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Pod týmto pracovným názvom usporiadal Cstav marxizmu-leniniz- 

mu Univerzity P. J. Šafárika ceiouniverzitnú vedeckú konferenciu pri 
príležitosti 50. výročia vzniku Komunistickej strany Československa 
v dňoch 2 .-23 . apríla 1971 v Dome kultúry ROH v Prešove.

Riaditeľ ústa
vu ML prof. 
PhDr. Ivan Baj- 
cura, CSc., pri
vítal na konfe
rencii tajomní
ka KV KSS dr. 
Rudolfa Blahu, 
vedúceho ta 
jomníka OV 
KSS v Prešove 
Ing. Michala 

Špaka, tajomníka OV KSS v Prešove 
JUDr. Jána Slávika, predsedu MsNV 
v Prešove Emila Reinkrauta, rektora 
UPJŠ prof. RNDr. Vladimíra Hajka, 
člen kor. SAV, prorektora UPJŠ doc. 
dr. Tibora Halečku, CSc., dekanov fa
kúlt UPJŠ a ďalších akademických 
funkcionárov Univerzity P. J. Šafárika 
a zaslúžilých členov KSČ.

Konferencie sa zúčastnili učitelia 
Univerzity P. J. Šafárika, zástupcovia 
Ústavu ML pri Vysokej škole technic
kej v Košiciach, zástupcovia učite
ľov (historikov), vyučujúcich na SVŠ 
a poslucháči FF a PdF UPJŠ.

Konferencia si kládla za cieľ pri
spieť k hlbšiemu poznaniu vývoja 
KSČ na východnom Slovensku; jej 
úlohy v rozvoji revolučného hnutia

v tejto oblasti nášho štátu a jej zá
sluhy pri uskutočňovaní revolučných 
premien v procese budovania socia
lizmu na východnom Slovensku. To
muto cieľu zodpovedalo aj tematické 
zameranie konferencie. Na konferen
cii predniesli nasledovné referáty: 

PhDr. Ladislav T a  j t á  k, CSc.: 
Robotnícke hnutie na východnom 

Slovensku začiatkom 20. storočia. 
Mária C h m e l á r o v á :
O činnosti organizácií KSČ na vý

chodnom Slovensku v období bur
žoáznej ČSR.

Štefan P a ž u r:
Ilegálna KSS — vedúca sila proti

fašistického hnutia na východnom 
Slovensku v rokoch 1939—1944.

Juraj B r i š k á r, CSc.,—PhDr. An
drej K o v á č :
Rozvoj národnej a demokratickej 

(Dokončenie na 3. strane.)

POZDRAV
od priateľov

Pri príležitosti 26. výročia oslo
bodenia Československa Sovietskou 
armádou poslal rektor Štátnej uni
verzity v Užhorode prof. Dimitrij 
Benediktovič Čepur, DrSc., rekto
rovi Univerzity P. J. Šafárika prof. 
RNDr. Vladimírovi Hajkovi a jeho 
prostredníctvom všetkým učiteľom, 
poslucháčom a pracovníkom našej 
univerzity srdečný pozdrav, ktorý 
uverejňujeme v plnom znení.

Profesorovi Vladimírovi Hajkovi, 
rektorovi Univerzity P. J. Šafárika

Veľavážený súdruh Hajko,
drahí československí priatelia!

V mene kolektívu užhorodskej 
Štátnej univerzity srdečne pozdra
vujem Vás, kolektív učiteľov, štu
dentov a pracovníkov košickej 
Univerzity P. ]. Šafárika v bratskej 
Československej socialistickej re
publike pri príležitosti štátneho 
sviatku národov ČSSR — 26. vý
ročia oslobodenia Československa 
od fašistických vôjsk.

Úprimne sa tešíme veľkým úspe
chom národov Československa, kto
ré sa stali po víťazstve Červenej 
armády nad fašistickými vojska
mi hospodármi svojej krajiny a 
ktoré dosiahli pod vedením Komu
nistickej strany Československa 
veľké úspechy v budovaní socializ
mu vo Vašej krajine.

V deň Vášho štátneho sviatku 
želáme celému kolektívu košickej 
Univerzity P. J. Šafárika veľké tvo
rivé a pracovné úspechy pre bla
ho svojho národa, pre socialistické 
Československo.

S pozdravom, drahí priatelia!

rektor D. B. Čepur

SLÁVNOSTÄN AKADÉMIA K JUBILEU STRANY

STATNE VYZNAMENANIE  
DOC. j. D 0 R K 0 VI

11. mája oslávil svoje päťdesiatiny  
dekan Pedagogickej fakulty UPJŠ doc. 
RNDr. ]án Dorko, CSc., Pri tejto prí
ležitosti udelil mu prezident republi
ky štátne vyznamenanie Za zásluhy
o výstavbu, zohľadňujúc jeho dlho
ročnú pedagogickú, výskumnú i ve 
rejnú politickú prácu, najmä na úse 
ku národných výborov.

Srdečne blahoželáme a želáme mu 
do ďalšej práce veľa osobných i pra
covných úspechov.

Naša univerzita usporiadala 5. má
ja v košickom Dome umenia sláv
nostnú akadémiu pri príležitostí 50. 
výročia založenia KSČ. Slávnosť otvo
ril rektor UPJŠ, prof. RNDr. Vladimír 
Hajko. Zdôraznil, že tak ako celá 
naša socialistická spoločnosť, aj naša 
univerzita — učitelia, poslucháči a 
pracovníci — sa s pocitom hrdosti 
hlásia k vzácnemu jubileu komunis
tickej strany, ktorá za polstoročie 
zvádzala veľké boje za to, aby sme 
dnes mohli žlť radostným a spokoj
ným životom. Potom privítal delegá
ciu družobnej Štátnej univerzity v 
Užhorode vedenú jej rektorom prof. 
D. B. Čepurom, DrSc., predstaviteľov 
Sovietskej armády, zástupcov straníc
kych a štátnych orgánov a všetkých 
prítomných.

Slávnostný prejav predniesol pred
seda CZV KSS pri univerzite doc. 
MUDr. Július Uhrík, CSc. Stručne zhr
nul históriu úspešného úsilia KSČ

počas jej polstoročného zápasu. Opie
rajúc sa o robotnícku triedu — zdô
raznil doc. Uhrík — najväčší úspech 
dosiahla vo februári 1948, keď sa po
darilo navždy poraziť buržoáziu a 
premeniť našu republiku na hospo
dársky vyspelú krajinu. Najlepšie to 
vidieť u nás na východnom Sloven
sku, ktoré bolo zo všetkých oblastí 
v minulosti najzaostalejšie. Konkrét
ne spomenul búrlivý rozvoj hospodár
stva, ale poukázal aj na rozvoj škol
stva, ktoré za posledné dve desaťro
čia zaznamenalo taký veľký rozvoj, 
aký nemá obdobu. Vecľ napríklad na 
východnom Slovensku v súčasnosti 
študuje štyrikrát viac vysokoškolákov 
ako pred 30 rokmi na celom Sloven
sku. Pracovné vybavenie košických 
a prešovských vysokých škôl je v 
mnohých smeroch lepšie ako hocikde 
inde v ČSSR. Pred dokončením je vý
stavba Vysokej školy technickej, bu- 

(Dokončenie na 2. strane.)
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duje sa nová fakultná nemocnica s 
teoretickými ústavmi lekárskej fa 
kulty, v realizácii je prístavba mo- 
nobloku Pedagogickej a Filozofickej 
fakulty UPJŠ v Prešove.

V ďalšej časti doc. J. Uhrík zdôraz
nil, že osadenstvo našej univerzity 
jednoznačne podporuje nový správ
ny kurz politiky komunistickej stra 
ny. Povedal tiež, že naše víťazstvá 
sa mohli zrodiť iba za velkej pomoci 
Sovietskeho zväzu a ostatných socia
listických krajín. Predovšetkým kra
jina sovietov bola, je a bude garan
tom našej bezpečnosti a ochrany.

Profesor Dimitrij Benediktovič Če- 
pur, DrSc., pozdravil účastníkov sláv
nostnej akadémie v mene učitelov, 
poslucháčov, a administratlvno-správ- 
nych zamestnancov užhorodskej š tá t
nej univerzity a zaželal nám vela 
šťastia a úspechov pri budovaní so
cializmu a komunizmu v našej vlasti. 
My, sovietski Iudia — zdôraznil — 
sme hrdí, že Komunistická strana 
Československa po chmúrnych ro

VIAC POZORNOSTI
Päťdesiate výročie založenia KSČ stalo  

sa zdrojom podnetov k riešeniu nespo
četných problémov a úloh nášho hospo
dárskeho i spoločenského života. V ob
lasti školstva a výchovy vôbec sú úse 
ky, ktoré čakajú n a  vyriešenie. Takouto 
oblasťou je aj profesionálna príprava 
vychovávateľov pre mládež škôl II. cyk
lu (od 15 rokov). V domovoch mládeže  
navštevujúcich stredné školy, v štátnych  
domovoch pre opustené deti a siroty, 
v učňovských domovoch, v učňovských  
strediskách atď., nemáme dodnes kvali
f ikovaných vychovávatelov; takýchto 
pracovníkov dnes nepripravuje u nás 
žiadna inštitúcia. Ak uvážime, že v ce 
loslovenskom meradle pôsobí vyše dvoch  
tisíc nekvalifikovaných vychovávatelov,  
ktorí pracujú s mládežou v najchúlosti
vejšom veku vývoja osobnosti žiaka, keď 
sa dotvára jeho svetonázor a formuje

koch 1968 a 1969 opäť pevne stojí na 
pozíciách marxizmu-leninizmu a že 
vedie československý pracujúci lud 
k veľkým víťazstvám pokroku a 
mieru.

