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S pravodaj vychádza od r. 1955

NASA UNIVERZITA
Óda na radosť
S prvým  m á jom  sa stáva

m e č lenm i E urópske j únie. 
Je pravda, že sa p o s iln í s lo 
venská ekonom ika , že oveľa 
viac ľudí než v m inu losti bude 
m ô c f š tudovať na zah ran ič 
ných vysokých  ško lách , že 
kľúčová ú loha vo vede a vý 
skum e p rip adn e  un iverz itám  
a že sa pos tupne  bu de  uvoľ
ňovať eu rópsky  trh  p ráce  aj 
pre  našich občanov. Je však 
pravda aj to, že eu rópske  
spoločenstvo nie je iba o  eko
nom ických záujm och a o  voľ
nom  p o h yb e . Je  predovšet
kým o základných ho dno tách  
ľudske j civ ilizácie.

H ym nou E urópske j ún ie  je  
fin á le  B e th o v e n o v e j D evia
te j sym fónie , skom ponované 
k veršom  básne F. S ch ille ra  
Ó da  na radosť. I ke ď  obsah 
básne napísanej pred  vyše 
dvesto  rokm i sa v iaže k sile 
po c itov  radosti, azda iba  ná
ho da  zapríč in ila , že po s le d 
nú slohu v p rek lade L  Felde- 
ka m ožno  vním ať aj trochu  
inak, aktuá lne:

„Pomoc dá, kde krivda  vzniká, 
odvahu, keď  p ríd e  strach, 
pravdu  a j p re  pro tivn íka , 
večnú stálosť v prísahách.

A j p red  kráľom  vzpriam i telo, 
a j u zlej chvíli p ríde  vhod. 

Vavrín  m á p re  dobré dielo, 
p rísny  o rtie ľ p re  podvod.“
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O budúcnosti Slovenska v EÚ
V Aule Univerzity Komenského sa dňa 22. apríla 2004 konala 

konferencia Slovenská repub lika  v E urópske j ú n ii -  vízie a výzvy, 
ktorú pripravila vláda SR. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia 
Európskej komisie a Európskeho parlamentu, reprezentanti NR SR 
a vlády SR, členovia diplom atického zboru, zástupcovia slovenských 
regiónov a ďalší hostia. V slávnostnom otváracom  prejave rektor UK 
doc. F. Gahér poukázal na nezastupiteľný význam univerzít pri napĺ
ňaní strategických cieľov Lisabonského procesu -  vybudovat v Európe 
dynamickú a konkurencie schopnú ekonom iku založenú na vedomos
tiach. Zdôraznil, že v súvislosti so vstupom  SR medzi kra jiny EÚ, 
ktoré výrazne podporujú prioritnú úlohu univerzít pri nadobúdaní 
a šírení vedomostí, je to  zreteľná výzva aj pre SR, aby sa usilovala 
o rozvoj a vyššiu kvalitu svojho univerzitného potenciálu. S úvodnými 
príhovormi vystúpili Pál Csáky, podpredseda vlády SR pre európsku 
integráciu, ľudské práva a menšiny, a J. E. Eric van der Linden, veľvy
slanec Európskej kom isie v SR.

Program konferencie bol zameraný na pripravenosť SR na členstvo 
v EÚ, na výzvy vyplývajúce z členstva, na úlohy NR SR po vstupe do 
EÚ, na otázky čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ a na 
volby do Európskeho parlamentu. Osobitné b loky vystúpení boli ve
nované spätnému pohľadu na prístupový proces a úlohám regiónov 
Slovenska v rozšírenej Európe.

Oh)

•  • • • •

Univerzitu Komenského navštívil dňa 27. apríla 2004 rektor to
kijskej Univerzity OSN prof. Dr. Hans van Ginkel, aby tu predniesol 
prednášku na tém u „G lobalizácia, vysokoškolské vzdelanie a udrža
teľný rozvoj: výzvy pre 21. storočie“ . Pred prednáškou hosfa prijal rek
tor ÚK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., a podrobnejšie ho oboznámil s účas
ťou UK na európskych programoch.

Nová univerzitná profesorka
Prezident republiky R. Schuster vym enoval dňa 1. apríla 2004 no 

vých univerzitných profesorov. Bola m edzi nim i aj prof. PhDr. Jana 
Plichtová, CSc., z Filozofickej fakulty UK, ktorej aj touto cestou 
srdečne blahoželáme.

VIDEOKONFERENČNÝ SYSTÉM
na Jesseniovej lekárskej fakulte  

U niverzity Komenského
Koncom roka 2003 bol na základe úspešného IT projektu 

a následnej verejnej súťaže dodaný na Jesseniovu lekársku fa
kultu UK v Martine vldeokonferenčný systém (VCS) Tandberg
Cieľom projektu bolo zabezpečiť vysoko kvalitný prenos obrazu 
a zvuku v reálnom čase najmä operácií a iných lekárskych zákrokov 
tak, aby bola počas zákroku umožnená komunikácia študenti ope
račný tím.

V súčasnosti z priestorových, časových, hygienických aj právnych 
dôvodov nie je možné, aby na operačnej sále boli fyzicky prítomní a| 
všetci študenti a mali reálnu možnosť detailne sledovať operácie Je 
to však možné virtuálne pomocou VCS

Samotná zostava sa skladá z dvoch prenosných zariadení TANDBERG 
6000, jedného televízora SONY s 32" obrazovkou, jednej kamery 
SONY a jedného nastaviteľného ramena pre kameru. Prenosné za
riadenia ešte obsahujú vlastné tak zvané hlavné kamery Prenos 
videokonferencií sa uskutočňuje po existujúcej fakultnej datovei sieti 
rýchlosťou 3 Mbps. V Martinskej fakultnej nemocnici (MFN) sú na 
prenos pripravené zatiaľ 4 zákrokové miestnosti (Gynekolog icko- 
pôrodnícka klinika. Klinika ORL. 2 interná klinika a Stomatologická 
klinika).

V operačnej sále je jedno prenosné zariadenie TANDBERG 6000. 
rameno s kamerou SONY pre snímame operačného pofa a dva 
monito ry -  jeden echuje obraz na operačnej sále a ieden zobrazuje 
auditórium (študentov). Študenti môžu VCS sledovať v aule fakulty 
(sú pripravené 2 posluchárne), resp na dekanáte Ostatne loku,.r, ta 
kulty bude treba prepojiť optikou, resp lepším rádiom atry bol pxenoe 
naozaj kvalitný

V miestností pre študentov ie druhý T ANOBERG 6000 Celkový za 
ber na operačný tím sa zobrazuje na televízore. Detaily operácie sa 
premietajú videoprojektorom na plátno. Rozmer obrazu je voliteľný, 
ale prakticky používame cca 2 m x 2 m, čo plne postačuje pre poslu
cháreň s cca 100 študentmi.

Doteraz sa uskutočnili celkom 4 prenosy: prenos fibroskopického 
vyšetrenia z 2. internej kliniky, prenos cisárskeho rezu a dvoch hys- 
terektómií z kliniky Gynekológie a pôrodníctva.

Workshop o používaní VCS sa konal dňa 22. apríla 2004 za 
prítomnosti akademickej obce fakulty, dodávajúcej firmy a hostí. 
Všetci prítomní ocenili vysokú kvalitu prenosu, najmä samotnej 
operácie hysterektómie. Okrem prenosu operácie bolo uskutočnené 
videokonferenčné sfxjjenie s Ústrednou vojenskou nemocnicou (ÚVN) 
v Prahe, odkiaľ sa Dr. Navara s nami podelil o skúsenosti s fioužíva- 
ním VCS. Ako potvrdil, ich skúsenosti sú jednoznačne pozitívne 
a hovoria v prospech ďalšieho rozvoja VCS. Potom sme sa spojili 
s centrom TANDBERG v Oslo, Nórsko. Ich pracovník Dr. Cozimo nás 
informoval o možnostiach využitia VCS nielen pre vzdelávanie, ale aj 
pre telemedicínu a v ďalších oblastiach.

Ukazuje sa, že je vhodné, aby prenos operácie komentoval auditó
riu odborník, ktorý môže zároveň jxižiadať operačný tím o podrob
nosti, či o špeciálne vysvetlenie rôznych úkonov. Operáciu môže však 
komentovať aj ktokoľvek z auditória.

V ďalšom období plánujeme ďalej rozvíjať VCS najmä zdokonale
ním kamerového systému tak. aby bolo možné prenášať aj operácie 
s menším operačným poľom, ako napr. v očnej chirurgii, ORL či 
stomatológii. Chceli by sme tiež, aby sme operácie mohli zazname
návať do diskového poľa, tieto distribuovať p>o sieti a sprístupniť cez 
webovské prehliadače -  tzv. .video on demand"

Naše doterajšie skúsenosti s VCS ešte nie sú príliš hlboké, napriek 
tomu sa VCS presadzuje v podmienkach JLF UK ako vynikajúci 
prostriedok e-learningu a na podporu dištančného vzdelávania

Ing. Peter Cingel, 

vedúci Ústavu informačných technológií JLF UK
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Profesor P. Bakoss prednášal v Aule UK

Mikróby sú všade okolo nás aj v nás. Žijeme 
ako nepatrná menšina v mori mikroorganizmov 
a bohato je nimi osídlené aj naše telo zvonka 
i zvnútra. Nimi sa život na našej planéte začal 
a bez nich by ani neexistoval. Z astronomického 
čísla predpokladaného počtu ich druhov je len 
nepatrný zlomok takých, ktoré nám bezpodmie
nečne škodia. Tie nám ale škodia dodnes. Majú 
na svedomí okrem utrpenia aj enormný počet 
obetí na životoch. Ako pôvodcovia genocídnych 
infekčných chorôb ovplyvnili dejiny ľudstva a aj 
v súčasnosti sú na poprednom mieste medzi ph- 
činami smrti, v niektorých krajinách na prvom.

Nečudo, že hoci mikrobiológia a na ňu nadvä
zujúce vedné odbory výrazne zmenili pohľad ve
rejnosti na primáme pozitívny význam mikroorga
nizmov pre blahobyt človeka, títo voľným okom 
neviditeľní spoločníci nášho života sú nadalej 
vnímaní ako hrozba. Dnes sa pozeráme na éru 
Pasteura, Kocha a dalších lovcov mikróbov, na 
éru Fleminga, Domagka, Waksmana a ostatných 
priekopníkov antibiotickej terapie ako na idylické 
časy. Ich objavy boli zlomové, spôsobili prevrat 
v ochrane zdravia a navodili smelé predpovede

o definitívnom skoncovaní s infekčnými choro- 
bai. Dosiahli sa epochálne víťazstvá, ale ako sa 
ukázalo, vyhrali sa len bitky a nie vojna. Voči an
tibiotikám vzniká a šíri sa rezistencia v takom hro
zivom rozsahu, že sa hovorí o konci antibiotickej 
éry. Na druhej strane hoci došlo k eradikácii nie
ktorých infekcií v celosvetovom meradle (kiahne) 
alebo aspoň v časti sveta (poliomyelitída, neona- 
tálny tetanus a i.), na ich miesto nastúpili nové 
choroby, alebo niektoré už potlačené sa vracajú 
a sú dokonca ťažšie zvládnuteľné. Navyše mikro
biálna etiológia sa potvrdzuje pri takých choro
bách, kde sa to nikdy nepredpokladalo.

Z týchto skutočností vychádzala protesorská 
prednáška s titulom „Infekčné choroby -  trvalý 
údel človeka?“ , ktorú predniesol početnému po
slucháčstvu 21. apríla 2004 v aule našej univer
zity prof. MUDr. Pavol Bakoss, DrSc., z Katedry 
epidemiológie Lekárskej fakulty UK. V skratke 
prešiel históriou najhorších „morových rán“ , ktoré 
postihli ľudstvo od staroveku až podnes. Hlavne 
sa však venoval vzťahu medzi mikroorganizmami 
a ich ľudskými hostiteľmi, jeho vzniku a preme
nám. Hoci vieme už dosť veľa o zbraniach, ktoré 
používajú patogény, aby sa udomácnili v tele hos
titeľa a poškodili ho, aj o mechanizmoch hostite
ľovej obrany, predsa sú v tom mnohé záhady. 
Evolúcia vzťahu medzi týmito dvoma súpermi je 
pochopiteľná, horšie je to už s vysvetlením sku
točnosti, prečo sa niektoré závažné infekčné cho
roby znenazdajky odniekiaľ vynoria a po istom 
čase, ked sa dosýta vyzúria, kamsi opát zmiznú.

Na otázku, či skutočne vznikajú nové infekčné 
choroby, odpovedal pán profesor kladne. Možno 
medzi ne rátaf samozrejme AIDS. SARS a africké 
hemoragické horúčky. Na druhej strane napr. (ym- 
ská borelióza alebo legionelóza, ktoré boli obja
vené ku koncu minulého storočia, sa vyskytovali 
v našom svete a aj na našom území, boli ale ne
spoznané a ich príznaky sa pripisovali iným príči
nám. Ich prítomnosť sa potvrdila, až kecľ boli 
objavené a opísané, a ked sa vyvinuli metódy na 
ich diagnostiku. Našťastie zakrátko sa ukázalo, 
ako im možno predchádzať, chrániť sa pred nimi 
a ako sa dajú liečiť.

Pán profesor sa zamyslel aj nad dôvodmi, pre
čo dochádza k zmenám vo výskyte infekčných 
chorôb. Sú to jednak zmeny vo vlastnostiach sa
motných mikroorganizmov -  genetická prispôso
bivosť im umožňuje vyvinúť si nové zbrane na 
ovládnutie hostiteľa a schopnosť vyhnúť sa mecha
nizmom jeho imunity, ale aj nadobudnúť rezisten
ciu voči antibiotikám a dezinfekčným prostried
kom. Na druhej strane sú tu ale aj zmeny reakcií 
hostiteľského organizmu, či už tiež genetické 
alebo oslabenie jeho imunity Napokon je to a| 
zmena prostredia, a to tak jeho prírodných, ako 
aj sociálnych a kultúrnych prvkov. Na viacerých 
z nich sa podpísal sám človek svojím správaním 
sa voči prírode a spôsobom života Navyše je tu 
ešte hrozba bíoterorizmu.

Napokon ostáva odpoved na otázku danú v ná
zve prednášky. Infekčné choroby podľa súčas
ných skúsenosti' budú asi trvalým údelom člove
ka. Úspechy v odhaľovaní ich príčin, vakcinácii 
a možnosti ich liečby antibiotikami síce sú ohrom
ným pokrokom, ale predstavy o trvalom víťazstve 
nad nimi sú zrejme len ilúziami. Evolúcia sa nedá 
zastaviť a tak sa musíme pripraviť na to. že sa 
budeme stretávať s novými patogénmi a aj s ná
vratom starých známych, preoblečených do no
vého šatu. Ľudstvo ale urobilo ohromný pokrok 
nielen v spomenutých oblastiach, ale aj v schop
nosti realizovať fiotrebné epidemiologické opa
trenia Novým výzvam zo sveta mikroorganizmov 
budeme môcť čeliť len mobilizáciou a prepojením 
síl vo vede a zdravotníckej starostlivosti.

Prednáška proť. Bakossa bola dalším príkla
dom toho, ako má vystupovať univerzitný profesor 
Spojenie vysokej odbornost so schopnosfou vtiah
nuť poslucháčov s iným odborným zameraním 
do svojej problematiky, profesorský nadhľad kulti
vovanosť výrazových prostriedkov a pútavosť 
prednesu -  to sú atribúty, ktoré z jeho profesor
skej prednášky urobili nevšedný zážitok. Odrazilo 
sa to aj na bohatej diskusii, v ktorej odznel rad 
podnetných myšlienok.

Text prednášky je k dispozícii na našej inteme- 
tovej stránke.

D. Mlynarčík

Na máj študenti ohlásili protestný pochod
V Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline sa 20. apríla 

2004 opäť stretli študenti, aby diskutovali o vládnom návrhu reformy vy
sokého školstva. Akciu zorganizoval Štrajkový výbor študentov (ŠVŠ), kto
rý je spoločnou iniciatívou študentov Univerzity Komenského a Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Štrajkový výbor študentov dňa 14. apríla 
2004 vydal Vyhlásenie, v ktorom žiada vládu SR o:
-  Zachovanie bezplatného vysokoškolského štúdia.
-  Bezodkladne zo štátneho rozpočtu vyčleniť na vysoké školy 1 miliardu Sk.
-  Postupné zvyšovanie objemu finančných prostriedkov zo štátneho roz

počtu na vysoké školy tak, aby v roku 2006 dosiahla úroveň 1,33 % HDP.
-  Zavedenie systému prerozdeľovania financií, ktorý viac reflektuje kvalitu 

školy ako počet študentov.
-  Zvýšenie objemu finančných prostriedkov do sociálneho systému a ploš

né vyplácanie príspevkov na bývanie so zohľadnením prospechového 
a vzdialenostného kritéria.

-  Zachovanie súčasnej podoby Študentského pôžičkového fondu.
-  Zriadenie nezávislej ratingovej agentúry, ktorá bude hodnotiť úroveň 

študijných programov jednotlivých vysokých škôl a fakúlt.
-  Sfunkčnenie spätnej väzby a hodnotenia kvality výučby študentmi.

Že na pripravovanú re lorm u vysokých škôl spojenú so spoplatnením  
štúdia nemajú študenti jednotný názor, o tom svedčí diskusia na inter
nete. A dodám, že tá, ktorá sa tam odvíjala po stretnutí študentov v UPC, 
bola skutočne zaujímavá.

