
Z prvého zasadania VR 

na Právnickej fakulte 

UPJŠ
V otváracom prejave na  prvom zasad

nutí Vedeckej rady PrF UPJŠ prorek tor 
univerzity prof. Baran, CSc., konštatoval, 
že nariadením  vlády SSR č. 88/73 zo dňa
10. 8. 1973 bola zriadená Právnická fa 
kulta  UPJŠ, ako štvrté  vysoké právnic
ké učillšte v ČSSR. Rokovaním prvej ve
deckej rady bol proces konštituovania 
PrF UPJŠ zakončený. Máme povinnosť 
rozvíjať činnosť fakulty, aby sa postup
ne stala  dôstojným partnerom  ostatných 
sesterských právnických fakúlt  v repub 
like, i ostatných sesterských fakúlt vo 
zväzku UPJŠ.

Prof. Baran ďalej uviedol: Naša vďaka 
patr í  predovšetkým ústredným, krajským 
a mestským orgánom KSČ za velké po 
rozumenle, ktoré prejavili pri zriaďova-y 
ní fakulty. Obdobne ďakujeme vládi 
SSR a Ministerstvu školstva SSR, Mest 
skému a Krajskému národném u výboru' 
v Košiciach, ktoré  nám vychádzali a 
vychádzajú v ústrety.

Osobitne ďakujeme rektorovi UPJŠ 
akademikovi Hájkovi a kvestorovi JUDr. 
Mošoňovl za ich všestrannú pomoc pri 
zriaďovaní fakulty. V neposlednej miere 
dovotte mi poďakovať Právnickej faku l
te UK v Bratislave, z lona ktorej sa  na 
ša  fakulta  zrodila. Menovite pa tr í  poďa
kovanie dekanovi bratislavskej fakulty 
doc. JUDr. Fillovi, CSc., a prodekanom 
doc. JUDr. Slovinskému, CSc., a doc. 
JUDr. Lazarovi, CSc., ktorí viedli košic
ké detašované pracovisko k tomu, aby sa 
z neho utvorila  sam ostatná fakulta . Vďa
ka patrí aj prvému dekanovi doc. JUDr. 
Štefanovičovi, CSc., a všetkým Interným 
učiteľom pôsobiacim na fakulte.

Hlavným bodom programu VR bol plán 
práce fakulty  n a  školský rok 1973/74, 
ktorý zdôvodnil dekan fakulty  doc. JUDr. 
Milan Štefanovič, CSc. Uviedol, že vý
chodiskom pre všetku činnosť fakulty 
budú predovšetkým dokumenty zo zjaz
dov KSČ a KSS, najmä uznesenia XIV. 
zjazdu KSČ.

V tomto školskom roku, ktorý je p r 
vým rokom samostatnej fakulty  UPJŠ sú 
východiskom práce osobitne aj uznese
nia ÚV KSČ a OV KSS z roku 1973 k 
otázkam výchovy mladej generácie a 
uznesenia plén z roku 1972 k ideologic
kej práci. Priaznivé podmienky pre for
movanie fakulty  a u tváranie  podmienok 
Jej rozvoja sú dané aj tým, že fakulta  
sa môže oprieť o širokú a hlbokú ana 
lýzu marxlsticko-leninských principiál
nych stanovísk vo veci správneho chá
pania základných teoretických koncep
cií v oblasti vied o štá te  a práve, nadvä
zujúc na  Poučenie z krízového vývoja 
strany a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ, 
vyjadrených i v špecifickej analýze stra-
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esiac čes<koslovensko-sovietského priateľstva 
na našej univerzite

STOJNÉ OSLAVY
Konanie osláv pri príležitosti výročia VOSR a Mesiaca československo-sovietske- 

ho priateľstva sa stalo na  naše] univerzite už dobrou tradíciou. V tomto roku do 
rámca týchto osláv zapadlo aj 30. výročie podpísania Zmluvy o priateľstve, vzá
jomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československom a Sovietskym zvä
zom. Táto skutočnosť umožnila ešte viac rozšíriť a obohatiť tohtoročný Mesiac 
priateľstva.

Organizovaním Mesiaca priateľstva v tomto roku CZV KSS pri UPJŠ poveril Ko
misiu pre  masovopolitickú prácu  p ri  CZV KSS. Jej úlohou bolo hlavne zabezpeče
nie ideovosti a koordinácie podujatí. Zamerala sa predovšetkým na organizovanie 
podujatí celouniverzitného charakteru .  Na organizačné zabezpečenie slávnostného 
zhromaždenia pri otvorení Mesiaca priateľstva a  slávnostnej akadémie pri ukončení 
Mesiaca priateľstva sa nrčill  prípravné komisie zo zástupcov jednotlivých organi
zácií. Okrem toho komisia pre  masovo-politickú prácu pri CZV usmernila  jednotli
vé fakulty  a  rek torá t  na vypracovanie vlastných plánov Mesiaca priateľstva a na  
ich koordinované realizovanie.

V rámci Mesiaca priatesľtva  usporiadali sa tieto podujatia univerzitného charak 
teru:

1. Slávnostná zhromaždenie učiteľov a ostatných zamestnancov košických fakúlt 
a rek torá tu  p ri  príležitosti 56. výročia VOSR a otvorenia Mesiaca československo- 
sovietskeho priateľstva dňa B. 11. 1973 vo veľkej posluchárni lekárskej fakulty.

Slávnostný prejav mal predseda CZV KSS s. prof. MUDr. J. Uhrík, CSc. Zo schô
dze boli zaslané pozdravné listy Sovietskemu veľvyslanectvu v Prahe, Štátnej uni
verzite v Užhorode a posádke sovietskych vôjsk v Jelšave. Kultúrny program za
bezpečili poslucháči prírodovedeckej, lekárskej a právnickej fakulty.

2. Slávnostné zhromaždenie učiteľov, zamestnancov a poslucháčov filozofickej 
fakulty  a pedagogickej fakulty p ri  príležitosti výročia VOSR a otvorenia Mesiaca 
priateľstva v Prešove dňa 7. 11. 1973 v kinosále Domu odborov.

Slávnostný prejav predniesol prorek tor s. doc. PhDr. M. Danilák, CSc. Na schô
dzi sa zúčastnili a] zástupcovia z velenia posádky sovietskych vôjsk v Jelšave. 
Boli odoslané pozdravné listy. Po slávnostnej časti nasledovalo premietnutie  soviet
skeho filmu.

3. Výstavka sovietskej odbornej l iteratúry. Konala sa v predsieni veľkej zasadač
ky univerzity, bola otvorená 6. 11. 1973. Otvárací prejav mal prof. MUDr. F. Dé- 
mant. Vystavených bolo cca 400 kníh a 50 časopisov.

4. Vystúpenie ochotníckeho mládežníckeho súboru piesní a tancov z Kyjeva — 
Darničanky dňa 14. 11. 1973 v malej sále Domu umenia. Vystúpenie tohto 35-člen-

(Pokračovanie na  2. str.J

Nás jubilant

Predseda SAV akademik Karol šiška  odovzdáva 
pozdravný list.

jubilantovi

27. októbra 1973 oslávil 80. 
narodeniny Jeden z nestorov 
profesorského zboru Lekárskej 
faku lty  UPJŠ a chirurgov v 
ČSSR vôbec, prof. MUDr. Ján 
Kňazovlcký. Toto krásne žlvot- 
né jubileum oslávil v nevída
nej duševnej i fyz icke j sviežos
ti, vďaka ktorej môže tv čino
rodej práci na košickej chi
rurgickej k lin ike  naďalej Šted
ro odovzdával mladším spolu
pracovníkom bohaté poznatky  
a skúsenosti získané vyše  po l
storočnou prácou. Jubilant za
svätil svoj život povolaniu le
kára  — chirurga od roku 1916,

k eď  skončil štúdium medicíny  
v Kluži.

Po kratšom pôsobení v Ko
šiciach a Budapešti pôsobtl od  
roku 1922 na Chirurgickej k li 
n ike  v Bratislave, kde pod ve
dením prof. MUDr. Kostllvého 
prejavil mimoriadny záujem o 
vedecké problémy chirurgickej 
medicíny a preukázal aj ne 
všedný ta lent pri výchovnom  
vplyve na mladších spolupra
covníkov a  poslucháčov. V roi 
ku 1929 sa stal primárom chi
rurgického oddelenia š tá tn e f  
nemocnice v Košiciach, v  roku

(Pokračovanie na  5. str.)



DÔSTOJNE OSLAVY
(Dokončenie z 1. str.) 

ného súboru sa uskutočnilo osobitne pre poslucháčov košických fakúlt. Po ňom 
bola spoločná večera v in te rná te  so zástupcami fakúlt a ZCSSP na čele s dekanom 
právnickej fakulty s. doc. JUDr.M. Štefanovičom. Program spestrilo vystúpenie hu 
dobnej skupiny Consilium Medicum a posedenie so sovietskymi hosťami.

5. Vystúpenie mládežníckych súborov fakúlt univerzity (z PF, LF a FF) pre po
sádku sovietskych vôjsk v Jelšave dňa 24. 11. 1973.

Program bol hodnotný a trval pol druha hodiny. Po vystúpení na pozvanie soviet
skeho velenia delegácia univerzity na čele s prorektorom s. prof. PhDr. I. Bajcu- 
rom, CSc. (v zástúpení s. rek tora)  sa zúčastnila  na spoločnej večeri so zástupcami 
velenia sovietskych vôjsk v Jelšave. Hovorilo sa tu aj o možnostiach ďalšieho roz
víjania kontaktov. Ako prejav vďaky za vystúpenie našich študentov, sovietski sú 
druhovia odovzdali zástupcom našej delegácie pochvalné uznanie.

