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Vedecká rada Univerzity Komenského v novom zložení
Prvé zasadnutie novovymenovanej Vedeckej rady UK, ktoré sa konalo dňa 14. apríla 2003, viedol rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., 

predseda VR UK. Napriek skutočnosti, že išlo o prvé stretnutie, rokovanie bolo rýdzo pracovné. Rada okrem iného prerokovala dva návrhy na 
udelenie vedeckej hodnosti DrSc. a päť návrhov na menovanie profesorov, ako i štyri návrhy PríF UK na udelenie čestného titu lu „emeritný 
profesor“ . Zaoberala sa tiež program om  tohoročných rokovaní a konštituovaním komisie na hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti a komisie 
na hodnotenie úrovne v oblasti vedy, techniky alebo umenia.

V novom funkčnom období bude Vedecká rada UK pracovať v tom to zlození:
prof. Ing.Vladimír Báleš, DrSc., rektor STU v Bra

tislave
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., dekan FMFI UK 
doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., prorektor UK (me

dzičasom sa vzdal funkcie) 
doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., podpredseda 

SAV
prof. Milan Čorba, rektor VŠMU v Bratislave 
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK 

v Martine
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., dekan FiF UK 
doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK 
doc. RNDr, Anton Gáplovský, DrSc., dekan PriF 

UK
prof, MUDr. Róbert Hatala, CSc., Slovenský ústav 

srdcových a cievnych chorôb 
doc. Ján Hoffstädter, akad, sochár, rektor VŠVU 

v Bratislave
prof. ThDr. Vilám Judák, PhD., dekan CMBF UK 
prof. Ing. Ladislav Kabát. CSc., dekan FSEV UK 
doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., prodekan FiF UK 
prof. ThDr. Igor Kišš, dekan EBF UK 
prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc., rektor EU v Brati

slave
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.. PriF UK 
prof. RNDr. Jozef KomomX DrSc., dekan FM UK

prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc., LF UK 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc., vedecký sekretár SAV 
doc. PaedDr. Dušan Kutlík, CSc,, dekan FTVŠ UK 
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., predseda SAV 
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc., FMFI UK 
prof. RNDr. Oto Majzlan, DrSc., dekan PdF UK 
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc., FMFI UK 
prof. PhDr. Ondrej Meszáros, CSc., FiF UK 
prof. PhDr. František Mihina, CSc., rektor Prešov

skej univerzity 
prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., prorektor UK 
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., prorektor UK 
MUDr. Peter Osuský, CSc., prorektor UK 
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prodekan JLF UK 

v Martine
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.. FMFI UK 
doc. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., podpredsed

níčka SAV
doc. RNDr. Jozef Seginko, CSc.. dekan FaF UK 
doc. RNDr. Pavel Súra, CSc., prorektor UK 
prof MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan LF UK 
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc . PriF UK 
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., PriF UK 
doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.. dekan PraF UK 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK v Prahe 
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., PdF UK
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A ká bude novela vysoko ško lskéh o  zákona?
kyše mesiaca mala akademická obec slovenských vysokých škôl možnost 

pripomienkovať novelu vysokoškolského zákona. Pripravilo ju  Ministerstvo 
školstva SR ako odpoveď na plnenie programového vyhlásenia vlády SR. 
v ktorom vláda SR deklarovala čiastočné spoplatnenie vysokoškolského 
štúdia. Preto otázka platiť či neplatiť za štúdium bola osou, okolo ktorej 
oscilovala celá diskusia.

Názory akademickej obce zhrnulo rokovanie Slovenskej rektorskej 
konferencie (SRK), ktorá sa zišla na pôde Univerzity Komenského dňa 
22. apríla 2003. Na rokovaní bol prítomný aj minister školstva M. Fronc 
a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠ SR P. Mederly. Po odmie

tavých stanoviskách Rady vysokých škôl SR a Rady študentov vysokých 
škôl SR novelu v kľúčovej otázke -  platiť čl neplatit školné v dennej forme 
štúdia -  nepodporila ani Slovenská rektorská konferencia. Výsledok rokova
nia SRK ministra školstva evidentne zaskočil a ako povedal, túto situáciu 
nepovažuje za dobrú. O podobe novely, v akej pôjde do parlamentu, musí 
teda rozhodnúť vláda.

Stanovisko SRK bolo posledným dôležitým vyjadrením, ministerstvo škol
stva skompletizuje pripomienkové konania a novelu v priebehu mája pred
loží na rokovanie vlády SR. Parlament by sa novelou mal zaoberať v júni 
a novela by mala nadobudnúť účinnosť od januára 2004.

Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k novele vysokoškolského zákona
Slovenská rektorská konferencia (SRK) vedomá si spoluzodpovednosti za stav a rozvoj vysokých škôl Slovenskej republiky, na základe žiadosti ministra 

školstva SR prostredníctvom svojich členov dôsledne analyzovala text návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13112002 Z z o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ..novela zákona o vysokých 
školách“), vytvorila pracovnú skupinu na prípravu vyjadrenia a po diskusii v pléne SRK prijala toto znenie vyjadrenia:

SRK podporuje zámer vlády SR novelizovať zákon o vysokých školách 
na základe doterajších skúseností s jeho aplikáciou v praxi v nasledujúcich 
oblastiach:

1. V oblasti, v ktorej je SR zaviazaná medzinárodnými dohovormi, urobiť 
harmonizáciu svojho vnútroštátneho právneho poriadku s právnymi nor
mami EÚ.

2. V oblasti odstránenia legislatívno-technických nedostatkov súčasného 
zákona o VŠ.

3. V oblasti postavenia zdravotníckych vysokých škôl a špecializačného 
štúdia v medicíne.

4. V oblasti dlhodobo nedostatočného financovania VŠ

SRK zaujíma stanovisko osobitne k týmto oblastiam:
a) Ponechať Slovenskú zdravotnícku univerzitu v sieti štátnych vysokých 

škôl a umožniť prístup ostatných VŠ k špecializačnému štúdiu v oblastí 
humánnej mediány.

b) SRK je proti spoplatneniu dennej formy štúdia a súhlasí so spoplatne- 
ním externej formy štúdia v rozsahu od nula do výšky nákladov na štúdium

SRK nesúhlasí s tým, aby sa prostriedky získané spoplatnením externej 
formy štúdia používali na úhradu časti sociálnych štipendií, alebo ako pri 
spevok do fondu reprodukcie verejnej vysokej školy. SRK zároveň vyhlasuje 
že spoplatnenie vysokoškolského štúdia sa nemôže chápať ako náhrada 
za doteraz nedostatočné financovanie vysokého školstva zo štátneho roz 
počtu a musí byť sprevádzané zvýšením dotácii verejným vysokym školám 
v každom roku zo štátneho rozjxičtu najmenej o čiastku 0.2 % HDP tak 
aby sa v r. 2006 dosiahla priemerná úroveň dotácii zo štátneho rozpočtu 
na úroveň priemeru krajín OECD. t.j. z doterajších 0.72 na 1 33 % HDP

c) V prípade, že vládny návrh zákona bude obsahovat návrh zavedenia 
školného pre dennú i externú formu štúdia SRK požaduje aby dolná 
hranica školného bola nula percent nákladov na štúdium O výške školného 
rozhodne rektor vysokej školy na základe návrhu dekana fakulty schválené
ho v akademickom senáte fakulty pre študijné programy na fakulte a rektor 
fx) schválení v akademickom senáte vysokei školy pre študi|ne programy 
zabezpečované na úrovni vysokei školy

Bratislava 22 apríla 2003

Stanovisko Študentskej rady vysokých škôl SR
Študentská rada vysokých škôl SR zaujala k návrhu novely zákona 

o vysokých školách nasledovné stanovisko:
-  navrhovaný systém sociálneho zabezpečenia študentov nie je dostatočne 

efektívny,
-  administratívne náklady spojené s vyberaním poplatkov a vyplácaním 

štipendií budú veľmi vysoké a školy nie sú na to technicky pripravené,
-  nie je garancia, že bude dostatok finančných prostriedkov na zabezpeče

nie funkčnosti sociálneho systému,
-  podkladová štúdia sociálnej situácie študentov je pre zamýšľaný účel 

nepoužitefná,
-  nie je možné odhadnúť, aké budú dôsledky zavedenia poplatkov vo vzťa

hu k prístupu ku vzdelaniu,
-  zvýši sa odchod študentov na zahraničné, najmä české univerzity,
-  mnohí študenti budú nútení pracovať popri štúdiu, čo môže mať dopad 

na študijné výsledky,
-  nepodporuje snahu vlády SR o zvyšovanie počtu študentov na sloven

ských vysokých školách,
-  nie sú doriešené pravidlá pre fungovanie štipendijného fondu.

Z uvedených dôvodov Študentská rada vysokých škôl SR nesúhlasí 
s navrhovanou formou spoluúčasti študentov na financovaní vysoko
školského štúdia v dennej aj externej forme.

V súvis losti s riešením problem atiky externého štúdia považujeme 
za potrebné vyriešiť nasledovné:

1. zadefinovať účel externého štúdia ako štúdium popri zamestnaní a ce
loživotné vzdelávanie,

2. zastaviť akékoľvek financovanie cez súkromné spoločnosti, darovacie 
zmluvy a pod., ktoré nie sú v duchu súčasného VŠ zákona,

3. vytvoriť podmienky na zvýšenie kvality externého štúdia.
Apelujeme na poslancov, aby pri rokovaní o tomto návrhu dôkladne zvá

žili dôsledky spôsobené touto formou zavedenia spoluúčasti študentov na 
financovaní vysokoškolského štúdia.

Navrhujeme preto, aby sa všetky zmeny vo vysokoškolskom zákone 
týkajúce sa zavedenia spoluúčasti študenta na financovaní vysokoškolského 
štúdia vypustili.

Žiadame Ministerstvo školstva SR a vládu SR, aby:
-  postupne navyšovali prostriedky z verejných zdroiov na vysoké školstvo 

tak, aby sa ich úroveň v pomere k HDP približovala krajinám Európskej 
únie,

-  vypracovali a zverejnili analýzu sociálnej situácie študentov a dopadovú 
štúdiu v prípade zavedenia spoluúčasti študentov na financovaní vysoko
školského štúdia,

-  vypracovali štúdiu porovnania už existujúcich systémov sociálneho za
bezpečenia v Európe.

(Stanovisko Rady vysokých škôl SR prinášame na str.7)

Uznesenie Akademického senátu UK k novele vysokoškolského zákona
W m ÉĚĚk prijaté dňa 9. 4. 2003

1. AS UK žiada ministra školstva, aby do príslušných zákonov zaradil text, 
ktorý ruší Slovenskú zdravotnícku akadémiu (SZA).

2. V prípade, že SZA nebude zrušená, AS UK žiada ministra školstva, 
aby presadzoval SZA ako zdravotnícku vysokú školu v zmysle súčasného 
zákona.

3. AS UK žiada ministra školstva, aby v prípade, ak bude SZA transfor
movaná na verejnú vysokú školu, bola zlúčená s Univerzitou Komenského.

4. AS UK trvá na svojich pôvodných uzneseniach zo dňa 21. 2. 2001 
k metodike pripomienkovania návrhu zákona o VŠ, a to najmä na uznesení

č. 1 -  aby bola dodržaná minimálne 6 týždňová lehota na pripomienkovanie 
návrhu akýchkoľvek zmien legislatívnych dokumentov vysokých škôl

5. AS UK trvá tiež na pôvodnom znení uznesenia č 6. v ktorom AS UK 
protestuje proti zrušeniu právnei subjektivity fakúlt, ktoré vedie k na
rušeniu rovnováhy na úrovni hlavných prirodzených zložiek vysokých škôl 
Doterajšie uplatňovanie zákona č, 132/2002 túto požiadavku potvrdzuje, 
a preto žiadame jej obnovenie

6. AS UK taktiež nesúhlasí v súčasnej ekonomickej, legislatívnej a sociál
nej situácii Slovenska so zavedením poplatkov za štúdium

2



S rektorom UK doc. F. Gaherom o novele vysokoškolského zákona

■ Pán rektor, predpokladali ste, že Slovenská 
rektorská konferencia zaujme takéto stano
visko k novele vysokoškolského zákona?
-  Už predchádzajúce rokovania SRK naznačo

vali, že rektori slovenských vysokých škôl nie sú 
príliš naklonení tomu, aby sa spoplatnilo denné 
štúdium. Väčšia zhoda vládla medzi rektormi 
v otázke zavedenia školného za externé štúdium, 
i ked aj tu sa objavovali rôzne názory na výšku 
školného, čo sa napokon odzrkadlilo tiež v prija
tom stanovisku.

Chcel by som však zdôraznif, že novela nerea
guje iba na balík otázok okolo školného, ako by 
sa mohlo zdaf podľa správ z dennej tlače. Upra
vuje a precizuje i celý rad ďalších paragrafov, čo 
v mnohých prípadoch smeruje ku skvalitneniu 
celého zákona. Vedenie Univerzity Komenského 
dôkladne pripomienkovalo celú novelu zákona a 
naše stanovisko sme predložili SRK. Vzhľadom 
na kvalitu spracovania našich pripomienok SRK 
rozhodla, aby sa náš materiál stal východiskom 
aj pre stanovisko SRK. Preto sa tiež zasadnutia 
pracovnej skupiny pre novelu zákona o VŠ a ná
sledne aj rokovanie SRK k novele zákona o VŠ 
konalo dňa 22. apríla na pôde Univerzity Komen
ského.

■ To znamená, že aj Univerzita Komenského 
sa stotožňuje so stanoviskom SRK?

-  Aby nedošlo k nedorozumeniu, je potrebné 
povedať presne, koho myslíme slovným spojením 
„Univerzita Komenského.“ Svoj vlastný názor na 
novelu zákona o VŠ môže mať každý člen akade
mickej obce UK a prostredníctvom zastupiteľskej 
demokracie môže určiť názor napríklad Akade
mického senátu UK, ktorý v rámci svojho stanovis
ka opätovne nastoluje otázku zavedenia právnej

subjektivity fakúlt. Na trochu odlišnom spoločnom 
stanovisku sa zhodlo Vedenie UK a Kolégium rek
tora UK.

Slovenská rektorská konferencia medializovala 
svoj postoj vlastne iba k dvom oblastiam novely: 
k existencii Slovenskej zdravotníckej univerzity 
a k zavedeniu poplatkov za vysokoškolské vzdelá
vanie, V prvom prípade sa naše názory nezhodu
jú -  vedenie UK a KR UK odporučilo Slovenskú 
zdravotnícku univerzitu zlúčiť s UK a UPJŠ, napro
ti tomu SRK, aj pod vplyvom meniacich sa ná
zorov predstaviteľov ministerstva zdravotníctva, 
nesúhlasila s navrhovaným preradením Sloven
skej zdravotníckej univerzity medzi verejné školy, 
ale chce, aby ostala v sieti štátnych vysokých škôl.

Trocha rozdielne názory máme aj na otázku 
spoplatnenia vysokoškolského vzdelávania: vede
nie a kolégium UK odporučili, aby stanovenie 
školného za denné štúdium bolo na základe ná
vrhu dekana v kompetencii rektora UK, a to vo 
výške od nuly až po dvojnásobok výšky základu, 
teda po 20 % z priemernej sumy pripadajúcej na 
jedného študenta denného štúdia z celkového 
objemu bežných výdavkov vyčlenených verejným 
vysokým školám v rámci schváleného rozpočtu 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Externú 
formu štúdia sme odporučili spoplatnif, pre ročnú 
výšku školného sme navrhli rozpätie od výšky 
základu až do výšky skutočných nákladov za štú
dium. Nemôžeme teda konštatovať, že sa naše 
postoje v týchto dvoch oblastiach celkom stotož
ňujú s oficiálnym postojom slovenských rektorov. 
Vítam však. že SRK odmietla, aby prostriedky 
získané zo školného za externé formy štúdia sa 
použili na úhradu časti sociálnych štipendií -  to 
je úloha štátu -  a že trvá na tom, aby si vláda 
plnila svoj vlastný cieľ: dosiahnuť v časovom hori
zonte roku 2006 priemer krajín OECD v podiele 
financovania vysokých škôl formou dotácií zo 
štátneho rozpočtu na úrovni 1,33 % HDP oproti 
dnešným 0,72 % (čo predstavuje 8,3 mld. konin). 
Týmto zároveň SRK zdôrazňuje, že hlavným hrá
čom je tu štát, ktorý dlhuje v porovnaní s krajinami 
OECD slovenským vysokým školám zhruba 7 mi
liárd korún, zatiaľ čo zo školného by prišlo do 
pedagogického procesu po odrátaní sociálnych 
a iných štipendií a pôžičiek zhruba 800 mil. ko
rún, čo predstavuje nanajvýš iba 1/8 deficitu roz
počtu vysokých škôl. To znamená, že plošné 
zavedenie školného by, obrazne povedané, po
mohlo iba zmierniť bolesť, ale neliečilo by príčiny 
choroby.

Iná vec je velký počet pripomienok, ktoré sme 
iniciovali k ostatným paragrafom novely i k dikcii 
pôvodného zákona o vysokých školách. Vo väč
šine prípadov sa s nami stotožnila aj SRK. Spo

meniem iba niektoré a dodávam, že nejde iba 
o drobné opravy či legislatívno-technické úpravy 
Napríklad hneď v prvom paragrafe sme odporučili 
definovať právo vysokých škôl na . podporu z ve- 
rejných zdrojov v miere zaručujúcej udržanie dote
rajšej kvality a ďalší primeraný rozvoj“ a „právo na 
rozvoj vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia 
podľa vlastného rozhodnutia“. V druhom paragrafe 
sme navrhli doplniť výhradné právo vysokých 
škôl z doterajšieho ,poskytovania vysokoškolského 
vzdelávania“ o „organizovanie a uskutočňovanie“ 
aby sa medzi VŠ a študenta nedostávali žiadne 
tretie subjekty. Navrhli sme doplniť paragraf 36 - 
aby sa univerzitné nemocnice, univerzitné nemoc
nice s poliklinikou a univerzitné lekárne stali majet
kom príslušnej univerzity a boli v správe príslušnej 
fakulty, čo doteraz zákon neupravoval. V paragrafe 
89 sme navrhli, aby univerzity boli financované 
podľa toho, o aký druh univerzity ide, pričom naj
lepšie financované by mali byt výskumné univer
zity -  o uznanie tohto statusu sme MŠ SR zatiaľ 
požiadali ako jediní zo všetkých vysokých škôl na 
Slovensku.

■ Myslíte sl, že navrhovaný systém sociálnej
podpory študentov je dostatočný?

-  Z ministerského návrhu a najmä z jeho obhajo
vania je zrejmá snaha aby taký bol Pre sociálne 
najslabšie vrstvy študentov, ktorí budú poberať 
sociálne štipendium, je zrejme postačujúci, preto
že študent štipendiom dostane viac. ako zaplatí 
Iná situácia je v prípade študentov z rodín ktorých 
príjmy o málo prekračujú hranicu pre poskytova
nie sociálneho štipendia. Tam riešenie dopadu 
spoplatnenia zatiaľ nie je zabezpečené a je skôr 
iba v rovine úvah a zámerov. Ako vieme, študent: 
navrhovaný systém považujú za neefektívny a vy
čítajú mu množstvo nedostatkov. Ich argumenty, 
tak ako sú uvedené v dôvodovej správe k stano
visku Rady študentov vysokých škôl, majú reálny 
základ, z ktorého pramení práve ich nedôvera 
k navrhovanému systému.