Nasledujúci príspevok na tému štrajkovej pohotovosti študentov, ktorý 
prišie l v marci do redakcie spravodaja Naša univerzita od pracovníka 
Pedagogickej lakulty UK, rozšíril rôznorodosť postojov a vyzval k dis
kusii.

m

Štrajková pohotovosť
Študenti vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Protestujú tak proti zavedeniu 

školného na vysokých školách. K štrajkovej pohotovosti sa postupne 
pripájali dalšie a ďalšie univerzity a fakulty. Medzi inými i Univerzita Ko
menského. Nikto nepopiera právo študentov, ako aj kohokoľvek iného, 
vyjadriť svoju nespokojnosť s predkladanými zmenami. Doteraz mi však 
nie je jasné kolkí študenti a z akých fakúlt našej univerzity nesúhlasia so 
zavedením školného, resp. sú v štrajkovej pohotovosti. To akosi organizá
tori petície a štrajku stále nezverejnili.

Napadá mi tu istá paralela s podporou predošlého štrajku odborárov 
kde média informovali o tom, že sa UK zapojila, no málokto vie. že len 
5 fakúlt a len členovia odborov a fiochybujem. že všetci (ale kľudne sa 
nechám presvedčiť o opaku). Nie je to nejako podobne aj so štrajkovou 
pohotovosťou študentov? Už niekolko týždňov beží petícia, kde je možne 
vyjadriť svoje nesúhlasné stanovisko. Mohli by organizáton petície zve
rejniť počet podpísaných? Možno, že svoj podpis nepodali všetci, ktori tak 
chceli a preto nemusíme toto číslo fiovažovaf za konečné. Ale aspoň to 
nám všetkým dá akú takú predstavu o skutočnej miere nespokojnosti Je 
vyhlásená štrajková pohotovosť skutočným konsenzom študentskej obce 
alebo ide o síce viditeľný, ale väčšinou študentstva nezdielaný ná2 or. Sám 
by som sa to rád dozvedel.

A napokon ešte jedna vec. Zavedenie školného na VŠ je rozhodnutie 
okrem iného i politické. Študenti -  organizáton štrajkovej pohotovosti ä  
chcú -  či nechcú, sa stávajú jedným nástrojom politiky Nechcem tým de
honestovať ich snahu a úprimný zámer byt vecní a nie populisticki no 
uvedomujú si, že každá relevantná politická sila v tejto krajine avizuje za
vedenie školného? Myslia si teda štrajkujúci študenti, resp im podporu 
vyjadrujúci učitelia, že školnému sa skutočne vyhnu? č i ho chcú len ne
jaký čas pozdržať a po nás potopa?

Vopred ďakujem za odpovede
Milan Pukančik 

Pedagogička fakulta 
milan pukandkigiedu uniba sk
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V e d e c k é  a k t i v i t y  m e d i k o v

43. fakultné kolo ŠVOČ na LF UK
Rada ŠVOČ a Klub ŠVOČ Bratislavského spolku medikov na LF 

UK usporiadali 21. apríla 2004 už 43. fakultné kolo ŠVOČ. Aj ten
toraz sa konferencia konala pod záštitou prof. MUDr. P. Traubnera, 
PhD., dekana LF UK. Na konferenciu bolo zaradených spolu 23 prác 
z predklin ickej a klinickej oblasti. Práce sú výsledkom organizovanej 
činnosti ŠVOČ takm er na všetkých teoretických a klin ických praco
viskách LF UK. Prínosom sú práce interdisciplinárne, s väčším počtom 
spoluriešiteľov, niektoré práce vznikli v rámci medzinárodnej spo lu 
práce, študenti riešili vybrané prob lém y z časti počas zahraničnej 
stáže, iné práce sú výsledkom  medzifakultnej spolupráce. Po obsa
hovej stránke boli zastúpené práce základného i aplikovaného vý
skumu, práce klinické aj teoretické. Aj v tom to roku sa prezentovali 
práce študentov nových študijných odborov ošetrovateľstva.

43. FK ŠVOČ otvoril dekan LF UK prof. Traubner, ktorý vyzdvihol 
aktívny prístup študentov v tejto dobrovoľnej aktivite, vyzval aj ostat
ných študentov, aby využili potenciál, ktorý núkajú pracoviská a ško
litelia nielen na LF UK, ale aj na dalších spo lupracujúcich klinických 
a vedeckých pracoviskách (nemocnicie. SAV a výskumné ústavy). 
Predseda Rady ŠVOČ doc. M. Bernadič priblížil niektoré historické 
východiská ŠVOČ na LF UK. Pripom enul niektoré medzníky, kde akti
vita študentov prerástla do základu dnešnej ŠVOČ činnosti na všet
kých lekárskych fakultách bývalého Česko-Slovenska. Novým prvkom 
je organizácia konferencie s využitím webovej stránky Rady ŠVOČ 
(pozri na: www.fmed.uniba.sk), na ktorej sú všetky dôležité informá
cie o ŠVOČ. abstrakty prednášok, štatút, ale aj fotogaléria. Význam
ným prienikom medzi ŠVOČ a študentským  životom je uverejnenie 
zborníka abstraktov v študentskom  časopise Spazmus, ktorý vyšiel 
v predvečer konferencie a účastníci konferencie ho dostali zdarma.

Doc. MUDr. B. M ladosievičová, PhD., vedecká sekretárka Rady 
ŠVOČ, pripomenula významné domáce i zahraničné ocenenia úspeš
ných „švočkárov". Od m inulej konferencie boli práce našich študen
tov publikované vo viacerých dom ácich a zahraničných karentových 
pub likác iách . Cenný je  pu b liko va n ý  d iskusný príspevok MUDr 
P. Celeca v Science. Medzi významné ocenenia patria aj Ceny Literár
neho fondu SR, ktoré opakovane dosta li víťazi FK ŠVOČ z našej fa
kulty.

Na dlhodobé tradície ŠVOČ na LF UK nadväzuje aj koordinácia 
finančnej podpory činnosti a dälšieho rozvoja ŠVOČ Radou ŠVOČ na 
LF UK nielen pre lekárske faku lty  S lovenska, ale aj v ČR (Brno 
a Olomouc). Predseda Rady ŠVOČ na LF UK v Bratislave je už opa
kovane nositeľom grantu firm y Johnson and Johnson Slovakia vo

výške 20 000 USD, ktorý je určený na podporu ŠVOČ aktivít na uve
dených lekárskych fakultách.

Obohatením konferencie bola vyžiadaná prednáška prof. MUDr. 
Ivana Ďuriša, DrSc., bývalého dekana, prezidenta internistickej spo
ločnosti a prednostu internej kliniky. Predniesol filozofický pohľad na 
význam vedy ako takej, otvoril hlavné problém y výskumu a klinického 
výskumu v medicíne, hovoril o etike a m orálnych aspektoch práce 
lekára a vedca. Každý nový výsledok v oblasti poznania prináša nové 
bohatstvo pre tých, ktorí s ním vedia narábať Nedocenené, alebo 
nepochopené výsledky v danej dobe sú často základom vedeckého 
rozmachu v dobe nasledujúcej. Vyžiadané prednášky v úvode kon
ferencie sa stáva)ú už tradíciou, ktorá sa stretáva s velkým záujmom

Konferencia prebiehala v dvoch sekciách. Všetky práce boli ešte 
pred konferenciou oponované nezávislými recenzentmi, ktorí vypra
covali posudky dostupné nielen autorom prác. ale aj členom odbor
ných porôt a ostatným záujemcom. Skutočnosf. že ŠVOČ na LF UK 
má dimenzie vedeckej práce dokázalo aj to. že práce boli odovzdané 
vo forme vedeckej publikácie do m edzinárodného časopisu, ktorý 
vydáva LF UK -  Bratislavských lekárskych listov

Odborná porota na základe schválených kritérií vyhodnotila ako 
najlepšie v predklinickej sekcii tieto práce

1. Ľudovít Paulis: Regresia hypertrofie favei kom ory srdca a aorty 
na m odeli L-NAM E-indukovanei hypertenzie efekt L-argmínu a 
sp irono laktónu (školiteľ: p ro l MUDr F. Široko, P h D . MUDr J Matúš 
ková).

2. Lívia Hlaváčková: Fibronektín a kolagén IV typu pri po ru lne i 
cirhóze a chronickej venostáze pečene (ško lite ľ p ro l MUDr J  Jaku 
bovský, D rS c . FtNDr M Kopáni)

3. Anna Friesseová, Anna Rybárová: Model anatomických štruktúr 
panvy a panvového dna (školiteľ MUDr El Falooghy. MUDr M Mac 
ková doc MUDr J Mentol, C S c)

V klinickej sekcii sa najlepšie umiestnili práce
1. Peter Boor, Erik Schwartz: Body Mass Inde* in Patients on 

Renal Transplant W aiting List in Slovakia (ško lite ľ MUDr. K. Šebe- 
ková, MUDr. D. Kuba. CSc.)

2. Nina Hakáčová: Septal atrial pacing in prevention of atrial 
fibrillation (ško lite ľ MUDr. T. A. Buckingham, PhD., prol. MUDr. Ft. Ha
tala, PhD., prof. MUDr. I. Hulín, DrSc.)

3. Michal Turček, Andrea Barčíková, Andrej Snoha: Kvalita života 
u pacientov s relaps-rem itujúcou a sekundárne-progresívnou form ou 
sclerosis multiplex (ško lite ľ MUDr. L. Procházková, CSc ).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo vo Veľkej posluchárni NTÚ 
LF UK. Dekan LF UK slávnostne odovzdal diplom y víťazom i ostaným 
aktívnym účastníkom konferencie. Motiváciou pre účastníkov bola 
iste aj finančná odmena vo výške 12 000 Sk za prvé miesto, 10 000 Sk 
za druhé a 8 000 Sk za tretie miesto. Prednášky študentov sa konali 
pred plnou posluchárňou počas celého dňa. Konferenciu charakte
rizovala výborná atmosféra, priateľstvo, záujem a dlhé diskusie o vý
sledkoch prác, ale aj o budúcnosti ŠVOČ.

V závere predseda Rady ŠVOČ M. Bernadič ocenil prácu všetkých 
študentov zapojených do ŠVOČ činnosti a zdôraznil, že vedu am jej 
výsledky nemožno hodnotiť a často ani porovnávať. Vyzval všetkých 
študentov, aby skúmali nie s ohľadom na ceny a víťazstvá, ale na|ma 
pre sebarealizáciu, pre poznanie a dobrú vec. Víťazné práce, ale aj 
výbornú odbornú a organizačnú úroveň konferencie, ocenili všetci 
prítomní dlhotrvajúcim  potleskom. Podäkovanie patrí aj generálnemu 
sponzorovi ŠVOČ na LF UK firm e Johnson and Johnson Slovakia

M. B ernadič

Jubilejná XXV. Študentská vedecká konferencia v Martine

Na martinskej Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komen
ského (JLF UK) sa v dňoch 19. -  20. apríla 2004 konala jubilejná 
XXV. Študentská vedecká konferencia. Jej hlavnú (súťažnú) časť 
otvoril v utorok ráno dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý 
vyzdvihol rastúci záujem o ŠVOČ v radoch študentov. Konferencia sa 
konala s podporou Nadácie Dr. Jozefa Lettricha, ako aj za význam
ného prispenia spoločnosti Johnson&  Johnson, ktorá už pravidelne

podporuje formou finančného grantu chod ŠVOČ na všetkých sloven
ských lekárskych fakultách.

XXV. ŠVK bola rozdelená na viacero častí Po vlaňajšom skú- 
šobnom  otvorení sekcie doktorandov sa táto nesúťažná časť presu 
nula na predvečer konferencie Predstavilo sa na nej 9 doktorandov, 
ktorí tak využili jedinečnú možnosť prezentovať výsledky svojej práce 
na dom áce j pôde a vyskúšať si p rípravu prezentácie , abstraktu
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i reakcie v diskusii na „dom áce j pô de “ . Na záver te jto  sekcie sa 
predstavil s vyžiadanou prednáškou prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc., 
ktorý zhodnotil stav, význam a obsah ŠVOČ a načrtol možné kroky 
na skvalitnenie ŠVOČ na JLF UK. Vyvolal tým  dôležitú diskusiu, ktorej 
závery sa snáď čoskoro pretavia do skutočnej podoby.

Súťažná časť prebiehala už tradične paralelne v sekciách v pred
náškových m iestnostiach pri študentskom  dom ove JLF UK. Celkove 
sa prih lásilo  37 súťažných prác, na tvorbe k torých sa podiefali až 
48 študenti. Sekcia základných m edicínskych a p redklin ických  d is 
ciplín bola rozdelená na podsekciu funkčnej morfológie a podsekciu 
funkčnú. Dominovali pracoviská lekárskej biochémie, patologickej i nor
málnej fyziológie a farmakológie. Okrem toho sem bola priradená 
aj podsekcia odborná, v ktorej boli prednesené tri práce z oblasti 
výučby anatómie, patologickej fyziológie a gastroenterológie.

Už tradične najväčší záujem vyvolala sekcia klinických disciplín. 
V internistickej podsekcii sa prezentovalo 7 prác, v chirurgickej pod- 
sekcii dokonca až 9. Zaujímavosťou boli štyri práce z Oddelenia neu
rochirurgie MFN.

Vysoká účasť študentov bo la i na popoludňajšej sekcii ošetrova
teľstva. Po vlaňajších priekopníčkach bolo na tohtoročnej konferencii 
až 7 prihlásených prác. Otvára sa tak nový priestor pre budúci rok. 
kedy bude potrebné uvažovať o zriadení podsekcii i v tom to odbore

Porota to  nemala vôbec jednoduché. Po určení víťazov v jednotli
vých podsekciách (prvé tri m iesta boli vždy odmenené finančným i 
cenami od spo ločnosti Johnson&Johnson) bolo potrebné vyhodnotiť 
aj najlepších troch v hlavných sekciách. A výsledky boli nasledovné:

M ed zin áro dn é  
š tu d en tské  sym pózium

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa v dňoch 
5. -  7. apríla 2004 konalo v poradí už druhé medzinárodné 
sympózium študentov evanjelickej teológie z univerzít stred
nej a východnej Európy. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 
študentov z Rumunska, Maďarska, Česka, Rakúska, Sloven
ska, ale aj z Ukrajiny a Srbska -  Čiernej Hory. Keďže roko
vacím jazykom boli nemčina a angličtina, musel každý štu
dent dobre ovládať jeden z nich. Spolu 16 študentov z celej 
strednej a východnej Európy prednieslo 15 minútové referá
ty o svojej d iplomovej práci a výsledkoch vedeckého štúdia 
Po referáte nasledovala 15-minútová diskusia, ktorú tlmočili 
čestní predsedovia sympózia -  prof. Dr. Gunter Gassmann 
zo Ženevy a prof. Dr. W olfgang W ischmayer z Viedne.

Organizátorom sym pózia bol prof. Igor Kišš a realizácia 
podujatia sa uskutočnila za pomoci prof. Karola Schwarza 
z Viedne a sponzorského daru z Rakúska.

V záverečnom hodnotení študenti vyjadrili presvedčenie, 
že sa v tradícii spoločného hodnotenia dip lomových prác 
študentov evanjelických bohosloveckých fakúlt strednej a vý
chodnej Európy bude pokračovať. Aj pre budúcnosť sa ako 
najvhodnejšie m iesto konania týchto sympózií javí EBF UK, 
a to nielen z dôvodov centrálnej polohy Bratislavy, ale aj uby
tovacích možností.

(šš)

Sekcia základných medicínskych a predklinických disciplín
1. miesto: Miloš Jeseňák (Ústav lekárskej biochém ie JLF UK): 

Vplyv veku a ox idačného stresu na m itochondrie  srdca. Školitelia: 
doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., Ing. Z. Tatarková

2. miesto: Mária Jakubesová, Henrieta Rusňáková, Katarína 
Pásztóová (Ústav farmakológie JLF UK, U rologická klinika JLF UK 
a MFN): Ovplyvnenie kontraktility hladkej svaloviny močového mechúra 
m orčia t antim uskarínovým i látkam i. Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, 
doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

3. miesto: Tomáš Balhárek (Ústav patologickej anatómie, Klinika 
hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN): Analýza dôkazu klo- 
nality MALT-lymfoproliferácií GIT-u prostredníctvom imunohistoche- 
mickej analýzy a prietokovej cytometrie. Školitelia: Prof MUDr. Lukáš 
Plank, CSc , MUDr. Ľubica Váleková

Sekcia klinických disciplín
1. miesto: Lucia Lúčanová (I. ch irurgická klinika JLF UK a MFN): 

Využitie štandardizovaných dotazníkov na sledovanie kvality života 
pacientov s ischem ickým syndróm om  dolných končatín. Školiteľ 
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. JLF UK

2. miesto: Jozef Urdzik (Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb 
JLF UK a MFN): Výskyt príznakov spánkových porúch dýchania 
v M artinskom  regióne. Školite lia: Doc. MUDr. Róbert Vyšehradský. 
PhD., prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

3. miesto: Peter Kružliak (II. interná klinika JLF UK a MFN): 
Význam 24-hodinovej pH-metrie v diferenciálnej diagnostike chron ic
kého kašľa. Školiteľ: MUDr. M icha l Demeter

Sekcia ošetrovateľstva
1. miesto: Michaela Dingová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Špe

cifická starostlivosť o rómsku populáciu. Školiteľ: Doc. Mgr. Katarína 
Žiaková, PhD.

2. miesto: Ivan Farský (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Špecifická 
starostlivosť o seniorov. Školiteľ: Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

3. miesto: Alena Krajčíková (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): 
Mykotické infekcie kože u diabetikov. Školiteľ: Doc. MUDr. Želmira 
Fetisovová, PhD., mim. prof. JLF UK

Víťazov bude čakať na jeseň neľahká úloha -  „obhajovat farby“ JLF 
UK na Študentskej vedeckej konferencii českých a slovenských 
lekárskych fakúlt. Všetci ocenení si prevzali finančné ceny Nadácie Dr. 
Jozefa Lettricha z rúk predsedu správnej rady Nadácie prof. MUDr. 
Štefana Straku, DrSc.

