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Editoriál
Keďže nielen ideami a ideálmi je človek živý, občas potešia
aj prízemnejšie veci. Dnes je celá strana Našej o novej jedálni
vo vysokoškolskom meste na Mlynoch. Hovorí o temer nemož nom – ako sa dá jesť kvalitne, lacno a zdravo (napr.: denne
je na výber osem až dvanásť hlavných jedál, polievky, šaláty;
pritom polievka a hlavné jedlo bude pre študenta za 1,56 €,
t. j. 47 Sk). Zároveň je dôkazom, že kvalitatívne zmeny k lepšiemu sa dajú z vlastných zdrojov realizovať aj pri limitovanom
množstve prostriedkov. Iná pridaná (sociálna a ekonomická)
hodnota: v novej jedálni chce riaditeľ Mlynov vidieť aj tých, ktorí
do nej z rôznych dôvodov doteraz nechodili alebo nemohli
chodiť. Držme jemu, ale najmä nám palce, aby sa toto nóvum
podarilo prevádzkovať ako trvalo udržateľný projekt.
Ale poďme od plného brucha k tým cnostiam. Jednou z nich
je skromnosť. Ako asi môže vyzerať v dnešnom, na ľahko prezentovateľný úspech nekompromisne zameranom svete? Existuje dnes ešte vôbec reálna pravdepodobnosť, že sa s ňou
možno stretnúť, alebo je to už len vzácna fosília? Som presvedčený, že v tomto čísle ju uzrieť môžeme, dokonca v kryštalicky
čistej podobe.
Skromnosť vo vede. Vedou sa u nás zaklína stále viac ľudí.
V skutočnosti si zo slovenských vysokých škôl len zopár vyvolených zahralo vo vrcholnej svetovej lige. V dnešnom čísle
z nej ponúkame Science dielo, ktoré vzniklo aj zásluhou dám
z našej prírodovedeckej fakulty. Pre mňa je fascinujúce nielen
tým najviditeľnejším (impaktovaná a/alebo neformálna hodnota),
ale možno ešte viac skromnosťou, ktorá z rozprávania o ňom
sála. Rovnako ako zo všetkých ostatných rozhovorov s autorkami, ktoré sa zjavili ako jarný vánok skutočnej vedy v slovenských médiách.
Skromnosť a oprávnené ambície, chuť niečo veľké dokázať.
Nadšení mladí účastníci kurzu vedeckej komunikácie v angličtine vyslovili presvedčenie, že „my, ktorí sme sa zúčastnili kurzu, sa snáď vyššie načrtnutým chybám v budúcnosti vyvarujeme“. Žičím im to. A navyše aj to, aby popri celosvetovom
vedeckom jazyku nezabúdali ani na ten svoj rodný, v ktorom
sa chybám vyhneme alebo chýb sa vyvarujeme. Som si istý,
že je na to mnoho dobrých dôvodov.
Smutná správa pre krajinu a jej obyvateľov: „Mala som veľa
kamarátov, s ktorými som sa rozprávala o štúdiu medicíny. Tí
tvrdili, že ak by si mali možnosť vybrať ešte raz, tak medicína
by to určite nebola. ... povolanie farmaceuta nie je až také náročné ako povolanie lekára. V tejto dobe je farmaceut aj lepšie
finančne ohodnotený.“ Kľúčové pre mňa nie je to, že podľa
citovaného úsudku spoločnosť viac hodnotí menej náročnú
prácu (keďže by to nebolo po prvý raz, som už voči tomu zrejme do istej miery imunizovaný). Hlavným problémom je podľa
mňa iné: v čase, keď je už na Slovensku markantný nedostatok lekárov, sa štát vytrvalo správa presne opačne, ako by sa
správal, keby zdravie považoval za skutočnú celospoločenskú
hodnotu. Vytvára totiž prostredie, v ktorom mladí pragmatick í
ľudia hodnotia šance na živobytie opísaným spôsobom a vyvodzujú z toho praktické závery. Závery, ktoré poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom Slovenska v aspoň nedávnej
dostupnosti a dnešnej kvalite menia na svetlo povážlivo rýchlo
sa strácajúce na konci tunela.
„Prvoradé, o čo sa budem ja osobne, ale aj ostatní vedúci
pracovníci fakulty snažiť, je byť najlepšou z pomedzi fakúlt našej alma mater,“ hovorí nový dekan. Jasná motivácia pre jeho
fakultu, ale rovnako tak pre všetky ostatné. Pozitívny synergický efekt košatej univerzity. Najmä ak sa tento dekan nebojí povedať, že veru existujú aj takí študenti, ktorí si neuvedomujú
hodnotu kvality svojho vzdelania a fakultu berú ako nutné zlo.
A ani to, že stojíme pred obdobím zmien, ktoré budeme musieť
zvládnuť. Rozmýšľam, ktorý z týchto dvoch fenoménov je ťažšie
si priznať.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Krajania zo štyroch štátov
v Modre
„Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tento
kurz prebiehal čo najlepšie po všetkých stránkach.“ (Rudolf Jaroš,
Arad, Rumunsko).
V dňoch 23. – 27. marca privítalo Študijné a kongresové stredisko CĎV UK krajanských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska
a Ukrajiny na odbornom metodickom kurze.
Tento týždňový kurz je súčasťou akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávania slovenských učiteľov v zahraničí a je realizovaný
Centrom ďalšieho vzdelávania UK na základe požiadavky Sekcie
medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva SR. Zameriava
sa na prehĺbenie odborných a metodických kompetencií učiteľov
v zmysle Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.
Kurzu sa zúčastnilo 41 učiteľov materských škôl a prvého stupňa
základných škôl, čo možno považovať za prejav vysokého záujmu
o zvyšovanie svojej pedagogickej odbornosti zo strany našich
krajanských učiteľov. CĎV UK zrealizovalo toto vzdelávanie v spolupráci s Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF
UK, s odbornou garanciou vedúcej katedry prof. PhDr. Márie Kožuchovej, CSc.
Súčasťou náplne bola aj pedagogická prax v ZŠ s MŠ Častá,
realizovaná formou náčuvov, s následným rozborom a analýzou
vyučovacej jednotky.
Kurz sa vyznačoval vysokou odbornou úrovňou prednášok a workshopov, čo sa odrazilo aj na vysokej miere spokojnosti účastníkov
s ponúkanými aktivitami. Je to dobrý začiatok pre pokračovanie
takéhoto typu vzdelávania aj s ďalšími skupinami krajanských učiteľov. Najbližšie privíta CĎV UK na svojej pôde učiteľov druhého
stupňa základných škôl a stredných škôl v prvý májový týždeň.

Slovenské učiteľky a učitelia zo zahraničia sa vzdelávali v Modre. Foto:
R. Povchanič

Uvedené kurzy majú sľubnú perspektívu aj vzhľadom na dobrú
spoluprácou CĎV UK s konkrétnymi fakultami UK (PdF, PriF), metodickými centrami MŠ SR, vybranými materskými, základnými
a strednými školami, ako aj s predstaviteľmi slovenských samospráv v zahraničí.
Tieto kurzy sa opierajú aj o prestíž a dobré meno UK medzi našimi krajanmi a preto veríme, že im sprostredkujú aj ďalšie informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a prehĺbia ich záujem
o štúdium najmä na fakultách UK.
RNDr. Robert Povchanič, CĎV UK

Poznámka k titulnej strane:
Práca medzinárodného vedeckého tímu o pôsobení nového lieku
na tuberkulózu, ktorého súčasťou boli aj výskumníčky
z Katedry biochémie (zľava) Jana Korduláková, Katarína Mikušová,
Petronela Dianišková, Martina Beláňová a Adela Bobovská,
sa dostala do prestížneho vedeckého časopisu. Viac na strane 8.
Foto: Anton Horváth
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Profesora filozofickej fakulty ocenili za slovesné umenie
Cenu Fra Angelica získavajú umelci, ktorí umenie spájajú s kresťanskými hodnotami. Odovzdáva sa každoročne 18. februára pri príležitosti sviatku Fra Angelica
v Primaciálnom paláci v Bratislave v troch kategóriách – slovesné, výtvarné a hudobné umenie.
V kategórii slovesné umenie získal ocenenie za rok 2008 aj prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., ktorý pôsobí ako vedúci Katedry klasickej a semitskej
filológie FiF UK. Tu je činný od roku 1970 s nútenou desaťročnou prestávkou. V roku 1979 musel napriek oficiálnemu hodnoteniu perspektívneho
pracovníka ako praktizujúci kresťan opustiť katedru. Prijal miesto knihovníka na odbore žurnalistiky. Lež zdanlivo nepriaznivá situácia sa napokon
ukázala ako veľmi plodná z hľadiska produkcie literárnych a odborných príspevkov. V tom čase napísal mnohé štúdie o latinskej literatúre na Slovensku
a preložil početné diela z rímskej literatúry (medzi nimi i známe Rímske

Profesor Škoviera získal Cenu Fra Angelica za slovesné umenie, ktoré tvorí
už veľa rokov. Foto: Peter Zimen

dejiny od Ammiana Marcellina, za ktorých preklad získal v roku 1988 Cenu
Jána Hollého). Stál pri zakladaní edičného radu starokresťanskej literatúry
Bibliotheca Antiqua Christiana. Sám prispel do edície prekladmi diel sv. Bazila Veľkého: Listy I. (Povzbudenie mladým) a Listy II. (Hexaémeron). Edícia
vznikla pred desiatimi rokmi a má za cieľ predstaviť verejnosti slovesné umenie antického kresťanstva ako súčasť svetovej kultúry. Prof. Škoviera ako
jediný neteológ bol aj členom prekladateľského kolektívu Slovenskej ekumenickej biblie (vyšla v roku 2008).
Popri všetkých vedeckých aktivitách stále zostáva jeho hlavným poľom
v oblasti bádania latinská literatúra na Slovensku v období humanizmu,
presiaknutá antikou i kresťanstvom, dosahujúca európske parametre, ale
takmer ignorovaná. Neopomína ani svoje pedagogické povinnosti, čoho
dôkazom sú početné prednášky a semináre na domovskej katedre.
K oceneniu profesorovi Škovierovi srdečne blahoželáme a želáme naďalej
úspešné roky na našej alma mater.
O Cene Fra Angelica
Udeľuje ju od roku 2003 Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska. Cena dostala pomenovanie po blahoslavenom Fra Angelicovi, vlastným menom Giovanni da Fiesole, talianskom
renesančnom maliarovi a kňazovi (1387 – 1455). Prímenie Angelico (anjelský) nadobudol na základe svojho slávneho obrazu Korunovanie Panny
Márie. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej rannej renesancie sa stal patrónom umelcov.
Mgr. Eva Taranová, FiF UK

Prvé certifikáty UNIcert® na FiF UK
Vo februári 2009 Katedra jazykov FiF UK udelila prvé certifikáty absolventom jazykového programu UNIcert® III.
V roku 2006 získala Katedra jazykov na FiF UK akreditáciu pre realizáciu
jazykových kurzov v rámci medzinárodného programu UNIcert®. UNIcert®
je jazykový vzdelávací a certifikačný systém výučby cudzích jazykov pre
študentov nefilologických odborov na európskych vysokých školách. Udelením akreditácie sú sekcie anglického a nemeckého jazyka na FiF UK
oprávnené poskytovať profesionálne a akademicky orientovanú odbornú
jazykovú prípravu na úrovni III (z úrovní I – IV) a následne udeľovať certifikáty. Vysoký štandard jazykovej výučby a certifikát sú osvedčením o pokročilej úrovni znalosti jazyka v študovanom odbore, čo zabezpečuje lepšiu
mobilitu študentov a perspektívne pracovné príležitosti.
Výučba v systéme UNIcert® na FiF UK zahŕňa štyri semestre povinnej odbornej jazykovej prípravy na Katedre jazykov a doplnkový 16-hodinový kurz.
Kurz sa odporúča najmä študentom, ktorí dosiahli počas štúdia hodnotenie
A alebo B, a ktorí majú predpoklady absolvovať náročnú záverečnú skúšku
a získať certifikát UNIcert®. Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti
a obhajoby odborne zameraného projektu. Písomná časť sa orientuje na
testovanie kompetencií spätých s dekódovaním textu na úrovni obsahovej
a formálnej analýzy, interpretáciou textu a produkciou kratších textových

žánrov. Súčasťou písomného testu je aj overovanie aktívneho ovládania
odbornej a akademickej slovnej zásoby. Pri obhajobe projektu frekventanti
kurzu predkladajú písomné spracovanie projektu, predstavujú svoje príspevky formou ústnej prezentácie a preukazujú schopnosť zaujať stanovisko
a argumentovať v následnej diskusii.
Prijatím jazykového programu UNIcert® sa Katedra jazykov na FiF UK začlenila do európskeho univerzitného spoločenstva, čím aktívne podporuje
snahu o zjednocovanie požiadaviek a kritérií na vysokoškolské jazykové
vzdelávanie a kompatibilitu akademických jazykových vzdelávacích programov. Práca na tomto programe vyžaduje systémové zavádzanie nových
foriem, metód a obsahov cudzojazyčného vzdelávania a štandardizáciu
učebného programu v odbornej jazykovej príprave v oboch cudzích jazykoch (v angličtine a v nemčine) v súlade so Spoločným Európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR), Európskym kvalifikačným rámcom (EQF)
a Európskym portfóliom.
PhDr. Viera Eliašová, PhD., PhDr. Milica Lacíková Serdulová,
PhDr. Alexandra Petríková, realizátorky programu, FiF UK