6. Usporiadanie 2. ročníka basketbalového tu rnaja  o „Putovný pohár MV ZCSSP 
V Košiciach“ pri príležitosti otvorenia Mesiaca priate ls tva . Turnaj sa konal v telo 
cvični UPJŠ v Košiciach v dňoch 9.—11. 11. 1973. Usporiadala ho právnická fakulta 
a katedra  telesnej výchovy. Na tu rnaji  sa zúčastnilo B družstiev, a to z právnic 
kých fakúlt Prahy, Bratislavy, Brna a Košíc, ďalej z Pedagogickej fakulty v Pre- 
šove a z košických fakúlt UPJŠ.

7. Slávnostná celouniverzitná akadémia pri príležitosti 30. výročia podpísania 
zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Českoslo
venskom a Sovietskym zväzom a ukončenia Mesiaca priateľstva spojená so spolo
čenským posedením dňa 11. 12. 1973 v Dome umenia v Košiciach.

Slávnostný prejav mal prorektor s. prof. Ing. M. Baran, CSc., kultúrny program 
poskytol PKO v Košiciach. Po slávnostnej časti bolo spoločenské posedenie s hud
bou. Ako hostia sa zúčastnili na tomto podujatí dvaja zástupcovia velenia soviet
skych vôjsk v Jelšave, zástupca KV KSS. KV ZČSSP a MV ZCSSP.

Okrem podujatí univerzitného charak te ru  v rámci Mesiaca priate ls tva  a osláv 
VOSR a výročia zmluvy so Sovietskym zväzom sa konal celý rad  podujatí na všet
kých fakultách  a rektoráte. Doc. RNDr. Ing. P. Kováč, CSc.

Mesiac priateľstva 
na PrF UPJŠ

Ing. Mikuláš 
Ordoš, 
predseda 
ZČSSP

Posledné plenárne za 
sadnutie  O V KSC a DV 
KSS zhodne konštatovali, 
že úlohy stanovené XIV. 
zjazdom KSČ sú  plnené 
vo všetkých oblastiach 
činnosti nášho spoločen
ského života, čo sa  p re 
javuje v ďalšom rozvoji 
nášho priemyslu, poľno
hospodárstva, vedy, kul
tú ry  a vzdelávania. Je to 
evidentný výraz správ 
nosti politiky KSč, ale i 
odraz rozvíjajúcej sa spo
lupráce a pomoci, ktorej 
sa  nám  dostáva od So
vietskeho zväzu.

V Mesiaci českosloven- 
sko-sovietskeho p r ia teľ 
stva, ktorý bol symbolic
ky vymedzený dvoma vý
znamnými historickými 
udalosťami — 56. výro
čím Veľkej októbrovej so
cialistickej revolúcie a 
30. výročím podpísania 
zmluvy o priateľstve, vzá
jomnej pomoci a povoj
novej spolupráci medzi 
ČSR a ZSSR — úsilie 
s traníckej organizácie, 
vedenia fakulty, odbočky 
ZČSSP a ostatných maso
vých organizácií bolo 
cieľavedome zam erané na 
objasňovanie zmyslu his
torických udalostí a ich 
súvislosti so súčasnými 
cieľmi ďalšieho rozvoja 
našej spoločnosti.

Na slávnostnom otvore
ní Mesiaca českosloven- 
sko-sovletskeho priateľ
stva pozornosť pedagógov, 
zamestnancov a poslu
cháčov právnickej fakul
ty bola zam eraná na več
ne živý odkaz Veľkej ok

tóbrovej revolúcie a trva 
lú platnosť leninského 
učenia pri budovaní so
cialistickej spoločnosti.

Vysoko si ceníme bese
dy s poslucháčmi o vý
zname československo-so- 
vietskeho priateľstva, kto
ré  usporiadal kabinet 
marxizmu-Ienlnizmu za 
spolupráce so SZM. Veľ
mi úspešným a hodnot
ným podujatím bola sú
ťaž organizovaná Miero
vou radou SZM „Soviet
sky zväz v boji proti im
perialistickej vojne“. SZM 
usporiadal pre I. a II. 
ročník našej fakulty  kvíz 
„Čo vieš o Sovietskom 
zväze“, ktorý bol spoje
ný so zábavou.

O medzinárodných vzťa
hoch vypočuli si poslu
cháči a  pedagogickí p ra 
covníci prednášku soviet
skeho hosťa doc. Kora- 
beľščikova zo Štátnej uni
verzity v Užhorode. Ve
denie fakulty  spolu so ZO 
KSS a ZČSSP zabezpečilo 
pre  poslucháčov III. roč 
níka  prednášky n a  témy 
svetonázorovej výchovy, 
ktoré odprednášal soviet
sky hosť doc. Graždan. 
Prednášky sa  s tre tl i  s 
veľkým záujmom u poslu
cháčov a rozšírili  ich po
znatky o živote soviet
skych ľudí a  o súčasných 
Ideologických a politic
kých svetových problé
moch.

Nezabudnuteľným zážit
kom pre poslucháčov I. 
ročníka bol zájazd na 
Dargov, Tokajík, Duklu, 
Svidník, kde odzneli bás

ne vďaky a položením 
vencov poslucháči vzdali 
hold padlým sovietskym 
a československým voja
kom v boji proti spoloč
nému nepriateľovi za n a 
še oslobodenie.

V priebehu Mesiaca 
priate ls tva  boli pre Práv
nickú fakultu  premietnu
té  v kine Partizán so
vietske filmy v pôvodnom 
znení. V krúžkoch ruské 
ho jazyka videli účastn í
ci krá tkom etrážne vedec- 
ko-populárne filmy zo ži
vota a budovania ZSSR 
tiež v ruskom  znení.

V rámci katedier sa 
uskutočnili odborno-poll- 
tické semináre pri príle 
žitosti 30. výročia podpí
sania  Zmluvy o priateľ
stve, vzájomnej pomoci 
a povojnovej spolupráci.

Právnická fakulta  zor
ganizovala 2. ročník  bas
ketbalového tu rna ja  o po
há r  MV ZČSSP, ktorý sa 
stane tradičným poduja
tím pre všetky fakulty 
našej univerzity.

Vyvrcholením Mesiaca 
p riate ls tva  bola slávnost
ná celofakultná schôdza 
pri príležitosti 30. výro
čia podpísania Zmluvy o 
priateľstve, vzájomnej po
moci a povojnovej spolu
práci. Vzájomné česko- 
slovensko-sovietske vzťa
hy sa neustále  rozvíjali a 
zdokonaľovali s  vývojom 
svetovej socialistickej 
sústavy. Ďalej bol vy
zdvihnutý význam zmlu
vy zo 6. mája 1970, kto
rá  tvorí pevný základ 
nášho medzinárodného 
postavenia a bezpečnosti. 
Slávnostný rámec celofa- 
kultnej schôdze spestril  
kultúrny program.

Mesiac priateľstva bol 
dôstojným rámcom a vy
vrcholením celoročnej 
p ráce  na Právnickej fa 
kulte  na  úseku in te rn a 
cionálnej výchovy.

Mesiac 

priateľstva 

na PF UPJŠ

Politicko-výchovná činnosť na Prírodo
vedeckej faku lte  UPJŠ smeruje k  rozvíja
niu a prehlbovaniu priateľstva so Soviet
skym  zväzom, prebieha sústavne, avšak 
najintenzívnejším  obdobím v tomto sme
re je Mesiac československo-sovietskeho  
priateľstva.

Už tradične sme začali Mesiac ČSSP 
slávnostným zhromaždením venovaným  
56. výročiu VOSR. Účastníci zhromažde
nia sa zúčastnili tiež na otvorení „Vý
stavky sovietskej literatúry“ v budove 
Rektorátu UP]$. Oboznámili sa tu s  naj
novšími dielami sovietskych autorov z 
oblasti vedeckej a odbornej literatúry.

Charakteris
tickým  spôso
bom pozdravi
lo 56. výročie  
VOSR vyše  
250 študentov  
PF, k e d  set 
zapojili do ce
lomestského  

„lampióno
vého sprievo
du“, počas 
ktorého skan
dovali heslá  

vyjadrujúce úctu k  bratskému sovietsKe- 
mu ľudu, obdiv nad jeho úspechmi do
siahnutými pod vedením KSSZ a želanie
nášho ľudu „So Sovietskym  zväzom na 
večné časy“.

V rámci ideovej a politickej výchovy  
uskutočnili sme viaceré prednášky a be
sedy. Spomenieme tu predovšetkým pred
nášky: Význam VOSR, 30. výročie zm lu 
vy o priateľstve, vzájomnej pomoci a po
vojnovej spolupráci medzi ZSSR a ČSSR,
5. december — Deň sovietskej ústavy, 
Cesty a výsledky  hospodárskej spoluprá
ce a socialistickej ekonom ickej integrá
cie č lenských štátov RVHP. Na pracovis
kách našej fa ku lty  odzneli viaceré pred
nášky odborného charakteru, prednesené  
pracovníkmi zo sesterských pracovísk v 
ZSSR:

Skupiny ZCSSP sa počas Mesiaca ČSSP 
zamerali predovšetkým na besedy, na ná
zornú agitáciu a propagáciu význam 
ných výročí, hospodárskych a vedecko- 
technlckých úspechov dosiahnutých v 
rámci spolupráce, ku ltúrnych a spolo
čenských podujatí. Uskutočnili prijíma
nie nových členov ZČSSP a zaznamenali  
prírastok nových predplatiteľov soviet
skej tlače. Záujem o kultúru oživilo vy 
stúpenie m ládežníckeho súboru „Darnlč- 
ka“ a Štátneho súboru „Berjozka".

Mesiac ČSSP ukončil sa celouniverzit- 
nou slávnostnou akadémiou, na ktorej sa 
zamestnanet našej faku lty  zúčastnili v 
hojnom počte. Považujeme ju za jedineč
nú príležitosí pre celouniverzitné stre t
nutie zamestnancov a študentov spolu so 
zástupcami sovietskych inštitúcií.