Ani študenti, ktorí nezvíťazili, neobišli však naprázdno. Popri nových 
skúsenostiach a informáciách si odniesli so sebou aj poukážku na 
nákup literatúry.

Neoddeliteľnú súčasť konferencie už štvrtý rok tvorí nesúťažná pre
hliadka najlepších prác zo spriatelených lekárskych fakúlt. Tento rok 
sa prišli prezentovať študenti zo Zabrze. Budapešti a Pécsu.

Na záver konferencie poďakoval dekan JLF UK prof. MUDr. Ján 
Danko, CSc., všetkým aktívnym účastníkom a odovzdal im certifikáty 
o účasti na konferencii. Nechýbali slová uznania a viery, že práve 
takáto činnosť sa na našej alma mater bude len rozširovať

O rganizačný výbor ŠVOČ praje tou to  cestou všetkým  aktívnym 
účastníkom  konferencie -  študentom  i školiteľom  -  veľa úspechov 
v ďalšej vedeckej a odbornej činnosti a ďakuje im za množstvo času. 
ktoré ŠVOČ venovali. Zároveň ďakuje členom  odborných  po rô t 
predsedajúcim. Vedeniu JLF UK ako aj všetkým tým, ktorí sa na XXV 
ŠVK podieľali, za ich neoceniteľnú ochotu a pom oc pn pnebehu 
a vyhodnotení konferencie. Program, abstrakty i dalšie informácie 
o XXV. ŠVK a ŠVOČ na JLF UK môžete nájsť na intemetovej stránke 
www.jfmed.uniba.sk/farmakoLsvoc

MUDr. Jura j M okry, 
predseda OV ŠVOČ na JLF UK v M artine
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O perspektívach  rodiny
V priestoroch Akademického klubu UK s a v dňoch 2. -  3. apríla 2004 konala medzinárodná konferencia „Rodina: včera -  dnes -  zajtra. Perspektivy 

rodovej politiky“, ktorú inicioval a finančne zabezpečil Inštitút histórie a Inštitút politológie Viedenskej univerzity pod vedením prot. Waltraud Heindi a Dr. Karin 
Liebhart. Spoluorganizátormi boli Centrum rodových štúdií pri FiF UK, Katedra politológie FiF UK a Jean Monnet Chair pre európsku integráciu UK Zo 
slovenskej strany organizačne a obsahovo konferenciu zabezpečovali doc. Zuzana Kiczková, CSc., Mgr. Jana Zezulová a doc. Silvia Mihálikové, CSc.

Hlavnú časť konferencie tvorili príspevky odbor
níčok a odborníkov zo Slovenska a Rakúska na 
ktoré v popoludňajšej časti programu nadväzovali 
tvorivé workshopy. Obsah hlavných referátov sa 
sústredil na analýzu rodiny z rôznych prístupov -  
napr. použitím sociologických prieskumov rodiny, 
historickej antropológie, rodových štúdií, umenia 
a literatúry, ako aj typológie rôznych koncepcií ro
dinnej politiky.

V prvý deň vystúpila so svojím prispevkom „P o
stavenie žien v po liticko -ro zhodo vac ích  po
zíciách v Slovenskej republike a systém kvót“ 
Soňa Brezníková (Katedra politológie, Fakulta 
medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, 
Bratislava), v ktorom sa venovala problematike 
rovnosti priležitostí v politickom živote a porov
naniu postavenia žien v rozhodovacích pozíciách 
v Európskej únii a na Slovensku. Východiskom 
jej úvah bola analýza účasti žien v najvyšších štát
nych orgánoch na Slovensku v kontexte aktívnej 
a pasívnej volebnej účasti žien v parlamentných 
volbách 2002, pričom upriamila pozornosť aj na 
účinnosť a spoločenskú akceptovatefnosť systému 
kvót.

Ako dalšia vystúpila Martina Bausová (Socio
logický ústav SAV), ktorá sa v prednáške pod 
názvom „Mení sa distribúcia kompetencií v slo
venskej rodine?“  zamerala na problematiku zmien 
rodových rolí a rozdelenia zodpovednosti a úloh 
v rodine súvisiacich s nástupom žien do zamest
nania po 2. sv. vojne. Všimla si aj fenomén tzv. 
.nových otcov“ , ktorí prejavujú záujem viac partici
povať na výchove a starostlivosti o deti a zároveň 
si položila otázku, čo znamená byť otcom v sú
časnej rodine. Skutočnosť totiž ukazuje, že muži 
pod starostlivosťou o dieťa chápu skôr hranie, 
chodenie na prechádzku, výchovu, menej už do
máce práce, ktoré i naďalej ostávajú na ženách ako 
druhá zmena po práci v zamestnaní.

Na túto tému plynulo nadviazala Viera Poláková 
(Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistic
kom úrade SR) s prednáškou „Rola muža a ženy 
v súčasnej dom ácnosti“ , v ktorej sa opierala 
o výskum Rodina 2002 realizovaný ÚWM pri ŠÚ 
SR v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV. 
časť výskumu podala obraz aj o tom, ako vníma
jú a reagujú obyvatelia SR na vzostup zamestna
nosti vydatých žien a na potrebu prehodnotenia 
tradičných domácich rolí a organizácie práce 
v domácnosti. Získané výsledky boli porovnávané 
medzi 4 krajinami, a to Slovenskom, Českou re
publikou, Maďarskom a Poľskom.

V prednáške „Rodina z pohľadu učenia kato
líckej cirkvi“ , prezentovala Maria Otruba (Inštitút 
politológie, Viedenská univerzita) názor, že centra
listicky orientovaná katolícka cirkev predstavuje 
ešte stále účinnú silu, ktorá sa snaží presadiť svoju 
konzervatívnu predstavu o rodine. Konštatovala,

že rodina sa skladá z viacerých jednotlivcov a ob
jasnila, akými rôznymi spôsobmi sa ich cirkevné 
vyhlásenia dotýkajú. I keď sa o otázkach plánova
nia rodiny, interrupcií a rozvodov diskutuje v spo
jitosti s „rodinou", týkajú sa predovšetkým pláno
vania života žien. Cirkevné výpovede v pojení 
s vládnymi rozhodnutiami nie sú teda súkromnou 
záležitosťou členov cirkvi, ale všetkých občanov 
štátu.

„Postoje a očakávania stredoškolskej mláde
že na Slovensku, v Maďarsku a Škótsku k nie
ktorým otázkam ich budúceho života“ bol názov 
príspevku Evy Fúlópovej a Jany Svetlíkove| (Ka
tedra vychovávateľstva a sociálnej pedagogiky, 
PdF UK). Na zodpovedanie otázok o očakáva
niach a nádejach mladých ľudí bol použitý do
tazník, ktorý vypracovala J. Chapman (Univerzita 
v Glasgowe) pre medzinárodný výskum. Zdá sa, 
že postoje mladých ľudí stále uprednostňujú 
tradičný rodinný model založený na manželstve, 
badateľný je však posun k vyššej vekovej hranici 
pri uzatváraní manželstva a znížený počet žela
ných detí oproti minulosti.

V popoludňajšej časti konferencie sa konali tn 
paralelné workshopy:

V sekcii pod názvom Rodinné modely na vý
chode a Západe vystúpil so svo|ím referátom 
„Rodinné modely v reálnom socializme na prí
klade ZSSR 1917 -  1989“ Oliver Haag z Inštitútu 
histórie, Viedenská univerzita Základne otázky 
tejto sekcie zneli: Je ešte relevantná deliaca línia 
medzi rôznymi vzormi manželstva a modelmi ro
diny tak, ako bola zadefinovaná Johnom Hajna- 
lom, alebo sa rozdiely zredukovali? Čim to možno 
vysvetliť?

V sekcii Zmena paradigmy rodinnej po litiky  
v neoíiberalizme diskutovali účastníci po úvod
nom referáte Zlatky Pandeva -  „Sociálno-poli- 
tické podm ienky ženskej a rodinnej po litiky  
v Bulharsku“ o tom, aké trendy možno sledovať 
v Rakúsku a transformačných štátoch, aké obra
zy rodiny a žien sú imanentné a ako vplývajú na 
rolové správanie v rodine.

Vo workshope s názvom Predstavy mladých 
ľudí o rodine -  v m inulosti a dnes patril úvodný 
referát „Dcéry buržoáznych rodín v 19. storočí 
(vzdelanie, morálka, sexualita)“ Ulrike Moser 
a účastníci riešili otázky atraktívnosti rodinného 
modelu pre mladých ľudí.

Po ukončení workshopov každá skupina pre
zentovala základné tézy a výsledky, ku ktorým sa 
v rámci diskusie dopracovala.

Druhý deň konferencie otvoril Daniel Gerbery 
(Stredisko pre štúdium práce a rodiny. Bratislava) 
prednášku „R odinná po litika a sociá lny štát“ , 
aby popri analýze vývoja rodinných politík a so
ciálneho štátu upriamil pozornosť na možné typo
lógie rodinných politík a ich jednotlivých súčastí.

Tanja Krlzek (Inštitút histórie, Viedenská uni
verzita) vystúpila s príspevkom ..Queer fam ily -  
Partnerstvo lúdí rovnakého pohlavia“ , v ktorom 
upozornila na znevýhodnenie partnerstiev ľudí rov
nakého pohlavia oproti heterosexuálnym partner
stvám.

Prezentáciou a analýzou rodinných portrétov vo 
výtvarnom umení posledných troch storočí do 
kumentovala Lieselotte Pacher (Inštitút histórie, 
Inštitút dejín umenia, Viedenská univerzita) v prí
spevku „Rodina vo výtvarnom um enr sociálne 
obraty, ako sa v každei dobe odzrkadľovali v pre
javoch výtvarného umenia Nasledujúci príspe
vok pod názvom „Najstaršia generácia a staro
ba v mestskom prostredí Bratislavy a Viedne“ 
predniesla Ĺuba Herzánová z Inštitútu etnológie 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava. Inštitútu 
hospodárskych a sociálnych dejín Viedenskej 
univerzity, v klorom na základe anafyzy egodo 
kumentov. autobiografii, životopisných zápiskov 
a denníkov sa zamýšľala nad tým, ako v druhej 
polovo 20 storočia historické skúsenosti a kultur 
ne tradície formovali proces starnutia a starobu 
vrátane porovnania života starých ludi v Bratisla 
v e a n a  druhej strane „železnei opony' - konkrét 
ne vo Viedni

S posledným, ale o to zaujímavejším pnspev 
kom vystúpila Anina Botošové (Ministerstvo 
práce a sociálnych vecí. Odbor rovnosti poleží 
tostí) Predmetom prednášky „Róm ska rodina 
z pohľadu ženy“  bolo osobitne postavenie a ne 
zastupitelné miesto ženy matky v rómskej rodne

Aj v  druhý deň konferencie tvonk popoludAaj 
šiu časť programu paralelne workshopy Rodine 
v umení a literature v úvodnom reteräie Barba
ra Eckstein/R ita Egyed -  „Buržoázna rodina 
v 20. storočí z pohľadu Eliasa Canettiho a Sán- 
dora Máraia“ otvorila problematiku kultúrnych 
vplyvov na formovanie súčasného modelu rodiny. 
Vo workshope Queer family, patchwork family 
a životné partnerstvá sa diskutovalo o podmien
kach pluralizácie životných partnerstiev. Workshop 
Moslimské a rómske rodiny: Život medzi vylú
čením a asimiláciou obsahoval referát Júlie Led- 
ňovej -  „Model rómskej rodiny" a Rumiana Stol- 
lova „Moslimské/Rómske rodiny v Bulharsku".

Prezentácia výsledkov workshopov tohto dňa 
uzavrela 2-dňový program tejto zaujímavej kon
ferencie a dúfame, že budú nasledovať ďalšie 
stretnutia k výsledkom spolupráce rakúskych 
a slovenských partneriek. Výstupom konferencie 
bude zborník odprednášaných príspevkov a refe
rátov, ktorý prispeje k tomu, aby bohaté poznatky 
z oblasti výskumu rodiny, historickej antropoló
gie, rodových štúdií, umenia a literatúry zostali 
zachované aj v písomnej forme

Jana Zezulová 
a Lenka Krištofova
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Rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., a predsedníčka Rady predsedov OZPŠaV na UK RNDr. L  Turanová, PhD., podpísali dňa 14. apríla 2004 
Kolektívnu zmluvu UK na roky 2004 -  2005. Kedze sa zmluva týka všetkých zamestnancov Univerzity Komenského, uverejňujeme ju  v plnom  
znení.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

na roky 2004 -  2005
Kolektívna zmluva (ďalej len zmluva) sa uzatvára medzi zamestnancami a zamestnávateľom -  Univerzitou Komenského v Bratislave v zmysle § 231 

Zákonníka práce a § 2 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
V mene Univerzity Komenského v Bratislave zmluvu uzatvára rektor Univerzity Komenského v Bratislave

d o c . P hD r. F ra n tiše k  G ahér, CSc.,

v mene zamestnancov zmluvu uzatvára predsedníčka Rady predsedov odborových organizácií na UK na základe plnomocenstva udeleného základnými
(fakultnými) organizáciami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

R N D r. L íd ia  Tu ranová, PhD.

PRVÁ Č ASŤ  

Ú V O D N É  U S TA N O V E N IA

Článok 1 
Použitie základných pojm ov

Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie 
Rady predsedov odborových organizácií na UK a rektora UK označenie 
„zmluvné strany“ , namiesto označenia kolektívna zmluva skratka „KZ", na
miesto označenia Zákonník práce skratka „ZP” , namiesto označenia zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme skratka „OVZ", namiesto zákona o ochrane verejného 
záujmu skratka “ZOVZ" a namiesto kolektívnej dohody na rok 2004 skratka 
„KD“, namiesto označenia kolektívna zmluva, ktorú uzatvára na základe 
delegovanej právomoci súčasť zamestnávateľa, sa používa označenie „špe
cifický doplnok", namiesto základná organizácia skratka „ZO“ , namiesto 
Rady predsedov odborových organizácií na UK skratka „RPOO“ , namiesto 
odborovej organizácie skratka „OO".

Článok 2
Pôsobnosť, p latnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, 
individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamest
nancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú 
u zamestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný 
čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah 
pracovného času tvorí aspoň V4 ustanoveného týždenného pracovného 
času. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho 
pracujú na dohodu o vykonaní práce a na dohodu o brigádnickej práci 
študentov.

3. Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a jej platnosť 
končí dňom 31. marca 2005.

4. Súčasťou tejto kolektívnej zmluvy sú nasledujúce špecifické doplnky 
upravujúce podrobnejšie podmienky zamestnania na jednotlivých súčas
tiach univerzity, ktorým bola Štatútom UK v článku 41 delegovaná právo
moc v oblasti pracovno-právnej:

doplnok č. 1 -  Kolektívna zmluva LF UK 
doplnok č. 2 -  Kolektívna zmluva JLF UK 
doplnok č. 3 -  Kolektívna zmluva FaF UK 
doplnok č. 4 -  Kolektívna zmluva PraF UK 
doplnok č. 5 -  Kolektívna zmluva FiF UK 
doplnok č. 6 -  Kolektívna zmluva PriF UK 
doplnok č. 7 -  Kolektívna zmluva FMFI UK 
doplnok č. 8 -  Kolektívna zmluva PdF UK 
doplnok č. 9 -  Kolektívna zmluva FTVŠ UK 
doplnok č. 10 -  Kolektívna zmluva Rektorátu UK 
doplnok č, 11 -  Kolektívna zmluva ÚJOP UK 
doplnok č. 12 -  Kolektívna zmluva šDaJ Družba UK 
doplnok č, 13 -  Kolektívna zmluva ŠD Lš UK
Špecifické doplnky sa uzatvárajú na úrovni súčasti univerzity a podpisuje 

ich dekan fakulty, resp. vedúci zamestnanec súčasti a predseda základnej 
organizácie OZ PšaV SR na uvedenej súčasti.

5. Dekani fakúlt a vedúci zamestnanci súčastí majú v súlade so všeo
becne záväznými predpismi právomoci vyjednávať:

a) v oblasti spolurozhodovania a súčinnosti zmluvných strán v pracovno
právnych vzťahoch (najmä platové podmienky, osobné a osobitné príplat
ky, náhrady za pracovnú pohotovosť, odmeny na úrovni fakúlt a ostatných 
súčasti),

b) zabezpečenie činnosti odborovej organizácie na úrovni fakúlt a sú
častí,

c) rozvrhnutie pracovného času,
d) čerpanie dovolenky,
e) pravidlá pre použitie a rozdelenie sociálneho fondu,
f) prekážky v práci (prekážky z dôvodov všeobecného záujmu, dôležité 

osobné prekážky v práci),
g) opatrenia a kontrola BOZP,
h) v iných osobitného zreteľa hodných pripadoch špecifických výlučne 

pre príslušnú súčasť UK.

Článok 3 
Zmena kolektívnej zmluvy

1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na 
základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán 
Dohodnuté zmeny sa ozračia ako „doplnok ku KZ" aäsiu jú sa v poradí 
v akom sú uzatvorené. Doplnky k špecifickým doplnkom KZ sa môžu 
uzatvárať len po dohode zmluvných strán na jednotlivých súčastiach uni
verzity, na základe písomného návrhu na zmenu špecifického doplnku 
jednou zo zmluvných strán na jednotlivých súčastiach univerzity. Dohod
nuté zmeny sa označia ako „doplnok ku špecifickému doplnku č. XX KZ" 
a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť s účinnosťou od 
budúceho kalendárneho roka ustanovenia KZ, ak to ustanoví všeobecne 
záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné 
nároky, a to v závislosti od schváleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu 
po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto 
KZ bez obmedzenia.