Študenti na súťaži v simulácii riadenia firmy
Global Management Challenge je súťaž medzinárodného charakteru, ktorá sa konala na Slovensku už po siedmykrát a organizuje ju spoločnosť Recruitment
International. Zúčastniť sa môžu tímy zložené zo študentov vysokých škôl, zamestnancov rôznych spoločností alebo zmiešané tímy. V súťaži ide o simuláciu
riadenia fiktívnej firmy vo výrobnej sfére, ktorá obchoduje na trhoch EÚ, NAFTA a internete.
Na začiatku súťaže dostanú všetky tímy rovnakú spoločnosť s rovnakými informáciami o jej stave a v priebehu súťaže sa prostredníctvom
strategických rozhodnutí v oblastiach výroby, ľudských zdrojov, marketingu, financií snažia dosiahnuť najvyššiu cenu akcie a najlepšie postavenie
na trhu na základe dosiahnutého zisku. Tieto kritéria určujú víťazný tím súťaže.
Prostredníctvom súťaže GMC majú študenti možnosť aplikovať teoretické
poznatky do praxe a vyskúšať si aspoň sčasti, aké je to riadiť firmu, a zároveň nič nestratiť, pretože ide len o hru. Súťažiaci si merajú svoje schopnosti
myslieť analyticky, spracovať viaceré informácie a vidieť medzi nimi súvislosti,
ale aj predvídať, aké kroky podnikne konkurencia.
Jedným z benefitov súťaže je aj stretnutie študentov s firmami, ktoré
tento projekt podporujú a sponzorujú. Ak tím získa na začiatku súťaže
patronát jednej zo spoločností, môže spoznať bližšie danú spoločnosť,
zúčastniť sa prednášky, ktorú organizuje alebo požiadať o odborné poradenstvo niektorého zamestnanca. Je to preto skvelá príležitosť najmä

pre budúcich absolventov nadviazať kontakt s budúcim zamestnávateľom.
Tento rok sa do súťaže prihlásilo 178 tímov zo Slovenska. Po sérii rozhodnutí, ktoré posielali elektronicky každý týždeň, mohlo postúpiť do národného finále iba osem tímov. Najlepší z najlepších si zmerali sily 10. marca.
Súťaž prebiehala celý deň a stretli sa tu študenti z UK a Ekonomickej Univerzity v Bratislave. UK reprezentovali študenti FM a FMFI. Na 4. mieste sa
umiestnili študenti 2. ročníka, najmladší tím, pod vedením Rudolfa Vida
spolu s Ivanom Stračiakom a Luciou Krajčovičovou. Piate miesto obsadil
tím zložený zo študentov z dvoch rôznych fakúlt UK, menovite Matej Tunega,
Juraj Greško, Peter Krajňák, Michal Margolien a Martin Vojtela. Treba však
spomenúť, že členovia tohto tímu vyhrali minuloročné národné finále a reprezentovali Slovensko na svetovom finále v Bukurešti, kde sa zúčastnilo 25 krajín z celého sveta. Veríme, že tieto úspechy nie sú posledné a v ďalších rokoch sa opäť prebojujeme minimálne do národného finále.
Lucia Krajčovičová, FM UK
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Mlynom pribudla jedáleň na vysokej úrovni
Študenti vo Vysokoškolskom meste (VM) Mlyny sa budú stravovať zdravo, chutne a v príjemnom prostredí. To všetko za cenu, na ktorú boli doteraz
zvyknutí. Jedáleň v átriákovom bloku „V“ otvorili 1. apríla 2009.
Nová presvetlená, čistá a moderná jedáleň
vyrazí dych každému, kto mal niekedy príležitosť „hodovať“ v bežnej študentskej jedálni.
Príjemné zariadenie, moderné technológie,
špeciálne vyškolený personál a bohatý výber
zdravých jedál by mal byť podľa riaditeľa VM
Róberta Gulu vzorový príklad, ako má systém
stravovania vyzerať. Nehovoriac o WC a umývadlách pred vstupom do jedálne.
Predĺži sa čas výdaja
a zavedie elektronický systém platenia
Riaditeľ Gula si nutnosť zmeny systému stravovania uvedomuje už niekoľko rokov. Práve
to bolo hlavným dôvodom otvorenia novej
jedálne. Zároveň v nej budú podporovať zdravý
štýl stravovania množstvom šalátov a zeleninových príloh. Vyhnúť sa chcú dlhým radom,
ktoré tiež patria medzi veľké problémy v starej
jedálni. To by sa malo podariť vďaka výraznému predĺženiu času podávania jedál už od
9:30 do 20:00 hodiny. V súčasnosti sa jedlá
podávali len dve hodiny počas obeda a dve
hodiny večer. Čas rozširujú na základe prieskumov, keď zistili, že študenti na internáty niekedy zo školy prichádzajú mimo stravovacích
hodín, keď je jedáleň zatvorená. Preto sa musia najesť inde. Na Mlynoch býva šesťapoltisíc
študentov, ale v jedálni sa stravuje len tisícka.
V novej jedálni chce riaditeľ vidieť aj tých, ktorí
do nej z rôznych dôvodov doteraz nechodili
alebo nemohli chodiť. Možno práve v súvislosti
s krátkym časom vydávania stravy.
Novinkou je elektronický systém platenia za
stravu. Študent si nabije čipovú kartu (ISIC)
určitou sumou peňazí a stravovať sa prostredníctvom nej môže, kým limit nevyčerpá. Je to
komfort jednak pre neho, že si so sebou nemusí nosiť hotovosť, kartičky alebo žetóny ako
doteraz, ale urýchľuje sa tým aj zúčtovanie.
Hoci jedáleň má v prvom rade slúžiť študentom a zamestnancom UK a iným ubytovaným
vo VM Mlyny, je otvorená aj ostatným študentom a neštudentom. Tí môžu platiť v hotovosti,
cena za stravu je však pre nich vyššia.
Veľký výber zdravých jedál za babku
Časť jedálne, kde sa vydáva strava, je prívetivejšia, než tradičný výdaj cez okienko. Po vstupe cez vrátka si môže stravník sám z chladenej
vitríny naložiť na tácku bagetu, šalát alebo dezert podľa vlastného výberu. Pri ďalších dvoch
pultoch mu personál kuchyne na vyhrievané
taniere (!) naservíruje hlavné jedlo a prílohu.
Tretí pult ponúka široký výber nápojov. A na-

pokon pri výstupe z obslužnej časti zaplatí pri
pokladni. Takto je možné obsluhovať viacerých
„klientov“ naraz. Tento výraz viac ráz spomenul aj riaditeľ Gula, ktorý pochválil špeciálne
vyškolený personál. „Chceme, aby táto prevádzka reprezentovala náš vzťah k študentom –
klientom,“ povedal Gula.
Počas dňa sa budú pripravovať obedy a večere, pričom sa v priebehu dňa bude výber
jedál meniť. Štandardne ponúknu osem až
dvanásť druhov hlavných jedál denne. Okrem
nich budú vždy v ponuke polievky, prílohy, šaláty, bagety, pizze a nápoje. Jedálniček nezabúda ani na vegetariánov a plánujú variť aj
z biopotravín.
Ambíciou je obslúžiť 1500 až 3000 ľudí za
deň. Jedáleň má kapacitu 240 miest a v silnej
prevádzke ju plánujú za hodinu využiť tri – štyrikrát.
Pri takých službách by sa mohlo zdať, že
jedlá budú drahšie. Riaditeľ však sľubuje: „Cenu určite zvyšovať nebudeme. Jedna štandardná porcia jedla (polievka, hlavné jedlo) vyjde
na 1,56 € (47,– Sk), tak ako doteraz. Stravník
si však podľa uváženia môže vybrať lacnejšie
či drahšie jedlo.“ Ceny hlavných jedál sa pohybujú od 0,50 do 0,70 € a ceny príloh v priemere od 0,20 €, polievky stoja 0,50 €.
Najmodernejšie technológie
zvýšia kvalitu stravy
Kuchyňa sa môže pochváliť špičkovými technológiami, ktoré sa v súčasnosti používajú
v niektorých reštauráciách, určite však nie
v školských jedálňach. V zadnej časti kuchyne
sa nachádzajú chladiace technológie na skladovanie potravín podľa noriem EÚ. Parná rúra
(konvektomat) sa používa na varenie, dusenie
i pečenie. Vedúci stravovacej jednotky VM Mlyny Jozef Horák vysvetlil, ako sa aj vyprážať
dá relatívne zdravo. Namiesto ponorenia jedla
do horúceho oleja, sa mäso olejom len postrieka a vypráža sa v rúre len v horúcom prostredí. Takto nedochádza k nezdravému napitiu
oleja do mäsa.
Ďalším netradičným prístrojom na prípravu
jedla je pec na pizzu. Vidieť ju aj z jedálenskej
časti, a tak môžu konzumujúci čiastočne vidieť
prípravu jedla. Prečo práve pec na pizzu, vysvetľuje Jozef Horák: „Keďže pizza je dnes obľúbené jedlo mladých ľudí, chceme takto pritiahnuť študentov a zatraktívniť jedálny lístok.“
Počas varenia je v kuchyni príjemná izbová
teplota, neobťažuje hluk, pary ani sálajúce teplo z variacich sa jedál. Je to vďaka kvalitnému

Z denného menu si vyberie každý. V ponuke budú teplé jedlá, polievky,
šaláty, zelenina aj bagety. Foto: LM
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Kuchyňa v novej jedálni je vybavená špičkovou
technológiou. Nechýbajú chladiace technológie,
parná rúra ba i pec na pizzu. Foto: LM

odsávaciemu systému. Kuchárom a pracovníkom kuchyne sa takto pracuje oveľa pohodlnejšie.
Keď je jedlo uvarené a pripravené na výdaj,
ďalší prístroj udržiava jeho správnu teplotu.
Jedlo sa nesmie podávať, ak teplota klesla
pod 65° C. Vtedy hrozí nebezpečenstvo množenia baktérií, ktoré môžu ohroziť zdravie.
Pri dovarení väčšieho množstva jedla je možné časť z neho uskladniť tzv. šokovým schladením na 4° C a uskladniť v chladiacom boxe.
Jedlo sa totiž musí skonzumovať do troch hodín od dovarenia. Podľa potreby sa dá opäť
rýchlo zregenerovať a také jedlo je plnohodnotné ako čerstvo navarené. Zmeny sa dotknú
aj starej jedálne. Popri novej zostane v prevádzke s tým, že systém platenia za jedlo sa zjednotí. Chystajú sa však investície do zariadenia a vybavenia. Variť sa v nej budú iné jedlá,
aby si každý mohol vybrať a zároveň aby sa
obe jedálne využívali. Riaditeľ VM Mlyny Róbert Gula dúfa, že dokopy by takto mohol stravovať až štyritisíc študentov. Na nový systém
by stará jedáleň mala prejsť od septembra
2009.
Projekt modernej jedálne vznikol v rokoch
2005 – 2006. Financovaný bol iba zo zdrojov
VM Mlyny bez akýchkoľvek vedľajších dotácií.
Lenka Mlynčeková

Nová jedáleň má potenciál stať sa obľúbenou. V príjemnom prostredí sa tu
dá najesť zdravo a lacno. Foto: LM