■ Vzhľadom na rôznorodosť názorov a posto
jov -  ako tipujete, že novela dopadne v par
lamente?

-  To závisí od tdho, ktoré z pripomienok si 
minister osvojí a zakomponuje do návrhu a akú 
podobu bude mať po rokovaní vo vláde a v ne
poslednom rade ako bude dopĺňaná a modifiko
vaná v parlamente. A to nehovorim o politických 
dohodách... Tu je príliš veľa voľných premenných 
na to, aby mohol byt vyrieknutý seriózny odhad 
Bol by som rád. aby bola schválená v podobe, 
v ktorej by boli zapracované všetky pripomienky 
Kolégia rektora UK alebo SRK.

(ih)

0 čom rokoval Akademický senát UK

Akademický senát UK sa zišiel dňa 30. apríla 2003 a rokoval pod vedením predsedu AS UK 
doc. RNDr. K. Mičletu, CSc.

Na základe návrhov dekanov fakúlt UK schválil štatúty PdF UK, FM UK, FIF UK, FaF UK, JLF 
UK a FTVŠ UK a vzal na vedomie informáciu o nových akreditovaných študijných odboroch 
na LF UK -  Verejné zdravotníctvo a Ošetrovateľstvo.

Osobitne sa AS UK zaoberal ubytovacími kapacitami pre študentov a súhlasil s ich rozde
lením pre akademický rok 2003/2004 tak, ako to navrhla KŠDaU AS UK, a podrobnejšie sa 
zaoberal aj pravidlami ubytovávania.

Za zástupcu do RVŠ SR zvolil AS UK doc. MUDr. Branislava Lišku, CSc., a vyjadril súhlas 
s menovaním zástupcov AS UK do Výberovej a rozpočtovej komisie UK pre investičné celky.

Taktiež vzal na vedomie informácie z RVŠ SR o pripomienkovom konaní k novele zákona o VŠ.

Qt!)

Zo zasadnutia 
Kolégia rektora UK

Pod vedením rektora UK doc. PhDr F 
Gahéra, CSc., sa dňa 7. apríla 2003 zisí; 
v Bratislave členovia Kolegia rektora UK.

Hlavným bodom rokovania boii pripcmien j 
ky UK k návrhu novely zakona č. 131 2002 
Z.z. o vysokých školách Po dihej a kva: t i 
kovanej diskusii sa členovia Kolégia zhodli j 
na ich komplexnom znení Ďalej Kolegium I 
vzalo na vedomie informáciu o rozvojových | 
projektoch, na ktoré UK žiada dotáciu z urov- j 
ne MŠ SR, a o spôsobe odmeňovania ava 
demických funkcionárov

Oh)
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Od septembra by mal fungovať na všetkých fakultách UK 
systém automatizovanej identifikácie osôb

Už rok fungujú pre zamestnancov Rektorátu UK dva štandardné moduly automatizovaného identifikačného systému osôb (SAIO). Modul „Dochádzka" 
elektronicky, prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty, eviduje príchody a odchody zamestnancov, ich pohyb počas pracovnej doby a modul „Prístup 
plní úlohu bezpečnostnej poistky pred vniknutím nepovolaných osôb do vyhradených priestorov. Od septembra by mal byt systém automatizovane! 
identifikácie osôb (SAIO) zavedený aj na fakultách a ostatných súčastiach UK, a to tak pre zamestnancov, ako aj pre študentov Univerzity. Prečo sa systém 
zavádza a aké sú jeho  výhody a perspektívy -  na to sme sa opýtali doc. RNDr. I. Ostrovského, CSc., prorektora UK, ktorý je  jeho garantom.

■ Prečo Univerzita Komenského pristúpila k zavádzaniu systému auto
matizovanej identifikácie osôb?
-  Postupným zavádzaním systému automatizovanej identifikácie osôb 

(SAIO) pre študentov a zamestnancov UK chceme v prvom rade zabez
pečiť dodržiavanie platnej legislatívy, predovšetkým zákona o vysokých 
školách, ktorý v paragrafe 67 hovorí o preukaze študenta ako o záväznom 
doklade o štúdiu. Bezkontaktná čipová karta, vizualizovaná a personifiko
vaná do príslušnej podoby, ktorú od budúceho akademického roku budú 
pri zápise dostávať všetci študenti, predstavuje práve tento doklad- V prípade 
zamestnancov UK ide o efektívnejšie dodržiavanie ustanovení Zákonníka 
práce a ďalších pracovno-právnych predpisov. Pre všetky skupiny užívateľov 
systému SAIO ide perspektívne aj o poskytovanie služieb s využitím súčas
ných informačných technológií.

Po technickej stránke SAIO predstavuje súbor elektronických modulov, 
prostredníctvom ktorých je možné zabezpečit v rámci Univerzity poskyto
vanie vyššej kvality služieb, či už ide o ubytovanie, stravovanie, prístup do 
vyhradených priestorov a pod., pomocou karty bude možné realizovat na 
Univerzite aj bezhotovostné platby, najmä za stravovacie a ubytovacie 
služby.

Systém je však schopný umožnit poskytovanie vyššej kvality služieb aj 
v externom prostredí mimo Univerzity. Ide predovšetkým o dopravné sys
témy, akými sú bratislavská verejná doprava, prímestská vereiná doprava, 
železničná doprava, parkovacie služby a pod. Karta by mala nahradit elek
tričenky i preukazy na vlak a autobus. Napokon podoba, v akej je tento 
systém pripravený, umožní väčšine jeho používateľov využívat aj celú sériu 
národných a medzinárodných zliav.

■ Ako bude táto karta vyzerat?
-  Po vizuálnej stránke bude tento systém reprezentovat karta Univerzity 

Komenského. Ako jednotný identifikačný predmet bola vybraná jednočipová 
bezkontaktná karta typu MIFARE MF S70, ktorá bude vizualizovaná a per
sonifikovaná do podoby osobného preukazu držiteľa. V závislosti od práv
neho vztahu k Univerzite je upravená vizualizácia zvlášť pre študentov dennej 
formy štúdia, pre študentov externej formy štúdia, pre učiteľov a pre zamest
nancov. Je pripravená i vizualizácia pre ďalšie skupiny používateľov systému 
SAIO, napr. pre dôchodcov a pod. Údaje na preukaze i všetky ostatné, ktoré 
sa budú v súvislosti so zavádzaním SAIO zhromažďovať, v plnom rozsahu 
rešpektujú zákon o ochrane osobných údajov. Medzi údaje uvedené na 
preukaze patrí fotografia držiteľa, jeho celé meno, dátum narodenia, praco
visko, resp. názov fakulty a číslo karty. Vlastnosti preukazu umožnia v plnom 
rozsahu využívat zavedené, resp. postupne zavádzané moduly SAIO v rámci 
Univerzity a ďalšie služby poskytované v externom prostredí.

■ Môžete bližšie vysvetliť význam Preukazu študenta UK?
-  Preukaz študenta UK predstavuje rozhodujúci doklad o štúdiu v zmysle 

už citovaného § 67 Zákona č. 131/ 2002 o vysokých školách. Tento preukaz 
bude korešpondovať s centrálnym registrom študentov a umožní o.i. efek
tívnejšiu organizáciu študijnej agendy, komunikáciu s ňou a rozvoj ďalších 
služieb poskytovaných na jej základe. Preukaz bude platný počas celého 
štúdia. Bude i prístupovým médiom pre interné služby Univerzity, nahradí 
napr. ubytovací preukaz, umožní vstup a pohyb študentov v priestoroch 
celej Univerzity, vstup do vyhradených priestorov na fakultách, ako sú 
počítačové miestnosti, knižnice, laboratóriá a pod. Počítame stým, že preu

kaz bude fungovat tiež ako elektronická peňaženka, ktorá umožní bezho
tovostné platby za ubytovanie, objednávanie a výdaj stravy v jedálni podľa 
vlastného výberu a pod.

Preukaz študenta bude tiež prístupovým médiom pre externé služby, za 
najdôležitejšie považujem to, že je vizualizovaný ako medzinárodný preukaz 
študenta denného štúdia ISIC. ktorý umožňuje využívat národné i medzi
národné študentské zľavy a výhody celoročného poistenia na všetkých 
zahraničných cestách. Ako som už spomínal, preukaz nahradí tiež známe 
študentské električenky pre bratislavskú hromadnú dopravu i preukazy 
pre prímestskú hromadnú dopravu. Očakávame, že v najbližšej budúcnosti 
môže slúžiť študentom dennej formy štúdia tiež ako preukaz pre zlavy 
v železničnej doprave a postupne aj ako elektronická peňaženka pre nie 
ktoré ďalšie služby, ako je parkovanie a pod Držitelia týchto preukazov 
už nebudú musiet odovzdával dopravným podnikom známe potvrdenia
0 návšteve školy, stačí byť držiteľom tohto preukazu, aby všetky tieto 
vymenované služby mohol študent využívat už v tomto kalendárnom roku

Chcem upozornit, že povinnosť obstarat si Preukaz študenta sa týka 
všetkých študentov, bez ohľadu na formu štúdia To znamena že preu 
kazy, aj keď v inej podobe ako pre študentov dennej formy štúdia, budu 
vydávané aj študentom externei formy štúdia Je to doklad o študiu 
ktorým sa budu musieť preukazovať všetci študenti Chcel by som preto 
vyzvať všetkých našich študentov, aj tých. ktorí nemaiu inak dôvod navst 
vif študijné oddelenia, aby tak v priebehu mesiaca máia urobili a pnmes 
na študijné oddelenia svoje fotografie vo vyhotovení aké sa požaduje pre 
vydanie pasu. To umožní pripraviť podklady pre vznik centrálnej databázy 
a pre výrobu preukazov Je to v ich vlastnom záuime, keďže ce o 6nno*t 
spojenú s vydaním dokladu o štúdiu, ale našou snahou je tiež odstranit 
nadbytočné náklady na strane študentov Napríklad Bratislavsky oopra. y 
podnik už nebude študentom UK vydával električenky v doteraršei podobe 
pretože sme s nim uzavreli dohodu, podlá ktorej nase Preukazy študentov 
budú platiť aj ako električenky. Takže naozaj je v záujme študentov dennej
1 externej formy štúdia, aby v priebehu mája odovzdali študijným oddele
niam svojich fakúlt podpísanú fotografiu, pretože inak nebude možné včas 
im vystaviť Preukaz študenta.

Univerzita Komenského
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■ A aký je význam Preukazu zamestnanca UK?
-  Ako som už naznačil, Preukaz zamestnanca UK bude slúžiť na efek

tívnejšie dodržiavanie viacerých ustanovení Zákonníka práce a dälších pred
pisov, či už z hľadiska bezpečného vstupu a pohybu osôb v priestoroch 
Univerzity, dodržiavania ustanovení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku Univerzity a majetku za
mestnancov. Systém tiež umožní kontrolu dodržiavania pracovného času 
tak zo strany zamestnávateľa, ako aj zo strany zamestnanca, umožňuje 
účinne využívať výhody pružného pracovného času. Pre učiťeľov Univerzity 
bude mať tento preukaz podobu medzinárodného preukazu učiteľa ITIC, 
čo znamená, že aj učiteľom, držiteľom tohto preukazu, bude umožnený 
prístup k národným i medzinárodným zľavám, ktoré sú učiteľom poskytova
né na celom svete, spolu s celoročným poistením všetkých zahraničných 
ciest. Preukaz zamestnanca bude zároveň preukazom na stravovanie, 
jeho prostredníctvom bude možná bezhotovostná platba, objednávanie 
a výdaj stravy, čo zefektívni činnosť aj našich jedální. Ďalej bude karťa slú
žiť ako preukaz pre bratislavskú i prímestskú hromadnú dopravu a podobne 
ako u študentov bude ju možné použiť aj ako elektronickú peňaženku pre 
niektoré postupne sa rozširujúce služby.

■ Aký je časový harmonogram pre zavedenie SAIO?
-  Z hľadiska časového je celý systém pripravený tak, že v priebehu apríla 

a mája t.r. by sa mali pripravovať podklady pre centrálnu databázu údajov, 
ktoré sú potrebné pre zhotovenie preukazov. Ide o zbieranie identifikač
ných údajov a fotografií študentov a zamestnancov tak, aby bolo možné 
pripraviť výrobu Preukazu študenta i Preukazu zamestnanca. V júni by 
mala byť hotová centrálna databáza a v júli by sme radi zadali vlastnú 
výrobu preukazov. Medzičasom v období od mája do septembra by mala 
na jednotlivých fakultách a internátoch prebiehať inštalácia hardvérových 
častí systému a očakávame, že od 1. septembra t.r. bude možné v rámci 
zápisov odovzdať preukazy študentom všetkých ročníkov. Predpokladáme, 
že v tomto období odovzdáme preukazy aj zamestnancom UK. V priebehu 
októbra až decembra by mala prebiehať skúšobná prevádzka a prípadné

ladenie tých častí, alebo tých modulov, ktoré nebudú vykazovať štandardnú 
operabilitu a od 1. januára budúceho roku by mal začať systém automatizo
vanej identifikácie osôb v podobe štandardných modulov „Prístup" a „Do
chádzka“ fungovať na celej Univerzite, vrátane internátov

■ V prvej fáze pôjde teda o zavedenie iba minimálnej podoby systému.
Očakávate v dohľadnej dobe jeho rozšírenie?

-  To závisí od rozsahu disponibilných zdrojov. Teraz môžeme realizovať 
systém, ktorý umožní bezpečný vstup osôb do budov, kontrolu dochádzky 
a v limitovanom rozsahu i elektronickú ochranu priestorov podľa vlastného 
výberu fakulty. Projekt SAIO je však rozsiahly a nie je možné zrealizovať 
ho v priebehu jedného roka. Jeho budovanie bude prebiehať kontinuálne 
v nasledujúcom období, v závislosti od potrieb a finančných možností Uni
verzity a jednotlivých fakúlt. Samozrejme, že už úvodné implementácie 
základných modulov sa budú riadiť príslušnou časťou internej legislatívy 
Univerzity, ktorá je v podobe Smernice rektora UK o organizácii, riadení 
a spravovaní systému automatizovanej identifikácie osôb už pripravená a bu
de včas vydaná.

Rád by som dodal, že typ bezkontaktných apových kariet, ktoré budeme 
používať, je už dnes na celom Slovensku masovo rozšírený. Očakávame 
preto, že externí poskytovatelía služieb prídu aj s dalšími návrhmi na ich 
využitie.

■ Bola už stanovená cena preukazu?
-  V médiách sme zverejnili správu, že karta by mala stáť 500 - Sk vrátane 

DPH. Cena bola stanovená na základe obstarávacej ceny karty a nákladov 
spojených s jej vizualizáciou a personifikáciou. V pn'pade zamestnanca ne
pôjde o jednorazovú platbu za preukaz, ale o zálohu, ktorá mu bude vrátená 
v okamihu, ked prestane byť zamestnancom a preukaz vráti. U študenta 
bohužiaľ interpretácia Občianskeho zákonníka neumožňuje realizovať zálo
hové platby, preto budeme študentom tieto preukazy predávať. Cenu za 
preukaz je možné dotovať zo zdrojov fakulty, avšak na tento účel nesmú 
byť použité prostriedky zo štátnej dotácie. (jh)

•  •  •  •  •

K čom u slúži Centrálny register študentov UK
V súčasnosti platný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách definuje v § 73 tzv register študentov Aby sme si mohli porovnať ako Univerzita 

Komenského plní dikciu tohoto paragrafu, uvádzame jeho úplné znenie

1. Vysoká škola vedie register študentov. Re
gister študentov slúži na evidenciu študentov a na 
rozpočtové a štatistické účely.

2. Do registra študentov sa zaznamenáva najmä 
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodinný stav 
a miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, byd
lisko v Slovenskej republike a štátne občianstvo. 
Štruktúru informačnej vety prevádzkovanej databá
zy a je j technické podmienky stanoví ministerstvo 
po prerokovaní s vysokou školou.

3. V registri študentov sú o jednotlivých študen
toch zaznamenávané najmä údaje o

a) zápise na štúdium,
b) predchádzajúcom vzdelaní,
c) študijnom programe,
d) zápise do vyššieho ročníka alebo do ďalšej 

časti štúdia,
e) pridelení ubytovania v študentskom domove,
f) absolvovanej štátnej skúške a udelenom aka

demickom titule,
g) prerušení štúdia,
h) skončení štúdia.
4. Záznamy do registra študentov môžu vyko

návať iba osobitne poverení zamestnanci vysokej 
školy; záznamy podľa odseku 3 písm. a), c) až g) 
sa uskutočnia do troch dní po rozhodujúcej uda
losti.

5. Zamestnanci podľa odseku 4 sú povinní pri 
práci s registrom dodržiavať všeobecne platné 
právne predpisy o ochrane osobných údajov. (Zá
kon č. 42812002 Z. z o ochrane osobných údajov 
v informačných systémoch.)

6. Vysoká škola trvalo uchováva údaje z registra 
študentov.

Možno konštatovať, že UK už v čase nadobud
nutia účinnosti zákona mala v skúšobnej prevádz
ke systém pomenovaný ako Centrálny register 
študentov (CRŠ), ktorý bol koncipovaný v podsta
te identicky s účelmi uvedenými v 1. odseku pa
ragrafu 73. Údaje o študentoch, ktoré sú v ňom 
uchovávané, pochádzajú z fakultných (v súčas 
nosti 13) systémov ŠTUDENT. CRŠ možno chápať

ako nadstavbu fakultných systémov a je k dis
pozícii časti vrcholového manažmentu Univerzity 
(rektor, prorektor pre pedagogickú činnosť, kves
tor a vedúca pedagogického oddelenia).

Za platnosť a aktuálnosť údajov vo fakultných 
systémoch zodpovedajú študijné oddelenia fakúlt. 
Na uchovávanie databázy má každá fakulta svoj 
vlastný server, z ktorého sa vybrané údaje o štu
dentoch odosielajú na centrálny (rektorátny) ser
ver, kde tieto údaje spolu vytvárajú CRŠ. Údaje 
z fakultných serverov bolo doposiaľ možné odoslať 
centrálnemu serveru iba prostredníctvom indivi
duálneho príkazu, v súčasnosti prechádzame na 
automatizovaný režim, v rámci ktorého sa odosiela
jú údaje každý pracovný deň v nočných hodinách.

