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NASA UNIVERZITA 
Farmaceutická fakulta UK 

oslávila 50 rokov svojho trvania 
Pri príležitosti 50. výročia vzniku Farmaceutickej fakulty UK sa 

dňa 30. októbra 2002 konalo v Aule UK Slávnostné zasadnutie 
Vedeckej rady FaF UK. Bohato zastúpená bola nielen akademická far
maceutická obec, ale jubilujúcu fakultu prišli pozdraviť aj predsta
vitelia ďalších vysokých škôl a fakúlt z o  Slovenska i z Českej republiky, 
reprezentanti ústavov Slovenskej akadémie vied, predstavitelia Sloven
skej lekárnickej komory, zástupcovia sponzorských organizácií, absol
venti fakulty i ďalší hostia. 

Na úvod zhromaždenia vystúpil so slávnostným príhovorom doc. 
RNDr. J. Seginko, PhD., dekan FaF UK, aby pripomenul medzníky v his
tórii fakulty, jej päťdesiatročný vývoj až po súčasnú modernú podobu 
fakulty. Rektor UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., spojil svoje slávnostné 
vystúpenie s odovzdaním vysokého univerzitného vyznamenania -
Zlatej medaily UK, ktorú udelil fakulte z a  jej 50-ročnú priekopnícku 
prácu pri rozvíjaní farmaceutických vied a farmaceutického vysokého 
školstva na Slovensku, za výchovu generácií farmaceutov a za vynika
júcu reprezentáciu Univerzity Komenského doma i v zahraničí. 

Priebeh slávnostného zhromaždenia zavŕšilo odovzdávanie Pamät
ných medailí FaF UK, ktoré na návrh vedenia fakulty udelil dekan FaF 
UK doc. J. Seginko 46 osobnostiam - akademickým funkcionárom UK, 
bývalým dekanom a členom vedení fakulty, predstaviteľom univerzít 
a farmaceutických fakúlt z ČR, predstaviteľom spolupracujúcich fakúlt 
a ústavov SAV, významným odborníkom z oblasti farmaceutických 
vied a farmaceutickej praxe. 

(Slávnostné príhovory prednesené pri tejto príležitosti prinášame na 
str. 8 a 9) 
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Z výjazdového zasadnutia Kolégia rektora UK 
V Starom Smokovci  sa pod vedením rektora UK prof. F. Devínskeho konalo v dňoch 17. - 19. októbra 2002 výjazdové 

zasadnutie Kolégia rektora UK. 

Na úvod v rámci Informácií o aktuálnom dianí 
na UK vzalo Kolégium rektora UK na vedomie 
oznámenie predsedu Akademického senátu UK 
o navrhovaných kandidátoch na rektora UK do vo
lieb dňa 20. 11. 2002, ako aj informáciu dekanov 
fakúlt UK o príprave volieb dekanov na jednotli
vých fakultách UK. V tejto súvislosti Kolégium 
diskutovalo aj o niektorých problémoch prenosu 
informácii medzi vedeniami fakúlt a UK a zástup
cami fakúlt UK v Akademickom senáte UK a v RVS. 

Podrobnejšie sa Kolégium zaoberalo implemen
táciou zákona o vysokých školách do vnútor
nej legislatívy UK. Oboznámilo sa s informáciou 
rektora UK o procese schvaľovania Štatútu UK 
včítane priloh a o jeho schválení v Akademickom 
senáte UK dňa 2. októbra 2002. Schválilo Orga
nizačný poriadok Univerzity, ako i Zásady uzat
várania pracovného pomeru na miesta hosťujúcich 
profesorov alebo hosťujúcich docentov, včítane 
úpravy (zvýšenia) čiastky určenej ako maximálny 
príspevok z Fondu rozvoja UK na 15 000,- Sk. 
V súvislosti s týmto dokumentom Kolégium od
poručilo rektorovi UK, aby ako poslanec NR SR 
podnikol kroky na zjednodušenie administratívy 
spojenej s vybavovaním dlhodobého pobytu a pra
covného povolenia pre zahraničných lektorov 
a hosťujúcich profesorov na UK, ako aj na uľah
čenie administratívneho postupu pri udeľovaní 
súhlasu na dlhodobý pobyt aj pre zahraničných 
študentov a záujemcov o štúdium v SR 

Ďalej Kolégium prerokovalo Prílohu A návrhu 
Zásad postupu Univerzity pri habilitáciách docen
tov a vymenúvacom konaní profesorov, ktorá do 
času vydania príslušnej vykonávacej vyhlášky MŠ 
SR nahradí Prílohu A v doteraz platnom predpise 
univerzity, vydanom v mesiaci júl 1998. 

Kolégium rektora UK schválilo tiež Odpisový 
plán Univerzity a odporučilo rektorovi UK, aby 
uplatnil na Má SR finančné nároky vyplývajúce pre 
Univerzitu z povinnosti tvoriť odpisy podľa hodnoty 
a štruktúry majetku UK. 

Kolégium dalej schválilo Pravidlá podnikateľskej 
činnosti Univerzity a navrhlo rektorovi UK, aby zria
dil na Univerzite odborný útvar pre riadenie pod
nikateľskej činnosti a aby inicioval legislatívnu 
úpravu týkajúcu sa možnosti verejných vysokých 
škôl uchádzať sa o podnikateľské aktivity v rámci 
verejného obstarávania. 

Ďalej Kolégium schválilo Pravidlá vykonávania 
akademických obradov na UK s tým, aby boli do
plnené o obrady pri príležitosti inaugurácie rek
tora Univerzity a dekanov fakúlt a o samostatnú 
úpravu promócie absolventov bakalárskeho štúdia. 

V súvislosti s Vyhláškou MŠ SR o kreditovom 
systéme štúdia rektor UK požiadal dekanov, 
aby fakulty zapracovali zásady obsiahnuté v zá
kone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vo 
vyhláške MŠ SR o kreditovom systéme štúdia do 
svojich vnútorných predpisov a do návrhov no
vých študijných programov, ktoré predložia Akre
ditačnej komisii vlády SR v lehote stanovenej 
zákonom. Kolégium sa tiež oboznámilo so sprá
vou o stave informačného systému na podpo
ru študijnej agendy na UK (program ŠTUDENT), 
ktorú predniesol Ing. Ján Petřík a vzalo na vedo
mie, že dáta uložené v systéme budú využívané 
na evidenciu študentov, ako aj na rozpočtové a šta
tistické účely. 

V ďalšom bode rokovania Kolégium venovalo 
pozornosť stanoveniu počtu študentov na akad. 
rok 2003/04 a náčrtu koncepcie dlhodobého 
zámeru fakúlt. Na návrh dekanov fakúlt rektor 
UK súhlasil s tým, aby v akad. roku 2003/04 zvý
šili uvedené fakulty UK počty študentov v porov
naní s predchádzajúcim akad. rokom najmenej 
o: LF UK o 150 študentov, FaF UK o 40, PriF UK 
О 84, FMFI UK o 50, FTVŠ UK O 63, CMBF UK 
o 26, EBF UK o 1 3  študentov. Zároveň Kolégium 
odporučilo rektorovi UK, aby s týmto oboznámil mi
nistra školstva SR a požadoval prislúchajúce fi
nančné prostriedky na výučbu zvýšeného počtu 
študentov. Predpokladaný nárast študentov v aka

demických rokoch 2003/04 a 2004/05 budú obsa
hovať aj dlhodobé zámery fakúlt. Následne Kolé
gium prerokovalo aj informácie dekanov o príprave 
koncepcií dlhodobých zámerov fakúlt. 

V rámci bodu Pracovnoprávne vzťahy a zá
kon o verejnej službe Kolégium prerokovalo in
formáciu kvestorky UK o súčasnej situácii v čerpa
ní mzdových prostriedkov na UK a jej súčastiach, 
ako i problematiku určovania počtu a štruktúry pra
covných miest na UK. Vyjadrilo uznanie dekanom 
JLF a FiF UK prof. J. Dankovi a doc. L. Kiczkovi, 
ktorí prezentovali postup svojich fakúlt v uvedenej 
oblasti a pozitívne sa zmienilo aj o postupe FTVŠ 
UK. Na záver rektor UK požiadal aj dalších deka
nov fakúlt UK, aby vypracovali návrh metodiky 
určovania počtu a štruktúry pracovných miest na 
fakulte. 

V rámci Informácií o ďalších aktivitách a pro
jektoch HKS UK sa Kolégium oboznámilo so 
správou akademického správcu MKS UK o stave 
IIKS a o riešení projektov na podporu rozvoja vy
sokých škôl v roku 2002 v oblasti informačných 
technológií. Pri tejto príležitosti rektor UK požia
dal dekanov fakúlt a akademického správcu HKS 
UK, aby vykonali kontrolu postupu riešenia pro
jektov a prijali opatrenia na dosiahnutie optimál
neho využitia pridelených finančných prostriedkov. 
Taktiež uložil zorganizovať seminár zameraný na 
vyhodnotenie prínosu projektov na podporu roz
voja vysokých škôl v roku 2002 v oblasti infor
mačných technológii a požiadal dekanov fakúlt 
UK. aby venovali primeranú starostlivosť stabili
zácii fakultných útvarov zameraných na prevádzku 
a rozvoj informačných technológii, vrátane tech
nických správcov IIKS a referentov pre kreditový 
systém štúdia. 

Ďalší bod rokovania bol venovaný ekonomic
kým zmenám na UK, očakávaným výsledkom 
UK do konca roka 2002 a rozdeleniu rezerv. 
Kolégium vzalo na vedomie informáciu kvestor
ky UK o hospodárskej situácii na UK a o očaká
vaných dopadoch vyplývajúcich z úpravy kolektív
nej dohody a zo zvýšenia cien energií. Súčasne 
konštatovalo, že súčasná situácia v čerpaní mzdo
vých prostriedkov na UK je kritická a že vyplýva 
najmä z dôvodu prerozdelenia prostriedkov ur
čených MF SR na uplatnenie zákona o verejnej 
službe na úrovni MŠ SR podľa výkonových para
metrov verejných V Š  a nie podľa ich potrieb na 
zavedenie zákona o verejnej službe. Kolégium tiež 
schválilo návrh rektora UK na rozdelenie zostat
ku rezervy vytvorenej pri rozpisu rozpočtu na rok 
2002 a na rozdelenie účelovej čiastky pridele
nej UK na odpisy. V poslednom bode programu 
Kolégium prerokovalo informáciu o stave hod
notenia pedagogickej činnosti na fakultách štu
dentmi. 

Po informácii rektora UK o príprave štátne
ho rozpočtu SR na rok 2003 prijalo Kolégium 
vyhlásenie pre tlačové kancelárie SR v nasle
dujúcom znení: 

„Vláda SR bude dňa 23 10. 2002 prerokúvať 
návrh štátneho rozpočtu na r. 2003 spolu s navr
hovanými úspornými opatreniami. Jedným z nich 
má byť aj odklad účinnosti tabuľky pre zdravot
níckych, pedagogických a vedeckých pracovníkov 
Z 1. 1.2003 na 1.9.2003. 

Kolégium rektora UK sa týmto problémom po
drobne zaoberalo na svojom zasadnutí v dňoch 
17. at 19 10 2002 aj preto, ie hlavným progra
mom jeho zasadnutia boli otázky financovania 
vysokých škůl v SR S veľkým prekvapením sme 
preto prijali informáciu o zamýšľaných úsporných 
opatreniach vlády v oblasti Školstva pri tvorbe Štát
neho rozpočtu na rok 2003 

Kolégium rektora UK upozorňuje, že tieto opat
renia sú v príkrom rozpore s deklarovanou podpo
rou vzdelanosti a vysokého Školstva v Slovenskei 
republike, ktorá je nevyhnutným predpokladom /е/ 
cľalšej ekonomickej prosperity, ku ktoret sa v pred
volebnom zápase hlásili všetky politické strany 
tvoriace súčasnú vládu SR a vyslovuje zásadný 
nesúhlas s odkladom platnosti nove/ platobne/ 
stupnice pre učiteľov VS i s cľalšimi tzv .raciona
lizačnýmľ opatreniam v tejto oblasti Zamýšľané 
rušenie ut dlho a opakovane sľubovaných refo
riem odďaľuje zmeny v sociálnom postavení uči
teľov. dalej prehlbuje negatívny rozdiel medzi 
úrovňou mzdového oceňovania vysokoškolských 
pracovníkov a pracovníkov z mých oblasti hospo
dárskeho života a opätovne zvýrazní nedôstojnú 
úroveň odmeňovania učiteľov v Slovenskej repub
like. 

Zmeny, ktoré navrhu/e vláda SR v súvislosti 
s prípravou štátneho rozpočtu významne podpona 
odchod aj zvySku talentovaných ьуъолЛлшмуьп 
učiteľov do cudziny, do súkromného sektora, či 
iných oblasti spoločenského života. Kolégium rek
tora UK sa preto obracia na vládu Slovenskej re
publiky s naliehavou výzvou, 
- aby nezačínala svoje pôsobenie krokom, ktorý 

odporuje volebným programom všetkých vlád-
núcich politických strán i pripravovanému vlast
nému programovému vyhláseniu, 

- aby sa nestavala chrbtom k deklarovanej pod
pore vzdelanosti v Slovenskej republike a 

- aby na svojom zasadnutí dňa 23.10 2002 od
mietla všetky návrhy, ktoré prehlbujú pretrvá
vajúcu krízu vo financovaní vysokoškolského 
vzdelávania a výchovy a vzdelávania v SR všeo
becne. ale práve naopak, aby čo najrýchlejšie 
prijala nevyhnutné a účinné opatrenia na skva
litnenie a zvýšenie financovania vysokého škol
stva v Slovenskej republike." (jh) 

0 čom rokoval Akademický senát UK 
Zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré viedol predseda AS UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., 

sa konalo dňa 2. septembra a pokračovalo 2. októbra a 16. októbra 2002. Hlavným bodom 
programu na prvých dvoch zasadnutiach bol návrh štatútu UK. Návrh Štatútu UK ako celku AS UK 
schválil dňa 2. októbra 2002. 

V rámci týchto zasadnutí Akademický senát UK dalej schválil bakalársky študijný program PdF 
UK „majster odborného výcviku" a zmeny Študijného a skúšobného poriadku FiF UK 

Jednomyseľne A S  UK schválil zaradenie novozriadenej Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
medzi fakulty UK a zaradenie novoakreditovaných študijných odborov do zoznamu študijných odbo 
rov na UK. 

A S  UK schválil tiež návrh Študijného poriadku UK a na návrh rektora UK schválil za člena Správne) 
rady UK Ing. Ivana Mikloša, CSc 

AS UK sa tiež zaoberal prípravami volieb kandidáta na rektora UK a za predsedu volebnej 
komisie zvolil doc. Gajdoša. AS UK vzal na vedomie, že Volebnej komisii AS UK boli v stanovenom 
termíne predložené návrhy kandidátov pre voľby kandidáta na rektora UK Za kandidátov pre voľby 
kandidáta na rektora boli navrhnutí: doc. PhDr. F. Gahér, CSc., (predseda A S  UK, FiF UK), prof 
MUDr. P. Mráz, DrSc., (prorektor UK) a prof. RNDr. M. Urban, DrSc., (PriF UK). 

(Jh) 
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Slovenská rektorská konferencia 
sa stretla v Bruseli 

V priestoroch Misie SR pri ES v Bruseli sa v dňoch 25. - 26. septem
bra 2002 uskutočnilo zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. 
Zasadnutie bolo venované európskej dimenzi i  rozvoja vedy, techniky 
a vzdelávania na univerzitách SR. V priebehu dvoch dní sa 14 rektorov 
slovenských vysokých škôl spolu s predsedom Rady VŠ SR stretlo s vy
sokými predstaviteľmi EK - komisárom G. Verheugenom, generálnym ria
diteľom DG JRC B. McSweeneyom, riaditelkou direktoriátu D G  Regio 
E. Helanderovou a riaditeľom direktoriátu Education D. Coyneom. Zá
roveň si SRK vypočula prednášky ďalších predstaviteľov EK a národných 
vedeckých kancelárií so sídlom v Bruseli, ktoré boli rozdelené do troch 
základných odborných blokov: 

1. Európsky výskumný priestor a 6. Rámcový program 
2. Vzdelávanie v pobarcelonskej Európe a európske vzdelávacie prog

ramy 
3. Zastupovanie záujmov a lobizmus v oblasti vedy, techniky a vzdelá

vania 
Osobitný blok bol venovaný politickej dimenzii rozširovania EÚ, v rámci 

ktorého si rektori vypočuli informáciu veľvyslanca SR pri ES J. Migaša 
a stretli sa s komisárom G. Verheugenom. Komisár vo  svojom príhovore, 
ktorý predniesol v priestoroch Misie SR pri ES, opätovne privítal výsledky 
volieb v SR a zdôraznil, že volby v SR definitívne odstránili poslednú mož
nú politickú prekážku vstupu SR do EÚ. Podľa neho sa občania rozhodli 
jednoznačne proeurópsky, čo víta celá EÚ. Komisár doslova povedal, že 
je rád, že dnes môžeme so Slovenskom hovořit o vede, technike, vzdelá
vaní a kultúre a nemusíme hovorif o politike, lebo tá už prestala byf problé
mom. V dalšom sa komisár podrobnejšie venoval otázke úlohy vzdelávania 
v SR a zdôraznil, že vzdelávanie je jasnou cestou k pozdvihnutiu spoloč
nosti a k odstráneniu nezamestnanosti. 

V rámci spoločenského rozmeru zasadnutia SRK sa vo večerných ho
dinách dňa 25. septembra konala vernisáž výtvarných diel Roberta Maka-
ra z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá v rámci dohody 
s VŠVU potrvá v priestoroch Misie ďalších 6 mesiacov. Na vernisáži, ktorej 
súčasťou bola aj krátka prezentácia slovenského vysokého školstva, sa zú
častnili zástupcovia Európskej komisie, reprezentácií kandidátskych a člen
ských štátov v Bruseli, zástupcovia kancelárií európskeho výskumu a ďalší 
pozvaní hostia. 

Konanie v poradí už druhého zasadnutia SRK v Bruseli potvrdzuje, že 
spolupráca SR s E Ú  sa dostáva na kvalitatívne vyšší stupeň a spoločné 
pracovné rokovania vrcholných orgánov vedy, techniky resp. vzdelávania, 
zamerané na špecifickú problematiku, by sa mohli stať pravidlom. Vhod
ne zostavený program umožní tak v krátkom čase získať značný balík 
informácií a priamu diskusiu s kompetentnými predstaviteľmi európskych 
štruktúr. 

Daniela Drobná 
(Podľa správy p. Šuchu z Misie SR pri ES) 

Prvé zasadnutie NewNet 

V priestoroch Mis ie  S R  pr i  E S  v Brusel i  s a  1. októbra 2002 usku
točni lo prvé zasadnut ie  kontaktných b o d o v  siete NewNet, ktorá 
vznik la  a k o  in ic iat ívny projekt S R  v oblast i  podpory vzdelávania  
k vede  a technike a z v y š o v a n i a  z á u j m u  mládeže o štúdium v e d y  
a techniky. Ide o projekt realizovaný v rámci otvorenej metódy koordiná
cie, v ktorom CREST (poradný výbor Rady E Ú  a EK pre vedu a techniku) 
poveril SR vedúcou úlohou. 

Zasadnutie bolo prvým stretnutím národných koordinátorov projektu 
nominovaných členskými a kandidátskymi krajinami EÚ. Na stretnutí sa 
zúčastnili zástupcovia Nemecka, Belgicka, Dánska, Holandska, Francúz
ska, Lotyšska, Česka, Slovinska, Izraela a Slovenska. Virtuálně boli so 
zasadnutím spojení predstavitelia Švédska. Rakúska, Malty a Estónska, 
ktorí sa zasadnutia nemohli zúčastniť. Rokovania sa zúčastnili aj dvaja 
predstavitelia EK (DG Research a DG Education and Culture). 

Na zasadnutí bol prediskutovaný slovenský návrh na zriadenie a fun
govanie koordinančnej siete NewNet, boli dohodnuté prvé spoločné kroky, 
ako aj možnosti spolupráce pri príprave projektov dotovaných z pros
triedkov EK, 

V nasledujúcom období by malo byť hlavným cieľom mapovanie aktivít 
na národnej a lokálnej úrovni v členských krajinách a ich umiestnenie 
na spoločnej internetovej stránke, ktorú SR už zriadila (www newnet.sk). 
Účastníci sa dohodli na zorganizovaní úvodnej konferencie, ktorá by sa 
mala konať začiatkom roka 2003 v Bratislave. Misia SR v tejto súvislosti 
bude rokovať s EK o priamej finančnej podpore konferencie. 