Nový dekan farmaceutickej fakulty
verí v osobnosti
Farmaceutická fakulta má od 1. marca 2009 nového dekana. Stal sa ním prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., ktorý je zároveň naďalej
vedúcim oddelenia farmakologickej propedeutiky FaF UK. Svoje ciele a zámery do nasledujúceho funkčného obdobia vidí takto.
Pocity, aké prežíva človek pri slávnostnom
preberaní dekanského dekrétu a reťaze sa
takmer nedajú popísať. Dekorovanie nového dekana nie je len stará akademická tradícia a silná symbolika, ale hlavne je to
zaväzujúci akt. Akt, ktorý jasne deklaruje
povinnosti dekana. V hlave sa mi zbiehalo
niekoľko stoviek, možno tisícok myšlienok,
či fragmentov zo všetkého toho, čo som
na akademickej pôde zažil. V absolútnej
rýchlosti som si preberal príbehy a výsledky
s nimi spojené. Videl som tváre spolužiakov, kolegov, priateľov, študentov... „Videl“
som však zoznam plánov, aké mám, úloh,
ktoré som si v prvom rade sám pred sebou
stanovil. Na prvom mieste som však pociťoval to, k čomu ma zaväzuje dekanský
dekrét a reťaz: ochraňovať fakultu a univerzitu, jej meno, tradície a akademické slobody. Od svojho prvého súhlasu k nominácií
na dekana si stále viac a viac uvedomujem,
že naplnenie týchto povinnosti bude veľmi
zodpovedná úloha, spojená s náročnou
a poctivou prácou. Zodpovedná preto, lebo
dobré meno univerzity a rovnako tak aj
fakulty sú pre mňa takpovediac posvätné.
Náročné to bude z jediného dôvodu: naša
fakulta má vysokú národnú a medzinárodnú tradíciu, reputáciu a uznanie. A to zaväzuje viac, ako by si ktokoľvek mohol myslieť. Všetci, vrátane mňa, očakávame, že si
tento dobrý kredit minimálne udržíme. V duchu však určite dúfame, že ho dokážeme
ešte zlepšiť.
Prvoradé, o čo sa budem ja osobne, ale
aj ostatní vedúci pracovníci fakulty snažiť,
je byť najlepšou z pomedzi fakúlt našej alma
mater. Ak by som tomu neveril, ak by som
si nebol istý, že fakulta má odborný a ľudský
potenciál, skrátka, ak by som mal pochybnosti, že pod mojim vedením sa neurobí
na fakulte maximum pre splnenie tohto
cieľa, túto zodpovednú a neľahkú funkciu
by som nezobral. Som presvedčený, že
poctivým prístupom ku každodennej práci
všetkých zamestnancov fakulty, ich jednoznačným smerovaním k spoločnému cieľu
v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, si nielen udržíme veľkú atraktivitu pre
našich ale aj zahraničných študentov, ale
že budeme cielene zvyšovať vedeckú reputáciu a spoločenské postavenie fakulty doma a v zahraničí.
Verím, že sme na fakulte schopný tím.
Verím, že dokážeme prijímať a realizovať
úlohy smerujúce tak k osobnému ako aj
k celofakultnému napredovaniu. Na našej
fakulte, ktorú, dovolím si tvrdiť poznám dôverne, je minimum (ak také vôbec sú), vyhasnutých akademických sŕdc. Na základe
osobných skúsenosti viem, že na našej
fakulte nie je nikto, kto by nechcel prispieť
k pokračovaniu všetkého dobrého, čo sa

nám podarilo. Viem, že nemáme nikoho,
kto sa nesnažil o zlepšenie. Verím v ďalšiu
aktivitu významných osobností fakulty, ktoré charakterizujú a rozvíjajú jej akademickú
pôdu, či už svojim talentom, výsledkami,
alebo schopnosťami formulovať a realizovať
nové projekty a vytvárať priestor na spoluprácu s novými partnermi. Dôverujem ich
často kritickému, ale zato konštruktívnemu
prístupu k potrebe pripraviť zmeny. Ich oduševnenie je pre mňa zároveň inšpiráciou
a takpovediac zdrojom energie na ich realizáciu. Bez toho to nebude možné. Stojíme
pred obdobím zmien, ktoré, ak chceme byť
úspešní – a my chceme, budeme musieť
zvládnuť. Už teraz začíname na fakulte otvorenú diskusiu, smerujúcu k prijatiu jasných
pravidiel a kritérií pre jednotlivé oblasti financovania a podpory fakultných zámerov
a plánov.

Progres, o ktorom hovoríme, je samozrejme možný. Má však jeden zásadný predpoklad: každý učiteľ musí dokázať byť hrdý na
svoj predmet, laboratórium, katedru a tým
aj na svoju fakultu. Progres sa dostaví, až
keď si študenti uvedomia váhu a kvalitu
svojho vzdelania a fakultu prestanú brať
ako nutné zlo, ako niečo nutné na ich ceste
smerom do praxe, do lekárne. Náš absolvent musí byť pripravený uplatniť sa nielen
doma, ale aj kdekoľvek vo svete. Mal by
vedieť flexibilne reagovať na nové trendy
vo farmaceutickom a biomedicínskom výskume.
Neželám si nič iné, iba to, aby si študenti
vytvorili pevný vzťah k fakulte, ktorý ich neopustí a stane sa dobrým dôvodom ich pravidelne sa opakujúcich návratov na fakultu,
kde budú čerpať poznatky pre udržanie si
svojej profesionálnej kontinuity a zabezpečenie si svojho kariérneho rastu.

Predpokladá však minimálne udržanie si
úrovne, na ktorú sme dostali našu vedeckovýskumnú činnosť. To by však nestačilo,
a preto ju musíme pravidelne skvalitňovať
a zveľaďovať. Kvôli nám samotným, kvôli
dnešným študentom našej fakulty, ale tiež
kvôli mladým ľuďom, ktorí ešte len rozmýšľajú o tom, že ich profesionálnu a vlastne
celoživotnú kariéru vložia do „rúk“ farmaceutického sveta. Inak povedané, bol by
som rád, ak by sa nám podarilo udržať si
veľkú atraktivitu pre študentov, vedeckú
reputáciu a spoločenské postavenie. Dlhodobo vysoký záujem študentov o programy
na FaF UK a všeobecne známa skutočnosť,
že sa k nám hlási niekoľkonásobne viac
študentov, ako dokáže fakulta prijať, je pre
nás toho jasným dôkazom. To všetko má
samozrejme korene aj vo vzťahu študenta
a učiteľa. Tento vzťah, založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní, akceptovaní a vzájomnej spolupráci je jedným zo základov
dobrého mena fakulty. Schopnosť učiteľov
dennodenne odovzdávať svoje akademické schopnosti, svoje myšlienky ďalším, svoj
talent písať a robiť vedu, svoju kapacitu
motivovať, podporiť, naučiť a stráviť čas
so svojimi študentmi je devízou, o ktorú
budem permanentne na pôde FaF UK bojovať.
O výnimočnosti akademickej pôdy sa
popísalo už veľa. Pre mňa je však najdôležitejšie, aby sa nám ju darilo udržať, ale hlavne ďalej rozvíjať. Myslím si, že aj to patrí
k úlohám dekana. Jednoducho povedané:
pravidelná starostlivosť o síce jemné, ale
o to dôležitejšie vyváženie a rozvoj všetkých
zložiek, ktoré fakultu robia fakultou. Len to
umožní budovať konkurencieschopnú fakultu ako autoritu na univerzitnej, národnej
a medzinárodnej úrovni. Takéto prostredie
je potom, logicky, ako stvorené pre vznik
nových nápadov. Priam je výzvou pre novú
kreatívnu energiu a hlavne: prináša prospech všetkým zúčastneným. Preto je potrebné nezabúdať na jednu zo zásad farmácie – celoživotné vzdelávanie. Neustále
zefektívňovanie systému celoživotného
vzdelávania má pre nás veľmi jednoduchý,
dokonca praktický význam: pripravenosť
všetkých našich absolventov na často sa
meniace podmienky trhu práce.
Toto všetko je nevyhnutným predpokladom na udržanie si dobrého kreditu, o ktorom som už hovoril. Jeho odzrkadlením
bude aktívna účasť fakulty a jej zložiek v novovznikajúcom európskom akademickom
priestore. A ten je zasa naopak otvorenou
možnosťou pre vlastnú sebarealizáciu všetkých zúčastnených. Je úžasný v tom, že
nikoho nenúti – naopak pozýva.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,
dekan FaF UK
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Ceny Petra Fedora získali tento rok dvaja mladí bioinformatici
Dňa 5. februára 2009 boli na pôde PriF UK udelené Ceny Petra Fedora dvom bioinformatikom z FMFI UK: Mgr. Tomášovi Vinařovi, PhD.,
(za rok 2008) a Mgr. Broni Brejovej, PhD., (za rok 2009), ktorí sa len nedávno vrátili na svoju alma mater po viacročnom pôsobení v Kanade
a USA.
Manželia Broňa Brejová a Tomáš Vinař
dostali Cenu Petra Fedora za vynikajúce
výsledky v rozvíjaní nových bioinformatických metód analýzy génov, resp. genómov.
Na bioinformatiku, čiže aplikáciu informačných technológií na oblasť molekulárnej
biológie, sa špecializovali počas svojho doktorandského štúdia v Kanade. Z ich dielne
pochádza napríklad program umožňujúci
vyhľadávanie jednotlivých génov v sekvenciách genómov, teda v dedičnej informácii
jednotlivých biologických druhov.
Gény však tvoria zväčša iba malú časť
z celkovej DNA (~1,5 % v prípade ľudskej),
ich dĺžka môže byť veľmi rôzna (u človeka
500 až 2,5 milióna „písmen“), čo spolu s ďalšími špecifikami komplikuje ich identifikáciu
v mori nekódujúcich úsekov. Sekvencia,
čiže poradie „písmen“ v DNA, prezrádza
veľa o repertoári „biochemických nástrojov“ (bielkovín a funkčných RNA), ktoré má
daný organizmus k dispozícii, ako aj o evolučných vzťahoch medzi jednotlivými biologickými druhmi. Množstvo organizmov,
ktorých kompletná sekvencia DNA bola
stanovená, sa ráta už na tisíce a neustále
stúpa. Bez pomoci počítačových programov
by však bolo prakticky nemožné zorientovať sa v miliónoch „písmen“ a využiť ich na
akýkoľvek výskum. Aj preto je bioinformatika nepostrádateľnou pomocníčkou všetkých moderných biovied. Broňu a Tomáša
sme požiadali o krátky rozhovor.
▪ Čím vás bioinformatika oslovila?
K bioinformatike sme prišli úplne náhodou.
Oblasti sme sa začali venovať na podnet
nášho školiteľa na Univerzite vo Waterloo
v Kanade, ku ktorému sme pôvodne išli
študovať teoretickú informatiku. Najprv nás
bioinformatika zaujala ako aplikačná oblasť
pre návrh algoritmov, ktorá ponúkala zaujímavé problémy na riešenie. Potom sme však

Broňa Brejová a Tomáš Vinař získali cenu za vynikajúce výsledky v rozvíjaní nových bioinformatických metód. Foto: Martina Neboháčová

začali postupne objavovať fascinujúci svet
molekulárnej biológie a dnes už skúmame
najmä problémy, kde sa informatika stretáva s biológiou.
▪ V Amerike ste začali skvelú kariéru, vaše
výsledky boli publikované v prestížnych
časopisoch. Čo vás motivovalo k návratu na Slovensko?
Výskumné prostredie v Severnej Amerike
je veľmi individualistické a kompetitívne. Je
veľmi ťažké zohnať prácu pre dvoch výskumníkov v tej istej oblasti na tom istom mieste,
takže to vyzeralo tak, že jeden z nás by
musel úplne zmeniť kariéru. Nám sa ale
dobre pracuje spolu a to nám Univerzita
Komenského umožnila. K nášmu rozhodnutiu vrátiť sa na Slovensko tiež výraznou
mierou prispelo to, že sme spoznali pánov
profesorov Noseka a Tomášku z PriF UK,

O Cene Petra Fedora
Cena sa udeľuje na počesť a pamiatku Dr. Petra Fedora (1947 – 1990), ktorý položil na
Slovensku základy interdisciplinárneho výskumu spájajúceho koncepty a metódy matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky. Jeho cieľom bolo exaktne vysvetliť biologické
funkcie od úrovne nukleových kyselín a membrán až po úroveň ľudského mozgu. Dr. Fedor
predstavuje vzor nielen všestranne vzdelaného vedca, ale aj človeka pevného charakteru,
morálnych zásad a intelektuála so širokým rozhľadom, od prírodných vied po vedy kultúrne, humanistiku a umenie.
Fond Petra Fedora bol založený v roku 2001 s cieľom vyhľadávať a oceňovať mladých ľudí
úspešne pokračujúcich v medziodborovom prístupe k biologickým problémom. Osem rokov ho spravovala Vzdelávacia nadácia Jana Husa, vo februári 2009 nad ním prevzalo záštitu
Občianske združenie NATURA. Nominovať interdisciplinárne pôsobiaceho vedca do 35 rokov môže každý občan SR, laureátov vyberá komisia Fondu Petra Fedora.
Z UK boli doteraz ocenení Ing. Igor Farkaš, PhD., z Katedry aplikovanej informatiky FMFI
za vynikajúce výsledky v oblasti počítačového modelovania jazykových funkcií mozgu
a Mgr. Peter Kosa z Katedry biochémie PriF (momentálne v USA) za významné výsledky
v charakterizácii genómov mitochondrií kvasiniek a štúdium molekulárnej biológie morfogenézy kvasiniek.
Lenka Abelovská, www.uniba.sk
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ktorí robia veľmi zaujímavý výskum v oblasti genómov patogénnych kvasiniek. Videli
sme veľké možnosti na spoluprácu s nimi
a v súčasnosti (tri mesiace po našom príchode) máme už niekoľko študentov, ktorí
pracujú na spoločných projektoch našich
laboratórií. Ďalším lákadlom bolo, že FMFI
UK nám umožňuje pracovať s veľmi šikovnými študentmi informatiky.
▪ Aké sú vaše vedecké plány do budúcnosti?
Pre bioinformatika je spolupráca s biológmi kľúčová, takže to trochu závisí aj od
našich lokálnych a zahraničných kolegov.
Vo výskume by sme chceli nechať veľký
priestor pre takúto spoluprácu. Čo sa týka
našich vlastných plánov, radi by sme sa
vrátili k základnému výskumu v oblasti výpočtovej analýzy sekvencií DNA, k problémom, ako hľadanie génov a vyhľadávanie
homológov. Máme tiež rozpracovaný projekt, ktorý sa venuje analýze génových duplikácií. Myslíme si o ňom, že má vynikajúci
potenciál.
Trochu sa obávame, ako dobre sa na náš
výskum budú v budúcnosti zháňať peniaze,
keďže slovenský grantový systém sa zdá
byť nestabilný a smeruje preč od podpory
základného výskumu. Veľmi zle sa plánuje
dopredu, keď sa systém podpory mení nepredvídateľne takmer každý rok.
Prajeme teda veľa zdaru v práci a po súčasnom zahraničnom repatriačnom grante
ďalšie úspešné „zápolenia“ aj o tie slovenské… Dúfajme, že odborníkov vracajúcich
sa zo zahraničných pobytov na našu univerzitu bude pribúdať a nájdu tu prostredie
umožňujúce im ďalší úspešný rozvoj ich
kariéry.
Lenka Abelovská, PriF UK
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Oxid dusnatý od laboratória ku klinickej praxi
Stalo sa tradíciou Ústavu farmakológie JLF UK v Martine, že každú prvú marcovú stredu organizuje vedecké sympózium zamerané
na novinky vo farmakoterapii. Tento deň je venovaný pamiatke doc. MUDr. Vladimíra Kovalčíka, CSc., prvého vedúceho Ústavu
farmakológie v Martine. Tento rok sa XV. Kovalčíkov deň niesol v atmosfére 90. výročia založenia Univerzity Komenského,
40. výročia samostatnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a 50. výročia založenia Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS.
Uvedené odborné podujatie sa konalo dňa
4. marca 2009 v Martinskej fakultnej nemocnici. Významné výročie existencie slovenskej
farmakológie podporil svojou účasťou prof.
MUDr. Viktor Bauer, DrSc., jeden z najvýraznejších lídrov farmakologického výskumu na
Slovensku, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,
dekan FaF UK a zároveň vedúci Katedry farmakológie a toxikológie a doc. MUDr. Viera
Kristová, CSc., prodekanka LF UK a vedúca
Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie.
Slávnostné popoludnie otvorila doc. RNDr.
Soňa Fraňová, PhD., vedúca Ústavu farmakológie JLF UK v Martine a predsedníčka Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS.
„Curiculum vitae“ slovenskej farmakológie, jej
najvýznamnejších predstaviteľov počas 50-ročnej existencie priblížila prof. MUDr. Gabriela
Nosáľová, DrSc.
Odborný program bol venovaný farmakologickému ovplyvneniu metabolizmu oxidu
dusnatého (NO). Od teórie cez experiment až