Údaje, ktoré CRŠ uchováva o všetkých študen
toch UK (okrem doktorandského štúdia), možno 
rozdeliť do dvoch kategórií:

Osobné údaje:
• Meno a priezvisko, rodné meno
• Rodné číslo
• Štátne občianstvo
• Národnosť (len u študentov SR)
• Miesto narodenia
• Adresa trvalého bydliska (okres/župa)
• Údaj o ubytovaní v študentskom domove

Údaje o štúdiu:
• Názov fakulty
• Rok nástupu na vysokú školu
• Študijný program (druh a forma štúdia, študijný 

odbor, špecializácia, rok/ročník)
• Spôsob financovania štúdia
• Údaje o zápise v akademickom roku (dátum, 

atribút zápisu)
• Údaje o prerušení štúdia (dátum začiatku a ukon

čenia)
• Údaie o ukončení štúdia (dátum, spôsob)
• Meno referenta študijného oddelenia

V zmysle odseku 2 paragrafu 73 malo detailnú 
štruktúru informačnej vety stanoviť ministerstvo 
po prerokovaní s UK. Takéto rokovanie však do

posiaľ neprebehlo a keďže požiadavky na register 
študentov (2. a 3. odsek) sú definované viac-me
nej orientačne, možno považovať údaje uchová
vané v CRŠ z pohľadu zákona za vyhovujúce.

V súčasnosti je v CRŠ evidovaných viac ako 23 
tisíc študentov UK. Programový modul umožňuje 
používateľovi jednoduché listovanie v evidencii, 
rýchle vyhľadávanie na základe mena študenta a 
otvorenie jeho karty na displeji pracovnej stanice, 
v ktorej sú zobrazené všetky údaje o študentovi 
(vymenované vyššie).

Ďalšia forma prístupu k informáciám CRŠ je 
zobrazovanie prehľadových tabuliek o počtoch 
študentov na základe výberového kritéria (napr 
študijný program, okres trvalého bydliska národ
nosť, financovanie štúdia ap.), pripadne zobrazenie 
pevne definovanej tabulky. Takáto pevne defino
vaná tabulka je v súčasnosti len jedna a zobra
zuje aktuálne jx>čty študentov v 5-tich časových 
rezoch akademického roka (30.9.. 31.10., 31.3.. 
30.6. a 31.8.). CRŠ v tejto verzii bol prezentovaný 
na výjazdovom kolégiu rektora v Starom Smokov- 
ci v októbri 2002

Štruktúra údajov CRŠ ako aj funkcionalita prog
ramového modulu sú otvorené a predpokladáme, 
že ich formovanie a využívanie bude usmerňované 
aj novým vedením UK. Atribúty CRŠ. ako aj prak
tické skúsenosti z jeho prevádzky budú v blízkej 
budúcnosti tvoriť dôležitú súčasť východísk pre 
plánované zavedenie systému ŠTUDENT NG. 
Tento (celo)univerzitný systém „novej generácie" 
nahradí súčasný systém, ktorý bol projektovaný 
ako fakultný systém a jeho „najstaršie" moduly su 
v prevádzke už plných 12 rokov. K jeho najdôleži
tejším črtám by mali patriť: technologická aktuál
nosť (najmá možnosť interaktívneho prístupu 
učitelbv a študentov do systému prostredníctvom 
intranetu a internetu), upína podpora zákona 
č. 131/2002 a jeho plánovanej novely, uchovanie 
a podpora existujúcich fakultných údajov o štu
dentoch.

Ing Ján PetnV 
FMFI UK, Výpočtové centrum
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Obrovský úspech našich študentov -  programátorov
Správa trénera družstva UK o celosvetovom finále súťaže vysokoškolákov v program ovaní

V americkom Beverly Hills sa v dňoch 22. až 25. marca 2003 konalo celosvetové finále ACM súťaže v programovaní (ACM International 
Collegiate Programming Contest, v skratke ACM ICPC). Vo finále sa stretlo 70 trojčlenných družstiev z rôznych univerzít, ktoré si sem 
vybojovali učast spomedzi vyše 2 800 družstiev z viac než 1 300 univerzít zo 68 štátov. Družstvo Univerzity Komenského, ktoré tvorili 
študenti informatiky Fakulty m atem atiky, fyziky a informatiky UK: Michal Foríšek, Richard Kralovič (obaja 4. ročník) a Ján Oravec
*2 ' r?. k': sa umiestnilo na 4. mieste a získalo zlaté medaily. Záujemcovia môžu nájsť výsledkovú listinu, fotografie z celej akcie súťažné úlohy
a ďalšie inform ácie na h ttp ://icpc .b ay lo r.edu /icpc /.

Možno vás táto informácia zaujala a pýtate sa: 
Čo je to vôbec za sútaž? V programovaní čoho? 
Štvrté miesto -  to je  úspech? Pokúsime sa na 
tieto otázky odpovedať.

ACM je súťaž vysokoškolákov v programovaní 
počítačov. Súťaž vznikla pred vyše 30 rokmi ako 
lokálna aktivita na jednej vysokej škole v USA. Od 
začiatku bola navrhnutá pre študentov a mala 
otvorenú filozofiu. Postupom času sa z nej stala 
Severoamerická súťaž, až neskôr sa začali pripájať 
univerzity z Európy a ďalších kontinentov. Toho
ročné finále bolo už 27. v poradí.

Ako je  sútaž organizovaná? Súťaž je oficiálne 
organizovaná dvojkolovo. Prvé kolo sa nazýva re
gionálne a koná sa v zimnom semestri. Víťazné 
družstvo z každého regionálneho kola postupuje 
do svetového finále. Podľa počtu univerzít a druž
stiev, ktoré sa zúčastnia regionálneho kola, môže 
byť počet postupujúcich družstiev rozšírený na 
dve alebo tri najlepšie družstvá zastupujúce rôzne 
univerzity. Pretože počet družstiev v regionálnych 
kolách býva kapacitne obmedzený, zvyknú si uni
verzity robiť vlastné školské kolá. v ktorých vyberú 
svojich reprezentantov do regionálneho kola Spra
vidla môže mat jedna univerzita v regionálnom 
kole najviac dve družstvá.

V prípade regionálnych kôl je dobre vidieť otvo
renosť suiaže. Regionálne kolá sú úplne autonóm
ne. hádam jedinou podmienkou je, že musia byť 
oficiálne do súťaže zaregistrované. Môžu vzniknúť 
kdekoľvek, kde sa nájde dostatok dobrovoľníkov, 
ktorí ho zorganizujú, a dostatok účastníkov z rôz
nych škôl (čím viac, tým lepšie). Napríklad Uni
verzita Komenského sa zapojila do súíaže po prvý 
raz v r. 1990, vtedy bola celá Európa jediný región.

V roku 1995 sme na FMFI UK založili nové re
gionálne kolo pre strednú Európu -  ACM Central 
European Regional Contest ado  roku 1997 sme 
ho aj usporadúvali. Potom sa presunulo na tri 
roky na ČVUT do Prahy a v súčasnosti ho hostí 
už tretí rok Varšavská univerzita a pravdepodobne 
sa presunie do Budapešti. V súčasnosti je v Euró
pe šesť regionálnych kôl.

Regionálne kolá sú navzájom nezávislé. Každé 
má vlastné súťažné úlohy, môže používať iné sú
ťažné prostredie (programovací jazyk, operačný 
systém a pod.). Dokonca môže mat vlastné pra
vidlá. Aby boli družstvá z regionálneho kola vo 
finále konkurencie schopné, nemá praktický zmy
sel, aby sa podmienky v regionálnom kole v akom
koľvek smere veľmi líšili od podmienok vo finále.

V súčasností sa vo finále používa voľne dostup
ný operačný systém Linux, ktorého súčasťou sú 
aj prekladače programovacích jazykov C a C + + , 
takže prístupu k súťažnému prostrediu nebránia 
záujemcom o súťaž žiadne prekážky.

Ako vyberáme študentov?  Ako som už spo
mínal, organizujeme na FMFI UK školské kolá 
s pravidlami ako vo finále. Na základe dosiahnu
tých výsledkov v školskom kole vyšleme do re
gionálneho kola družstvá, ktoré reprezentujú UK. 
Spočiatku sme školské kolá organizovali ako 
súťaž družstiev. Konkurencia vo finále a v posled
nom čase aj v stredoeurópskom regionálnom ko
le sa však natolko zvýšila, že sme prestali byť 
konkurencieschopní. V posledných dvoch rokoch 
organizujeme dve školské kolá ako sútaž jed
notlivcov a družstvá sa snažíme zostaviť z tých 
najlepších. Pre zaujímavosť dodávam, že jeden 
študent môže byt vo finále najviac dva razy.

Ako prebieha sútaž? Na prvý pohľad sú pra
vidlá veľmi jednoduché. Trojčlenné družstvo štu
dentov z jednej školy má počas piatich hodín 
vyriešiť čo najviac zo súťažných úloh a nazbierať 
pri tom čo najmenej trestných bodov. K dispo
zícii dostanú jeden počítač a môžu si priniesť 
a využiť ľubovoľné neelektronické pomôcky. Všet
ky družstvá sú vo finále sústredené v jednej sále 
a za každý vyriešený príklad dostane družstvo 
balón inej farby. Takýmto spôsobom môžu druž
stvá a aj diváci vidief, kolko príkladov kto už 
vyriešil. Súťažiaci si môžu zvoliť programovací 
jazyk, v ktorom naprogramujú riešenie vybraného 
problému. Najbežnejšie sa používa jazyk C resp. 
C + + , ale môže to byť aj Java alebo Pascal. Ked 
si súťažiaci myslia, že už problém vyriešili, môžu 
si ho daf skontrolovať porote. Dozvedia sa iba 
výsledok kontroly: riešenie je bud akceptované, 
alebo neakceptované a v takom prípade sa do
zvedia iba veľmi strohú informáciu: napríklad, že 
program rátali pridlho, alebo že vypočítal zlé vý
sledky Súťažiaci sa ale nedozvedia, akú urobili 
chybu, a ani na akých vstupných údajoch porota 
program skúšala. Ak nebolo riešenie akceptova
né, môžu sa ho súťažiaci pokúsiť opraviť a daf si 
ho skontrolovať opakovane viackrát.

Ako sú príklady hodnotené? Družstvá dostanu 
aspoň šesf problémov Tento rok ich vo finále 
bolo až desať. Riešenia problémov majú rôznu 
obtiažnosť, ktorú ale musia odhadnúť súťažiaci, 
lebo príklady v tomto smere nie sú nijako ozna
čené. Riešenia problémov sú ale navzájom rov
nocenné, dôležitý je počet vyriešených úloh. 
Trestné body sa získavajú len za vyriešené úlohy. 
Trestné body za vyriešenú úlohu sa rovnajú počtu 
minút od začiatku súťaže do momentu akcepto
vania riešenia plus dvadsať bodov za každú ne
úspešnú kontrolu riešenia tohto príkladu. Možno 
to nie je na prvý pohľad zrejmé, ale odhadnúť 
obtiažnosť riešenia je veľmi dôležité, lebo pri uve
denom spôsobe hodnotenia je výhodnejšie riešiť 
ľahšie príklady skôr.

Z toho, čo sme o súťaži spomenuli hádam vidief, 
že to nie je len programovanie. Je dôležité rýchlo 
čítaf a porozumieť anglickému textu. Texty prob
lémov v tohoročnom finále zabrali temer 20 strán 
formátu A4. Problémy nie sú zadané formálne, 
ale problém je „zabalený“ do sprievodného textu. 
Treba rýchlo vedieť usporiadať problémy podľa 
obtiažnosti, analyzovať ich, navrhnúť algoritmické 
riešenie a naprogramovať ho podľa možnosti tak, 
aby bolo na prvé skontrolovanie porotou akcep
tované. K tomu treba ešte prirátať, že hoci sú 
súťažiaci traja, môžu používať iba jeden počítač, 
takže sa musia dohodnúť, ako si príklady pode
lia, prípadne ako budú spolupracovať pri ich 
riešení. Aby toho ešte nebolo dosť, musia doká
zať päť hodín sa sústrediť na maximálny výkon 
(skúste si to niekedy...). A nakoniec treba ešte 
spomenúť stres, keď sa náhodou niečo nepodarí 
a chybu sa nedarí odhaliť. Sami organizátori nie
kedy pripomínajú, že sa snažia, aby podmienky 
v tejto súťaži modelovali reálnu situáciu, ked 
zákazník zadá špecifikáciu a programátorský team 
sa ju usiluje splniť v stanovenom termíne, pričom 
zákazník iba oznámi, či vypracované riešenie ak
ceptuje alebo nie.

Je 4. miesto úspech? Je a obrovský! Treba si 
uvedomiť, že do finále sa dostanú len najlepší 
z najlepších z najlepších. O to viac nás teší, že

sa to podarilo aj družstvu UK a že medzi 70 fina
listami získalo spolu s prvými tromi zlaté medaily.

Prostredníctvom študentov FMFI UK sa Univer
zita Komenského zúčastňuje v tejto súťaži nepre
tržite od roku 1992. Do finále sme sa prebojovali 
celkovo osemkrát: v rokoch 1993 až 1999 a v roku 
2003 V roku 1993 bolo vo finále menej než polo
vica z tohoročného počtu finalistov a polovičný bol 
aj celkový joočet zapojených družstiev a univerzít 
Doterajší najváčší úspech vo finále sme dosiahli 
v roku 1997 -  keď sme získali 7 miesto Takže 
tohoročné umiestnenie je v doterajšej históm nie
lenže najlepšie, ale dosiahli sme ho aj v najvačšei 
konkurencii

Špecifickým problémom je že stredoeurópske 
regionálne kolo patri medzi najlepšie na svete 
víťaz finále -  Varšavská univerzita -  bol náš pre
možiteľ v regionálnom kole Nepríjemným dôsled
kom preto je, že sa z tohto regiónu do finále ťaž
ko prostupuje Okrem už spomínanei Varšavskei 
univerzity patrí k naším dlhoročným nvatom aj Kar 
lova univerzita a pnbudaju daiše školy z Polska

Čo je  v pozadí úspechu? Podľa môjho názo ru  
je to dlhoročná práca zo študentmi zaujímajúcimi 
sa o algoritmy a programovanie Vlastne všetci 
naši finalisti bok ako stredoškoláci bud úspešnými 
reprezentantmi v medzinárodnej olympiáde z rkor 
matiky (IOI). alebo dlhoročnými riešiteľmi Koreš
pondenčného seminara z programovania (KSP) 
Najčastejšie oboje a dnes sú organizátori KSP 
na FMFI UK. Sú zapojení aj do organizovania 
MO-P (programovanie) a prípravy terajších repre
zentantov na IOI. To znamená vymýšľanie desia
tok úloh, ich riešenie a opravovanie stoviek riešení 
od terajších stredoškolákov. Zatiaľ sa darí pomo
cou týchto aktivít podchytiť záujemcov o informa
tiku a prilákať ich na FMFI UK. čo pre ACM ICPC 
predstavuje šancu na zostavenie kvalitného druž
stva. V posledných rokoch sa ale nezanedbateľné 
množstvo stredoškolákov, ktorí dosiahli v tejto 
oblasti výsledky, hlási na štúdium ku „konkuren
cii“ , na Karlovu univerzitu do Prahy, Ostáva veriť, 
že to nebude trvalý trend, pretože by sa nám 
sťažila možnosť dôstojne obstáť v čoraz väčšej 
konkurencii v ACM ICPC 

čas to  dostávam otázku: Ako sa uplatňujú  
reprezentanti v praxi?  Faktom je, že z doteraz 
15 finalistov, ktorí reprezentovali UK. piati študujú 
PhD. v USA a v Kanade, štyria sú zamestnaní na 
Slovensku v softwarových firmách, traja študujú 
na UK a traja sú zamestnanci UK. To zatiaľ nena
značuje, že by v tejto skupine dochádzalo k hro
madnému úniku mozgov do zahraničia.

Velká naša vďaka pa tri sponzorom. Organizá
tori finále poskytli súťažiacim ubytovanie v mieste 
konania súťaže a v podstate aj stravu formou 
studených stolov na rôznych recepciách v rámci 
sprievodných poduiatí Prispeli tiež čiastočne na 
cestovné, ale to stačilo len na jednu letenku. 
Preto sme veľmi ocenili finančnú podporu na 
pokrytie cestovných nákladov do miest konania 
finále, ktorú nám poskytli okrem Univerzity Ko
menského aj naši dlhoroční dobrodinci -  HP Slo
vakia a BSP Software distribution, s.r o Cestovné 
do regionálneho kola do Varšavy nám pomohli 
uhradiť ďalší dlhoroční podporovatelia Slovnaft 
a Softec. Týmto by sme im všetkým chceli poďa
kovať za dôveru, ktorú nám prejavili, a dúfame, že 
sme ich nesklamali

Michal Wlnczer, 
Katedra vyučovania Informatiky FMFI UK
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f * * *

zákona

Rada vysokých škôl SR (RVŠ SR) prerokovala návrh novely vysoko
školského zákona na svojom zasadnutí dňa 15. 4. 2003 v Bratislave 
a v uzneseniach schválila:

1. Stanovisko k návrhu na zavedenie školného
2. Návrhy zmien a doplnení ku konkrétnym bodom predloženého 

návrhu novely
3. Návrhy zmien a doplnení k paragrafom, ktoré v predloženom 

návrhu novely neboli otvorené

1. S tanovisko k návrhu na zaved en ie  školného

RVŠ SR potvrdzuje svoje stanovisko, ktoré prijala na zasadnutí v dňoch 
15. a 16. 6. 2000 v Prešove ako uznesenie ku Koncepcii dälšieho 
rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie a na zasadnutí 
v dňoch 12. a 13. 3. 2001 v Gabčíkove k Návrhu zákona o vysokých 
školách a
-  nesúhlasí v súčasnej ekonomickej, legislatívnej a sociálnej situácii Slo

venska so zavedením poplatkov za štúdium,
-  žiada bezplatnost štandardného denného štúdia,
-  odporúča v prípade zavedenia poplatkov za štúdium využiť získané 

zdroje v systéme štipendií (najmä sociálnych) a vo výchovno-vzdeláva- 
com procese,

-  sociálne najslabším skupinám študentov úplne odpustiť poplatky za štú
dium.
V prípade zavedenia školného sa RVŠ prikláňa k alternatíve č. 2 návrhu 

zákona (spoplatnenie externého štúdia).

RVŠ SR nesúhlasí so zavedením školného, pretože

-  zdôvodnenie zavedenia školného je nedostatočné,
-  chýba komplexná sociálno-ekonomícká analýza odrazu zavedenia škol

ného na kvalitu vzdelávania, zvýšenie počtu študentov a sociálny dopad 
na študentov,

-  zavedenie navrhovaného systému školného by sa prejavilo najradikálnej
šie negatívne v strednej vrstve obyvateľstva,

-  nie sú uvedené súvislosti s ďalšími pripravovanými zmenami v legislatíve 
(daňová reforma, otvorenosť európskemu trhu práce a vzdelávania),

-  zavedenie školného by obmedzilo obojstrannú mobilitu záujemcov o štú
dium a študentov v krajinách EÚ, pričom možno očakávať únik záujem
cov najmä do susedných krajín,

-  návrh zavedenia školného svojou rigiditou obmedzuje samosprávnosť 
vysokých škôl, najmä pokiaľ ide o povinnosť požadovať školné a stano
venie rozpätia výšky školného.

2. N ávrhy zm ien  a do p ln en í ku konkrétnym  bodom  pred
loženého návrhu novely

K bodu 3 návrhu novely:
Navrhujeme § 47 ods. 1) zákona formulovať takto:
„(1) Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bola zria

dená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť 
ako súkromná vysoká škola, ak bola zriadená zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky.“

Zdôvodnenie: rovnosť pred zákonom.