Na záver svojho vystúpenia prof. 
D. B. Čepur odovzdal do rúk prof. 
V. Hajka krásny obraz V. I. Lenina, 
ako dar užhorodskej univerzity našej 
škole. Prof. V. Hajko poďakoval za 
túto vefkú pozornosť a vyslovil že
lanie, aby sa družba a spolupráca 
medzi oboma našimi univerzitami aj 
naďalej úspešne rozvíjala.

Účastníkov akadémie srdečne po
zdravil aj dôstojník Sovietskej armá
dy jelšavskej posádky, s ktorou má 
UPJŠ družbu.

Zo slávnostnej akadémie bol odo
slaný list ÚV KSČ a ÚV KSS, ktorý 
prečítal prorektor UPJŠ prof. MUDr. 
Jozef Lukáči.

V druhej časti programu vystúpil 
súbor piesní a tancov Pedagogickej a 
Filozofickej fakulty UPJŠ z Prešova.

(log)

budúci občan socialistickej spoločnosti  
už vo vyššej fáze vývoja osobnosti , po 
tom môžeme pochopiť, ako je pálčivé a 
nevyhnutné okamžité riešenie prípravy  
pracovníkov — vychovávateľov pre ten 
to úsek.

Z podnetu katedry pedagogiky Filo
zofickej fakulty v Prešove bola na MS 
SSR utvorená pracovná skupina pre vy
pracovanie návrhu vysokoškolského štú 
dia vychovávateľstva. K 50. výročiu KSČ 
bol tento návrh ukončený a odovzdaný 
MŠ na realizovanie. Návrh je komplex
ný a rieši vysokoškolské štúdium vy
chovávateľov pre mládež I. a II. cyklu.  
Tým sa náležíte ocení spoločenská váž
nosť tohto povolania a odstráni jedna  
z veľkých medzier v kvalifikovanosti na 
šich  pedagogických pracovníkov v mi
moškolskej výchovnej oblasti.

— K —

V posledných dňoch apríla otvorili 
na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešo
ve výstavu „UKRAJINSKÁ TLAČ KSČ 
20.—30. ROKOV“, ktorú usporiadal vý- 
sku'mný kabinet ukrajinistiky pri ka
tedre ukrajinského jazyka a litera
túry v rámci osláv 50. výročia zalo
ženia KSČ. Otvorenie bolo spojené s 
kultúrnym programom, ktorý pripra
vili poslucháči a pracovníci VKU. Vý
stavu otvoril dekan fakulty prof. dr. 
A. Čuma, CSc. Na výstave boli zhro
maždené všetky noviiny a časopisy, 
ktoré v medzivojnovom období vydá
vala KSČ v ukrajinskej rečí: Pravda, 
Karpatská pravda, Karpatská iskra, 
Karpatskyf proletár, Robitnyče-seľan- 
ska pravda, Holos žytťa, Pracjujuča 
molod, Holos molodi. Naša zemla, a 
tiež jediné pokrokové noviny Ukra
jincov východného Slovenska 30. ro
kov — ZARJA.

Bola to prvá výstava tohto druhu 
v ČSSR a ako taká, vzbudila veľkú po
zornosť nielen poslucháčov a pracov
níkov fakulty, ale aj mimofakultnej 
verejnosti, najmä bádateľov. Písala o 
nej s uznaním aj stranícka tlač.

lí&é&iŕé-

VZÁCNA NÁVŠTEVA 
PRIATEĽOV

V rámci vyústenia celouniverzit- 
ných osláv 50. výročia založenia 
KSČ privítali sme na našej univer
zite delegáciu našej družobnej 
Štátnej univerzity v Užhorode, ve
denú jej rektorom prof. O. B. Ce- 
purom, DrSc. Počas svojho pobytu 
v Košiciach uskutočnilo sa stret
nutie sovietskych hosti s vedením 
UPJŠ a dekanmi fakúlt, na ktorom 
sa rokovalo o doterajšom plneni 
družobnej zmluvy o vzájomnej ipo- 
lupráci. Zástupcovia oboch škôl 
zhodne konštatovali, že plnenie 
zmluvy je dobré a prináša úžitok 
pre obe strany v oblasti vedeckej, 
vo výmene lektorov pre zabezpe
čenie pedagogických potrieb, ako 
aj v upevňovaní priateľských vzťa
hov medzi učiteľmi oboch škôl. 
Delegácia našich sovietskych hosti 
si prezrela počas návštevy rádlo- 
biologické pracoviska v Košiciach 
a navštívila filozofickú fakultu v 
Prešove.

V náväznosti na túto návštevu 
došlo dňa 8. mája 1971 k opätov
nému srdečnému stretnutiu dele
gácií oboch škôl na hranici vo 
Vyšnom Nemeckom, kde sa konala 
manifestácia pracujúcich Východo
slovenského kraja a Zakarpatskej 
oblasti USSR pri príležitosti 26. 
výročia oslobodenia ČSSR Soviet
skou armádou.

: □
Pedagogickú fakultu navštívil v 

máji t. r. prodekan Filologickej 
fakulty Pedagogického inštitútu M. 
Gorkého v Kyjeve doc. V. V. Lobo- 
da, CSc. Táto návšteva sa uskutoč
nila v rámci družobných stykov 
uvedených fakúlt.

UKRAJINSKÁ TLAČ KSČ

Rektor Štátnej univerzity v Užhorode prof. D. B. Čepur odovzdal do 
rúk prof. V. Hajka krásny obraz V. I. Lenina, ako dar našej univerzite.



KSČ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO
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revolúcie na východnom Slovensku 
(1944—1948).

Dr. Rudolf B l a h o :
KSČ — hlavná organizátorka a ve

dúca sila výstavby socializmu na vý
chodnom Slovensku.

Prof. PhDr. Ivan B a j c u r a, CSc.: 
KSČ a riešenie národnostne] otáz

ky na východnom Slovensku.
Na uvedené referáty nadväzovali 

nasledovné koreferáty:
PhDr. Michal P o p o v i C:
Počiatky komunistického hnutia na 

Spiši.
RSDr. Štefan L e o p o l d :
Politika KSČ v národnostnej otáz

ke v období rokov 1933—1938.
Pavel P a p r č k a ,  odb. asistent:
Z činnosti KSS v okrese Poprad v 

rokoch 1939—1945.
Doc. PhDr. Vasil S k r i p t, CSc.: 
Boj KSČ za záujmy pracujúcich roľ

níkov v rokoch 1945—1948.
JUDr. Ján G r e g a:
Komunistická strana Českosloven

ska a iné politické strany.
PhDr. Pavel U r  a m, CSc.: 
Predpoklady kultúrnych premien 

na východnom Slovensku.
Doc. PhDr. Helena R u d 1 o v č á- 
k o v á ,  CSc.:
„Nové žiťťa“ ako orgán KV KSS a 

otázky vývoja ukrajinskej kultúry. 
Blanka S o v o v á, odb. asistentka: 
Zmeny v postavení ženy v rodine 

na východnom Slovensku po r. 1945.

Doc. RSDr. Vasif K a p i š o v s k ý ,  
CSc.:
Boj KSČ za zvyšovanie životnej 

úrovne.
Ing. Vasil O 1 e á r n i k, CSc.: 
Politika strany pri formovaní a 

upevňovaní socialistických výrobných 
vzťahov v poľnohospodárstve.

Ing. Ivan Č o r n ý:
K politicko-ekonomickým problé

mom osobnej zainteresovanosti druž
stevného roľníctva.

Ing. Andrej R e p a s k ý :
Rozvoj poľnohospodárskej výroby 

na východnom Slovensku.
Ivan S ý k o r a, odb. asistent: 
Vedeckotechnická revolúcia a vý

chodné Slovensko.
Celkove odznelo 19 referátov a ko

referátov. Okrem toho odzneli diskus
né vystúpenia, najmä zaslúžilých čle
nov strany, ktoré z hľadiska analýzy 
činnosti KSČ na východnom Sloven
sku obohatili rokovanie konferencie.