do klinickej praxe cez úskalia problematiky
NO previedla účastníkov sympózia v úvodnej
prednáške doc. RNDr. Anna Strapková, CSc.
Úlohu oxidu dusnatého vo farmakoterapii hypertenzie a ischemickej choroby srdca objasnil vo svojom vystúpení prof. MUDr. Andrej
Dukát, CSc., FESC, prednosta II. Internej kliniky Lekárskej fakulty UK a FNsP v Bratislave.
Oxid dusnatý je faktorom zohrávajúcim dôležitú úlohu vo fyziológii a patofyziológii respiračného systému. Uvedenú problematiku
zaujímavou formou prezentoval vo svojom
odbornom príspevku doc. MUDr. Martin Brezina, CSc., prednosta Kliniky detskej pneumonológie a ftizeológie FNsP v Bratislave.
XV. Kovalčíkov deň bolo možné zásluhou
Ústavu informačných technológií JLF UK sledovať na internete pomocou on-line prenosu
priamo z prednáškovej sály.
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., vedúca
Ústavu farmakológie JLF UK v Martine

Grant od HP na prípravu budúcich učiteľov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK uspela v silnej medzinárodnej konkurencii a svojim projektom „Application of mobile technology
in preparation of future mathematics teachers“ sa jej podarilo získať od spoločnosti Hewlett-Packard (HP) grant v rámci iniciatívy Higher
Education HP Technology for Teaching.
Výška grantu je cca 75 000 amerických dolárov, pričom časť je realizovaná formou dodávky hardvérového vybavenia, ktorého základom
sú tablet PC a časť formou finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu.
V období rokov 2004 – 2008 celosvetovo získalo obdobný grant 250 univerzít a vysokých
škôl, pričom našej fakulte sa to podarilo ako
druhej zo Slovenska. K úspechu nám iste pomohli aj plánované vládne investície do informačných technológii v rámci slovenského stredného a základného školstva, keďže projekt je
zameraný na prípravu budúcich učiteľov. Práve
na ich schopnostiach bude záležať, ako efektívne sa podarí vynaložené prostriedky určené
na informačné technológie využiť na skvalitnenie výučby. Pritom sieť bezdrôtovo spojených tabletov (notebooky s dotykovou obrazovkou) je jedným z technologicky najmodernejších riešení pre modernú triedu. Umožňujú
nielen veľmi jednoduchý interaktívny prístup
a ovládanie softvérových aplikácií ale aj priamu, okamžitú, anonymnú, či verejnú komunikáciu učiteľ – žiak, či žiak – žiak. Učiteľ môže
mať okamžitú odozvu na svoj výklad, prehľad
o úrovni, s akou si žiaci osvojili učivo, úskaliach pri riešení vlastných zadaní a pod.
Počas dvojročného trvania projektu predpokladáme využitie technológie bezdrôtovo spojených tabletov pri výučbe celkovo dvanástich
predmetov. V prvej fáze projektu sa používajú
pri kurzoch Didaktika matematiky 2 a 3, kde
budúci učitelia matematiky (študenti) simulujú triedu strednej/základnej školy. Jeden

Prezentácia projektu na konferencii v San Diegu.
Zľava Mária Slavíčková a Iveta Kohanová. Foto:
D. Gruska

študent je v role učiteľa a vedie hodinu matematiky, na ktorej každý žiak používa tablet.

Takto sa pripravujú na používanie informačných technológií vo svojej budúcej praxi. Študenti majú taktiež možnosť pripraviť si plagáty
s matematickou tematikou, ktoré možno použiť
ako nástenné mapy alebo ako pomôcky pri
vyučovaní matematiky. Pri kurzoch Matematická analýza 1 a 2 sa okrem toho využíva špecializovaný softvér Graphic Calculus a Derive
na budovanie pojmov diferenciálneho počtu –
odvodenie pravidiel pre počítanie limít postupností a funkcií, odvodenie základných vzorcov pre deriváciu funkcie jednej premennej,
priebeh funkcie. V Didaktickom seminári zo
školskej matematiky 1, 2, 5 sa používajú pri
didaktickej analýze riešení, príprave didaktických situácií, návrhu vyučovania vybraných
partií z matematiky pomocou programov Graphic Calculus a MS Excel, vyučovaní stereometrie pomocou softvéru GeoGebra.
Súčasťou iniciatívy HP je i vytvorenie komunity príjemcov grantov, ktorí sa môžu navzájom informovať a vymieňať si skúsenosti
o možnostiach, ktoré mobilné bezdrôtové technológie školstvu a vzdelávaniu prinášajú. Jednou z aktivít tejto komunity sú aj stretnutia
nových príjemcov grantov, kde navzájom prezentujú svoje projekty a výsledky z počiatočnej fázy ich riešenia. S prednáškami na týchto
stretnutiach vystupujú aj príjemcovia grantov z predchádzajúceho obdobia, ktorí sú vybraní na základe ponúknutých tém a hlasovania.
Iveta Kohanová, Mária Slavíčková
a Damas Gruska, FMFI UK

7

A k tiv ity našich pr acov ísk

V laboratóriu katedry biochémie objasnili mechanizmus účinku
nového lieku proti tuberkulóze
Nestáva sa často, že sa práca vedcov zo slovenského laboratória dostane na stránky niektorého z dvoch najprestížnejších vedeckých
časopisov. Kolektívu z Katedry biochémie PriF UK sa to podarilo začiatkom tohto roku: o ich výskume pôsobenia nového typu lieku
na mykobaktérie vyvolávajúce tuberkulózu, sa už onedlho dočítame na stránkach týždenníka Science. Porozprávali sme sa o ňom
s docentkou Katarínou Mikušovou.
● Tuberkulózu vníma naša verejnosť pravdepodobne skôr ako „chorobu minulosti“, mnohých teda možno prekvapí, že
jej štúdium je stále veľmi aktuálne.
Tuberkulóza sužuje ľudstvo celé tisícročia
a zostáva jedným z celosvetovo najrozšírenejších infekčných ochorení aj v súčasnosti.
Jej pôvodca baktéria Mycobacterium tuberculosis si ročne vyžiada viac ako 1,7 miliónov životov. Aj keď podľa najnovších štatistík
Svetovej zdravotníckej organizácie globálna
epidémia tohto ochorenia začína mierne
ustupovať, situáciu komplikuje zvyšujúci sa
výskyt rezistentných kmeňov M. tuberculosis. Vo viacerých regiónoch boli zaznamenané aj extenzívne rezistentné kmene, voči
ktorým je väčšina používaných liekov neúčinná. Jednou z najväčších priorít mykobakteriálneho výskumu je preto vývoj nových, účinnejších antituberkulotík.
● Môžete nám trošku priblížiť, ako sa mykobaktérie dostali na katedru biochémie?
Všetko sa začalo odvíjať od dlhoročnej
spolupráce s profesorom Patrickom Brennanom z Colorado State University vo Fort
Collins, USA, ktorý je významnou osobnosťou v oblasti mykobakteriálneho výskumu,
a tiež vďaka profesorke Marte Kollárovej,
ktorá veľkoryso podporila vtedy úplne nový
smer výskumu na katedre. Prvou absolventkou s diplomovou prácou zameranou na
mykobaktérie sa stala Janka Korduláková,
ktorá sa po úspešnom ukončení doktorandského štúdia a postdoktorandského pobytu

na Pasteurovom Inštitúte v Paríži vrátila späť
na Slovensko a stala sa samostatnou vedeckou pracovníčkou. V súčasnosti sa pod
naším spoločným vedením do štúdia fyziológie týchto mikroorganizmov s nadšením
zapájajú aj študenti bakalárskeho a magisterského programu Biochémia a v rámci
doktorandského štúdia tri doktorandky –
Petronela Dianišková, Martina Beláňová
a Zuzana Svetlíková. Prelomovým momentom pre rozvoj laboratória bol rok 2005, kedy
prišlo pozvanie do medzinárodného konzorcia NM4TB (New medicines for tuberculosis)
vytvoreného v rámci 6. rámcového programu EÚ pod vedením medzinárodne uznávaného experta profesora Stewarta Cola.
● V čom spočíva podstata objavu publikovaného v Science?
V článku podávame správu o mechanizme pôsobenia novej látky zo skupiny benzotiazinónov, ktorú nasyntetizoval ruský
vedec Vadim Makarov. Jej účinky boli výnimočné v niekoľkých typoch testov – v rastúcich kultúrach mykobaktérií, v infikovaných
makrofágoch, ale aj v myšiach, pričom toxicita tejto látky v rôznych modeloch bola
zanedbateľná aj pri veľmi vysokých dávkach.
● Aký je teda mechanizmus účinku toho
lieku?
Zasahuje esenciálny proces vo fyziológii
tuberkulózneho bacila, a to výstavbu jeho
bunkového obalu. Nám sa podarilo odhaliť,
na ktorý z enzýmov zapojených do tohto
procesu pôsobí. Ide o enzým zo skupiny

epimeráz, kódovaný dvomi mykobakteriálnymi génmi. Jeho úlohou je vyrábať špecifické monomérne sacharidové zložky
komplexnej bunkovej steny. Ak tieto zložky
v dôsledku účinku antibiotika chýbajú, mykobaktéria hynie.
● Prečo je vôbec dôležité poznať mechanizmus účinku liečiv?
Okrem iného, aby sme poznali slabé stránky patogénu. Identifikácia aktívnej molekuly je iba začiatok. Len jedna z desiatich
molekúl, ktoré sa dostanú do štádia klinických skúšok, sa nakoniec stane liekom.
V prípade odhalenia „dobrého cieľa“ je logickým postupom na tento cieľ ďalej útočiť
buď dodatočnou optimalizáciou štruktúry
aktívnej molekuly, alebo aj látkami úplne
nového typu.
● Súčasným trendom vo vývoji liečiv je
testovanie obrovského množstva (miliónov) rôznych látok a následná modifikácia, vylepšovanie, tých, ktoré sa
v testoch prejavia ako účinné. V tomto
prípade je ale príbeh za objavom benzotiazinónu iný. Môžete nám ho priblížiť?
Ako mnohokrát – úlohu zohrali náhoda
a obrovské nasadenie, vytrvalosť, tvrdohlavosť „otca“ tejto chemikálie, Vadima Makarova. Zlúčeniny, ktorým veril, sa stali súčasťou programu konzorcia NM4TB, a potom
sa už veci pohli... Výsledkom je práve publikácia v Science.
Lenka Abelovská, PriF UK