K bodom 16 a 17 návrhu novely:
Navrhujeme § 67 ods. 5) a § 68 ods. 5) ponechať v pôvodnom znení 

zákona, t. j., že vysoká škola alebo fakulta vydáva doklady o štúdiu 
a doklady o absolvovaní štúdia aj v cudzom jazyku.

K bodu 59 návrhu novely:
Odporúčame Slovenskú zdravotnícku univerzitu transformovať do exis

tujúcej štruktúry slovenských vysokých škôl, a nie deklarovať ako verej
nú školu.

3. Návrhy zm ien  a d o p ln en í k paragrafo m , ktoré v pred lo 
ženej novele neboli o tvorené

1. Rada vysokých škôl SR na základe skúseností s uplatňovaním 
Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov žiada vrátiť fakultám právnu subjektivitu.

2. Navrhujeme doplniť v § 1 nový ods. (5) v znení:
(5) „Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy majú právo
a) na podporu z verejných zdrojov v miere zaručujúcej udržanie dote

rajšej kvality a ďalší primeraný rozvoj;

b) na rozvoj vo všetkých oblastiach svojho poslania podľa vlastného 
rozhodnutia.“

(V nadväznosti na tento odsek doplniť § 89 ods. 4)

3. Navrhujeme za § 14 ods. 1) vložiť novú vetu v znení: „Funkčné obdo
bie vedúcich zamestnancov vysokých škôl je päťročné.“

Zdôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa harmonizuje funkčné obdobie 
vedúcich zamestnancov s funkčným obdobím rektora a tým sa jednoznač
ne osobitným právnym predpisom ustanovuje, že činnosť vedúceho za
mestnanca je funkcia vykonávaná určitú dobu, na ktorú bude uzatvorený 
dodatok k pracovnej zmluve, ktorá bude uzatvorená na základný typ vyko
návanej činnosti zamestnancom, napr. činnosť vysokoškolského učiteľa, 
hospodárska, administratívna, knihovnícka a pod. činnosť. Novelizáciou sa 
kodifikuje vyššou právnou normou príslušné ustanovenie Metodického 
usmernenia MŠ SR č. 2/2002.

4. Navrhujeme v § 26 ods, 1) nahradiť druhú vetu novou vetou v znení 
„Počet členov akademického senátu určí štatút fakulty.“

Zdôvodnenie: Počet najmenej 11 členov akademického senátu fakulty 
je  vysoký pre fakulty vysokých škôl s nižším počtom študentskej časti 
akademickej obce a s nízkym počtom členov zamestnaneckej častí aka
demickej obce.

5. Navrhujeme za § 32 ods. 1) vložiť novú vetu v znení: „Funkčné obdo
bie vedúcich zamestnancov fakulty je päťročné.“

Zdôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa harmonizuje funkčné obdobie 
vedúcich zamestnancov s funkčným obdobím dekana a tým sa jednoznač
ne osobitným právnym predpisom ustanovuje, že činnosť vedúceho za
mestnanca je funkcia vykonávaná určitú dobu, na ktorú bude uzatvorený 
dodatok k pracovnej zmluve, ktorá bude uzatvorená na základný typ vyko
návanej činnosti zamestnancom, napr. činnosť vysokoškolského učite
ľa, hospodárska, administratívna, knihovnícka a pod. činnosť Novelizácoiu 
sa kodifikuje vyššou právnou normou príslušné ustanovenie Metodického 
usmernenia MŠ SR č. 2/2002.

6. Navrhujeme v § 36 nahradiť slovo „fakultné" v nadpise a ďalšom 
texte slovom „univerzitné". Doterajší text označiť ako ods. 1 a pridať nové 
ods. 2, 3 a 4 v tomto znení:

„(2) Univerzitné nemocnice a univerzitné nemocnice s poliklinikou sú 
majetkom príslušnej univerzity a sú v správe lekárskej fakulty.

(3) Zdravotnícka starostlivosť vykonávaná univerzitnou nemocnicou 
a univerzitnou nemocnicou s poliklinikou sa riadi osobitnými predpismi 
a vnútornými predpismi univerzity a lekárskej fakulty.

(4) Hospodársky a administratívny chod univerzitnej nemocnice a uni
verzitnej nemocnice s poliklinikou sa riadi vnútorným predpisom univerzity 
a lekárskej fakulty.“

Zdôvodnenie: Navrhované ustanovenia predpokladajú na základe vyhlá
senia ministra zdravotníctva a konsenzu ministra školstva prevod oddi- 
žených fakultných nemocníc do majetku univerzít a správy lekárskych 
fakúlt, čo je v súlade aj s uznesením Rady vysokých škôl SR a listami 
dekanov lekárskych fakúlt. Tento model by bol obdobou modelu nemec
kého, ktorého základné ustanovenia vychádzajú z Rámcového zákona 
o vysokých školách SRN a tiež zo zákonov o vysokých školách jednotli
vých zemí.

Univerzitná nemocnica by bola najvyšším typom nemocnice. Zdrojom 
financovania zdravotnej starostlivosti by bolo poisťovníctvo. Vedecká 
a výchovná činnosť by sa dotovala zo štátneho rozpočtu. Takýmto rieše
ním by sa odstránil dvojrezortizmus riadenia doterajších fakultných ne
mocníc.

7. Navrhujeme v § 77 ods. 4 v druhej vete nahradiť slová „po tretí raz“ 
slovami „po druhý raz", t. j., aby vysokoškolský učiteľ získal právo na 
pracovnú zmluvu s vysokou školou už po druhom obsadení funkcie 
docenta alebo funkcie profesora.

8. Navrhujeme za § 80 vložiť nový § 80 a) v znení.
„Obsadzovanie miest výskumných pracovníkov a umeleckých pracov

níkov.
Pracovný pomer na miesto výskumného pracovníka a umeleckého 

pracovníka možno uzavrieť na základe jedného výberového konania 
najdlhšie na päť rokov “

9. Navrhujeme zmeniť termín „31. októbra 2002“ v § 111 ods. 6) pre 
zápis študentov do registra študentov na iný -  reálny termín

(Text stanoviska je upravený pre potreby tlače)

prof. RNDr. Ubor Vozar, CSc 
predseda Rady vysokych škôl SR
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Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve

Pod týmto názvom sa konala v dňoch 3. a 4. apríla 2003 v hoteli na Piatrove] v regióne Turca 5. medzinárodná konferencia, ktorú organizoval 
Ústav ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine spolu s Ústavom teorie a praxe ošetrovatelstva Lekárskej fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Tieto dva ústavy družobných univerzít tým založili tradíciu pravidelného organizovania medzinárodných konferencií o ošetro
vateľstve, a to raz na pôde českej republiky a v následnom roku v Slovenskej republike.

Účastníci nastolili a riešili mnohé závažné otázky 
súvisiace s prudkým rozvojom ošetrovateľstva, 
ktoré v 19. a najmä 20. storočí nadobudlo vedec
ké atribúty. Ako vedná disciplína definovalo svoj 
predmet, proklamovalo vlastné metódy poznáva
nia, priebežne si vytvára vedecký jazyk a kladie 
dôraz na jeho využívanie. Rozvoj ošetrovateľstva 
na báze vedy a podmienky aproximácie legislatívy 
pri našom vstupe do Európskej únie si vynútili 
potrebu zmien aj v obsahu, rozsahu a organizácii 
prípravy na povolanie. Povolanie sestry i povolanie 
pôrodnej asistentky patria v EÚ medzi regulované 
povolania a profesionálna príprava sa presunula 
na univerzitnú a vysokoškolskú pôdu.

Viac ako desaťročné skúsenosti Ústavu ošetro
vateľstva JLF UK v Martine s pre- i postgaduálnou 
prípravou na povolanie sestry sa odzrkadlili aj 
v záujme o účasť na konferencii. Rokovania sa 
zúčastnilo 85 domácich a 52 zahraničných hostí 
z Českej republiky, Poľska. Madarska, Anglicka 
a Spojených štátov amerických. Na aktívnych vy
stúpeniach participovali aj spoluautori z Rakúska 
a Spolkovej republiky Nemecka. Odznelo 85 prí
spevkov, na ktoré nadväzovala bohatá výmena 
názorov a skúseností.

Tematicky riešila konferencia najmä problémy 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Te
matický okruh -  ošetrovateľský výskum -  bol 
zameraný na metodológiu ošetrovateľstva (v prí
spevkoch Ivanovej, Marečkovej, Boledovičovej 
a kol.) metódy ošetrovateľského výskumu (Frčová, 
Rosochacska a kol., Baška a koľ, Gorkiewicz -  
Kolacz), prezentáciu výsledkov výskumu (Retli- 
chová, Tomagová, Morovicsová) a ich aplikáciu 
v ošetrovateľskej praxi (Šimek a ko ľ, Hrušková

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Mar
tine sa dňa 14. apríla 2003 konal 3. ročník 
Jazykovej sútaže študentov v jazyku anglickom 
a nemeckom. Súťaž, ktorú dotovala Nadácia Dr. 
Jozefa Lettrlcha, organizoval Ústav cudzích 
jazykov JLF UK pod záštitou vedenia fakulty 
a po prvý raz sa na jej sponzorovaní podieľalo 
i Občianske združenie pre rozvoj zdravotníckeho 
vzdelávania v Martine. Podujatie sa tešilo znač
nému záujmu študentov (16 súťažiacich), a to 
najmä študentov prvého ročníka, ktorí okrem 
jazykových znalostí preukázali i solídnu odbornú 
pripravenosť svojich prezentácií. Pekná tradícia, 
ktorá vďaka nezištnému daru p. Ireny Lettricho- 
vej, žijúcej v USA, zapustila už na našej fakulte 
pevné korene a prispieva ku komunikácii našich 
mladých so svetom najmä teraz, keď máme tak 
blízko k začleneniu do EÚ.

V ý s l e d k y  s ú ť a ž e
Jazyk anglický:
1. Martin TKÁČIK, 3. roč.

(Inflammatory bowel diseases)
2. Barbora KUKUČKOVÁ, 1. roč.

(Early development of human being)
3. Stanislav MANDINEC, 1. roč.

(Colon cancer)
Jazyk nemecký:
1. Eva PROSTREDNÁ, 1. roč.

(Schlaf und Schlafstórungen)
2 Miloslava MICKOVÁ, 4 roč.

(Epilepsie)
3, Petra PÁNISOVÁ, 1. roč.

(Fettsucht ais Zivilisationskrankheít)

a koľ, Fúrová, Fetisovová a koľ, Ondrejka a kol., 
Tanáčová -  Rozborilová, Kovářová a kol.). Pozor
nosť sa venovala aj problematike kvality života. 
Rokovanie jednej sekcie bolo zamerané na on
tologické, epistemologické a etické východiská 
ošetrovateľstva (Nemčeková -  Žiaková, Mráz, Špa
lek, Halmo -  Bekel, Marečková, Palenčár -  Žia
ková).

Okruh „vzdelávanie“ bol zameraný na vysoko
školskú kvalifikáciu sestier, implementáciu direktív 
EÚ do učebných programov, využívanie moder
ných vyučovacích metód, štandardy vzdelávania 
sekundárnej a terciárnej prevencii. Implementácii 
direktív sa venovali vo svojich príspevkoch zá
stupcovia všetkých krajín V4, ktoré sa pripravujú 
na vstup do EÚ (Farkašová a koľ, Špirudová a koľ, 
Mastiliaková, Orzel-Nowak a koľ, Haluszka a koľ, 
Zahradniczek, Papp). Inšpirujúce boli príspevky 
týkajúce sa využívania aktivizujúcich vyučovací 
metód (Zambonová, Hlinková a kol . Holešm- 
ská a koľ, Zeieníková, Kelčíková a koľ). Stále 
diskutovanou otázkou je výučba medicínskych 
predmetov, jej obsah a rozsah, ako aj príprava 
učebných textov z rôznych oblasti a vedných dis
ciplín, zodpovedajúca potrebám študijného odboru 
(Adamicová a koľ, Kráľová a koľ, Kukurová koľ, 
Bujalková). Integrácia výučby, ktorá je nevyhnut
nou formou moderného efektívneho vzdelávania. 
často naráža na bariéry tradícií. So skúsenosťami 
a novým pohľadom na spôsoby a metódy inte
grovanej výučby prispeli autori Plank -  Hanáček.

Blok prednášok bol venovaný edukácii pacien
tov a príprave edukačných materiálov. Zvýšená 
pozornosť tejto problematike súvisí so zodpoved
nosťou občanov za vlastné zdravie a kladie nové

Víťazom súťaže srdečne blahoželáme, vedeniu 
JLF UK, Nadácií Dr, J, Lettrícha i Občianskemu 
združeniu pre rozvoj zdravotníckeho vzdelávania 
v Martine, ako i organizátorom srdečne ďakujeme

nároky aj na zdravotnícky personál Informácie, 
vedomosti a zručnosti by si mali občania osvop- 
vať v procese edukácie. a to tak o zdraví, ako a| 
problémoch súvisiacich s ochorením (Lízlerová, 
Vojteková- Ozorovský, Holmanová a k o l. Skokňo- 
vá) Rozoberala sa aj problematika manažmentu 
v ošetrovateľstve, ktorý sa stáva neoddeliteľnou 
súčasťou práce sestry na rôznych úrovniach (Kili- 
ková, Kozoň, Befková).

Počas konferencie bol zorganizovaný aj seminár 
pn okrúhlom stole, venovaný problematike ľud
ských práv. zvlášť právam pacienta Vstupné témy 
sa týkali vzdelávania a úlohy ošetrovateľstva pn 
ich dodržiavaní, ďalšie riešili problémy fudskei 
dôstojnosti v ošetrovateľstve (Nemčeková -  Taba
ková). uplatňovanie práv pacientov, etické pnndpy 
normy a morálne aspekty práce sestry a pôrod
nej asistentky (Urbanová Kutnohorská Vrublová) 
úlohy sestry ako advokátky pacienta (Šebekováj 
Účastníci seminára z Českej republiky, Poľska 
a Slovenskej republiky sa v priebehu panelovej 
diskusie zhodli v názore, že výučba etiky je ne
oddeliteľnou súčasťou profesionálnej prípravy 

Účastníci konferencie mali v dostatočnom ča
sovom predstihu možnosť pripraviť si vedecké 
príspevky, z ktorých po posúdení recenzentmi 
bol vydaný vedecký zborník na CD nosiči 

Martinská konferencia svojim bohatým progra
mom nesklamala účastníkov, vytvorila priestor pr» 
výmenu skúseností i pre nadviazanie nových ofi
ciálnych aj osobných kontaktov, čo je nevyhnut
nou podmienkou pre ďalší odborný rast a rozvoj 
profesie.

Doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., 
doc. PhDr. M. Nemčeková, CSc.

a tešíme sa prísľubu Združenia, že v budúcom 
roku bude osobitnou cenou odmenená i víťazka 
z radov študentiek ošetrovateľstva.

Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.

Tretí ročník jazykovej súťaže

ZYKCfl
í  2(

8



R E Z E R V O V A N É  PRE JLF UK

Študentská vedecká konferencia martinských medikov
'.Á \   -v# W « i ■

V prednáškových priestoroch študentského domova sa dňa 29. ap
ríla 2003 konala v poradí už XXIV. Študentská vedecká konferencia 
Jesseniovej lekárske) fakulty UK v Martine. Študenti prezentovali výsledky 
svojej vedeckej činnosti v troch súťažných sekciách -  v sekcii základných 
medicínskych a predklinlckých disciplín, v sekcii klinických disciplín 
a v sekcii ošetrovateľstva. Samostatnú časť tvorila nesúťažná sekcia hostí, 
do ktorej prijali pozvanie najlepší študenti zo spriatelených lekárskych fakúlt 
v Košiciach, Olomouci, poľského Zabrze, maďarského Pécsu a Budapeští. 
Ďalšia nesúťažná sekcia bola určená pre doktorandov JLF UK a očaká
vame, že po účasti prvých štyroch doktorandov sa v budúcnosti i táto sekcia 
rozšíri a umožní študentom postgraduálneho štúdia prezentovať výsledky 
svojej vedeckej práce pred odborným fórom vlastnej fakulty.

Ceny pre víťazov už tradične a veľmi nezištne poskytla Nadácia Dr. Jozefa 
Lettricha. Ďalším významným sponzorom študentskej vedy na slovenských 
lekárskych fakultách je spoločnosť Johnson&Johnson. Z jej iniciatívy bol 
vytvorený grant, ktorý slúži tak na organizáciu ŠVOČ na fakulte vrátane 
odmien pre najlepších, ako i na podporu účasti našich študentov na zahra
ničných študentských vedeckých konferenciách.

V otváracom príhovore dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc„ ocenil 
rastúci záujem študentov o túto činnosť a poprial všetkým účastníkom veľa 
úspechov. Na záver podujatia odovzdal prvý prodekan JLF UK prof. MUDr. 
Lukáš Plank, DrSc., všetkým účastníkom Certifikáty o účasti a najlepším 
študentom vo všetkých súťažných sekciách a podsekciách Diplomy spolu 
s finančnou odmenou.

Vďaka vyššiemu záujmu študentov sa tohoto roku zmenila klasická 
štruktúra konferencie a výrazne sa rozšíril počet ocenených prác. Novinkou 
bolo otvorenie sekcie ošetrovateľstva, v ktorej päť študentiek prezentovalo 
výsledky svojho vedeckého bádania. Poroty, ktoré sa oproti minuloročnej 
konferencii tiež značne rozrástli, to mali vo všetkých troch súťažných sek
ciách veľmi ťažké. Práce študentov sú z roka na rok spracovávané na vyššej 
vedeckej i prezentačnej úrovni, v reakciách na otázky porotcov či pléna 
badať patričnú dávku sebavedomia. Hodnotil sa aj vlastný podiel študenta 
na vedeckej práci, originalita a prínos práce, spracovanie výsledkov, ako aj 
kvalita dokumentácie.

Plynulý priebeh konferencie, ale najmä vedecká činnosť študentov počas 
celého školského roka by bola nemysliteľná bez adekvátnej podpory Vede
nia JLF UK. Významne k tomu prispieva každoročné rozširovanie počtu 
kvalifikovaných stážistov, ktorých finančná podpora je hradená z prostried
kov fakulty. Výsledkom toho je skutočnosť, že kým v minulom ročníku bolo 
prezentovaných 24 súťažných prác, v tomto roku súťažilo až 35 prác. Ostáva 
len dúfať, že tento trend bude zachovaný.

V ý s l e d k y  k o n f e r e n c i e
Sekcia základných medicínskych a predklinických disciplín:
1. miesto: Varcholová Lenka, Tobiášové Zuzana (4. ročník): Účinok 

provinolu na hyperreaktivitu dýchacích ciest vyvolanú alergénom. (Ústav 
farmakológie JLF UK, školiteľ: RNDr. Soňa Fraňová, PhD.)