Prevažná väčšina referátov a kore
ferátov vychádzala z pôvodných do
kumentov a prameňov, čo bolo príno
som a podnetom k dalšiemu hlbšie
mu skúmaniu dejín KSČ a robotníc
keho hnutia na východnom Sloven
sku. Okrem toho poskytli ucelený po
hľad na celú päťdesiatročnú činnosť 
strany. Z tohto hľadiska treba kladne 
hodnotiť skutočnosť, že najväčšia po
zornosť sa venovala obdobiu výstav
by socializmu. Referáty a koreferá

ty ukázali na hlboké kvalitatívne pre
meny vo všetkých sférach spoločen
skej činnosti, ktoré boli dosiahnuté 
za obdobie výstavby socializmu. Ten
to aspekt analýzy činnosti KSČ na vý
chodnom Slovensku má aj svoj ideo- 
vopolitický význam pre zintenzívne
nie ideologického boja s pravicovým 
oportunizmom a revizionizmom. V ne
dávnej minulosti, najmä v rokoch 
1968, boli mnohé, dokonca základné 
hodnoty dejín KSČ, zo strany pravi- 
covooportunistických a revizionistic- 
kých síl, predmetom útokov a spo
chybňovania. Vedecká konferencia, na 
základe mnohých faktov o dosiahnu
tých premenách, vyvrátila pravicovo- 
oportunistické a revizionistické de
formácie a zároveň ukázala, že práve 
hlboké kvalitatívne premeny, dosiah
nuté za krátke obdobie výstavby so
cializmu, sú najlepším dôkazom či
norodej práce KSČ. Tým sa zvýraz
nila nevyhnutnosť upevňovania jej 
vedúceho postavenia v spoločnosti, 
bez ktorého je nemysliteľný ďalší 
všestranný rozvoj socialistickej spo
ločnosti u nás.

Môžeme konštatovať, že cieľ kon
ferencie bol splnený a že jej uspo
riadanie je dôstojným príspevkom 
UPJŠ k 50. výročiu založenia KSČ.

V tomto duchu hodnotili priebeh 
a úroveň konferencie dr. Rudolf Bla
ho, tajomník KV KSS, rektor Univer
zity P. J. Šafárika prof. dr. Vladimír 
Hajko a vedenie ústavu marxizmu- 
leninizmu.

Referáty a koreferáty prednesené 
na vedeckej konferencii budú publi
kované v zborníku pod názvom „KSČ 
a východné Slovensko“.

PhDr. PAVEL URAM, CSc.

C elá naša vlasť, všetci pracujúci ž i 
li a pracovali v tomto roku v zna 
menf 50. výročia založenia Komu

nistickej strany Československa, ktoré 
sme oslávili 14.—10. mája 1971. I Príro
dovedecká fakulta UPJŠ, jej učitelia, za 
mestnanci i študenti sa už od začiatku 
školského roka 1970/1971 veľmi zodpo
vedne pripravovali na dôstojné osláve 
nie tohto jubilea.

V rámci ideologického vzdelávania uči
teľov na katedrách sa okrem pôvodného  
programu učitelia zoznamovali s doku
mentmi z rokovania pléna OV KSČ a ÚV 
KSS v decembri 1970, a to v súvislosti  
s 50-ročnou históriou našej strany.

S ldeovopolitickým výchovným zame
raním uskutočňoval kabinet marxizmu- 
ienlnizmu PF spolu so Socialistickým zvä
zom mládeže na fakulte podujatia, ktoré 
svedčia, že výročie bolo si lným povzbu
dzujúcim podnetom k aktivizácii prudko 
sa rozvíjajúcej organizácie SZM. Najmä 
besedy: 8. apríla so starým funkcionárom  
strany súdruhom Kétaym a 12. mája 1971 
so súdružkou Zárembovou priblížili našim 
študentom slávnu cestu KSČ a udalosti 
spred SO rokov. Študenti našej fakulty  
sa ďalej zúčastňovali ideovopolltických  
besied, ateistickej výchovy v rámci po- 
iitickovýchovného cyklu prednášok SZM 
v spolupráci s internátnou radou na Me- 
dickej ul. č. 16.

Vysoko treba hodnotiť vypísanie súťa- 
že SZM na práce svetonázorového cha
rakteru, do ktorej boli prihlásené aj dva 
referáty z NDR. Súťaž sa vyhodnotí a 
ukončí konferenciou SZM v novembri  
tohto roku. Študenti našej fakulty sa 
zúčastnili aj súťaže k 50. výročiu, uspo
riadanej FF UPJŠ v Prešove, kde obsa
dili tretie miesto. Treba tiež vyzdvih  
núť, že študenti I.—IV. ročníka, všetky

študijné skupiny, sa zúčastnili  „výstavy  
„50 rokov KSČ“ v Košiciach.

Do rámca osláv 50. výročia KSČ vhod
ne zapadli niektoré vedeckovýskum né  
podujatia (konferencie, semináre, ško le 
nia a pod.) katedier našej fakulty, kona
né alebo priamo v súvislosti  s výročím  
alebn svojou náplňou boli zamerané tak, 
aby prispeli k zintenzívneniu stykov s 
vedeckými pracovníkmi v ZSSR alebo v 
iných socialistických krajinách. 24. mája 
sa uskutočnil na katedre všeobecnej bio
lógie PF odborný seminár o problemati
ke biologických účinkov kontinuálneho

V ZNAMENÍ  
JUBILEA. . .
žiarenia, 24.—28. mája 1971 prebehla za 
účasti vedeckých pracovníkov zo soc ia 
listických štátov letná škola o kombiná- 
torských metódach, usporiadaná kated
rou algebry a geometrie PF. Na 17.—18. 
júna je pripravený spoločný seminár ka
tedry teoretickej fyziky a geofyziky a 
Geofyzikálneho ústavu SAV o problémoch  
geofyzikálnych interpretačných metód a 
na 7.—10. júla 1971 celoštátna konferen
cia o magnetických vlastnostiach látok,  
usporiadaná Katedrou experimentálnej fy 
ziky. V septembri uskutoční katedra pe
dagogiky a psychológie s Pedagogickou  
spoločnosťou konferenciu o výchovno-  
vzdelávacej úlohe vysokých škôl na vý

chodnom Slovensku, Katedra telesnej vý
chovy usporiadala odborný seminár na 
tému 50. výročie založenia KSČ a zalo 
ženia Federácie robotníckych telocvič
ných jednôt, ktoré pripadalo na 8. mája 
1971.

Ideologicko-politický ruch okolo výro
čia prejavil sa na pracoviskách katedier  
aj v propagačnej a agitačnej práci. V 
priestoroch pracovísk katedier boli vhod
ne esteticky inštalované nástenky, pane
ly, obrazy z 50-ročnej histórie KSČ. Kniž
nica PF tiež prispela svojím podielom  
a usporiadala v svojich priestoroch a v 
priestoroch dekanstva tematickú výsta
vu kníh.

V rámci Dní prírodovedcov, ktoré sa 
tiež n iesli v znamení 50. výročia, za 
spolupráce učiteľov a študentov usku
točnila sa študentská vedecká konfe
rencia.

Dekanstvo fakulty a ZV ROH vyhlásili  
pri príležitosti 50. výročia súťaž o naj
pôsobivejšiu názornú agitáciu a propagá
ciu a estetickú úpravu prostredia na ka
tedre. Táto súťaž má byť trvalá, má vy
volať u pracovníkov katedier postupne  
trvalý návyk pre etické, estetické, hyg ie 
nické a kultúrne udržovanie pracovného  
prostredia. Zámer dekanstva i ZV ROH, 
ako aj snaženie katedier v tomto smere  
podľa výsledkov prvého hodnotenia vy
znieva veľmi priaznivo.

ZV ROH vyzval pracoviská k záväzkom
— brigádam za vyššie spomenutým c ie 
ľom. Zamestnanci i študenti fakulty od
pracovali temer 1500 brigádnických ho
dín. Cenné sú záväzky výchovného rázu 
u poslucháčok, ktoré plnia vo výchov
ných detských domovoch.

Oceniť treba aktivitu SZM i telový
chovnej činnosti. V spolupráci s katedrou 

(Dokončenie na 4. str.)



OSLAVY NA FILOZOFICKÉ) FAKULTE
50. výročie založenia KSČ podnie

tilo okrem osobnej záväzkové] inicia
tívy aj viacero akcií pripravovaných 
a realizovaných v duchu tohto výro
čia. Šlo predovšetkým o prednáškovú 
činnosť zaradenú do tematických 
okruhov podľa náplne a pracovného 
zamerania jednotlivých katedier. Pred
nášky sa realizovali na katedrálnych 
seminároch, ktoré usporiadali všetky 
katedry FF, a na celofakultných se
minároch za účasti osadenstva fakul
ty a s aktívnou účasťou najmä čle
nov katedry marxizmu-leninizmu, ka
tedry filozofie, katedry pedagogiky, 
katedry slovenského jazyka a litera
túry a iných katedier. Bohato bola 
zastúpená aktívna prednášková čin
nosť na celouniverzitných seminároch 
a akadémiách (napr. vedecká konfe
rencia KSČ a východné Slovensko 
usporiadaná Ostavom ML UPJŠ), ako 
aj na seminároch celoslovenských 
(napr. vedecký seminár KSČ a litera
túra usporiadaný OSL SAV v Smoleni- 
ciach, na ktorom vystúpili viacerí 
členovia KSJL). Okrem účasti na uve
dených seminároch jednotlivé katedry 
vyvíjali aj samostatnú prednáškovú 
činnosť: katedra filozofie pripravila 
cyklus svetonázorových prednášok pre 
nefilozofické odbory FF a pre učite
ľov stredných škôl v Prešovskom ok
rese. Členovia katedry prednášali aj 
v Socialistickej akadémii a prostred
níctvom OV KSS vo viacerých mies
tach mimo okresu Prešov (Humenné, 
Vranov, Michalovce atď.).