Článok 4 
Archivovanie kolektívnej zmluvy

1. Zmluvné strany uschovajú túto KZ fjo dobu 5 rokov od skončenia jej 
účinnosti, špecifické doplnky uschovajú aj príslušné súčasti univerzity tiež 
po dobu 5 rokov.

Článok 5
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

1. Rada predsedov odborových organizácii na UK sa zaväzuje po podpí
saní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť rektorovi univerzity 
v lehote 10 dni od jej podpísania.

2. Kolektívna zmluva bude uložená v kancelárii rektora UK. v kancelám 
kvestorky UK, na sekretariáte RP OZ a bude zverejnená na webovej strán
ke UK.

3. Rada predsedov odborových organizácií sa zaväzuje zabezpečí 
oboznámenie jednotlivých súčasti univerzity s obsahom tejto KZ do 15 dni 
od jej uzatvorenia nasledujúcou formou -  zverejnením na webovej stránke 
UK a doručením 2 písomných kópií -  predsedovi fakultnej organizácie 
a dekanovi fakulty. O prevzatí písomných kopu sa vyhotoví zápisnica

4 Základné odborové organizácie sa zaväzujú zabezpečiť oboznámenie 
zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ a špecifického doplnku 
súčasti UK do 15 dní od jej uzatvorenia formou zverejnenia na webovej 
stránke súčasti UK (pokiaľ základná odborová orgamzáoa má svoju strán
ku) a doručením písomnej kópie na jednotlivé úseky. O prevzatí písomnej 
kópie KZ na úsekoch sa vyhotoví zápisnica

5. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi 
poverený pracovník súčasti UK s touto KZ a so špecifickým doplnkom sú
časti UK v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods 2 ZP
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D R U H Á  Č A SŤ  

IN D IV ID U Á L N E  VZŤAHY, P R ÁVNE N Á R O K Y A PRÁVA  
Z A M E S TN A N C O V  Z  K O LE K TÍVN E J ZM LU VY

Článok 6
Odmeňovanie zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady 

za pohotovost

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uplatňovat na odmeňovanie zamestnancov 
OVZ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia, aby zamestnávateľ posielal 
plat, resp. mzdu zamestnancov na ich osobný bankový účet.

3. Objem mzdových prostriedkov príslušnej súčasti UK zodpovedá čiast
ke, ktorá je schválená v jej rozpočte.

Článok 7 
Osobný príplatok

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať osobný príplatok na ocenenie mi
moriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov 
zamestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho 
pracovných povinností (§ 10 OVZ).

Článok 8 
Odstupné a odchodné

1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer 
z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) a b) Zákonníka práce odstupné, 
a to vo výške:

a) najmenej 3 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamest
návateľa menej ako päť rokov a skončí pracovný pomer dohodou, podľa 
Kolektívnej dohody na rok 2004, bod ll.4aa.

b) najmenej 4 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamest
návateľa viac ako päť rokov a skončí pracovný pomer dohodou, podľa 
Kolektívnej dohody na rok 2004, bod ll.4bb.

2. Pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na 
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, zamestnávateľ vyplatí za
mestnancovi odchodné v sume jeho dvoch funkčných platov (§76 ods. ZP 
a bod. II ods.5 KD na rok 2004).

Článok 9
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie

1. V prípade, ak boli do dňa podpísania tejto zmluvy uzatvorené zmluvy 
o doplnkovom dôchodkovom poistení, je výška príspevku najviac 2 % 
z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov.

Článok 10 
Pracovný čas zamestnancov

1. V roku 2004 sa ustanovuje pracovný čas zamestnanca na 40 hodín týž
denne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidel
ne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, 
sa ustanovuje pracovný čas na 38 a Vi hodiny týždenne; u zamestnanca, 
ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu strie
davo vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke, sa 
ustanovuje pracovný čas na 37 a Vi hodín týždenne; pracovný čas zamest
nanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom pri pracov
ných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, je najviac 33 a Vi ho
diny týždenne.

Článok 11 
Dovolenka na zotavenie

1. V zmysle KD, bod II.2 v záujme vytvárania priaznivejších pracovných 
podmienok a podmienok zamestnávania sa u zamestnávateľa zamestnan
com, ktorí nie sú učiteľmi, predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad 
rozsah ustanovený v § 103 ods.1 až 2 ZP o jeden týždeň.

2. Čerpanie dovolenky zamestnancov bude prebiehať v zmysle ZP.

TR E TIA  Č A SŤ  

K O LEK TÍVN E V ZŤAH Y  A PRÁVA A P O V IN N O STI 
ZM LU V N Ý C H  STRÁN

Článok 12
Obdobie sociálneho m ieru a jeho prerušenie

1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie 
sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 3 ods. 1 
tejto KZ.

2. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods. 4 Ústavy 
Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd, nie je ustano
veniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné 
strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

Článok 13 
Riešenie kolektívnych sporov

1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ 
alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku

z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti 
KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním 
do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo ná
vrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa 
na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Minister
stve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (dalej minister
stvo).

3. Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom 
podľa predchádzajúceho odseku, zvážia na základe spoločnej dohody vyu
žitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

4. Zmluvné strany sa dohodli na sankcii pre prípad, ak niektorá zmluvná 
strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa v zmysle 
ods. 2 tohoto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať 
žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane sank
ciu za nesplnenie dohodnutého záväzku v sume desaťtisíc slovenských 
korún. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní 
od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia smie 
zaplatenú pokutu zamestnávateľom použiť len na účel kolektívneho vyjed
návania.

Článok 14
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov 

a vybavovanie Ich sta tnosti

1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplat
nenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto 
kolektívnej zmluvy prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde, bez 
jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými za
mestnancami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pn riešení sťažnosti zamestnanca budú 
postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi Za 
tým účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie postup riešenia sťažnosti za 
mestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť bola prešetre
ná a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu ( i  13 
ods 6 ZP)

Článok 15
Zabezpečenie činnosti odborové/ organizácie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie 
nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie aby mowa riad
ne vykonávať svoje poslanie Na splnenie povinnosti vypfyvajucei z I  240 
ods 3 ZP sa zamestnávateľ zavazuie na dobu asistencie odborovej orge 
nizácie poskytnúť jej

a) jednu miestnosť č. 421, v ktorej bude pôsobiť Rada predsedov odbo
rových organizácií na UK,

b) jednu telefónnu linku za účelom telefonického spojenia a počítačové 
spojenie na odosielanie správ e-mailom a využívanie internetu,

c) vnútorné zariadenie miestnosti uvedenej v písm. a) tohoto odseku,
d) zaplatiť všetky prevádzkové náklady (energie, spojové poplatky a pod) 

na svoj náklad,
e) svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích 

činností odborových funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnáva
teľa v oblasti pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia 
zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, na kolektívne vyjedná
vanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov 
a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením práce zamestnancov,

f) priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom 
vyjednávaní, o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme 
zabezpečenia riadnej informovanosti zamestnancov.

2. Zamestnávateľ umožní úpravu pracovného času vysokoškolským uči
teľom -  funkcionárom odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej 
činnosti v nich (úprava rozvrhu prednášok a cvičení).

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na výkon funkcie v odboro
vom orgáne pracovné voľno na nevyhnutný potrebný čas s náhradou 
mzdy.

Článok 16
Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava 

spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie 
a na kontrolnú činnost v tejto oblasti

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych 
predpisov a tejto KZ, najmä:

a) vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo roz
hodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:
-  vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 z č 552/203),
-  vydanie vnútorných predpisov o BOZP (§ 39 ods.2 ZP)

b) písomne informovať odborovú organizáciu najmä:
-  platobnej neschopnosti zamestnávateľa do 5 dní od jej vzniku (§ 23 ods 1 

ZP).
-  ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

najneskôr 1 mesiac predtým,
-  dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
-  dôvodoch prechodu,
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-  pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na 
zamestnancov,

-  plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov 
(§ 29 ods. 1 ZP),

-  svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho 
činnosti, zrozumiteľným spôsobom po prijatí rozpočtu, ako aj o zme
nách v použití rozpočtovaných mzdových prostriedkov (§ 238 ZP).
c) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

-  opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnopráv
nych vzťahov (§ 29 ods.2 ZP),

-  opatrenia umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov 
(§ 73 ods. 2 ZP),

-  opatrenia zamerané na starostlivosť o zamestnancov, ich vzdelávanie, 
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie (§ 153 ZP),

-  opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),

-  požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamest
nanca, ak presahuje 1000 Sk (§ 191 ods. 4 ZP),

-  rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej ná
hrady pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),

-  stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opa
trenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) ZP),

-  zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hy
gieny pri práci a pracovného prostredia (§ 237 ods. 2 písm. b/ ZP),

-  rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce 
alebo v zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c/ ZP),

-  organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie 
činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, 
zmena právnej formy zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d/ ZP),

-  opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na 
ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e/ ZP).
d) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti 

v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových pred
pisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom 
jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady ( § 237 ods. 2 
a § 239 ZP)

Článok 17 
Záväzky odborovej organizácie

1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodr
žiavať sociálny zmier so zamestnávateľom v zmysle článku 12 tejto KZ.

2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situá
cii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamest
nancov.

3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich naj
vyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia 
záväzkov z kolektívnej zmluvy.

4. Odborová organizácia sa zaväzuje k súčinnosti so zamestnávateľom 
vo veciach využívania fondu pracovného času zamestnancov, vo veciach 
uplatňovania úsporných opatrení a v iných postupoch, ktoré zlepšujú hosjxi- 
dársky výsledok zamestnávateľa.

Článok 18
Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

1. Odborová organizácia sa zaväzuje prostredníctvom svojich základných 
organizácií vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou 
zhodnotiť minimálne 1 x do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti 
a úrovne BOZP vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu

3. Fakulty a právne subjekty sú povinné účelovo použiť nevyhnutnú časť 
finančných prostriedkov na zakúpenie ochranných pracovných prostriedkov 
proporcionálne k ich potrebám. Za uvedenie účelovosti v ročnom rozpise 
rozpočtových prostriedkov zodpovedá kvestorka UK.

Článok 19 
Starostlivost o zdravie

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje: poskytnúť formou prenájmu priestory pre 
2 všeobecné a 1 stomatologickú ambulanciu, pričom zmluvne zabezpečí 
prednostnú liečebno-preventívnu starostlivosť zamestnancom UK.

Článok 20
Rekreačná starostlivost a starostlivost o deti zamestnancov

1. Odborová organizácia v súčinnosti s Centrom hospodárskych činností 
(CHČ) vypracuje RP rozdeíovník miest pre súčasti UK za všetky UVZ, ktoré 
budú k dispozícii pre prázdninové rekreácie a zabezpečí v rámci využíva
nia vlastných i prenajatých rekreačných zariadení organizovanie doplnkovej 
rekreácie v čase hlavných i vedľajších prázdnin.

2. Zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou podľa konkrét
nych podmienok a možností zabezpečí pre zamestnancov, ich rodinných 
príslušníkov a dôchodcov -  bývalých zamestnancov, rekreáciu vrátane det
skej v súlade s vnútro organizačnými zásadami.

3. Zamestnávateľ umožní pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 
využívanie telovýchovných a športových zariadení UK v čase mimo vyu
čovacej činnosti a požičiavanie športového materiálu za úplatu.

4. Zamestnávateľ umožní jednotlivým odborovým organizáciám na UK 
využívať pri organizovaní zájazdov a rekreačnej starostlivosti autobusy 
UK za úhradu prevádzkových nákladov.

Článok 21 
Stravovanie

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamest
nancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce 
zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti 
s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného 
teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zme
ny vo vlastnom zariadení. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje 
výkon práce dlhší ako % ustanoveného denného pracovného času Stra
vovanie v stravovacom zariadení u iného zamestnávateľa äebo prostred
níctvom právnickej osoby je možné len v tom prípade, ak zamestnávateľ 
nemôže poskytnúť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení. Výber 
dodávateľa stravovacích služieb sa uskutoční v súlade s platnými predpismi 
o verejnom obstarávaní. Zamestnávateľ výnimočne poskytne zamestnan
com finančný príspevok na stravovanie, ak nemôže zabezpečiť inou formou 
stravovanie. Príspevok na stravovanie bude vychádzať zo spriemerované- 
ho príspevku poskytovaného zamestnancom, ktori sa stravujú v stravova
cích zariadeniach UK.

3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozjoočtu zamestnávateľa 
sumou vo výške 55 % hodnoty jedla vykalkulovaného v študentských je
dálňach UK, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pn pra
covnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách 
č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4. Zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch umožniť stravovanie 
zamestnancov v diétnej jedálni a pnspievaf im do rovnakej výšky ako ostat
ným zamestnancom.

Článok 22 
Starostlivosť o bývanie

1. Zamestnávateľ jx>kiaľ spravuje byty vo svojej pôsobnosti, sa zaväzuje 
informovať odborovú organizáciu o obsadení služobných bytov a oprávne
nosti ich užívania.

2. Zamestnávateľ vyčlení po dohode s Komisiou pre študentské domovy 
a ubytovanie zo svojej ubytovacej kapacity v ŠD miesta na ubytovanie mla
dých pracovníkov UK, najmä študentov doktorandského štúdia a asistentov 
piodľa požiadaviek súčastí

Článok 23 
Starostlivosť o kvalifikáciu

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamest
nancov, prípadne jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli za
mestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné 
dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekono
mické zabezpečenie podľa platných predpisov.

Článok 24 
Iná starostlivosť

1. V rámci prevádzkových možností zamestnávateľ môže umožniť pou
žitie priestorov a zariadení ŠJ a ŠD zamestnancom pri ich významných 
rodinných udalostiach (okrúhle životné jubileá, svadby a pod.) a výborom 
ZO jednotlivých fakúlt pri organizácii niektorých podujatí (stretnutie s dô
chodcami, vianočné posedenie).

Článok 25 
Sociálny fond

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje na
sledovne: Celkový prídel do sociálneho fondu tvorený povinným pndelom 
je vo výške 1.0 % a dalším prídelom vo výške 0.05 % zo súhrnu funkčných 
platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za bežný rok.

2. Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria súčasti univerzity 
a sú uvedené v špecifických doplnkoch.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 26 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov 
a práv vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy, a to polročne formou písom
ného protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy do 15 októbra 
tohto roka a do 15. mája v nasledujúcom roku

2. Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch Každá zo zmluvných 
strán obdrží po dvoch piodpísaných exemplároch

3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kolektívnu zmluvu prečítal súhla
sia s jej obsahom a na znak toho podpisujú.

V Bratislave dňa 14. 4. 2004
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Minister školstva SR udelil medaily sv. Gorazda za rok 2004
Pri príležitosti celoštátnych osláv Dňa učiteľov, ktoré sa konali 29. marca 2004 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre, ocenil m inister školstva SR 

Martin Fronc 43 pedagógov Pamätnými listami a medailami sv. Gorazda. Tento rok bola medzi ocenenými za výskum intelektovo nadaných detí 
aj odborná asistentka MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., pracuje ako odborná asistentka na 
Fyziologickom ústave LF UK. Opakovane je vedúca riešiteľského kolektívu 
grantovej úlohy, v rámci ktorej sa venuje neuro-endokrino-psychológii. 
Zaoberá sa sledovaním hladiny slinného testosterónu a kognitívnych funk
cií a jej univerzitné prednášky už viac rokov patria k najnavštevovanejším. 
Vedie skupinu študentov v rámci ŠVOČ, ktorí sa na Fakultnej konferencii 
ŠVOČ LF UK roku 2000 umiestnili na prvých miestach. V roku 2000 získala 
Cenu Mensa Education and Research Foundation a Mensa International 
Limited (Texas), ktoré vyhlasujú každoročne súťaž Awards for Excellence 
in Research. V tomto roku získala Malú medailu sv. Gorazda, ktorú udeľuje 
minister školstva SR. Využili sme túto príležitosť a požiadali MUDr. Ostatní- 
kovu o rozhovor.

M. Bernadič: V roku 2000 ste získali Cenu Mensa Education and 
Research Foundation v sútaži Awards for Excellence in Research v USA. 
M ohli by ste prib líž iť výsledky Vaše] práce, ktorá bo li podkladom  pre 
takéto medzinárodné ocenenie?

D. Ostatníková: Nie je to len moje ocenenie, je to ocenenie slovenskej 
vedy v oblasti výskumu inteligencie a mňa osobne teší, že sme aj v pod
mienkach, aké sú u nás pre vedu vytvorené, schopní robiť vedecký výskum 
na svetovej úrovni.

Pn tvorbe koncepcie výskumného projektu v roku 1993 sme vychádzali 
z údajov zahraničných vedeckých tímov o vzťahu testosterónu ku kognitív- 
nym schopnostiam človeka. Kecfže práve v čase pripravy projektu začali 
v Bratislave fungovať experimentálne triedy pre mimoriadne nadané deti, 
začali sme sa zaujímať o biologicko-hormonálne základy ich nadpriemer
ného intelektu. Vstúpili sme do novej, neprebádanej oblasti. Po piatich ro
koch trvania našej longitudinálnej štúdie sme zistili signifikantně nižšie 
koncentrácie testosterónu u nadaných detí predpubertálneho veku v porov
naní s rovnako starými deťmi bežnej populácie. Tieto originálne zistenia 
sme publikovali v odbornom časopise High Ability Studies, ktorý sa špe
cializuje na problematiku intelektového nadania, a práve táto publikácia 
nám vyslúžila toto ocenenie.