2. miesto: Miloš Jeseňák (5. ročník): Vplyv veku a oxidačného stresu 
na membrány sarkoplazmatického retikula srdca. (Ústav lekárskej bioché
mie JLF UK, školitelia: doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., Mgr. Eva Babušíková)

3. miesto: Švlhorík Branlslav (3. ročník): Zhotovenie výučbových 
makropreparátov pre výučbu patologickej anatómie a anatómie. (Ústav 
patologickej anatómie JLF UK a MFN, Ústav anatómie JLF UK, školitelia: 
doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.)

Podsekcia morfologická:
1. miesto: Miloš Jeseňák (5. ročník): Vplyv veku a oxidačného stresu 

na membrány sarkoplazmatického retikula srdca. (Ústav lekárskej bioché
mie JLF UK, školitelia: doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., Mgr. Eva Babušíková)

2. miesto: Bahník Peter (5. ročník): In vitro 1H MR spektroskopia neo- 
plastických procesov v mozgu. (Ústav lekárskej biochémie JLF UK školitelia: 
Ing. Katarína Likavčanová, prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.)

Podsekcia odborná:
1. miesto: Švihorík Branislav (3. ročník): Zhotovenie výučbových mak

ropreparátov pre výučbu patologickej anatómie a anatómie. (Ustav pa
tologickej anatómie JLF UK a MFN, Ústav anatómie JLF UK, školitelia: 
doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.)

Podsekcia funkčná:
1. miesto: Varcholová Lenka, Tobiášové Zuzana (4. lačník): Účinok 

provinolu na hyperreaktivitu dýchacích ciest vyvolanú alugénom. (Ústav 
farmakológie JLF UK, školiteľ: RNDr. Soňa Fraňová, PhD.)

2. miesto: Hudec Michal (5. ročník), Jakubesová Mária (3. ročník), 
Urdzik Jozef (5. ročník): Vplyv aminofylínu na kontraktirlitu hladkej sva
loviny močového mechúra králikov. (Ústav farmakológie JLF UK Urologická 
klinika JLF UK, školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, doc. MUDr. Ján Š.ihra, PhD.)

3. miesto: Urdzik Jozef (5. ročník), Jakubesová Mária (3. ročník), 
Hudec Michal (5. ročník): Ovplyvnenie reaktivity morčacieho detrusora 
oxybutynínom. (Ustav farmakológie JLF UK, Urologická klinika JLF UK. ško
litelia: MUDr. Juraj Mokrý, Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.)

Sekcia klinických disciplín:
1. miesto: Zoľák Vladimír, Bánovčin Peter (3. ročník): Manometricky 

profil pažeráka u detí s asthma bronchiale a recidivujúcimi respiračnými 
ochoreniami. (Klinika detskej chirurgie JLF UK a MFN, školitelia: Doc. MÚDr. 
Milan Dragula. PhD., MUDr. Daniel Bočínec)

2. miesto: Birlnger Kamil (6. ročník): Puerperálne infekcie. (Ženská klinika 
JLF UK a MFN, školitelia: MUDr. Pavol Zúbor, prof. MUDr. Ján Danko, CSc.)

3. miesto: Llsý Miloš, Kucbeľ Maroš (3. ročník): Závislosť poškodenia 
sliznice pažeráka od charakteristiky kyslého refluxu u pacientov s refluxnou 
chorobou pažeráka. (II. interná klinika JLF UK a MFN. Ústav fyziológie JLF 
UK, školitelia: MUDr. Michal Demeter. MUDr. Michal Javorka)

Podsekcia internistická:
1. miesto: Lisý Miloš, Kucbeľ Maroš (3. ročník): Závislosť poškodenia 

sliznice pažeráka od charakteristiky kyslého refluxu u pacientov s reflux
nou chorobou pažeráka. (II. interná klinika JLF UK a MFN, Ústav fyziológie 
JLF UK, školitelia MUDr. Michal Demeter, MUDr. Michal Javorka)

2. miesto: Zach Rudolf, Ďurdík Peter (6. ročník): Význam ABPM v diag
nostike hypertenzie bieleho plášťa v detskom veku. (Klinika deti a dorastu 
JLF UK a MFN, školiteľ: Doc MUDr. Alexander Jurko. PhD.)

3. miesto: Ochodnieký Bohuš (5. ročník): Vylučovanie vápnika a fos
fátov obličkami pri pnmámej hyperparatyreóze (I. interná klinika JLF UK 
a MFN, školiteľ: doc. MUDr. Milan Ochodnieký, CSc.)

Podsekcia chirurgická
1. miesto: Zoľák Vladimír, Bánovčin Peter (3. ročník): Manometrický 

profil pažeráka u detí s asthma bronchiale a recidivujúcimi respiračnými 
ochoreniami. (Klinika detskej chirurgie JLF UK a MFN, školitelia: doc. MÚDr. 
Milan Dragula, PhD., MUDr. Daniel Bočínec)

2. miesto: Birlnger Kamil (6. ročník): Puerperálne infekcie. (Ženská klinika 
JLF UK a MFN, školitelia: MUDr. Pavol Zúbor, prof. MUDr. Ján Danko, CSc.)

3. miesto: Lúčanová Lucia (3. ročník): Kvalita života pacientov po 
konštrukcii stómie. (Klinika chirurgie JLF UK a MFN, školiteľ: Doc. MUDr. 
Dušan Mištuna, PhD.)

Sekcia ošetrovateľstva:
1. miesto: Jančovičová Jana (5. ročník): Priprava pacientov s diag

nózou diabetes mellitus na selfmonitoring. (Ústav ošetrovateľstva JLF UK 
školiteľ: Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.)

2. miesto: Damboráková Barbora (5. ročník): Možnosti financovania 
zdravotnej starostlivosti. (Ústav ošetrovateľstva JLF UK, školiteľ: Ing. Viera 
Jakušová)

3. miesto: Paulovičová Stanislava (5. ročník): Kožné prejavy u diabetů 
(vplyv edukácie pacienta). (Ústav ošetrovateľstva JLF UK, školiteľ: doc. 
MUDr. Želmíra Fetisivová, PhD.)

Všetci ostatní súťažiaci dostali poukážky na nákup literatúry v kníhku
pectve Martinus v hodnote 500,- Sk. ktoré financovala spoločnosť John
son&Johnson.

Vysoko hodnotné boli i príspevky študentov zo spriatelených lekárskych 
fakúlt, pretože poskytli študentom i pedagógom JLF UK jedinečnú možnosf 
konfrontácie s ich kolegami. Vďaka tejto forme spolupráce budú naše dve 
najlepšie práce reprezentovať fakultu na Študentskej vedeckej konferencii 
koncom mája v Olomouci.

Na záver treba vysloviť poďakovanie všetkým účastníkom za množstvo 
námahy a času, ktoré popri štúdiu venovali vedeckej a odbornej činnost: 
školiteľom, ktorí dokázali pretaviť a usmerniť energiu súťažiacich správnym 
smerom a v mnohých prípadoch venovali svoj voľný čas a veľa úsilia 
vytvoreniu čo najlepších podmienok pre študentov. Zabudnúť nesmieme 
ani na porotcov, poďakovať im za pozorné vypočutie, zhodnotenie a uvážlivé 
rozhodnutie o víťazoch, vedeniu JLF UK za možnosf usponadaf konferenciu 
a v neposlednom rade Nadácii Dr. Jozefa Lettncha a spoločnosti Johnson& 
Johnson a GlaxoSmithKline za ich láskavú podporu. Už teraz sa všeto 
teším ■« na nasledujúci ročník a verime, že tohoročná hojná učast aktívnych 
i pasívnych účastníkov bude v budúcom roku ešte znásobená Pred tym 
však bude na jeseň tohoto roku JLF UK ešte hostiť spoločnú Študentskú 
vedeckú konferenciu českých a slovenských lekárskych fakult, ktoré pred
stavia svojich najlepších študentov

MUDr. Juraj Mokrý, predseda Organizačného výboru XXIV ŠVK 
http:/ www jfmed uniba.skťarmakol svoc.
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6. Rám cový program Európskej únie
Veda, výskum a technika predstavujú zásadné ukazovatele ekonomického 

a sociálneho rastu a rozvoja každej krajiny a sú neoddeliteľnou súčasťou 
jej kultúry. Toto konštatovanie je uvedené aj vo viacerých prijatých medzi
národných dokumentoch a rozhodnutiach, napr. v záveroch dokumentov 
predstaviteľov vlád členských krajin Európskej únie z Lisabonu a z Barcelony, 
ku ktorým sa prihlásilo aj Slovensko. Slovensko nedisponuje významnejšími 
prírodnými zdrojmi, a preto musí svoju prosperitu a tým aj spokojnosť občanov 
zakladať predovšetkým na rýchlom a efektívnom získavaní nových poznatkov 
a ich uplatnení v nových výrobkoch, technológiách a službách. O to viac, že 
čoskoro definitívne vstúpime do spoločenstva európskych demokracií a sta
neme sa členom Európskej únie a NATO a budeme chcieť zaujať v európ
skom spoločenstve dôstojné, rešpektované a zodpovedné postavenie.

V oblasti vedy a techniky sa Slovenská republika plne hlási k celosvetové
mu trendu, ktorý uznáva a posilňuje úlohu vedy a techniky ako primárneho 
zdroja a nástroja k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, k zlepšo
vaniu sociálnej úrovne občanov a k rozvoju poznatkovej základne. To zna
mená v prvom rade klásť dôraz na zvýšenie a zefektívnenie rôznych foriem 
priamej aj nepriamej podpory výskumu a vývoja tak, aby sa aj v tejto oblasti 
Slovensko priblížilo krajinám EÚ a aby sa veda a technika stala jedným 
z nástrojov integrácie SR do Európskeho výskumného priestoru, a tým aj do 
európskych a transatlantických štruktúr.

Jednou z rozhodujúcich oblastí je zapojenie výskumu do medzinárodných 
programov EÚ, najmä do 6. Rámcového programu ES pre výskum, vývoj 
a demonštračné aktivity.

Napriek tomu, že väčšina akademickej obce je oboznámená s existenciou 
a obsahom 6RP a zúčastnila sa množstva aktivít, kde bol tento program pre
zentovaný, resp. vyjadrila záujem tak o účasť v programe, ako aj o doplnenie 
jeho obsahu o dalšie prvky a priority, považujeme za užitočné opätovne 
zhrnúť hlavné časti programu a prispieť tak k informovanosti čo najširšieho 
okruhu záujemcov.

Šiesty rámcový program bol oficiálne otvorený celoeurópskou konferenciou
11. -  13. novembra 2002 v Bruseli. Program odštartoval 17. decembra 2002 
uvedením prvých výziev a ich priorít, ktoré mohli počas roka 2002 ešte upra
vovať a svojimi návrhmi ovplyvňovať vedecké, výskumné a technické kapaci
ty z európskeho výskumného priestoru. Všetky návrhy na doplnenie obsahu 
jednotlivých priorit, ako i prejavy záujmu o účasť v projektoch, je možné nájsť 
na internetovej stránke http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm

Termín prvých uzávierok jednotlivých výziev je od marca do konca júna 
2003

Pre prenos a šírenie informácií o jednotlivých tematických prioritách/aktivi
tách boli ustanovené národné kontaktné body (national contact points), ktoré 
reprezentujú zástupcovia Ministerstva školstva SR, SARC, SAV a niektorých 
univerzít.

Zoznam je k dispozícii na internetovej stránke SARC -  www.sarc.sk.
Okrem toho je aj na takmer každej univerzite určený kontaktný pracovník, 

konzultant, ktorého úlohou je sprostredkúvať aktuálne informácie o 6RP 
transferované prostredníctvom siete SIKAS, ktorú koordinuje z poverenia 
Ministerstva školstva SR agentúra SARC.

6. Rámcový program sa skladá z troch hlavných kapitol, resp. časti:
1. Zameranie a integrácia európskeho výskumu
2. Štrukturalizácia Európskeho výskumného priestoru (European Research 

Area -  ERA)
3. Posilňovanie základov ERA
Ďalšou časťou, ktorá je financovaná v rámci európskeho výskumu, je špe

cifický program pre jadrovú energiu, tzv. EURATOM.
Účastníkmi projektov môžu byť univerzity, pracoviská SAV, dalšie pracovis

ká vedeckovýskumnej základne, podnikateľské subjekty, malé a stredné pod
niky.

Pri spracovaní projektov môže isť o rôzne druhy činností, ako sú výskum, 
demonštrácie, inovácie, školenia, tréningy, riadenie apod. K jednotlivým dru
hom činností sa priraďujú, resp. vyberajú aj zodpovedajúce typy projektov, ako 
napr. integrované projekty (IP), siete excelencií (NoE), kooperativně výskumné 
akcie pre technológie (CRAFT), koordinačné akcie (CA), špecifické podporné 
akcie (SSA), dalšie prierezové projekty zamerané na rozvoj ľudských zdrojov 
a mobilitu (stáže, štipendiá, konferencie) apod.

Podľa druhu činností a jednotlivých typov zúčastnených subjektov sa 
rozlišujú aj spôsoby a výška finančného príspevku na riešenie projektu.

Členenie jednotlivých kapitol a aktivít spolu s finančnou kalkuláciou uvádza 
nasledujúci prehľad:

6RP a jed no tlivé  aktivity:
Rozpočet

Aktivita v mil. EUR

1. Integrovaný výskum 13 345
7 tematických priorít:

-  Vedy o živote 2 255
-  Technológie informačnej spoločností 3 265
-  Nanotechnológie, multifunkčné materiály

a nové výrobné procesy, zariadenia a nástroje 1 300
-  Letectvo a kozmický výskum 1 075
-  Kvalita a bezpečnosť potravín 685
-  Trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy 2 120
-  Občania a spravovanie vecí verejných

v spoločnosti založenej na poznatkoch 225

Špecifické aktiv ity
-  Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb 555
-  Horizontálne výskumné aktivity pre MSP.430
-  Špecifické opatrenia na podporu medzinárodnej spolupráce 315
-  Činnosť JRC (Joint Research Centre)

Spoločné výskumné centrum v nejadrovej oblasti 760

2. Štruktúrovanie európskeho výskumného priestoru 2 605
-  Výskum a inovácie 290
-  Ľudské zdroje a mobility 1 580
-  Výskumné infraštruktúry 655
-  Veda a spoločnosť 80

3. Posilňovanie základov eur. výskumného priestoru 320
-  Podpora koordinácie výskumných aktivít 270
-  Rozvoj stratégií pre výskum a inovácie, podpora rozvoja politík 50

EURATOM je špecifický program pre jadrovú energetiku a je naň vyčlene
ných 1 230 mil. EUR s tým, že pre nasledovné súčasti programu sú pláno
vané tieto finančné prostriedky:
-  riadená termonukleárna syntéza 750 mil EUR
-  manažment rádioaktívneho odpadu 90 mil EUR
-  ochrana proti žiareniu 50 mil EUR
-  činnosť JRC 290 mil EUR

S tručná in form ácia o 7 tem atických ob lastiach  6RP:

1. Vedy o tivote, genomika a biotechnológie pre zdravie Sekvenovanie 
ľudského genómu otvára novú dimenziu v humánnej biológii a vytvára pneš 
tor pre zlepšovanie ľudského zdravia v kontexte priemyselných a ekono
mických aktivít Integrovaný multidisciplinárny výskum umožni intenzívne 
prepojenie medzi technikou a biológiou Do realizácie terny bude zapojeny 
biotechnologický a biomedicinsky priemysel, lekán, farmaceuti, dalši posky 
tovatelia zdravotníckych služieb, experti na etické otázky, apod Táto pnonta 
sa člení na dve hlavné časti, a to
-  základný výskum biologických procesov a rozvoj biomedicinskych tech 

nológií, vývoj nových liečiv
-  boí proti najzávažnejším ochoreniam -  kardiovaskulárne ochorenia, diabe

tes. rezistencia voči antibiotikám, štúdium mozgu a boj proti chorobám 
nervového systému, boj proti hlavným prenosným chorobám a šíremu 
chorôb z chudoby (tuberkulóza, malária, apod ), AIDS

Národný kontaktný bod je 
RNDr. Valentín Both, CSc 
Úrad Slovenskej akadémie vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
E-mail: both@up.upsav.sk, tel:02/52492751, fax: 02/52496849

2. Technológie inform ačnej spo ločnosti je téma smerujúca ku konver
gencii technológií spracovania informácií, komunikačných a mediálnych 
technológii. Bude zahŕňať také suboblasti, ako aplikovaný výskum zameraný 
na sociálne a ekonomické problémy, počítačové a softvérové technológie, 
znalostné technológie a mikrosystémy. Ďalšie strategické súčasti pre spraco
vanie témy sú oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti informačných systémov, 
technológie pre vzdelávanie a prístup ku kultúrnemu dedičstvu, e-zdravie, 
sieťové audiovizuálne systémy, budúcnosť robotiky apod

Národný kontaktný bod je: 
ing. Milan Grohol
Rektorát Odd. európskych projektov, Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9 , 042 00 Košice
e-mail: Milan.Grohol@tuke.sk, tel:055/6022181, fax:055/6332748

3. Nanotechnológie, multifunkčné materiály a nové výrobné postupy
sú v porovnaní s 5RP novou tematickou oblasťou. Vo výskume, vývoji ako 
aj vo výrobnom sektore sa prejavuje čoraz väčšia potreba zmeniť prístupy 
a stratégie v záujme trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti smerom k šetr
nému využívaniu prírodných zdrojov, prechodu od kvantity ku kvalite, k vy
užívaniu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou miesto výrobkov na jedno
razové použitie. V tomto smere má nesmierny význam nanotechnológia 
a nanoveda

Mimoriadna pozornosť bude venovaná biotechnológiám, inžinierskym tech
nikám pre vývoj materiálov a komponentov, vývoju manipulačných prístrojov 
a nástrojov a možnostiam interdisciplinárneho výskumu a využitiu nových 
materiálov v zdravotníctve, medicíne, energetike, chémii, optike a pri ochrane 
životného prostredia 

S oblasťou kvality života sa spája aj problematika subtém zdravotníckych 
prístrojov a zariadení pre lepšie diagnostické a chirurgické systémy, inžinier
stva tkanív, nových biomimetických a biohybndných systémov pre väčšiu 
bezpečnosť a ochranu ľudstva a životného prostredia 

Národný kontaktný bod je 
RNDr. Ivan Horváth, DrSc.
Úrad Slovenskej akadémie vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
e-mail: horvath@up.upsav.sk, tel:02/52492751, fax: 02/52496849

4. Letectvo a kozmický priestor je oblasť koordinovaná s poradným orgá 
nom pre aeronautiku (ACARE), ktorý stanovil strategické ciele v záu|me 
zaistenia efektívnejšej, bezpečnejšej a voči životnému prostrediu ohľadupl 
nejšej leteckej dopravy a zabezpečenia konkurencieschopnosti európskeho 
leteckého priemyslu. Tieto ciele sú plne v súlade s charakteristikou tém v 6RP
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Ide predovšetkým o posilnenie konkurencieschopnosti výrobného priemyslu 
na svetovom trhu znížením dopadov na životné prostredie (redukcia emisií 
a hluku), zlepšením spoľahlivosti a bezpečnosti lietadiel, zlepšením prevádz
kovej kapacity a bezpečnosti leteckého dopravného systému. Výzvy na po
dávanie projektov budú otvorené pre všetky oblasti zamerané na zlepšenie 
technologickej bázy a vývoj inovačných konceptov a pokročilých technológií.