Popri prednáškovej činnosti kated
ry FF usporiadali slávnostné zasadnu
tia pri príležitosti 50. výročia KSČ a 
orientovali svoju činnosť aj smerom 
k poslucháčom: katedra západných fi-

KSČ 
A
LITERATÚRA

Katedra slovenského jazyka a li
teratúry pri Filozofickej fakulte 
UPJŠ a pobočka Slovenskej lite- 
rärnovednej spoločnosti SAV v 
Prešove usporiadali v dňoch 29. a 
30. apríla vedecký seminár na té 
mu KSČ a literatúra. Seminár bol 
venovaný 50. výročiu založenia 
KSČ. Okrem diskusných príspev
kov odznelo 12 referátov, ktorých 
autormi boli: Albín Bagin, Olga 
Balegová, Ladislav Bartko, Anton 
Bolek, Edmund Hleba, Felicitas 
Maukšová, Pavol Petrus, Stanislav 
Rakús, Michal Roman, Ladislav Ši
mon, Bfetislav Truhlár a Imrich 
Vaško. Účastníci seminára sa tvo
rivo zamýšľali nad cestami, anga
žovanosťou a tvorbou slovenskej 
socialistickej literatúry vo vzťahu 
ku kultúrnej politike KSČ v medzi
vojnovom i súčasnom období.

lolôgií usporiadala Večer nemeckej 
poézie s dOstojným kultúrnym progra
mom, ktorý navštívil veľký počet uči
teľov a študentov-germanistov. Aj ve
decký seminár KSČ a literatúra pri
pravený pracovníkmi KSJL, na ktorom 
sa podieľali aj učitelia KUJL, KZF a 
Katedry sociológie, navštívil značný 
počet študentov. KUJL v spolupráci s 
Výskumným kabinetom ukrajinistiky 
uskutočnila vedecký seminár poslu- 
cháčov-ukrajinčlnárov na tému „Od
raz dejín KSČ v ukrajinskej literatú
re “. Kabinet ukrajinistiky venoval 50. 
výročiu KSČ aj zborník „50 rokov kul
túry Ukrajincov Československa“, kto
rý obsahuje vedecké príspevky fakult
ných bádateľov — ukrajinistov, Ka
tedra výtvarnej výchovy pripravila 
vernisáž výstavy prác poslucháčov v 
priestoroch fakulty s tematikou KSČ, 
urobila výzdobu fakultných budov, na
vštívila viaceré hodnotné výstavy (vý
tvarné umenie od najstarších čias po 
dnešok, sovietsky filmový plagát a
i.). Výstavy boli usporiadané aj na 
iných katedrách: na katedre M—L a 
na katedre filozofie pod názvom 50 
rokov KSČ a marxistická filozofická 
publicistika. Výskumný kabinet ukra
jinistiky pripravil výstavu „Ukrajinská 
tlač KSČ v 20 a 30. rokoch“, na kto
rej boli zhromaždené všetky komu
nistické noviny a časopisy, vychádza
júce v medzivojnovom období v Čes
koslovensku v ukrajinskej reči.

Exkurzie študentov organizované 
jednotlivými katedrami boli tematicky 
zamerané na poznávanie miest revo
lučných tradícií a bojov KSČ a robot
níckej triedy za oslobodenie našej 
vlasti. Poslucháči navštívili všetky pa
mätné miesta robotníckeho hnutia le
žiace na trasách exkurzií vo Východo
slovenskom a Stredoslovenskom kraji.

Stručný prehľad základných akcií 
katedier svedči o rôznorodých for
mách a možnostiach poznávania ví
ťaznej cesty KSČ a dokumentuje bo
hatú činnosť katedier FF v jubilej
nom roku založenia strany.

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE 
K A T E D IE R

Oslavy 50. výročia založenia KSČ 
na pedagogickej fakulte vyvrcho
lili slávnostnými zasadnutiami jed
notlivých katedier za účasti pred
nášateľov i poslucháčov a verej
ným zasadnutím vedeckej rady 3. 
mája 1971 v prešovskom Dome kul
túry ROH, na ktorom boli prítom
ní aj prorektor UPJŠ doc. Tibor 
Halečka a predseda MsNV v Pre
šove Emil Reinkraut. Slávnostný 
prejav mal dekan PdF doc. Ján 
Dorko. V kultúrnej časti zasadnu
tia vystúpilo divadielko poézie s 
literárnym pásmom a súbor fakul
ty s hudobno-tanečným progra
mom.

I publikácií PdF UPÍŠ 20 rok 1970
Zborník Pedagogickej fakulty v 

Prešove UPJŠ v Košiciach, ročník 
VII. zväzok 1. Prírodné vedy, str. 
156; zväzok 2. Spoločenské vedy, str. 
224. SNP, Bratislava.

— Karniš, J.: Peniny — fyzicko- 
geografická charakteristika. Geogra
fické práce I. SNP, Bratislava 1970, 
str. 136.

— Karniš, J., Kvitkovič, J.: Prehľad 
geomorfologických pomerov východ
ného Slovenska. Geografické práce 
II. SPN, Bratislava 1970, str. 220.

— Košťáiik, J., Harčár, J., Mnlík, 
J., Radáč, F., Mihá!, J., Repčák, J.: 
Bardejovské kúpele. Východosloven
ské nakladateľstvo, Košice 1970, str. 
88 .

— Mihály, M. ,Miháľ, J.: Horný Ša
riš. Východoslovenské nakladateľstvo, 
Košice 1970, str. 100.

V ZNAMENÍ j u b il e a ...
(Dokončenie z 3. strany.) 

telesnej výchovy zabezpečili  úspešný prie
beh a účasť v telovýchovných poduja
tiach, usporiadaných k výročiu KSČ: v 
oblastných majstrovstvách vysokých škôl  
Vsi. oblasti vo volejbale mužov, vo v e 
černom behu v predvečer 1. mája, v šta
fetovom behu fakúlt UPJŠ z Košíc na 
Dargov s položením vencov pri pamätní
ku padlých a v hádzanárskom turnaji LF.

O. Turzák

— Šišák, J.: Geografia Rožňavskej 
kotliny a jej horskej obruby. Obzor, 
Bratislava 1970, str. 365.

Súčasne vyšla tlačou publikácia, 
venovaná 20. výročiu vzniku vyso
kých škôl pedagogického smeru na 
východnom Slovensku, ktorej obsah 
venuje pozornosť výstavbe, činnosti 
a organizovaniu vysokých škôl pe
dagogického smeru po ich súčasnú 
podobu.

P O C H O D  V Ď A K Y
Z iniciatívy zväzákov z Hutníckej 

fakulty VŠT v Košiciach konal sa po
chod vdaky z Dargova na Duklu, kto
rého sa zúčastnili za našu univerzitu 
zväzáci z Filozofickej fakulty UPJŠ v 
Prešove. V rámci oddychu vo Svidní
ku uskutočnil sa pre pochodujúcich 
večer družby, na ktorom vystúpilo 
Divadlo poézie FF UPJŠ. Vo Svidníku 
položili účastníci vence ku pamätní
ku osloboditeľov. Vyvrcholením tohto 
120-kilometrového pochodu bol prí
chod jeho účastníkov na Duklu dňa 
9. mája v čase otvorenia slávnostného 
aktu kladenia vencov k pamätníku na 
Dukle. Účastníci pochodu prijali po 
akte sľub vernosti marxizmu-leniniz
mu, internacionalizmu a odkazu duk
lianskych hrdinov.



DÔSTOJNÉ VYVRCHOLENIE OSLÁV
V rámci 50. výročia založenia KSČ 

usporiadala lekárska fakulta v däoch 
27. a 28. mája slávnostnú vedeckú 
konferenciu. Bolo to podujatie, ktoré 
svojim rozsahom ďaleko presiahlo rá 
mec Východoslovenského kraja, ba aj 
rámec celého štátu. Na konferencii 
sa zúčastnila päťčlenná delegácia z 
družobnej lekárskej fakulty v Užho
rode, trojčlenná delegácia z lekárskej 
fakulty v Debrecíne a delegácia z 
Magdeburgu. Prvý raz v histórii fa 
kulty na vedeckej konferencii sa zú
častnili zástupcovia všetkých lekár
skych fakúlt v republike, pričom tie
to fakulty poväčšine zastupovali de
kani, alebo prodekani fakúlt.

Program konferencie bol politema- 
tický, pričom jeho prvá časť bola ve
novaná otázkam vývoja českosloven
ského zdravotníctva a dosiahnutým 
úspechom v tejto oblasti. V progra
me bolo ohlásených 65 referátov, 11 
referátov ohlásili sovietski hostia a 
3 referáty prihlásili pracovníci Lekár
skej akadémie z Debrecína. Prevažná 
časť referátov domácich a zahranič
ných hostí bola odprednášanň a vzbu

dila u prítomných veľmi živý a pozi
tívny ohlas. Veľmi dobrú úroveň mali 
aj odborné referáty pracovníkov le
kárskej fakulty našej univerzity.