Študentka – spoluautorka: Práca sa nekončí
Medzi spoluautorkami je aj študentka 2. ročníka biochémie Adela Bobovská.
● Na našej katedre je bežné začať s prácou v laboratóriu, na vedeckých projektoch, už v prvých rokoch štúdia, publikácie však zväčša prichádzajú až neskôr.
Aký je to pocit, podieľať sa na takomto
významnom objave?
Myslím si, že toto je jeden z významných
objavov humánneho charakteru. A kto by
sa netešil, keď môže čo i len trošičku, aspoň
sčasti svojou prácou pomôcť.
● Bola to náročná práca? Ako sa dala
stíhať popri študijných povinnostiach?
Času je vždy enormne málo, ale stihnúť
sa dá všetko. Je to otázka sebaorganizácie
a správneho rozloženia svojich schopností
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a možností, čo nie je vždy jednoduché. Samozrejme, treba podotknúť, že aj keď je toto
neskutočný pokrok na poli vývoja nových
antituberkulotík, práca sa nekončí a stále
je čo objavovať. A malé krôčiky k veľkým
úspechom sa snažíme robiť stále. Je neskutočne povzbudzujúce, keď vidíte, že práca
má zmysel a niekam sa hýbete.
Lenka Abelovská, PriF UK
(Pozn.: Fotografia výskumného tímu z katedry
biochémie sa nachádza na titulnej strane tohto
vydania Našej univerzity.)
e
Ilustračné foto mycobacterium tuberculosis.
Zdroj: www.students.stedwards.edu
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Doktorandi a študenti lekárskej fakulty
sa učili vedecky komunikovať
Vedecká práca je túžbou po usmernenom pohybe myšlienok, je snahou rozumieť tomu, čo ostáva nášmu vedomiu skryté. Cieľom výskumu
pritom nie je len získať odpoveď na položenú otázku, ale aj podeliť sa s výsledkami práce, či už formou vedeckej publikácie v uznávanom
časopise, alebo formou prezentácie na odbornej konferencii. Tlmočiť myšlienky do slov však môže byť ťažšie, ako sa na prvý pohľad zdá.
Je naivné veriť, že svedomito odvedená práca sa odprezentuje sama.
Príprava študentov medicíny pre najkvalifikovanejšiu starostlivosť o pacienta na
úrovni najmodernejších poznatkov si preto
naliehavo vyžaduje výučbu nových vedomostí a zručností v oblasti lekárskeho výskumu. Budúci lekári potrebujú lepšiu orientáciu v narastajúcom kvante vedeckých
poznatkov. Potrebujú lepšie rozumieť medicíne založenej na dôkazoch. Potrebujú
vedieť nielen ako písať, ale aj ako čítať vedecké články. Potrebujú sa už počas štúdia
naučiť, ako na profesionálnej úrovni komunikovať s vedcami, s laickou verejnosťou,
s médiami. V dôsledku globalizácie vedeckého výskumu sa totiž čoraz častejšie stávame svedkami nerovného konkurenčného
boja domácich prác v medzinárodnom ringu.
Slabým ohnivkom pritom väčšinou nebýva
pracovná hypotéza či koncepcia výskumnej
činnosti, naopak, reťaz sa často trhá na konci, pri príprave publikácie a prezentácii vlastnej práce.
Dobrou správou však je, že písať články
sa dá naučiť. S týmto presvedčením sa pod
garanciou prodekanky pre doktorandské
štúdium a ŠVOČ doc. Beaty Mladosievičovej konal vo februári na pôde LF UK
Kurz komunikácie vedeckých výsledkov.
Bol určený predovšetkým doktorandom,
ale aj záujemcom – diplomantom z radov
pregraduálnych študentov. Počas štyroch
stretnutí ho s nevyčerpateľným úsmevom
a briskným vtipom viedla MUDr. Ljuba
Bachárová, PhD., MBA z Medzinárodného
laserového centra, ktorá má s editovaním
karentovaných článkov bohaté skúsenosti. Pri príprave kurzu navyše vychádzala
z osobných skúseností z Duke University
v Durhame NC, USA.

Byť presvedčený o obsahu
a byť otvorený ku kritike
Kurz prebiehal v anglickom jazyku, čo na
prvý pohľad sťažovalo pozíciu účastníkov
pri diskusii s oponentom, ktorého zastupovala MUDr. Bachárová. Táto skúsenosť však
nastavila zrkadlo našim vedomostiam, resp.
nevedomostiam v oblasti akademickej angličtiny, ktorá je v súčasnosti základnou
podmienkou aktívnej a kvalifikovanej účasti
na medzinárodných konferenciách.
Každý z účastníkov na začiatku kurzu
predstavil na základe vopred pripraveného
protokolu vlastnú prácu. Na konkrétnych
príkladoch sme tak diskutovali o jednotlivých častiach odborného článku a o algo-

ritme ich tvorby. Poučili sme sa na vlastných chybách a pochopili, že výsledky našich prác nebudú presvedčivé, ak nebudeme my sami presvedčení o ich obsahu.
Zjavne jednoduché otázky Dr. Bachárovej,
zamerané na jednotlivé body našich prác,
sa menili na náročné v momente, keď sme
na ne chceli odpovedať. Bol to podnet, aby
sme sa naučili jasne, stručne a výstižne
vyjadriť priamo k položenej otázke. Ďalším
ziskom bolo osvojenie si pozitívneho prístupu ku kritike ako k prostriedku autokorekcie
a vytvárania si viacdimenzionálneho pohľadu na skúmané skutočnosti. Je známkou
osobnostnej a odbornej nezrelosti, ak autor
vedeckej práce nenadobudol schopnosť
kritizovať a najmä byť kritizovaný. Na konferenciách sa tak autori prác dostávajú do
úplne zbytočnej obrannej pozície a plodná
diskusia je udusená rozpakmi prezentujúceho.

Pravidlá písania článkov
sa dajú naučiť
Ďalšou náplňou kurzu bola analýza už
publikovanej práce, na ktorej bolo demonštrované, že aj na prvý pohľad dobre napísaný článok skrýva množstvo chýb odhalených
editorom. Pre neskúsené oko na pohľad
atraktívny názov bol zle naformulovaný, príliš dlhý úvod obsahoval protichodné tvrdenia, výsledky boli hodnotené prostredníctvom nesprávne zvolených štatistických
metód a záplava tabuliek neumožňovala
čitateľovi postrehnúť podstatu záverečných
zistení. Práve tieto ukážky „reality“ nám
najviac pomohli vyvarovať sa podobných
chýb.
Písanie článkov má však svoje pravidlá,
ktoré sa dajú naučiť. Venovali sme sa teda
aj technike písania článkov v anglickom
jazyku. Používanie jednotlivých časov a slovnej zásoby je presne stanovené, napriek
tomu to autori s iným materinským jazykom
často ignorujú. Znižujú tým kvalitu výstupu
vlastnej práce a navyše takéto neznalosti
akademickej angličtiny môžu viesť až k nepochopeniu výsledkov na strane čitateľov
či poslucháčov.
My, ktorí sme sa zúčastnili kurzu, sa snáď
vyššie načrtnutým chybám v budúcnosti
vyvarujeme. Navyše pevne veríme, že si
motiváciu, ktorá nám bola na kurze sprostredkovaná, ponesieme v našom odbornom živote aj ďalej. Dr. Bachárová sa vyznamenala svojím otvoreným a priateľským

prístupom a neodškriepiteľným mentorským
talentom, vďaka ktorým bola atmosféra
kurzu nielen vysoko odborná, ale aj výsostne ľudská a veselá.

Je zanedbanie výučby
vedeckej komunikácie
dôvodom neúspechu?
Radi by sme upozornili na esenciálny
problém chýbania systematickej výučby
vedeckej komunikácie na LF UK počas pregraduálneho štúdia. Na zahraničných univerzitách sú podobné kurzy integrovanou
súčasťou prípravy študentov medicíny. Rozvíjať zručnosti pri tvorbe výskumných projektov, založených na problémovo orientovanom prístupe, zlepšiť komunikačné
schopnosti, vrátane schopnosti argumentovať, vyjednávať, kriticky posudzovať, ale
aj povzbudiť účastníkov do písania vedeckých publikácií, to sú základné predpoklady
uplatnenia sa našich študentov v neľútostnej
konkurencii svetovej vedy.
Treba sa zamyslieť, či práve zanedbanie
a podcenenie významu výučby týchto zručností neparticipuje na malom úspechu presadenia vedeckých výsledkov domácej
vedeckej činnosti v medzinárodnom meradle. Nemôžeme sa uspokojiť s argumentom,
že zručnosti tohto charakteru si osvojíme
až pri písaní vlastnej práce, dokonca po
napísaní niekoľkých prác, po tom, ako budú
pre banálne a ľahko odstrániteľné chyby,
odmietnuté editormi uznávaných časopisov.
Takýto prístup považujeme za mrhanie ľudským potenciálom, navyše môže mnohých
nadaných mladých vedcov definitívne odradiť.
Aby sme našej fakulte nekrivdili, treba
priznať, že kurzy komunikácie vedeckých
výsledkov, prezentačných techník, získavania vedeckých informácií z medicínskych
databáz či kurzy štatistiky a ďalšie, sú dostupné študentom doktorandského štúdia.
Študenti medicíny by však mali byť nadchnutí
pre vedu oveľa skôr, už počas pregraduálneho štúdia.
V takomto netradičnom prístupe pri výučbe komunikácie vedeckých výsledkov, aký
sme mali možnosť zažiť, vidíme možnosť
zlepšenia úrovne vedeckej činnosti absolventov LF UK.
Miroslava Valentová a Tomáš Sýkora,
študenti 5. a 3. ročníka
všeobecného lekárstva na LF UK
(medzititulky redakcia)
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Inovácia vzdelania a kompetencií učiteľov geovied
Vstup do EÚ a vývoj našej spoločnosti v ostatných rokoch spôsobil, že stále väčší význam nadobúda celoživotné vzdelávanie občanov
a zvlášť kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Pripravovaný Zákon o postavení pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení akceptuje decentralizačné trendy smerujúce k autonómii školy a jej zodpovednosti za vlastný rozvoj, v dôsledku čoho sa chystajú aj zmeny
v poňatí učiteľskej profesie, hlavne v kariérnom raste učiteľov.

Premena memorovacieho školstva
na tvorivé
Podstatnou časťou Zákona o postavení
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý má vstúpiť do platnosti v septembri 2010, je návrh kariérneho
postupu učiteľov.
Zároveň sa realizuje kurikulárna transformácia, rastie tlak na produktivitu a kvalitu
školského systému a jeho výsledkov. Podľa
koncepcie Národného programu výchovy
a vzdelávania (Milénium 2002) cieľom rozvoja výchovy a vzdelávania je premena tradičného encyklopedicko-memorovacieho
a direktívneho školstva na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie a poznatkovo
hodnotné školstvo s dôrazom na aktivitu,
slobodu osobnosti a tvorbu progresívneho,
tvorivého spôsobu bytia pre život v treťom
tisícročí. Naplniť tieto ciele znamená zmeniť ako filozofiu výchovy a vzdelávania, tak
aj obsah vzdelávania, ale najmä zmeniť prípravu učiteľov a metódy smerom k nedirektívnym metódam, k heuristikám a multimediálnym technológiám.
Efektívnosť práce učiteľa je do značnej
miery závislá od kvality jeho pedagogických
kompetencií. Potrebuje námety, inšpirácie
a skúsenosti na zdokonalenie svojich zručností. Preto sme v ostatných rokoch realizovali projekt s finančnou podporou EÚ
Inovácia vzdelania a kľúčových kompetencií učiteľov geovedného zamerania (ITIMS
kód 13120120237). Aj táto práca vznikla
s finančnou podporou uvedeného projektu.

Projekt prednášok a exkurzií
pre učiteľov geovied
Projekt bol zameraný na adaptáciu vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií
učiteľov v oblasti geovied. Nemenej dôležitým cieľom bola príprava učebných, didaktických a metodických pomôcok a dopracovanie webovej stránky z didaktiky geológie.
Bol určený učiteľom prírodovedných predmetov a výchovným poradcom z bratislavského samosprávneho kraja. Prednostne
tým, ktorí sa chceli zúčastniť všetkých aktivít,
ale bolo možné zúčastniť sa len jednotlivých
vybraných aktivít. Účastníkom vzdelávacieho programu sme poskytovali bezplatne
študijné materiály, občerstvenie na seminároch, stravné a cestovné na exkurziách.
Projekt pozostával z troch na seba nadväzujúcich subprojektov. Cieľom prvého boli
odborné prednášky a semináre z geológie o najnovších poznatkoch zo základnej
a aplikovanej geológie.
V druhom subprojekte sme realizovali
štyri komplexné prírodovedné exkurzie pre
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Účastníci projektu na exkurzii v lokalite Megoňky. Foto: L. Turanová

učiteľov základných a stredných škôl. Účastníkom sme ukázali typické lokality, ktoré dokumentovali jednotlivé geologické procesy
a javy a nadväzovali na jednotlivé témy
a štrukturálne prvky učebnice Prírodopis 8.
Informácie sme dopĺňali údajmi o didaktickom využití lokality a vhodnými pracovnými
listami. Trasy exkurzií sme viedli tak, aby si
učitelia mohli doplniť školské zbierky. Dôležitým cieľom pri realizácii exkurzií bola ich
komplexnosť, čo znamená, že v nadväznosti
na geologickú stavbu sme zoznámili učiteľov aj s ďalšími charakteristikami prostredia,
najmä jeho geografickými, environmentálnymi, ekologickými hodnotami, chránenými
krajinnými oblasťami, náučnými chodníkmi,
ako aj kultúrno-historickými zaujímavosťami.
Treťou časťou bol cyklus prednášok, seminárov a cvičení z didaktiky geológie. Zámerom seminárov bolo definovať obsah
a postavenie geológie v inovovaných kurikulárnych dokumentoch. Charakterizovať
a naučiť aplikovať na geologické učivo inovačné metódy ako sú projektové vyučovanie, brainstorming, cinquain, zhlukovanie,
praktické laboratórne cvičenia a pokusy.
Učitelia sa učili prakticky využívať počítačové technológie, pracovať s interaktívnou
tabuľou a pod.
Účastníci, ktorí sa zúčastnili väčšiny seminárov a ukončili program záverečnou
prácou, dostali osvedčenie o úspešnom
ukončení vzdelávacieho programu. Záverečnú písomnú prácu vypracovali tak, aby
preukázali na vybranom probléme schopnosť aplikovať teoretické poznatky z geovedných disciplín vo výchovno-vzdelávacom
procese. Učebné texty sme pripravovali
formou powerpointových kópii prednášok

a ich upravené a recenzované formy sme
vydali ako tri komplexné učebné texty.