Súčasťou hlavnej témy je aj vesmírny výskum. Rozširovaním EÚ o kan
didátske krajiny sa otvárajú možnosti pre rozširovanie kapacít pre vesmírnu 
infraštruktúru. Ďalej sa budú rozvíjať a optimalizovat’ kombinácie systémov 
kozmického výskumu a infrastruktury umiestnenej na zemi. V tejto súvis
losti možno uviesť výskumné aktivity GALULEO (satelitné navigačné systémy 
na určovanie pozícií a presného času), GMES (globálne monitorovacie sys
témy pre životné prostredie a bezpečnosť -  monitorovanie zemského povr
chu, vegetácie, vodných zdrojov, atmosféry, využívanie satelitných dát 
pre krízový manažment), SATCOM (satelitné telekomunikácie -  overovanie 
vesmírnych technológií v oblasti zdravia, dištančného vzdelávania, dopravy 
a pod).

Národný kontaktný bod je:
Ing. Barbara Surmová
Žilinská univerzita -  odd. pre vedu a výskum 
Moyzesova 20, 010 00 Žilina
e-mail: surmova@rekt.utc.sk, te ľ: 041/5623803, fax: 041/5623495

5. Kvalita a bezpečnosť potravín  je tematická priorita, ktorej cieľom je 
predovšetkým zabezpečenie zdravia obyvateľov Európy produkciou vyso
ko kvalitných a bezpečných potravín, zdokonaľovaním kontroly potravinovej 
produkcie a príslušných environmentálnych faktorov. Veľký dôraz sa kla
die na účasť malých a stredných podnikov, nakoľko majú významnú pozíciu 
v celom agropotravinárskom reťazci a predpokladá sa, že budú kľúčovými 
subjektami pre podporu inovácií.

V tematickej oblasti sa nachádza osem podoblastí, na ktoré sú zamerané 
výzvy na podávanie projektov. Ide o:
-  úplný potravinový reťazec,
-  epidemiológiu ochorení a alergií súvisiacich s potravinami,
-  dopad stravy na zdravie,
-  možnosti sledovania procesov vznikajúcich v jednotlivých etapách potravi

nového reťazca.
-  metódy, analýzy, detekcia a riadenie,
-  bezpečné a environmentálne prijateľné metódy produkcie a zdravšie po

traviny,
-  dopad krmív pre zvieratá na kvalitu potravín a zdravie človeka.
-  environmentálne zdravotné riziká.

Národný kontaktný bod je:
Ing Pavol Schwarz
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: Pavol. Schwarz@uniag.sk, tel. 037/6511560

6. Trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy (ECOTECH)
predstavuje posilnenie takých kapacít, ktoré prispejú k implementácii udr
žateľného rozvoja v krátkodobom i dlhodobom horizonte pri integrovaní 
sociálnych, ekonomických a environmentálnych prvkov, ktorých synergické 
pôsobenie bude zmierňovať nepriaznivé trendy globálnych zmien. Trvalo 
udržateľný rozvoj sa bude orientovať najmä na oblasť energetických systé
mov, pozemskej dopravy a ekosystémy.

Preto sa v štruktúre tejto témy budú objavovať návrhy projektov na riešenia 
zamerané na využívanie nových energií, biotechnológií, obnoviteľných zdro

jov energií, skúmania biodiverzity, krajinotvorby a riadenia tejto oblasti v šir
šom kontexte, vodných cyklov, odstraňovania púští, predvídania prírodných 
katastrof a možností ich eliminovania, likvidácie odpadov, apod 

Národný kontaktný bod je:
Ing. Ingrid Kriššáková
Technická univerzita vo Zvolene, Ref. Zahraničných stykov a W Č 
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
e-mail: krissak@vsld.tuzvo.sk , tel.: 045/5206108, fax: 045/5330027

7. Občania a spravovanie veci verejných v spoločnosti založenej na 
vedomostiach je široká téma zahrnujúca komplexnosť, multi a transdiscip- 
linárnu spoluprácu a mobilizáciu výskumnej komunity v oblasti spoločens
kých a humanitných vied. Nevyhnutnou súčasťou pre efektívne fungovanie 
tohto výskumu je jednak snaha zachovať diverzitu výskumných metodológií, 
jednak potreba venovať sa zberu a analýzam autentických porovnatefných 
údajov a koordinovanému rozvoju štatistík, kvalitatívnych a kvantitatívnych 
indikátorov.

Prechod k európskej spoločností založenej na vedomostiach ovplyvni 
v každom smere život obyvateľov Európy. Cieľom tejto tematickej oblasti je 
vytvoriť základ spoločností pre riadenie tohto prechodu, ktorý bude upra
vený a upravovaný národnými, regionálnymi a miestnymi politikami, progra
mami a iniciatívami.

Aktivity tematickej oblasti budú smerované k mobilizácii európskych vý
skumných kapacít v ekonomických, politických, spoločenských a humanitných 
vedách a budú prispievať k budovaniu Európskeho výskumného priestoru 
v spoločenských a humanitných vedách 

V rámci celej tematickej oblasti je možné rozlišovať dve základné podob
lasti, ktoré sa dalej detailizujú. Ide o:
-  spoločnosť založenú na vedomostiach a sociálnu kohéziu,
-  občania, demokracia a nové formy spravovania vecí verejných.

Prvá podoblast' obsahuje také výskumné oblasti, ako sú zlepšenie genero
vania, distribúcie a využívania vedomostí a ich dopad na ekonomický a spo
ločenský rozvoj, alternatívy pre rozvoj spoločností založenej na vedomostiach 
rozmanitosť ciest vedúcich k vedomostnej spoločnosti, rozdelenie zodpoved
nosti a nové formy spravovania vecí verejných, otázky spojené s riešením 
konfliktov a znovunastolením mieru a práva, nové formy občianstva a kultúr
nych identít.

Národný kontaktný bod je 
Ing. Viera Józsová 
Ministerstvo školstva SR,
Odbor medzinárodnej vedecko-technlckej spolupráce 
Stromová 1, 813 30 Bratislava
e-mail: vjozsova@education.gov.sk, tel.:02/69202214, fax:02/69202213

Pre každú tematickú oblast je vypracovaný pracovný program, ktorý je 
k dispozícii na intemetovej stránke http.,/europa.eu.int/comrTVresearctVtp6 
Taktiež sú tu k dispozícii jednotlivé aktuálne výzvy na projekty, formuláre, 
partnerské organizácie a dalšie konkrétne informácie potrebné pre zapojenie 
sa do 6RP.

Pre všetky tematické oblasti bude možné využívať jednotlivé typy projek
tov, predovšetkým integrované projekty (IP), cfalej siete excelencií (NoE), 
cieľovo orientované projekty (STREP), koordinačné aktivity (CA), špecifické 
podporné aktivity (SSA).

Najväčší objem prostriedkov bude smerovaný do integrovaných projektov, 
ktorých cieľom je spájať vedeckovýskumné a výrobné kapacity za podmienok 
čo najväčšej integrácie subjektov v celej Európe.

Daniela Drobná, Kancelária európskych programov

  , _
Nad stránkami novej knihy ZAKLADY BULHARČINY (Teória a prax)

U niverzita  K om enského 2002, 268 s.

Vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vyšla 
začiatkom roka hodnotná práca Základy bulharči
ny ( Teória a prak) od odbornej asistentky Katedry 
slovanských filológií Filozofickej fakulty UK PhDr. 
Márie Dobríkovej, CSc., a dnes už bývalej lektorky 
bulharského jazyka na tomto pracovisku Mgr. Ma- 
rinely Vlčanovej, CSc. Študenti bulharskej filológie, 
slavistiky, ale aj slovakistiky či ostatných slo
vanských filológií, dostávajú do rúk titul, ktorý sa 
vyznačuje viacerými pozitívnymi znakmi: je výsled
kom svedomitej vedeckej a pedagogickej spolu
práce autoriek, vyznačuje sa aktuálnosťou a reš
pektuje spoločenskú potrebu. Autorky vydaním 
tejto práce vyplnili dlhoročnú medzeru chýbajú
cej koncízne pripravenej ucelenej vysokoškolskej 
učebnice bulharčiny.

Štúdium bulharskej filológie má na Filozofickej 
fakulte UK veľmi dlhú tradíciu. Ako lektorát, resp. 
praktické cvičenia bol tejto jazyk súčasťou slavis
tického a slovakistíckého štúdia od akademického 
roku 1925/26. Začiatky odborného štúdia bulharĎ- 
ny sa datujú akademickým rokom 1965/66, v kto
rom sa štúdium bulharského jazyka, literatúry a kul
túry stalo tretím fakultatívnym študijným odborom 
s náplňou štvorročných študijných programov 
Odvtedy tento odbor vyučovalo a dodnes vyučuje

množstvo renomovaných domácich a bulharských 
vysokoškolských pedagógov. O to väčším poteše
ním z vydania posudzovaného titulu je skutočnosť, 
že kniha M. Vlčanovej a M. Dobrikovej je prvým 
dielom, integrujúcim skúsenosti z vyučovania bul- 
haristiky v zahraničí a skúsenosti z vyučovania tejto 
filológie na bratislavskom slavistickom pracovisku.

Koncepcia posudzovaného textu, štruktúra jed
notlivých kapitol, ich nadväznosť, náplň cvičení 
a ich vzájomné prepojenie je svedectvom dobrých 
teoretických poznatkov o systéme bulharčiny a ich 
spojenia s praktickými skúsenosťami z vyučovania 
bulharčiny v slovenskom prostredí. Tematika jed
notlivých lekcii rešpektuje induktívnu metódu 
osvojovania si novej grafickej sústavy (v učebnici 
sa berie ohľad na skutočnosť, že v súčasnosti sa 
na základných a stredných školách systematicky 
nevyučujú jazyky využívajúce cyrilské písmo -  
azbuku). Autorky rešpektujú odlišnosti a špecifické 
znaky jazykového systému bulharčiny, ktorý je 
síce geneticky príbuzný, z vývinového hľadiska 
v ňom však v porovnaní so slovenčinou prevažuje 
množstvo divergentných tendencii v hláskosloví 
a v slovnej zásobe, ale najmá v tvarosloví, ktoré 
má ďalší dosah na syntaktické štruktúry. Výsled
kom precíznej spolupráce autoriek je množstvo

cvičení, v ktorých sa postihuje slovenčina a bulhar
čina z hľadiska transferu, vhodne sa využívajú 
čiastkové zhody týchto jazykov napr. pn tvorení 
foriem pomocného slovesa byť v slovenčine po
rovnaní s časovaním slovies v bulharčine, adekvát
na pozornosť sa venuje rozdielom v systéme ča
sov a otázkam frazeológie Vhodným doplnením 
učebného textu a cvičeni je slovníková časť. v kto
rej je základnou lexikografickou metódou spraco
vaná slovná zásoba jednotlivých lekcii Pozitívnym 
znakom tejto časti práce je. že v oblasti grama
tických slov sa postihuje ich slovensko-bulharský 
kontrastívny aspekt 

Vysokoškolská učebnica PhDr Máne Dobrikovej, 
CSc . a Mannety Vlčanovej CSc . Základy bulhar
činy (Teória a prak) rešpektuje súčasné progresív
ne lingvistické a didaktické zásady tvorby učebných 
textov. Tento titul je modelovým vzorom, v ktorom 
sa pri tvorbe vysokoškolských učebníc konfrontač
ný výskum bulharskej lektorky -  M Vlčanovej -  
integruje s výsledkami vedeckej a pedagogičke] 
práce M Dobrikovej v spoločnom titule Kniha 
Základy bulharčiny (Teória a prax) je okrem spo
menutých atnbútov aj výrazným inšpiračným zdro
jom pre ostatné slavistické odbory na pracovisku
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Cenné výsledky bratislavských medikov na fakultnej konferencii ŠVOČ
Rada ŠVOČ a Klub ŠVOČ Bratislavského spolku medikov na LF UK usporiadali dňa 11. apríla 2003 už 42. lakultnú konterenciu ŠVOČ. Aj

tentokrát sa konferencia konala pod záštitou prof. MUDr. P. Traubnera, PhD., dekana LF UK, a treba konštatovať, že sa opäť vymykala z radu predchá
dzajúcich. Celú konferenciu, všetky odmeny aj organizačné náklady, hradila Rada ŠVOČ z grantu firmy Johnson and Johnson Slovakia, ktorá sa stala 
výhradným sponzorom konferencie.

Na konferenciu bolo zaradených spolu 35 prác 
z predklinickej a klinickej oblasti. Práce sú výsled
kom organizovanej činnosti ŠVOČ takmer na 
všetkých teoretických a klinických pracoviskách 
LF UK. Prínosom sú práce interdisciplinárne, s väč
ším počtom spoluriešiteľov, viaceré práce vznik
li dokonca v rámci medzinárodnej spolupráce 
s významnými zahraničnými univerzitami v Európe 
a v USA. Po obsahovej stránke boli zastúpené 
práce základného i aplikovaného výskumu, práce 
klinické aj teoretické.

Konferenciu otvonl dekan LF UK prof. P. Traub- 
ner, ktorý vyzdvihol aktívny prístup študentov 
v tejto dobrovoľnej aktivite, a vyzval aj ostatných 
študentov, aby využili potenciál, ktorý núkajú pra
coviská a školitelia nielen na fakulte, ale aj v ďal
ších nemocniciach, SAV a iných výskumných 
ústavoch. Predseda Rady ŠVOČ M Bernadič 
priblížil históriu ŠVOČ na LF UK, kde táto aktivita 
vytvorila základ neskoršej študentskej vedeckej 
a odbornej aktivity na všetkých lekárskych fa
kultách bývalého Česko-Slovenska. Na tieto tra
dície nadväzuje aj súčasná koordinácia podpory 
činnosti a ďalšieho rozvoja ŠVOČ nielen na le
kárskych fakultách Slovenska, ale aj na Morave, 
keď predseda Rady ŠVOČ opakovane získal grant 
firmy Johnson and Johnson Slovakia vo výške 
20 000 USD

Ďalším novým prvkom konferencie bola vyžia
daná prednáška doc. Thomasa A. Buckinghama, 
M.D., významného vedeckého pracovníka, absol
venta Northwestern University v Chicagu, ktorý 
sa habilitoval na St. Louis University a v súčasnosti 
pracuje na Ústave patologickej fyziológie LF UK 
v Bratislave, kde sa venuje problematike kardioló
gie, osobitne arytmológii a elektrofyziológii srdca. 
Má viac ako 250 karentových publikácií s 440 SCI 
citáciami, je šéfredaktorom Journal of Interesting 
Electrocardiograms a Journal of Medical Writing. 
Práve problematika písania vedeckých lekárskych 
prác bola predmetom jeho vyžiadanej prednášky 
a veľmi pozitívny ohlas dokazuje, že právom.

Súfaž prebiehala v troch sekciách, všetky práce 
boli oponované nezávislým recenzentom, ktorý

vypracoval posudok dostupný nielen autorom prá
ce, ale aj odbornej porote a ostatným záujemcom 
O tom, že študenti vnímajú ŠVOČ ako prípravu 
na vedeckú aktivitu svedčí aj skutočnosť, že všetky 
práce boli odovzdané vo forme vedeckej publi
kácie do medzinárodného časopisu LF UK -  Bra
tislavských lekárskych listov.

Odborná porota na základe schválených kri
térií vyhodnotila v predklinickej sekcii ako naj
lepšie tieto práce:

1. Pavol Janega, Jakub Rybár: Význam kyseli
ny siaiovej pri zápalových ochoreniach žalúdka 
asociovaných s Infekciou Helicobacter pylori (ško
liteľ: doc. MUDr. P. Babál, CSc.).

2. Patrik Palacka, Natália Miková: Účinok w-6- 
-polynenasýtených vyšších karboxylových kyselín 
a kamitínu na hmotnosť a bioenergetiku mitochon- 
drií hepatocytov potkanov (školitelka: doc. RNDr. 
A. Gvozdjáková, DrSc.).

3. Jana Sobotová: Diagnóza familiárnej adeno- 
matóznej polypózy moiekuiárno-genetickými me
tódami (školiteľ: RNDr. V. Zajac, CSc.).

V klinickej sekcii sa najlepšie umiestnili prace
1. Križanová Daniela, Taliga Ján, Rakovan 

Martin: Závislost výskytu ischemické/ choroby 
srdca od tlenkovo-ramenného indexu (školitelia 
prof MUOr J Fodor, MUDr T Ruddy. MUOr J Lie
tava. CSc doc MUDr A Dukát CSc)

2. -  3. Andrej Teren, Ján Taliga, Daniela 
Križanová, Martin Rakovan, Viera Husarova 
Vzťah Chlamydia pneumoniae a ischemickét cho
roby srdca na Slovensku (školitelia doc MUOr 
A Dukát CSc . MUDr J Lietava. CSc , MUOr 
M Čapmda)

2. -  3. Roman Hudec: Utilnacia opioidov v am
bulantnej praxi (školitelka: MUDr. L. Božeko- 
vá, CSc.).

V sekcii pediatricko-pôrodnickej boli vyhod
notené ako najlepšie práce:

1. Matej Bóhmer. Analýza vývojových trendov 
pôrodnosti v Čechách a na Slovensku v rokoch 
1985 až 2000 (školiteľ: doc. MUDr. M. Korbeľ. CSc ).

2. Anežka Zummerová: Analýza DNA polymor- 
fizmov u pacientov s defektmi nervovej rúry (ško
litelia: RNDr. V. Repiská, PhD., doc. RNDr. J. Voj- 
taššák, CSc.).