š tuden ti  zakončili Mesiac ČSSP kvízo 
vým večerom „Čo vieš o ZSSR“. Túto, 
dnes už tradičnú akciu pripravil Klub 
mladých priateľov ZSSR v spolupráci so 
SZM, ROH a vedením PF. Prestávky m e
dzi jednotlivými kolami kvízu boli v y 
p lnené melódiami ruských a ukrajin
ských ľudových plesní a ruskými verš- 
mt. Po kvíze pokračoval večer spolo
čenským  posedením pri reprodukovanej 
hudbe. Vltazom kvízu sa stalo družstvo  
kombinácie biológia— chémia. Bola to vy 
darená akcia, pochvalne sa o nej vyjad
ril aj prítomný zástupca MV ZČSSP.

Možno poznamenal, že Mesiac ČSSP na 
PF mal dôstojný priebeh. Zvláštnu akti
vitu vyvinuli študenti organizovaní v 
ZČSSP. 1 keď  hlavným nositeľom prevaž
ne ,f väčšiny akcií bola odbočka ZČSSP, 
významnou mierou sa na priebehu Me
siaca ČSSP podieľali tiež organizácie  
SZM, ROH a jednotlivé pracoviská PF.

Mesiac ČSSP prispel k  prehĺbeniu a 
upevneniu Internacionalizmu a českoslo
vensko-sovietskeho priateľstva a spolu
práce medzi učiteľmi, poslucháčmi a za
mestnancami našej fakulty.

RNDr. Pavol Vojtanlk, 
podpredseda ZO ZČSSP



26. novembra až 18. decembra 1973 
prebiehali v šiestich FO SZM na naše] 
univerzite fakultné konferencie.

Prvá konferencia sa konala na na j
mladšej fakulte, na  právnickej fakulte. 
26. novembra 1973 sa zišli v budove 
Osvetového strediska na Luniku I. dele 
gáti tejto FO SZM, aby od tohto škol
ského roku, už ako súčasť SZM na UPIS 
bilancovali svoju doterajšiu činnosť. Bi
lancia bola naozaj vefmi dobrá, veď v 
letnej aktivite  1973 bola Právnická fa 
ku lta  UPJŠ hodnotená ako najlepšia v 
rámci východoslovenských vysokých 
škôl. Za predsedu FV SZM bol znovu
zvolený s. J. Olej, poslucháč 3. ročníka. 
Aj keď právnická fakulta  ešte nie je do
budovaná, jej zväzáci ukázali, že aj za 
sfažených podmienok sú schopnf dobre 
pracovat a dosahovať výborné výsledky.

Na druhý deň konala sa fakultná  kon
ferencia na lekárskej fakulte. Delegáti 
tejto vyše 1300-čiennej organizácie sa 
zišli s pevným odhodlaním urýchlene 
odstrániť chyby minulosti a bez váhania 
vykročiť na cestu zlepšenia doterajšej 
práce. Fakultný výbor bol hodne omla
dený, novým predsedom sa stal s. Ma
rián Palinský, poslucháč 4. ročnfka. 
Funkcii sa ujali aj nové podpredsedníč
ky, K. Nemogová a M. Podprocká. Verí
me, že fakultnému výboru spolu s funk
cionármi desiatich ZO SZM sa podarí 
uskutočniť všetky svoje predsavzatia. 
Veď je to organizácia, k torá vytvorila 
v rámci Letnej aktivity v r. 1973 na 
UPJŠ najväčšiu hodnotu diela a bola vy
zdvihnutá na I. celoštátnej konferencii 
SZM v Prahe.

13. decembra 1973 bola VČS na Kated
re odbornej psychológie Filozofickej fa 
kulty  UPJŠ. Aj keď má táto základná 
organizácia len 150 členov SZM, môže 
smelo súťažiť s ovefa väčšími organizá-

Z výročných 
členských 
schôdzí FO SZM

ciami. Zväzáci chcú aj naďalej pokračo
vať v nastúpenej ceste. Do čela nového 
13-členného FV zvolili znova s. Jozefa 
Hospodára, poslucháča 3. ročníka.

Zväzáci na prírodovedeckej fakulte  
mali II. fakultnú konferenciu SZM 15. 
decembra 1973. Zúčastnili sa na nej aj 
hostia z vyšších zväzáckych orgánov — 
vedúci oddelenia vysokých škôl pri ÚV 
SZM Ing. Miroslav Štépán a predseda 
SÚV SZM a tajomník SÚV SZM Ing. Ján 
Husák. Aj keď sa konanie besied s člen
mi SZM a VČS v základných organizá
ciách oneskorilo pre nedostatky v orga
nizácii, fakultná  konferencia našla zvä- 
zákov pripravených p lniť nové úlohy. 
Veľkým prínosom na úseku ideovový- 
chovnej práce bola skutočnosť, že poli
tické vzdelávanie členov SZM navštevo
vali aj nezväzáci, čím sa prehlbil vplyv 
SZM na neorganizovaných študentov. Do 
práce v SZM sa podarilo zapojiť viac 
zamestnancov fakulty ako v minulosti a 
štyria z nich sú členmi nového 15-člen- 
ného FV. Za predsedu FV SZM bol zno
va zvolený Dušan Koščík, asistent k a 
tedry organickej chémie.

II. celofakultná konferencia SZM na 
Filozofickej fakulte  v Prešove uskutoč
n ila  sa 17. decembra 1973 v Dome ku l 
túry ROH. Zúčastnilo sa jej 305 delegá
tov a 30 hostí, medzi nimi aj podpred
seda SÚV SZM Ing. Ján Lipianský a 
predseda Krajskej Vysokoškolskej rady

Z ČINNOSTI ZO ZČSSP PRI PdF

Účinné formy práce
Ako každoročne aj v tomto študijnom roku v zimnom semestri stredobodom  

činnosti našej závodnej odbočky ZCSSP bol Mesiac priateľstva. Okrem n iekoľ
kých  celo fakultných akcií fažisko činnosti spočívalo v 13 úsekoch učiteľov a za
mestnancov faku lty  a v 6 úsekoch poslucháčov.

Oseky v svojej činnosti sa sústredili ším výročiam, ktoré sa viažu k Soviet-
na  osvedčené formy práce, ako sú k rá t 
ke informácie, besedy, večierky, výstav
ky, nástenné  noviny a pod. Krátke 10— 
15-minútové informácie po úsekoch 
slúžia, aby sa členstvo počas celého ro
ka dozvedelo zaujímavé a aktuálne no
vosti zo života ZSSR a pohotovo reago
valo na politicko-kultúrne a vedecko- 
populárne udalosti v krajine našich 
priatelov. Na besedy medzi učiteľov a 
poslucháčov najčastejšie  boli pozývaní 
sovietski učitelia  z Jelšavy alebo soviet
ski lektori, ktorf pôsobia na našej uni
verzite, alebo naši učitelia, ktorí v tom
to roku navštívili Sovietsky zväz. Jedna 
beseda bola orientovaná na 30. výročie 
uzavretia  Zmluvy medzi ČSR a ZSSR z 
r. 1943. Na túto tému odznela aj pred 
náška pre poslucháčov v ŠD.

Medzi účinné formy práce našich úse
kov pa tr ia  večierky a  výstavky. Večie
rok sovietskej poézie a piesne tradične 
organizuje úsek pri katedre  ruského a 
ukrajinského jazyka a literatúry. Ten 
istý úsek pripravil aj výstavku o výsled
koch 9. päťročnice ZSSR. So životom v 
ZSSR oboznámili a o úspechoch vedy 
hovorili k členom našej odbočky výstav
ky odbornej a politickej l iteratúry . O 
pracovných a družobných kontaktoch 
medzi našimi zväzákmi a sovietskymi 
komsomolcami názorne hovorila výstav
ka o letnej aktivite poslucháčov našej 
fakulty v Zakarpatskej oblasti USSR.

Účinným agitátorom a propagátorom 
úspechov ZSSR sú nástenné noviny. ZO 
ZČSSP pravidelne vydáva svoje nástenné 
noviny v dvoch hlavných budovách a 
úseky potom svoje noviny k významnej-

skemu zväzu a nášmu priateľstvu. Pre 
úseky, ktoré  si organizovali kolektívnu 
návštevu sovietskeho filmu, výbor od
bočky poskytol polovičnú úhradu  vstup
ného.

Tohtoročný Mesiac československo- 
sovietskeho priate ls tva  na  fakulte  u k á 
zal, že úseky na základe svojich kon
krétnych plánov činnosti sú schopné 
pripraviť a realizovať dobré a pôsobivé 
akcie. PhDr. V. Franko, CSc.,

podpredseda ZO ZČSSP

a tajomník Vsi. KV SZM Mikuláš Daňo. 
Zväzáci konštatovali, že sa zvýšil počet 
záujemcov o prácu v Pionierskej orga
nizácii SZM, v leninskom krúžku a v či
tateľských krúžkocb. Lektorský zbor 
SZM na fakulte  pomáha aj iným ZO SZM 
v Prešove. Príkladnú prácu na úseku zá
ujmovej činnosti vyvíja Divadielko poé
zie FO SZM, známe už aj mimo našej 
univerzity. Tak ako na iných fakultách, 
aj na FF budú musieť zväzáci venovať 
väčšiu pozornosť štúdiu. Do čela nového 
FV SZM bola zvolená Dana Škárová, po
slucháčka 4. ročníka.

Fakultné konferencie na  našej univer
zite zakončila 18. decembra 1973 peda
gogická fakulta. Medzi hosťami bol aj 
Ing. J. Lipianský a M. Daňo. Zväzáci 
tejto 1178-člennej organizácie chcú aj 
naďalej pokračovať v práci, ktorú začal 
doc. Lopata, Koreňová a Fertáčová. Let
nej aktivity v roku 1973 sa zúčastnilo 
519 poslucháčov, čo je najviac zo všet
kých fakúlt univerzity. Dobrú činnosť 
vyvíjal AMFO-klub a súbor Torysa. Pre
tože s. Fertáčová bola uvoľnená pre p rá 
cu v celoškolskom výbore SZM, novým 
predsedom FV sa stal Vladimír Varga, 
poslucháč 3. ročníka. Dúfame, že aj je
mu sa bude práca dariť.