Hlásime sa
ku kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov
Projekt nadviazal na hlavné zámery koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania. Výsledkom bolo vyškolenie účastníkov, vytvorenie študijného materiálu pre kontinuálne
vzdelávanie v oblasti geovied a vytvorenie
„pilotného programu“. Legislatívne by mohol byť základom, od ktorého sa bude odvíjať kariérny postup učiteľov geovedného
zamerania. Realizáciou projektu sme sa
prihlásili ku kontinuálnemu vzdelávaniu
učiteľov. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
je jednou z perspektívnych možností profesionalizácie učiteľstva a predstavuje špecifický subsystém ich celoživotného vzdelávania. Chceli sme takto posilniť výučbu
geovied na školách, naučiť učiteľov prakticky poznávať a určovať prírodniny v zbierkových fondoch a priamo v teréne, a tak
prispieť k posilneniu praktických zručností
nielen u pedagógov, ale ich prostredníctvom
aj u ich študentov, čím by sa posilnili aj
praktické činnosti vo vyučovacom procese.
Dúfame že učitelia – frekventanti projektu
si zlepšili a dotvorili svoje odborno-predmetové aj pedagogicko-didaktické kompetencie, inovovali vyučovacie metódy a implementujú nové teoretické poznatky aj do
vlastnej pedagogicko-didaktickej činnosti.
Predpokladáme tiež, že sa tým zvýši kvalita
výučby geovedného učiva na školách a zároveň očakávame zvýšený záujem o štúdium geológie.
Lídia Turanová,
PriF UK

Špor t

Činnosť a úspechy Klubu Biatlon
Klub vznikol v roku 1991 ako súčasť Základnej organizácie Združenia technických
športov a činností pri FTVŠ UK a od roku
1993 je organizačne začlenený pod Slovenský vysokoškolský zväz technických športov. Je dobrovoľnou organizáciou, ktorá
združuje študentov, pedagógov a ďalších
záujemcov o činnosť v oblasti technických
športov (biatlon, streľba). Jeho poslaním je
vytvárať podmienky pre športovú činnosť,
napomáhať a organizovať súťaže akademikov a tiež sa podieľať na organizácii súťaží
i samotnej športovej účasti na pretekoch
ďalších partnerských organizácií, ako sú
Slovenská asociácia univerzitného športu,
Slovenský zväz biatlonu, Slovenský strelecký zväz.
Svojou činnosťou a zameraním klub prispieva k športovej výkonnosti a technickej
zručnosti svojich aktívnych členov. Pozitívne možno hodnotiť prospešnú spoluprácu
klubu s fakultou a inými partnerskými organizáciami, ako sú Slovenský zväz biatlonu,
Slovenský strelecký zväz, Slovenská asociácia univerzitného športu práve prostredníctvom strešnej organizácie klubu, ktorou
je už spomínaný Slovenský vysokoškolský
zväz technických športov. Bohatú činnosť
klubu naznačujú aj výsledky akademikov,
členov klubu, najmä na svetových univerziádach.
V roku 1997 obsadil M. Augustín na Svetovej univerziáde v Kórei 7. miesto. Na Svetovej univerziáde na Slovensku v roku 1999

Miroslav Matiaško na Svetovej univerziáde v Číne.

získal M. Matiaško 3. miesto. Zo Svetovej
univerziády v Poľsku v roku 2001 si P. Hurajt
odniesol bronz, rovnako o dva roky zo Svetovej univerziády v Taliansku a tak isto v roku 2005 zo Svetovej univerziády v Rakúsku.
M. Kazárovi patrilo 7. miesto na Svetovej
univerziáde v Taliansku v roku 2007. Svetová univerziáda v Číne tohto roku priniesla
M. Matiaškovi 10. miesto.
M. Augustín sa na Majstrovstvách sveta
v Poľsku v roku 1998 umiestnil na 7. priečke
a o rok neskôr na Majstrovstvách sveta na
Slovensku obsadil 9. miesto. R. Cienik získal v roku 2008 5. a 8. miesto na Majstrov-

stvách sveta vo Francúzsku a 8. miesto na
ME.
O úspešnej činnosti klubu svedčí aj množstvo popredných umiestnení na najvyšších
domácich akademických a zväzových podujatiach, konaných v rámci majstrovstiev
Slovenska (M-SR). Za minulý rok získal
M. Matiaško dvakrát zlato a dvakrát striebro
na M-SR v kategórii dospelí. Striebro a bronz
získal Cienik na M-SR v kategórii juniori.
Na Univerziáde SR patril bronz Očenášovi
a dve bronzové medaily R. Cienikovi.
Peter Petrovič,
predseda KB FTVŠ UK

Medaily TRIKLUB-u zo sveta a z domova
TRIKLUB Bratislava vznikol v roku 1991. V rokoch 1994 až 1996 bol jeho oficiálny názov TRIKLUB Bratislava – Rača a od roku 1997
patrí pod FTVŠ UK pod názvom SLÁVIA TRIKLUB FTVŠ BRATISLAVA. Klub má šesťdesiat členov.
Od začiatku patril k najúspešnejším triatlonovým klubom na Slovensku. Boli roky,
keď získaval viac ako desať zlatých medailí
z majstrovstiev Slovenska (M-SR). Z medzinárodného hľadiska sa mu začalo dariť
až v posledných rokoch. Všetci jeho členovia vzorne reprezentujú klub a teda aj
FTVŠ UK. Mnohí úspešne reprezentujú

Slovensko aj na medzinárodných podujatiach.
Nezískavajú toľko medailí na domácich
šampionátoch, ako na majstrovstvách Európy (ME) či majstrovstvách sveta (MS).
Najčerstvejšie sú z minulého a tohto roka.
V roku 2008 Peter Mosný, aktuálny študent
FTVŠ UK, získal zlato na ME v kros triat-

Peter Mosný vbieha do cieľa na MS 2009 v zimnom triatlone so zástavou v ruke a stal sa tak
majstrom sveta.

lone, striebro na ME v zimnom triatlone
a bronz na MS v zimnom triatlone. Martin
Urbanovský získal zlato na ME v duatlone. Všetko to boli medaily v kategórii U23.
Okrem toho naši pretekári končia na stupňoch víťazov v Čechách, Maďarsku, Rakúsku, či Nemecku. V tomto roku sa im darí
opäť, Peter Mosný v kategórii U23 získal
zlato na ME aj MS v zimnom triatlone.
V minulom roku získali športovci TRIKLUB-u
FTVŠ UK medaily aj na M-SR a slovenských
pohároch. Oldrich Benda si zo Slovenského
pohára v duatlone odniesol striebornú medailu. Andrej Cibulka získal zlato na Slovenskom pohári v triatlone a ďalšie zlato na
M-SR v strednom triatlone, striebro na M-SR
v triatlone a rovnako na M-SR v šprint triatlone. Peter Mosný vybojoval dve bronzové
medaily na M-SR v zimnom triatlone a Akademických M-SR. Peter Tobiaš sa pýši striebornou medailou z M-SR v akvatlone a bronzovou z M-SR v šprint triatlone. Miroslava
Bednarovičová vlastní striebro z M-SR v triatlone a Kristína Kotzmanová získala bronz
na M-SR v akvatlone.
R. Csanová, FTVŠ UK
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R ozhov or

Križovatky medicíny
Štyri pojmy, 3x4 rôzne názory, z ktorých každý je ten správny. Aj keď je medicína veda a veda má byť objektívna, jasná a jednotná, predsa tu existujú rady
otáznikov, za ktoré sa nedajú nahradiť písmená prinášajúce jasnú odpoveď. Tú spolu so mnou hľadali MUDr. Mária Mojzešová, PhD., Martina, študentka
medicíny a Norbert, študent filozofie.

MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
Narodila sa v Bratislave, kde v roku 1975 úspešne ukončila štúdium na
LF UK. Odvtedy tam pracuje ako odborná asistentka, najskôr na Fyziologickom ústave, neskôr na Ústave medicínskej etiky a bioetiky, ktorý bol
spoločným pracoviskom LF UK a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny. Od roku 2001 pracuje na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej
etiky LF UK, posledných desať rokov je gestorkou medicínskej etiky na
LF UK. Ako hosťujúca docentka prednáša na Vysokej škole zdravotníctva
sv. Alžbety v Bratislave.
Život vs. smrť
Všetky organizmy, ktorých existencia sa v istom okamihu začala, sú smrteľné. Rovnako aj človek. Ľudský život je najvyššia a najcennejšia hodnota
a ako lekárka som presvedčená, že moja profesia je nerozlučne spätá
s jeho ochranou. Myslím si, že my, lekári, máme morálnu povinnosť vnášať
poznanú biologickú pravdu najmä o začiatku ľudskej ontogenézy s odvahou a zodpovednosťou všade tam, kde sa o tejto problematike vedú diskusie, až polemiky. Pokiaľ chce lekár svoje poslanie uskutočňovať naozaj
zodpovedne, nemal by zabudnúť na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti
každého živého človeka v zdraví či chorobe, či ide o miniatúrne prenatálne
dieťa, ktorého narodenie ešte len čaká alebo o človeka, ktorý si už dlhé
roky svojho života odžil a v istej chvíli je na jeho konci. Napriek tomu, že
za posledné dve desaťročia vedecký a technologický pokrok v oblasti medicíny veľmi pokročil, ľudia každý deň zomierajú na rôzne ochorenia, úrazy,
starobu alebo v dôsledku živelných pohrôm. Na prijatie zákonitej skutočnosti, že smrť je prirodzenou súčasťou nášho života, sa v súčasnej slovenskej spoločnosti neraz zabúda. Dennodenne majú pred očami zomieranie
a smrť lekári a sestry oddelení, na ktorých sú hospitalizovaní ťažko a nevyliečiteľne chorí. V duchu sa skláňam pred pacientmi, ich najbližšími príbuznými i pred personálom, lebo konfrontácia so zomieraním a smrťou je jedna
z najťažších v rámci nášho prežívania.
Duša
V súčasnej zdravotníckej starostlivosti sa vo vyspelých krajinách sveta
presadzuje a realizuje tzv. holistické chápanie človeka (z anglického slova
whole, čo znamená celok, celostný). Ide teda o celostné vnímanie človeka
v jeho zdraví i chorobe. Človeka vnímame ako bytosť „bio-psycho-sociálnu“,
avšak nemôžme zabúdať aj na sféru duchovnú (spirituálnu). Viedenský
lekár, psychiater Viktor Emanuel Frankl hovorí o človeku ako o telesnoduševno-duchovnej totalite. Nebezpečného redukcionizmu sa dopúšťame,
ak niektorú z uvedených stránok ľudskej bytosti neuznáme. Všetky sféry
človeka tvoria navzájom jednotu. Telesná forma ľudského bytia sa usiluje
o zdravie tela, saturovanie primárnych biologických potrieb. Duševná forma bytia človeka túži realizovať vitálne sily, príjemné pocity, pohodu, odstraňovať napätia. Duchovná forma ľudského bytia chce nájsť zmysel (života,
choroby, utrpenia, a pod.) a hodnoty (spravodlivosť, sloboda, zodpovednosť, odpustenie). Býva smutné a aj alarmujúce, keď sa tieto tri „úrovne“
bytia človeka „prevrátia“ naopak – že niekto uprednostní biologickú dimenziu a zanedbá ďalšie.
Bolesť
Bolesť je subjektívny fenomén, každý človek je rozdielne citlivý na bolestivé podnety zvnútra i zvonku. Niekedy tie zvnútra, vychádzajúce z duše,
sú oveľa intenzívnejšie ako pichanie v kolene... Okrem bolesti telesnej chorý
človek totiž neraz trpí aj bolesťou duševnou – nikto za ním z jeho blízkych
do nemocnice na návštevu nepríde, nikto o neho nejaví záujem, nikto naňho nemá čas a jemu sa čas kráti... Alebo bolesťou duchovnou – kedy a ako
mu poviem, že som mu už dávno odpustila, budem mu mať možnosť niekedy ešte dať najavo, že ma to veľmi mrzí, čo som v hneve a afekte zo
seba vyhŕkla? Na nemocničnom lôžku je totiž času dosť o tomto všetkom
do hĺbky duše premýšľať.
Sny vs. snívanie
Na základe vedeckých poznatkov z psychiatrickej a psychologickej odbornej literatúry som presvedčená, že obsahy našich snov sú odrazom našich
minulých prežívaní, túžob, predstavivosti, fantázie, prianí, splnených i nesplnených. Spájať snívanie o kalnej, mútnej vode s tisícpercentnou prítomnosťou hrozivej tragédie na ďalší deň alebo týždeň, je nevedecké. Okrem
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toho, snáre rozličného typu sú vynikajúcim ziskom pre tých, ktorí „vrávorajúcich“ balamutia a ťahajú z nich peniaze.