Všetky delegácie navštívili v sprie
vode príslušných vedúcich katedier 
jednotlivé pracoviská fakulty, nadvia
zali odbornú spoluprácu a vymenili 
si skúsenosti z oblasti pedagogicko- 
výchovnej, vedeckovýskumnej a Iie- 
čebno-preventívnej činnosti. Pre hostí 
pripravila fakulta aj bohatý spoločen
ský program, spojený so spoločnou 
slávnostnou večerou 27. mája, kde prí
tomným spestrila program študentská 
skupina Caravella.

Účastníci konferencie pozdravili de
legátov XIV. zjazdu KSČ telegramom, 
v ktorom blahoželali zjazdu k 50. vý
ročiu založenia KSČ a sľúbili, že úlo
hy a závery zjazdu budú v plnej mie
re realizovať do praktického života.

Slávnostná vedecká konferencia le
kárskej fakulty bola veľmi dôstoj
ným vyvrcholením osláv 50. výročia 
založenia Komunistickej strany Čes
koslovenska.

Doc. MUDr. M. Filip, CSc.

IARNÄ AKTIVITA Z Č S S P
pri lekárskej fokulle UPJŠ

Tohoročná jar sa vyznačuje mimo
riadnou bohatosťou na významné 
udalosti a výročia. Stačí, ak si spo
menieme 'XXIV. zjazd KSSZ, zjazd 
KSS, XIV. zjazd KSC, 50. výročie za
loženia KSČ a pod. Aj Zväz čs.-so- 
vietskeho priateľstva mal svoj oso
bitný sviatok — 40. výročie svojho 
vzniku.

Vzhľadom na tieto okolnosti zá
kladná organizácia ZČSSP pri Lekár
skej fakulte UPJŠ v Košiciach sa vy
značovala v uplynulé jarné mesiace 
mimoriadnou aktivitou. Chceli by 
sme pritom uviesť aspoň niektoré 
najvýznamnejšie akcie z tejto bohatej 
činnosti.

Koncom apríla sa konala slávnost
ná členská schôdza organizácie. 
Schôdza bola verejná — prístupná 
aj nečlenom organizácie. Konala sa 
v najväčšej posluchárni fakulty (pri 
rádiologickom ústave) a skutočnosť, 
že poslucháreň bola plne obsadená, 
potvrdzuje živý záujem našich za
mestnancov o aktuálne spoločensky 
významné udalosti, ale tiež dobrú 
prípravu schôdze. Slávnostný prejav 
mal prof. MUDr. F. Démant, člen 
výboru našej organizácie a schôdza 
bola spestrená kultúrnou vložkou, v 
rámci ktorej hudobnými číslami a re 
citáciou vystúpili jednak poslucháči
— členovia SZM pri lekárskej fakul
te, jednak žiaci Ľudovej umeleckej 
školy v Košiciach.

Výbor našej organizácie pripravil 
akciu štafety mieru, ktorá sa usku
točnila 6. mája. Štafeta zložená z na

šich poslucháčov niesla slávnostnú 
stuhu a zdravicu na obvodný národ
ný výbor a na mestský výbor KSS.

8. mája sa traja členovia nášho 
výboru zúčastnili spolu s dalšími 
predstaviteľmi LF na stretnutí so so
vietskymi priateľmi na hranici vo 
Vyšnom Nemeckom. Ako to už tradič
ne býva, pri tejto príležitosti sme sa 
stretli s predstaviteľmi družobnej Le
kárske] fakulty Štátnej univerzity v 
Užhorode.

Dňa 9. mája si mnohí členovia na
šej organizácie vyšli v peknom sl
nečnom počasí do košického amfi
teátra, kde sa konala minifestácia 
mieru a priateľstva spojená s hodnot
ným kultúrnym programom.

V ten istý deň v dopoludňajších 
hodinách sa konalo kladenie vencov 
pri pamätníku hrdinov druhej sve
tovej vojny v Košiciach. Na tejto ak
cii sa zúčastnili za našu organizáciu 
dvaja členovia výboru.

V dňoch 19.—21. mája sa podpred
seda nášho výboru Ing. P. Kováč zú
častnil ako člen delegácie MV ZČSSP 
návštevy v Užhorode. Táto delegácia 
prišla do Užhorodu na pozvanie ta 
mojšej mestskej organizácie Spoloč
nosti sovietsko-československého pria
teľstva a vrátila týmto návštevu už- 
horodskej delegácie v Košiciach. Z 
užhorodskej delegácie bol naším 
hosťoín J. D. Janovič z katedry histó
rie strany užhorodskej univerzity.

Z početných ďalších akcií, najmä 
usporiadaných MV ZČSSP, ako aka- 

(Dokončenle na 6. strane.)

Ihré slová-
NAJLEPŠIA FORMA 
KOMUNISTICKEJ 
VÝCHOVY

Na počesť XIV. zjazdu KSČ usku
točnila sa 20. mája vo Vysokoškol
skom internáte UPJŠ v Košiciach be
seda so zaslúžilým členom strany sú
druhom Františkom Kôtaym, predse 

dom Obvodného mestského výboru 
Košice-Juh, nositeľom viacerých stra
níckych a Štátnych vyznamenaní. Be
sedu otvoril prof. MUDr. Jozef Lu- 
káči, prorektor UPJŠ v Košiciach.

Cieľom besedy bolo oboznámiť po
slucháčov Lekárske] a  Prírodovedec
kej fakulty UPJŠ so vznikom KSC v 
KoSiclach, s  lej zakladateľmi a s prá
cou ilegálnej skupiny strany v ob
dobí prvej ČSR a za horthyovskej  
okupácie.

Na besede sa zúčastnilo 61 Študen
tov. S veľkým záujmom si  vypočuli  
spomienky na prácu súdruha Kútayho 
a  jeho spolupracovníkov v m ládežníc
kej robotníckej organizácii a v strane. 
Spomenul Žijúcich svedkov, vtedaj
ších spolupracovníkov, napr. Móze- 
šovcov, Kolesárovú, DéneSovú, Kň- 
tayovú, Baloga, Kordíka, Cholevu, Čé- 
ryho a iných.

Spomienka na ich prácu patrila 
najmä tým, ktorí sa nedožili lepšie 
ho života, za ktorý tak presvedčivo  
bojovali. Zahynuli v žalároch a kon
centračných táboroch. Dodnes mu 
znejú ich posledná slová: „Nech žije 
komunistická strana, Nech žiie So
vietsky zväz, Pravda zvíťazí!“ Boli 
to súdruhovia Pajor, Schonherz, Mé- 
neSi, Fiirstien, Gazdag. Balog s man
želkou, KerekeSová, Turčinová, otec  
súdruha Kútayho a mnohí dalSÍ.

Najviac zaujali poslucháčov tie  
časti  besedy, kde súdruh Kôtay živo, 
no s pohnutím a veľkým žiaľom ho
voril o živote vo väzenských celách  
v Sátoraljanjhelyi a v BudaneSti, o 
týraní v koncentračných táboroch. 
Spomenul i to, že na mieste, kde je 
postavený vysokoškolský internát v 
KoSiciach a v jeho blízkosti boli v 
minulosti  domčeky z nepálených te 
hál (válkov), v ktorých žili v naj
biednejších pomeroch proletárske ro
diny s 8—10-člennou rodinou v jed
nej miestnosti. Takých proletárskych  
Štvrtí bolo v KoSiciach v iac (HuSták. 
Džungľa, za Hornádom, Baráky, Pod 
Šibenou horou). Tam pobehúvall bo 
sé  deti, v biednych Šatách, s h ladný
mi a bledými tvárami. „Z takého  
domčeka 9. septembra 1943 odvliekli  
i mňa a zatkli spolu s mnohými ko
munistami,“ hovoril. V závere jeho 
slov bola výzva ku vSetkým mladým  
ľudom, najmä Študujúcej mládeži, 
ktorá nepozná, čo je bieda, čo to 
je, keď niet chleba, topánok, Siat, 
práce, čo je to čakať s pílkou na 
pleci na námestí celé  dni, aby mohol 
príležitostne popíliť, poStiepať i po 
nosiť do pivnice za 1—15 Kčs voz 
dreva a kúpiť chlieb pre hladujúce  
deti. Koľko mladých ľudi neverí i 
vlastným rodičom v akej biede žili. 
Nechceme, aby naSa mládež poznala  
hlad a biedu. Ale nech počuje najmä 
naša vysokoškolská mládež z úst ži
júcich ľudí, že sú to lakty, že taký  
život, aký máme dnes, bol iba snom 
mnohých, ktorí sa ho nedožili,  o b e 
tujúc zaň vlastné životy. Spomínal, 
koľko matiek bolo slúžkami v boha
tých rodinách, koľko chudobných  