VČS v základných organizáciách a fa 
kultné konferencie SZM na všetkých fa
kultách  univerzity ukázali, že za 3 ro 
ky existencie SZM sa naše fakultné or
ganizácie ideovo a organizačne upevnili.
V súčasnosti prechádzajú zo š tádia kvan
tity práce a bndovania našej organizácie 
do štádia kvality, k novým formám a 
metódam práce. Aj keď VČS a FK po
tvrdili rastúcu kvalitu našej práce, n e 
zakryli aj nedostatky, ktoré treba urých 
lene odstrániť. Celkove je vo faku lt 
ných výboroch aj vo výboroch základ
ných organizácií dosť veľká fluktuácia 
kádrov. Príčina tohto stavu je v nedo
statočnej výchove schopných vedúcich 
funkcionárov, ako aj v ich nie celkom 
správnom výbere. Tieto nedostatky 
treba  ihneď riešiť, pretože so stúpaním 
organizovanosti v Socialistickom zväze 
mládeže na našej univerzite z dnešných 
80 pere. na predpokladaných 99—100 
pere. v najbližších rokoch, budú úm er
ne stúpať aj nároky na schopnosti ve
dúcich funkcionárov. Pomerne značné 
rezervy sú aj v práci s prvými ročník 
mi, kde sme ešte nie dosť podchytili 
iniciatívu a schopnosti našich prvákov. 
Máme pred sebou ďalší rok zväzáckej 
práce, v ktorom musíme stavať na  všet
kom pozitívnom, čo sa v minulosti uro 
bilo a odstrániť všetky nedostatky, k to 
ré  nám prekážajú na ceste k  ďalším 
úspechom. Veríme, že za pomoci všet
kých zväzákov fakúlt, vedenia UPJŠ a 
CZV KSS sa nám to podarí.

MUDr. Štefan Kujaník,
predseda Prípravného
CV SZM na UPJŠ

Medzinárodné sympózium o vyučovaní dejepisu
Stalo sa tradíciou kaž

dé dva roky v  Inej so
cialistickej krajine uspo
radúval medzinárodné  
sympózium o vyučovaní 
dejepisu. V októbri tohto 
roku v poradí už piate 
medzinárodné sympózium  
konalo sa v druhej polo
vici októbra v Moskve a 
Leningrade. Okrem histo- 
rtkov-metodlkov z európ
skych socialistických kra 
jín prvýkrát sa zúčast
nili delegácie z  Mongol
skej ľudovej republiky a 
Kuby. Našu vlast zastupo
vali dve samostatné de le 
gácie za obe národné re 
publiky. Za SSR sa V. 
sympózia zúčastnili dvaja 
delegáti.

Prvé dva dni sympózia  
prebiehali v Moskve, kde  
sa rozoberala otázka: 
„Vyučovanie dejín socia
listickej a kom unistickej  
výstavby“, ku  ktorej hlav
né referáty predniesli J. 
A. Poľakov, člen-koreš- 
pondent AV ZSSR a aka
dem ik  N. P. Kuzin. Po
tom viac ako 20 delegátov  
prednieslo svoje referáty, 
ktoré sa zaoberali rôzny
mi stránkami vyučovania  
tohto obdobia, najmä špe
c ifickým i črtami výstav 
by socializmu v Jednotli
vých krajinách, riešením  
národnostných vztahov, 
ideovopolitickým využi
tím  dejepisného učiva, re
gionálnou problematikou,

využitím  odkazu V. I. Le
nina a straníckych doku 
mentov a pod. Pochope
niu referátov veľmi po- 
mohlt tézy, ktoré delegá
ti dostali pri prezencii v 
ruštine a nemčine. V pre
stávkach delegáti si moh
li prezrlet malú výstavku  
učebníc dejepisu a učeb
ných pomôcok, do ktorej  
prispela svojimi exponát
mi väčšina socialistických  
krajín. Zlaľ, naša republi
ka  nebola zastúpená žiad
nymi učebnými pomôcka
mi.

Ďalších pät dni V. sym 
pózium svoju prácu pre
nieslo do Leningradu  — 
ko lísky  VOSR. Tu sa ro- 
(Pokračovanie na 4. str.)
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zoberala druhá otázka: 
„Práca s dielami klasi
kov marxizmu-lenlnizmu, 
straníckymi dokumentmi, 
textom učebnice, písom
ným i a Inými prameňmi 
vo vyučovaní deleplsu“. 
Prvý deň sa pracovalo v 
pléne, kde hlavný refe
rát predniesol prof. H. 
Wermes z NDR. Potom 
počas dvoch dní pracova
li tri sekcie: sekcia  pre 
vyššie  ročníky (pre II. 
cyk lus) , sekcia pre stred
né ročníky (vyššie  roční
k y  ZDS) a sekcie pre vy 
užitie  audlo-vlzuálnych  
pomôcok pri práci s  his
torickým i dokum entm i a 
inými textmi.

Československí delegáti 
pracovali v sekcii pre 
vyššie ročníky, kde si vy 
počuli referáty význam
ných sovietskych historl- 
kov-metodikov (P. V. Go- 
ra, N. G. Darji, A. T. Kin-

kuľkin , F. P. Korovkln a 
t.) ako aj historikov-me- 
todlkov z ostatných so
cialistických krajín (P. 
Szebenyt, J. Rulka, N. Po- 
pova, G. Gongor a t.). V 
tejto sekcii vystúpila  aj 
väčšina československých  
delegátov, medzi nimi aj 
autor tohto príspevku na 
tém u „Využitie tlačených  
textov vo vyučovaní naj
novších československých  
dejín v  9. ročníku ZDS“. 
Ukázal som na m etodiku  
práce s prejavmi K. Gott- 
walda z  februára 1948 a 
na možnosti využitia  do
kum entu  Ov KSČ „Pouče
nie z krízového vývoja v 
strane a spoločnosti po 
XIII. zjazde KSČ“.

Záverečné zasadnutie  
zhodnotilo prácu v pléne  
a v sekciách a prijalo 
rozhodnutie, že budúce 
VI. sympózium sa bude 
konat v Poľskej ľudovo
demokratickej republike.

Súčastou V. sympózia  
bola návšteva škôl a kul- 
túrno-hlstorlckých pamia
tok  v  oboch mestách. 
Československí delegáti 
navštívili 51. strednú ško 
lu v Leningrade, kde sa 
zúčastnili vyučovania de
jepisu v 10. ročníku a 
prezreli si školu. V Mos
kve sl delegáti prezreli 
večernú Moskvu a boli na 
jednom koncerte v  Palá
ci zjazdov, v Leningrade  
pamätihodnosti revolučné
ho Leningradu, najmä 
Smoľnyj a Z im ný palác s 
Ermitážou.

Všetci slovenskí a čes
k í  delegáti odniesli si z 
tohto sympózia veľm i cen
né vedecké  a praktické  
poznatky, ako aj bohaté 
spoločenskokultúrne doj
my, ktoré budú uplatňo- 
vat vo vedeckej a peda- 
goglcko-výchovnej práci.

PhDr. V. Franko, CSc.

Z POBYTU SOVIETSKYCH VYSOKOŠKOLÁKOV V ČSSR

Po zaujímavej trase
V rámci dražobných stykov medzi Štátnou univerzitou v Užhorode a UPJŠ 

uskutočnila  sa tohto roku prvýkrát výmenná Letná aktivita  medzi poslu
cháčmi užhorodskej univerzity a Pedagogickej fakulty v Prešove. Na prvé s t re t 
nutie  vo Vyšnom Nemeckom prišli okrem predstaviteľov Štátnej univerzity v 
Užhorode i Členovia oblastného výboru Komsomolu.

Na slávnostnom otvorení Letnej aktivity bol prítomný prodekan PdF doc. dr. 
A. StreCko a vedúci brigády odb. asistent A. Macko z katedry pedagogiky a 
psychológie. 25-čIenná skupina „Družba“ pracovala tr i  týždne na výstavbe vleč- 
ky do Drevokombinátu „Šariš“. Svoj plán práce splnila  na 128,8 percenta.

Napriek tomu, že výstavba uvedeného závodu je iba v začiatkoch, vedenie 
strediska s porozumením a  ochotou vychádzalo brigádnikom v ústrety, a to n ie 
len pri materiálnom zabezpečovaní hladkého priebehu brigády, ale aj pri usku
točňovaní kultúrnej Časti programu. Treba osobitne vyzdvihnúť, že vedúci stav
by Ing. Káboš a m ajster M. Dzurila akceptovali všetky požiadavky vedúceho bri 
gády a k brigádnikom mali dobrý vzfah. Osobitne treba oceniť i tú  skutočnosť 
že okrem plnenia zmluvných záväzkov PS—STAS 01 v Prešove prispela sumou 
takm er 13 000 Kčs (okrem zárobku) na dve exkurzie brigádnikov.

Prvá z nich sa uskutočnila  po t rase  Prešov — Bardejov — Bardejovské Kú
pele — Svidník — Dukla — Tokajik — Domaša — Prešov. Na uvedenej trase  
sovietski vysokoškoláci navštívili Múzeum vo Svidníku a Prírodné múzeum na 
Dukle, kde mali možnosť hovoriť s priamym účastníkom Karpatsko-duklianskej 
operácie mjr. Mikitkom. Veľmi dojímavé bolo aj stre tnu tie  sovietskych študen
tov s účastníkom partizánskeho hnutia  a svedkom popravy 32 obetí fašizmu v 
Tokajíku s. Medvedzom. K pomníkom bojovníkov fašizmn vo Svidníku, na  Dukle 
a v Tokajíku položili poslucháči z družobnej univerzity kytice kvetov n a  znak 
úcty a vďaky.

