
Pôsobenie na fakulte

od r. 1963
veľkou mierou sa pričinil o založenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, kde vybudoval študijný odbor biológie a Katedru vše-
obecnej biológie spoločnú pre Prírodovedeckú a Lekársku fakultu. 
Zároveň budoval Rádiobiologické centrum na Katedre všeobecnej 
biológie, ktoré bolo zamerané na štúdium dlhodobého vonkajšieho 
gama ožarovania.

Vedecký Profil

So svojimi spolupracovníkmi vybudoval dva zdroje ionizujú-
ceho žiarenia – röntgenovú ožarovňu a gama žiarič na otvore-
nom experimentálnom gama poli. Významný bol najmä gama 
žiarič, ktorý umožňoval kontinuálne ožarovanie pokusných 
zvierat a rastlín rôznymi dávkami a dávkovými príkonmi. Toto 
zariadenie bolo jediné svojho druhu nielen v Českosloven-
sku, ale i v Európe a malo veľký význam pre rádiobiologický 
a neskôr aj kozmický výskum. Akademik Praslička bol aktív-
ne činný aj za hranicami štátu, predovšetkým jeho zapojením 
sa v programe interkozmos. V r. 1969 bol pre potreby rádio-
biologického výskumu vybudovaný Rádiobiologický pavilón, 
o ktorého výstavbu sa významnou mierou zaslúžil. V r. 1972 
sa stal členom výboru Európskej rádiobiologickej spoločnosti 
a v r. 1974 vedúcim čs. časti pre kozmickú biológiu a medicínu 
programu Interkozmos. V rokoch 1978-1979 pôsobil ako pred-
seda Stálej pracovnej skupiny socialistických krajín programu 

Interkozmos pre kozmickú biológiu a medicínu. Od r. 1980 pô-
sobí ako člen korešpondent Medzinárodnej astronautickej aka-
démie (Paríž), ktorej riadnym členom bol menovaný „in me-
moriam“ v r. 1985. 
 

Významné ocenenia

• Zlatá plaketa SAV za rozvoj biológie na Slovensku (r. 1978)
• Národná cena SSR za originálne výsledky vo výskume účinkov 

ionizujúceho žiarenia na živé organizmy (r. 1978)
• Strieborná medaila SAV za zásluhy o rozvoj vedy (r. 1983)
• Zlatá medaila ČSAV za rozvoj biologických vied (r. 1983)
• Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za rozvoj lekár-

skych vied (r. 1983)
• Zlatá medaila ČSAV za zásluhy o rozvoj kozmického výskumu 

v programe INteRkoZmoS – in memoriam (r. 1987)

Významné Publikácie a Výsledky

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti publikoval v spoluprá-
ci so svojimi spolupracovníkmi vo viac ako 270 vedeckých prá-
cach a predniesol na početných konferenciách a iných vedec-
kých fórach doma i v zahraničí. 
Medzi najvýznamnejšie výsledky patria tie, ktoré boli publi-
kované v časopisoch Kosm. biol. i aviakosm. medicina (ZSSR), 
The Physiologist (USA), Adv. Space Res. (V. Británia), Radiobio-
logy-Radiotherapy (NDR), Int. J. Radiat. Biology (V. Británia).

„Nerád som žil v prostredí, kde nikto nič nechcel budovať, iba ak vlastné postavenie, aj to ešte lacným 
a bezprácnym spôsobom. Rád spomínam na ľudí, ktorí prispeli k mojej zmene.“ 

 (M. Praslička)

prof. mudr. milan Praslička, drsc. 

(* 6.2. 1923 košice – † 4.4.1985 bratislava)

biológ, lekár, významná osobnosť slovenskej vedy a vynikajúci 
pedagóg. 


