektu, ktorého iniciátorom je 
Svetový fond na ochranu prírody, 
sa zapája všetkých sedem krajín, 

Detský divák 
v ohrození? 

Detský animovaný seriál Poké-
mon, ktorý Slovenská televízia vy
siela od 3. februára a v posledných 
dňoch sa okolo neho rozpútala 
široká diskusia, zaraďuje nemeno
vaný psychológ do kategórie 
.hraničných" programov. 

Seriál Pokémon, z ktorého detský 
divák zhliadne len 156 pokračovaní 
z celkového počtu, kúpila STV, aby 
priniesla program, ktorý sleduje 
celosvetový trend a ponúka najmo
dernejšie spracovanie prostred
níctvom počítačovej animácie. Pred 
niekoľkými rokmi bol japonský pro
ducent obvinený z možnosti ne
gatívneho dopadu použitých trikov 
na zdravie diváka. Napriek tomu, že 
sa toto pôsobenie jednoznačne 
nepreukázalo, odstránil výrobca 
mnohé svetelné efekty, ktoré sa 
starostlivo vyberali práve s ohľadom 
na vnímanie dieťaťa. 

Radu pre vysielanie a retransmi-
síu požiadala o pozastavenie vy
sielania Únia slovenských tele
víznych tvorcov (ÚSTT) a jedno 
občianske združenie. Podľa ÚSTT 
má seriál násilný obsah a ohrozuje 
fyzický, psychický a morálny vývin 
deti Seriál podľa únie odporuje niek
torým ustanoveniam Zákona o vy
sielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. 
z., konkrétne paragrafu 20, ktorý 
hovorí o ochrane maloletých. (TA) 

ktorých časť územia pokrýva 
karpatské pohorie (Rumunsko, 
Slovensko, Ukrajina. Poľsko. 
Madarsko, Česko a Rakúsko) 

Karpatský ekoregión zaberá 
viac ako 200 tisíc kilometrov štvor
cových, z ktorých je len 16 percent 
chránených 

Na jeho území žije a rastie 
veľké množstvo endemitov a je 
jediným miestom v Európe, kde je 
možné vo voľnej prírode vidieť 
všetky veľké cicavce, ako sú rysy. 
vlky a medvede 

Politickým vrcholom prvej fázy 
karpatskej iniciativy bude stretnu
tie ministrov životného prostredia 
ktoré sa uskutočni 29. apríla v Ru
munsku a následný Karpatsko-
dunajský summit prezidentov štá
tov. Zároveň sa uskutoční Fórum 
sponzorov, ktoré bude rokovať 
o podpore možných projektov 
v regióne. 

A n n a  Kotúčková 

V súvislosti s kontroverzným 
návrhom KDH o zákaze interrup
cií sme sa študentov Filozofickej 
fakulty spýtali, čo s i  o tomto 
probléme myslia oni. 

Aneta, 21 rokov: Som rozhodne 
proti zákazu interrupcií. Myslím si, 
že žena by sa mala sama rozhod
núť a nikto jej nemá čosi prikazovať 
či zakazovať. Ak sa interrupcie 
zakážu, ženy budú inak riešiť svoj 
problém. Prečo by sme z nich mali 
robiť porušovateľky zákona? Pritom 
teraz, kecf interrupcie zakázané nie 
sú, ich nie je veľa. Nechápem, 
prečo by sa mali zakazovať 

Andrej, 21 rokov: Som za inter
rupcie z viacerých dôvodov. 
Z evolučného hľadiska - pretože 
žena odpradávna stála pred 
voľbou, či mať alebo nemať dieťa 
Taký je i môj subjektívny svetoná
zor. Podľa mňa žena musí mať 
právo rozhodovať o svojom živote, 
kedže práve ona sa najviac podieľa 
na vývoji generácií. . 

Kivi, 20 rokov: To je kompliko
vaná otázka Často sa argumentuje 
tým, že zákaz interrupcií vraj 

postrádateľné vedomosti, ale roz
hodne neublížia. Toto tvrdenie 
neplatí o knihe Další prosím s podti
tulom Pravá tvár jednej televíznej 
hlásateľky a jej sexuálny boom. 

Na čelo sa v predávanosti zaradi
la detská knižka Harry Potter 1 a 2 
a kniha receptov Petra Novotného 
Ham a mňam. Keby ste dostali chuť 
napríklad na literatúru faktu, je tu 
široký výber kvalitných knižných titu
lov, no takmer všetky sú v češtine 

Nech vás bude v tomto mesiaci 
knihy sprevádzať akýkoľvek žáner či 
titul, najdôležitejšie je, aby vás po
tešila A aby ste sa v jej spoločnosti 
cítili prijemne (zué) 

Z historického 
kalendára 

V prvom jarnom mesiaci 
marci si profesori a študenti 
každoročne pripomínajú narode
nie otca všetkých učiteľov Jana 
Amosa Komenského 

Humanista českého pôvodu 
sa narodil 28 marca 1592 a na 
tento deň sme si pri tvorbe 
nášho časopisu spomenuli a, 
my. študenti 2 ročníka žurnalis 
tiky I dnes su platné jeho slová 

.Nech kor é s čo*otveb. vidy 
vyber veci nemnoho 
pretote mnohost rotptyfuje 
nemnohosť Su stredu/e 
ale ne/lepiich 
lebo jedno najlepšie vydá za 
mnoho menej dobrých. 
a tých sa pevne drž, 
aby si nemohol byť od nich 
odtrhnutý 
a znova zapletený v mnohost' 
a malichernosti.' 

-dw-

prispeje k zvýšeniu pôrodnosti 
Striktný zákaz by však mohol zvýšiť 
počet nelegálnych interrupcii. 
Zároveň dnes, podľa mňa, mladi 
ľudia kvôli ekonomickej situácii 
nemajú možnosť mať deti Takže si 
myslím, že najskôr sa musí zlepšiť 
ekonomika a potom sa zaoberať 
interrupciami 

Marek, 20 rokov: Som proti 
interrupciám Nielen z nábožen
ských dôvodov, ale najmä po objek
tívnom zhodnotení argumentov 
Jednoducho nevidím dôvod, prečo 
by mali byť povolené. No možno by 
som ich predsa len, za presne 
špecifikovaných okolností, v kraj
nom prípade povolil Podľa mňa je 
to však iba voľba menšieho zla 
Zaujal ma jeden príklad - profesor 
etiky dal študentom otázku .Matka 
i otec majú syfilis, všetkých ich 
desať detí je postihnutých Ako 
rozhodnete o jedenástom dieťati, 
ktoré práve čakajú?" Väčšina štu
dentov bola za interrupciu Vtedy sa 
profesor opýtal .Dámy a páni, a čo 
ak ste práve zabili Beethovena?' 

Katarina Sedláková 

INTERRUPCIE - ÁNO, ČI NIE? 
ZABIJEME BEETHOVENA? 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF U K  pod vedením Braňa Ondráäika  p 