Druhá obsahovo rozsiahlejšia exkurzia sa  uskutočnila v poslednom týždni po
bytu sovietskych vysokoškolákov u nás, a to po trase: Prešov — Košice —
Uhorná — Krásna Hôrka — Betliar — Dobšinská ľadová jaskyňa — Nemecká — 
Banská Bystrica — Kremnička — Sliač — Kováčová — Bratislava — Brno — 
Praha — Hradec Králové — Olomouc — Žilina — Martin — Lipt. Mikuláš — 
Podbanské — Štrbské Pleso — Tatranská Lomnica — Levoča — Prešov. Podľa 
vyjadrenia samotných brigádnikov obidve tieto akcie (ako aj celý rad ďalších 
podujatí) boli tak  po s tránke  výchovnej, ako aj kultúrno-poznávacej veľmi bo
ha té  a užitočné. Ich cieľom bolo priblížiť sovietskym študentom našu revoluč
nú minulosť, krásy  našej vlasti a budovateľské úspechy nášho ľudu. Okrem toho 
sa sovietski vysokoškoláci oboznámili s pamätihodnosťami Prešova a pod vede
ním vedúceho brigády odb. as. A. Macka navštívili všetky väčšie závody v Pre 
šove a v jeho kolí. Pri návšteve Východoslovenských pekární, ZVL, Odevných zá 
vodov kpt. I. Nálepku, ZPA, Východoslovenských mraziarní, pivovaru „Šariš“ a 
Frucony v Sabinove poslncháči zo Štátnej univerzity v Užhorode mali možnosť 
hovoriť s pracujúcimi a s predstaviteľmi masovo-politických organizácii. Veľmi 
srdečné a užitočné boli s tre tnu tia  sovietskych vysokoškolákov s predstaviteľmi 
KZUP-n a so zväzákmi z Pozemných stavieb — STAS 02.

O svojom pobyte v ČSSR a dojmoch z jednotlivých podujatí hovorili b rigádni
ci v ukrajinskom rozhlase a  napísali články do novin. Napokon aj Českosloven
ská televízia — štúdio Košice ocenilo prácu sovietskych študentov pri  výstavbe 
Drevokombinátu „Šariš“ , pričom vysoko vyzdvihlo výmenné brigády posluchá
čov vysokých škfil ako konkrétny prík lad  internacionálnych vzťahov medzi m lá 
dežou.

Výmenná letná brigáda medzi poslucháčmi PdF v Prešove a Štátnej univerzity 
v Užhorode splnila  svoje poslanie. Zásluhou náležitej pozornosti ZO KSS, štábu 
brigád FO SZM, ako aj pričinením vedúceho brigády jej celkový priebeh a vý
sledky v mnohých smeroch prevýšili naše očakávanie. Teraz pfljde o to, aby sa 
získané poznatky a  skúsenosti v nasledujúcom období primerane využili. A. M.

Čitateľská 
beseda 

o Svete 
socializmu 
a Týždenníku 
aktualít

Výbor ZČSSP pri Pedagogickej faku l
te v Prešove usporiadal č ita te lskú bese
du o Svete socializmu a Týždenníku ak 
tualít. Beseda sa uskutočnila  22. XI. 1973 
v rámci Mesiaca ČSSP. Týždenník ak 
tualít  na  nej zastupoval Jurlj Sugrin a 
Svet socializmu Milan Rajský.

Na besede 
sa zúčastnilo 
vyše 110 po
slucháčov pe
dagogickej a 
filozofickej 
fakulty. Nies
la sa vo vef- 
mi dobrom, 
bezprostred 
nom ovzduší. 
Odpovede obi
dvoch zástup
cov redakcií 
vyvolali živý 
dialóg medzi 

účastníkmi besedy a predsedníckym sto
lom a cieloch a zámeroch časopisov, o 
obsahovej stránke jednotlivých rubrík  a 
samotnej úprave. Prešovskí vysokoško
láci sa dožadovali viacej materiálov o 
živote sovietskej mládeže, o prenášaní 
skúseností z práce sovietskeho Komso
molu, o živote mládeže ostatných socia
listických krajín.

Redaktori diskutujúcim priblížili mož
nosti časopisov a  informovali ich o per
spektívach obidvoch časopisov.

V družne sa vyvíjajúcej diskusii „pad
li“ všetky zábrany. V príjemnej atmos
fére sa táto  beseda ukázala velmi pod
netnou najmä pre vysokoškolákov. Zís
kala  ich sympatie pre obidva časopisy 
a  poskytla aj podnety pre prácu redak 
cií. Na Pedagogickej fakulte  sa  takáto 
beseda uskutočnila  prvýkrát, medzi 
jej poslucháčmi zanechala hlbokú odo
zvu. Doc. Ján JurCo

Gratulujeme 
súdruhovi Valiskovi

Dňa 16. októbra 1973 obhajoval PhDr. 
Juraj Vallska, CSc., pracovník Katedry  
západných filológií FF UPjŠ v Prešove, 
pred oponentskou radou a za prítom
nosti členov KZF svoju ukončenú vedec
kovýskum nú úlohu F 11/7 „Die deutschen  
Mundarten der Oberzlps. Eine dialekto- 
graphische und phonologlsche Unter- 
suchung m lt 20 Sprachkarten“. 17. októb
ra sa riešiteľ na základe tejto práce ha
bilitoval.

Rozborom hláskoslovla v 29 obciach 
horného Sptša v diachronickom l syn- 
chronlckom pláne stanovil, že sa tu vy 
sky tu je  12 rôznych fonologtckých systé 
mov, a teda aj 12 nárečí, ktoré sú si 
veľm i blízke. Je to v nem eckej dlalek- 
tológii nová metóda výskumu.

Vo vše tkých  jazykových rovinách boli 
objavené úplne nové tvary, ktoré sa 
mohli vyvinút iba pod vplyvom slovan
ského jazykového okolia; najzreteľnejšle  
sa tento  vplyv prejavuje v lexike. Práca 
obsahuje aj štatistické vyjadrenie zastú
penia slavlzmov v nem eckých nárečiach 
jednotlivých obcí a kartografické spra
covanie najpozoruhodnejších jazykových  
javov.

Práca prináša ucelený obraz o nemec
kých  nárečiach horného Spiša v posled
nej fáze  ich existencie, keď  pod vply 
vom jazykového okolia dochádza k  de
štrukcii. Je to štádium, k eď  po nem ecky  
hovoriace obyvateľstvo Sptša prechádza  
od nemecko-slovenského blllngvallzmu k  
slovenskému monolingvalizmu. Niektoré  
závery práce majú zrejme všeobecnú 
platnost. Výsledky  sa môžu využlt  v teo 
retickej lingvistike, v dlalektológll vô
bec a v dlalektológll germánskej a slo
venskej zvlášf.

Súdruhovi Valiskovi gratulujeme k  do
siahnutiu vedeckej hodnosti a v jeho 
ďalšej pedagogickej a vedeckovýskum
nej práci mu želáme veľa úspechov.

Mária Papsonová



Výstava 
olejomalieb 
Júliusa Mušku

V novembri tohto roku 
vystavoval v Galérii výtvar
ného umenia v Prešove svo-

Júlia 
Novodomcová

J. Muška Slnečnice vo váze 
olejomaľba, preglejka.

je olejomaľby zaslúžilý uči
teľ Július Muška, docent Ka
tedry výtvarnej výchovy Pe
dagogickej fakulty UPJŠ. Bo
la to jeho štvrtá samostat
n á  výstava po výstave kres
bových a grafických diel v 
rolku 1962 a pasteloch v ro
ku 1967 a  1968. Vystavený 
súbor vyše 70 diel predsta
voval logický názorový vý
voj od vstupu doc. J. Mušku 
na umeleckú dráhu  až po

súčasný výtvarný prejav. 
Prechádzal nim od impreslv- 
neho záznamu skutočnosti 
k osobitejšiemu pojatiu a 
hlbšiemu pretaveniu doj
mov, poznatkov, ktoré sd vy
nucujú čoraz väčšiu zrako
vú a  myšlienkovú spolu
účasť vnlmatela.

Figurálne kompozície, zá
tišia, krajiny sú výpoveďou
o človeku, prostredí a  živo
te našej spoločnosti, odrá
žajú kladný pomer 'k vlasti, 
k výtvorom ľudských rúk a 
umu. Sú naplnené humanis
tickými ideami dneška 1 mi
nulosti.

Umelec a pedagóg doc. J. 
Muška spája vo svojich die
lach neobyčajnú citlivosť, 
trpezlivosť, svedomitosť, obe
tavosť s hlbokým estetickým 
cítením a umeleckým pozna
ním. Svojou cieľavedomou 
výtvarnou činnosťou sa pri
pája k aiktívnemu súčasné
mu umeleckému prúdu a po
dieľa sa na výchove a socia
listickom uvedomovaní n a 
šich občanov. Želáme Si, aby 
jeho ďalšie tvorivé činy n a 
čierali do života našej sípo- 
ločnosti čo najhlbšie a vy
jadrovali tak veľkú bohatosť 
ľudských myšlienok, pred 
stáv a pocitov.

Júlia Novodom cová

I

J. Muška: Moje mesto, olejomaľba, plátno 1973

Zaslúžilý súbor piesní a tancov 
Ukrajinskej SSR

DARNlCANKA na nasej univerzite
V rám ci tohtoročného Me

s iaca  československ o-sov iet-  
sk eh o priateľstva zavíta l do  
Č eskoslovenska prvý raz Za
slúž ilý  súbor p iesn í a tan 
cov Ukrajinskej SSR — Dar- 
ničanka z Kyjeva. 14. no
vem bra 1973 vystúpil pre 
poslu ch áčov  našej U niverzi
ty  v Dom e um enia.

Súbor vzn ikol pred 10-imi 
rokmi s  cierom  propagovať 
íreč itý  ukrajinský folk lór.  
U m eleckým  vedúcim  súboru  
je Kim Jefim ovič Vasilenko,  
zaslúž ilý  um elec  USSR, k to 
rý je zároveň vedúcim  Ka
tedry choreografie  kyjev 
sk éh o Štátneho kultúrneho  
inštitútu . Súbor sa m ôže po-

NÁŠ JUBILANT
(Dokončenie z 1. str.)