(Dokončenie na 6. strane



C E N N Á  I N I C I A T Í V A
NAŠICH ODBOJÁROV

V rámci konsolidačného! procesu ob
novila sa aktivita Zväzu protifašistic 
kých bojovníkov v celej našej vlasti.
V súčasnosti možno hovoriť už o kon
krétnych výsledkoch tohto úsilia aj na 
našej univerzite. Členovia odbočky ZPB 
pri prešovských fakultách UPJŠ si 
správne uvedomili, že boj za socializ
mus, za nového človeka sa neskončil 
vo chvíli, keď utíchli zbrane, a tak svo
ju činnosť zamerali v prvom rade na 
výchovu mládeže. Svoj osobitný podiel 
pri plnení tejto náročnej úlohy našli 
v oživovaní a upevňovaní slávnych bojo
vých tradícií nášho ludu, ktorý po boku 
Sovietskej armády oslobodzoval našu 
vlasť a tým zabezpečoval podmienky 
jej socialistického rozvoja. Vzorne ve
dená kronika tejto odbočky ZPB mohla 
by vydať nejedno svedectvo o tom, že 
odbojári na prešovských fakultách berú 
svoju úlohu vážne a úspešne ju aj plnia. 
Oveľa cennejšie však bude v tomto prí 

pade svedectvo iných o ich výchovnej 
činnosti. Odcitujeme teda radšej niekto
ré časti  z listu, ktorý dostala redakcia 
Spravodaja koncom mája t. r.:

„ZO KSS a Riaditeľstvo II. ZDŠ v 
Stropkove na ul. Partizána Polončáka 
pozvalo na besedu účastníkov odboja 
z odbočky ZPB pri PdF v Prešove. Be
seda so žiakmi, pioniermi a učitelmi sa 
uskutočnila 19. nov. 1970. Viedli ju sú
druhovia Ing. Dimitrij Kriško, Štefan 
Lazorčák a Michal Pituch. Bola to be
seda na  úrovni, bola vefmi zaujímavá a 
splnila svoje výchovné poslanie. Žiaci 
a pionieri s velkým záujmom sledovali 
priebeh bojov za oslobodenie našej 
vlasti, lebo rozprávali o nich ich priami 
účastníci.

Očastníci besedy sa osobne presved
čili, že naša škola je veľká — pozostá
va z 32 tried, má 850 žiakov a 44 členov 
učltelského zboru — potrebuje teda po 
moc aj zo strany skúsených a starších 
pedagógov. ZO KSS a -vedenie školy po
žiadali preto účastníkov besedy o ďal
šiu pomoc a spoluprácu pri plnení a za
bezpečovaní politickovýchovného plánu, 
akcií a podujatí k 50. výročiu založe

nla KSČ, ktorý je rozvrhnutý na celé 
obdobie šk. r. 1970/71.

Uvedené podujatia vyvrcholili oslava
mi 50. výročia založenia KSČ v areáli 
školy 12. mája 1971. Na príprave týchto 
osláv sa aktívne podielall aj členovia 
ZPB pri PdF. O'krem iného zabezpečili 
pre  ne  hudobný súbor DPaM z Prešova. 
Z členov Odbočky ZPB zúčastnili sa  na 
týchto oslavách súdruhovia: doc. dr. Ilja 
Vološčuk, CSc., Štefan Lazorčák, ktorý 
mal príhovor za hostí, Michal Pituch, 
Štefan Štefaňák a F. Marušák. Ďalšími 
vzácnymi hosťami boli starí, zaslúžilí 
členovia strany z Prešova a zo Strop- 
kova a  miestni činitelia. Práve ich účasť 
dodala tomuto podujatiu mimoriadny, 
slávnostný ráz, a tak pomohla splniť 
významný výchovný cieľ.

Za úspešný priebeh osláv 50. výročia

vzniku KSČ sú žiaci, pionieri 1 učitelia 
veľmi povďační členom odbočky ZPB 
pri Pedagogickej fakulte  UPJŠ; ZO KSS, 
MV ROH, PO, ZRPŠ a vedenie školy vy
slovujú im týmto poďakovanie za p re 
ukázanú pomoc a spoluprácu.“

List (podpísaný riaditeľom školy J. 
Zajarošom a predsedom ZO KSS A. Kor- 
bom), z ktorého sme citovali, jasne uka
zuje, kde sa otvára pole pre  vďačnú 
a záslužnú činnosť odbočiek ZPB na 
vysokých školách.

JARNÁ AKTIVITA ZČSSP
(Dokončenie z 5. strany.) 

dém ie ,  v y s tú p e n ia  sú b o ro v ,  d iv a d e l 
n é  p re d s ta v e n ia  a  pod., n a  k to rý c h  
sa  z ú č a s tň o v a l i  č le n o v ia  n a še j  o r g a 
n izác ie ,  sp o m e n ie m e  tu  a sp o ň  je d 
nu, a to  p o se d e n ie  s č len m i d e le g á 
c ie  L ek á rsk e j  f a k u l ty  v U žhorode, 
k to r á  sa  z ú č a s tn i la  n a  s lá v n o s tn e j  v e 
d e ck e j  k o n fe re n c i i  n a še j  l e k á r sk e j

Živé slová-
NAJLEPŠIA FORMA 
KOMUNISTICKEJ 
VÝCHOVY

(Dokončenie z 5. strany.) 
žien od skorých ranných hodín do 
poidného večera pralo v bohatých  
rodinách a večer miesto večere ob
väzovali si  handrami krvácajúce  
ruky.

Bieda fažlla i dedinskú chudobu. 
Koľko rodín od Humenného, Stakčí- 
na, Medzilaboriec, Svidníka, Stropko- 
va, Staré) Ľubovne i Kysúc a Oravy 
odchádzalo na dva—tri týždne na 
žatvu s kosou omotanou handrou a 
priviazanou na koslsko do úrodnej- 
ších južných okresov našei vlasti. 
Koľko rodín za desiaty podiel (kríž) 
kosilo cez žatvu obilie u bohatých  
gazdov, aby sa aspoň čiastočne  
zmiernila bieda v rodine. Ako ťažko 
ručne za tretí podiel (za tretinu)  
okopávali zemiaky a knkurlcu. 1 12- 
ročné deti museli pracovať. Ako 
otrasne pSsoblll rady nezamestna
ných a žobrákov čakajúcich na príle
žitostnú prácu a almužnu.

Nie, nie sú to historky a výmyslyl 
Sú to spomienky také pravdivé, ako 
fakt, že dnes každý, kto pracuje a 
chce pracovať, nepozná nedostatok. 
Nedemontujeme fabriky (napr. Krom
pachy), ale staviame nové, aby t isíce  
a tisíce pracovných rúk mali prácu. 
Túto skutočnosť najlepšie potvrdzujú 
nielen nová domy, autá, ale desiatky 
a stovky študujúcej mládeže na stred
ných a vysokých školách skoro z 
každej dediny. Kto toto vidí a vidieť 
musí, musí byť nadšený a radostný. 
Musí sa z vlastného presvedčenia  
podieľať dobrou prácou na výstavbe 
socializmu.

V závere bola krátka diskusia, v 
ktorej súdruh Kútay odpovedal na 
otázky, ktoré bližšie vysvetlil i  a 
ozrejmili pohnútky 1 rozhodnutia 
jednotlivých členov strany v Ich prá
ci vtedy, keď z každej strany číha
la na komunistu zrada a smrť, ked  
sa mesto hemžilo stovkami udáva- 
čov. No napriek šikanovaniu, bitkám, 
žalárovaniu a iných trestov nevzdali 
sa komunisti nikdy svojej idey, bo
jovali ďalej. Nech vysoká uvedome
losť a oddanosť strane, bojový elán  
za krajší zajtrajšok je príkladom naj
mä vysokoškolskej mládeži v jej sve 
domitej práci na poli vedy, kultúry 
a techniky pre ešte  krajšiu budúc
nosť.

PhDr. Ján VAŇKO, odb. as.
PF UPJŠ

PRI LEKÁRSKEJ FAKULTE
fakulty pri príležitosti 50. výročia 
založenia KSČ. Na velmi milom a 
priateľskom stretnutí sa členovia 
nášho výboru porozprávali so soviet
skymi súdruhmi a kolegami o živo
te na našich fakultách a o rôznych 
problémoch v pedagogicko-výchovnej 
a vo vedeckovýskumnej činnosti na 
našej a na ich fakulte. P. K.

Naši odbojári, na oslavách 50. výročia v zn ik u  KSČ na II. ZDS v Strop
kove.



VEDECKÁ TVORIVOSŤ FILOZOFOV
Po niekoľkoročnej absencii študent

skej vedeckej tvorivosti opäť sa nad
viazalo na predchádzajúce pozitívne 
výsledky a úspešný priebeh katedrál
nych kôl vyvrcholil v celofakultnom 
kole 24. mája 1971.

Študenti vystupovali v troch sek
ciách:

1. Jazykoveda  a  l i t e r a tú r a  vedy.

2. Filozofia a história.
3. Psychológia a sociológia.
Každá sekcia mala zvláštnu komi

siu, v ktorej boli zastúpení vedúci jed
notlivých katedier, Členovia katedier 
a zástupcovia SZM. Komisie — podlá 
jednotlivých sekcii — brali do úvahy 
špecifičnosť študentských referátov, 
originálnosť zvolených tém, teoretické 
zvládnutie problému na pozadí odbor
nej domácej i zahraničnej literatúry 
a literatúry časopiseckej, logickú 
ujasnenosť problematiky, konfrontá
ciu s konkrétnym textom a pod. Vý
sledky prác poslucháčov hodnotili ako 
pozitívny prínos jednak z hľadiska 
vlastnej odbornej orientácie, aj z hľa- 
diska dôstojnej reprezentácie fakulty. 
Referáty poslucháčov, ktoré získali 
najlepšie umiestnenie, boli pozitívne 
hodnotené najmä vzhľadom na prob
lémový charakter a metodologickú 
ujasnenosť prác.