Daniela Drobná 
(Podľa správy p. Šuchu z Misie SR pn ES) 

Milión erasmovských študentov 
V roku 1987 začala Európska komisia podporovať mobilitný prog

ram pre európskych študentov, pomenovaný po kozmopolitnom 
učencovi Erasmovi (Desiderius Erasmus Roterodamus). Vďaka 
základnej myšlienke tohoto celoeurópskeho programu - podpore 
mobility študentov medzi európskymi univerzitami - vzrástli mož
nosti študentov stráviť časť štúdia na partnerskej vysokej škole 
v inej európskej krajine. V roku 1987 Európska komisia poskytla 
prostriedky viac než 3 000 študentom. Takto sa začal program 
Erasmus. 

Od roku 1987 sa mnoho zmenilo. Program Erasmus bol začlenený 
do európskeho vzdelávacieho programu Socrates, ktorého hlavným 
cieľom je vybudovať Európu vedomostí prostredníctvom podpory 
celoživotného vzdelávania, prístupu k vzdelávaniu pre každého 
a pomoci ľuďom získať uznávané kvalifikácie a zručnosti. Presnejšie, 
Socrates sa snaží podporovať učenie s a  jazykov a povzbudzovať 
mobilitu a inovácie. Socrates teraz obsahuje osem rozličných akcií 
a všetky sú zamerané na podporu európskej dimenzie vzdelávania 
a na zlepšenie jeho kvality cestou spolupráce medzi účastníckymi 
krajinami. Podporou študentskej mobility program Erasmus rozvíja 
vyššie vedomie európskeho občianstva medzi univerzitnou popu
láciou. 

Program Erasmus, spolu s doplnkovými opatreniami, ako sú  
Európsky systém transferu kreditov (European Credit Transfer 
System - ECTS)) a Dodatok k diplomu (Diploma Supplement) už 
umožnil a uľahčil študentskú mobilitu pre viac než milión štu
dentov. V roku 1987 bolo do programu zapojených len jedenást 
krajín (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Ne
mecko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Velká Británia), teraz 
sa erasmovskí študenti pohybujú v rámci 30 zúčastnených krajín 
a ich príbehy potvrdzujú, že po pätnástich rokoch je Erasmus stále 
jedným z najväčších úspechov Európskej únie. 

V októbri 2002 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre 
vzdelávanie a kultúru spolu so  študentskými spoločnostami, 
Národnými kanceláriami a akademickými sietami oslávi lo jedi
nečný úspech - prvý mil ión erasmovských študentov. V o  všet
kých zúčastnených krajinách sa v dňoch 21. - 25. oktobra 2002 
oslavoval na národnej úrovni a na úrovni univerzít „Erasmovský 
týždeň". Na oslavy do Bruselu bolo pozvaných 30 bývalých a sú
časných erasmovských študentov, ktorí sa stretli s komisárom Re-
dingom a členmi Rady Európy. Pri príležitosti tejto oslavy Generálne 
riaditeľstvo 

Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru predstavilo Chartu 
erasmovských študentov, tzv. „mobilitnú kartu", ktorá stanovuje prá
v a  a povinnosti erasmovských študentov. Počnúc akademickým 
rokom 2003/04 táto karta bude vydaná každému erasmovskému 
študentovi. 

Univerzita Komenského je plnoprávnym a aktívnym účastníkom 
programu Socrates/Erasmus od roku 1998 a počas svojho pôso
benia v tomto programe participovala predovšetkým na realizovaní 
študentských mobilít. Doteraz vyslala do zahraničia 554 študentov 
Do programu sú zapojené fakulty: LF UK. JLF UK, PraF UK. FiFUK, 
PriF UK, FMFI UK, PdF UK a FM UK. 

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu UK pripravilo pn 
príležitosti Erasmovského týždňa webovú stránku, na ktorej pre
zentuje štatistické údaje a postrehy erasmovských študentov UK. 
http: w w w u n i b a s k  w e  buk. u k c e l k o v y p o h l a d  medzinarvztahy 
milion.htm 
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Kongres AMEE o výučbe medicíny v Lisabone 

Symbolom  medzinárodného kongresu A M E E  (Association for 
Medical Education in Europe), ktorý s a  konal  v dňoch 28. 8. -
2. 9. 2002 v Lisabone, bol most Vasco d e  Gama, spájajúci 17 k m  
vzdialené brehy Rio Tajo. Tento symbol  výstižne vyjadruje snahy 
o spoluprácu, o v ý m e n u  učiteľov i študentov, o vzájomné prepo
jenie študijných programov lekárskych fakúlt celej Európy, b a  
celého sveta. N a  kongrese s a  zúčastnilo viac a k o  1 200 učiteľov 
lekárskych fakúlt z v iac a k o  70 krajín sveta. Kongres otvoril prečí
taním príhovoru portugalského prezidenta dekan Lekárskej fakul
ty Univerzity v Lisabone prof. J. M. e Silva. Vyzdvihol etický rozmer 
lekárskeho štúdia, ktorým s a  medicína vyníma spomedzi  ostat
ných disciplín a ktorý s a  niesol celým kongresom. Ďalej pripo
menul  špecifický charakter lekárskeho štúdia, ktoré v y ž a d u j e  
l iečebno-preventívne činnosti,  starostlivosť o chorého človeka,  
úzku spoluprácu najmenej dvoch rezortov zdravotníctva a škol
stva. Tieto osobitosti medicínskeho štúdia, ktoré nie všetci kom
petentní berú d o  úvahy, významne modulujú aj možnosti bezpros
tredného uplatňovania najnovších vedeckých poznatkov v praxi. 
Prezidentka A M E E  prof. M. Baron-Maldonado ocenila rastúci záu
jem učiteľov o tvorbu spoločných edukačných programov a o sme

rovanie výučby medicíny n a  lekárskych fakultách celého sveta. 
Slávnostné otvorenie pokračovalo recepciou v záhradách Museo 
d a  Cidade p o d  otvoreným nebom. 

Odborný program ďalších d n í  prebiehal paralelne n a  viacerých 
plenárnych zasadnutiach, konferenciách, minikonferenciách a pos
teľových sekciách. Aktívne s a  d o  práce a j  n a  predkongresovom 
workshope (príprava kurikula lekárskeho štúdia), n a  plenárnych 
zasadnutiach, vybraných prednáškach, pracovných stretnutiach 
a v posterovej sekcii zúčastnili  všetci účastníci z o  slovenských 
lekárskych fakúlt - prof. Danko a prof. Plank (JLF U K  Martin), doc 
Markovská (LF U P J Š  Košice) a doc. Bernadič (LF U K  Bratislava) 
O s o b n e  m a  zaujali programy s o  zameraním n a  tvorbu študijných 
programov a kurikula, m o d e r n é  vyučovac ie  prístupy, virtuálně 
techniky v o  výučbe, medzinárodná výučba medicíny s využitím in
ternetu, simulácia a modelovanie v o  výučbe, techniky vyučovania 
tvorba u č e b n ý c h  textov a ďalšie. Pr ínosom je aj naše  členstvo 
v A M E E ,  ktorým s a  otvárajú ďalšie možnosti  aktívnej spolupráce 
a kooperácie s ostatnými lekárskymi fakultami 

M. Bernadič 

MedNet2 o kurikulách 
Medzinárodná konferencia MedNet2 sa 
konala v dňoch 27. - 28. septembra 2002 
opäť n a  Slovensku - tentoraz  na L F  UPJŠ 
v Košiciach Konferencie s a  zúčastnili  zá
stupcovia z o  všetkých lekárskych fakúlt n a  
Slovensku, študijní prodekani, učitelia, a k o  
aj študenti. Z a  MedNet2 boli prítomní koor
dinátor programu pro f, Molina (Taliansko), 
prof. Creusy (Francúzsko) a prof. A j imen 
(Španielsko). Program obsahoval  informá
cie o kurikulách n a  vybraných európskych 
fakultách (Parma, Lille, Oviedo, Bratislava, 
Martin a Košice). Hlavnou témou worksho-
p u  boli študijné programy n a  fakultách, ich 
inovácia, porovnanie s programami ďalších 
lekárskych fakúlt (najmä z krajín EÚ), ale aj 
vyučovanie, objektivizácia preverovania ve
domostí a získaných zručností, ECTS,  me
dzinárodná spolupráca, programy Socra
tes/ Erasmus, programy hodnotenia kvality 
výučby n a  fakultách a výskum. Osobitná 
pozornosť bola zameraná n a  kurikulum sto
matologických smerov, ktoré s ú  z pohľadu 
E Ú  koncipované príliš teoreticky a je  po
trebné ich upraviť tak, aby s a  zmeni l  po-

na lekárskych fakultách 
mer teoretických a klinických disciplín z o  
60/40 % n a  40/60 %. LF U K  v Bratislave 
dokázala v krátkom čase pripraviť návrh no
v é h o  kurikula, ktorý akceptovala Vedecká 
rada aj A S  LF UK. Stále pretrvávajú niektoré 
problémy s aplikáciou ECTS,  nie j e  jedno
duché určiť „množstvo vynaloženej námahy 
študentom" n a  získanie kreditu. Akceptuje 
s a  však aj rozdelenie kreditov podľa hodín. 
V praxi s a  však  stále vraciame k porovna
niu syláb daných predmetov n a  rôznych 
fakultách. Prof. Molina požiadal predstavi
teľov lekárskych fakúlt o flexibilitu najmä pri 
započítaní celého programu, ktorý študent 
absolvuje v rámci medzinárodného študij
n é h o  pobytu n a  inej európskej lekárskej 
fakulte. Zdôraznil  v ý z n a m  takýchto skúse
ností pre ďalší vývoj  študenta a pre koope
ráciu lekárskych fakúlt. Osobitne srdečne 
prof. Molina a prof. Creusy vyzdvihli  vyni
kajúcu organizáciu konferencie MedNet2 
v Bratislave, ktorá prispela k pozitívnej pre
zentáci i  našej  fakulty i Univerzity v európ
s k o m  kontexte. 

(mb) 

Významné ocenenie práce učiteľov 
Lekárskej fakulty UK 

Prezident S R  udelil Rad Ľudovíta 
Štúra II. triedy profesorovi MUDr. Iva
novi Ďurišovl, DrSc., ktorý pracova 
a k o  prednosta I internet kliniky LF UK 
prezident Intemistickej spoločnosti SLS 
a člen Prezídia SLS, ale a j  a k o  dekan 
L F  UK.  K vysokému oceneniu práce 
profesora Ďuriša nesporne prispelo aj 
v y d a n i e  p o z o r u h o d n é h o  rozsiahleho 
t ro jzväzkového d ie la  Princípy internej 
medicíny (editori Ďuriš, Hulín, Bernadič), 
n a d  v y d a n í m  ktorého prevzal  záštitu 
prezident Svetovej lekárskej asociácie 
prof. Blahoš. Toto dielo j e  všeobecne 
akceptované d o m a  i v zahraničí, o č o m  
svedčí aj Jesseniova cena Prezídia Slo
venskej lekárskej spoločnosti, ktorú z a  
rok 2001 získali práve editori tohto diela. 

Gratulujeme! 

N o v ý  k u r z  o ľ u d s k o m  rozvoji  

Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK otvára dňa 
4. októbra 2002 Kurz o ľudskom rozvoji, ktorý vznikol ako výsledok ini
ciatívy Univerzity a UNDP (United Nations Development Program). 

Kurz je určený pre študentov vyšších ročníkov z oblasti spoločenských 
vied, ale aj pre ďalších záujemcov z ostatných fakúlt UK Je časovo člene
ný do dvoch semestrov akademického roka 2002/2003 a jeho úspešní 
absolventi dostanú certifikát. Lektormi sú jednak akademickí pracovníci 
z Filozofickej a Pedagogickej fakulty UK, ako i odborníci z danej oblasti 
zo Slovenska a zo zahraničia. 

Cielom kurzu je rozšíriť informácie a poznatky o koncepte a perspektíve 
ľudského rozvoja, čo je osobitne dôležitá téma pre krajiny prechádzajúce 
reštrukturalizáciou a transformáciou svojich ekonomík. Stabilizačné prog

ramy a prechod z centrálne plánovaného hospodárstva na trhovú eko
nomiku siahli v týchto krajinách na kvalitu života ľudí, priniesli rapídny 
rast chudoby, zhoršenie zdravia, komplikácie v prístupe k vzdelávaniu, 
nerovnosť príležitostí a šancí na získanie zamestnania, rast kriminality, 
marginalizáciu istých skupín obyvateľstva z rasového, etnického i sociál
neho hľadiska. 

Systematický výskum, vypracúvanie komplexných analýz počas kurzu, 
budú sprístupnené študentom s cieľom obohatif Ich poznatkovú bázu 
a potenciálne ju využiť pri profilácii vlastnej akademickej kvalifikácie, 
resp. pri hľadaní zamestnania. 

Daniela Drobná, Kancelária európskych programov UK 
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50. výročie Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie 
LF UK v Bratislave a Prvý DEMJÉNOV DEŇ 

Prof. MUDr. Štefan Demjén, DrSc., zakladatel 
plastickej chirurgie na Slovensku, sa narodil 
v Banskej Bystrici. Ako chirurg sa vypracoval 
na primára v Rožňavskej nemocnici, kde vidiac 
a študujúc vrodené chyby, pochopil potrebu 
plastickej chirurgie. Preto opustil primárske 
miesto a išiel do Prahy k prof. Burianovi bližšie 
sa oboznámiť s plastickou chirurgiou, ktorá ho 
zaujala ešte počas štúdií na Karlovej univer
zite v Prahe. Tak si ju zamiloval, že odchádza 
pre ďalšie skúsenosti k nestorom plastickej 
chirurgie, profesorovi H. Gilliesovi do Anglie 
a profesorovi Conversovi d o  New Yorku.  T u  
hlboko pochopiac princípy plastickej chirurgie 
a jej potrebu pre slovenských pacientov sa 
vrátil do Bratislavy, kde pôsobil z o  začiatku 
pri I. chirurgickej klinike profesora Čárskeho. 
V roku 1951 vzniká oddelenie plastickej chi
rurgie a konečne v roku 1952 bola založená 
Klinika plastickej chirurgie LF UK v Bratislave, 
prvá na Slovensku. Je jasné, že vznik kliniky 
a založenie plastickej chirurgie na Slovensku 
sú jeho deťmi. V roku 1952 bol menovaný do
centom a od roku 1965 riadnym profesorom. 
Pod jeho vedením dosiahlo pracovisko pozo
ruhodné výsledky. Profesor Demjén zriadil his-
topatologické oddelenie, stanicu pre ošetro
vanie úrazov ruky a tváre a dokumentačné 
laboratórium. Jedným z najpálčivejších problé
mov, ktoré profesora Demjéna zaujali v jeho 
špecializácii, bola komplexná liečba detí na
rodených s rázštepovou chybou pery a pod
nebia. Pochopil potrebu komplexného lieče
nia týchto pacientov a založil celoslovenské 
centrum pre liečbu, výskum a habilitáciu roz
štěpových chýb, ktoré pokračuje v jeho práci 
a je začlenené do európskych štruktúr v tejto 

oblasti. Toto pracovisko neskôr rozšíril na Cen
trum pre kraniofaciálne anomálie s pôsobnos
ťou pre celé Slovensko. 

Prof. Demjén bol vysokoškolským učiteľom 
na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a tiež hos
ťujúcim profesorom na Lekárskej fakulte lowe 
v USA. Prednášal a pracoval na Columbijskej 
univerzite v New Yorku, prednášal i v Brazílii, 
Anglicku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku 
a v iných krajinách. Nezmazateľná je stopa, 
ktorú zanechal vo funkcii predsedu Českoslo
venskej a Slovenskej spoločnosti plastickej 
chirurgie. Bol členom a honorary member 
Spoločnosti americkej asociácie plastických 
chirurgov, Britskej asociácie plastickej chirur
gie a jedným zo štyroch zakladateľov Európ
skej konfederácie plastických chirurgov pre 
dlhodobú výučbu disciplíny pre Európu. Sa
mozrejmá je listina stoviek jeho prednášok 
a publikácii. Miloval svojich študentov, svojich 
mladých lekárov, ktorým aj na úkor osobného 
voľna a rodiny odovzdával svoje vedomosti. 
Preto nie je divom, že bol zakladateľom Sub-
katedry plastickej a rekonštrukčnej chirurgie 
Ústavu pre doškoľovanie lekárov na Sloven
sku, na ktorom sa dodnes doškoľujú sloven
skí plastickí chirurgovia 

Prof. MUDr. Štefan Demjén, DrSc., zomrel 
v roku 2001, a preto sa Kl inika plastickej  
chirurgie spolu s Lekárskou spoločnosťou 
plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chi
rurgie rozhodli  zorganizovať k 50. výročiu 
založenia pracoviska medzinárodný kongres 
a nazvať ho Prvým Demjénovým dňom. Me
dzinárodný kongres sa uskutočnil v dňoch 
4. a 5. októbra 2002 pod záštitou prezidenta 
republiky Rudolfa Schustera. Nosným prog

ramom kongresu boli rozštěpové chyby, re
konštrukčná a estetická chirurgia - smery, 
ktoré profesor Demjén najviac rozvíjal Kon
gresu sa zúčastnili odborníci z dvanástich kra
jín Prednesených bolo 58 prednášok, v drvivej 
väčšine v angličtine. Kongres mal velký ohlas 
odborný aj spoločenský. 

Takýmto spôsobom sme sa snažili si uctiť 
založenie prvého pracoviska plastickej, rekon
štrukčnej a estetickej chirurgie na Slovensku aj 
jeho zakladateľa. 

Doc. MUDr. Jozef  Fedeleš, CSc., 
prednosta Kliniky plastickej chirurgie LF 

UK v Bratislave 

Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo - nové študijné odbory na LF UK 

Lekárska fakulta UK otvorila v akademickom roku 2002/03 dva 
nové študijné odbory „Ošetrovateľstvo" a „Verejné zdravotníctvo", 
ktoré boli akreditované Akreditačnou komisiou vlády SR. 

Vznik odborov vychádza z o  základných princípov transformácie 
zdravotníctva a aproximácie vzdelávania v rámci Európskej únie, ako 
aj z pripravovaných zmien kvalifikačných predpokladov stredných 
zdravotníckych pracovníkov. Cieľom je teda zvýšiť kvalifikáciu doteraj
ších stredných zdravotníckych pracovníkov v súlade s požiadavkami 
moderného ošetrovateľstva pri poskytovaní zdravotníckych služieb 
verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako 
aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a doliečovaní. 

Ošetrovateľstvo je multidisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zame
riava na získanie teoretických poznatkov a praktických zručností spo
jených s liečebno-preventívnou starostlivosťou o chorého človeka. 
Vychováva absolventa, ktorý ovláda princípy ošetrovateľstva a je 
schopný ich uplatniť v o  svojom povolaní. Pre úplné zabezpečenie 
curricula ošetrovateľstva má LF UK všetky potrebné teoretické a pred-
klinické základne. 

Verejné zdravotníctvo rešpektuje základné princípy transformácie 
zdravotníctva, kde prevencia a ochrana zdravia obyvateľstva sú jed
nou z priorít stratégie Svetovej zdravotníckej spoločnosti. Verejné 
zdravotníctvo pomáha vytvárať teoretické zásady a podklady k formu
lovaniu a realizácii štátnej zdravotnej politiky. Ide o ucelené samostat
né vzdelávanie špeciálnej kategórie zdravotníckych pracovníkov. 
Absolvent štúdia získa teoretické a praktické poznatky a zručnosti zo 
základných medicínskych a ďalších odborov (prírodné vedy, manaž
ment zdravotníctva a i.), zamerané na ochranu a podporu zdravia, 
ktoré vzdelanie kompletizujú. Vzdelanie umožní absolventovi v defi

novanom rozsahu posudzovať vybrané aspekty vzťahov medzi život
nými podmienkami a zdravotným stavom populácie, pracovať 
v oblasti ochrany zdravia v rôznych rezortoch, zúčastňovať sa pri ria
dení environmentálnej, sociálnej a zdravotnej politiky, pracovať v ob
lasti poradenstva a výchovy ku zdraviu a zúčastňovať sa na multi-
disciplinárnej vedecko-výskumnej činnosti. Takto definovaný smer 
štúdia nie je v súčasnosti možné študovať na žiadnej inej vysokej 
škole v SR. 

V oboch prípadoch ide o 3-ročný bakalársky (Be.) a 5-ročný magis
terský (Mgr.) stupeň denného vysokoškolského štúdia, ktoré je ukon
čené obhajobou bakalárskej, resp. magisterskej práce a štátnou 
skúškou. Absolventi majú možnosť uplatniť sa v nemocniciach všet
kých typov, na vysokých školách zameraných na ošetrovateľstvo, 
v štátnych zdravotných ústavoch, v centrách podpory zdravia, v po-
radniach zdravia, na výskumných pracoviskách i pri riadení zdravot
nej starostlivosti. 

Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené stredoškolské vzde
lanie s maturitou a úspešné vykonanie prijímacích skúšok - v odbore 
Ošetrovateľstvo z biológie, v odbore Verejné zdravotníctvo z biológie 
a chémie. V školskom roku 2002/03 bolo prijatých na odbor Ošet
rovateľstvo 161 študentov a na odbor Verejné zdravotníctvo 23 štu
dentov. Výučba začala 16. septembra 2002. V budúcom školskom 
roku plánujeme prijať na Ošetrovateľstvo 300 študentov a na Verejne 
zdravotníctvo taktiež 300 študentov. 

Garanti štúdia sú prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc,. prednosta Klini
ky geriatrie, a prof. MUDr. L. Ághová. CSc , prednostka Ústavu hygieny 
LF UK. 

M. Bernadič 
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R E Z E R V O V A N É  P R E  L E K Á R S K U  F A K U L T U  U K  

40 rokov Ústavu epidemiológie LF UK v Bratislave 
Pri príležitosti 40. výročia vzniku Ústavu epi

demiológie LF UK sa dňa 2. októbra 2002 
uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorá 
sa konala pod záštitou dekana prof. MUDr. P. 
Traubnera, PhD. Konferencie sa zúčastnili hostia 
z lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska, 
ale aj z viacerých ďalších vysokých škôl a vedec
kovýskumných pracovísk. V slávnostnom prího
vore dekan LF UK prof. Traubner vyzdvihol výz
namné miesto ústavu pri rozvoji lekárskych vied 
a udelil prof. MUDr. E. Kmetymu, DrSc., Pamät
nú medailu LF UK a prof. MUDr. P. Bakossovi, 
DrSc., Hynkovu medailu za prínos pre rozvoj 
epidemiológie a za dlhoročnú prácu pre rozvoj 
LF UK. Prednostka Ústavu epidemiológie LF UK 
doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., pripomenula histó
riu vzniku a budovania ústavu, pracovníkov, ktori 
sa na tomto diele podieľali a vyzdvihla medzníky, 
ktoré boli v pozitívnom, ale aj v negatívnom výz
name dôležité pre prácu ústavu a rozvoj epide
miológie. 

História Ústavu je významným spôsobom spo
jená s dejinami epidemiológie a preventívnej me
dicíny na Slovensku i v Čechách. Prvé zasadanie 
Katedry epidemiológie LF UK sa uskutočnilo 
19. septembra 1962 pod vedením doc. MUDr. 
E. Kmetyho v priestoroch Aspremontovho palá
ca, kde sídli Ústav doteraz. Zárodky Ústavu epi
demiológie vznikali na Ústave hygieny, kde bolo 
roku 1951 založené Laboratórium epidemiológie. 
Od šk. roku 1952/1953 viedol Dr. Kmety pred
nášky z epidemiológie z poverenia prof. V. Muchu 
Vznik laboratória a začatie výučby bolo podmie
nené rozvojom infekčných chorôb, najmä detské
ho veku, ktoré prichádzali v epidemických vlnách 
a spôsobovali ťažké straty. Začatie výučby epi
demiológie na LF UK bolo teda ešte o 10 rokov 
skôr, ako vznikol ústav. Roku 1958 vznikol osa
mostatnením z Katedry hygieny Ústav mikrobio
lógie a epidemiológie, ktorý viedol doc. Kmety až 
do roku 1961, keď sa osamostatnil Ústav mikro
biológie (doc. Štefanovič). S históriou ústavu sa 
spája aj vznik Odd. epidemiológie nádorov na 
Onkologickom ústave (doc. Pleško). Od r. 1986 
do r. 2000 bol prednostom ústavu prof. Bakoss, 
od roku 2001 je prednostkou doc. Bazovská. Na 
ústave epidemiológie sa habilitovali 5 docenti 
(Kmety, Pleško, Bakoss, Bazovská, Guryčová) a 
boli menovaní 2 profesori (Kmety, Bakoss), pra

covníci ústavu obhájili 10 dizertačných prác, 
2 doktorské dizertačné práce a 7 pracovníkov 
získalo atestácie. 

Výučba epidemiológie ako samostatného od
boru začala od šk. r. 1952/53 - spočiatku v spo
jení s infektológiou. Praktické cvičenia boli v tom 
čase aj v terénnych zariadeniach (Krajská hygie
nicko epidemiologická stanica, obvodní lekári), 
čo výučbu obohacovalo. Neskôr dochádza zhru
ba každých 10 rokov k reformám medicínského 
štúdia. Prvá reforma (1961/62) znamenala pre 
epidemiológiu nielen osamostatnenie od infekto-
lógie, ale aj výrazné rozšírenie počtu výučbových 
hodín. Zaviedli sa do výučby aj medziodborové 
epidemiologicko-klinické semináre, ktoré mali aj 
medzi študentmi pozitívny ohlas. Na LF UK v Bra
tislave sa dostali do popredia preventívne medi
cínske disciplíny a LF UK získala právom povesí, 
že najlepšie v celom Československu pripravuje 
medikov na činnosť v oblasti prevencie. Pri ďalších 
úpravách štúdia (1971/1972 a 1981/1982) sa však 
výučba redukovala a neodôvodnene sa obnovilo 
spojenie s infektológiou. Po reorganizácii štúdia 
v šk. r. 1991/1992 sa epidemiológia vyučuje opäť 
ako samostatný predmet, a to blokovým spôso
bom. Od roku 1996 prebieha aj výučba zahranič
ných študentov v anglickom jazyku. Ďalším pozitívnym medzníkom bol podiel pra
covníkov Ústavu epidemiológie LF UK v Bratisla
ve na vzniku a začatí výučby epidemiológie na 
novozaloženej LF UK v Martine (1962). Vedenie 
katedry a prednášky aj tu za bezpečoval doc 
Kmety až do r. 1975, kedy sa habilitoval doc Stra
ka. V tomto období sa konali aj spoločné zasad
nutia katedier, kde sa nešili spoločne otázky vy-
učby. 

Od šk. r. 1970/71 sa konajú prednášky aj z pred
metu Epidemiologické problémy v trópoch pre 
zahraničných študentov. Ich obsahom sú aktuálne 
otázky cudzokrajných chorôb (teraz povinne vo
liteľný predmet). Pracovníci Ústavu pripravili pre 
študentov medicíny 6 skript a 4 učebnice. 

Učitelia ústavu významným spôsobom prispeli 
aj k rozvoju študentskej vedeckej a odbornej prá
ce. Pri zrode tejto aktivity stál prof. Bakoss a vý
borným výsledkom bolo aj 9 prác prezentovaných 
na konferenciách ŠVOČ. 

Vedeckovýskumná činnosť nadväzovala na prá
cu prof. Muchu, ktorý ako prvý na Slovensku izo

loval v 40. rokoch minulého storočia leptospírový 
kmeň. K leptospirózam pribudla v 60. rokoch tu-
larémia a v 80. rokoch Lymeská borelióza. Ústav 
epidemiológie do dnešných dní zabezpečuje la
boratórnu diagnostiku spomínaných ochorení, 
najmä leptospiróz. Postupne sa rozvíjali ďalšie 
výskumné aktivity, v prvom rade typizácia izolo
vaných kmeňov, napr. z 18 serovarov leptospír, 
ktorých prítomnosť sa potvrdila aj na našom úze
mí, z nich sa 4 (istrica, jalna, bratislava, sorexjal-
na) identifikovali ako nové. Vyvinula sa vakcína 
proti leptospíram (našla i praktické použitie), štu
dovali sa exoprodukty leptospír (hemolyzín. Ii-
páza, fosfolipázy) a ich biologická aktivita. V ex
perimentálnych sledovaniach sa sledovala tvorba 
protilátok pri leptospiróze liečenej rozličnými an
tibiotikami. 

V ostatných rokoch je veľmi aktuálna proble
matika lymeskej boreliózy. typickei prírodné oh
niskovej nákazy Slovensko patrí medzi oblasti 
s vysokým rizikom tejto nákazy Štúdium izolova
ných kmeňov potvrdilo cirkuláciu všetkých troch 
patogénnych druhov borélií, ako ai ďalších 2 ne-
patogénnych u nás 

O d  roku 1980 sa rozvíja výskum legionetóz 
Rozpracovala sa expenmentálna legionekiza u la
boratórnych zvierat Sleduje sa riziko vzniku in
fekcií u hospitalizovaných pacientov 

Výskumné aktivity pracoviska dokumentuiu 
záverečné správy výskumných uloh rezortného 
plánu MZd SSR, Z-piánu. šPZV a VEGA spotu 
bolo ukončených a oponovaných 28 sprav 

Medzinárodne uznávané vysiedky viedli v roku 
1974 k menovaniu leptospifotogickeho laborató
ria za spolupracujúce centrum FAO/WHO pre 
epidemiológiu leptospiróz Prof Kmety spolu 
s prof Bakossom su členmi taxonomekej sub 
komisie pre leptospirozy. 

Zameraním na aktuálne problémy zoonóz pra
covisko prispieva k riešeniu závažných úloh pre
ventívnej medicíny a v tomto smere získalo uzna
nie odbornej verejnosti doma i v zahraničí. Chceme 
veriť, že aj v budúcnosti budú vytvorené pod
mienky na to, aby rozvoj preventívnych disciplín 
nestagnoval a aby sa rozvíjal na prospech medi
cíny i celej spoločnosti. 

(mb) 

Bratislavskí medici žali úspechy v Prahe 

Celoštátna konferencia ŠVOČ lekárskych fakúlt z Čiech a Slovenska 
sa konala v dňoch 23. - 24. októbra 2002 na 3. lekárskej fakulte Uni
verzity Karlovej v Prahe. Prezentovalo sa tu spolu 27 víťazných prác z fa
kultných konferencií z 11 lekárskych fakúlt Čiech a Slovenska, včítane Vo
jenskej akadémie z Hradca Králové. Celoštátna konferencia bola v strede 
pozornosti nielen domácej lekárskej fakulty, jej študentov a učiteľov, ale 
celej Univerzity Karlovej. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil v zastúpení 
rektora UK prof. Wilhelma prorektor prof. Widimský, dekani všetkých troch 
pražských lekárskych fakúlt UK (prof. Svačina, prof. Koutecký a prof. Anděl), 

starosta Prahy 10 Ing. Výrut, zástupcovia sponzorujúcej firmy Johnson and 
Johnson pre ČR a SR a další hostia. Pri otvorení konferencie rezonovali 
spomienky na spoločné začiatky ŠVOČ pred viac ako 40 rokmi, ale aj 
nové ciele tejto študentskej aktivity, ktoré prerastajú do postgraduálneho 
doktorandského štúdia, do medzinárodnej spolupráce pri riešení grantových 
úloh a samozrejme do spolupráce jednotlivých lekárskych fakúlt. Rokova
nie konferencie prebiehalo v 3 sekciách - teoretickej, klinickej a stomatolo
gickej V každej sekcii mala každá lekárska fakulta len jedného zástupcu 
Odborné poroty tvorili delegovaní účastníci zúčastnených fakúlt - v každei 
komisii bolo 10-11 členov. Hodnotili sa viaceré charakteristiky práce - cieľ 
zvolené prístupy, dosiahnuté výsledky, aplikácia výsledkov v praxi, ale aj 
spracovanie práce, prednes a schopnosť obhájiť dosiahnuté výsledky v dis
kusii. 

Z LF UK v Bratislave sa zúčastnili v teoretickej sekcii študent P Janega 
s prácou Hodnotenie zmien expresie kyseliny sialovej v diagnostike nádo 
rových ochorení štítnej žľazy (školiteľ doc. P Babál, CSc., Ústav patolo 
gíckej anatómie LF UK), v klinickej sekcii P. Celec, J. Hodosy, P. Janega 
P. Jáni, M. Kúdela s prácou Advanced glycation and products in myocar
dial reperfusion injury (školitelia Dr. Sebeková, Dr Holzerová, doc Halčák, 
prof. Pecháň, prof, Hulín, prof. Murín, LF UK) a v stomatologickej sekcii 
J. Rolincová s prácou Zmeny glykozilácie v nádoroch slinných iliaz (ško
liteľ doc. P. Babál, CSc., Ústav patologickej anatómie LF UK) Po vyhod
notení prác sa na 1. mieste v teoretickej sekcii umiestnil P. Janega 
a na 2. mieste v stomatologickej sekcii študentka J. Rolincová Ich 
úspech je spoločným úspechom a ocenením práce a| školiteľa, školiaceho 
pracoviska, celej lekárskej fakulty a bratislavskej univerzity, ale aj dobrei 
práce celej skupiny pri Rade ŠVOČ na LF UK v Bratislave 

Marián Bernadlč, predseda Rady ŠVOČ 
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„Žltý osteň" zdobí reprezentačné priestory UK 
Dale Chihuly, jeden z najvýznamnejších umelcov pracujúcich 

so sklom, venoval svoje dielo „Žltý osteň" (Kadmlovo žlté benát
ske sklo s ozdobnými sklenenými perlami) z roku 1992 Univer
zite Komenského v Bratislave. Dielo bolo symbolicky odovzdané 
Univerzite Komenského v novembri 2001 pri príležitosti otvorenia 
výstavy Dale Chihulyho v Pállfyho paláci Galérie mesta Bratislavy, 
zástupcovia UK prevzali dielo vo februári 2002 a v lete bolo inštalo
vané v reprezentačných priestoroch UK. 

Dale Chihuly sa narodil 20. 9. 1941 v Tacome, Washington, no jeho 
starý otec pochádzal z dediny Koškovce v okrese Prešov. Po prvý raz 
sa zoznámil so sklom počas štúdia interiérového dizajnu na univer
zite vo Washingtone. Po skončení štúdia sa v roku 1966 zapísal na 
univerzitu vo Wisconsine, na prvý amencký univerzitný program ume
leckého sklárstva. V štúdiu pokračoval na Rhode Island School of De
sign (RISD), kde neskôr založil sklársky program. V roku 1968 dostal 
Chihuly Fulbrightovo štipendium - ponuku pracovat v továrni Venini 
v Benátkach v Taliansku, kde sa dôkladnejšie oboznámil sfúkaným 
sklom. V roku 1971 Chihuly navštevoval medzinárodné sklárske 
centrum Pilchuck Glass School v Stanwoode vo Washingtone, ktoré 
ovplyvnilo jeho avantgardné cítenie. Fúkané sklo začal vnímat ako 
štúdiové umenie, ktoré rozšírilo jeho záujem o sklo ako o expresívne 
médium. 

D. Chihuly zaviedol do umeleckého sklárstva viaceré inovácie, ako 
napríklad fúkanie skla okolo ocele s používaním komerčných neó
nových a atramentových plexisklových nádob. Je spoluzakladateľom 
školy umeleckého sklárstva v USA. Získal viacero čestných dokto
rátov a dve štipendiá americkej nadácie pre umenie. Jeho diela sa na
chádzajú vo viac než 190 múzeách a galériách po celom svete a jeho 
výstavy patria k najvýznamnejším a najnavštevovanejším kultúrnym 
podujatiam. Dale Chihuly a jeho obrovské štúdio s dvesto ľuďmi pôso
bí v Seattle v štáte Washington. 

Myšlienka predstaviť diela D. Chihulyho na Slovensku pochádza 
od kunsthistoričky pani Barbaralee Diamonstein, manželky bývalého 
veľvyslanca USA na Slovensku Carla Spielvogela. Pani B. Diamon-
stein-Spielvogelová, ktorá už vydala viacero publikácií o umení, na
písala o Chihulym aj knihu. Podľa jej názoru je Dale Chihuly momen
tálne najprestížnejším svetovým umelcom, ktorý pracuje so sklom. 

Spielvogelovci prehovorili majstra, aby na Slovensku vystavil 12 svo
jich diel. Po skončení výstavy v Pálffyho paláci Galérie mesta Brati
slavy mala výstava reprízy v galériách v Trenčíne, v Prešove, v Banskej 
Bystrici a v Liptovskom Mikuláši. 

Výstavu v Pálffyho paláci, ktorá trvala od 19. 11. 2001 do 10. 2. 2002, 
usporiadala Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Veľvyslanectvom 
Spojených štátov. Vystavených bolo 12 prác, vytvorených v rokoch 
1992-2000. Dale Chihuly vystavoval na Slovensku po prvýkrát a na 
počesť svojich starých rodičov, pochádzajúcich zo Slovenska, a ako 
poctu slovenskému národu sa rozhodol darovať všetkých 12 vysta
vených sklenených objektov v hodnote viac než 20 miliónov Sk inšti
túciám na Slovensku, medzi nimi aj Univerzite Komenského. 

Medzi najznámejšie diela Dale Chihulyho patria pätnásťmetrová py
ramída „Krištáľový kopec", zložená z 2 000 ružových krištáľov, umiest
nená v jeruzalemskej veži Dávidovho múzea; päťmetrová krištáľová 
brána na Bahamských ostrovoch; pätnásťmetrový oranžový kopec 
v Monaku; sedemmetrový modrozelený luster v Anglicku. Vo svojom 
rodnom meste Tacoma stavia Chihuly objekt z farebného skla, most, 
ktorý preklenie rušnú križovatku a spojí tamojšie Historické múzeum 
s Múzeom skla. 

Zuzana Ladzianska 

Neviete kam na Silvestra? 
Prežite ho 

v Učebno-výcvikových zariadeniach UK! 

UVZ UK Modra-Piesok (ubytovanie so stravou) 

Pobyt začína v piatok 27.12.2002 obedom a konä'v piatok 3.1.2003 
raňajkami. Nástup na rekreáciu je v deň nástupu po 10.00 hod. 

Ubytovacie kapacity izieb: 
2 x dvojposteľová, 11 x trojposteľová, 1 x štvorposteľová, 
1 x päťposteľová, 1 x šesťposteľová izba 

UVZ UK Richňava (ubytovanie so stravou) 

Pobyt sa začína v piatok 27. 12. 2002 a končí sa v stredu 1.1. 2003 
Záujemcovia si môžu vopred dohodnúť aj pobyt s dobou trvania od 
stredy 1.1. 2003 do pondelka 6.1.  2003, resp. predĺžiť si pobyt 
Pobyty začínajú vždy večerou a končia obedom. 
Nástup na rekreáciu je v deň nástupu po 14.00 hod. 

Ubytovacie kapacity izieb; 
6 x trojposteľová s prístelkou - nová chata 
2 x trojposteľová - nová chata 
2 x štvorposteľová - nová chata 
1 x dvojposteľová - prístavba novej chaty 
2 x trojposteľová - prístavba novej chaty 

UVZ UK Poprad - Veľká (ubytovanie bez stravy) 

I. turnus: príchod do UVZ UK je v piatok 27.12.2002 po 14.00 hod. 
a odchod je vo štvrtok 2.1.  2003 do 9.00 hod. 

II. turnus: prichod do UVZ UK je vo štvrtok 2.1. 2003 po 14.00 hod. 
a odchod je v pondelok 6.1.  2003 do 9.00 hod. 

Ubytovacie kapacity; {číslo izby/počet lôžok/ prístelka): 2/3/1, 3/3/1, 
4/3/1, 7/2/2 

Poplatky za ubytovanie v jednotlivých UVZ UK sú podľa Cenníka 
č. 2436/CHČ/2000 pre zamestnancov UK a ich rodinných príslušní
kov nasledovné: 
UVZ UK Modra-Piesok: 50,-Sk/lôžko/noc 
UVZ UK Richňava: nová chata 50,- Sk/lôžko/noc 

35,- Sk/príst./noc 
prístavba NCH 100,- Sk/lôžko/noc 
UVZ UK Poprad-Velká 50,- Sk/lôžko/noc 

40,- SK/príst./noc 

Cena celodenného stravovania v UVZ UK Modra-Piesok a v UVZ UK 
Richňava je pre všetkých účastníkov pobytu rovnaká: 
- dospelé osoby 200,- Sk/osobu/deň, 
- deti do 12 rokov 140,- Sk/osobu/deň. 

Dôležitá upozornenia 
Za rodinných príslušníkov zamestnanca UK sú považovaní len man

žel, manželka a vlastné nezaopatrené deti. Na všetkých ostatných 
záujemcov sa vzťahujú ceny určené pre tuzemských nimouníverzit-
ných, resp. zahraničných návštevníkov. 

Záujemcovia, ktorým bola odborovou organizáciou na ich praco
visku pridelená rekreácia, môžu si poukazy vyzdvihnúť až po zapla
tení pobytu poštovou poukážkou na Centre hospodárskych činnosti 
Rektorátu UK, Šafárikovo nám. č. 6, v starej budove č. dv. 217 u p. Ce
novej (č. tel. 02/5924 4188). Nevyzdvihnuté poukazy budú poskytnuté 
ďalším záujemcom. 

Poukazy na rekreáciu budú vydané len po predložení dokladu o za
platení ceny rekreačného pobytu. 