1933 habilitoval na Lekárskej 
faku lte  KU v Bratislave. Po 
okupácii Košíc v roku 1939 
odišiel do Martina, kde bol od 
roku 1940 rtadttelom nemocni
ce. Tu ho zastihlo a/ Sloven
ské  národné povstanie, na k to 
rom sa aktívne zúčastnil.

V roku 1946 bol menovaný  
za profesora chirurgie a  vrátil 
sa opát do Košíc, kde sa stal 
primárom chirurgického a uro
logického oddelenia a zároveň 
aI riaditeľom š tá tnej nemocni
ce. Pre jeho mimoriadne orga
nizačné schopnosti, ktoré  
osvedčil pri zabezpečovaní 
riadneho chodu a rozvíjaní 
Štátnej nemocnice v  Koši
ciach, bol poverený riadením  
všetkých prípravných prác spo
jených so založením lekárskej  
fa ku lty  v Košiciach. Je priam  
symbolické, že  krásne životné  
jubileum prof. MUDr. Jána Kňa-

zovického spadá do obdobia 
25. výročia založenia Lekárskej 
fa ku lty  UPJŠ, pri zrode ktorej 
stál jubilant ako jej prvý de 
kan. S jeho menom budú na
vždy späté roky tvrdej, ale zá
služnej práce pri kladení zá
kladov k lin ických  i teoretic
kých  ústavov LF UPJŠ.

Z veľkého počtu vedeckých  
prác jubilanta treba poukázal 
aspoň na práce vychádzajúce  
zo štúdia m ottlity  gastrolntesti- 
nálneho traktu, na jeho prie
kopnícku prácu v oblasti n ie 
k torých anglograflckých me
tód  a na pôvodné práce, v
ktorých zhrnul svoje bohaté 
poznatky  z liečenia vredovej
choroby.

Ako vysokoško lský  profesor
a vedúci katedry chirurgie, na 
čele k torej stál až do roku
1965, sa významne podieľal na 
výchove vyše 2000 lekárov, z 
ktorých dnes ve ľký  počet pô

sobí na chirurgických oddele
niach predovšetkým  vo Výcho
doslovenskom kraji. Kto by 
však dnes mohol vyčíslit, k o ľ 
kým  pacientom zachránil ži
vot a vrátil zdravie?

Celá naša spoločnost sl v y 
soko váži obetavú a záslužnú  
prácu jubilanta. DOkazom to 
ho sú početné vyznamenania, 
najmä Rad práce, k to rý  mu 
udelil prezident republiky prt 
20. výročí založenia LF UPJŠ 
a Zlatá medaila UPJŠ, ktorú  
mu udelil rektor UPJŠ aka
dem ik V. Hajko prt 25. výro
čí založenia LF UPJŠ.

Prof. MUDr. J. Kňazovlcké- 
mu, k torý  je prvým nositeľom  
medaily LF UPJŠ, a  k torý  je 
ešte vždy skvelým  operatérom  
a diagnostikom, blahoželáme k  
jeho krásnemu životném u ju
bileu a prajeme mu do ďal
ších rokov stále pevné zdravte 
a mnoho radosti z  dobre vyko 
nanej práce.

chváliť piatim i zlatým i m e
dailam i zo všezväzových, 
resp. m edzinárodných fe s t i 
v a lov  a  čestným  uznaním  
N ajvyššieho sov ietu  USSR. 
G spešne rep rezentoval v  Poľ
sku, NDR, Rakúsku, Talian
sku a  Fínsku.

V ystúpenia súboru Darni- 
čanka sa stre tlo  s  veľkým  
ohlasom  u poslu ch áčov  a  
učiteľov našej un iverzity  a 
zanech alo  v  každom  účast
n íkovi to h to  vydareného  
kultúrneho podujatia h lb o 
ký um elecký  dojem . V m ene  
Univerzity P. J. Šafárika po 
vystúpení poďakoval v ed e 
niu súboru prodekan práv
nickej faku lty  doc. JUDr. J. 
Suchoža, CSc. Naši posluchá
č i ako prejav vďaky odo
vzdali sovietskym  um elcom  
kvetinový k ôš a krištáľovú  
vázu. Po vystúpení sa  naši 
hostia  zúčastn ili na priateľ
skom  posedení v  ŠD, po k to 
rom  navštív ili koncert sku
piny „Consilium  m edicum “ z 
LF. S lávnostná prípitky pred
n iesli doc. JUDr. M. Štefano- 
vič, CSc., dekan  právnickej 
faku lty  a  vedúci tajom ník  
MV ZČSSP v  K ošiciach s. 
Z. Zuna. Družobná p osed e 
n ie  sa  n ie s lo  v  priateľskej 
atm osfére, však  neďaleko  
K yjeva je Ovruč — m iesto, 
kde sp olu  so  sovietskym i 
partizánm i bojoval a  padol 
kapitán Ján Nálepka.

Verím e, že  s i  naši hostia  
o dn iesli z  pobytu na našej  
univerzite  krásne spom ien 
ky a  nadviazali nové  pria
teľstvá. Prísľub ď alších  ná
v štev  naznačuje z in ten zívne 
n ie  družobných stykov.

MUDr. Ľudovít J u r  g a,
odb. asistent



Letná aktivita poslucháčov UPJŠ
(VÝPIS ZO SPRÁVY O PRIEBEHU LETNEJ AKTIVITY V ROKU 1973, KTORÁ BOLA PREROKOVANÁ V KOLÉGIU 
REKTORA DŇA 16. 11 1973)

Letná aktivita poslucháčov  je dôležitou zložkou  systém u kom unistic 
kej výchovy.

Pomáha vytvárať u poslucháčov  správny vzťah k tvorbe m ateriálnych  
hodnôt, úctu k fyzickej práci, upevňuje sp ojen ie  Školy so ž ivotom  a sú 
ča sn e  prispieva k p lnen iu  národohospodárskych  úloh.

V ychádzajúc z uvedeného riad iace orgány univerzity, fakú lt a SZM v e 
novali tohoročnej príprave Letnej aktivity veľkú pozornosť. Oproti pred 
chádzajúcim  rokom  sa výrazne z lep š ila  i spolupráca so  štábom  brigád  
pri Vsí. KV SZM.

ny majetok Lipany, Pozemné stavby 
Prešov, Stredočeská Fruta Mochov pri

Výsledkom snaženia orgánov uni
verzity, fakúlt a SZM bolo to, že le t
ných brigád sa zúčastnilo 1436 poslu
cháčov, ktorí odpracovali 187 013 hod. 
Spoločenská hodnota nimi vytvorené
ho diela činí viac ako 6 mil. Kčs. 
Najväčší priemerný zárobok dosiahli 
poslucháči právnickej fakulty, a to 
1333 Kčs. Kladne treba hodnotiť tú 
skutočnosť, že zo získanej odmeny za 
prácu odviedli poslucháči jednotlivých 
fakúlt (okrem právnickej fakulty) 
21 849 Kčs na Fond solidarity.

Počas Letnej aktivity poslucháči fa
kúlt UPJŠ pracovali na rôznych pra 
coviskách. Spomeňme aspoň tie, kde 
pracovalo najviac študentov: Hutné 
stavby Košice, Frukona Trebišov, Vše- 
športový areál Košice, Štátny seme
nársky majetok Veľká Lomnica, Štát
ny majetoik Lipany, Pozemné stavby

Z prvého zasadania VR 

na Právnickej fakulte 

UPJŠ
(D o k o n čen ie  z 1. s tr .)  

níckeho vedeckého seminára o úlohách 
vedy o štá te  a práve, konaného v máji 
1973 v Prahe.

Právnická fakulta  má poslanie ideolo
gickej školy, pripravuje kvalifikované 
právnické kádre  pre socialistický štát, 
pre socialistický spoločenský život.

V diskusii vystúpili všetci členovia 
Vedeckej rady. Bol v nej vyjadrený pl
ný súhlas so zámermi, ktoré novozria
dená fakulta  vytýčila. Hlavnú pozornosť 
upriamili na  kádrové dobudovanie fa 
kulty, na  ideologickú, vedeckú, pedago
gickú, činnosť a na prestavbu právnic 
kého štúdia. ]UDr. Zdeno Kordík, CSc.

Prešov, Stredočeská Fruta Mochov pri 
Prahe, Stredočeská konzervárne Su- 
lejovice a Štátny majetok Lovosice.

Novinkou tohtoročnej Letnej aktivity 
boli medzinárodné výmenné brigády. 
Na našich pracoviskách pracovalo 25 
študentov z družobnej Užhorodskej 
univerzity (na výstavbe Drevokombi
nátu Šariš v Prešove) a 15 z BĽR 
(ŠSM V. Lomnica). Obdobné počty po
slucháčov PdF pracovalo v ZSSR a 
BĽR.

Obsah politicko-výchovnej činnosti, 
ktorá sa uskutočňovala formou pred
nášok, besied, večerov otázok a odpo
vedí, bol zameraný na tieto okruhy 
problémov:
1. Závery ideologických plén ÚV KSČ 
a ÚV KSS z roku 1972, informácie o 
júlových plénach ÚV KSC a ÚV KSS
o výchove mladej generácie a jej p rí
prave pre prácu a život vo vyspelej 
socialistickej spoločnosti.
2. Realizácia mierového programu 
prijatého na XXIV. zjazde KSSZ a

Blahoželáme čarničiarom
K mnohým úspechom, ktoré dosiah

li naši členovia kultúrnej časti čes
koslovenskej delegácie na X. sveto
vom festivale mládeže a študentstva v 
Berlíne, patrí aj udelenie titulu lau
reáta speváckemu triu folklórneho sú 
boru Carnica. O získanie tohto hrdé
ho titulu 'pričinili sa aj Gabriela Kač- 
marová a Anna Kokindová, poslu
cháčky PdF UPJŠ. Titul laureáta X. 
svetového festivalu mládeže a štu
dentstva získala tiež ľudová hudba 
Čarnice, ktorej vedúcim je odborný 
asistent František Slavkovský z ka
tedry hudobnej výchovy PdF.