M. B.: O intelektovom nadaní sa hovorí pomerne málo. M ohli by ste 
ho stručne charakterizovať?

D. O.: Inteligenciu si väčšina z nás spája so schopnosťou abstraktného 
myslenia a riešenia problémov. Hoci sa dnes objavujú aj iné koncepcie in
teligencie, napnVIad emocionálna, sociálna či praktická, zostáva schopnosť 
nazerania na zákonitosti a problémy okolitého sveta a hľadanie a nachá
dzanie ich riešenia stále doménou ľudskej inteligencie. Dnes už nikto ne
pochybuje o tom, že inteligencia vymedzuje schopnosti jedinca nadobudnúť 
určitý stupeň poznania, pričom značnú zásluhu na tom majú gény a s nimi 
súvisiace biologické príčiny.

M.B.: Na ktoré aspekty sa sústreďuje školská práca s nadpriemerne 
intelektovo nadanými deťmi?

D. O.: To závisí od toho, či je dieťa v integrovanej forme (v bežných 
triedach spolu so žiakmi priemernej inteligencie), alebo v segregovanej 
forme (v špeciálnych triedach pre nadpriemerne nadané deti) vzdelávania. 
V Bratislave zriadilo MŠ SR prvú školu pre mimoriadne nadané deti v roku 
1998. Neskôr postupne vznikali aj špeciálne triedy pre nadané deti v rámci 
základných škôl vo viacerých mestách Slovenska. V zásade sa však pri 
vzdelávaní nadaných detí uplatňujú dva pristupy: akcelerácia a obohatenie. 
Teda kvantitatívne (rýchlejšie osvojovanie si učiva) a kvalitatívne (rozšírenie, 
prehĺbenie učiva) odlišné prístupy.

M. B.: Mohli by ste štatisticky vyjádřit zloženie bežne] populácie 
z hľadiska intelektového nadania?

D. O.: Od spracovania prvých testov na meranie inteligencie človeka 
pred cca 100 rokmi sa inteligencia u 95 % ľudských jedincov pohybuje 
v škále, ktorú tvorí Gaussova krivka s priemernou hodnotou 100 a dvoma 
štandardnými odchýlkami od tejto hodnoty na každú stranu. Ostatní tvoria 
extrémy s vysoko nadpriemernou inteligenciou (IQ nad 130) alebo vysoko 
podpriemernou inteligenciou (IQ pod 70).

M. B.: Pracujete s intelektovo nadanými deťmi. Ako by ste Ich cha
rakterizovali?

D. O.: Už v útlom veku sa nadanie dieťaťa prejavuje napríklad menšou 
potrebou spánku, rýchlejším motorickým vývinom, zvedavosťou a skorým 
záujmom o knihy, písmená, čítanie. Postupne sa z nadaného dieťaťa vyvíja 
myslením nezávislá a nekonformná bytosť s vlastnými názormi, originálna, 
nápaditá v myslení aj vo vyjadrovaní svojich myšlienok. Nadané deti ne
majú rady mechanicky sa opakujúce činnosti, majú sklon k perfekciomz- 
mu. Nemajú veľa pnateľov, sú nespoločenskí, obľubujú skôr spoločnosť kníh, 
encyklopédií, počítačov. Väčšinou málo dôverujú svojim vlastným schopnos
tiam a potrebujú veľa povzbudzovania, lebo sú to veľmi citliví ľudia.

M. B.: Prenáša sa intelektové nadanie z detstva do dospelosti? Je 
intelektové nadanie základom úspechu v dospelosti?

D. O.: Nedá sa predpovedať život a úspešnosť žiadneho človeka, preto sa 
nedá s istotou predpovedať ani úspech u nadaných. Jedno je však isté 
vysoká inteligencia nezaručuje plné rozvinutie potenciálu v dospelosti, am 
úspešnosť nositeľa tohto potenciálu. Sú to práve osobnostné charakteris
tiky. ktoré tvoria predpoklad pre úspech Myslím tým kreativitu, komunika
tívnosť, flexibilitu, empatiu.

Žiaľ. nadané deti sa mnohokrát práve nesprávnym prístupom k nim zo 
svojho nadania .vyliečia“ a zaradia sa medzi pnememých ľudí Nadané deti 
ktoré sa nemusia dočkať naplnenia svojho nadania v dospelosti, sú napri 
klad tie. ktoré rodičia pnvefmi .tlačia“ do extrémnych výkonov veľmi úz
kostlivo sa starajú o ich vývin a zasahujú doň svojimi predstavami Zvlášť 
vysoko nadpriemerné dievčatá majú často snahu skrývať svoie nadanie 
aby sa mohli zaradif medzi rovesníkov, aby nevyčnievali z priemeru a ne
cítili sa také osamelé A je to práve ich mimoriadna inteligencia, ktorá im 
v tom maskovaní pomáha.

M. B.: Ktoré poznatky vedy by ste označili za rozhodujúce pri výsku
me intelektového nadania?

D. O.: Za rozhodujúce pokladám zistenie, že nadané deti sa rodia s aty 
pickými mozgovými štruktúrami, ktoré su do značnej miery produktom 
génov a dôsledkom vptyvu pohlavných hormónov počas života každého 
jedinca Pohlavné hormóny z nás robia na prvý pohľad jedincov dvoch 
odlišných pohlaví Užasne je však zistenie že už dávno pred narodením 
tieto hormóny v závislosti od koncentrácie organizujú mozgové itr„»tury 
a neurónové okruhy s následnými vplyvmi na správanie a myslenie neskôr 
v detstve a dospelosti. V puberte a v dospelosti hladiny pohlavných hormó
nov aktivujú předpřipravené okruhy v mozgu a uschopňujú človeka na vý
kon v určitých špecifických kognitívnych schopnostiach.

M. B.: V poslednom čase sa hovorí o vplyve genetických faktorov na 
intelektové nadanie.

D.O.: Na inteligenciu človeka vplýva mnoho faktorov prostredia (rovnako 
ako na ňu vplýva mnoho génov), z ktorých každý osve má relatívne malý 
vplyv. Je známe, že prostredie, najmä nevyhovujúce, môže maf značný úči
nok na extrémy v inteligencii. Už prenatálně prostredie, teda vplyvy, ktoré 
na dieťa pôsobia počas vnútromaternicového vývinu, významnou mierou 
vplývajú na dozretie mozgových štruktúr, a teda aj na schopnosť mozgu 
uplatniť zdedené gény. Gény do značnej miery určujú aj záujem dieťaťa 
o kognitivně oblasti, mám na mysli tiež výber literatúry, filmov, či iných spô
sobov trávenia voľného času. Zrejme sa musíme konečne zmierif so skutoč
nosťou, že už malé deti sa líšia v schopnostiach učiť sa a poznávať kvôli 
odlišnej genetickej výbave a nielen kvôli neschopnosti učiteľov niečo ich 
naučiť.

M. B.: Vo Vašich vedeckých prácach sledu]ete vplyv pohlavných  
horm ónov na kognitivně funkcie mozgu. Môžete nám prib líž iť ciele 
a niektoré výsledky Vaše] výskumné/  úlohy?

D. O.: O zistení nižších testosterónových hladín v slinách nadaných deti 
som už hovorila. V ostatnom období bolo pre nás najzaujímavejšie ziste
nie nižších hladín testosterónu u populácie chlapcov s podpriemernou in
teligenciou v porovnaní s chlapcami priemernej inteligencie Z toho podľa
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našej hypotézy vyplýva isté približovanie sa oboch pólov Gaussovej krivky 
inteligencie v hormonálnych parametroch, ktoré nesú so sebou istú príklon- 
nosť v oblasti emocionálnej a sociálnej. Okrem sledovania hladín testo- 
sterónu vo vzťahu k inteligencii sledujeme aj výskyt alergie a ľavorukosti 
u nadpriemerne nadaných. Je zaujímavé, že nadané deti sú menej pravo
ruké ako deti bežnej populácie, najmä ak hodnotíme iné činnosti ako sú 
písanie a kreslenie (napr. hádzanie kameňom, držanie zubnej kefky a pod.). 
Nadaní chlapci sú významne viac postihnutí alergickými ochoreniami ako 
ich rovesníci s priemernou inteligenciou. V ostatnom období prechádza 
súbor nami sledovaných detí v longitudinálnej štúdii pubertou, podlá pred
bežných výsledkov očakávame u nich rozdielny vek nástupu telesného 
dozrievania. Okrem výskumu biologických základov intelektového nadania 
sledujeme vplyv kolísania hladín v rámci biologických rytmov na priesto
rové schopnosti dospelých ľudí oboch pohlaví. Za zmienku azda stojí 
zistenie lepších priestorových schopností u mladých mužov s nižšími hla
dinami endogénneho testosterónu (v rámci normálneho rozpätia) a u žien 
s vyššími hladinami testosterónu (v rámci ich fyziologického rozpätia). 
V najnovšej štúdii, do ktorej sme ako probandov získali viac ako 80 štu
dentov rôznych fakúlt UK, sledujeme účinky konzumácie sójových bôbov 
na výživové a kognitivně parametre u oboch pohlaví. Prvé výsledky nazna
čujú zaujímavé zistenia.

M. B.: Významným faktorom stále ostávajú často nedocenené psycho
sociálně vplyvy. Je známe, že p rostred ie  môže ovplyvňovať inteligen
ciu. Ako vzájomne súvisia genetické, neurohumorálne a psychosociálně 
faktory v tejto oblasti?

D. O.: Vývin človeka v jeho vyšších mozgových funkciách je nepochybne 
ovplyvnený génmi aj prostredím, dnes sa uznáva asi 50 percentný podiel 
oboch zložiek. Je tiež pravda, že kým prostredie svoj vplyv na zdedené vlast
nosti a schopnosti uplatňuje v skorých ontogenetických štádiách, gény sa 
viac uplatňujú v neskorších obdobiach života, kedy mozgová kôra stráca 
svoju plasticitu. Z toho vyplýva, že prostredie, v ktorom diefa vyrastá, má 
velkú šancu „vylepšit" zdedené dispozície. Niektorí odborníci tvrdia, že vplyv 
rodinného prostredia na rozvoj intelektových schopností sa stráca už oko
lo 20. roku veku. No a hormóny, ako poslovia génov, majú v tomto triu veľmi 
dôležitú úlohu, čo dokazujú štúdie sledujúce vztah znižovania mentálnych 
výkonov u ľudí so zníženými hladinami pohlavných hormónov po meno
pauze a andropauze.

M. B.: Ako by ste charakterizovali vplyv a možnosti školskej výchovy 
na rozvoj inteligencie?

D. O.: Škola má nepochybný vplyv na rozvoj inteligencie diefafa. Realita 
je však taká. že nezávisle na tom, kolko sa deti učia, ako skoro so vzdelaním 
začnú a akých majú učiteľov, váčšina z nich nemôže dosiahnuf úroveň 
schopností mimoriadne nadaného diefafa. Nadané deti sa učia rady a in

tenzívne. Je to práve ich nadpriemerná inteligencia, ktorá ich vedie k inte
lektuálnej práci. Ich motivácia učif sa a poznávat je výsledkom nadprieme
rného nadania, nie príčinou. Nadané deti nepotrebujú veľa inštrukcií a opa
kovania, objavujú zákonitostí a súvislosti okolitých javov samy a spôsobom, 
ktorý nie je zaužívaný.

Zrejme sa musíme konečne zmieriť so skutočnosťou, že už malé detí sa 
líšia v schopnostiach učif sa a poznávat kvôli odlišnej genetickej výbave 
a nielen kvôli neschopností učiteľov niečo ich naučiť. Myslím si, že z hľa
diska výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných detí je dôležité, aby mal 
rodič nadaného diefafa možnost volby, teda aby školský systém poskytoval 
segregované vzdelávanie pre tých, ktorým táto forma vyhovuje a tiež po
skytoval možnosť primeraného intelektového rastu v integrovaných formách 
vzdelávania.

M. B.: Väčšina intelektovo nadaných detí nikdy nedosiahne úplné 
rozvinutie svojho talentu. V m inu losti to bolo obrazom nevšímavosti 
k špecifickým  potrebám týchto deti, v súčasnosti je  to obrazom ne
schopnosti školského systému prispôsobiť sa ich potrebám. Je možné 
odstrániť, alebo lepšie povedané napravit tento nedostatok?

D. O.: Osobne si myslím, že systém vzdelávania u nás v ostatných ro
koch pociťuje vo všeobecnosti nedostatok profesionálne aj morálne kvalit
ných učiteľov. Preto treba pracovat na zlepšení prípravy budúcich peda
gógov a tiež vyškoliť špeciálnych pedagógov pre vzdelávanie nadaných. 
Prvé lastovičky už sú, máme mladých pedagógov, ktorí publikujú práce 
s najnovšími poznatkami o vzdelávaní nadaných. Okrem toho je potrebné 
hovoriť o nadaných, o ich mimoriadnych schopnostiach, ale aj slabostiach 
a potrebách. Tomu napomáha aj Nadácia da Vinei, ktorá vznikla práve 
preto, aby mimoriadne nadané deti zviditeľňovala, a aby podporila výskum 
inteligencie a intelektového nadania. Som presvedčená, že tretie tisícročie 
predkladá spoločnosti intelektuálne náročné úlohy a výzvy a s tými sa 
dokážeme vysporiadaf len vtedy, ked si inteligentných ľudí budeme vážiť 
a vytvárať im už v detstve podmienky pre rast ich intelektového potenciálu 
Ja osobne verím, že to dokážeme.

Na záver tohto rozhovoru si dovoľujeme odcitovať výňatok z dakovného 
pnhovoru MUDr. Ostatníkovej, ktorý v mene všetkých ocenených predniesla 
na záver slávnosti. „Sv. Gorazd patril k najlepším žiakom a neskôr i spolu
pracovníkom sv. Metoda, ktorý ho poveríl vedením velkomoravského učilišta. 
Bola to prvá vysoká škola na našom území a v súčasnom chápaní bol pra
vé sv. Gorazd je j prvým rektorom. Ked sa sv. Metoda na sklonku jeho života 
v roku 885 spýtali, kto má byt nástupcom na jeho učiteľskom úrade, ukazai 
na učeníka menom Gorazd so slovami, ktoré sa dodnes zachovali: Tento \e 
Vašej zeme slobodný muž. vyučený dobre v latinských knihách a pravoverný ‘

Rozhovor pripravil V Bemadič

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej prírode 
profesorovi Miroslavovi Ferenčíkovi

Za vynikajúce vedecké výsledky, za rozvoj a popularizáciu slovenskej imunológie, imunochémie a biochémie udelila Nadácia Matice Slovenskej 
dňa 26. 3. 2004 Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej prírode profesorovi Miroslavovi Ferenčíkovi. Pri tejto príležitosti chceme 
pánu profesorovi zablahoželať a stručne představit jeho doterajšie dielo.

Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc., obhájil dok
torskú dizertačnú prácu v biologických vedách 
v r. 1984 na Univerzite Komenského v Bratislave. 
Roku 1988 sa na Lekárskej fakulte UK habilitoval 
pre odbor „biochémia“ a v roku 1991 bol menova
ný profesorom z odborov „imunológia a imuno- 
chémia“ . V rokoch 1976 -  1977 bol na dlhodo
bých zahraničných pobytoch v USA (American 
University, Washington DC, North Carolina Uni
versity, Chapel Hill, NC a Yale University, New 
Haven, CT). Prof. Miroslav Ferenčík prednáša na 
LF UK predmet „imunológia“ , v minulosti predná
šal „inltinológiu“ a „imunochémiu“ aj študentom 
Prírodovedeckej fakulty UK a Chemickej fakulty 
STU. Bol školiteľom ašpirantov a doktorandov, 
z ktorých 17 získalo hodnosť CSc. alebo PhD.

Nemalú časť svojej pedagogickej aktivity veno
val písaniu vysokoškolských učebníc a príručiek. 
Je autorom alebo spoluautorom 19 vysokoškol
ských učebníc, z ktorých „Biochémia" vyšla už 
v šiestich vydaniach a napríklad „Imunológia“ 
vyšla za posledných 7 rokov nielen dvakrát v slo
venčine, ale aj v angličtine, češtine, španielčine, 
nemčine a pripravuje sa vydanie vo francúzštine, 
portugalčine a taliančine. Okrem toho je autorom 
alebo spoluautorom ďalších 9 zahraničných 
a 15 domácich monografií z odborov imunoché- 
mia, imunológia a biochémia, ako aj 9 kapitol 
v zahraničných a 49 kapitol v domácich mono

grafiách a učebniciach. Viaceré z týchto titulov 
patria nielen medzi prvé monografie v danej oblas
ti vydané v slovenskom jazyku, ale aj medzi prvé 
monografie napísané slovenskými autormi.

Medzi najdôležitejšie vedecké výsledky prof. 
Ferenčika patrí zistenie, že príčinou intoxikácií ľudí 
mäsom z niektorých morských rýb je histamín, 
ktorý vzniká pri ich nedostatočnom zmrazení de- 
karboxyláciou histidínu pôsobením kontaminujú
cich baktérií, objasnenie mechanizmu limitovanej 
proteolýzy proteínových antigénov lyzozómovými 
enzýmami leukocytov, objasnenie antimikróbne- 
ho a cytotoxického pôsobenia reaktívnych foriem 
kyslíka vznikajúcich v profesionálnych fagocytoch. 
osobitne v neutrofiloch, experimentálne dôkazy 
o imunotoxickom pôsobení viacerých amfifilných 
detergentov, ktoré sú súčasťou rôznych čistia
cich prostriedkov vrátane zubných pást, zistenie 
mechanizmu, ktorým glukány a probiotiká. najmä 
baktérie mliečneho kysnutia pôsobia stimulačne 
na imunitný systém a vymedzenie niektorých vzá
jomných vzťahov medzi imunitným a neuroen- 
dokrinným systémom. V súčasnosti sa zaobera 
najmä štúdiom neuroimunologických zmien pri 
prionózach, chorobách vyvolaných prónmi a pn 
Alzheimerovej chorobe.