Víťazom sa udelili finančné odme
ny, účastníkom čestné uznania.

V odbore literárnej vedy zúčastnili 
sa šiesti poslucháči. Komisia zhodno
tila vypočuté referáty a uzniesla sa 
udeliť prvé miesto A. Bacigalovej 
(Priestor v poézii M. Válka), druhé 
miesto J. Zamborovi (K problémom 
motívov v lyrike) a L. Haščákovi (F. 
M. Dostojevskij v sovietskej kritike 
po r. 1956). Tretie miesto nebolo ude
lené. Poslucháči, ktorí sa umiestnili 
na prvom a druhom mieste, postúpia 
na celoštátne kolo ŠVT.

V odbore jazykovedy vystúpili po
slucháči: M. Fedorová (Slovesný a 
menný charakter činného príčastia 
prítomného), T. Mirková (Vzťah vety 
a verša v súčasnej slovenskej poézii) 
a A. Kapišovský (Toponymika obce 
Becherov). Fedorová a Mirková zís
kali prvé miesto a komisia ich na
vrhla vyslať na celoštátne kolo.

V odbore filozofie zúčastnilo sa na 
základe výberu z katedrálneho kola 
šesť poslucháčov. Komisia prvé miesto 
neudelila, na druhom mieste sa 
umiestnili: P. Tholt (K otázke deter
minizmu v súčasnej prírodovede) a 
Leško (Ego a boh v Decartových 
Meditáciách). Tretie miesto získali:
H. Jurčišinová (Lenin a otázky dia
lektickej logiky) a S. Botková (Mies
to etiky v Spinozovom filozofickom 
systéme).

Všetci poslucháči postúpia do celo
štátneho kola ŠVT.

Z č in n o s t i  S o c i a l i s t i c k é h o
Lekárska fakulta

Členovia SZM na LF UPJŠ mali 25. 
V. 1971 výročnú schôdzu. Skutočnosť, 
že sa konala v Čase začatia  XIV. zjaz
du KSČ, poznačila aj atmosféru rokova
nia. Plenárky sa zúčastnili akademickí 
funkcionári fakulty; zástupcovia výboru 
ZO KSS, výboru ROH aj niektorí vedúci 
činitelia ročníkov.

Výročná členská schôdza SZM dala aj 
nám pedagógom, ktorí sa  o rozvoj mlá
dežníckeho hnutia n a  LF zaujímame, 
pohlad na súčasný stav v mládežníc
kom hnutí. Zo správy, ktorú predniesol

redseda výboru SZM pri LF súdruh
eslák, sme sa dozvedeli o obsiahlej 

aktivite v SZM v poslednom Školskom 
roku na našej fakulte. Spomenieme nie
ktoré dôležitejšie akcie, ktoré SZM na 
LF usporiadal: zájazd na  Duklu 7. XI. 
1970, oslavy pri príležitosti 150. výročia 
narodenia F. Engelsa 26. XI. 1970, be
seda o podpísaní zmluvy medzi ZSSR 
a ČSSR, 3. XII. 1970, večer pri príle 
žitosti ukončenia Mesiaca čs.-sovietske- 
ho priateľstva 17. XII. 1970, akadémia 
pri príležitosti výročia Februárového 
víťazstva 21. II. 1971, príprava umelec- 
ko-zábavného programu v rodisku P. J. 
Šafárika dňa 3. IV. 1971. Ďalej v rámci 
akcii v ŠD sa uskutočnilo viacero be
sied k etickým a spoločenským problé
mom socialistického študenta, ako aj 
rôzne športové podujatia. Veľmi dôleži
té podujatie bolo usporiadanie celoštát
nej študentskej vedeckej konferencie v 
zimnom semestri. Podstatnú časť práce 
pri organizácii vykonali poslucháči — 
členovia rady SVK. Dvaja poslucháči

svoje práce predniesli aj v Plovdive. 
Činnosť ŠVK má na LF už pomerne dob
rú tradíciu a priebeh celoštátnej štu 
dentskej vedeckej konferencie bol toho 
dôkazom.

Cieľavedomá práca
Tieto akcie popri dalších podujatiach 

svedčia o cieľavedomej činnosti v ra 
doch študentov. Radostné je konštatova
nie, že kladná činnosť FO SZM pri LF 
je výsledkom spolupráce s vedením fa
kulty a  výboru ZO KSS. Dôkazom toho, 
že vedenie fakulty a výbor ZO KSS má 
záujem o hľadanie nových foriem spo
lupráce so SZM bol spoločný aktív ve
denia fakulty, výboru ZO ZKSS, výbOTU 
ROH a vedúcich učiteľov ročníkov, kde 
boli prijaté hlavné zásady pre  spoluprá
cu so SZM.

Socialistický zväz mládeže na LF sa 
stal politickou organizáciou, ciele kto
rej nie sú v rozpore so snažením väčši
ny učiteľov a preto sa vytvorila pôda 
pre širšiu účasť všetkých učiteľov. Pre 
budúci vývoj bude rozhodujúce, ako sa 
novému výboru SZM podarí zapojiť do 
aktívnej činnosti všetkých členov SZM, 
v čom sú ešte určité nedostatky. Je ne 
správne, keď niektorí funkcionári SZM 
sú prácou enormne preťažení, čo vedie 
k tomu, že im zostáva málo času na 
štúdium. Treba však povedať, že vede
nie fakulty vychádzalo a bude vychádzať 
v ústrety všetkým členom SZM, ktorí 
sa zaslúžia o rozvoj činnosti SZM ale
bo o propagáciu fakulty.

Snaha o sebarealizáciu
Do atmosféry výročnej plenárnej schô

dze veľmi presvedčivo zazneli slová

História bola zastúpená piatimi re 
ferátmi. Komisia udelila prvé miesto 
poslucháčovi L. Konečnému (Národ
nostná otázka v strednej Európe a le
ninské riešenie národnostnej otázky 
na základe sebaurčovacieho práva ná 
rodov), druhé miesto S. Botkovej 
(Leninská teória ruskej cesty v poľ
nohospodárstve) a tretie miesto P. 
Tholtovi (Hlasistické hnutie na Slo
vensku).

Do sekcie psychológie a sociológie 
bolo prihlásených desať prác — päť 
z katedry teórie a sociológie kultú
ry a päť prác z katedry odbornej psy
chológie. V odbore psychológie sa na 
prvom mieste umiestnil L. Sabol (Ex
perimentálne skúmanie konfliktov mo
torických stereotypov), na druhom 
mieste M. Gajdošová (Psychologická 
analýza Bôllovho klauna) a tretie 
miesto získali: E. Dikantová (Pokus 
o psychologickú analýzu rozprávky) 
a L. Bača (Tapiing ako indikátor ne- 
uroticizmu). V odbore sociológie ne
bolo udelené prvé miesto. Druhé 
miesto obsadili: P. Petrovický (Prie
skum ukrajinského vysielania) a O. 
Vladyková-Gavuľová (Prieskum využi
tia voľného času u mladých robot
níkov a uspokojovanie ich kultúrnych 
záujmov). Tretie miesto získali: V. Fe- 
rencová (Sociologický prieskum voľ
ného času a  kultúrnych záujmov žien 
v administratíve v prešovských závo
doch) a P. Fôbián (Rozbor prvého a 
druhého spevu Homérovej Ilias). Do 
celoštátneho kola ŠVT komisia odpo
rúčala práce L. Sabola a O. Vladyko- 
vej-Gavuľovej.

zväzu  mládeže
dvoch zaslúžilých členov strany, ktorí 
vystúpili z príležitosti osláv 50. výročia 
KSČ. Veľmi priaznivé prija tie  ich vy
stúpenia zo strany prítomných je dô
kazom, že aj slová „neučené, šarišský 
povedané“, ale hovorené skutočne úprim
ne a  zanietene majú miesto aj na  pôde 
fakulty.

Je pochopiteľné, že v SZM na LF sú 
ešte nedostatky ako organizačné, tak aj 
obsahové, ale potešujúce je, že je tu 
už organizácia, ktorá má podporu a dô
veru so snahou o cieľavedomú prácu a 
sebarealizáciu. Do tejto činnosti v SZM 
pozývame všetkých členov SZM aj všet
kých učiteľov, ktorí majú záujem o roz
voj života politicko-výchovného a špor
tového medzi poslucháčmi LF.

MUDr. A. KOHÚT, CSc.

Pedagogická 
faku lta

V letnom semestri štud. roka 1970/71 
zameriavala sa hlavná pozornosť ťakult- 
ného výboru 1 dielčlch výborov SZM na 
výmenu členských preukazov. Kedže 
štruktúru  FO pri PdF tvorí 5 dielčlch 
organizácií, vytvorilo sa 5 pohovorovýcli 
komisií, ktoré do 15. marca uskutočnili 
besedy so všetkými členmi FO SZM.

V apríl i  sa uskutočnili besedy s poslu
cháčmi, ktorí požiadali o vstup do SZM. 
Na slávnostných členských schôdzach 
jednotlivých DO SZM potom prijali no
vých členov a odovzdali členské preuka 
zy doterajším členom SZM. V súčasnos
ti má FO SZM spolu 459 členov. Vý-

(Dokončenie na 8. strane.)