K dosiahnutým úspechom im srdeč
ne blahoželáme. —T. L.—

problémy súčasnej medzinárodnej si
tuácie.
3. Úlohy SZM po I. zjazde a vysoko
školskej konferencii, X. svetový festi
val mládeže a študentstva, tradície 
vysokoškolských brigád.

Na zabezpečovaní uvedených besied 
sa aktívne a v značnej miere podieíali 
učitelia jednotlivých fakúlt a Ústavu 
marxizmu-leninizmu UPJŠ.

Medzi politicko-výchovné akcie 
treba počítať aj návštevy pamätných 
miest a historických pamiatok. Mnohí 
brigádnici navštívili Duklu, Dargov, 
Terezin a iné pamätné miesta. V 
augustových turnusoch sa uskutočnili 
besedy s priamymi účastníkmi SNP. 
Významnou akciou bol 2. ročník „Behu 
vdaky“ z Kalinova do Banskej Bystri
ce. Ďalšieho ročníka mali by sa zú
častniť i poslucháči košických fakúlt, 
aby táto významná akcia bola vskutku 
celouniverzitnou záležitosťou.

Temer každá brigádnická skupina 
vydávala nástenné noviny, ktoré živo 
reagovali na každodenné problémy. 
Zabezpečoval sa prehlad tlače. Niekto
ré skupiny nadviazali kontakty s mlá
dežníckymi novinami, rozhlasom a 
televíziou.

Rozmanitá a mnohotvárna bola kul- 
túrno-zábavná činnosť. V spolupráci 
so zväzáckymi organizáciami na pra
covisku poriadali sa kultúrne večier
ky, zájazdy, spoločná návšteva kultúr
nych podujatí, účasť na brigádnickom 
festivale vo V. Tatrách, večery poézie, 
diskotéky, tanečné večierky, kvízy a 
podobne.

Veľmi bohatú kultúrno-poznávaciu 
činnosť vyvíjala brigáda študentov 
Užhorodskej štátnej univerzity. Vo 
voľnom čase pomerne široko rozvíjala 
športovo-brannú činnosť. Uskutočňo
vali sa futbalové stretnutia, turnaje vo 
volejbale, bedmintone, ľahkoatletic- 
kých disciplínach, výstup na Rysy a 
iné turistické pochody.

Celkove priebeh Letnej aktivity 
treba hodnotiť pozitívne. Uskutočnila 
sa na vyššej úrovni, ako v minulých 
rokoch. Je to výsledok nielen pre
myslenejšieho prístupu zväzáckych 
orgánov k príprave a organizácii bri
gád, ale i zvýšenej starostlivosti orgá
nov univerzity i fakúlt o túto čin
nosť.

Na záver Letnej aktivity v mene 
rektora UPJŠ prijal PhDr. Ivan Baj- 
eura CSc., prorektor UPJŠ 20 najlep
ších organizátorov a brigádnikov z 
jednotlivých fakúlt. Ivan Pisák

Sam i -  sebe
Po výzve FO SZM na Prírodovedeckej 

fakulte  UPJŠ k všetkým fakultným o r 
ganizáciám SZM v Košiciach, 307 poslu
cháčov II.—V. ročníka PF odpracovalo 
dňa 17. 11. 1973 2216 hodín pre televíz
na  súťaž „Sami sebe“.

Po dohode s podpredsedom ObNV — 
Staré Mesto kpt. B. Čitbajom posluchá
či brigádovali na týchto pracoviskách: 
Všešportový areál VSS, Botanická zá 
hrada, park na Moyzesovej ulici, nám. 
MMM, sad gen. Petrova, park  na Moy
zesovej ulici a námestie Februárového 
víťazstva.

NAŠI JUBILANTI
V poslednom štvrťroku 1973 oslávili svoje významné životné jubileá:

z F F:
— prof. PhDr. Ľudovít N o v á k ,  DrSc., člen katedry slovenského jazyka 

a literatúry, ktorý sa dožil 65 rokov,
— doc. PhDr. Ján H v o z d í k ,  vedúci katedry odbornej psychológie, oslávil 

svoje päťdesiate piate narodeniny,
— doc. PhDr. Pavol B u n g a n i č, člen katedry ukrajinského jazyka a lite

ratúry, dožil sa 55 rokov,
z LF:
— prof. MUDr. Eugen K u n š t á d t ,  DrSc., prednosta kliniky rádiobiolôgie 

a nukleárnej medicíny, slávil svoj e šesťdesiatiny,
— doc. MUDr. Rastislav P o  s p í š i 1,CSc., vedúci katedry hygieny a epi

demiológie, dožil sa 50 rokov,
z rektorátu:
— JUDr. Karol A s c h e n s c h w a n d t n e r ,  vedúci oddelenia investičnej 

výstavby, slávil svoje päťdesiate piate narodeniny.
Všetkým jubilantom želáme do ich dalšieho života veľa zdravia, duševnej

sviežosti a  hodne pracovných úspechov.



BRANNA VÝCHOVA NEODDELITEĽNÁ SOČASÍ KOMUNISTICKEJ VÝCHOVY
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky dňa 27. júna 197? 

schválilo zákon o brannej výchove, hlavným cieľom ktorého je dosiahnuť, aby kaž
dý československý občan cítil vysokú zodpovednosť za osud svojej socialistickej 
vlasti, aby bol vždy pripravený postaviť sa na jej obranu a obetavo bojovať za jej 
slobodu a nezávislosť, za víťazstvo komunizmu v naSej vlasti. Aj XIV. zjazd KSČ 
vysoko vyzdvihuje význam brannej výchovy so zreteľom na vývin súčasného tried
ne rozdeleného sveta a so zreteľom na skutočnosť, že žijeme celkom na hranici im 
perialistického sveta. Z toho vyplýva nutnosť, aby sme spolu s našimi socialistický
mi spojencami, s ktorými sme spojení Varšavskou zmluvou, boli pripravení na 
obranu národnej a štátnej nezávislosti, na obranu socializmu v národnom i medzi
národnom meradle. Táto zjazdová direktíva je konkretizovaná a podrobne rozpra
covaná v dokumente Predsedníctva Ov KSC „Jednotný systém brannej výchovy  
obyvateľstva ČSSR“, ktorý spolu so zjazdovými dokumentmi tvorí základný mate
riál pre usmerňovanie a uskutočňovanie brannej výchovy.

P lnen ie  ú loh brannej v ý 
chovy  v  šk o lách  má sa  d o 
siahnuť tým, že sa branná  
výchova  ako neoddeliteľná  
súčasť kom unistickej v ý ch o 
vy  dostane  do c e lé h o  proce 
su  výchovnej a  vzdelávacej  
práce školy, do jednotlivých  
predm etov, do režim u školy
i do záujm ovej i m im oškol
skej činnosti. Takto ch áp a 
ná a uskutočňovaná branná  
výchova zahrňuje v sebe  
zložku m orálnu i politickú, 
odborno-technickú, te lový 
chovnú a psycholog ickú ,

pričom  dom inujúce postave
n ie  m edzi tým ito zložkam i  
má z ložka m orálna a poli
tická, spočívajúca na vý 
hradne soc ia list ick ých  tr ied 
nych princípoch . Ide o vyš
šiu  kvalitu  chápania pojmu  
obrany soc ia listickej vlasti, 
v ktorej je obsiahnutý i po
c it zodpovednosti za víťaz
stvo svetového so c ia lis t ick é 
ho systém u nad systém om  
kap italistickým  — nad im
perializm om . To vyžaduje, 
aby každý vysokoškolský  
učiteľ rozpoznal a v  svojej

práci správne uplatňoval 
branné a vojenské  aspekty. 
Význam ným  prostriedkom  
pre rea lizáciu  m orálnych a 
politických  c ieľov  brannej 
výchovy je šp ec iá ln y  pred
met branná výchova, najmä  
jeho ideovopolitický, sp o lo 
čen skovedn ý tem atický ce 
lok  — náuka o  obrane so
c ia listickej v lasti, ucelený  
m arxisticko-leninský výklad  
m edzinárodných vzťahov, zá 
kladných otázok vojny a ar
mády, vojenskej politiky

Medzi Študentskými umeleckými te lesa 
mi našiel si pevné miesto už a] diev
čenský zbor PdF, ktorý diriguje doc. J. 
Kosťuk.

Rozširujeme materiálno-technickfl základnú UPJŠ
Za najvýznamnejšiu udalosť 

roku 1973 pre našu školu po
važujeme začatie  výstavby „A“ 
bloku teoretických ústavov 
LF. Ide o prvú stavbu z cel
kového súboru školskej časti 
výstavby Fakultnej nemocnice 
a LF UPJŠ.

V tejto stavbe s nákladom 
asi 194 mll. Kčs je zahrnu tá  
väčšina pracovísk teoretického 
základu lekárskeho štúdia a 
n iektoré  pracoviská fakultnej 
nemocnice. Potešitelné je, že 
jej realizácia plánovaná na 
roky 1973—1978 je zabezpeče
ná  ako záväzná úloha š tá tn e 
ho plánu.

Pre d ruhú stavbu školskej 
časti fakultnej nemocnice sa v 
súčasnosti zabezpečuje projek 
tová príprava tak, aby sa 
mohlo začať s jej výstavbou 
na  začiatku ďalšej päťročnice.

V roku 1972 bol dokončený 
a daný do užívania ubytovací 
100-lÔžkový objekt Učebno-re- 
kreačného strediska UPJŠ na 
Zemplínskej šírave a v decem
bri 1973 bola dokončená lode
nica, takže prakticky toto s tre 
disko Je dobudované.

Vo výstavbe Edičného s t re 

diska UPJŠ v Košiciach sa v 
roku 1973 pokračovalo menej 
úspešne, takže došlo k niekol- 
komesačnému sklzu. Jej do
končenie očakávame v augus
te  1974.

Na prírodovedeckej fakulte  
mal byť v novembri 1973 od
skúšaný a daný do užívania 
počítač Tesla 270 s nákladom 
okolo 22 mll. Kčs, žial dodá
vateľ svoj záväzok nesplnil a 
presunul ho do konca prvého 
štv rťroka  1974.