Vedecké výsledky publikoval formou 173 pô
vodných prác v recenzovaných časopisoch 
(54 v Current Contens). Na tieto prace získal do

teraz 456 citačných ohlasov, z nich 352 podľa 
Scientific Citation Index. Niektoré z týchto vý
sledkov sa stali podkladom pre viaceré patenty 
(výrobné podniky v SR a ČR, funkčné potraviny 
a doplnkové výživové prípravky). Prof. Ferenčík 
je zakladajúci člen a neskôr predseda Akade
mického senátu UK. Bol členom Vedeckej rady 
UK, LF UK a členom Vedeckej rady Ústavu pre
ventívneho lekárstva v Bratislave. Pracoval aj ako 
predseda grantovej agentúry VEGA, člen vedec
kého kolégia molekulovej biológie SAV, člen 
Komisie pre lekárske vedy MZ SR. v Čs. imuno
logickej spoločnosti pn ČSAV zastaval funkciu 
podpredsedu. V súčasnosti je predsedom Vedec
kej rady' Neuroimunologického ústavu SAV. čle
nom Správnej rady Školy zdravotníckych mana
žérov Jazykového centra UK a predsedom Slo
venskej imunologickej spoločnosti pn SAV. Je 
čestným členom Československej m ikrobiolo
gickej spoločnosti. Slovenskej spoločnosti pre 
biochémiu a molekulárnu biológiu a Slovenskej 
spoločnosti alergológie a klinickej imunologie 

Za svoju prácu získal Zlatú medailu SAV (za 
rozvoj biológie). Zlatu medailu UK a Zlatu meda- 
lu LF UK, Pamätnú medailu J, E. Purkyné, Pa
mätnú medailu FiF UK a LF MU v Brne a rxekolko 
cien a prémií Slovenského literárneho fondu za 
knižné publikácie.

Marian Bemadič

11



Prejav prof. André GOFFEAUA, profesora Katolíckej univerzity v Louvain, 
pri udeľovaní čestného doktorátu UK dňa 17. marca 2004

Vaša magnificencia, vaše honorability, vaše spektability,
moji milí kolegovia, priatelia a študenti,

každý ľudský život obsahuje neočakávané sklamania a smutné chvíle. 
Dnes však prišla moja šťastná chvíľa. V predvečer pripojenia sa Slovenska 
k Európskej únii som dojatý, že stojím tu, v Aule Univerzity Komenského, 
26 rokov po mojej prvej návšteve u mladého vedca Júliusa Šubíka, ktorý 
izoloval dôležité nové mutanty kvasiniek rezistentné voči antifungálnemu 
antibiotiku mucidínu. Tá vtedajšia návšteva bola deprimujúca, pretože sa 
ukázalo, že Júliusa poslali do exilu na Výskumný ústav potravinársky a ne
mohol pokračovať v skúmaní mutantov rezistentných na mucidín. Nasledo
vali však dalšie návštevy, počas ktorých som stretol Jordana Kolarova 
a dalších bývalých študentov Ladislava Kováča. Komunistický režim zrušil 
ich laboratórium, ktoré priťahovalo pozornosť zahraničia priekopníckou prá
cou v oblasti biochemickej genetiky, využívajúcej bunky kvasiniek. Nikdy 
nezabudnem na svoju návštevu Ladislava Kováča, ktorého vyhnali do psy- 
chiatnckej nemocnice v Pezinku, kde pracoval v malom laboratóriu, ktorého 
jediným postrojovým vybavením bol spektrofometer. Pacienti sa vyhrievali 
na slnku v záhrade. Laco presunul svoj záujem z biochemického a genetic
kého štúdia mitochondriálnych mutantov kvasiniek na ireverzibilnú (nevrat
nú) termodynamiku, ktorú sa pokúšal aplikovať na štúdium správania sa 
ľudí. Zobral ma na dlhú prechádzku do lesa, počas ktorej vyjadril svoie 
sklamanie z režimu, svoj pesimizmus týkajúci sa budúcnosti a svoje roz
hodnutie neopustiť svoju vlasť. Poveril ma poslaním, aby som informoval 
západnú vedeckú komunitu o tom, čo sa deje s vedou na východnej 
strane ideologickej bariéry, ktorá rozdeľovala Európu. Ani on ani ja by sme 
sa neboli odvážili snívať o prevratných zmenách, ktoré prinieslo nasledujúce 
štvrťstoročie vdaka nekontrolovateľnej a podľa zákonov nevratnej termody
namiky nepredvídateľnej sociálnej sile, niekedy zvanej osud.

Aká bola pred 25 rokmi pravdepodobnosť, ktorú milý Laco vtedy odha
doval. že sa stretneme na dnešnej slávnosti, a komu a čomu musím za to 
podakovať -  bohyni Európe alebo skromnému sluhovi ľudstva zvanému 
kvasinky?

V nedávnom vydaní jedného z najdôležitejších vedeckých časopisov Science 
sa tvrdí, že úspešní vedci majú spoločné vlastnosti: sú veľmi ambiciózni, 
vytrvalo súťaživí a veľmi sebaistí Sú posadnutí svojím vedeckým výskumom 
a majú malý záujem o iné činnosti. Nesúhlasím celkom s týmto názorom, 
neberie totiž do úvahy, že niektorí vedci niekedy prejavujú aj nesebecké 
vlastnosti, ktoré môžu byť prospešné len z dlhodobého hľadiska. Dokážu 
napríklad podporovať rozvoj komunity, s ktorou ich spája vášeň pochopiť 
špecifické problémy, ktoré sú pre zvyšok ľudstva zdanlivo bezvýznamné. 
Takmer nezávisle od mojej vôle ma okolnosti priviedli k tomu, že som sa 
začal venovať jednej z tých činností, ktorá spája úsilie vedcov na dosiah
nutie spoločného cieľa, o ktorom sú presvedčení, že by priniesol úžitok 
celej spoločnosti. Išlo o sekvenovanie genómu kvasiniek. Dokončilo sa 
v apríli 1996, to znamená, že už pred ôsmimi rokmi. Podieľalo sa na ňom 
641 vedcov z 96 laboratórií, z nich bolo 92 v Európe, 2 v USA, 1 v Kanade 
a 1 v Japonsku. Každé laboratórium sekvenovalo fragmenty DNA rozličných 
velkostí, od 10 do 500 000 párov báz, zhromaždených v 13 miliónoch párov 
báz, z ktorých pozostáva 16 chromozómov kvasinkového genómu. Bol to 
prvý eukaryotický genóm, ktorý mal byť sekvenovaný. Doteraz je to jediný 
eukaryotický genóm, ktorý je kompletný, obsahujúci všetky teloméry acen- 
toméry. Je to genóm s najlepšou anotáciou, a to vďaka práci, ktorú viac 
než 50 rokov vykonávala veľká komunita, pozostávajúca dnes z viac než 
6 000 molekulárnych genetikov študujúcich postupne asi 6 000 kvasinko
vých génov a génových produktov.

Pri spätnom pohľade môžeme identifikovat faktory, ktoré umožnili tento 
odvážny čin. Hlavným faktorom bola rozhodná podpora niekolkých úrad
níkov v Európskej komisii, ktorí pracovali v úzadí a dnes sú už v dôchod
ku. Fernand Van Hoeck, rastlinný fyziológ, riaditeľ Generálneho riaditeľstva 
vied o živote, Dreux de Nettancourt, rastlinný genetik, zodpovedný za bio
technologické programy a nedávno zosnulý Paolo Fasella, lekár -  enzymo- 
lóg, riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre vedecký výskum a rozvoj, DG12. 
Začiatkom sedemdesiatych rokov som viedol svoje laboratórium na Uni
verzite v Louvain la Neuve pri Bruseli, v ktorom sa študovali transportné 
ATPázy kvasiniek. Súčasne som zastával aj funkciu vedeckého úradníka 
v Európskej komisií, povereného začatím nových biologických vedecko
výskumných programov. Boli to pre Európu priekopnícke časy a ja som 
mal príležitosť sa zapojit, keď som v roku 1982 inicioval prvý biotechnolo
gický program, prvý program vedeckých štipendií, ktorý sa dnes volá 
Program Marie Curie. Napokon som začal so sekvenovaním prvého chro
mozómu, ktoré bolo kedy vôbec ukončené. Uskutočnili ho Steve Oliver, 
John Sgouros, ja a 145 európskych vedcov a jeho výsledky boli publiko
vané v roku 1992. Ukázalo sa, že efektívne sekvenovanie genómov sa dá 
uskutočnif za účasti .vidieckeho priemyslu“ , do detailov som rozpracoval 
spoluprácu s mnohými malými laboratóriami a umožnil im tak sekvenovaf 
malé fragmenty DNA. Po sekvenovaní chromozómu III nasledovalo v ďal
ších štyroch rokoch rýchle sekvenovanie 15 ostatných chromozómov 
kvasiniek. Príspevok a podpora EÚ bolí veľmi dôležité, EÚ poskytla asi

25 miliónov ECU 92 európskym laboratóriám, ktoré sekvenovali viac než 
70 percent genómu kvasiniek.

Po technickej stránke bola významným faktorom dostupnosť organizo
vaných chromozómových knižníc, ktoré priekopnícky založili Američania 
Carroll Newlon a Maynard Olson spolu s Európanmi Bernardom Dujonom, 
Horstom Feldmannom, Petrom Philippsenom a Jorgom Hoheiselom. Do
konca aj po nedávnom zdokonalení vďaka „shot gun“ prístupu Craiga Ven- 
tera a jeho kolegov, je dostupnosť vhodných a prekrývajúcich sa knižníc 
DNA všeobecne limitujúcim faktorom pre mnohé operácie sekvenovania 
genómu. Výskum kvasiniek nesmierne uľahčilo extenzívne genetické ma
povanie, ktoré začiatkom päťdesiatych rokov inicioval Lindegren, a ďalei 
v ňom pokračoval Bob Mortimer

Ďalším dôležitým faktorom bola nadšená podpora mnohých, i keď nie 
všetkých európskych vedcov, vrátane čestného doktora Univerzity Komen
ského Piotra Slonimského, ktorá kontrastovala s veľmi skeptickým, dokon
ca nepriateľským postojom väčšiny našich amerických kolegov

Sekvenovanie kvasinkového chromozómu III odhalilo velkost našich ne
znalostí v biológii Skutočne -  v jednej z pomerne jednoduchých a najlep
šie preštudovaných buniek, v kvasinke Saccharomyces cerevtsiae malo viac 
než 60 percent génov a príslušných proteínov, rozlúštených systematic 
kým sekvenovaním chromozómu III, neznámu funkciu O dvanasf rokov 
neskôr stále ešte nepoznáme funkciu jedného tisíca z 5 700 kvasinkových 
proteínov.

Sekvenovanie chromozómu III predstavovalo akýsi prelom do obdobia 
často nazývaného genómová alebo post-genómová éra biológie Pre 
laickú verejnosť je dost prekvapivé, že a| vedci sledujú módu Niekedy to 
spiočíva len v používaní nových slov. ako napríklad nanotechnokjgia alebo 
biotechnológia, ktorými sa nahrádzajú staré poimy Častejšie viak ide o zo
všeobecnenie používania technických prístupov, napríklad takých, ktoré 
umožňujú genetické inžinierstvo Niekedy to súvisí s rozvoiom nových dis
ciplín. ako je napríklad molekulárna biológia Inokedy to odzrkadľuje upúti 
ňovanie dôležitých experimentálnych prístupov, ako napríklad tých ktoré 
vedú k štúdiu apoptózy. kmeňových buniek alebo onkogénov N«t pochyb
ností o tom. že a| genomika je módnou záležitosfou Potom vzniká otázka 
čo je nového v genomike čo je dôvodom nadšenei podpory toárych vedcov 
novinárov a štátnych úradníkov ktorí vypisujú strategické vedeckovysfcum 
ne rámcové programy a rozhodujú o financovaných prioritách. Mnohé grar, 
tové agentúry alebo organizátori kongresov skutočne genomiku používajú 
ako synonymum pre biológiu, genetiku alebo epidemiológiu, alebo pre tak
mer každý typ biomedicínskeho vedeckého výskumu. Stále si myslím, že 
jedným z najdôležitejších príspevkov genomiky je systematické sekveno
vanie velkých úsekov DNA, ktoré viedlo počas posledných ôsmich rokov 
k objavu stoviek tisíc nových génov a potom proteínov, o existencii ktorých 
sa nevedelo, a funkciu ktorých stále nepoznáme. V prípade mnohých orga
nizmov, ako napríklad pri niektorých patogénnych baktériách alebo nepre
skúmanej Archea. viedlo sekvenovanie ich genómov k získaniu takého 
množstva vedomostí o ich metabolizme a životnom štýle, než dosiahol za 
celé jedno storočie klasický biologický výskum živočíšnych a rastlinných 
druhov, na ktorom pracuje len asi tucet laboratórií. Dôležitá je tiež nová 
možnosť vyvinúf z úplnej genómovej sekvencie nové holistické prístupy, 
ktoré na rozdiel od tradičných redukcionistických prístupov identifikujú 
a charakterizujú všetky zložky bunky ako celok Takéto techniky sú typic
ké pre mikročipy DNA, analýzy proteómu a dvojhybridné analýzy, ktoré 
identifikujú všetky zložky buniek a ich interakcie. Z tohto hľadiska sú kva
sinky a ich genómové sekvencie veľmi dôležité. Skutočne takmer všetky glo
bálne genómové alebo meta-genómové nástroje boli vyvinuté a potvrdené 
využitím kvasiniek, tohto skromného sluhu ľudstva. Nepovažujem za príliš 
riskantné predpovedať, že úplná molekulárna definícia života sa najprv získa 
na jednej bunke, bunke pekárskych alebo pivovarských kvasiniek, a že táto 
znalosť bude absolútne nevyhnutným predpokladom pre úplnú definíciu 
250 typov buniek, ktoré vytvárajú Homo sapiens.

Ďalším dôležitým prínosom sekvenovania genómu kvasiniek je analýza 
evolúcie genómov v rôznych druhoch kvasiniek počas miliardy rokov 
Komparatívna genomika viacerých kvasinkových druhov nedávno ukázala, 
že evolúcia sa vždy začína skôr duplikáciou génov alebo blokov génov 
rôznymi mechanizmami, a nie mutáciami, prestavbou genómu alebo selek
ciou.

čo  nás čaká v budúcnosti? Ukázalo sa, že mnohé predpovede okrem 
niekolkých, ktoré napísal Jules Verne a obsahuje kniha „Tirrtin na Mesiaci", 
neboli správne. Predstavujem si, že kvasinky, nielen Saccharomyces cere- 
visiae, sa vdaka zdokonaleným redukcionistickým prístupom budú môcf 
používať na odhalenie mnohých základných molekulárnych mechanizmov 
života. Že všetky živočíšne a rastlinné druhy bude charakterizovaf sekven- 
cia ich genómu. Že každý človek bude mat genómové údaje vo svojom 
pase a že mnohé choroby ľudí sa budú daf vystopovať z ich genómu Že 
farmaceutické spoločnosti nesmierne zbohatnú. Že nové formy života budú 
vytvorené ďe novo obyčajnou syntézou DNA a že Homo sapiens strojná
sobí svoju múdrosť a šťastie, zastaví preľudňovaníe našej planéty a zmenší 
jej byrokraciu.
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Prvý čestný doktor Univerzity Komenského
Prvý čestný doktorát udelila Univerzita Komenského dňa 14. novembra 7928 Robertovi Williamovi Setonovi-Watsonovi (1879 -  1951), anglickému 

historikovi, zaoberajúcemu sa dejinami slovanských národov. Diplom neprevzal osobne, ale univerzita mu ho 5. decembra 7928 odovzdala 
prostredníctvom Vyslanectva ČSR v Londýne. K diplom u bo l pripojený a j osobný list rektora UK prof. A. Pražáka a dekana FiF UK prot. A. Kolára.

R. W. Seton-Watson navštívil Univerzitu Komen
ského v dňoch 23. až 29. mája 1928, aby tu usku
točnil niekolko prednášok.

Kto bo l Robert Wiliam Seton-Watson?
Robert Wiliam Seton-Watson sa narodil 20. au

gusta 1879 v Londýne, jeho rodičia boli Škóti. 
Priezvisko Seton-Watson vzniklo spojením dvoch 
rodov: matkinho (Seton) a otcovho (Watson). Na 
Slovensku bol známy aj ako Scotus Viator -  Škót
sky pútnik. V roku 1898 sa zapísal na New College 
v Oxforde, kde sa rozhodol věnovat histórii staré
ho kontinentu. Zimu v rokoch 1903 -  1094 strávil 
na Berlínskej univerzite, o rok neskôr na univerzite 
v Paríži, aby napokon v novembri 1905 začal 
svoj študijný pobyt na Viedenskej univerzite, kde 
sa začal špecializovať na dejiny Rakúsko-Uhorska.

Základné historické problémy, ktoré ovplyvnili 
vtedajšiu rakúsko-uhorskú politiku, zosumarizo- 
val v práci Budúcnosť Rakúsko-Uhorska, ktorá vy
šla v roku 1907. V rámci štúdia histórie Rakúska- 
Uhorska zaujalo osobitne Setona-Watsona riešenie 
národnostných otázok, a tak v roku 1907 navští
vil Bratislavu, Skalicu, Liptovský Mikuláš a ďalšie 
mestá, kde sa zoznámil s poprednými slovenskými 
činiteľmi. Koncom roka 1908 pod pseudonymom 
Scotus Viator vydal publikáciu Národnostná otáz
ka v Uhrách, v ktorej kriticky zhodnotil postavenie 
národnostných menšín v Uhorsku. V britskej tlači

mala publikácia priaznivý ohlas a Seton-Watson 
ňou získal povesť odborníka na strednú Európu 
a vdaka práci získal i doktorát na Oxfordskej uni
verzite.