Rekreačných pobytov v UVZ UK sa môžu zúčastniť aj zamestnanci 
UK, ktorí nie sú členmi odborovej organizácie. 

Ak rekreant na rekreáciu nenastúpi bez preukázania závažnej okol
nosti (napr. choroba). Rektorát UK bude postupovať podlá podmienok 
uvedených v časti IV. Cenníka poplatkov za služby v UVZ UK 

Teleťónne čísla na UVZ UK 
Modra-Piesok: vedúci p. Andrei Kulich, č. t. 033'647 0129 
Richňava: vedúci p. Dušan Šrámek, č. t. 045 692 9148 
Poprad-Velká' vedúci p. Vladimír Bieleny, č. t. 052.776 8205 

Ing Jan Špička, riaditeľCHČ RUK 
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Ad mullos annos Facultas Pharmaceutica Universitatis Comenianae 
Slávnostný prejav doc. RNDr. J. Seginka, PhD., dekana FaF UK, pri príležitosti 50. výročia vzniku Farmaceutickej takulty UK 

Vaše Magnificencie, Spectabiles et Honorabiles, ctení hostia, váženi páni 
•'ofesori, docenti, učitelia, študenti a zamestnanci Farmaceutickej fakulty 
niverzity Komenského, vážené kolegyne a kolegovia, dámy a páni! 

História est testis temporum, lux Veritas, vita memoriae, magistra vitae, 
nuntia velustatis - história je svedectvom času, svetlom pravdy, život pamäti, 
učiteľka života, zvestovateľka dávnych dôb. Berúc do úvahy tieto Cicerove 
siová schádzame sa dnes tu, v srdci našej Univerzity, aby sme si slávnostne 
- íipomenuli 50-ročné jubileum jej Farmaceutickej fakulty. 

Vznik samostatnej vysokoškolskej inštitúcie, ktorá by poskytovala úplné 
vsokoškolské vzdelávanie pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú liečivom 

a liekom a v tejto oblasti pracujú, nebol jednoduchý. Súčasná farmácia, far
maceutické vedy, zameranie štúdia, profil absolventa, ďalšie vzdelávanie, 
uplatnenie farmaceutov si hľadali a často i dnes hľadajú svoju tvár, zápasili 
o svoju akceptáciu, o postavenie v sústave vedných odborov, odolávali ná
zorom laickej, a netreba zakrývať, aj odbornej verejnosti. Z tohoto hľadiska 
je vznik samostatnej farmaceutickej fakulty významným medzníkom v deji
nách nášho vysokého zdravotníckeho školstva 

Počiatky farmaceutického vzdelávania na území terajšej Slovenskej re
publiky nachádzame v 18. storočí na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. 
Popri vzdelávaní lekárov sa mohli na tejto fakulte školiť aj lekárnici. Prvý 
Titul „magister pharmaciae" bol vydaný v roku 1771. Toto štúdium trvalo len 
7 rokov a nemalo významný vplyv na další vývoj vzdelávania farmaceutov na 
našom území. Našich študentov nachádzame na univerzitách v Budíne, Peš
ti, Viedni, Prahe, Krakove a inde. Celé 19. storočie absentovala na území SR 
. TOžnosť študovať farmáciu. Situácia sa zlepšila vznikom Československa 
. r, 1918 (študovali v Prahe na českej alebo nemeckej univerzite). Zatvore-
iím českých vysokých škôl 17. novembra 1939 sa končí možnosť vysoko

školského štúdia v Prahe aj pre študentov zo Slovenska. 
Táto skutočnosť bola rozhodujúcim podnetom pre konštituovanie novo

dobého farmaceutického štúdia na Slovensku Na Lekárskej fakulte Uni
verzity Komenského (od r. 1940 Slovenskej univerzity) boli pre zriadenie 
takéhoto štúdia celkom priaznivé podmienky v tom, že tam existoval Ústav 
farmakologie a farmakognózie s dostatočným počtom učiteľov, ktorí sa 
špecializovali na výučbu farmaceuticky orientovaných predmetov. Na pod
net Sväzu lekárnikov Slovákov a z poverenia vedenia Lekárskej fakulty SU 
sa zriadením a otázkami koncipovania farmaceutického štúdia zaoberal 
prof MUDr. František Švec, DrSc., ktorý toto štúdium viedol do roku 1948. 
Majprv to bolo 2-ročné štúdium (1. roč. na FiF; 2 roč. na LF, niektoré pred
mety sa vyučcyalí na novovzniHnutej prirodoveäeckej fakulte), ktoré sa 
vládnym nariadením o lekárnickom štúdiu v r .  1940 ustanovilo na 3-ročné 
a jednoznačne sa přičlenilo k Lekárskej fakulte. Bol to významný krok, kto
rý vyjadroval uznanie zdravotníckeho poňatia farmácie, ale aj významný krok 

vytvoreniu samostatnej farmaceutickej fakulty. 
Nespokojnosť slovenských lekárnikov, potreby praxe, ale najmä prehlbujúci 

sa stupeň poznania a rozvoja súvisiacich vedných disciplín, viedli k novej 
etape reformného úsilia a k snahám o unifikáciu štúdia farmácie (v Prahe 
a Brne 2-ročné, v Bratislave 3-ročné). Toto úsilie sa ešte výraznejšie preja
vilo po roku 1945 a jednoznačne vychádzalo zo Slovenska (Švec, Stržínek, 
Kayman, Zathurecký). Jeho vyvrcholením bolo prijatie zákona č. 190/1948 

lekárnickom štúdiu a zavedenie 8-semestrového štúdia farmácie. Popri 
prvom farmaceutickom ústave galenickej farmácie v rámci lekárskej fakulty 
unikajú aj ďalšie farmaceutické ústavy, ktoré boli neskôr včlenené do novo

zriadených katedier. Štúdium farmácie riadila od školského roku 1950/51 
fakultná rada, ktorej predseda bol ex offo aj prodekanom lekárskej fakulty 
pre odbor farmácia. 

Samostatná Farmaceutická fakulta UK vznikla vládnym nariadením v ro
ku 1952. Počas svojej existencie prešla viacerými vývojovými etapami, 
ktoré reflektovali na jednej strane školskú legislatívu, ale na druhej strane 
mladá fakulta získavala skúsenosti, rozvíjala a zdokonaľovala farmaceutic
ké štúdium na základe nových vedeckých poznatkov a požiadaviek praxe, 
učitelia nadobúdali nové skúsenosti a rástli v zmysle známeho „Docendo 
discimus" (Vyučovaním sa učíme). Významný prínos vzniku samostatnej far
maceutickej fakulty bol aj vtom, že sa stala základňou pre konštituovanie, 
• ' ofiláciu a plnohodnotný rozvoj farmaceutických vedných odborov. 

Základom štruktúry fakulty pri jej vzniku boli 3 katedry - chémie, gale
nickej farmácie a farmakognózie. Postupne rozčleňovaním týchto vznikali 
ďalšie katedry a pracoviská. Vznikom samostatnej farmaceutickej fakulty 
i s  začala písať nová história farmaceutického vzdelávania na Slovensku. 
Plnou mierou sa začlenila do zväzku Univerzity Komenského a poskytova-
a a poskytuje svojim študentom kvalitné vysokoškolské univerzitné vzde
lanie odborníkov na liečivo a liek. Aj  dnes s odstupom rokov je súčasník 
oprávnený konštatovať, že počas svojej 50-ročnej existencie sa cieľavedo
me snažila (a aj sa jej to darilo) sledovať trendy vývoja v oblasti farmácie 
a implementovať ich do domácich pomerov. Za toto obdobie na fakulte 
vyrástol celý rad významných osobností, ktoré tvorili jej históriu a posúvali 
jroveň poznania stále vyššie. Do dnešných dni fakulta vychovala 7 770 ab
solventov, stovky doktorandov, kvalifikovali sa na nej takmer všetci odbor
níci pracujúci v oblasti farmácie u nás. 

Významným obdobím v živote fakulty bolo obdobie rokov 1960-69, kedy 
mala fakulta v bývalom Československu celoštátnu pôsobnosť. Bolo to ob
dobie intenzívneho rozvoja školy vo všetkých oblastiach jej činnosti, obdo
bie nových myšlienok a trendov kvalitatívneho rastu. Zvýšil sa nielen počet 
učiteľov, ale zlepšila sa aj ich kvalifikačná štruktúra, skvalitnilo sa technic

ké vybavenie fakulty, zvýšila sa kapacita a úroveň vedeckej práce. <ozšun 
sa knižničné fondy. V období celoštátnej fakulty sa zintenzívnil pioi es bu 
dovania modernej európskej farmácie na vedeckých zakladoch Navyše 
fakulta sa stala zjednocujúcou pôdou pre celú československú laiináciu 
Vznik novej fakulty v Hradci Králové (1969) a neskôr v Brne (1991) mali za 
následok odchod kvalifikovaných učiteľov na tieto školy a bratislavská fa 
kulta sa s tým musela vždy vyrovnávať. Ale ani tento fakt, a ani rozdelenie 
republiky neprinieslo izoláciu slovenských a českých kolegov, učiteľov, ve
deckých pracovníkov. Dodnes na fakulte prakticky žije slovensko-česk. 
vzájomnosť. Študuje tu v magisterskom štúdiu vyše 100 študentov - obča 
nov ČR a záujem o štúdium u nás stále trvá, ba ešte sa zvyšuje Atmo 
sféra rokov celoštátnej fakulty sa tak prenáša a žije v ďalšej generácii far 
maceutov. 

Počas doterajšieho trvania sa viackrát menilo farmaceutické štúdium Od 
r. 1953 sa zaviedlo 5-ročné štúdium, ktoré s určitými obmenami trvá do 
súčasnosti. V 70-tych rokoch pokračoval proces jeho biologizácie, zaviedol 
sa celý rad nových predmetov 

Vývoj ostatných desaťročí posunul farmáciu od historického přírodověd 
ného zamerania smerom k zdravotníckemu a jej absolventov biiíšm k pa 
aentovi. Farmaceut je jediným vysokokvalifikovaným odborníkom na liečiv 
a liek. Svetová zdravotnícka organizácia a vrcholne svetove farma t- к. 
organizácie charakterizujú absolventa farmácie ako praco1. ;ka . ,  kyn 
stupňom vzdelania v chemických, biologických, medicínskych a IMIMOM 
tických disciplínách, s hlbokými vedomosťami o osude liečiva v oiyu .tne 
jeho účinkoch, nežiadúcich účinkoch a zdravotných a sociálnych a ,  e> tcx.' 
používania liekov Absolvent farmácie ovláda technologické postupy pi 
pravý, výroby a kontroly liekov a problematiku liekových foriem, |e . • pny 
pracovať podľa zásad Správnej laboratórnej. Správnej výrobnej a Správu 
lekárenskej praxe, ovláda právne, etické, legislatívne a ekoncr, -e a-.pek 
ty práce s liekmi, ovláda informačné techniky v oblasti lekáre.istva a ie> j 
renskej starostlivosti V súlade so svetovými trendmi bude potrebne pr i 
farmaceuta-lekárnika a klinického farmaceuta aj u nás viac onentuval -a 
pacienta, s cieľom zlepšiť kvalitu liečby a kvalitu jeho života Red zat.a ' j  
maceutickej starostlivosti v prostredí výdaja liekov bez lekárskeho preop. 
ale aj na predpis, otvára nové možnosti a dimenzie prace farmaceuta ak 
zdravotníckeho pracovníka 

Novým obdobím v živote fakulty je obdobie ktoré sa začato zr c ^ 
ločensko-politickej situácie v Státe v r 1989 Uplatňujú sa demo. at > e  ;,  i.a 
a slobody, zaviedol sa systém odborných kritern pre kvalifikačný rast 
covnikov, zvolili sa nové akademicke a samosprávne orgány * ďa e r,-vr. 
Zaviedlo sa 5-ročné jednoodborové vnútorne diferencované štúdium so 
systémom povinných a výberových predmetov, zaviedol sa európsky sys 
tém prenosu kreditov ECTS pre hodnotenie štúdia Naše štúdium je plne 
harmonizované s požiadavkami Smernice EK s výnimkou 6-mesačnej prax-
v lekárni, ako jeho riadnej súčasti. Upravujeme študijný plán tak, aby aj tá 
to požiadavka bola splnená a už druhý rok študenti študujú podľa tohoto 
plánu. Od tohoto školského roka otvárame 3-ročné bakalárske štúdiur-
v odbore „Zdravotnícke a diagnostické pomôcky", na fakulte sa realizuje a, 
tretí stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské štúdium v 11 akredito 
vaných odboroch. Po niekoľkoročnom prerušení sa opäť rozbehlo rigorózne 
konanie a absolventi môžu získať profesný titul .PharmDr." Od roku 199i 
sa zvýšila kvalifikačná štruktúra učiteľov v najvyššej kategórii - profesoi 
Inaugurovali sa (v abecednom poradí) prof. Devínsky, Foltán, Havráně« 
Mlynarčík, Pšenák, Rak, Remko, Sarka, Springer, Švec Inauguračné kona
nie v tomto čase ukončili doc. Balgavý a doc. Grančai 

Fakulta udržiava úzke kontakty s farmaceutickým terénom, Slovenskou 
lekárnickou komorou, inštitúciou ďalšieho vzdelávania, farmaceutickými vý
robnými firmami, predovšetkým so Slovakofarmou a s., Štátnym ústavom pri 
kontrolu liečiv, ústavmi SAV - predovšetkým Ústavom experimentálnej la; 
makológie a Ústavom experimentálnej endokrinológie, ale aj Chemickým 
ústavom a ďalšími. Dobrá spolupráca vychádzajúca z tradícii je s Lekái 
skou a Prírodovedeckou fakultou našej Univerzity, s Fakultou chemickej 
a potravinárskej technológie STU, ale aj s inými fakultami UK a ďalších V S  
na Slovensku a obidvoma farmaceutickými fakultami v Českej republike 
a ďalších krajinách. Fakulta sa podieľa na rôznych formách spolupráce so 
zahraničnými univerzitnými vedeckými pracoviskami v Anglicku, Belgicku. 
Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Rusku, Maďarsku a inde. Je členom Európ 
skej asociácie farmaceutických fakúlt. 

Fakultu od jej vzniku riadili, pracovali na nej a písali jej históriu významne 
osobnosti vedeckého a pedagogického farmaceutického života Prvým de
kanom novovzniknutej fakulty sa stal prof Ľudovít Krasnec, po ňom prof 
Ladislav Záthurecký. Obidvaja už, žiaľ, nie sú medzi nami Boli to však a; 
ďalší významní pracovníci, ktorí celý svoj aktívny život venovali fakulte, far 
maceutickej vede, vzdelávaniu a posúvali prestíž školy dopredu Nedá mi 
pri tejto príležitosti nespomenúť také osobnosti, ako bol prof. Jindra (bio 
chemik), prof. Inczinger (farmakológ), prof. Bózner (biológ), doc Čelechov 
ský (fyzikálny chemik), doc. Szucs (chemik), doc Soviar (chemik), dot 
Novák (analytik), ktorí už tiež nie sú medzi nami. Zvlášť citeľná bola strata 
tých kolegov, ktorí predčasne opustili naše rady - Ing. Kfenek, Ing Rie 
čanská, Ing. Strašák, Dr. Veber. Ján Lidaj vo funkcii tajomníka od vzniku 
fakulty dlhé roky zabezpečoval ekonomický, hospodársky a prevádzkový 
chod fakulty. Okrem uvedených sú to i ďalší nemenovaní bývali pracovníci 
fakulty, ktorí sa rôzne, podľa svojho zadelenia, pričinili o jej budovanie, pros 
peritu a rozvoj. Všetkým patri úprimná vďaka, lebo často na nimi polože 
ných základoch pokračuje naša práca v súčasnosti. 

Ô 



Dovoľte mi požiadať toto vážené slávnostné zhromaždenie, aby sme mi
nútou ticha vzdali hold týmto menovaným i ďalším nemenovaným pracov
níkom fakulty a univerzity. 

Počas jednotlivých období existencie školy fakultu riadili jej poprední učite
lia. odborníci v oblasti farmácie a farmaceutických vied, osobnosti s nadhľa
dom a prirodzenou autoritou na fakulte, na univerzite i mimo nej. Nie všetky 
obdobia v živote školy boli ľahké (ak vôbec také niekedy boli), dokázali sa 
však orientovať a fakultu viesť v intenciách pokroku a vysokej vzdelanost
nej úrovne. Prichodí mi z tohoto miesta vyjadriť úprimnú vďaku všetkým 
doterajším dekanom a ich spolupracovníkom za prácu, ktorú pre fakultu vy
konali. Menovite to boli (okrem už menovaných prof. Krasneca a prof 
Záthureckého) doc. Kňažko, prof. Majer, prof. Palát, prof. Chalabala, prof. 
Mandák, doc. Medvecký, prof. Kovács a prof. Švec. 

Viacerí významní učitelia fakulty zastávali a zastávajú čelné akademické 
funkcie na Univerzite Komenského a mohli tak prejaviť svoju erudíciu, skú
senosti, rozhľad a využiť prirodzenú autoritu pri riadení Univerzity. Boli a sú 
to Magnificencia prof. Devínsky ako prorektor a rektor počas dvoch funkč
ných období, vo funkcii prorektorov pôsobili prof. Majer, prof. Mandák, prof. 
Čížmárik a súčasný prorektor prof. Mlynarčík. Zároveň ďakujem za prácu 
pre fakultu, pre rozvoj farmaceutického školstva a farmaceutických vied 
všetkým bývalým i súčasným jej pracovníkom, odborníkom zo spolupra
cujúcich inštitúcií, kolegom z jednotlivých oblastí farmaceutickej praxe 

Slávnostný prejav prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc., rektora UK 

Cives Academici, Spectabilis vážený pán dekan, vážené vedenie a aka
demická obec Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, milí študenti, 
vážení hostia, vzácni priatelia, dámy a páni! 

Niet veľa profesií, ktorých korene siahajú hlboko do minulosti, až k po
čiatkom ľudskej civilizácie. Niet veľa profesií, v ktorých je odbornosť previa
zaná s vysokým stupňom humánnosti, ani profesií, priamo spätých s podsta
tou a ochranou ľudského bytia, s hodnotou života, kde je ich výkon spojený 
s takou zodpovednosťou, akou sa vyznačuje povolanie farmaceuta. A niet 
veľa profesií, v ktorých musí nad povolaním dominovať poslanie Lebo farma
ceut musí ovládať nielen tajomstvá cesty k uzdraveniu, ale k jeho povolaniu 
by ho mali predurčovať aj zvláštne vnútorné danosti - láska k ľudom, pocho
penie pre ich bolesti a najmä túžba im pomáhať Dobrý farmaceut vzbudzuje 
u pacientov nádej a dôveru, že je to spolu s lekárom práve on, kto im chce 
a môže pomôcť, kto slovami pochopenia a povzbudenia motivuje ich vnútor
né sily k uzdraveniu. Spolu s liekmi podáva pacientovi aj nádej na vyliečenie 
a práve preto v ich vzťahu rezonuje niečo viac, ako jednoduchý transfer lie
ku. Ide zároveň o prenos dôvery, viery a nádeje 

A to sa vedelo už veľmi dávno, aj v čase vzniku a zakladania univerzít, 
inštitúcii, ktoré boli a sú určené k zhromažďovaniu a prenosu tisícročných 
vedomostí a poznania, k hľadaniu a nachádzaniu pravdy, k pestovaniu mo
rálky, k vytváraniu dôvery a k uvedomovaniu si našej zodpovednosti v tom 
najširšom slova zmysle. Tých inštitúcií, v ktorých sa realizuje odveká túžba 
ľudí po slobode a vzdelaní. Preto nie je žiadnym prekvapením, že už v stre
doveku univerzity rozpoznali dôležitosť a spoločenské postavenie farmácie 
a farmaceutov. Príkladom môže byť Praha, kde po založení Univerzity 
Karlovej v r. 1348 pražskí lekárnici spadali pod jej právomoc, do rúk jej 
rektora skladali prísahu a boli zapisovaní do univerzitnej matriky. O vyso
kej úcte a vážnosti, ktorú požíval lekárnický stav, ale aj o dôraze na spo
ločenskú kontrolu nad výkonom povolania svedčí skutočnosť, že práva 
a povinnosti nielen lekárov, ale tiež lekárnikov, upravovali už od 13. storo
čia aj nariadenia panovníkov. A j  lekári, aj lekárnici museli skladať prísahu 
o dodržiavaní etických pravidiel profesie. 

V archíve Mestského múzea v Bratislave je uložená najstaršia správa 
0 farmaceutickej činnosti na našom území, ktorá dokladuje už jej takmer 
700-ročnú históriu. Vzácny dokument z roku 1310 potvrdzuje, že Bratislava 
už vtedy patrila k neveľkému počtu európskych miest, v ktorých sa roz
víjala lekárenská prax. Podobný dokument z roku 1394 je archivovaný aj 
v Košiciach. 

