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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave privítala
5. marca 2009 ministra zdravotníctva SR p. Richarda Ra-
šiho, ktorý sa zúčastnil prezentácie diela prof. Karola Tótha
a kolektívu spoluautorov Právo a zdravotníctvo. Dielo vy-
dalo Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba. Počas
prezentácie predstavil dielo doc. M. Bernadič, vedúci redak-
tor. Stručne predstavil edičný zámer vydavateľstva. Kniha
Právo a zdravotníctvo vyplnilo medzeru na odbornom kniž-
nom trhu v oblasti štúdia zdravotníckeho práva. Ide o ob-
lasť, ktorá nadobúda v ostatnom čase mimoriadny význam
pre každého zdravotníckeho pracovníka. Pričom v tejto ob-
lasti nestačia poznatky získané na škole, ale je potrebné si
poznatky systematicky priebežne dopĺňať. Kniha profesora
Tótha je určená študentom lekárskych a zdravotníckych fa-
kúlt, je určená lekárom a sestrám v rámci špecializačného
štúdia i v systéme celoživotného vzdelávania. Dielo získalo
Cenu odbornej spoločnosti SLS a v priebehu prvého me-
siaca sa prakticky rozpredal celý náklad 1. vydania. Aj tieto
skutočnosti svedčia o úspešnom edičnom počine.
Symbolický krst knihy urobil minister zdravotníctva R.

Raši za asistencie autorov diela. Minister zdravotníctva vy-
zdvihol význam právneho vedomia zdravotníckych pracov-
níkov.

Právo dáva pre zdravotnícku činnosť nielen organizačný
rámec, ale je na jednej strane pokynom, návodom a prí-
kazom, ako má zdravotnícky pracovník konať a na druhej
strane právo takto konajúceho pracovníka chráni. Prezen-
tované dielo ocenil aj rektor SZU prof. Ján Štencl, ktorý
ocenil aj dlhoročnú aktívnu pedagogickú prácu profesora
Tótha udelením ďakovného listu za vykonanú prácu pri prí-
ležitosti jeho významného životného jubilea. Ku gratulá-
cii sa pripojil aj prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
prof. P. Krištúfek, ktorý jubilantovi odovzdal Striebornú
medailu SLS „Propter merita“ a Cenu odbornej spoločnosti
SLS za prezentované dielo.
Celá slávnosť sa niesla v duchu priateľského stretnutia

mnohých spolupracovníkov, učiteľov a vedeckých pracovní-
kov SZU, fakultných nemocníc a mnohých zdravotníckych
zariadení z celého Slovenska. Kultúrny program zabezpe-
čovala ľudová kapela Muzička.
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