1. SEMESTER LEKÁRSKEJ SEXUOLÓGIE
PRE ŠTUDENTOV LF UK BRATISLAVA
SEXUOLOGICKÉ MÚZEUM
SLOVENSKEJ
SEXUOLOGICKEJ
SPOLOČNOSTI

Poznámka: List dekanovi LF UK Bratislava bol napísaný pri príležitosti 1. semestra predmetu Lekárska sexuológia
v rámci pregraduálneho štúdia pre študentov LF UK Bratislava v školskom roku 2018/2019. Vzorom
pamätného zápisu bola novoveká epigrafika, ktorá historicky pochádza z antickej epigrafiky, vzhľadom na text
v slovenčine bez použitia majuskuly a chronostichomu.

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Vysoká prezenčná účasť na prednáškach a kladné hodnotenie odbornej aj prezentačnej
úrovne s odporúčaním zaradiť predmet do študijného plánu LF UK aj v nasledujúcich
školských rokoch, názory získané dotazníkmi hodnotenia predmetu našich prvých

Vážený pán dekan,
Pri príležitosti ukončenia historicky prvého semestra PVP Lekárskej sexuológie si dovoľujem

20 študentov boli dobrým základom pridaného benefitu aj pre samotných vyučujúcich
a naplnili tak staré známe latinské príslovie „docendo discimus“. Áno, interaktívnym
prístupom pri učení našich budúcich kolegov sme sa aj my veľa naučili.

Vám Vaša spektabilita, ako prezident Slovenskej sexuologickej spoločnosti Slovenskej

Univerzita Komenského v Bratislave je jednou z prvých univerzít v svetovom merítku,

lekárskej spoločnosti, (ďalej len SSS SLS) v mene svojom, ako aj v zastúpení mojich kolegov

ktoré zaradili do riadneho učebného plánu pregraduálne vzdelávanie v medicínskom

sexuológov Slovenska úprimne poďakovať za láskavé schválenie PVP „Lekárska sexuológia“

odbore Lekárska sexuológia, čím sa okrem iného významným krokom položili aj základy

už v študijnom rozvrhu školského roku 2018/2019.

na viac rokov absentujúce postgraduálne vzdelávanie s atestáciou v predmete Sexuológia

V minulosti ako študent LF UK s mimoriadnym členstvom v SLS, po atestácii zo sexuológie
člen výboru SSS SLS, zakladajúci šéfredaktor časopisu Sexuológia/SEXOLOGY, neskôr

a vytvorili sa reálne predpoklady pre zrod budúcej Katedry sexuológie s nedávno schválenou
akreditáciou predmetu akreditačnou komisiou MZ SR.

prezident SSS SLS, teraz vo funkcii koordinátora aj vyučujúceho vyššie uvedeného predmetu

Záverom si dovoľujem Vám, Vaša spektabilita ako aj celému akademickému senátu lekárskej

som spolu s kolektívom multiodborových špecialistov (urológia, psychiatria, gynekológia,

fakulty našej almae matris v Bratislave, k naplnenej storočnici jej úspešného pôsobenia

vnútorné choroby, psychológia) s úctou opäť vstúpil na pôdu našej lekárskej fakulty s plánom

v regióne strednej Európy v mene svojom aj všetkých kolegov, ktorí sa na projekte aktívne

odovzdať našim študentom maximum odborne overených vedomostí a praktických skúseností

podieľali, úprimne poďakovať za Vašu láskavú podporu a nezištnú pomoc.

od renomovaných odborníkov z oblasti sexuológie.

S pozdravom a vďakou,

Plodná spolupráca s prodekanom a prednostom V. internej kliniky p. Prof. MUDr.
Jurajom Payerom, PhD, MPH, FRCP., aj s koordinátorom a hlavným garantom predmetu
Doc. MUDr. Petrom Jackuliakom, PhD, MPH, pri tvorbe nášho predmetu bola neoceniteľnou
pomocou a veľkou motivačnou stimuláciou nášho snaženia rozšíriť pregraduálnu edukáciu
lekárskej sexuológie, za čo im patrí v mene celého výboru Slovenskej sexuologickej
spoločnosti veľká vďaka.

MUDr. Igor Bartl,
prezident Slovenskej sexuologickej spoločnosti
Koordinátor predmetu Lekárska sexuológia

Bratislava, 14. 2. 2019