Že majú dejiny farmácie na Slovenskú spoločné korene s európskou civi
lizáciou, dobre dokumentuje etický a profesionálny kódex lekárnika, ktorý 
už v r. 1563 precízne sformuloval levočský lekárnik Fridrich Sophus, hovo
riac: „Lekárnik má vykonávať svoje povolanie slobodne a nezávisle, má byť 
verný, zbožný, zhovievavý, s dobrým svedomím, striedmosťou a ľudskosťou, 
má byť znalý liečiv a prípravy liečivých prípravkov, opatrný pri výdaji jedov 
a má stále slúžiť chorým...". Hoci je tento kódex starý takmer 440 rokov, je 
1 dnes verným zrkadlom odborného a ľudského rozmeru, ktorý napĺňa toto 
povolanie. 

Ak hovorím o histórii, možno by sa zdalo, že 50 rokov existencie Farma
ceutickej fakulty Univerzity Komenského, ktoré dnes oslavujeme, je v po
rovnaní so 700 rokmi písomne zachytenej farmaceutickej histórie na našom 
území krátky čas. Nie je tomu však tak. Nezabudnime na to, že naša Alma 
mater a jej Farmaceutická fakulta je potomkom a dedičom nielen našej za-
kladateľky Univerzity Karlovej s jej viac ako 650 ročnou minulosťou, nielen 
univerzitných tradícií Bratislavy s jej Academiou Istropolitanou z r. 1465 ale aj 
dedičom a takpovediac „genetickou pamäťou" viac ako 900-ročnej histórie 
základných univerzitných idei slobodného ľudského ducha. 

Počas existencie fakulty opustilo jej brány takmer 8 000 absolventov. 
Diplomy absolventa farmácie, ktoré im udelila naša Alma mater, sú dokla
dom o ich vysokej odbornej erudovanosti, o ich etickom kréde a o pripra
venosti niesť zodpovednosť za najcennejšie hodnoty - za ľudské zdravie 
a životy. Nech zastávajú akýkoľvek post, vždy spolurozhodujú v otázkach 
zdravia, o úspešnosti a zároveň bezpečnosti liečby. Stoja na začiatku re
ťazca uzdravenia človeka, pretože oni sú povolaní k tomu, aby začínali 
vývoj nových liečiv návrhom ich štruktúry, aby boli pritom, keď sa účinnost 
a bezpečnosť liečiva testuje, a sú jedinými zodpovednými, ktorí nakoniec 

Rozmýšľal som, čo povedať na záver môjho prejavu. Občas počúvam od 
našich čerstvých absolventov, ale aj tých s viacerými skúsenosťami, že 
„Aliter in theoria, aliter in praxi" - Inak v teórii, inak v praxi; alebo inak v škole, 
inak v živote. Priznám sa, že ma to zamrzí. Nie to, že to povedia, ale to, že 
to tak cítia. Položme si otázku smerom do školského prostredia, a to má 
hádam aj širšiu platnosť: Dá sa prekročiť vlastný tieň? Všetci, alebo väč
šina z nás, sa pohybujeme vo svojich medziach. Tie sú dané výchovou, ro
dinným zázemím, vzdelaním, skúsenosťami, vekom. Zachovať sa inak, ako 
určujú tieto hranice, je naozaj ťažké. Na druhej strane bez snahy o prekro
čenie svojho tieňa by sa len ťažko dalo hovoriť o pokroku. Prekročenie tieňa 
znamená robiť niečo inak ako doteraz, inak, ako je zaužívané, osvedčené 
Skúsme i my prekročiť svoj tieň, aby nám ani jeden absolvent nepovedal 
.Aliter in theoria, aliter in praxi". 

Vážené slávnostné zhromaždenie, dovoľte, aby som vám zaželal veľa svet
lých a úspešných dní v práci pre našu školu a náš odbor, študentom prajem 
zanietené a úspešné štúdium a vám, milí naši hostia, ktorí ste dnes prijali 
pozvanie na univerzitnú akademickú pôdu, prajem, aby sa vám každo
denný život napĺňal dobrým pocitom z vykonanej práce a len tými lepšími 
spomienkami na tu prežité roky. Všetkým vám želám dobré zdravie a spo
kojnosť v osobnom živote. 

Vivat, crescat, floreat facultas pharmaceutica Universitatis Comenianae! 

liek, ktorý začali vyvíjať, aj odovzdávajú pacientovi. Na nich leží zodpo
vednosť, aby liek, ktorý pacient dostane, bol tým správnym liekom. Aby aj 
vtedy, keď sa lekár pomýli pri vypisovaní receptu, vedeli chybu napraviť 
lebo pri vydaní lieku sa pomýliť nemôžu a nesmú. Farmaceut vykonáva 
svoje poslanie aj s vedomím, že musí neustále sledovať mimoriadne rýchly 
vývoj v oblastí liekov a liečiv, a že sa po celý život musí vzdelávať nielen 
v oblasti chémie, biológie, farmácie, ale aj v oblasti lekárskych vied Preto
že farmaceut, ktorý stratí prehľad o vývoji v odbore, hazarduje nielen so 
svojou profesionálnou povesťou ale aj so zdravím pacienta A j  preto je far
maceutické štúdium unikátne, mimoriadne obtiažne, ale aj mimonadne zaují
mavé a pre mnohých aj krásne. 

Pre univerzitu a nielen pre ňu, je mimoriadne významné, že má vo svo
jom zväzku aj Farmaceutickú fakultu, jediné vzdelávacie a vedecké centrum 
farmaceutických vied na Slovensku. Preto v tento deň, keď si pripomíname 
50 výročie založenia Farmaceutickej fakulty UK oslavujeme zároveň i toto 
krásne a ušľachtilé povolanie A som veľmi rád že je to práve Univerzita 
Komenského, ktorá má možnosť pnpravovať svojich študentov na toto 
povolanie a vštepovať im to, čim žiari a vyniká profesia farmaceuta 

A tu sme opäť pri zodpovednosti Pn zodpovednosti za to, že ak si chce 
fakulta udržať svoje postavenie, ak chce vychovávať odborníkov nielen pre 
domáci trh práce, ale aj pre budúci otvorený trti Európskej únie, ak dice 
zostať vedúcou inštitúciu vo farmaceutickom výskume, vývoji a vo výučbe 
farmácie, musí byť konkurencieschopná. Nielen v porovnaní s našimi ses
terskými farmaceutickými fakultami, ktorým ako dobrá Alma mater v pod
state dala život, ale aj s inštitúciami zameriavajúcimi sa na výučbu farmácie 
v Európe i vo svete. Musí dbať na to, aby naše diplomy boli uznávané nie
len doma, ale i v zahraničí. A aby dobré meno slovenského vysokého škol
stva, Univerzity Komenského a farmaceutickej výučby, bolo naďalej šírené 
aj jej prostredníctvom. 

Je pre nás všetkých povzbudzujúce, že počas celých 50 rokov svojej 
existencie si fakulta dokázala udržať základnú orientáciu výskumu a vý
učby založenú na interdisciplinárnom vztahu prírodných, lekárskych a far
maceutických vied a na tejto báze organizovať aj výučbový proces Že pre
stavbou a modernizáciou jednotlivých disciplín štúdia dokázala držať krok 
s rozvojom vedy a požiadavkami spoločnosti. Dnes sa toto úsilie zúročilo 
v tom, že výučba na fakulte je v zhode s odporúčaniami a systémom pripravy 
farmaceutov v krajinách Európskej únie, a že fakulta je s nimi kompatibilná 
vo všetkých relevantných smeroch. Ba dokonca si dovoľujem tvrdiť, že v nie
ktorých smeroch ich fakulta aj predstihuje. Tým napĺňa nielen odkaz zakla
dateľa farmaceutického štúdia na Slovensku profesora Františka Šveca 
a jej prvého dekana prof. Ľudovíta Krasneca, ale aj ostatných osobnosti 
ktoré svojím vedeckým dielom i svojím osobným vkladom vytvorili podmien
ky pre vznik a rozvoj samostatnej Farmaceutickej fakulty Univerzity Komen
ského, 

V tomto krátkom príhovore nemôžem spomenúť všetky zásluhy fakulty 
Osobitne by som však chcel vyzdvihnúť účasť odborníkov fakulty na priprave 
liekovej politiky Slovenska, na príprave Slovenského liekopisu. na priprave 
fakulty a jej profilácie ako európskej vysokoškolskej inštitúcie. Som vďačný 
vám všetkým, študentom, súčasným i bývalým pracovníkom Farmaceutic
kej fakulty, ktorí ste sa pričinili o dobré meno fakulty a Univerzity doma i vo 
svete a chcem sa vám za to v mene Univerzity i v mene svojom poďakovať 
A chcem sa tiež poďakovať tým absolventom fakulty našej Univerzity, ktor 
sa stále považujete za členov našej akademickej obce a ktorí ste svojou prí
tomnosťou zvýšili lesk tejto slávnosti. 

Spectabilis, vážený pán dekan, vážená akademická obec Farmaoeuücke, 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave! Pre vedenie Univerzity i pre mňa 
osobne je potešením, že môžeme byt dnes pritomní na oslavách 50. výročia 
založenia vašej fakulty prvého a jediného farmaceutického vysokoško.-
ského centra na Slovensku Je pre nás všetkých potešenim aj to. že si dnes 
v jubilejnom - päťdesiatom roku, môžeme uctiť Farmaceutickú fakultu našej 
Univerzity udelením Zlatej medaily Univerzity Komenského v Bratislave 
a odovzdať ju do rúk jej dekana - docenta Jozefa Seginka 

Do ďalších rokov želám fakulte úspešný rozvoj, želám jej vynikajúcich 
odborníkov a veci oddaných pracovníkov, prajem jej aby rr.aia vžďv vý
borných a nadšených študentov, ktorí budú pokračovat v jej skvelých tra 
diciách Blahoželám vám a ďakujem vám 
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P o z n a t k y  a s k ú s e n o s t i  p r e  p r a x  

Motivácia študentov do diskusie 
formou error-prone prednášok 

Poznáte to. 15 minút pred koncom prednášky otvoríte diskusiu. Nastáva mrvenie, študenti cítia, že o chvíľu nastane prestávka. Zopár vašich výziev a po 
pár sekundách frustrujúce vzdanie sa. Pomerne častá situácia v našich prednáškových miestnostiach. Ak v nej nemáte zopár ľudí, ktorých záujem spytat sa 
prevyšuje nad obavami z negatívnych reakcii spolužiakov, tešiacich na predĺženú pauzu, potom sa takéto frustrácie stanú štandardnou výbavou vašich 
kurzov a v konečnom dôsledku vás dovedú k rezignácii. 

Dovolím si tvrdiť, že hoci je tento scenár veľmi častý, reflektuje ignoro
vanie podstatnej a jedinečnej možnosti, ktorou učiteľ disponuje: možnosti 
sa so študentmi hrať, experimentovať s nimi a tak ich vyprovokovať k vyš
šiemu stupňu interakcie, ktorá je nevyhnutná pre pochopenie prezentova
ného učiva. Trikov, ako aktívne zapojiť študentov do prednášky, je určite 
veľa. Príprava takýchto prednášok je prirodzene náročnejšia ako príprava 
klasických foriem prezentácie. Keď je však dosiahnutý želaný efekt, je vy
naložený čas a energia odmenená doslova emocionálnym zážitkom. 

Jednou z možností, ako vtiahnuť študentov do diskusie, sú tzv. 
error-prone prednášky, v ktorých sa učiteľ vedome dopúšťa niekolkých 
chýb, pričom cieľom študentov je v diskusii tieto chyby odhaliť. Ako každá 
hra, má aj táto svoje pravidlá, ktoré treba na začiatku kurzu definovať: 

Pravidlá error-prone prednášok: 

1. Počas prednášky je vygenerovaných maximálne S chýb. Vyšší počet 
chýb je kontraproduktívny. Aby sa vyhlo podozreniu z nefér hry, chyby 
sú dopredu napísané na fóliu, pripadne na opačnú stranu tabule. 

2. Posledných 20 - 30 minút prednášky je venovaných odhaľovaniu chýb. 
Chyba je považovaná za odhalenú vtedy, keď je študent schopný svoje 
tvrdenie podložiť presvedčivými argumentmi. 

3. Každá odhalená chyba je bonifikovaná 1 bodom. Celkový počet získa
ných bodov je pripočítaný k počtu bodov, ktoré študent získa zo skú
šobného testu. Výsledkom tohto súčtu môže byť aj zlepšenie celkového 
hodnotenia študenta z predmetu. 

4. Chyby, ktoré nie sú identifikované študentmi, odhalí a vysvetlí učiteľ na 
konci diskusie. 

5. Okrem bodov získaných za odhalenie vedomých chýb môže študent 
získať body aj za identifikáciu nevedomých učiteľových omylov. Opát 
platí, že svoje tvrdenie musí študent náležito zargumentovať. 

6 Prirodzene platia všeobecné pravidlá pre interaktívne prednášky, trpez
livosť v prípade, že skupina má problémy v odhalení chyby, vyjadrova
nie potešenia (a nevyjadrovanie znechutenia) z výsledkov snaženia štu
dentov, neponižovanie študenta, ktorý sa dopustil chybného odhalenia, 
ako i snaha o vytvorenie atmosféry, ktorá je charakteristická pre ko
lektívne hľadanie pravdy a nie pre inkvizíciu omylov jednotlivcov. 

Typy chýb: 

Výber tej správnej chyby a jej včlenenie do prednášky nie je jednoduchá 
záležitosť a vyžaduje prípravu. Vhodné typy chýb sú závislé od prísluš
ného kurzu. Nižšie sú uvedené možnosti omylov so všeobecnejším vy
užitím: 

1. Najvýraznejší impakt na diskusiu majú logické chyby, ktoré nasledujú 
po uvedení nejakej základnej koncepcie. Napríklad definícia, ktorá je 
permanentne prezentovaná na tabuli, je ilustrovaná na sérií príkladov, 
z ktorých jeden je chybný. Identifikácia tejto chyby umožňuje učiteľovi 
nenásilne zopakovať koncepciu alebo definíciu počas diskusie. 

2. Je potrebné vyhnúť sa chybám v samotných definíciách, pretože vedú 
skôr k zmäteniu študentov ako k ich poučeniu. 

3. Triviálne chyby, ktoré sú zdrojom .lacných bodov", nepredstavujú výz
namný prínos pre diskusiu 

4. V prírodovedných kurzoch je dôležité, aby sa študenti naučili interpre
tovať experimentálne výsledky. Chyba v interpretácii empirického pozo
rovania počas prednášky môže viesť k detailnej diskusii prezentova
ného experimentu, jeho štruktúry a významu pozorovaných výsledkov 

Výhody error-prone prednášok: 

1 Kreditový systém, na ktorom sú error-prone prednášky založené, moti
vuje študentov k diskusii Táto motivácia je čisto pozitívna, nesprávne 
.odhalenia" nie sú penalizované 

2. Počas diskusie sú dôležité časti prednášky opakované, čo u6teľovi 
umožňuje zdôrazniť a dovysvetľovať dôležité odkazy 

3 Požiadavka, aby študent presvedčivo zargumentoval svoje tvrdenie mu 
pomáha naučiť sa prezentovať svoje názory v jasnej a koherentnei 
forme pred väčším publikom: schopnosť, od ktorej bude v nemalej m »  
re závisieť jeho profesionálny úspech 

4 Identifikácia chýb vyžaduje študentovu pozornosť počas celei pred 
nášky Keďže pozornosť je lednou z podmienok pre učenie error prone 
prednášky zvyšujú pravdepodobnosť, že študent absorbuje dôlelite 
odkazy prezentované učitefom 

5 Error-prone prednášky sú istou formou hry a ako kaidá hra. aj táto má 
nezanedbateľnú emotívnu stránku. Je známe, že emotrvne podtarbené 
skúsenosti sú ľahšie zapamätateľné (napr. McGaugh, Science 287 (2000) 
248-252), takže táto forma prednášok môže zvýšiť úroveň porozumenia 
príslušnému učivu. 

6. Identifikácia učiteľových chýb motivuje študentov ku kritickej interpretá
cii informácií, ktoré sú im prezentované na prednáškach a vo vedeckej 
literatúre. Tým v konečnom dôsledku môže pomôcť oživiť diskusie na 
odborných seminároch a učiniť z nich atraktívne fórum iskrivej výmeny 
názorov. 

Doc. RNDr. Lubomír Tomáška, CSc., Katedra genetiky PRIF UK 
(Uverejnené tiež v časopise Vesmír 80: 186.) 

Záhrada liečivých rastlín vystavovala na Agrokomplexe 2002 v Nitre 
Brány tohtoročného v poradí už 29. ročníka 

medzinárodného poľnohospodárskeho a pot
ravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2002 v Nitre 
sa pre návštevníkov otvorili 15. augusta 2002 

Toto tradičné stretnutie slovenských poľnohos
podárov, výrobcov potravín, obchodníkov, manažé
rov, pedagógov i vedcov pod starobylým Nitrian
skym hradom bolo opäť významnou príležitosťou 
zoznámiť sa s trendmi vývoja a perspektívami náš
ho i európskeho agropotravinárstva. 

Manažment Agrokomplexu i v tomto roku po
kračoval v rozširovaní inťraštruktúry a v skvalit
ňovaní výstavných plôch, čoho dôkazom bol aj 
novootvorený pavilón M4. Prioritou v oblasti poľ
nohospodárstva a potravinárstva sa v súčasnosti 
nestáva objem produkcie, ale udržateľný sektor 
poľnohospodárstva a spracovateľského priemyslu 
s kvalitnými a hlavne bezpečnými potravinami. 
V tomto duchu sa nieslo aj tohtoročné veľtrhové 
podujatie a jeho odborný program. 

Hoci sa počet vystavovateľov oproti predchá
dzajúcim ročníkom mierne zredukoval, zvýšila sa 
kvalita výrobkov. Exponáty našich a zahraničných 
firiem ukázali nielen svetovú vyspelosť a konku

rencie schopnosť, ale aj smer cesty modernej 
výroby nezávadných a zdraviu prospešných pot
ravín. Skvalitňovaním poskytovaných služieb, 
vhodnými sprievodnými, vedeckými, odbornými, 
kultúrnymi a športovými akciami Agrokomplex 
2002 prispel k obchodnému úspechu vystavovate
ľov, k uspokojeniu kupujúcich a poskytol príjemný, 
užitočný a odborný zážitok všetkým návštevníkom. 

Medzi vystavovateľov sa aj tento rok úspeš
ne zaradila Farmaceutická takulta UK so svo
j í m  tradičným sortimentom liečivých rastlín 
obohateným o nové druhy. 

Spotreba liečiv v zdravotníctve z roka na rok stú
pa a s tým stúpajú aj požiadavky na kvalitu liečiv. 
Starostlivo sa skúmajú a zdokonaľujú liečivá vy
rábané chemickou cestou, ktoré pochádzajú z prí
rodných zdrojov, predovšetkým z liečivých rastlín. 
Na Slovensku preukázateľne nastáva úbytok voľ
ne rastúcich liečivých rastlín. Vzhľadom na zvý
šené nároky na ich spotrebu je preto potrebné 
zintenzívniť ich pestovanie, aby mohli byť maxi
málne využité zdroje z domácej produkcie. Účinky 
liečivých rastlín sú mnohostranné a ich farmako-
chemický výskum prináša stále nové poznatky. 

A j  ked liečivá rastlina môže ťažko konkurovať 
syntetickým chemoterapeutikám, určite môže po
slúžiť ako podporný prostriedok chemoterapie 
Nemožno opomenúť ani dôveru, ktorej sa liečivé 
rastliny tešia v laickej verejnosti 

Scenár tohtoročnej výstavy pripravili RNDr 
J. Stano, CSc., za účinnej pomoci doc DrPH 
PhMr. J. Kresánka, CSc., Ing. M Koreňovej, Ing 
P čupku, CSc., PharmDr S. Czigleovej, Ing L 
Procházkovej (garantky výstavy) a za spoluprá
ce firiem Fytopharma, a s., Arzneimittel Schwabe 
International a Hanus-bylinné prípravky. Okrem 
uvedených firiem realizáciu expozície sponzoro
vali aj firmy Unipharma, Calendula a Agokarpaty. 
Návštevníci expozície sa takto mohli oboznámiť 
s produktmi všetkých uvedených výrobcov na jed
nom mieste i odborne konzultovať s vystavovateľ-
mi. Nás, ako vystavovateľov, teší, že rastie záujem 
o liečivé rastliny aj zo strany mladšej vekovej ka
tegórie 

Ing. Marcela Koreňová, 
doc. RNDr. Marián Bukovský, CSc., 

RNDr. Ján Stano, CSc., FAF UK 
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Poznatky a skúsenosti  pre prax 

Zvýšenie pedagogickej hodnoty písomných prác dvojkoncepčným referátom 
Podnikateľské firmy a mnohé školy manažmentu zdôrazňujú v dnešnej 

dobe význam kvalitatívnych zručností a osobitne význam analytických pí
somných komunikatívnych zručností. Táto skutočnosť podnietila u niekoľkých 
členov Katedry manažmentu FM UK zvýšený záujem o využitie referátov 
a iných foriem písomných prác namiesto tradičných skúšok. 