Martina (23), študentka medicíny
Život vs. smrť
Smrť, stav keď u človeka dochádza k nezvratným zmenám v mozgu, pri
nej nastane zlyhanie funkcií a zánik centier riadiacich krvný obeh a dýchanie. Po troch dňoch sa stáva takýto človek stuhnutým, svaly ochabnú
a nastáva tzv. rigor mortis, čiže posmrtné stiahnutie svalov. Ide o zasunutie
vlákien, aktívnych a myozínových.
Život aj smrť sa u viacerých spája s náboženstvom. Smrť nie je iba konečným bodom, za ktorým sa život končí. Je to určitý prechod do jeho ďalšej,
vyššej fázy. Smrť je samozrejme niečo, čo nám v podstate berie kúsok nás
v podobe tých, ktorých milujeme. Až vtedy ju dokážeme vnímať, vtedy ju
prežívame. A aká naozaj je? To sa každý z nás raz dozvie.
Duša
Z medicínskeho hľadiska nemá duša v tele žiadne opodstatnenie. Neexistuje poučka, ktorá by ju charakterizovala. A aj keď dokážeme preskúmať
celé ľudské telo, neexistuje dôkaz, že je prítomná. Každý z nás však tuší,
že existuje niečo, čo nás robí výnimočným, iným, naozaj živým.
Bolesť
Nepríjemný pocit, patrí k základným a dôležitým príznakom ochorenia.
Biologickým zmyslom bolesti je upozorniť na vznikajúcu chorobu či ohrozenie. Vzniká dráždením nocireceptorov (receptorov bolesti) a je vedené
vláknami do CNS. Klinicky môže mať rôzny charakter (bodavá, zvieravá,
pálenie), rôznu intenzitu. Každý ju vníma subjektívne, či už tú fyzickú alebo
duševnú. Tá sa však lieči horšie.
Na bolesť sa nedá vytvoriť škála so stupňami od 1 – 10, nikto sa nedokáže vcítiť do bolesti druhého, či pochopiť ju. Každý z nás si so sebou
nesie tú svoju, tú, ktorá sa objaví vždy, keď sa dávno zahojená rana opäť
otvára.
Sny vs. snívanie
Sen je súčasťou spánku. Rozlišujeme dve fázy non-REM a REM spánok,
teda tú časť spánku, v ktorej sa nám sníva. Na človeku sa dá zistiť či sníva,
pohybom očí, stratou svalového napätia, nepravidelným dychom. Non-REM
je fáza, kedy sa nám nesníva, je prerušovaná niekoľkokrát za noc paradoxným spánkom, inak povedané snom.
Snívanie je sen zračiaci sa v našich otvorených očiach. Ten, za ktorý každý
deň bojujeme. Ten, pre ktorý žijeme. Niekedy iba paranojou, ktorá nás
ubíja, zväzuje, vzďaľuje od reálneho sveta a zamyká pred nami dvere do
spoločnosti.

Norbert (24), študent filozofie
Život vs. smrť
Pretože sa mi páči myšlienka reinkarnácie, smrť pre mňa znamená začiatok nového života.
Duša
Laicky povedané, duša, alebo cit sa ukrýva v srdci človeka a mala by byť
v rovnakom pomere s logickým, rozumovým vnímaním. Myslím si, že akákoľvek disharmónia vedie buď k precitlivenosti alebo naopak k chladnokrvnému správaniu človeka.
Bolesť
Rozlišujem dva druhy bolesti: fyzickú a duševnú. Obe je potrebné vnímať
ako nevyhnutnú a zároveň prirodzenú súčasť života. Bolesť nás v živote
vedie k ostražitosti.
Sny vs. snívanie
Za nočný sen je zodpovedný ľudský mozog a jeho zdrojom pri vytváraní
sna sú pravdepodobne naše emócie a prežitky. Denný sen si pomocou
fantázie človek vytvára sám, veľakrát si tak prifarbuje zažitú realitu.
Jana Jankuliaková, študentka 1. roka bc. štúdia FiF UK

R ozhov or

Farmaceut musí vedieť viac než veľa
Farmaceutická fakulta UK vznikla v roku 1952. Jej základom boli tri katedry: katedra chémie, galenickej farmácie a farmakognózie. Dnes je
ich počet omnoho väčší a to jedenásť.
Čo sa týka štúdia na tejto fakulte, kedysi
trvalo sedem rokov, no v dnešnej dobe je
to ustálené päťročné štúdium. Mnohí z nás
si myslia, že fakulta sa viac približuje k istému prírodovednému zameraniu, no nie je
to pravda. Farmácia má veľa spoločného
so zdravotníctvom a učitelia sa pokúšajú
priblížiť študentov viac k pacientovi. Po
ukončení štúdia je farmaceut vlastne vysokokvalifikovaným odborníkom na liečivo
a liek. Taktiež ho môžeme charakterizovať
ako vysoko odborného pracovníka v mnohých úzko súvisiacich oblastiach a to v chemických, biologických, medicínskych a farmaceutických disciplínach.
Fakulta spolupracuje s farmaceutickým
terénom, Slovenskou lekárnickou komorou,
farmaceutickými výrobnými firmami, predovšetkým Slovakofarmou a. s., ale aj s Chemickým ústavom SAV a ďalšími. Podieľa
sa na rôznych formách spolupráce so zahraničnými univerzitnými vedeckými praco-

viskami v Anglicku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Rusku, Maďarsku a inde.
A to najdôležitejšie – je členom Európskej
asociácie farmaceutických fakúlt.
Na priblíženie študijného odboru farmácia sme vyspovedali jeho študentku Miroslavu Kameníkovú z prvého ročníka.
● Štúdium farmácie nebolo vždy tvojim
snom. Najskôr si bola rozhodnutá študovať medicínu. Prečo taká zmena?
Rozhodla som sa tak na základe všetkých
okolností, ktoré na mňa vplývali. Mala som
veľa kamarátov, s ktorými som sa rozprávala o štúdiu medicíny. Tí tvrdili, že ak by si
mali možnosť vybrať ešte raz, tak medicína
by to určite nebola. Neskôr som sa rozprávala s jednou kamarátkou, ktorá študovala
farmáciu a opisovala mi všetko, čo tam robia. Hneď sa mi to zapáčilo. No a navyše,
povolanie farmaceuta nie je až také náročné ako povolanie lekára. V tejto dobe je

farmaceut aj lepšie finančne ohodnotený.
V budúcnosti by som mala rada rodinu aj
spoločenský život, no pokiaľ by som bola
lekárkou, všetko by šlo na úkor práce.
● Pri tvojom študijnom odbore je určite
potrebná aj istá prax. Už si niekde pracovala, alebo sa len chystáš?
Zatiaľ nijaké skúsenosti nemám. No v lete
mám už vybavenú prax v lekárni, doma
v Prešove.
● Vaša fakulta má jedenásť katedier. Na
ktorej študuješ ty?
V podstave na každej. Počas tohto päťročného štúdia sa budem musieť stretnúť s každou katedrou, lebo na každej z nich je zopár predmetov, ktoré budem v budúcnosti
určite potrebovať.
● Čo sa ti na tomto štúdiu páči najviac?
Najviac asi to, že už teraz v prvom ročníku nás pripravujú na to, čo budeme v budúcnosti robiť. Už teraz pracujeme s jedmi,
vyrábame liečivá, alebo skúmame vlastnú
krv. Nie je to len také statické sedenie v škole nad knihami, ale je to veľmi dynamické,
lebo máme veľa praktických cvičení.
● Ako sme si všimli na vašej stránke, na
Valentína sa konal ples pre farmaceutov. Zúčastnila si sa?
Nie, nezúčastnila som sa. V ten večer som
mala už iné plány. No bola som na beánii
a tú vrelo odporúčam každému. Určite je
to lepšie ako ples (smiech).
● Kde by si sa chcela po ukončení štúdia
uplatniť?
Najradšej by som pracovala niekde vo výskume. Napríklad niečo podobné ako vyvíjanie nového liečiva alebo hľadanie nových
liečivých látok. To znie podľa mňa veľmi
zaujímavo.
Nina Pavlovová, Ivana Popaďáková,
študentky 1. roka bc. štúdia FiF UK

Ilustračné foto. Zdroj: aktualne.centrum.sk

Katka Hodálová: Študujem dva odbory súčasne
Šikovnosti a študentským ambíciám sa medze nekladú. Dôkaz o tom podáva aj Katka Hodálová, mladá, zanietená, cieľavedomá. Budúca
„možno právnička, možno novinárka“. Dnes každopádne študentka s triezvym pohľadom na svet, ktorá sa pokúsila priblížiť nám, ako
vyzerá život na právnickej fakulte spojený so štúdiom žurnalistiky.
● Na právnickej fakulte študuješ druhý
ročník, je to teda pomerne dosť času
na to, aby si spoznala fungovanie fakulty. Vieš nám teda priblížiť jej systém?
Vyučovanie na právnickej fakulte prebieha klasicky vysokoškolsky, s tým, že teoretickú časť tvoria prednášky, ktoré by mali
byť povinné a druhú, praktickú časť tvoria
semináre, kde si s vyučujúcimi opakujeme

to, čo bolo na prednáške a snažíme sa to
aplikovať na konkrétne prípady a kauzy na
základe zákonov.
● Čo baví viac teba – prednášky alebo
semináre?
Určite sú záživnejšie semináre, pretože
pri prednáške nie je možnosť interakcie
s prednášajúcim, zatiaľ čo na seminári sa

môžeme vyjadrovať, podať svoj pohľad. Na
prednáške na takéto veci nie je priestor.
● Vyhovuje ti štúdium práva, resp. čo by
si zmenila alebo vylepšila, keby si mala
možnosť. Má fakulta nejaké slabiny?
Určite by som privítala, keby boli semináre ešte praktickejšie. Tiež by som zmenila
systém zapisovania predmetov. Pred papie-
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rom s predmetmi sú vždy strašné rady. Fakt
je, že tam je vyvesený na dohodnutú hodinu, potom je tam už stále, no ten prvotný
nápor po vyvesení býva krutý. Každý sa samozrejme snaží urobiť si čo najlepší rozvrh.

zmysel chvíľu vydržať. Priznávam, že mojou
ambíciou je doštudovať právo, žurnalistika
je až na druhom mieste. Ale pre rozšírenie
rozhľadu a preto, že ma táto oblasť zaujíma
a možno by som v nej v budúcnosti chcela
pracovať, vydržím pokiaľ sa dá.

● Stalo sa ti už, že si sa nestihla zapísať
na predmet, na ktorý si chcela?
To sa stáva, lebo limit je 60 študentov
a keďže nás je 350, nezmestia sa všetci.
Ale je tam možnosť zapísať si ho na ďalší
rok. Takéto obmedzenia však bývajú len na
určitých predmetoch. Na drvivú väčšinu sa
dostaneme bez problémov.

● Čo máš radšej – právo alebo žurnalistiku?
Ťažko povedať, ktoré z nich mám radšej,
pretože v každom sa dá nájsť, čo sa mi páči
a čo nie. Ale beriem to tak, že všetko, čo
sa naučím, mi môže niečo priniesť.
● Máš nejaké predstavy, ako by si chcela
vo svojom budúcom povolaní spojiť
právo so žurnalistikou?
Právo je veľmi praktické pre život a žurnalistika zas ponúka človeku istú voľnosť.
Netreba sa tak striktne držať paragrafov
a zákonov. Konkrétnu predstavu ale zatiaľ
nemám.

● Aké prednosti má podľa teba táto fakulta UK oproti iným?
Pravdepodobne to bude renomé, ktoré
škola má. A ako aj inde, i tu sú kvalitní vyučujúci. A hlavne – sme akreditovaní!
● Po prvom ročníku na práve si sa rozhodla dať si prihlášku na filozofickú
fakultu, kde dnes spolu s právom študuješ žurnalistiku. Čo ťa viedlo k tomuto rozhodnutiu?
Prvý ročník na právnickej bol trošku kritickejší, veľakrát som ľutovala, že som sa
rozhodla pre právo a nie žurnalistiku. Tak
som si povedala, že prečo nie, že to aspoň
skúsim.
● Ako zvládaš štúdium dvoch študijných
odborov naraz?
Zatiaľ mám za sebou len prvý semester,
ešte to nebolo také náročné. Najhoršie je
zosúladiť rozvrh.