Až do vypuknutia 1. svetovej vojny Seton-Watson 
bol pravidelným hosťom Slovenska, cestoval po 
Rakúsko-Uhorsku a publikoval mnoho kníh o ná
rodnostných konfliktoch na tomto území.

Na jeseň v roku 1914 sa zišiel v Holandsku 
s T. G. Masarykom a výsledkom ich rozhovorov 
bolo memorandum o samostatnej existencii Če
chov a Slovákov v spoločnom štáte -  Budúcnosť 
Čiech. Seton-Watson doručil memorandum an
glickej a francúzskej vláde i ruskému ministrovi 
zahraničných vecí.

V októbri 1916 založil Seton-Watson časopis 
Nová Európa, kde sa vytvoril priestor na publiko
vanie statí a článkov propagujúcich boj Slovákov 
a Čechov proti habsburskej monarchii. V tomto 
období spolupracoval so Štefanom Osuským, 
ktorý v roku 1916 pôsobil v Londýne a dodával 
mu články o etnických problémoch v Uhorsku. 
V tom istom roku sa stretol po prvý raz s M. R. Šte
fánikom v Paríži a druhý raz v roku 1918 na kon
grese národov Rakúsko-Uhorska v Ríme.

Prvá cesta Setona-Watsona f>o vojne na Slo
vensko bola spojená s účasfou na Štefánikovom 
pohrebe Po návrate do Londýna vydal knihu

s názvom Európa v prerode. V tom čase sa ha
bilitoval na londýnskej univerzite a v roku 1923 
sa stal profesorom histórie strednej Európy. Po
dieľal sa na založení a vydávaní slavistického zbor
níka The Slavonic Review (1922). V roku 1924 vy
šla jeho ďalšia kniha Nové Slovensko, v ktorej si 
všímal emancipačných snáh slovenského náro
da a podporoval koexistenciu Čechov a Slovákov 
v spoločnom štáte.

Záujem o krajiny strednej Európy sa premietli 
aj do jeho akademických aktivít, v r. 1915 sa 
pričinil o založenie školy slovanských štúdií na 
Kings College v Londýne, dnešná School of Sla
vonic and East European Studies (SSEES), Uni
versity College, London, založil a vydával časopis 
Slavonic Review. V r. 1945 bol vymenovaný za pro
fesora Čsl. štúdií na Oxfordskej univerzite, túto 
funkciu zastával až do odchodu do dôchodku 
v r. 1949.

Zdroje:
Csáder, V. a kol. História a súčasnosf Univerzity 
Komenského v Bratislave 7979 -  2000 Bratislava 
2000, s 80.
Fakty, 112003
School of Slavonic and East European Studies 
(SSEES) Library, University College London

Oh)

Univerzitný šport na Slovensku jubiluje
Ako Univerzita Komenského v Bratislave, tak aj vysokoškolský šport na Slovensku oslávi v tomto roku 85. výročie svojej činnosti. Oslavy 

jubilea vyvrcholia 7. júna 2004 počas otvorenia letnej časti Slovenskej univerziády 2004 v Nitre.

História slovenského akademického športu sa začala písať na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave, kde pedagógovia a študenti založili 27. júna 1919 
Univerzitný klub. Medzi zakladajúce športy patrili: atletika, basketbal, box, 
futbal, šerm, tenis a volejbal. V roku 1922 vznikla Akademická YMCA, kde 
pribudli ďalšie športy ako plávanie a o rok neskôr bola založená orga
nizácia s názvom Slovenský športový klub Univerzita. V roku 1928 sa tieto 
tri bratislavské akademické kluby zjednotili do Vysokoškolského športu 
Bratislava, ktorý mal okrem spomínaných športov aj ľadový hokej, lyžova
nie a stolný tenis.

Pod hlavičkou vysokoškolského športu sa postupne začali zakladať ďal
šie organizácie v iných univerzitných mestách. V 30-tych rokoch minulého 
storočia boli populárne stretnutia v univerzitných športoch Praha -  Brno -  
Bratislava a v povojnových rokoch bratislavské podujatie Univerzita -  Tech
nika najmä v atletike. Po roku 1948 sa v zjednotenej čs. telesnej výchove 
musel v kluboch používať názov Sokol, po ďalšej reorganizácii potom 
Slávia. Významný bol rok 1953. keď sa na vysokých školách vytvorili 
katedry telesnej výchovy a začali vznikať vysokoškolské telovýchovné 
jednoty s názvom Slávia. K najznámejším patrili Slávia UK Bratislava, STU 
Bratislava, TU Košice, UMB Banská Bystrica, ŽU Žilina, SPU Nitra a ďalšie, 
mnohé z nich s menšími úpravami názvov existujú dodnes. V rámci 
jednotnej telovýchovnej organizácie ČSZTV akademický šport reprezento
vala celoštátna Rada vysokoškolského športu.

Po federácii Československa sa v roku 1968 vytvoril samostatný Sloven
ský zväz vysokoškolského športu, z ktorého sa schválením názvu v štruk
túrach univerzitného športu vytvorila Slovenská asociácia univerzitného 
športu (SAUŠ). Predsedami tejto organizácie na Slovensku doteraz boli 
páni Milan Jarábek (1969 -  1971), Milan Tomaščín (1971 -  1973), Juraj 
Šamudovský (1973 -  1997), Ján Junger (1997 -  2001) a od roku 2001 pô
sobí terajší prezident Anton Znášik.

Po osamostatnení Slovenskej republiky sa v roku 1993 SAUŠ stala čle
nom Svetovej federácie univerzitného športu (FISU) a v roku 1999 členom 
Európskej asociácie univerzitného športu (EUSA). V komisiách FISU sa 
presadili aj predstavitelia SAUŠ, a to páni Ľudovít Komadel, Dušan Hamar, 
Martin Vallo, Milan Augustín či Jozef Liba.

Univerzitný šport na Slovensku organizoval mnoho vysokoškolských 
svetových podujatí, medzi najúspešnejšie patrili Svetové zimné univer

ziády vo Vysokých Tatrách v roku 1987 a 1999, Akademické majstrovstva 
sveta 1994 v hádzanej v Bratislave. Akademické majstrovstvá sveta vo vod
nom slalome a zjazde 2000 v Liptovskom Mikuláši i zasadnutie komisie 
UNIFIS 2002 v Bojniciach.

Naši akademickí športovci dosiahli na svetových univerziádach a aka
demických majstrovstvách sveta nemalé úspechy. Z tých. čo si vybojovali 
viacero najcennejších medailí, možno spromenúf bežcov na lyžiach Bato- 
ryho, Havrančíkovú a Baläžovú. plavkyňu Moravcovu, lyžiarov Jurka a Mi
lanové, biatlonistku Schwarzbacherovú, džudistu Kmáča. tenistu Zelenaya 
ale aj našich hokejistov. Celkove mä Slovensko zo svetových univerziád 
doteraz úctyhodných 56 medailí -  17 zlatých, 14 strieborných a 25 bron
zových, Tento krátky sumár výsledkov dáva predpoklady k úspešnej re
prezentácii akademického športu na domácich a svetových podujatiach

Dr. Anton Znášik
predseda Slovenskej asociácie univerzitného športu

m o r a v i
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Budovanie infraštruktúry NMR spektroskopie na Slovensku
Nepatrný magnetizmus atómových jadier nemá 

takmer žiadny vplyv na vlastnosti hmoty, ktoré 
vnímame našimi zmyslami. Napriek tomu nám 
v podobe Nukleárnej magnetickej rezonančnej 
spektroskopie (skratka NMR z anglického Nuclear 
Magnetic Resonance) poskytuje detailné informá
cie o svete atómov a molekúl nedosiahnuteľné 
žiadnou inou súčasnou metódou. Je to jedna 
z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich analytických metód 
a pokrok v nej dosiahnutý má výrazný vplyv na 
rozvoj mnohých oblastí prírodných vied počnúc 
fyzikou, cez materiálové vedy, chémiu, bioché
miu, farmaceutickú chémiu, potravinársku ché
miu, biológiu až po medicínu. Táto nedeštruktív
na metóda mapuje štruktúru molekúl a zisťuje, aký 
majú vzťah k iným molekulám. Nukleárna magne
tická rezonancia je ovplyvnená slabými interak
ciami atómových jadier s blízkym elektrónovým 
okolím, jadrami susedných atómov v molekule, 
ako aj atómovými jadrami susedných molekúl, 
dynamickými vlastnosťami molekúl a molekulárny
mi pohybmi v roztokoch aj v pevnej fáze. Informá
cie z NMR spektier umožňujú pochopiť podstatu 
mnohých fyzikálnych a chemických dejov. Z toho 
vyplýva široké spektrum aplikácií, ako je napriklad:
• určovanie štruktúry nových zlúčenín, priprave

ných syntézou alebo izolovaných z prírodných 
zdrojov,

• potvrdenie štruktúry zlúčenín bez potreby štan
dardov,

• určovanie čistoty zlúčenín,
• vývoj nových liečiv.
• navrhovanie nových syntetických materiálov,
• skúmanie proteínov a iných prírodných poly

mérov.
Obzvlášť intenzívne v posledných rokoch vzrastá 

využitie NMR spektroskopie pri určovaní terciár- 
nej a kvartérnej štruktúry proteínov, ktorú možno 
v súčasnosti určiť len dvomi metódami: NMR spek- 
troskopiou a róntgenovou kryštalografiou. NMR 
má pri určovaní štruktúry proteínov velkú výhodu 
vtom, že nie je potrebná kryštalizácia proteinu, 
ktorá je často veľmi ťažká a niekedy aj nemožná. 
Naviac, NMR poskytuje informácie o štruktúre pro
teínov v roztoku, čo je bližšie ich natívnemu stavu. 
NMR spektroskopiou možno určiť tvar malej mo
lekuly naviazanej na velkú molekulu, to pomáha 
pri zistení aktívnych miest enzýmov a pod.

NMR umožňuje neinvazívnym spôsobom zís
kavať vnútorné obrazy objektov. Najviac sa NMR 
zobrazovanie využíva v medicíne, no čoraz väčší 
význam nadobúda v oblasti materiálových vied.

O význame NMR svedčí aj počet nositeľov No
belovej ceny za objavy späté s magnetickou rezo
nanciou. Zoznam začína Isador I. Rabi, nositeľ 
Nobelovej ceny za fyziku v r. 1944, a to za obja
venie rezonančnej metódy pre pozorovanie mag
netických vlastností atómových jadier. Prvýkrát bol 
NMR jav pozorovaný v roku 1946, nezávisle dvo
ma vedeckými skupinami vedenými Felixom Blo- 
chom a Edwardom M. Purcellom, za čo im bola 
v r. 1952 udelená Nobelova cena za fyziku. Za 
rozvoj pulznej metódy NMR bola roku 1991 ude
lená Nobelova cena za chémiu Richardovi Ernsto
vi. Kurt Wúthrich zdieľa polovicu Nobelovej ceny 
za chémiu v r. 2002, pre vývoj NMR techník na 
určovanie 3D štruktúry bielkovín. Minuloročná No
belova cena za fyziológiu alebo medicínu patrí 
spoločne Paulovi C. Lauterburovi a Sir Petrovi 
Mansfieldovi pre ich prácu, ktorá viedla k zave
deniu magnetickej rezonancie v mediáne na zob
razovanie ľudských orgánov. Nepriamo s NMR 
súvisí aj minuloročná Nobelova cena za fyziku, 
zdieľaná Alexeijom A. Abrikosowom a Vitalijom L. 
Ginzburgom za príspevky k teórii II typu supra- 
vodičov, aké sa využívajú v NMR.

Napriek bežne zaužívanému významu slova 
.nukleárny", sa táto metóda nevztahuje k rádio
aktívnemu rozpadu. Nukleárny magnetizmus iba 
uvádza do súvisu vlastnosti jadier s bežným mag
netizmom ako ho poznáme. Nukleárny magne
tizmus atómu je mekolko tisíckrát slabší ako 
magnetizmus spojený s elektrónmi. Niektoré sta
bilné jadrá a aj niektoré rádioaktívne izotopy ma
jú nukleárny magnetizmus. Takmer všetky NMR

experimenty sa uskutočňujú so stabilnými izo
topmi (najčastejšie pozorovaným jadrom je vo
dík, taký, aký sa nachádza napnklad v molekule 
vody).

NMR jav zahŕňa interakciu atómových jadier 
umiestnených v laboratórnom magnetickom poli 
Jadrá sa v silnom magnetickom poli chovajú ako 
malé magnety, ich južné póly sa zorientujú k se
vernému pólu laboratórneho magnetu a pn absor
bovaní energie sa môžu .preklopiť“ do opačnej 
orientácie (južné póly k južnému pólu laboratór
neho magnetu). Moderný NMR spektrometer |e v 
podstate počítačom riadená rádiostanica s anté
nou umiestnenou v strede magnetu Jadrové di
póly vo vzorke sa usporiadajú pozdĺž magnetic
kého poľa a môžu absorbovať energiu a preklopiť 
sa z jednej orientácie do druhej a spáf, pričom 
vyžiaria absorbovanú energiu. Velkosf pôsobiace
ho magnetického poľa ovplyvňuje hlavne citlivosť 
merania. Dvojnásobné zvýšenie indukcie mag
netického poľa spôsobí až 16-násobné zníženie 
experimentálneho času potrebného na získanie 
spektra s rovnakou kvalitou. To je dôvodom pre 
využívanie čo najsilnejších magnetov, v súčasnosti 
sa prevažne využívajú supravodivé magnety chla
dené kvapalným héliom. Počítač riadi generova
nie a smerovanie pulzov rádiových vín do vzorky 
umiestnenej uprostred antény. Vzorka absorbuje 
časť pulzu a po nejakom čase znovu vyžiari rá
diový signál, ktorý je zosilnený prijímačom a ná
sledne spracovaný v pamäti počítača. Sila NMR 
metódy pochádza z toho, že jednotlivé jadrá sa 
nepatrne líšia frekvenciou, pri ktorej absorbujú 
rádiofrekvenčné žiarenie v závislosti na ich roz
dielnom molekulárnom okolí a chemických vaz
bách. Tento malý rozdiel (zvyčajne jeho velkost 
býva rádovo 1 časť z 109) nazývaný chemický po
sun nám spolu s dalšími parametrami, ako je 
plocha jednotlivých signálov, interakčné konštan
ty, NOE (Nukleárny Overhauserov Efekt) umož
ňuje určiť kompletnú trojrozmernú štruktúru mo
lekuly.

Kvalita spektrometrov sa posudzuje podľa dvoch 
kritérií: velkosti magnetického poľa spektrometra 
(tá sa väčšinou uvádza v odvodenej pracovnej 
frekvencii spektrometra) a kvality vybavenia elek
tronického zariadenia spektrometra.

Podľa velkosti magnetického poľa rozdeľujeme 
spektrometre na spektrometre:
• s nízkym poľom (pracovná frekvencia 200 -  

300 M Hz),
•  so štandardným poľom (pracovná frekvencia 

400 -  600 M Hz),
• s vysokým poľom (pracovná frekvencia 700 -  

900 MHz).
• Podľa kvality elektronického vybavenia rozdeľu

jeme spektrometre:
• spektrometre staršej generácie (zosilňovače trie

dy C, analógové spracovanie signálu).
• spektrometre novej generácie (lineárne zosil

ňovače, digitálne spracovanie signálu, gradien
ty magnetického poľa, software a zariadenie na 
automatickú prevádzku).
Spektrometre novej generácie môžu vykonávať 

nové typy NMR experimentov, ktoré rádovo (po

kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke) zvyšuiu výkon
nosť NMR spektrometrov.

O význame NMR spektroskopie nepochybne 
svedčí aj počet inštalovaných najnovších typov 
NMR spektrometrov a NMR laboratórií, a to na
priek veľkej ekonomickej náročnosti tejto techm 
ky. V susednej Ceskei republike bolo za posled
ných 10 rokov zriadených alebo obnovených tak 
mer 30 NMR laboratórií vybavených modernými 
spektrometrami 

Súčasný stav v NMR spektroskopii na Sloven
sku je nevyhovujúci Nemáme ani jeden špičkový 
spektrometer, akými sú vo vyspelých štátoch 
bežne vybavené univerzity a väčšie priemyselné 
podniky Existujúca intraštruktura NMR je na 
Slovensku minimálna a zahŕňa iba 4 pracoviská 
Okrem nášho pracoviska na Rnrodovedeckej fa
kulte UK vybaveného 300 MHz spektrometrom 
staršej generácie sem ešte patria pracoviská 
FCHPT STU (300MHz spektrometer starlei ge
nerácie). CHU SAV (300 M Hz spektrometer staršej 
generácie -  inovovaný), VUL Modra ((200 MHz 
spektrometer staršej generácie)

Tento stav sa má už v tomto roku podstatne 
zlepšiť. Vdaka štátnej úlohe výskumu a vývoja: 
Dobudovanie špičkového laboratória so zame
raním na Nukleárnu magnetickú rezonanciu bu
de vytvorené špičkové laboratórium NMR ako 
sieť 5 spolupracujúcich pracovísk Pracovisko na 
FCHPT STU bude vybavené inovovaným 300 MHz 
spektrometrom a špičkovým 600 MHz spektro
metrom. pracoviská na PRIF UK inovovaným 
300 MHz spektrometrom. Ďalej bude nainštalovaný 
400 MHz spektrometer na PriF UPJŠ v Košiciach, 
opravený a inovovaný špeciálny spektrometer 
SISCO s 30 cm štrbinou na in-vivo experimenty 
vo FNsP akademika L. Dérera v Bratislave Naše 
pracovisko na PRIF UK bude mať vyhradený čas 
na 600 MHz spektrometri umiestnenom na FCHPT 
STU. 300 MHz spektrometer z nášho pracoviska 
bude po doplnení magnetom a riadiacou pracov
nou stanicou nainštalovaný na FaF UK. Poslaním 
týchto pracovísk po dobudovaní bude
• poskytovanie odborných NMR služieb, servisu 

a expertíz pre náročné analýzy na špičkovom 
NMR spektrometri a rutinných spektrometroch.