Referáty sú veľmi efektívna forma, hlavne pri testovaní kvalitatívnych 
zručností, akými sú: schopnosť vytvárať asociácie, schopnosť realizovať 
komparatívnu analýzu, schopnosť identifikovať rozhodujúce premenné 
v komplexných situáciách, schopnosť myslieť kognitivně a kreatívne, pou
žívať správne pojmy a, samozrejme, schopnosť komunikovať. Okrem toho, 
že referáty sú nadradenou testovacou formou, majú i ďalšiu výhodu oproti 
tradičným skúškam: sú účinným vyučovacím mechanizmom. 

Hlavným cieľom tohto článku je vysvetlenie techniky na zvýšenie 
pedagogickej hodnoty referátov a iných semestrálnych písomných 
prác. Technika vznikla na základe spätnej väzby od študentov a prepojenia 
medzi podnikaním vo svete a pedagogickým prístupom na našej katedre 

Keď boli referáty len jednoducho oznámkované, a nie podrobne zhod
notené, študenti vždy zaplavili učiteľa otázkami, prečo dostali takú známku, 
akú dostali. Veľký počet študentov sa informoval o možnosti prepracovať 
referát. Prikláňame sa k názoru, aby sa týmto žiadostiam vyhovelo, pretože 
takmer všetky písomné správy, plány a návrhy podnikania boli vo svete vy
tvorené prostredníctvom procesu „koncept - spätná väzba - prepracovanie". 
Povoliť prepracovanie len určitým študentom nie je spravodlivé Prepraco
vanie zadanej práce môže ovplyvniť známku, a preto by malo byť prístupné 
všetkým. Proces prepracovania konceptu doteraz nebol súčasťou kurzu. Na 
základe týchto poznatkov sa vytvorilo štruktúrne riešenie: dvojkoncepčný 
referát pre všetkých študentov. 

Metóda 

Dvojkoncepčný referát alebo dvojkoncepčná technika je založená na 
predpoklade získanom z učiteľských hodnotení a z myšlienky, že vyučova
nie kvalitatívnych zručnosti je najúčinnejšie vtedy, ak študent cvičenie pre-
pracúva Absencia fázy prepracovania má za následok zníženie efektívnosti 
učenia, zapamätania si a tým i ochudobnenie o pocit spokoinosti - tak u štu
denta, ako aj u učiteľa - z úspešne napísanej práce Tento princíp sa využíva 
v rôznych oblastiach: v hudbe a balete, vo fonetike a v cudzích jazykoch, 
v športe Tu všade je možné využiť dvojkoncepčnú techniku, ktorá obsahu
je dva koncepty: 

Koncept 1: Student napíše v polovici semestra referát. Ten je oznámko
vaný, obsah i forma sa zhodnotia prostredníctvom kritických pripomienok 
a nakoniec sa vrátia študentovi. Najčastejšie chyby, týkajúce sa obsahu 
i formy, ktoré sa vyskytujú vo väčšine referátov, nevyhodnocujú sa indivi
duálne, ale prediskutujú sa s celou triedou. 

Koncept 2 Prepracovaním prvého referátu študent získa druhý koncept 
výslednej práce. Na základe učiteľových pripomienok a triednej diskusie 
prepracuje štruktúru, urobí opravy a doplní chýbajúce informácie (môže sa 
stať, že referát musí kompletne prepracovať). Druhý koncept je zvyčajne 
rozsiahlejší ako prvý, ale hlavná zmena sa týka obsahu a formy. Druhý 
koncept sa taktiež odovzdáva s konečnou verziou, aby mal učiteľ možnosť 
porovnať uskutočnené zmeny. 

Výhody 

Dvojkoncepčný referát alebo dvojkoncepčná technika: upriamuje pozor
nosť z testovania na učenie, povzbudzuje k zlepšeniu výsledkov, zdôraz
ňuje obsah i formu, učí študenta, ako sa stať lepším pisateľom 

• Upriamuje pozornosť z testovania na učenie. Učitelia sa obávajú, že 
študenti sa až príliš koncentrujú na prípravu na test (učenie), a nie na 
priebežné učenie pojmov a problematiky. Dvojkoncepčná technika pre
konala tento problém a umožňuje študentovi vnímať referát nie ako test 
ale ako niekoľkostupňové cvičenie. Prezentácia písomnej práce ako vyu
čovacej metódy je efektívna hlavne v kvalitatívnych oblastiach a študent 
nemusí premýšľať o správnej alebo nesprávnej odpovedi na otázku, čo 
mu dáva priestor premýšľať o samotnej problematike a podrobiť ju kom
paratívnej analýze. Prezentácia písomného referátu ako učebnej metó
dy značnej redukuje nežiaduci stav strachu. 

• Povzbudzuje k zlepšeniu výsledkov. Dvojkoncepčná technika sa využí
va aj v profesionálnom prostredí renomovaných firiem, podporuje a od
meňuje vytrvalosť, dôkladnosť, pozornosť k detailom, schopnosť prijímať 
kritiku a schopnosť využiť informácie spätnej väzby. V profesionálnom 
prostredí spôsobuje táto technika kontinuálne zlepšenie, čo je centrál
nym prvkom Total Quality Management (TOM). Dvojkoncepčná technika 
upriamuje pozornosť na proces, opakovanie, preskúšanie a schopnosť ro
biť rôzne úpravy a umožňuje aplikovať teoretické poznatky o písaní referá
tov do praxe 

• Zdôrazňuje tak obsah, ako aj formu. Akademická pôda sa od profesio
nálneho podnikateľského prostredia odlišuje v tom, že jej bývalé smero
vanie bolo výlučne zamerané na obsah, neskôr však zdôrazňuje formu 
Ak majú byť naši absolventi úspešní v podnikateľskom svete, musíme 
im zdôrazniť význam schopnosti preniesť informácie a predstavy do 
písanej podoby s ich následnou prezentáciou. Dvojkoncepčná technika 
zjednodušuje skĺbenie obsahu a formy (v koncepte 1 sa študent zamena 
viac na obsah a v koncepte 2 upriami svoju pozornosť viac na formu) 

• Uči študenta, ako sa stať lepším pisatelom Zo všetkých výhod, kloré 
pramenia z dvojkoncepčnej techniky najdôležitejšou je zlepšenie schop
nosti študenta koncipovať písomné práce Úspech sa dosahuje vďaka 
tomu. že dvojkoncepčná metóda motivuje študentov k opakovaniu, pre
skúšaniu nadobudnutých vedomostí a k schopnostiam vykonávať rôzne 
úpravy. 

Záver 

Podnikateľská spoločnosť a školy manažmentu neustále kladú dôraz na 
trend kontinuálneho zlepšovania v oblasti vyučovania efektívnosti. To si 
vyžaduje predovšetkým zdokonaľovanie a využívanie technik, ktoré zlep
šujú vyučovanie kvalitatívnych zručností. V tomto smere sú dvojkoncepčné 
referáty a dvojkoncepčné techniky užitočné, pretože - bez ohľadu na té
mu, ročník alebo štruktúru semináru - použitie tejto techniky významne 
zvyšuje pedagogickú hodnotu referátov a iných písomných prác. 

Arnold S. Luknič, PhD., Fakulta managementu UK 

O pohár dekana právnickej fakulty 

Posledný septembrový štvrtok t.r. usporiadala 
Právnická fakulta UK v spolupráci s TJ Slávia 
Právnik, resp. MODUS VIVENDI, s.r.o. už VI. roč

ník tenisového turnaja pracovníkov a študentov 
PraF UK O „Pohár dekana fakulty". Turnaj prebie
hal v príjemnom prostredí tenisového areálu TJ 

Slávie Právnik. Turnaja sa aktívne zúčastnilo 
37 hráčov, ktorí napriek nepriazni počasia podali 
nielen snaživé, ale aj po športovej stránke obdi
vuhodné výkony umocňujúce tradične bezchybnú 
organizáciu podujatia. 

Súťažilo sa v 3 kategóriách a prví traja súfažiaci 
v každej z nich boli odmenení hodnotnými vecný
mi cenami. Víťazmi jednotlivých kategóní sa stali 

Ženy - Júlia Nagyova 
Muži - JUDr. Ondrej Samaš 
Študenti - Martin Haban 
Skutočnosť, že bol zorganizovaný už VI. ročníV 

vydareného športovo-spoločenského podujatia 
svedčí nielen o založení zavideniahodnej tradoe 
ale aj o vztahu vedenia fakulty k často len pro
klamovanej idee všestranne rozvinutei osobnosti 
ako aj o schopnosti zabezpečit podmienky pre je 
naplnenie. 

Vifazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na 
spoločné stretnutie pn organizovaní VII ročniVa 
populárneho podujatia 

PaedDr. Pavel Jankovsky. 
riaditeľ turnaj 
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Súčasnosť a perspektivy slovakistiky na ukrajinských univerzitách 
Sledovanie aktuálneho stavu slovakistiky na zahraničných univerzitách, spolupráca s vyslanými lektormi i zahraničnými slovakistami, patri medzi základné 

úlohy Metodického centra Studia Academica Slovaca, ktoré pôsobí pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako informačné a koordinačné pracovisko 
v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka. V súčasnosti vo svete registrujeme vyše 40 univerzitných centier, kde sa slovenčina vyučuje ako študijný odbor, 
ako ďalší slovanský jazyk v programe slavistického štúdia alebo ako fakultatívny predmet v rámci ponuky jazykových kurzov. 

i 
Analýza aktuálneho stavu ukrajinskej slovaki

stiky i vízia jej budúcnosti boli ústrednou témou 
slovakistiky na Ukrajine, ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 16. - 17. októbra 2002 v Užhorode 
z iniciatívy vedenia Katedry slovenskej filoló
gie Užhorodskej národnej univerzity v spolu
práci s Maticou slovenskou na Zakarpatskú Za 
aktívnej účasti pedagógov piatich univerzitných 
slovakistických pracovísk v Lvove, Kyjeve, Dne-
propetrovsku, Rivne a Odese i hostí zo Slovenska, 
zástupcov Univerzity Komenského, Prešovskej 
univerzity a Ministerstva školstva SR, chceli uspo
riadatelia priblížiť charakter jednotlivých centier 
i vlastné študijné a výskumné zámery, ale najma 
podnietiť vznik celoukrajinského slovakistického 
centra, ako to v mene prezídia konferencie uviedla 
súčasná vedúca katedry, prof. Svitlana Medviďo-
vá-Pachomová. 

Užhorodská slovakistika má dlhú tradíciu najmä 
vďaka zanieteným slavistom a slovakistom, akým 
je prof. Pavlo Čučka, známy užhorodskou ono-
mastickou školou, velký priateľ Slovenska i našej 
letnej školy SAS. Priaznivejšie obdobie však na
stalo až zriadením lektorátu slovenčiny roku 1994, 
ktorý sa už roku 1996 pretransformoval na sa
mostatnú katedru slovenskej filológie. Primerané 
inštitucionálne zázemie s odborne erudovaným 
pedagogickým zborom, ktorý tvoria dvaja profeso
ri, päť docentov, jeden odborný asistent, dvaja 
interní ašpiranti a dvaja absolventi slovakistiky, t. č. 
v doktorandskom štúdiu na Univerzite Komen
ského, vytvárajú optimálne predpoklady na úspeš
né fungovanie katedry v oblasti výučby i vedec
kého skúmania slovenčiny. Takéto podmienky 
umocňujú záujem o štúdium slovenskej filológie 
doma, ale aj o absolvovanie jazykových kurzov 
a odborných stáží v univerzitných zariadeniach 
na Slovensku. K rozvoju užhorodskej slovakisti
ky a slovensko-ukrajinských vzťahov výrazne pri
spel aj lektor slovenčiny doc. Jaroslav Džoganik 
z Prešovskej univerzity, ktorý za svoje osemroč
né lektorské pôsobenie dostal na slávnostnom 
otvorení konferencie univerzitnú medailu a štátne 
vyznamenanie. 

Na seminári sa rokovalo v pléne a v štyroch 
pracovných sekciách, a to lingvistickej, literárno-
vednej a kulturologickej, pedagogickej a študent
skej. Na plenárnom zasadnutí vystúpili vedúci 
katedier a slovakistických sekcií z ukrajinských 
univerzít, ktorí predstavili aktuálny vedecký a štu
dijný program svojich pracovísk i ciele v oblasti 
rozvoja slovakistiky. O situácii na Užhorodskej 
národnej univerzite z hľadiska histórie i budúcich 
plánov referovala prof. S. Medviďová-Pachomová, 
slovakístický program Lvovskej národnej univer
zity I. Franka predstavila doc. N. Loburová, po

stavenie slovenčiny v rámci praktického kurzu 
slovanských jazykov na Kyjevskei univerzite slo
vanských jazykov priblížil prof. I. Sto/anov, Dr 
0 .  Kondzeľová z Rivnenského inštitútu slavistiky 
sa zaoberala úlohou kurzu slovenského jazyka vo 
vedeckej príprave študentov-filológov, prof N. 
Bardinová (bývala lektorka FiF UK) špecifikovala 
miesto slovakistiky na Katedre aplikovanej ling
vistiky Odeskej národnej univerzity I I Mečnikova 
a prehľad slovakistických centier uzavrel referát 
1. Špitkovej o stave výučby slovenčiny na Dnepro-
petrovskej národnej univerzite. Histónu, súčasnosť 
i perspektívy slovenského národnostného školstva 
na Ukrajine priblížil J. Hajnii, predseda Matice 
slovenskej na Zakarpatskú, ktorá si v tomto roku 
pripomína 10. výročie svojho založenia. 

Úlohou a miestom kontrastívneho výkladu slo
venského jazyka ukrajinským študentom z po
hľadu lingvistickej teórie i pedagogickej praxe sa 
zaoberal príspevok prof. P. Čučku, ktorý čerpal 
námety zo svojich dlhoročných vedecko-pedago-
gických skúseností. Ukrajinský blok plenárneho 
zasadnutia doplnili príspevky hostí zo Slovenska 
zaoberajúce sa výučbou cudzincov. Dr. J. Peka-
rovičová (Metodické centrum SAS) predstavila 

základné východiská lingvodidaktickej teórie slo
venčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom na špe
cifické podmienky prezentácie slovenčiny na uni
verzitách v slovanských krajinách a s tým spojené 
prednosti i úskalia osvojovania si geneticky prí
buzného a zároveň typologicky blízkeho jazyka 
Ing. J. Kotlárikova (ÚJOP UK) sa zamerala na ak
tuálne poslanie ÚJOP UK a vytváranie priestoru 
pre zahraničných študentov-slovakistov a príspe
vok Dr. M. Vrábelovej (ÚJOP UK) bol venovaný 
problematike jazykovej prípravy cudzincov a me
todike slovenčiny ako cudzieho jazyka uplatňova
ných v strediskách ÚJOP UK. 

Rokovanie lingvistickej sekcie, v ktorom odzne
lo 12 prispevkov z oblasti všeobecne), desknptóvnei 
a kontrastívnej lingvistiky a metodiky vyučovania 
slovenčiny ako cudzieho jazyka, označil člen pre
zídia konferencie prof. J. Sabol (Prešov) za prí
nosné najma z hľadiska skúmania osobitosti slo
venčiny na pozadí ukrajnäny a podčiarkol význam 
jeho využitia v pedagogickej a rečovej praxi Na 
rokovaní literárnovednej a kulturologickej sekcie 
dominovali témy z oblasti literárnei teone i vzde
lávacej praxe, často v kontexte vzájomných sloven 
sko-ukrajinských a ukrajinsko-slovenských literar 
nych vzťahov S priaznivým ohlasom sa stretli aj 
vystúpenia doktorandiek Univerzity Komenského 
E. Ha/nišovei a Z Boleracovei ktoré načrtli prob
lematiku slovenskej komunity na Zakarpatskú 
jednak z perspektívy uplatnenia absolventov vy
sokoškolského vzdelania na Slovensku ako щ so 
zretefom na interkuttúme vztahy majoritnej я mino
ritnej kultury 

Usporiadateľom vedeckého semrnara treba vy 
siuviť uznanie za pertentnu organizaciu puüujjl.a, 
bohatý odborný program a prijemnú žičlivú atmo
sféru, ktorá sprevádzala všetky aktivity a osobné 
stretnutia s ukrajinskými priateľmi, zanietenými ší
riteľmi slovenského jazyka a slovenskej kultúry 
Práve oni sú zárukou životaschopnosti a perspek
tívnej budúcnosti ukrajinskej slovakistiky, ktorá si 
zaslúži pozornosť a pomoc slovenských univerzít 
pri budovaní celoukrajinského slovakistického cen
tra na Užhorodskej národnej univerzite Jana Pekarovlčová, 

Metodické centrum SAS 

Vec: Stručná informácia o zasadnutí katedier občianskeho práva 
V rekreačnom zariadení prokuratúry v Starej Lesnej sa v dňoch 8 . - 1 0 .  októbra 2002 

stretli zástupcovia Katedier občianskeho práva z Právnických fakúlt Univerzity Karlove), 
Praha, Masarykovej univerzity, Brno, Univerzity Palackého, Olomouc, Univerzity Komenského, 
Bratislava, Univerzity M. Bella, Banská Bystrica, Trnavskej univerzity a Univerzity P. J. Ša
fárika, Košice 

Rokovanie bolo zamerané na tri okruhy O rekodifikácll súkromného práva a príprave nové
ho občianskeho zákonníka v ČR a SR referovali zástupcovia PraF UK, Praha a PraF UPJŠ, Ко 
šice. Doc. Dvořák, doc. Radvaňová a Dr. Salaš z PraF UK Praha informovali o práci na novom 
občianskom zákonníku v ČR, ktorý má v súčasnosti pripravených už viac ako 40 paragrafov. 
S postupom prác na rekodifikácii slovenského občianskeho zákonníka oboznámil prítomných 
predseda rekodifikačnej komisie doc. Vojčík z PraF UPJŠ v Košiciach a zdôraznil potrebu inten
zívnejšej výmeny názorov na rekodifikáciu tak, aby bolo možné pozitívne ovplyvniť rekodifikačný 
proces v oboch krajinách. 

Informáciu o prijatých nových právnych predpisoch, resp. novelách v oblasti občianske
ho práva hmotného, procesného, rodinného, prípadne aj práva duševného vlastníctva po 
dali zástupcovia PraF MU, Brno, ako a| zástupcovia PraF UK Bratislava. 

Tretia časť programu bola venovaná výmene skúseností z pedagogického procesu a vyuč-
by jednotlivých predmetov Zástupcovia jednotlivých katedier si vymenili informácie o spôsobe 
a rozsahu výučby jednotlivých predmetov, vrátane voliteľných predmetov, ako i o spôsobe reáli 
zácie štátnych záverečných skúšok. 

Všetci účastníci s radosťou prijali prísľub, že najbližšie stretnutie katedier občianskeho práva sa 
uskutoční v roku 2004 a pripraví ho Katedra občianskeho práva MU, Brno. 

JUDr. Marek Števček 
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K jubileu zakladateľa chronobiológie na Prírodovedeckej fakulte UK 
doc. RNDr. Michala Zemana, DrSc. 

Ubehlo už polstoročie, čo krásne a tiché podtribečské prostredie privítalo ďalšieho svojho 
rodáka Michala Zemana, dnes už popredného svetového vedeckého pracovníka a na Prírodove
deckej fakulte UK a na Slovenskej akadémii vied zakladateľa a budovateľa nového progresívneho 
vedného odboru chronobiológia. 

Náš jubilant sa narodil dňa 26. októbra 1952 
voVelčiciach pri Zlatých Moravciach. Tu vycho
dil základnú školu a v štúdiu na Gymnáziu Janka 
Kráľa pokračoval v Zlatých Moravciach. Jeho stá
le rastúci záujem o dianie a poznávanie mno
hých dejov prebiehajúcich v celej prírode, ale aj 
v živom organizme, bol korunovaný jeho prijatím 
na štúdium biológie na Prírodovedeckej fakulte 
UK. Už v druhom ročníku sa mu splnil jeho dáv
ny sen - študovať fyziologické deje a procesy 
u živočíchov, a to v rámci odboru zoológia, špe
cializácia fyziológia živočíchov. V diplomovej práci 
preto obracia pozornost na štúdium zmien hladín 
voľných aminokyselin u niektorých poľnohospo
dársky zaujímavých druhov hmyzu z hľadiska 
ochrany vybraných poľnohospodárskych plodín. 