3. Mária Simonidesová: Vplyv niektorých riziko 
vých faktorov na velkosť týmusu u deti (školitelia: 
doc. MUDr. M Benedeková, PhD., MUDr. I. Bruck- 
nerová).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov v zaplnenej 
Velkej posluchárni NTÚ LF UK a za prítomnosti 
dekana zavŕšilo výbornú atmosféru konferencie, 
ktorú charakterizovalo priateľstvo, záujem, dlhé 
diskusie o výsledkoch prác, ale aj o budúcnosti 
ŠVOČ, najmä v súvislosti s nadchádzajúcou po
vinnosťou aj na medicíne písaf a obhajovat diplo
mové práce V závere predseda Rady ŠVOČ M 
Bernadič ocenil prácu všetkých študentov za
pojených do ŠVOČ a zdôraznil, že vedu am jej 
výsledky nemožno hodnotit a často ani porovná
vať. Každý výsledok v oblasti poznania prináša 
nové bohatstvo pre tých, ktorí s ním vedia nará
bať. Nedocenené výsledky v danej dobe sú často 
základom vedeckého rozmachu v dobe nasledu
júcej. Vyzval preto všetkých študentov, aby skú
mali nie s ohľadom na ceny a víťazstvá, ale naima 
pre sebarealizáciu, pre poznanie a dobrú vec 
Poďakoval za mimoriadnu aktivitu skupine študen
tov 6. ročníka (napr. P. Celec, P Janega) a zaže
lal im veľa úspechov v ďalšej práci po skončení 
štúdia na LF UK Víťazné práce, ale aj výbornú 
odbornú a organizačnú úroveň konferencie ocenili 
všetci prítomní dlhotrvajúcim potleskom

M. Bernadič

Lektorát slovenského jazyka na Univerzite Compiutense v Madride 
oslávil dvadsaťročné jubileum

Dvadsiate výročie svojho založenia si dňa 3. apríla 2003 odborným seminárom  
pripom enul lektorát slovenského jazyka na Univerzite Com piutense v Madride.
Na seminári odzneli odborné príspevky pedagógov a hosťujúceho slovenského básnika 
a prekladateľa španielskej poézie prof. Jána Zambora, ako aj ukážky poézie slovenských 
básnikov (Krasko, Rúfus, Válek) preložených do španielčiny samotným i poslucháčm i za 
pom oci profesorov. Seminár sa konal v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Madride, 
ktoré v tento deň pri čaši vína uskutočnilo tiež slávnostnú prezentáciu prvého diela s lo
venskej prozaickej literatúry, ktoré bo lo preložené do španielskeho jazyka, a to  povied
ky Janka Jesenského: Pani Rafiková (La V iceregenta). Prekladateľm i sú prof. Salustio 
Alvarado, docent slovenského jazyka na Univerzite Compiutense a Renáta Bojničanová. 
Možno povedať, že to to  d ie lo  svo jou fo rm ou zrkad lového prekladu spĺňa d idaktický 
i literárny zámer. Cenná bola i reflexia, ktorú k tom uto prekladu vyjadril prof. Ján Zambor 
z FiF UK. Lektorát slovenského jazyka na Univerzite Compiutense v Madride bol založený 
v r. 1982/83, ako prvá lektorka tu  pôsobila doc. PhDr. Nelida Noskovičová. V súčasnosti 
na oddelení slovenského jazyka Katedry slovanskej filológie UCM pôsobia štyria pe
dagógovia, z nich sú dvaja absolventm i slovenského jazyka na Univerzite Compiutense. 
S lovenskou lektorkou je PhDr. Tatiana Kotuliaková, ktorá tu pracuje druhý rok.

PhDr. Tatiana Kotuliaková
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Pražská prezentácia šiesteho vydania Patofyziologie

V Klube slovenskej kultúry v Prahe sa 23. apríla 2003 konala pre
zentácia 6. vydania Hulínovej Patofyziologie (SAP 2002, 1400 s.).
Prezentácia sa konala z podnetu RNDr. Ivana Panenku, ktorý v rámci 
predstavenia tohto odborného diela pripravil diskusiu s hlavným au
torom  a editorom  Patofyziologie prof. MUDr. Ivanom Hulínom, DrSc., 
a autorom grafík na prebale knihy akad. maliarom O ldřichom  Kul- 
hánkom. Po vystúpení husľového virtuóza Petra M ichalicu podujatie 
v preplnenej sále Klubu slovenskej kultúry slávnostne otvoril prodekan 
LF UK doc. M. Bernadič. Osobitne privítal významných predstaviteľov 
českých vysokých škôl -  rektora Farmaceutickej a veterinárnej un i
verzity v Brne prof. Ing. V. Suchého, DrSc., prorekto ra  Univerzity 
Karlovej prof. MUDr. P. Klenera, DrSc., prodekana 2. lekárskej fakulty 
Univerzity Karlovej prof. MUDr. V. Peloucha, DrSc., ako i členov Pato- 
fyziologickej spoločnosti J. E. Purkyne -  prof. Nečasa, prof. Janouš
ka, prof. Vokrouhlického a doc. Vožeha, spolu s nimi i oficiálnych 
predstaviteľov kultúry a umenia ČR a SR -  akad. maliara O. Kulhánka, 
básnika L  Feldeka, grafika L. Krátkeho, dr. Panenku, viacerých novi
nárov a mnohých ďalších prítomných.

V úvodnej prednáške doc. M. Bernadič predstavil profesora Hulína 
ako vysokoškolského učiteľa, vedca a autora šiestich vydaní Patofy
ziologie a m nohých vysokoškolských učebníc. Výsledky vedeckej 
práce prof. Hulín zahrnul do učebných textov, v ktorých podáva 
úplný „up to date“ pohľad na celú šírku všeobecnej a špeciálnej pato- 
fyziológie. Hranice patofyziologie posúva na úroveň molekulárnej bio
lógie a genetiky. Neuspokojuje sa s vysvetľovaním symptómov chorôb, 
ale púšťa sa do oveľa ťažšej úlohy -  hľadá príčiny ich vzniku a m ož
nosti liečby a prevencie. Prienik do sveta molekúl a buniek naznačuje 
smerovanie klinickej medicíny. Sám autor hovorí, že patofyziológia 
nie je „príručka, ktorú sa treba na u č iť , ale úplný súbor vedomostí, 
ktoré musia byť dostupné už študentom medicíny a všetkým lekárom. 
Významným krokom je m edzinárodný au torský kolektív P atofyzio lo
gie -  spomedzi 77 spo luautorov je 35 profesorov a takm er tretina je 
zo zahraničia (USA. Kanada, Japonsko, Belg icko, Nemecko, Česká 
republika, Ukrajina). Významný je aj kultúrny a umelecký príspevok 
tohto diela -  ktorý nadväzuje na predchádzajúce vydania. Pokiaľ 
predchádzajúce vydania sa spájali s menom profesora Albína Bru- 
novského, v najnovšom vydaní prevzal odkaz majstra Brunovského 
jeho žiak akad. m aliar O ldřich  Kulhánek. G rafiky Eyes (1983) na 
titu lnej strane (pato fyz io lóg ia  ako filozo fia  a m údrosť medicíny) 
a Torso (1996) na zadnej strane (život v pokore, úvaha a zamyslenie) 
dávajú knihe nový rozmer, ktorý núti čitateľa k zamysleniu a nabáda 
ho k zodpovedném u prístupu k jeho dielu povinnosti. Textová časť je 
doplnená Zamyslením Milana Rúfusa nad Patofyziológiou a jeho 
esejou Človek, čas a tvorba (Nad dielom Pavla z Levoče). Súvislosť 
vedy a um enia doc. Bernadič osob itne  podčiarko l a zdôraznil jej 
význam pre odborný rast medikov. Zaradením a vložením týchto ume
leckých diel svojich priateľov naplnil prof. Hulín aj širšie ciele svojej 
učiteľskej úlohy.

V závere svojho príhovoru doc. Bernadič predstavil prof. Hulína ako 
pokračovateľa tradície bratislavskej patofyziologickej školy. Táto tradí
cia spolupráce internistu a patofyziológa vznikla už na počiatku vzniku 
lekárskej fakulty, keď ju založil prof, Netoušek, prvý prednosta Ústavu 
experimentálnej patológie a neskorší prednosta I. internej kliniky, ne
skôr v nej pokračovali v užitočnej spolupráci prof. Dérer a prof. Bár- 
doš. V súčasnosti je príkladná spo lupráca prof. Ďuriša a prof. Hulína,

ktorá vyvrcholila významným dielom Princípy internej medicíny (SAP 
2001, 3100 s. eds. Ďuriš, Hulín, Bernadič). Prof. Ďuriš víta podnety 
vychádzajúce z patofyziologie a hovorí, že práve v patofyziologii nachá
dza odpovede na veľa otázok, ktoré vznikajú v klinickej medicíne a na 
druhej strane je to práve patofyziológia, ktorá dovoľuje lekárovi vzni
kajúce otázky správne formulovať.

Prof. Hulín sa v príhovore vyznal z troch dôvodov, ktoré ho viedli 
k tomu, že súhlasil s prezentáciou Patofyziologie v Klube slovenskej 
kultúry v Prahe. Priblížil d ie lo K. P řerovského Gaudeam us ig itu r!. 
ktoré vydal spracovaním pôvodného rukopisu, zachovaného na Ústa
ve patologickej fyziológie (1994), o prvých hodinách a dňoch skupiny 
českých profesorov, ktorí položili základy Lekárskej fakulty v Bratis
lave a Univerzity Komenského. Citoval úvodné state, ktoré autenticky 
odrážajú nadšenie, poslanie, ale aj obetu a osobný vklad profesorov 
Hynka, Spilku, Brdlíka, Poláka, Kadlického, Prokopa, Múllera. Mys
livečka či Kostlivého. Ich odkaz dodnes oslovuje m edikov aj ich uči
teľov, ktorí sa k nemu hlásia. Napĺňanie a pokračovanie tohto odkazu 
bolo jedným z rozhodujúcich dôvodov pre súhlas s prezentáciou. Prof. 
Hulín uviedol aj ďalšie dôvody -  vztah prof. Šimera. žiaka prof. Ne- 
touška, k študentom medicíny v Bratislave, pre ktorých písal od roku 
1939 aj z „exilu“ v Plzni patofyziologické texty. Medici mu vyjadrili vďa
ku aj na prebale zachovanej učebnice, ktorú prof. Hulín prezentoval. 
Významným podnetom je aj skutočnosť, že prof. Hulín ako dlhoročný 
šéfredaktor Bratislavských lekárskych listov, ktoré vychádzajú kon ti
nuálne už viac ako 80 rokov a sú významným medzinárodným časo
pisom, cez ktorý sa výsledky slovenskej vedy dostávajú do povedom ia 
sveta (Medline. PubMed. B io-M edNet). pokraču je  v odkaze prof 
Hynka a Netouška. Bratislavské lekárske listy (Bratislava Medical 
Journal) sú dnes nielen zrkadlom vývoja medicíny a jej vedy na Slo
vensku, ale aj jedným z mála akceptovaných pôvodných slovenských 
medicínskych vedeckých časopisov vôbec. Táto skutočnosť má osobit
ný význam pre uchovanie identity slovenskej lekárskej vedy a tradície 
v kontexte integrácie Slovenska do Európskej únie.

O prepojení umenia a vedy hovoril Dr. I. Panenka, ktorý analyzoval 
dielo A. Brunovského vo vztahu k vedeckej a odbornej literatúre. Vy
soko ocenil spoluprácu prof. Hulína s významnými umelcami, ktorá je 
na prospech vedy aj umenia Dr Panenka otvoril aj neformálnu besedu 
prítomných účastníkov s prof. Hulínom a akad. maliarom O. Kulhán- 
kom. V tejto časti vystúpil aj básnik E. Feldek, ktorý pozdravil stret
nutie prednesením svojho najnovšieho prekladu básne R. Kiplinga 
„K ed '\ Záver stretnutia sa niesol v nádherných tónoch husľového 
koncertu Petra Michalicu. Napriek ukončeniu stretnutia však diskusia 
pokračovala do neskorých nočných hodín pri čaši červeného a bie
leho vína.

Prezentácia diela učiteľa Lekárskej fakulty UK v Bratislave prof. 
MUDr. Ivana Hulína, DrSc., v Prahe má významný dopad nielen na 
prezentáciu Lekárskej fakulty UK, ale aj celej našej verejnej vyso
kej školy v zahraničí. Pozitívny ohlas, m edzinárodná spolupráca 
a akceptácia diela vo významnom zahraničnom prostredí sú vyzna
menaním a ocenením práce prof. Hulína a jeho spolupracovníkov, 
lekárskej fakulty i celej vysokej školy. Nám ostáva len podäkovat 
autorovi a všetkým spolupracovníkom za urobenú prácu v neľah
kých podm ienkach súčasného sveta a zaželať im veľa dalších 
úspechov.

M. Bernadič



Slovenčinu možno v súčasnosti študovať na troch poľských univerzitách, a to v Krakove, v Katoviciach a vo Varšave, kde sú na 
základe kultúrnej dohody zriadené riadne lektoráty slovenského jazyka a kultúry, a na univerzite v Lodži, ktorá ponúka slovenčinu 
ako voliteľný predmet. Vzdelávanie poľských slovakistov má vysoký kredit i dobré odborné zázemie, čo sa prejavuje na pomerne 
vysokom počte študentov a úspešných absolventov slovakistiky v magisterskom i doktorandskom štúdiu. Poľská slovakistika zaujíma 
popredné miesto vo svete nielen počtom pracovísk č i vyškolených študentov, ale predovšetkým kvalitou ponúkaného študijného 
programu. Popri základných lingvistických a literárnovedných disciplínach sa prirodzenou súčasťou štúdia slovenskej filológie na 
príslušných univerzitách stávajú kultúrne reálie, odborná komunikácia i základy umenia prekladu ako opory všestrannej prípravy 
slovakistov na profesionálne pôsobenie v súčasných podmienkach.

Súčasnosť a perspektívy slovakistiky 
na univerzitách v Poľsku

Aktuálne prob lém y poľskej s lovakistiky i vízia je j budúcnosti boli 
ústrednou tém ou vedeckej konferencie „Desať rokov S loven
skej republiky v perspektíve poľských s lo vak isto v“. ktorá sa 
konala 3. -  4. apríla 20 03  v K atoviciach pod  záštitou  veľvys lan
kyne SR v Poľsku M agdy Vášáryovej a  rektora S liezskej univerzity 
(SU) v Katoviciach prof. Janusza Jan e czka  Na konferencii bo li tiež 
p rítom n í č lenov ia  ved en ia  hostite ľske j un iverzity, rekto ri a p ro 
rektori štyroch s lovenských univerzít, a  to  Univerzity Kom enského 
zastúpenej p ro rek to rom  UK MUDr. Petrom  O suským , C Sc., Uni
verzity Konštantína F ilozofa v Nitre, Univerzity M. Bela v Banskej 
Bystrici a Prešovskej univerzity, pe dagógov ia  poľských slovakistic- 
kých pracovísk, a p racovn íčky  s lovak is tiky  F ilozo ficke j faku lty  UK 
O. O rgoňová  a J. P ekarovičová.

Cieľom v po rad í už tre te j slovakisticke j kon ferencie  -  prvá sa ko
nala v roku 1966 vo Varšave a d ruhá v  roku 1999 v  Krakove -  bo lo  
um ožniť vým enu skúseností v  ob lasti vzde lávania slovakistov, ako 
aj prezentáciu vlastného výskum u jazyka a literatúry, no predovše t
kým  poskytnúť účastníkom  priesto r na zhodnoten ie  realizovaných 
pro jektov a predstavenie výskum ných, vzdelávacích i tvorivých zá
m erov poľske j s lovak is tiky , ako  to  v m ene organ izá to rov zdôraznil 
prof. Józef Zarek, riad iteľ Inštitútu s lovanskej filo lóg ie  SU. Práve na 
tom to  Inštitúte sa slovenčina vyuču je  od roku 1976 a od 1988/1989 
už ako  sam osta tný  š tud ijn ý  odbor.

K onfe rencia  po ľských  s lovak is tov  v K atov ic iach m ala okrem  ve
deckého in te rd isc ip linárneho zam erania aj význam ný spo ločenský 
podtón, um ocnený vystúpením  veľvyslankyne SR v Poľsku M. Vá
šáryovej, ktorá zhodnotila  súčasný stav s lovensko-poľskej spo lu 
práce a poukázala na po trebu dynam izácie  vzá jom ných kontaktov 
s cieľom  p rirodzene j re flexie ž ivo ta  a ku ltú ry  susedov. V tom to  
sm ere  význa m nú  ú loh u  zoh rá va  p r ia m a  s p o lu p rá c a  m e dz i u n i
ve rz itným i p ra co v iska m i, o k to re j s p ro re k to ro m  SU p re  výskum  
a m e d z in á ro d n é  vzťahy p ro f. W . B anyšo m  ro kova li p ríto m n í zá
s tupcov ia  s lovenských  univerzít.

Univerzita K om enského  m á v súčasnosti so  S liezskou u n ive rz i
tou  živé vedecko-pedagog ické  kontakty. O pro jektoch  úspešnej 
sp o lu p rá ce  v o b la s ti p e d a g o g ik y  a p s y c h o ló g ie  re fe rova li pro f. 
R. W in n ick i a p ro f. S. Ju szczyk , a u to r p u b lik á c ie  o  d iš ta n čn o m  
vzdelávaní, ktorá oned lho  vyjde z iniciatívy prof. Š. Vaška z Peda
go g icke j faku lty  UK v s lovenskom  p rek lade  po ľske j s lovak is tky  
L. Spyrka. Prof. Z. Kľodnicki vo svo jom  príspevku bilancoval úspe
chy porovnávacieho štúd ia  v ob lasti e tno lóg ie  a kultúrnej an tropo
lógie. Po litické zriaden ie  S lovenske j re pub liky  na zák lade  Ústavy 
a je j nov ie l b o lo  té m o u  v y s tú p e n ia  p re d se d u  S p o lku  S lovákov  
v Poľsku prof. J. Čongvu, ktorý na SU prednáša právo. J. Pekaro
vičová zhodnotila  desaťročné pôsoben ie  M etod ického centra  SAS 
pre zah ra n ičn ých  s lo va k is to v  z p o h ľa d u  výsku m u  a p rezen tác ie  
s lovenského jazyka a kultúry, ako aj spo ločne realizované projekty 
pri b u d o va n í d a tabá zy  o s lo va k is tike  v za h ra n ič í a p re d s ta v ila  
súčasné aktiv ity  le tne j ško ly  SAS i zám ery  súv is iace  s prípravam i 
je j ju b ile jn ého  40. ročn íka  v roku  2004. Inšp irác ie  na jnovše j s lo 

venskej lingvistiky pre s lovakistov v Poľsku na pozadí explanačnej 
teó rie  p rinc ípov  vývinu, stavby a fun gova n ia  jazyka  au to rského  
ko lektívu K atedry s lovenského  jazyka FiF UK pod  vedením  prof 
J. D olníka p rib líž ila  O. O rgoňová, k to rá  v rám ci svo jho  po by tu  na 
SU prip rav ila  pre  ka tov ických  s lovak is tov  b lok  p redná šok  zo  s lo 
venskej lex iko lóg ie .