Z činnosti Socialistického zväzu mládeže Blahoželanie 
jubilantovi
Vážený súdruh
Prof. MUDr. Ladislav DUBAY, CSc., 
dekan Lekárskej faku lty  UPJŠ 
K o š i c e

Vážený súdruh dekan,

pri prtleíitostl Vášho významného  
životného jubilea, Vašich 55. narode
nín, prijmite moje srdečné pozdravy 
a úprimné blahoželania. Dovoite mi 
tiež, aby som sa Vám prt tejto  prí
ležitosti poďakoval v a Vašu dlhoroč
nú obetavú prácu na lekárskej faku l
te našej univerzity, za významné  
výsledky pri budovaní katedry mi
krobiológie LF a pri rozvíjaní ve
deckej práce v  tomto dôležitom ved
nom odbore.

Do ďalších rokov Vám prajem hod
ne zdravia, ďalšie úspechy v práci
i v osobnom živote 

Váš
Prof. RNDr. Vladimír HAJKO, 
rektor UP]S

V Košiciach 31. III. 1971

ŠTAFETA NA DARGOVE

(DokonCenie zo 7. strany.) 
sledky besied sa prejavili v posledných 
mesiacoch vo zvýšene) aktivite a zapá
janí sa členov SZM do akcii FV a DO 
SZM.

Úspešné besedy

Na ideovovýchovnom úseku sa usku
točnili úspešné besedy; večery otázok 
a odpovedí ako „Strana hovorí s mláde
žou k záverom decembrového p léna“, 
„KSČ — vedúca sila naše] spoločnos
ti“, „Učiteľ a svetonázor“ , spomienko
vý večer o živote a  diele Karola Marxa 
a pod. Pravidelne sa robia tabule a vý
stavy s aktuálnou tematikou (výstava 
k 50. výročiu založenia KSČ a Komso- 
molu, výstava o ludových milíciách, ta 
bula s tematikou X. kongresu MZŠ a i.). 
Poslucháči prejavili veľký záujem o be
sedu n a  tému „Výchova k rodičovstvu 
a o niektorých negatívnych Javoch me
dzi vysokoškolákmi“. Na početné otáz
ky ochotne odpovedali hostia z lekár
skej fakulty, prorektor prof. Lukáči, 
prof. Poradovský, prof. Malý a  doc. 
Stančált.

Kultúrny úsek v tomto semestri cha
rakterizovali tiež mnohé úspešné podu
jatia. Spomenieme aspoň II. reprezen
tačný ples vysokoškolákov a  l iterárne 
večery. Večer poézie A. Bloka, venova
ný 101. výročiu narodenia  V. I. Lenina, 
spojený s kvízom a spoločenským pose
dením, pripravili ruštinári. Poslucháči 
ukrajinského jazylka pripravili zas d ra 
matizáciu Patrusovej balady o komunis
tickom bojovníkovi n a  Zakarpatskú Olek- 
sovl Borkaňukovl. Príjemne prekvapil 
1 kvíz prírodovedcov usporiadaný pri 
príležitosti 50. výročia založenia KSČ.
0  jeho vysokú úroveň sa pričinili tak 
organizátori, ako aj súťažiace družstvá. 
Otázky sa  týkali histórie bojov KSČ a 
odborných predmetov. Zaujímavý bol aj 
výsledok súťaže: za víťazným štvrtým
ročníkom sa umiestnili — prváci.

Pre milovníkov hudby

26. apríla  malo premiéru divadielko 
poézie. Uviedlo literárne pásmo „Silné 
Je slnko tvojej myšlienky . . . “ k 50. vý
ročiu založenia KSČ. Milovníci vážnej 
hudby sa pravidelne stretávajú, aby si 
mohli vypočuť skladby Bacha, Mozarta, 
Beethovena a iných svetových sklada
teľov. Podobne sa  schádzajú angličtiná
ri, ruštinári, francúzštinári a  nemčlná- 
ri, aby si rozšírili a upevnili praktickú 
znalosť jednotlivých jazykov, je to in i 
ciatíva zahraničného úseku, ktorý sa 
okrem toho stará o zájazdy a o ich 
účelné využitie.

Nezabúda sa ani na  šport. Uskutoč
nili sa fakultné majstrovstvá v basket
bale, šachový turnaj, stolnotenisový tu r 
naj, futbalové zápasy medzi asistentmi 
a poslucháčmi, telovýchovná akadémia a 
mnoho Iných športových súťaží.

29. apríla konala sa na  PdF študent
ská vedecká konferencia, na  ktorej od
znelo 9 referátov veľmi slušnej úrovne 
v sekcii prírodovednej a spoločensko
vednej okrem histórie. Študentská ve
decká súťaž historikov sa uskutoční sa 
mostatne, pretože je hodne prihlásených 
prác z tejto oblasti.

S uspokojením môžeme konštatovať, 
že výsledok besied pred výmenou člen
ských preukazov sa pozitívne prejavil
1 v účasti poslucháčov na rôznych bri
gádach (úprava okolia internátov, bu
dov fakulty, vysádzanie stromčekov).

Veselica s kvízom

Jedna z posledných vydarených akcií 
sa uskutočnila v predvečer 1. mája. Bo

la to veselica s kvízom. Organizoval Ju 
FV a SR SZM za pomoci vedenia fa 
kulty. Každú dlelčiu organizáciu repre 
zentovalo 4-členné družstvo, ktoré sú
ťažilo v týchto odboroch: kozmonauti
ka, história  robotníckeho hnutia, šport 
a kultúra. Na pečenej husi si pochutnalo 
družstvo II. DO — ruštinári, ktorí sa 
stali víťazmi súťaže. Dekan fakulty ude
lil prvým trom družstvám peňažné od
meny.

FO SZM dosiahla pekné výsledky na 
vSetkých uvedených úsekoch. Zatiaľ 
ešte zaostáva prehĺbenie ldeovo-politic- 
kého pôsobenia a rozvíjania kultúrnej 
a záujmovej činnosti v študentskom do
move. FO SZM preto plánuje v budúc
nosti orientovať obsahové prácu aj v 
internátoch.

V týchto dňoch prebiehajú výročné 
členské schôdze DO SZM. Po nich sa 
uskutoční výročná konferencia FO SZM, 
na ktorej sa zhodnotí dovtedajšia č in 
nosť a  zvoli sa nový výbor. Treba dú
fať, že nový výbor bude pokračovať v 
dobrých začiatkoch tejto mladej organi
zácie a vyvaruje sa chýb a nedostatkov, 
ktoré sa vyskytli v činnosti predošlého 
FV SZM. Eva Jenííková

Katedra telesnej výchovy Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach usporiadala 
za spolupráce FO SZM Lekárskej a 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Práv
nickej fakulty UK — pobočky v Ko
šiciach pri príležitosti 50. výročia za
loženia KSČ a 26. výročia oslobode
nia Československa Sovietskou armá
dou „Beh na Dargov“. Poslucháči 
týchto troch fakúlt niesli štafetu — 
symbolický veniec so stuhami od pa 
mätníka padlých hrdinov z námestia 
Osloboditeľov v Košiciach k pomní
ku víťazstva na Dargove po jednotli-

V rámci toho
ročných osláv
1. mája a pri 
príležitosti jubi
lea Komunistic
kej strany Čes
koslovenska us
poriadala FO 
SZM pri Práv
nickej fakulte 
UK — pobočky 
v Košiciach v 

spolupráci s Krajskou vysokoškolskou 
radou v Košiciach 30. apríla I. roč
ník Večerného behu vysokoškolákov. 
Ma štart sa dostavilo 26 bežcov — 9 
z právnickej, 7 z prírodovedeckej, 5

vých úsekoch (rozostavený štafetový 
beh). Behu sa zúčastnilo 24 poslu
cháčov — 7 z lekárskej, 9 z prírodo
vedeckej a 8 z právnickej fakulty. 
Na Dargove položili za každú fakul
tu veniec k pomníku. Peknú spo
mienku a prejav predniesol za UPJŠ 
pplk. Moyzes z vojenskej katedry. 
Poďakovanie všetkým účastníkom za 
ich aktívnu účasť, námahu a vzorné 
vystupovanie vyslovil vedúci poduja
tia odb. asistent František Tomčík.

(FT)

zo strojníckej, 4 z lekárskej a 1 z 
hutníckej fakulty.

Štart bol na Komenského ulici pri 
veterinárnej fakulte. Trať viedla Le
ninovou ulicou a ciel bol pri budo
ve ZČSSP. Zvíťazil I. Galajda (na ob
rázku) zo strojníckej fakulty časom 
7:15,6 min. pred Jozefom Haragsinom, 
tiež zo strojníckej fakulty. Tretí pri
šiel do ciefa Stanislav Švirloch z prí
rodovedeckej a štvrtý Jozef Sabó z 
právnickej fakulty.

Vyhlásenie víťazov a odovzdávanie 
cien sa uskutočnilo v posluchárni 
právnickej fakulty. Takmer všetci 
účastníci obdržali ceny, ktoré veno
vali TJ VSS, TJ VSZ, KVR, rektorát 
UPJŠ a TJ Slávia Univerzita.

—log—
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