Po absolvovaní PriF UK (f. 1976) zostáva naďa
lej verný fyziológii živočíchov a odchádza preto 
pracovat na Katedru fyziológie a anatómie hospo
dárskych zvierat Vysokej školy poľnohospodár
skej v Nitre. Aby ako mladý absolvent fyziológie 
mohol pracovať vo fyziologických vedeckých la
boratóriách, odchádza v r. 1977 do Ústavu chovu 
a šľachtenia hydiny v Ivanke pri Dunaji. Už na 
tomto vedecko-aplikačnom pracovisku veľmi rých
lo pochopil, ako riešiť naliehavý a do tých čias 
takmer málo známy problém - reguláciu pohlav
nej aktivity hospodárskych druhov vtákov. Z tejto 
problematiky vypracoval aj kandidátsku dizer
tačnú prácu, ktorú obhájil v r. 1982 na Výskum
nom ústave živočíšnej výroby v Nitre a získal titul 
kandidáta biologicko-poľnohospodárskych vied, 
odbor zootechnika. Ako prvý na Slovensku otvo
ril na experimentálnej báze riešenie problému 
biorytmov. Aby lepšie poznal ich mechanizmus, 
odchádza po jedenásťročnom pobyte (r. 1978-
1987) na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat 
SAV v Košiciach so sídlom v Ivanke pri Dunaji 
(po reorganizácii zmenený na Ústav biochémie 
a genetiky živočíchov SAV), ktorý bol lepšie pri-
strojovo vybavený. 

Od tohto času jeho vedecké smerovanie je 
zamerané na lepšie poznanie pôvodu a fyziolo
gického významu biologických rytmov, ako aj na 
generovanie a ontogenézu cirkadiánnych rytmov 
a riadenie sezónnosti rozmnožovania. Za účelom 
riešenia tohoto problému odchádza na jednoroč
ný študijný pobyt {1991 - 1992) na Max-Planck-
Institut fúr Verhaltensphysiologie, Seewiesen-An
dechs, Nemecko, a na jednoročný študijný pobyt 
(1992 - 1993) na Department of Animal Physio
logy and Imunology, Catholic University Leuven, 
Leuven, Belgicko, kde pracuje ako visiting pro
fessor. Tu v spolupráci s poprednými vedeckými 
pracovníkmi študuje problémy environmentálnej 
a komparatívnej fyziológie. Sústreďuje sa na me
chanizmy regulácie syntézy základnej komponen
ty biorytmov - hormón epifýzy melatonin. Získava 
rukolapné a presvedčivé dôkazy i o jeho ďalšom 
fyziologickom význame, a to tak na krátkodobých 
zahraničných pobytoch vo Velkej Británii, v Ne
mecku, v Belgicku, vo Francúzsku, ako aj na do
mácich inštitúciách - na Klinike chirurgie FN v Bra
tislave, Ústave experimentálnej farmakológie SAV, 
Ústave experimentálnej endokrinológie SAV a na 
Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV. 
Ide najmä o prioritný dôkaz prítomnosti melato-
ninu v gastrointestinálnom trakte tak vtákov, ako 
aj cicavcov, vrátane človeka, o jeho ochranné funk
cie pri zápalových procesoch tejto časti tráviacej 
sústavy a pri vzniku kolorektálneho karcinómu. 

Pre hlbšie a širšie spoznanie mechanizmu bioryt
mov rieši otázku endokrinnej regulácie vývinu a ras
tu vtákov s dôrazom na úlohu hormónov (rastový 
hormón, somatomedíny a tyroidné hormóny) pri 
regulácii proteosyntézy a ukladaní abdominál-
neho tuku u broilerových kurčiat. V nadväznosti 
na uvedený problém sleduje aj fyziologické účin
ky leptínu u vtákov. 

Získané vedecké poznatky prezentoval v 73 pô
vodných vedeckých prácach, z nich 43 boli uve
rejnené vo vedeckých časopisoch evidovaných 
Current Contents. Časť svojich výsledkov zhrnul 
v doktorskej dizertačnej práci, ktorou po obháje
ní v r. 1997 získal titul DrSc. pre odbor fyziológia 
živočíchov na Univerzite veterinárneho lekárstva 
v Košiciach a v habilitačnej dizertačnej práci, kto
rou v r. 1998 získal titul docent pre odbor fy
ziológia živočíchov na Univerzite P J. Šafárika 
v Košiciach. Svoje originálne vedecké výsledky 
prezentoval na zahraničných konferenciách a sym
póziách v NSR, v Dánsku, vo Velkej Británii, v Ta
liansku, v Nemecku, v Kanade, v Maďarsku, ako 
aj na mnohých konferenciách a kongresoch na 
Slovensku. Prihliadnuc k originálnosti a významu 
jeho výsledkov, a tým aj k aktuálnosti riešeného 
problému, doc. Zeman na základe pozvaní ab
solvoval na významných európskych vedeckých 
pracoviskách štyri stážové pobyty, a to: Institut 
fúr Kleintierforschung, Celie, Nemecko (r. 1994), 
Roslin Institute, Edinburgh, Velká Británia (r. 1992), 
Department of Animal Physiology and Imu
nology, KU Leuven, Belgicko (r. 1997) a Savoy 
University, Chambéry, Francúzsko (r. 2000), kde 
v rámci vyžiadaných prednášok dokumentoval 
vlastné nové poznatky. 

Na základe ohodnotenia vedeckého potenciálu 
ako aj pravdivosti výsledkov sa doc. Zeman stá
va významnou vedeckou osobnosťou, čo potvr
dzujú i jeho členstvá v medzinárodných organizá
ciách, komisiách a redakčných radách časopisov. 
Je členom Výkonného výboru World Society for 
Farm Animal Endocrinology, Komisie pre obha
joby PhD. na Katolíckej Univerzite Leuvene, Bel
gicko, na University of Chambéry, Francúzsko, 
členom The Society for Research on Biological 
Rhytmus, The European Pineal Society, World 
Poultry Science Assotiation-Slovak branch, Euro
pean Peptide Society, redakčnej rady časopisu 
Biológia - sekcia Zoológia, ale aj v domácich ko
misiách: člen Komisie pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác z odboru fyziológia živočíchov, 
Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby dok
torandských dizertačných prác z odboru fyziológia 
živočíchov, Komisie pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác z odboru fyziológia živočíchov, 
Komisie VEGA pre biologické a ekologické vedy 
(r. 1996-1999). 

O významnom ocenení jeho vedeckej činnosti 
svedčí i jeho nominácia na spoločnú cenu Ale
xandra von Humboldta a Max-Plancka za origi
nálne výsledky získané v spolupráci s prof E. 
Gwinnerom, riaditeľom M. P. I. Seewiesen-Andechs, 
Nemecko a žiakom Konrada Korenza, ako aj 
spoluautorstvo kapitoly „The endocrine system 
v knihe „Avian Growth and Development" (nakla
dateľstvo Oxford University Press, r. 1998). vypra
covanie kapitoly do knihy „Leistungphysiologie 
des Gefluges" (bude publikovaná v Nemecku) 
a opakované pozvania na Gordon Research Con
ference z Chronobiologie (v r. 1992, 1995 a 1998). 

Slovenskú vedeckú obec doc. Zeman predsta
vil aj ako predseda odbornej sekere „Pennatal de
velopment in birds na WVPA Congres. Budapest 
(r. 1997), ako predseda vedeckej sekcie na 3re 

Farm Animal Endocrinology Conference, Brusel 
Belgicko (r.1998), predseda organizačného výboru 
5. medzinárodného workshopu „Pennatal Adapta
tion in birds", Ivanka pri Dunaji (r. 1999), predse
da sekcie „Adaptation" na European Poultry Con
ference, Bremen, Nemecko (r. 2002). Bol členom 
Medzinárodného vedeckého výboru 3™ Interna
tiona) Farm Animal Endocnnotogy Conference. 
Brusel, Belgicko (r. 1998). 

Doc. Zeman bol vedúcim troch projektov ude
lených grantovou agentúrou VEGA a vedúcim 
riešiteľom spoločného projektu udeleného Max-
Planck-Gessellschaft zur Förderung der Wiessen-
schaften, Mnichov, Nemecko. Ako školiteľ dokto
randského štúdia vychoval vlastnú školu nových 
mladých vedeckých chronobiológov. Doteraz pod 
jeho vedením obhájili doktorandské práce dvaja 
absolventi a ďalší traja v štúdiu pokračujú. 

Kedze práca so študentmi sa popri vedeckej 
činnosti stala jeho druhou doménou, je od r. 1998 
riadnym členom novozaloženej Katedry živoä'š-
nej fyziológie a etologie PriF UK. Odvtedy pod 
jeho vedením obhájila svoje diplomové práce de
siatka študentov. 

Doc. Zeman zaviedol do výučby a prednáša no-
vokoncipovaný predmet Chronobiológia a fyzio
lógia regulácii a zároveň vyučuje aj Environmen
tálnu fyziológiu. 

V r. 2000 prebral pedagogické, vedecké a aj 
organizačné kormidlo tohto pedagogicko-vedec-
kého pracoviska a začal študentom prednášať aj 
základný predmet Fyziológia živočíchov a človeka 
a súčasne založil chronobiológiu ako nový vedný 
odbor. 

Obdivuhodné je jeho trvalé zapálenie pre ne-
šenie ním začatého problému mechanizmu bio
rytmov, čoho dôkazom je spolupráca a veľmi 
často priama práca v laboratónu na jeho pôvod
nom pracovisku, na Ústave genetiky a biochémie 
živočíchov SAV v Ivanke pn Dunaji. 

Vážený pán docent, dovoľte, aby sme my. čle
novia Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PriF 
UK, pevným stiskom pravice Vám najprv poďa
kovali z a  Vašu obetavosť, vynakladanú niekedy 
nad rámec ľudských síl a časových možnosti 
a popriali Vám i v mene všetkých vašich študen
tov a doktorandov do ďalších rokov pevné zdravie, 
veľa vedeckých úspechov, ktoré budú dobrými 
reprezentantmi nielen našej Alma mater, a<e aj 
našej krajiny pod Tatrami. 

Ad multos annosl 
Členovia Katedry živočíšnej fyziologie 

a etologie PriF UK 
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Študentská expedícia na stolové hory Guyanskej vysočiny bola spontánnou akciou doktorandov geologie na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave a študentov brnianskej lesníckej fakulty. Hlavným cieľom bolo vystúpit na najvyššiu stolovú horu sveta Roraimu a zoznámiť sa 
s jedinečným geologickým prostredím Guyanskej vysočiny. Taktiež bol neobyčajne hodnotný aj výskum tamojších endemických rastlinných 
druhov, hlavne populácie mäsožravých rastlín, ktorých evolúcia je práve úzko spätá s horninovým prostredím okolitých stolových hôr. 

Stolové hory - stratené svety Venezuely 
Predstavte si tajomné miesto na Zemi, kde rastú 

neznáme rastliny a žijú podivuhodné živočichy, kto
ré by ste márne hľadali inde na svete. Večne pono
rené do hustej hmly, ďaleko od nás, ľudi. Utajené 
vo výške strmých skál. Vysoko nad krajinou, dô
kladne ukryté pred zrakom aj tých najväčších zve
davcov. Vodopády priezračnej vody mtiace sa do 
oblakov pod strmou skalnou stenou niekam hlboko 
do neznáma. Domov pemónskej bohyne Kuín, sta
rej matky všetkých ľudí. To sú stolové hory, stratené 
svety Venezuely, týčiace sa uprostred guyanskej 
vysočiny nad okolitú Velkú Savanu, domov indián
skeho kmeňa Pemónov. 

Úvod 

Na hraniciach troch juhoamerických štátov, Ve
nezuely, Brazílie a Guyany sa ako obrovský hra
ničný kameň vypína azda najslávnejšia stolová 
hora Mt. Roraima (2800 m/nm). Objavil ju v 16. sto
ročí britský cestovateľ a dobrodruh Sir Walter 
Raleigh Ako mnoho jeho súčasníkov hľadal mý
tické El Dorado, stratené zlaté mesto. Hora za
padla na dlhé roky do zabudnutia, až kým sa pod 
jej kolmé steny v 19. storočí nedostali bratia Schom-
burgkova vyslaní Kráľovskou geografickou spo
ločnosťou. Ich správa vzbudila vo Velkej Británii 
obrovskú vfnu nadšenia Arthur Conan Doyle, člen 
Kráľovskej geografickej spoločnosti, inšpirovaný 
prednáškou o tajuplných stolových horách hlboko 
v srdci Guyanskej vysočiny, napísal v roku 1912 
legendárny román Stratený svet Hlavný hrdina 
príbehu doktor Challenger vedie svoju expedíciu 
na Vysočinu, kde objaví vo svojom špecifickom 
prostredí už dávno vyhynuté druhohorné dino
saury. Príbeh je čisto výplodom autorovej fantázie, 
ale tá analógia o existencii atypických živočíchov 
a rastlín nie je náhodná. Na Roraime skutočne 
existuje rastlinstvo a živočíšstvo, ktoré by sme 
márne hľadali inde na svete. Milióny rokov napre
doval ich evolučný vývoj izolovane od okolitého 
prostredia, v dôsledku čoho sa vyvinuli odlišní 
endemickí jedinci. Botanici a zoológovia tu ešte aj 
v súčasnosti objavujú nové druhy rastlín a živočí
chov. Z geologického ponímania patria stolové hory 
guyanskému štítu a sú akýmisi reliktmi nesmierne 
starých kontinentálnych sedimentov, prevažne kře
menných pieskovcov až kvarcitov, ktoré sa usadili 
počas prekambria približne pred 1,5 miliardami 
rokov. Vietor, voda a slnko ich postupne modelo
vali až do súčasnej podoby a vytvorili fascinujúce 
umelecké diela prírody. 

S a n  Francisco de Yuruani 

Stolové hory v oblasti východnej Canaimy sú 
vzdialené od Caracasu, hlavného mesta Vene
zuely, 1 200 km. Už druhý deň sa trmácame 
miestnym etnobusom cez šíru Velkú savanu. Ne
konečná a strastiplná cesta, počas ktorej sa náš 
autobus ocitol niekolkokrát v stave neovládateľ
nom, raz si vybočil aj mimo cesty a splynul s oko
litým lesom, končí v drobnej pemónskej osade 
San Francisco de Yuruani, 50 km severne od 
brazílskych hraníc. Miestni obyvatelia sú prevaž
ne indiáni z kmeňa Pemónov a živia sa ako sprie
vodcovia turistov po okolitej krajine. Našim cieľom 
je výstup na Mt. Roraimu, najvyššiu stolovú horu 
sveta, vzdialenú 40 kilometrov východne od osa
dy. Je nesmierne horúci a suchý deň a fakt, že 
u nás doma práve vrcholí lyžiarska sezóna, ma 
o to viac ubíja. Čakal som aspoň chladivú tôňu 
okolitého dažďového lesa. ale tu len 5 stupňov 
severne od rovníka niet široko ďaleko ani len 
náznak súvislejšieho lesného porastu Často som 
doma čítal o intenzívnom vypaľovaní dažďových 
lesov, ale táto skúsenosť opát prekonala moje 
očakávania. Rozsiahly požiar, ktorý sa ako smrf 
prihnal v štyndsiatych rokoch z brazílskeho úze
mia. spálil nedozierne plochy pôvodného lesa. 
Len kde tu sa objavia drobné ostrovčeky zelene, 
spravidla len v okolí riek stekajúcich zo stoloviek. 
ktoré sú ešte stále ukryté pred našimi nedočka
vými zrakmi. Ten prvý vizuálny kontakt je jedným 
z najvzrušujúcejších zážitkov môjho života Keď 
stanete zočt-voá stolovej hore. celá okolitá krajina 
ustúpi do úzadia a vy vnímate len jej majestátnost 
a skamenenú krásu dômyselnej prírody, sneho
biele oblaky zahaľujúce jej plochý povrch a plazia-
ce sa po jej strmých stenách až k vám. 

Roraima -
Velká modrozelená hora 

Všetky skupiny smerujúce na Velkú modro
zelenú horu, čo je indiánsky výraz pre Roraimu, 
musia prejsť cez osadu Paratepui, kde je sídlo 
Národného parku. Tu dostanú potrebné inštrukcie 
a užitočné rady pred samotným výstupom. Je nie
čo po tretej hodine poobede a náš sprievodca 
Fernando je mimoriadne netrpezlivý. Vraj nás ča
ká ešte poriadny kus cesty cez nehostinnú sava
nu až do prvého tábora na Rio Ték. Musíme teda 
pokračovať v jeho rýchlych krokoch ešte dobrých 
päť hodín ktáborisku pod stolovou horou Kuke-

nan. Večer nám Fernando so záujmom rozpráva 
pemónske legendy a mýty Indiáni nazývajú sto
lové hory tepui, čo doslovne znamená miesto bo
hov. Svoje sídlo tu má bohyňa Kuín, stará matka 
všetkých ľudí na Zemi Pemóni taktiež považuiú 
tepuis za pôvodcov všetkej vody na našej pla
néte, čo nie je ťažké si predstaviť pri pohľade na 
nespočetné biele stuhy padajúcej masy vody na 
pozadí pieskovcových stien počas obdobia daž
ďov. Hora Kukenan, Pemónmi nazývaná Matawi, 
dala Zemi štvrtý najvyšší vodopád sveta a celko
vo ich do prvej desiatky patrí viac ako polovica 
práve zo stolových hôr Guyanskej vysočiny, vrá
tane toho najvyššieho Salto Angel (979 m) pa
dajúceho zo stolovej hory Auyan tepui 

Fernando dlho a s láskou sebe vlastnou rozprá
va o každej z okolitých stolových hôr Už dvadsat 
rokov sprevádza turistov na Roraimu Na konte 
má niekoľko stoviek výstupov, ale ani ieden na 
jej dvojičku - Matawi Táto hora v očiach Pemó
nov vyjadruje strach a doslovne znamená .tam. 
kde sa chodí po smrť" A| jej povrcli pripomína 
mŕtvu planétu, kde život nemá na ružiach ustlate 

Počas druhého dňa máme naplánované do
siahnuť vrchol, takže niet času na dlhé letoéan« 
v spacích vakoch S prvými rannými lúčmi brod» 
me Rio Ték a Rio Kukenan. kde si doplňujeme 
zásoby vody Sú to typické čierne rieky sfarbene 
organickými kyselinami z rozfoienycfi rastlinných 
zvyškov Ich pH je mierne kyslé a preto su rela 
tívne chudobné na írvot Najznameišim zástup
com sú nepochybné exotické ryby patriace do 
rodu Cchlid Okolie čiernych nek nie p pravé 
na/vhodnejšie pre Ďodavy hmyz, t o  p о Ь ' - . - ů  
výhoda oproti delte Orinoka, kde sme neskôr mu
seli čeliť neskutočnej záplave dotieravých ko
márov. 

V obedňajších hodinách sme vystúpili až do 
základného kempu, kde začína pásmo horského 
dažďového lesa. Ukrytí v tieni stromov sa chladí
me pod trblietavým vodopádom a pripravujeme 
sa na finálny výstup po šikmej západnej hrane 
až na vrchol. Prudké stúpanie je predsa len prí
jemnejšie ako pomalý postup rozhorúčenou sava
nou. Chodník je miestami len niekolko stôp široký 
a zavalený kusmi zvetraného pieskovca. So stú
pajúcou nadmorskou výškou sa príjemne ochla
dzuje aj vzduch Na vrchole nás však prekvapí po
chmúrna atmosféra. Husté kúdoly hmly a ostrý 
vietor sa preháňajú po rozoklanom povrchu hory. 
Je veľmi ťažké nájsť vhodný podklad pre stavbu 
tábora. Nakoniec sa uchýlime pod skalný previs 

Stolová hora Matawi (tiež Kukenan) pri západe slnka Mapka Východnej Canaimy so stolovými horami Guayanskej vysočiny 
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chrániaci pred dažďom, kde je dostatok mäkkej 
rašeliny pre ukotvenie našich stanov. Takýchto 
miest nie je na Roraime veľa. Domorodci ich všet
ky dôkladne poznajú a nazývajú ich El Hotel. 

Sme na vrchole len pár hodín a už nám je jas
né, prečo sa Roraima tak úzko spája s vidinou 
čias dávno minulých, čias, ktorým vládli kolosálne 
druhohorné jaštery. Tá ilúzia strateného sveta je 
takmer dokonalá. Skalné monolity svojím tvarom 
pripomínajúce jednotlivé druhy vyhynutých zvie
rat, neznáme rastliny, tlmené strašidelné zvuky 
sa spájajú v jeden imaginárny obraz pravekého 
sveta. 