• zapojenie infraštruktúry NMR do riešenia ve
deckých a technických inštitucionálnych a gran
tových projektov za účelom zvýšenia efektivity 
a kvality výskumnej činnosti,

• podpora aplikovaného výskumu a vývoja s cie
ľom využitia vedeckých poznatkov v hospodár
skej a spoločenskej praxi.

• podpora štátnych programov, štátnych objed
návok a ostatných úloh výskumu a vývoja,

• výchova odborníkov, zabezpečenie a koordi
nácia vzdelávania v oblasti NMR
Takéto riešenie nevyhovujúceho inštrumentál

neho vybavenia je možné aj vdaka tomu, že uve
dené pracoviská neriešili problém samostatne, 
ale spoločne, čo umožňu|e efektívnejšie využitie 
limitovaných finančných zdrojov.

RNDr. Eva Solčánlová, CSc , 
Mgr Branislav Horváth, PhD .

Chemický ústav PRIF UK
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Za univerzitným profesorom Milanom Kokavcom
Dňa 6. apríla 2004 nás navždy opustil významný slovenský lekár, vysokoškolský učiteľ a vedec, bývalý prednosta Ústavu súdneho 

lekárstva LF UK v Bratislave prof. MUDr. Milan Kokavec, DrSc. Profesor Kokavec zanechal na Lekárskej fakulte UK svojou viac ako 
štyridsaťročnou prácou trvalý odkaz. Jeho práca ostala pre nás príkladom, jeho osobnosť vzorom.

Profesor Milan Kokavec sa narodil 29. 4. 1927 
v Palúdzke, dnes časti L iptovského Mikuláša. 
Lekársku fakultu UK absolvoval v r. 1951 a celý 
svoj profesionálny život spojil s Katedrou 
súdneho lekárstva LF UK. Začínal na nej ako 
asistent a odborný asistent (1951 -  1964), tu 
získal vedecký titul CSc. (1962), vedecko-pe- 
dagog ický  titu l docen t (1964), hodnosť p ro 
fesora súdneho lekárstva LF UK (1973) a t i
tu l DrSc. (1987). Funkciu vedúceho Katedry 
súdneho lekárstva LF UK vykonával v ro 
koch 1 9 6 7 - 1990, v o b d o b í 1 9 9 0 -  1991 bol 
prednostom  Ústavu súdneho lekárstva. Pro
dekanom  Lekárskej fakulty UK pre vedecko
výskumnú činnosť bol v rokoch 1970 -  1980. 
Vo funkcii profesora pracoval až do odchodu 
do dôchodku v roku 1993.

Profesor Kokavec bol členom  viacerých 
význam ných vedeckých a odborných  dom á
cich a zahraničných spo ločností, medzi nimi

napr. Medzinárodnej akadémie súdneho a so
ciálneho lekárstva (1974), Poľskej spoločnosti 
súdneho lekárstva a kriminológie (1984), Spo
ločnosti viedenských lekárov, čestným členom 
Maďarskej súdno-lekárskej spoločnosti a Čs. 
súdno-lekárskej spoločnosti. Prof. Kokavec 
pracoval tiež ako vedecký sekretár Spolku 
slovenských lekárov v Bratislave (1960 -  1986) 
a neskôr ako jeho predseda (1986 -  1990). 
Bol prezidentom Slovenskej súdno-lekárskej 
spoločnosti.

Prof. Kokavec je autorom a spoluautorom  
m nohých význam ných vedeckých a od bor
ných prác, napr.: Náhle úmrtia (1957), Fyzio
logické zväčšenie srdca (1964, v ruskom ja
zyku 1968), Príručka súdneho lekárstva (1972), 
Umiestnenie a rozlíšiteľnosť dopravného zna
čenia z psychologického hľadiska (1979), Va- 
demecum medici (1974, 1985), Súdne lekár
stvo (1987), Dopravné úrazy chodca (1988),

70 rokov  Ústavu súdneho lekárstva LF UK 
a FN v Bratislave (1989), Všeobecná chirurgia 
(1991), Preventívna medicína (1992), atď. Za 
svoju prácu dostal najvyššie fakultné i univer
zitné ocenenia a vyznamenania, jeho odborná 
práca bola ocenená aj v Slovenskej lekárskej 
spo ločnosti a č s . lekárskej spo ločnosti J. E. 
Purkyňu.

Vážený pán p ro feso r, ďakujem  Vám n ie 
len za seba, ale za všetkých uč ite ľov  a štu
dentov, s ktorým i ste spo jili svoje celoživotné  
po s la n ie . A ko  náš u č ite ľ  os ta ne te  navždy  
v našich srdc iach  a Váš odkaz budem e odo
vzdávať dalším generáciám  našich študen
tov.

Čest Vašej pam ia tke !

Marián Bernadič

Recenzia

Vyšla publikácia prof. MUDr. R. REDHAMMERA. DrSc., 
„Chrápanie a iné poruchy dýchania v spánku“

Práca „Chrápanie a iné poruchy dýchania v spánku" je populárno- 
vedecké pojednanie o chrápaní a s tým  súvisiacim i poruchami dý
chania počas spánku. Táto problematika vzbudila pozornost v posled
ných rokoch, nakolko môže mať významné zdravotné dôsledky. Tým 
to  dôsledkom  je m ožné úpravou životosprávy a vhodným i o p a tre 
niam i predchádzať. C ieľom  au to ra  je in fo rm ovan ie  š iroke j la icke j 
vere jnosti o tejto problematike.

Prácu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave v marci 
r. 2004. Má 27 strán a je delená do deviatich kapitol. Po krátkom úvo
de do problem atiky sa autor venuje historickým poznámkam, potom 
nasleduje klasifikácia spánkových porúch dýchania, ktoré de lí na 
poruchy s obštrukciou horných dýchacích ciest a bez obštrukcie 
horných dýchacích ciest. Prvú skupinu dalej delí na habituálne chrá
panie, na syndróm rezistencie horných dýchacích ciest a na obštrukč
ný syndróm  spánkového apnoe (OSSA). V dälšej časti práce sa 
podrobne venuje jednotlivým  druhom  OSSA, hovorí o  rizikových 
faktoroch, ktoré podporujú vznik tohto syndrómu a podrobne rozvá
dza srdcovo-cievne a psycho-sociálne kom plikácie OSSA. Upozorňu
je na jeho medicínske a spoločenské dôsledky. Uvádza aj jednotlivé 
diagnostické postupy a spôsoby rozjcoznávania OSSA a hodnotí 
výpovednú silu jednotlivých diagnostických postupov, ako sú pred- 
chorob ie , klin ické sledovanie, vyhfadávacie vyšetrovacie metódy, 
polysom nografia a funkčné vyšetrenie pľúc. Osobitné kapitoly tvoria 
spôsoby predchádzania a liečby obštrukčného typu syndrómu spán
kového apnoe, medzi ktoré patria svojpomocné opatrenia, dentálne 
protézy, medikamentózne liečebné postupy a používané chirurgické 
zákroky metódy.

Autor v práci podáva zrozumiteľným a prístupným spôsobom  zá
kladné poznatky o spánkových poruchách dýchania, ktorých najmier- 
nejším stupňom  je chrápanie, ale ktorých pokročilejšie a závažnejšie 
form y môžu mat vážne dôsledky na zdravie človeka. Brožúrka je 
vhodnou literatúrou nielen pre zdravotníckych pracovníkov, ale je aj 
osvetovo-výchovným prostriedkom  pre širokú laickú veřejnost, preto
že poskytuje informácie o zdravotnej problematike, ktorej medicínsky 
význam je závažný, i keď bol objavený len nedávno.

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interna klinika FN, Bratislava
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Študentským perom

O poplatkoch sprava^ J lo v e k  si rých lo  zvykne 
na pekné počasie 

a pom aly už máme pred  
sebou v id inu  leta. Predsa 
však ešte stále trvá  posledný  
ja rn ý  mesiac. Zau jím alo  by 
ma, aká asociácia sa vám 
v m ysli vy tvo rí p r i  slove 
máj? Väčšina ľu d í s i asi 
predstaví m áj -  lásky čas, 
ale tento rok  pre nás 
znamená p ia ty  mesiac a j 
niečo iné  -  vstup 
do Európskej únie. Hurá, 
konečne sa nám o tvoria  
brány do Európy. Okrem  
toho, že nám to prinesie  
určité  negatíva, ako napr. 
postupné zvyšovanie cien, 
m ala by nám E U  poskytnúť 
a j nejaké výhody.
Pre m ladých ľu d í sú asi 
jedným  z najvýznamnejších 
p oz itív  nové pracovné  
možnosti v zahraničí. A le zdá 
sa, že to nebude také 
jednoduché. Tento proces 
naštartovalo Holandsko, 
p rid a lo  sa Rakúsko a j 
Nemecko a môžeme len 
dúfať, že autom aticky  
nespustí dom ino efekt v celej 
Európe. D ruhým  otáznikom  
stále zostáva nepriam a  
úmernosť, k to rá  hrozí našim  
občanom. Ceny sa totiž budú 
zvyšovať, ale ktovie, ako to 
bude s p la tm i. Z a t ia ľ sa 
neobjav ili nejaké indície, že 
a j tie pô jdu  hore. Tak asi by 
sme s i m a li zachovať veľké 
množstvo humoru, lebo 
možno ho ešte budeme 
potrebovať. Nevzdávajme sa 
však nádeje, ešte vždy je  tu 
možnosť, že sa to vyrieši 
a bude nám dobre. 
Predovšetkým ak naša vláda  
bude ku všetkému 
p ris tupova ť tak „  rozhodne, 
energicky, jednoznačne  
a hlavne jednotne "  ako napr. 
k spoplatneniu  
vysokoškolského štúdia.

Jana M achatová

Vo februári sa študenti kate
dry žurnalistiky a neskôr i ďalší 
poslucháči Univerzity Komen
ského pripojili do štrajkovej po
hotovosti, súvisiacej s navrho
vaným zákonom o poplatkoch 
za štúdium. V  súčasnosti je zá 
kon z parlam entu stiahnutý, 
menia sa niektoré jeho časti 
tak, aby bol prijateľný aj pre 
študentskú obec.

Všetci protestujúci študenti 
sa zachovali ako typickí Slová
ci -  sťažovať sa, ale nič 
pre zlepšenie situácie ne
spraviť a, najmä, hľadieť iba 
na svoje záujmy. Ministerstvo 
školstva, ako predkladateľ 
zákona, argumentovalo vyšším  
počtom prijatých študentov 
a obšírnejším sociálnym sys
tém om . Celková idea plate
ného štúdia spočíva v nasle
dovnom: na svoje štúdium, 
ktoré nie je mojou výsadou ani 
osudom, ale osobnou voľbou, 
si prispievam, a tým znižujem  
náklady celej spoločnosti, teda 
i tých, ktorí sa na vysokú školu 
nedostali alebo na ňu isť ne
chceli. Zároveň platí, že sociál-

Nedávno najdiskutovanejšou 
témou bola snaha o zavedenie 
poplatkov na vysokých ško
lách. Diskusia vyvolala rôzne 
názory, no m edzi študentmi 
prevládali tie negatívne...

Najviac sa asi bojíme toho, že 
študovať na vysokých školách 
budú môcť len tí „vyvolení", 
bohatí... Študenti, ktorí sú 
finančne na nižšej úrovni a sú 
radi, že vôbec stíhajú platiť 
internáty, stravu, školské 
učebnice a iné potrebné veci 
na štúdium, si získavanie vedo
mostí nebudú môcť dovoliť. Je 
to naozaj spravodlivé?

ne slabší a dobrí študenti si 
môžu nárokovať štipendiá 
v oveľa väčšej m iere ako 
doteraz. Ako protiargumenty sú 
uvádzané finančná neúnos
nosť, protiústavnosť a téza, že 
štúdium má byť vo všeobec
nosti zadarmo.

Myslím, že  na vyjadrenie sa 
k protiústavnosti m áme kom
petentnú inštitúciu (nemyslím  
tým Róberta Fica) Často za 
znelo, že k výške samotných 
poplatkov treba prirátať vyššie 
ceny za internáty a vysoké ži
votné náklady, hlavne v Brati
slave. Treba jednoznačne po
vedať, že na poplatky bude 
m ožné zobrať si pôžičku 
v plnej výške školného Pri be
dákam' nad internátmi sa treba 
spýtať tých študentov, ktorí 
na túto možnosť ubytovania 
nemajú nárok a platia si ná
jomné Je tu stále možnosť 
pri štúdiu si privyrobiť, učiť sa 
natoľko zodpovedne, aby vzni
kol nárok na prospechové 
štipendium a niekedy je vhod
né zamyslieť sa i nad racio
nálnosťou vynaložených finan-

Veľa ľudí si možno povie: 
„Keď budeme musieť platiť, tak 
zaplatím e.“ A le zaujím a ich, 
kam peniaze naozaj pôjdu? 
Budú mať študenti uľahčené 
štúdium a lepšie podmienky? 
Pochybujem, že sa zrazu  
zlepšia pomery na školách, že 
budem e dostávať študijné 
materiály či testy na písomnú 
skúšku prefotené, že si 
konečne nájdeme na záchode 
toaletný papier či zrkadlo 
a čisté umývadlo.

Sú to drobnosti, ktoré by ale 
podstatne zlepšili situáciu 
na školách a uspokojili študent-

cií, hlavne pri fľaške a cigarete 
Najsmutnejší je však ten fakt, 

že študenti, teda mladí ľudia, 
majú po 15 rokoch od pádu 
socializmu stále pocit, že štát 
im má na ich život prispievať 

Ak si ani m ladá generácia 
neuvedomí, že o seba sa treba 
postarať a bude vyčkávať 
na štátnu pomoc, tak treba za 
búdať na akýkoľvek posun 
našej krajiny sm erom  k Eu
rópe

Isteže, konkrétny zákon ne
bol bez chyby a mnohé veci 
boli súce na nápravu, napr po
mer využitia pôžičky na školné 
a iné potreby, taktiež šírka 
sociálnej siete by zniesla  
i vyššie čísla 

Na tieto úpravy tu je par
lam ent, treba veriť v rozum  
a zodpovednosť našich zá s 
tupcov

Spoplatnené štúdium (spolu 
s bezprijímačkovým postupom  
na vysokú školu) stále ostáva 
najsociálnejšou a najspravod
livejšou cestou za vzdelaním

Š im on K ollár

ské po-žiadavky. Je pravda, že 
inde, vo vyspelých zahranič
ných krajinách sa za štúdium 
platí, ale rozdielne sú aj 
možnosti a podmienky pre štu
dentov. Či začnem e internátmi, 
ich vybavením, kvalitou alebo 
obrovskými knižnicami, čitár
ňami, rôznymi klubovňami 
atď.
To všetko ešte u nás chýba 
A preto som si istá, že ak by 
študenti videli čo i len malú 
snahu zlepšiť im podmienky na 
štúdium, radi by finančne  
prispeli aj oni. Ale nie naopak 

M artina B ajkaiová

Prečo platiť za štúdium na vysokých školách...

Kde sa dvaja bijú, šport prehráva
M edzi Slovanom Bratislava 

a H KM Zvolenom sa začiatkom  
apríla uskutočnil zápas, ktorý 
spôsobil, že hokejistovi HKm  
Zvolen Martinovi Mrázovi hrozí 
trest odňatia slobody na dva 
roky, prípadne peňažný trest 
za výtržníctvo.

Mráz totiž napadol hlavného 
rozhodcu Rudolfa Lauffa 
G enerálny prokurátor Dobro- 
slav Trnka začal proces

vyšetrovania po tom, ako uvidel 
zábery zo zápasu.

Na túto situáciu sme sa 
spýtali Jána Lašáka, brankára, 
ktorý sa pred časom vrátil 
z ruského Petrohradu, aby sa 
pripravoval na blížiace sa 
majstrovstvá v hokeji, ktoré sa 
tento rok budú konať v sused
nej Českej republike.

„Samozrejme, že aj ja, ako 
každý hráč, som mal neraz

nervy na rozhodcu, no vždy 
som sa vedel ovládnuť. Bola to 
veľká chyba Martina Mráza  
Viem, že to bol skrat a že ho to 
mrzí. Maťo je  môj dobrý 
kamarát, nikomu nikdy neublížil 
a som si istý, že ak by ho 
spoluhráči na to nenavíedli 
v tom návale nervov, tak by to 
určite neurobil O  to viac ma 
mrzí, že chalani ako správni 
spoluhráči by mali kamaráta

v takýchto situáciách odtiahnuť 
a nie ho tam posielať No to je 
otázka Matových spoluhráčov, 
na čo chceli týmto incidentom 
poukázať' A určite mali na čo'“ 

Jankovi ďakujeme za vyjad
renie a prajeme veľa úspechov 
na m ajstrovstvách, aby nás 
opäť tak úspešne reprezen
toval, ako to bolo v minulých 
rokoch

K ristína H avasová

J Tuto stranu pripravili študenti 2 ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK poď vedením Kataríny Dudá'kovej )-