● Ako teda dopadlo prvé skúškové? Nikdy si si nepovedala, že ten druhý odbor
necháš a budeš sa venovať len jednému?
Samozrejme, bojujem s tým každé ráno!
Ale vždy prišiel moment na jednej z tých
škôl, keď som si povedala, že to ešte má

● Ostáva ti popri dvoch školách ešte aj
nejaký voľný čas?
Samozrejme, že voľný čas mám, ale nevyužívam ho veľmi efektívne. Mohla by som
kúsok z neho obetovať, aby bolo potom
skúškové ľahšie, ale komu by sa chcelo
(smiech). Čas pre seba ale samozrejme
mám. Podľa mňa je to také isté, ako keď
má niekto popri škole zamestnanie. Ja mám
dve školy a to je vlastne moja práca.
Jana Karaffová, Andrea Strmeňová,
študentky 1. roka bc. štúdia
FiF UK

N apísali o nás

Fakulta managementu UK využíva pre svoju výučbu marketingu
špičkové nástroje business intelligence
V súčasnosti prebiehajúcej ekonomickej kríze a silnejúcej konkurencii na pracovnom trhu rastie tlak na univerzity a vysoké školy poskytovať okrem teoretických znalostí i praktické skúsenosti s využívaním najnovších informačných technológií, ktoré pomôžu ich absolventom
pri uchádzaní sa o kvalifikované pozície na pracovnom trhu. Uchádzači o odborné vyššie vzdelanie a o štúdium na vysokých školách si
uvedomujú túto potrebu a cielene vyhľadávajú školy, ktoré sú prepojené na hospodársku prax a intenzívne spolupracujú so súkromným
sektorom a dokážu sprostredkovať tieto praktické skúsenosti.
Úspešná spolupráca Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosti SAS sa
začala v roku 1999, kedy univerzita získala
50 licencií na softvér SAS v rámci programu SAS Academic Initiative. Tento program
spoločnosti SAS poskytuje softvér SAS študentom, výskumným pracovníkom a profesorom vo viac než 3 400 akademických
inštitúciách po celom svete.
Pôvodné tri učebné predmety (Úvod do
štatistiky, Štatistika na PC a Štatistické metódy), v rámci ktorých Fakulta managementu Univerzity Komenského (FM) používala
softvér SAS, sa v školskom roku 2008/2009
rozšírili o nový študijný predmet „Marketingová analytika“. V rámci neho študenti získavajú praktické skúsenosti so zákaznícky-
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mi dátami pomocou riešení SAS v oblasti
segmentácie klientov, krížového a navyšovacieho predaja, retencie zákazníkov, plánovania, riadenia a optimalizácie kampaní.
Študenti majú možnosť počas jednotlivých
cvičení v rámci semestra budovať vlastné
kampane vo fiktívnej organizácii.
Pomocou analýzy správania zákazníkov
sa študenti učia odhaľovať podnety pre lepšie riadenie vzťahu so zákazníkmi v jednotlivých odvetviach, ako napr. bankovníctvo,
poisťovníctvo, telekomunikácie.
Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., vedúci
Katedry marketingu FM vidí spoluprácu
so spoločnosťou SAS a využitie jej riešení
v rámci výučby nasledovne: „Aktuálnu výzvu v súčasnosti predstavuje komplexné vy-

užívanie softvérovej podpory výučby študentov. V tejto súvislosti sme iniciovali vznik
nového predmetu Marketingová analytika,
ktorého hlavným cieľom a zameraním je
hĺbková analýza údajov s použitím softvéru
SAS Enterprise Miner. Akcent je kladený aj
na rozširovanie praktických skúseností študentov v rámci štúdia marketingu, sprístupňovanie najnovších poznatkov, interaktivitu výučby, kreatívne prístupy a invenciu
a na stimuláciu samostatného myslenia
študentov. Široký priestor pre prezentáciu
výsledkov práce študentov sme vyhradili
vo vedecko-odbornom časopise Marketing
Inspirations.“
www.sas.sk,
10. marca 2009

Pr e dstav uje m e nov é k nihy

Nové vydanie atlasu liečivých rastlín a lesných plodov
Na sklonku minulého roka vyšlo tretie vydanie Atlasu liečivých rastlín a lesných plodov vo vydavateľstve Osveta z autorskej dielne otca a syna –
doc. RNDr. Jaroslava Kresáneka, CSc. a prof. MUDr. Jaroslava Kresáneka, CSc., ml. Ilustrácie sú dielom Dionýza Dugasa.

Doc. Jaroslav Kresánek pri podpisovaní nového
vydania Atlasu liečivých rastlín. Foto: R. Čižmáriková

Autori týmto dielom nadviazali na predchádzajúce vydania (1977 a 1988), ktorých autorom bol doc. RNDr. Jaroslav Kresánek, CSc.,
a ilustrácie vyhotovil akademický maliar Jindřich Krejča. V roku 1977 bol atlas ocenený
Slovenským literárnym fondom ako najkrajšia
monografia na knižnom veľtrhu v Mníchove.

Doc. Kresánek pracoval celý život na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK. Podieľal sa na budovaní základov farmakognózie
na Slovensku a od vzniku samostatnej farmaceutickej fakulty v Bratislave v roku 1952 sa
intenzívne venoval výskumu a propagácii liečivých rastlín. Ako autor, resp. spoluautor sa zaslúžil o vydanie 14 titulov knižných publikácií,
z ktorých mnohé boli ocenené doma i v zahraničí.
Pred štyrmi rokmi som vo funkcii prodekanky i s dvomi kolegami navštívila doc. Kresánka
v jeho byte. Krátko predtým mu zomrela manželka a on i napriek pokročilému veku bojoval
s touto stratou tvrdou prácou na novom vydaní atlasu. Obdivovala som, ako človek vo
veku 80 rokov pracuje s počítačom a hľadá
nové formy, ako prepracovať a inovovať toto
vzácne dielo. Bol hrdý, že nové vydanie píše
i so svojim synom, pracovníkom Národného
toxikologického a informačného centra a pri
práci mu pomáha i jeho vnuk. Pretože som
videla, ako sa tvorilo nové vydanie Atlasu liečivých rastlín a lesných plodov, bola som o to viac
potešená, keď som sa mohla 18. marca 2009
zúčastniť v čajovni My a mama na krste tohto
vzácneho diela. V rozhovore s doc. Kresánkom sme s prof. RNDr. Dušanom Mlynarčí-

kom, DrSc., obdivovali jeho nesmierny záujem
o dianie na fakulte a neskrývanú radosť z dokončeného diela.
Podpísaný atlas oboma autormi som si doma
so záujmom poprezerala a porovnala som ho
s predchádzajúcim vydaním. Autori aktualizovali všeobecnú a špeciálnu časť.
Pridali do atlasu nové rastliny s významnými
liečebnými účinkami a vyradili chránené a niektoré cudzokrajné rastliny.
Do diela zahrnuli zmeny, ktorými prešlo delenie liečivých rastlín podľa najnovších noriem
Farmaceutického kódexu z roku 1997 a podľa
I. vydania Slovenského a Českého liekopisu.
Liečivé rastliny v ňom rozdelili na hlavné, ľudové a cudzokrajné. Autori pridali slovník najdôležitejších metabolitov a homeopatické využitie
liečivých rastlín.
Verím, že nové vydanie Atlasu liečivých rastlín a lesných plodov bude cennou pomôckou
nielen pre študentov farmaceutickej fakulty
ale i pre všetkých milovníkov liečivých rastlín.
Spoluautorstvo otca a syna je predpokladom,
že aktualizácia atlasu liečivých rastlín sa bude
v duchu rodinnej tradície i naďalej rozvíjať.
doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.,
FaF UK

Patofyziológia pre lekárov a študentov medicíny
Siedme vydanie Hulínovej patofyziológie vychádza s niekoľkoročným odstupom po šiestom vydaní. Hlavným zmyslom bolo obohatenie
obsahu knihy o najnovšie poznatky vedy a ich predloženie v ucelenej forme tak, aby slúžili lekárskej praxi. Stimulom pre siedme vydanie
bolo aj to, že predchádzajúce je už dlhšie celkom vypredané.
Patofyziológia nie je kniha, ktorá vymeriava,
čo sa treba naučiť. Skôr obsahuje to, čo by
bolo dobré vedieť. Pilierom patofyziológie je
vedecký pohľad na zmeny funkcií orgánov
a buniek až na úrovni molekúl a pri koordinácii
mimoriadne zložitých procesov. Je vedeckým
a teoretickým obsahom medicíny – sú v nej
zhrnuté poznatky mnohých odborov. Je dušou
medicíny a je tým, čo spája všetky odbory.
Ľudský organizmus je vybavený obrovským
množstvom zložitých mechanizmov pre zvládnutie porúch a pre ich kompenzáciu. Aktivácia
týchto mechanizmov často vyvoláva problémy, ktoré by bez hlbokého poznania nemuseli
byť exkluzívnym cieľom liečby. Preto je patofyziológia tým, čo robí medicínu aj vzrušujúcou intelektuálnou arénou. Medicína s veľkou
účasťou patofyziológie smeruje k vyššej dokonalosti.
Patofyziológia nie je zručnosť, ani špecializovaný výkon, sú to vedomosti a múdrosť, ktorá
je najužitočnejšia vtedy, ak dosahuje súčasnú
úroveň celosvetového vedeckého poznania.
Ak ju lekári zaraďujú medzi tri najdôležitejšie
predmety v lekárskom štúdiu, nemám obavy
z rozsahu predkladaného diela, ale kladiem si
otázku, či je hĺbkou a šírkou poznatkov táto
kniha postačujúca. Ak sa opísané mechanizmy a poznatky premenia na úžitok pre chorého, pre pochopenie zložitostí a individuálnych
osobitostí procesov v chorom organizme, bude to najvyššie ocenenie nás všetkých.

Hulínova patofyziológia je potrebná pre medikov a rovnako aj pre klinických pracovníkov
a superšpecialistov. Klinik si často kladie viac
otázok, ako nachádza odpovedí. Verím, že
táto kniha mu pomôže k extrapoláciám, ktoré
nemôže tvoriť len z vlastných skúseností. Opakované vydávanie knižného diela má hlboký
zmysel v niekoľkých smeroch. Vytvára systém,
ktorý postupne kryštalizuje do zjednotenia názorov na zásadné otázky patologickej fyziológie a prispieva k rozšíreniu úvah o diagnostike
a liečbe chorého pacienta.
Predkladaná kniha je výsledkom spolupráce editora s členmi autorského kolektívu. Je
výsledkom mimoriadnej trpezlivosti editora,
jeho úsilia stimulovať celý autorský kolektív.
Siedme vydanie Patofyziológie by nemalo slúžiť len pre študentov medicíny, ktorí sa pochopiteľne musia naučiť vyberať si z nepreberného množstva poznatkov to dôležité – vzťahy.
Myslím si, že táto kniha bude cenným sprievodcom pre lekárov a rôznych špecialistov.
Siedme vydanie Hulínovej patofyziológie
považujem za unikátne dielo, ktoré by po preložení do anglického jazyka určite dôstojne
obstálo medzi zahraničnými publikáciami podobného zamerania. Nespomínam si na odbornú a takú rozsiahlu publikáciu, ktorá by
vychádzala na Slovensku siedmykrát. Aj preto
patrí do zlatého fondu našej odbornej spisby.
Želám šťastnú cestu Hulínovej patofyziológii
vo viere, že napísané sa zmení na užitočné

pre chorého človeka. Všetkých, ktorí siahnu
po tejto knihe ubezpečujem, že v nej nájdu
podnety na zamyslenie, ale aj podnety pre vedecké projekty, ako aj nové pohľady na zložité mechanizmy, ktoré prebiehajú v našom
tele. Mnohé sú ovplyvňované nielen blízkym,
ale aj najvzdialenejším okolím.
prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.,
LF UK
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK
(január – apríl 2009)
Študijná literatúra
Bajzíková, Ľ. a kol.: Manžment ľudských zdrojov
Béder a kol.: Fyziológia človeka
Beňuška a kol.: Anatómia pre nelekárske študijné odbory I
Beňuška a kol.: Anatómia pre nelekárske študijné odbory II
Bínovský, A.: Funkčná anatómia pohybového systému
Bortlíková, A., Maierová, E., Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky! B
Slovenčina ako cudzí jazyk. 1. časť
Bortlíková, A., Maierová, E., Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky! B
Slovenčina ako cudzí jazyk. 2. časť
Bortlíková, A., Maierová, E., Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky! B
Slovenčina ako cudzí jazyk. 1. časť - cvičebnica
Bortlíková, A., Maierová, E., Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky! B
Slovenčina ako cudzí jazyk. 2. časť - cvičebnica
Bortlíková, A., Maierová, E., Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky! B
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