Cestou na Triple point 

Vstávame do upršaného rána. Kým sa však 
pripravia instantné raňajky, je opäť nádherne be
zoblačná obloha. Ideálne počasie pre našu cestu 
k štyri hodiny vzdialenému triple pointu, kde sa 
stretávajú štátne hranice troch juhoamerických 
krajín. Cestou obdivujeme endemickú flóru. Hojné 
sú predovšetkým rastliny patriace druhu Stego-
lepis ptaritepuiensis, Drosera roraima, Bromelia 
brocchinia a primitívne dreviny rodu Bonnetia. 
Najznámejším zástupcom je ale mäsožravá rast
lina Heliamphora natans lákajúca svoju korisť 
prenikavou vôňou priamo do dômyselnej pasce 
v tvare lievika. Domorodci jej dali meno El Tuba. 
Nedostatok minerálnych látok a takmer úplná 
absencia pôdnej a humusovej zložky spôsobili, že 
rastliny si musia hľadaf inú alternatívu získavania 
životne dôležitých látok. Preto je takmer 30 % 
všetkých rastlinných druhov na Roraime mäso
žravých. 

Roraima však nie je rajom len pre botanikov. 
Geológovia tu môžu obdivovať dokonale vyvinuté 
idiomorfné kryštály kremeňa lokálne vyvetrávajú-
ce z okolitých kvarcitov. Na niektorých miestach, 
prevažne v depresiách alebo v korytách riečok, 
sa akumulujú a vypĺňajú rozsiahle plochy. Človek 
má pocit, akoby sa prechádzal po ligotavom 
krištáľovom koberci. Najväčším zázrakom je však 
hora samotná, izolovaný a jedinečný ostrov v čase 
i priestore. 

V nevľúdnom daždivom počasí sa v hustom 
opare na okamih objaví belavý kamenný ihlan. 
Sme v srdci Roraimy, na mieste nazývanom trip
le point. Skalné útvary rovno pred nami pripo
mínajúce obrovské horiace sviece už patria Brazílii 
a jazierko, v ktorom sme objavili vzácnu endemic
kú žabu Oreophrynella quelchii, je na území Guya
ny. Hraničný kameň bol postavený v roku 1937 
venezuelskými dobrovoľníkmi a za tých šesť de
saťročí sa stal najnavštevovanejším miestom na 
Roraime. Spiatočnú cestu volíme po severnom 
okraji hory. Ďalekohľadom hľadíme na susednú 
Matawi, ktorú od jej dvojičky Roraimy oddeľuje 
úzky kaňon. Takmer vždy je ponorený do bielych 
chmár zakrývajúcich jeho bezodnú prázdnotu. Na 
západe sa rozširuje do strán a pozvoľne prechá
dza do Velkej savany. Najúchvatnejší pohľad na 
Guyanskú vysočinu je zo severozápadnej hrany. 
Spádovú oblasť troch juhoamerických veltokov, 
Amazonky, Orinoka a Essequiba máme priamo 
na dlani. Fotogenické stolové hory Wadaka Pia-
po, Achipo a Urutupu žiaria v zlatistých lúčoch za
padajúceho slnka. K večeru zahalí celú savanu 
mohutná vrstva oblačnosti. Cez nedozierny oceán 
mračien sa ako temné tiene vynárajú len kolmé 
strminy vysočín, večne bdejúce nad pemónskym 
národom a jeho krajinou. Indiáni veria, že ich hory 
spievajú, ja viem, že keby aj nie. vždy budú záz
račné. 

Je čas rozlúčiť sa. Máme za sebou nezmaza
teľné zážitky a skúsenosti. Na naše miesto prídu 
iní, ktorým bude na pár dní domovom stolová 
hora. My máme pred sebou ešte mnoho dobro
družstiev. Čaká nás delta Orinoka, horúci Karibik 
i studené venezuelské Andy, nemenej zaujímavé 
a exotické miesta čarovnej Južnej Ameriky. 

Martin Ondrejka 

Spomienka na pána profesora Ondreja Kondáša 
V máji tohto roku zomrel  v o  v e k u  72 rokov prof. 

PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc., - priekopnícka osob
nosť slovenskej klinickej psychológie. A k o  s á m  
povedal v poslednom rozhovore  pochádzam 
z dedinky v jednom údolí košickej kotliny v blíz
kosti Slánských vrchov a tu niekde kotví moja láska 
i obdiv k božskej prírode". Túžba po novom poznaní 
h o  priviedla d o  Bratislavy, kde absolvoval štúdium 
psychológie n a  FIF U K  v Bratislave a z a  svojich 
najvýznamnejších učiteľov považoval  najmä prof. 
Jurovského a prof. Čečetku. Po absolutoriu nastú
pil ako psychológ d o  psychiatrickej liečebne a za
čal pracovať pod primariátom dr. Toroka. Patril 
teda k prvej vlne psychológov pracujúcich v zdra
votníctve v 50-tych rokoch minulého storočia, kto

rú n a  Slovensku tvorili silné osobnosti a k o  prof. Dobrotka, doc. Habiňáková, prof. 
Košč, dr. Ličko, dr.Vener a ďalší. V prostredí skutočne klasickej psychiatrie ne
podľahol tlaku rutiny a o d  začiatku experimentoval s novými  metódami v psycho-
diagnostike, psychoterapii a rehabilitácii. Pod vedením prof. Guensbergera vypra
coval kandidátsku dizertačnú prácu „Podiel učenia v psychoterapii", ktorá b o l a z á -
roveň jeho prvou monografiou a základom pre vypracovanie vlastnej modifikácie 
behaviorálnej psychoterapie. V roku 1964 s a  vrátil n a  svoju A l m a  mater, kde prešiel 
všetkými akademickými postupmi a funkciami. V rokoch 1970-1985 bol  vedúcim 
Katedry psychológie a pôsobil  n a  n e j  a k o  emeritný profesor a ž  d o  svojej  smrti 
V posledných rokoch svojho života zároveň viedol  Katedru psychológie Univerzity 
Cyrila a Metoda v Trnave. 

J e h o  publikačná činnosť je  veľmi rozsiahla, j e  autorom deviatich monografií  a vy
sokoškolských učebníc a velkého množstva časopiseckých publikácií. Jeho naj
významnejšou knihou j e  nesporne „Discentná psychoterapia" (2. vyd., 1973). S á m  
zdôrazňoval,  ž e  svoj  prístup nazval  discentný, pretože latinský názov bol  v časoch 
normalizácie prijateľnejší ako anglický termín  behaviorálna. Faktom však zostáva, 
ž e  jeho prístup predbehol vznik a rozmach kognitívne-behaviorálnej psychoterapie 
Okrem použitia klasických behaviorálnych metód (napr. desenzitizácie, tienenia, 
zn ížen ia  napätia, pozit ívneho tréningu) n a  modif ikáciu správania,  zdôrazňoval  
i použitie racionálnych metód ako sú klarifikácia a z m e n a  postojov. K problematike 
postojov a presvedčení s a  ostatne vrátil v o  svojej poslednej monografii „Iracionalita 
a jej hodnotenie" (r. 2000 v spoluautorstve s Kordačovou). Svoj psychoterapeutický 
prístup oprel nielen o vlastné klinické skúsenosti, ale aj o experimentálne zameraný 
výskum s odstraňovaním trémy, balbuties, dyslexie a iných porúch. Jeho práce našli 
ocenenie i v zahraničí, bol  členom mnohých medzinárodných spoločností behavio
rálnej psychoterapie a členom redakčnej rady Behaviour Research a n d  Therapy. 
Prof. Kondáš j e  i autorom dodnes používaných vysokoškolských učebníc ako sú 
„Klinická psychológia" (1977) a „Vybrané kapitoly z klinickej psychológie" (2001). 
Bol usporiadateľom a spoluautorom mnohých „federálnych" učebníc, napr. „Psycho
terapia a reedukácia" (spolu s Kratochvílom a Synšťovou) z r. 1985, 1989 a „Psycho-
diagnostiky dospelých" z r. 1992. V poslednom desaťročí s a  i pod vplyvom vlast
n ý c h  zdravotných ťažkostí  začal  v iac zaujímať o psychosomat iku  a psychológiu 
zdravia. Vypracoval napr. programy pre zvládanie stresu a odnaučenia s a  fajčeniu. 
Výpočet  odborných zásluh by nebol úplný, ak b y  s m e  nespomenuli aj oblasť kli
nickej psychodiagnostiky, najmä metódy Asociačný experiment a Škála klasických, 
sociálnych strachov a trémy (KSAT). 

Prof. Kondáš bol človek veľmi dynamický, ambiciózny, vášnivý diskutér, v ž d y  
vyžarujúci optimizmus. T ý ž d e ň  pred svojou smrťou n a  poslednom katedrovom 
seminári rozprával vtipy a historky o svojich kolegoch. Tento usmievavý obraz nám 
zostane zachovaný a k o  spomienka n a  nášho učiteľa a kolegu. 

Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., 
vedúci Katedry psychológie FIF U K  

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., 
predseda Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Urvverata Komenského • AcSnasa 
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava • Tel 59 24 41 11 • e-mail OVSV@recuniba sk • http //www graba.sk 
položka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: doc JUDr, Peter Kresák, C S c .  prorektor UK. Členovia 
RNDr Martin Belluš, MFF UK. doc. MUDr Marián Bemadič, CSc.. I F  UK. prof. ThOr. Juraj BanOy, ESF UK. 
Thlic. Marián Gavenda RKCMBF U K  PhDr. Anna Bujnová. CSc , FM U K  doc PhDr. Michal LeSko, CSc 
FTVŠ UK. doc. PhDr. Ing, Peter Dórr, CSc , PDF U K  prof. JUDr Manan Posluch, CSc. PRAF UK. pre* M U »  
Štefan Straka DrSc, JLF U K  doc. RNDr. Lubomír Tomaška. CSc, PRIF UK. doc RNDr M a i a i  Bmcvsky CSc 
FAF U K  prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., R F  UK • Zodpovedná redaktorka Mgr j iňna Hmnerová " CVaftcka ucyava 
Danna FoldeSová • Tlač: Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1 každého mesiaca 

15 



Študentským perom 

ТУ~ю by nepoznal 

J\.príbeh z gréckej 
mytológie o Sfinge, 
bytosti ženského 
pohlavia s tvárou ženy, 
telom leva a vtáčími 
krídlami, čo pohltí 
každého, kto neuhádne 

jej hádanky. 

Azda najznámejšia 
z hádaniek je tá, ktorú 
dala Oidipovi: „ Čo 
chodí ráno na štyroch, 
napoludnie na dvoch a 
večer na troch 
nohách? " Oidipus 
odpovedal: „Človek. 
Ako dieťa loz í po šty
roch, keď je dospelý, 
chodí na dvoch nohách 
a ako starec sa opiera 
o palicu." 
Veľmi zaujímavé sú 
nástupy niektorých 
cestujúcich do MHD a 
následné obsadzovanie 
miest na sedenie. Keď 
totiž vchádzajú do 
autobusu či iného 
prostriedku MHD, 
stáva sa, že priam letia 
k sedadlám, nevšíma
júc si ostatných, 

v tomto prípade najmä 
tých skôr narodených. 
Samozrejme, ako vždy, 
nemožno generalizo
vať. Ale nájdu sa aj 
takí, ktorí miesto 
uvoľnia až po napome
nutí okolostojacimi, 
alebo niekedy aj 
napriek tomu zostanú 
sedieť, pričom sa 
tvária, že tie slová a 
pohľady nie sú určené 
im. 
Pred časom som mala 
možnosť sledovať zau
jímavý jav na jednej 
brigáde. Dôchodkyne, 
ktoré mohli mať okolo 
šesťdesiat či sedem
desiat, tam doslova 
kmitali, skrátka praco
vali ako včielky. A čo 
študenti? Aspoň 
polovica z nich si 
musela každú chvíľu 
oddýchnuť. 
Čo dodať na záver? 
Snáď len konštato
vanie, že niektorí 
mladí ľudia u nás 
starnú akosi rýchlo. 

Martina Halušková 

K r e d i t o v ý  s y s t é m  p o n ú k a  v i a c  m o ž n o s t í  
O d  akademického roku 2004/2005 budú musieť všetky vysoké školy na 
Slovensku podľa vysokoškolského zákona prejsť na E C T S  sytém štúdia 
(European Credit Transfer System), teda európsky systém prenosu kred
itov. O kreditovom systéme sme sa rozprávali s jedným  z jeho otcov na 
Filozofickej fakulte U K  prodekanom doc. PhDr. A n t o n o m  Eliášom, CSc. 

A k é  výhody má kreditový systém? 

Európsky systém prenášania kreditov 
má racionálne opodstatnenie z viacerých 
aspektov. Jedna vec je vzájomné uzná
vanie diplomov minimálne v európskom 
priestore. Druhá výhoda je, že  otvára 
fakulty a univerzity na Slovensku pre štu
dentov. Časť svojich kurzov, ak má štu
dent záujem a vyhovuje to jeho študijné
mu rozvrhu ako aj kategórii výberovo 
voliteľných, si môže zapisovať na ktorej
koľvek vysokej škole na Slovensku 
s možnosťou, že  ich má automaticky 
uznané v rámci svojho študijného progra
mu na materskej vysokej škole. Predtým 
to bol problém. Teraz sa dá časť študijné
ho programu absolvovať na troch-štyroch 
fakultách, ak to korešponduje s jadrom 
študovaného odboru, ktoré sa musi bez
podmienečne absolvovať pre získanie 
diplomu. Presne to isté funguje aj vo 
vzťahu so zahraničným štúdiom. Celkom 
seriózne otvára oveľa širšie možnosti pre 
mobilitu študentov. Keď dnes študent 
odchádza na štúdium do zahraničia, po 
konzultáciách s koordinátorom si postavi 
študijný program tak, aby mal bez prob
lémov uznané všetky podmienky, ktoré 
tam absolvoval. Táto priepustnosť je 
oboma smermi. Takto sa dá očakávať a j  
väčší záujem zahraničných študentov o 
štú-dium na Slovensku. 

Môže s i  študent takýmto spôsobom 
dokreovať s v o j  odborný profil? 

Kreditový systém je nastavený tak, že  
jadro odboru tvorí 60 - 70 percent, a 
zvyšných približne 30 percent si môže 
študent profilovať svoj odbor. Môže si aj, 
samozrejme v stanovených limitoch, nas
taviť individuálne tempo štúdia. Opti
málne je  získať 60 kreditov za jeden aka
demický rok, za štandardných päť rokov 
má získať ЗОО.То je  štandardná pracov
ná zaťaženosť študenta. Ale má šancu 
prejsť do ďalšieho ročníka, aj keď získa 

iba 40 kreditov, s výnimkou prvého roční
ka. Keď sa rozhodne, môže o jednu treti
nu zmierniť tempo svojho štúdia, povedz
me, aj vzhľadom na sociálne podmienky. 
Druhá alternativa je zapísať si až  90 po
volených kreditov na rok. Takto by mohol 
získať stanovených 300 kreditov po tri a 
pol roku štúdia plus štátna skúška Čiže 
do štyroch rokov ukončiť štúdium. Ak 
nesplnil niektorú z podmienok, ktoré si 
zapísal, neznamená to stratu jedného 
roka, ako to bolo v starom systéme. 

A aké s ú  nevýhody kreditového sys
tému? 

Študentom sa môže zdať nevýhodou 
napríklad to, že už neexistuje tzv indi
viduálny študijný plán Táto forma logicky 
vypadla, pretože kreditový systém umož
ňuje slobodnejšie si nastavovať tempo 
štúdia Ak povinný alebo povinne voliteľ
ný kurz študent neurobí ani po tom, keď 
si ho zapísal druhýkrát, doštudoval 

Čo by ste poradil i  prvákom, aby sa 
ľahšie zorientoval i? 

Aby si seriózne a podrobne preštu
dovali študijný poriadok Filozofické) 
fakulty UK, pretože piati, že  neznalosť 
záko-nov neospravedlňuje. Druhá vec je  
ne-spoliehať sa na možnosť zapísať si 
najnižšie penzum kreditov. Pretože v prí
pade neočakávaných okolností nemusí 
potom získať potrebný počet kreditov. Je 
užitočné uvažovať o istej rezerve, aby 
mohol splniť podmienky bez väčších 
problémov. Treba naozaj rešpektovať 
pravidlá hry stanovené študijným a 
skúšobným poriadkom. Študent má 
v priebehu prvých dvoch týždňov kaž
dého semestra možnosť dodatočne si 
upraviť v študijnom pláne zapísané 
povinnosti. Ale potom sa už uzavrie data
báza a ďalšie zásahy možné nie sú. Toto 
si treba veľmi dobre uvedomiť. 

Barbora Mani/ková 
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SLOVENSKO JE „COOLOVA" KRAJINA 
Ústav jazykovej a od

bornej prípravy zahranič
ných študentov (UJOP) je 
miestom, kde sa stretáva
j ú  študenti zo všetkých 
kútov sveta. 

Arianet Capos z Kuby 
nám prezradila, že ju Slo
vensko zaujalo už vtedy, 
keď cestovala po Európe 
ako turistka. Hoci má Aria
net veľké problémy so 
slovenským jazykom, na 
Slovensku sa jej páči a 
veľmi jej chutia slovenské 
jedlá. 

Eduardo Campos z Kos
tariky sa so svojou žiados

ťou o štúdium najskôr obrá
til na študijné oddelenie 
Univerzity Komenského 
„Tam mi jedna príjemná 
pani zavolala taxík a poslala 
ma sem, do UJOP-u," us
mieva sa Eduardo a dodá
va: .páči sa mi najmä kolek
tív Slovensko je naozaj ,co-
olová' krajina" 

Sung Yeun Cho z Južnej 
Kórey, ktorá chce na Slo
vensku študovať medziná
rodné vzťahy, naše jedlo 
neobľubuje, ale s jazykom 
veľké problémy nemala. 
Sung Yeun dodáva, že na 
Slovensku sú skveli ľudia a 
po skončení školy by rada 

pôsobila v niektorej z bal
kánskych krajín. 

Martin Parma z Argen
tiny si na Slovensko zvykal 
omnoho ľahšie, pretože 
s jazykom nemá prakticky 
už žiadne problémy .Moja 
mama je Slovenka " Už ako 
malý precestoval našu kra
jinu a hneď sa mu zapáčila 
.V Argentíne je veľmi zlá 
situácia, preto by som sa po 
štúdiách nechcel vrátiť." 
Martin by chcel študovať 
manažment, s ktorým už 
začal na Univerzite v Bue
nos Aires 

Killian Mabhena 
Silvia Poniitová 

Svoje jubileum si Katedra 
žurnalistiky FiF UK pripo
menie 6 decembra t. r na 
medzinárodnom seminári 
Stav novinárskej profesie a 
nové nároky na prípravu 
novinárov v krajinách V4 

Knihy, učebnice, skrip
ta... večný to Studentský 
problém. Nejedna „obet" 
Filozofickej fakulty UK ne
má celý semester na práci 
nič Iné, len nezmyselné 
pobehovanie po knižnici
ach, inštitútoch či kníhku
pectvách. 

Hana (estétlka-nemtl-
na): Najčastejšie chodím 
do Goetheho mibtutu alebo 
do .Umenovedky' Nemô
žem si sice jednotlivé Muly 
požičat domov, ale atpoЛ 
zoženiem to. čo potrebu
jem. Veľkým problémom, 
s ktorým som sa stretla vo 
fakultnej a univerzitnej kniž
nici, bol nedostatok cudzo
jazyčnej literatúry. Ale nie
len cudzojazyčná literatúra, 
aj ostatné knihy a skriptá sú 
v archívoch týchto knižníc 
zastúpené veľmi slabo, 

Katarína (etnológia): Ja 
chodím najčastejšie do se
minárnej knižnice, ktorú 
máme na katedre V univer
zitnej knižnici som to už tak 
povediac vzdala, pretože 
dostať sa ku knihám, ktoré 
potrebujem, je tam naozaj 
ťažké A tie, ktoré zože
niem, si nakoniec aj tak 
nemôžem požičať domov 
Situáciu sa potom snažím 
riešiť návštevou rôznych 
inštitútov alebo špecializo
vaných knižníc 

Miroslava (francúzštlna-
estetika): Ak sa už vybe
riem do knižnice, tak iba do 
fakultnej, aj to len do štu
dovne Inde podľa mňa totiž 
nie je šanca zohnať také 
knihy, ktoré potrebujem 
Riešení zlej situácie našich 
knižnic by sa dalo navrhnúť 
naozaj veľa. no brzdi ich 
problém trošku väčší, a tým 
sú financie Bez potrebných 
finančných prostriedkov sa 
nevyhnutné zmeny realizujú 
ťažko 

Eva Sagálová 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF U K  pod vedením Alexandry Bernáthovej 