Jad ro  o d b o rn é h o  p rog ra m u po du ja tia  tvorili vys túpen ia  d o m á 
c ich  s lovak is to v . M P ap ie rz (K rakov) v p ríspevku  o d  význam u 
k fo rm e  p re d s ta v ila  výskum  s lo ve n ske j syn taxe , re a lizovan ý  na 
báze m e d z in á ro d n é h o  p ro je k tu  p o d  ved en ím  p ro f J K aro laka  
M. S zym czak (K a tov ice ) ven ova la  p o zo rn o sť súča sným  te n den  
c iám  v s lo ve n č in e  z h ľad iska  s lo vo tvo rb y  a lex iky , A S k la rova  
(Bielsko-Biata) sa zaobera la prob lem atikou  neo log izm ov v súčas 
ne j s lovenčine, E M icha lská  (Katovice) prib líž ila  svo je  skúsenosti 
z oblasti s lovensko-poľských obchodn ých  vzťahov v rámci rozvoia 
cezhraničnej spo lupráce, J Beňová, terajšia lektorka slovenčiny na 
SU, sa na pozadí teó rie  jazykove j ku ltú ry  zam ýšľa la  nad tym . či 
po treb u je  súčasná s lovenč ina  och ranu  a B R ejakova (Lublm ) sa 
venovala porovnaniu frazém sym bolizu júc ich ženskosf v poľských 
a s lovenských tex toch  o m óde

Sériu lite rá rnovedne orie n tova ných  vys túpení ka tov ických  sto 
vak is tov  uv iedo l re ferát prof. H. Janaszek-lvan ičkove j, k to rá  roky 
na SU prednášala s lovenskú a českú literatúru. Ž ivotném u jubileu 
te jto  význam nej s lav is tky a ko m para tis tky  bo l venovaný zborn ík 
Nadzieje i zagroženia (Nádeje a ohrozenia), red. J. Zarek, Katovice 
2002, k to rý  uvádza ro zs ia h la  b ib lio g ra f ia  s ve d e ckým  i ľudským  
p ro filo m  ju b ila n tk y  od  býva lé ho  riad ite ľa  in š titú tu  proť. E. Tokar- 
za. Víziu nového S lovenska z pe rspektívy  D evínskej N ovej Vsi na 
základe filozo fie  a tvo rby  Ruda S lobod u  p o núko l te ra jš í vedúc i 
slavistiky prof. J. Zarek, prejavy nom adizm u v s lovenskej literatúre 
20. s to roč ia  ako  zd ro ja  lite rá rne j d yn am iky  na pozad í ideových 
a um e le ckých  ko n tra s to v  vyk re s lil K. W lodarz , M B uczek  p o 
rovna la  m ode l sveta  V. Š iku lu  v  po ľských  p rek lado ch  a L. S pyrka 
predstavila  ed ičný i výskum ný pro jekt o  D om in ikovi Tatarkovi. Kra
kovskú lite rá rnu s lovakis tiku  na p o du ja tí zastupova li B. Suwara, 
R. M a je rek  a T. W ic ik . L ite rá rne  sp e k tru m  d o p ln ili v ys tú p e n ia  
súčasne j lek to rky  s loven č iny  na JU  G. Z o ričákove j a L. Š těpána 
z Brna o  ceste  k ep icke j poézii L. V adkerťi-G avorníkovej.

Tretia s lovakistická konferencia sa vdaka obetavým  usporiadate
ľom a ž ič livým  sp o n zo ro m  ko n a la  v p ríjem ne j a tm osfé re , k to rá  
sprevádza la  oficiá lne podu ja tia  i osobné stre tnutia s poľským i pria
te ľm i, za n ie te n ým i š írite ľm i s lo ve n ské h o  ja zyka  a s loven ske j 
ku ltú ry . Práve oni sú zárukou životaschopnosti a perspektívnej 
b u d ú cn o s ti s lo va k is tik y  v P oľsku, k to rá  p rávom  oča ká va  p o m o c  
slovenských univerzít pri poskytovan í š tud ijných pobytov  a štipen
d ií na letnú ško lu  S tud ia  A cadem ica  S lovaca i aktívnu účasť s lo 
venských  ko leg ov  na príprave a realizácii spo lo čných  pro jek tov

PhDr. Jana P ekarovičová,P hD ., 
M etod ické centrum  SAS
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Ešte veľa spokojných rokov -  pán profesor Ďuriš!

Profesor MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., jedna z naj
významnejších osobností v dejinách slovenskej 
internej medicíny, oslávil nedávno významné ži
votné jubileum -  sedemdesiat rokov.

Náš jubilant sa narodil dňa 29. 3. 1933 v Bratisla
ve. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Ko
menského absolvoval v rokoch 1951 -  1957 a po 
promócii nastúpil na oddelenie chorôb tráviaceho 
systému v Bardejovských kúpeľoch. Od r. 1964 
sa už ako kvalifikovaný internista dostáva na I. in
ternú kliniku Fakultnej nemocnice a Lekárskej 
fakulty UK. ktorú viedol vtedajší prednosta prof 
MUDr. Mikuláš Ondrejička. Na tejto klinike zotrvá
va až dodnes. Stáva sa tu špičkovým internistom 
s druhostupňovou atestáciou a zároveň využíva 
akademickú pôdu na svoj ďalší vedecko-peda- 
gogický rast. Vr. 1977 sa stáva kandidátom vied, 
v r. 1981 docentom, v r. 1987 doktorom vied a na
pokon vr. 1990 profesorom vnútorného lekárstva. 
Vrchol svojej pracovnej kariéry zažíva od decem
bra 1989, kedy nastupuje po profesorovi MUDr. 
Miroslavovi Mikuleckom, DrSc., na post prednostu 
I. internej kliniky Fakultnej nemocnice a LF UK. 
Obdobím jeho najväčšieho pracovného nasadenia 
sú roky 1997 -  2000, kedy'bol súčasne jej de
kanom.

Profesor Ďuriš sa popri širokom poli všeobecnej 
internej medicíny zvlášť venoval oblasti gastroen- 
terológie. Okrem rutinného vykonávania endosko- 
pických vyšetrení sa jeho pozornosť zameriavala 
vo výskumnej oblasti na otázky karcinogenézy 
a prevencie vzniku nádorov gastrointestinálneho 
traktu. Už jeho kandidátska dizertačná práca pred
stavovala príspevok k patogenéze prekanceróz 
žalúdka, habilitačná práca sa venovala rakovine 
žalúdka a jej predchorobiu a napokon v doktor
skej dizertačnej práci podrobne analyzoval expe
rimentálne i klinicky faktory ovplyvňujúce karcino- 
genézu žalúdka. Výskumné projekty zameriava na 
experimentálny karcinóm žalúdka u potkana, na 
žalúdkové xantómy a na chemoprevenciu nádorov 
gastrointestinálneho traktu. K jeho významným 
zisteniam patrí priaznivý vplyv kalciovej chemo- 
prevencie na recidívy adenómov hrubého čreva 
a na prežívanie po operácii pre kolorektálne ná
dory. Postupne so zdokonaľovaním laboratórnej 
diagnostiky dosahuje so spolupracovníkmi zau
jímavé výsledky pri štúdiu gastrointestinálnych 
hormónov (gastrínu, somatostatínu) a ich cirka- 
diánneho rytmu pri ulceróznej kolitíde. adenó- 
moch a karcinome hrubého čreva. Na poli vedy 
úzko spolupracoval s patológmi a patofyziológmí. 
Skúsenosti v oblasti vedeckovýskumnej činnosti 
profesor Ďuriš zúročil neskôr ako garant dokto
randského štúdia na LF UK a ako predseda ko
misie pre obhajobu dizertačných prác v odbore 
interná medicína.

K rozsiahlej činnosti profesora Ďuriša patrí a| 
práca v odborných spoločnostiach. Ako predseda 
Slovenskej internistickej spoločnosti (1992 -  2002) 
má významné zásluhy pri rozvoji slovenskej in
ternej medicíny a medzinárodnej spolupráce 
v tejto oblasti. Je členom výboru a čestným čle
nom Európskej federácie internej medicíny (EFIM), 
členom výboru Medzinárodného gastro-chirur- 
gického klubu (IGSC), čestným členom Poľskej 
internistickej spoločnosti a čestným členom Ame
rickej lekárskej -  internistickej spoločnosti (hon. 
FACP). Je členom redakčnej rady viacerých našich 
i zahraničných časopisov, ako Českej a slovenskej 
gastroenterológie, JAMA (českého a slovenského 
vydania), Hepato-Gastroenterology, European 
Journal of Internal Medicine, Vnitřního lékařství 
a Bratislavských lekárskych listov. Napísal ka
pitoly do viacerých vysokoškolských učebníc 
a monografií, ako Interná medicína (1988, 1995), 
Gastrointestinálne hormóny (1995), Štandardné 
diagnostické postupy (1996), Štandardné terapeu

tické postupy (1997, 2002), Praktické a rodinné 
lekárstvo (1999). Je editorom Princípov internej 
medicíny (2001), ktoré patria k najrozsiahlejším 
knižným dielam v oblasti internej medicíny.

Profesor Ďuriš sa významnou mierou podieľal 
na vypracovaní koncepcie všeobecnej internej 
medicíny Slovenskej internistickej spoločnosti. 
Poukazuje na zvyšujúci sa trend subšpecializácií 
preč od generalizmu. Varuje, že taký vývoj by mo
hol byť pre pacientov i spoločnosť nevýhodný. 
Zmeny vo vekovom rozložení populácie, polymor- 
bídni pacienti, obmedzené finančné zdroje, liekové 
interakcie, multisystémové ochorenia, urgentná 
medicína a indikácie k chirurgickému výkonu sú 
hlavnými dôvodmi pre potrebu zachovania všeo
becnej internej medicíny.

Za svoju mimoriadne plodnú a významnú čin
nosť na poli internej medicíny, zdravotníctva a vy
sokého školstva získal profesor Ďuriš viaceré 
ocenenia. K najdôležitejším z nich patn medaila 
National Cancer Center, Tokyo (1978), Dérerova 
cena (1983) a zlatá medaila Slovenskej lekárskej 
spoločnosti (1993), Hynkova medaila (1993), 
cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
(2000) a cena Ľudovíta Štúra II. stupňa (2002). 
ktorú mu udelil prezident republiky.

Osobnosť proťesora Ďuriša od začiatkov jeho 
pracovného pôsobenia charakterizuje trias, ktoré 
v sebe spája vynikajúceho lekára, učiteía a vedca. 
Je známy ako predstaviteľ hlbokého humanizmu 
a zároveň je osobným príkladom lekárskej od
bornosti a etiky. Vyznačuje sa schopnosťou vec 
zjednodušovať, a nie komplikovať. Pacienti aj 
spolupracovníci ho milujú pre jeho dar empabe, 
charizmy a žičlivého postoja. Jeho charakterné 
vlastnosti pretrvali aj napriek mnohým funkciám. 
Zostáva stále rovnako skromný, ale aj rovnako 
mladý -  s vlasmi bez šedín, stále dosiaľ plne aktív
ny a výkonný.

Pri príležitosti významného životného jubilea 
prof. MUDr. Ivana Ďuriša, DrSc., mu všetci spolu
pracovníci, priatelia a žiaci želajú veľa osobnej 
pohody, zdravia a naďalej neutíchajúceho nadše
nia pre medicínu a všetko nové. Zároveň mu 
úprimne ďakujeme za to, že sme mohli pracovať 
pod jeho vedením a veľa sa tak mohli od neho 
naučiť.

Ad mulťos annos!

Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 
a kolektív I. internej kliniky FN a LF UK

K životnému jubileu prof. Ing. Miroslava Ferenčíka, DrSc.

Koncom roka sme si pripomenuli na odbor
nom podujatí, ktoré pod záštitou dekana LF 
UK zorganizoval Imunologický ústav LF UK, 
sedemdesiatiny profesora Ing. Miroslava Fe
renčíka, DrSc. Prof. Ferenčík patrí k výrazným 
osobnostiam LF UK, SAV a celej česko-slovenskej 
imunológie. Ako zástupca vedúceho Imunologic
kého ústavu sa podieľa na výučbe imunológie 
nielen študentov medicíny, ale aj ďalších študij
ných odborov napr. na Prírodovedeckej fakulte 
UK a Chemickej fakulte STU. Z mnohých ďalších 
funkcií možno uviesť, že je prezidentom Sloven
skej imunologickej spoločnosti SLS, predsedom 
Vedeckej rady Neuroimunologického ústavu SAV 
a že zastával významné funkcie aj v Českoslo
venskej imunologickej spoločnosti J.E. Purkyňu.

Vo svojej vedeckej práci sa venuje problema
tike biochemických mechanizmov fagocytózy, pô
sobeniu imunomodulačných a imunotoxických

látok na imunitný systém, významu probiotík. 
Osobitnú pozornosť venuje neuroimunoendokrino- 
lógii najmä u pacientov s Alzheimerovou choro
bou. Výsledky vedeckej práce dokumentuje viac 
ako 160 prác in extenso (270 SCI citácii') a 28 mo
nografií, z ktorých 9 vyšlo v zahraničí. Obdivu
hodná je aj jeho publikačná aktivita venovaná 
pedagogike -  je autorom a spoluautorom 12 vy
sokoškolských učebníc, z ktorých napr. Biochémia 
už vyšla v šiestich vydaniach. Pozornosť si za
sluhuje aj dielo Imunochémia, ktorá vyšla nielen 
v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. V ostat
nom období mimoriadne ocenenie získala spoloč
ná publikácia s prof. Rovenským. prof. Nyulassym 
a prof. Novákom Imunológia -  základné termíny 
a definície, ktorá bola už vydaná nielen v sloven
čine, češtine, angličtine, ale aj v španielčine 

Profesor Ferenčík dokázal študentom „priblížiť" 
biochémiu z jej vedeckej podstaty do praktickej

a zrozumiteľnej pradoby. Ako pedagóg má schop
nosť aj tie najzložitejšie vzťahy uviesť v ich priro
dzených súvislostiach a základnom význame 
Má velkú zásluhu na tom. že imunológia sa pn- 
navrátila cez molekulárnu biológiu k východiskám 
modernej medicíny.

Vážený pán profesor, milý priateľ, sme radi. že 
si aj napriek množstvu práce predsa len našiel 
chvíľku času a v kruhu priateľov sa postavil pn 
tomto životnom míľniku. Že si dovolil, aby sme 
pospomínali všetky tie udalosti, ktoré by sa bez 
Tvojho pričinenia neboli stali a naplnili. Ďakujem 
Ti za študentov medicíny, ktorým si odovzdal vefa 
svojho entuziazmu, ďakujem Ti aj za fo. že som 
mohol s tebou spolupracovat na takých dielach, 
ako je napr. Zápal, horúčka, bolest, či Pnncipy 
interne/ medicíny. Z úprimného srdca Ti ieiam  
pevné zdravie a ešte veľa nadšených študentov

Marian Bernadič
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K šesťdesiatinám profesora Ladislava Trupa

Nedávno oslávil svoje 60. narodeniny prof. PhDr. Ladislav Trup, CSc., 
významná osobnosť v oblasti hispanistiky na Slovensku.

Profesor Ladislav Trup sa narodil 6. apríla 1943 v Mojmírovciach. Hoci jeho 
pôvodným zámerom bolo študovať nemčinu, nakoniec vyštudoval aprobá
ciu španielsky a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte UK. Španielčina bola 
pre neho vtedy exotickým jazykom a v tom čase ešte vôbec netušil, ako ju 
bude môcť v budúcnosti uplatniť. Neskôr si prehlboval svoje vzdelanie aj na 
univerzitách v Havane a v Toulouse a práve pobyt na Kube bol pre neho 
nezabudnuteľný a mimoriadne dôležitý z hľadiska spoznávania hispánskej 
kultúry a jazyka. V rámci pedagogickej praxe pôsobil tiež v rokoch 1985 -  
1989 ako lektor slovenského jazyka na Univerzite Complutense v Madride. 
V súčasnosti pracuje prof. L. Trup ako profesor španielskeho jazyka na Pe
dagogickej fakulte UK. Katedra románskych jazykov a literatúr veľmi oce
ňuje, že viacerí mladí odborní asistenti majú v súčasnosti možnosť pod jeho 
odborným vedením absolvovať doktorandské štúdium. Okrem toho prof. 
L. Trup vedie množstvo diplomových prác a je členom rigoróznych komisií 
a komisií pre obhajobu dizertačných prác. Popri pôsobení na PdF UK spolu
pracuje prof. L. Trup aj s Katedrou románskych jazykov a literatúr na FiF UK 
a s Trnavskou univerzitou.

Pedagogická orientácia prof. L  Trupa sa viaže predovšetkým na frazeoló
giu, štylistiku a lexikológiu. Na tieto oblasti je zameraná aj jeho vedecko
výskumná a publikačná činnosť. Profesor L. Trup je autorom rozsiahleho 
množstva odborných štúdií, recenzií, článkov, ktoré sú publikované aj v za
hrania (Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Španielsko) a vysoko
školských skript, prekladových či frazeologických slovníkov (Španielsko-

slovenský a slovensko-španielsky vreckový slovník, Španielsko-slovenský 
frazeologický slovník, Kapitoly z porovnávacej lexikológie, Štylistika španiel
skeho jazyka a iné), bez ktorých by sa dnes nezaobišiel asi máloktorý 
študent alebo pedagogický pracovník. V súčasnosti prof. L. Trup pripravuje 
Velký španielsko-slovenský slovník, významné dielo, ktoré na Slovensku 
dodnes chýba.

Prof. L. Trup je členom zahraničných spoločností ako Asociación Espaňola 
de Eslavistas alebo Societŕ di Linguistica Italiana. V posledných rokoch 
sa zintenzívnila aj jeho spolupráca s Univerzitou vo Viedni a jej výsledkom 
je pravidelné organizovanie medzinárodných stretnutí hispanistov s násled
nou publikačnou činnosťou.

Od decembra roku 2001 je prof. L. Trup nositeľom vyznamenania Špa
nielskeho kráľovstva -  Kríža Občianskeho rádu Alfonsa X udeľované špa
nielskym kráľom, čo je ojedinelé a významné ocenenie za prínos v oblasti 
hispanistiky.

Pán profesor Trup nie je iba vynikajúci odborník, ale aj pedagóg, ktorý má 
dobrý vzťah k poslucháčom, a ktorý vie na svojich hodinách vyvotaf tvo
rivú atmosféru. Ako človek je obľúbený nielen medzi svojimi žiakmi, ale ai 
medzi kolegami.

Pri príležitosti jeho životného jubilea mu srdečne blahoželáme a záro
veň pripájame poďakovanie za všetko, čo urobil v prospech Katedry 
románskych Jazykov a literatúr PdF UK, celej univerzity a romanistiky 
na Slovensku.

Sofia Tužinská, Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK

K to  a k e d y  p ro m u je  v A u le  UK

F AKULT A D ÁT UM H O D I N A DRU H  P R O M Ó C I E

Právnická fakulta
23. 06. 9:00. 11:00. 13:00. 15 00 Mar

24. 06. 9:00, 11:00, 15:00 Mgr

Cyrllometodská bohoslovecká fakulta 24. 06.
........

13:00 Mgr.

Fakulta managementu
25. 06. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr.

26. 06. 9:00,11:00,13:00, 15:00 Mgr.

Jesseniova lekárska fakulta
27. 06.

8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00 MUDr., Mgr, prom. v Martine

Fakulta telesnej výchovy a športu 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr

28. 06. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 MUDr sobota

Lekárska fakulta 30. 06. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 MUDr.

01. 07.
9:00, 11:00, 13:00 MUDr.

Farmaceutická fakulta
15:00 Mgr.

02. 07. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr

Filozofická fakulta
03.07. 9:00, 11:00. 13:00, 15:00 Mgr.

04. 07. 9:00, 11:00,13:00, 15:00 Mgr.

Fakulta matematiky, fyziky a Informatiky
07. 07. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr.

08. 07. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr.

09.07. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr.

Prírodovedecká fakulta 10. 07. 9:00,11.00, 13:00, 15:00 Mgr

11. 07. 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr.

Fakulta managementu 12.07. 9:00, 11:00 Bc. sobota

Právnická fakulta 14. 07. 9:00, 11:00, 13.00. 15:00 Bc

15. 07. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr

Pedagogická fakulta
16. 07. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr

17. 07. 9:00, 11.00, 13:00, 15:00 Mgr.

18. 07. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Mgr.

Evanjelická bohoslovecká fakulta
21.07.

9:00 Mgr

Fakulta matematiky, fyziky a Informatiky 11:00, 13:00 Mgr