Nedostatok výukových a ad 
ministratívnych priestorov r ie 
šili sme aj tým spôsobom, že 
pre školu sme získali 2 obyt
né  budovy v Košiciach a Jed
nu v Prešove a potom sme 
pristúpili  k ich rekonštrukcii.
V Prešove rekonštrukciou sa 
z ískali priestory  pre katedru  
slovenského jazyka a v Koši
ciach pre ka tedru  cudzích ja 
zykov a dokončuje sa rekon
š trukc ia  pre  rek torá tne  odbo
ry.

V roku 1974 bude pokračo
vať výstavba Pretlakovej špor
tovej haly a ih rísk  v Prešove 
a pripravujeme začatie vý
stavby nového objektu pri

Študentskom domove v Koši
ciach a ústredných garáží v 
Košiciach. Nový objekt pri ŠD 
v Košiciach má slúžiť katedre  
telesnej výchovy, čím sa uvol- 
ní 100 lôžok pre ŠD.

V projektovej príprave sú 
klúčové stavby, a to: výukové 
objekty Pedagogickej a Filozo
fickej fakulty v Prešove s ná 
kladom asi 122 mll. Kčs, roz
š írenie Prírodovedeckej fakul
ty v Košiciach s nákladom 
okolo 23 mll. Kčs a nový ŠD 
700-lÔžkový v Košiciach. Prvé 
dve sú v pokročilom stave 
projektového riešenia a p ri 
pravujú sa so zámerom na ich 
zaradenie do výstavby ešte v 
tejto päťročnici.

V roku 1973 sa  obohatil fond 
strojov a zariadení o 8 123 000 
Kčs, z toho pre vedeckový
skumnú základňu o 5 409 000 
korún.

Výpočet toho čo sa urobilo
i čo sa plánuje pre najbližšie 
obdobie nie je pochopiteľne 
vyčerpávajúci. Išlo nám o to, 
aby sme načrtl i  hrubý rámec 
investičnej politiky UPJŠ.

JUDr. K. Aschenschwandtner

KSČ a branného systém u  
ČSSR.

V štud. roku 1973/74 na  
Pedagogickej faku lte  UPjŠ 
bol utvorený kabinet bran
nej výchovy pri katedre te 
lesnej výchovy pod vedením  
odb. asisten ta  Mariána Voj- 
číka, ktorý zabezpečuje  vy 
učovanie v  novovytvorenej 
študijnej kom binácii Tv-Bv 
v I. ročníku. V letnom  se 
m estri 1972/1973 bola zabez
pečená výuka všeobecnej  
brannej výchovy v  treťom  
ročníku PdF a FF, vrátane  
absolvovania týždenných  
branných kurzov v  teréne (v  
septem bri 1973), uk onče 
ných k lasifikovaným  zápoč 
tom. Vďaka starostlivosti d e 
kanátu PdF i porozum eniu  
zo strany vojensk ých  z lo 
ž iek  a Zväzarmu v Prešove  
vytvorili sa m ateriálne a 
tech n ick é  podm ienky pre  
ich  úspešný priebeh.

V tom to študijnom  roku sa  
p oslucháči I. roč. Tv-Bv pod 
vedením  odb. asist. Milana 
Maľaka aktívne zapájajú do 
záujmovej a m im oškolskej  
činnosti v  streleckom  a tu 
ristickom  krúžku a  v  letnom  
sem estri si založia ZO Zväz
armu a ČSČK pri PdF.

Pri príležitosti 78. narode
nín prezidenta  ČSSR, ar
m ádneho generá la  Ludvíka  
Svobodu usporiadal kabinet 
Bv koncom  novem bra kul
túrny večer  pod názvom  „Z 
Buzuluku do Prahy“ pre po
slu ch á čo v  obidvoch prešov
ských  fakú lt za účasti vý 
znam ných predstaviteľov od
boja — priam ych účastn íkov  
bojových akcií 1. č esk o slo 
vensk éh o  arm ádneho zboru  
v ZSSR s. P erečinského, doc. 
V ološčuka a  s. Lazorčáka, 
ktorí svojim i vystúpeniam i v 
besede  priblížili poslu ch á 
čom  udalosti oslobodzova
c ieho boja nášho ľudu v 
druhej svetovej vojne, ako 
bol boj za o slo b o d en ie  Ky
jeva, K arpatsko-duklianska  
operácia , najmä boj o kótu  
534, vyrozprávali svoje  osob 
né zážitky a spom ienky na  
s. Ludvíka Svobodu. V d e 
cem bri 1973 sa  uskutočn í zá 
jazd „Po stop ách  význam 
ných bojovníkov za s lo b o 
d u “, a to  do Sm ižian, rodis
ka kpt. Nálepku, a  do ž ilin 
sk éh o  m úzea učiteľov-odbo- 
járov. V rám ci osláv  30. vý 
ročia  SNP plánujem e v  spo
lupráci so ZO SZPB pri PdF 
a FF i ďalšie význam né po
dujatia, o ktorých budem e  
inform ovať našu v ysok ošk o l
skú obec v  ď alších č ís lach.

Ing. Dimitrij Kriško 
KBv pri PdF



DESAŤ ROKOV ČINNOSTI TJ SLÁVIA UNIVERZITA

Významná funkcia
Telesná výchova svojou všestrannou a komplexnou účinnosťou a rozsa

hom má v živote socialistickej spoločnosti stále významnejšiu funkciu. XIV. 
zjazd KSČ venoval vo svojich základných dokumentoch mimoriadnu pozor
nosť otázkam rozvoja telesnej výchovy a jej podielu na výchove človeka 
socialistickej spoločnosti.

Socialistický systém telesnej výchovy má sprístupňovať telesnú výchovu 
čo najširším vrstvám obyvateľstva, predovšetkým mládeži. Telesná výchova 
má byť nevyhnutnou súčasťou socialistického životného štýlu. Jej poslaním 
a cieľom je prispieť k rozvíjaniu fyzickej zdatnosti ľudu, pripravovať ho na 
prácu a ochranu vlasti, spolupôsobiť pri výchove mládeže a pracujúcich k 
socialistickému vlastenectvu, pomáhať upevňovať bratskú jednotu našich 
národov v duchu proletárskeho internacionalizmu a takto sa podielať na 
budovaní výspelej socialistickej spoločnosti.

Dňa 13. decembra 1973 slávila TJ Slávia Univerzita Košice 10. ročné jubi
leum. Na slávnostnej konferencii bilancovala svoju činnosť za uplynulé 
obdobie. Bola to milá slávnosť, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia nadria
dených orgánov SZVŠ, ČSZTV, vedenia Univerzity P. J. Šafárika, straníc
kych i spoločenských organizácii UPJŠ a funkcionári košických TJ.

Činnosť TJ za uplynulých 10 rokov 
bola zameraná na rozvoj masovej, vý
konnostnej a v posledných rokoch 
pohybovo-rekreačnej telesnej výchovy 
medzi Študentmi, zamestnancami i 
pracujúcimi mesta Košíc.

Na rozvoji telesnej výchovy a športu 
v TJ Univerzita Košice majú podiel 
stranícke i spoločenské organizácie 
lekárskej, prírodovedeckej a právnic
kej fakulty, ako aj vedenie Univerzity 
P. J. Šafárika, ktorá po stránke ma
teriálnej ale i koncepčnej pomáhali 
riešif vzniknuté problémy.

Funkcionári výboru TJ, oddielov a

odborov za uplynulé obdobie vynalo
žili veta námahy pri prekonávaní rôz
nych prekážok v plnení náročných 
úloh na všetkých úsekoch činnosti. 
Vynaložené úsilie nebolo márne. Do
kazujú to výsledky práce v oddieloch 
i umiestnenie družstiev v súťažiach. 
Hádzanári bojovali v II. lige a umiest
nili sa na 3. mieste. Basketbalisti po
stúpili do SNL a tenisti už druhý rok 
úspešne reprezentovali UPJŠ v SNL. 
Aj ostatné oddiely, volejbalový, šacho
vý, lyžiarsky a ich družstvá dobre 
reprezentovali TJ vo svojich súťažiach.

Z nesúťažiacich oddielov a odborov

veľmi dobrú činnosť vyvíjali odbor 
turistiky a horolezecký.

Na úseku rozvoja pohybovo-rekreač
nej telesnej výchovy medzi pracujú
cimi ženami mesta Košíc veľmi pros
pešnú prácu vykonáva oddiel džez- 
gymnastiky, ktorého cvičenia navšte
vuje vyše 300 žien.

S podobným zámerom pre 6 — 12 
-ročné deti plánuje svoju činnosť 
lyžiarsky oddiel. Ale i ďalšie oddiely, 
a to tenisový, volejbalový, basketba
lový a vodácky v spolupráci so stred
nými školami zamerali sa na prácu 
s mládežou, ako to načrtol IV. zjazd 
ČSZTV.

Funkcionári oddielov a tréneri vo 
svojej výchovnej práci plne si uvedo
mujú význam politiky našej strany a 
štátu a politicko-výchovnú prácu kla
dú na predné miesto. Rozpracované 
závery XIV. zjazdu KSČ TJ plní kon
krétnou prácou, všetky oddiely sa za
pojili do súťaže o „Vzorný kolektív 
ČSZTV“ a TJ o „Vzornú TJ“. Tri oddie
ly  — džezgymnastiky, turistický a * 
horolezecký — sú už nositeľmi týchto  
titulov. Ostatné oddiely splnili pod
mienky a čakajú na udelenie titulov.

Slávne výročia, ako VOSR, SNP, 
oslobodenie Československa Soviet
skou armádou, narodenie V. I. Lenina, 
MDŽ, ale i ďalšie sú zahrnuté v plá
noch TJ a oddielov a na ich počesť 
sa konajú pravidelné Športové podu
jatia, niektoré za účasti športovcov zo 
socialistických krajín, hlavne zo ŠU 
v Užhorode.

Kladne treba hodnotiť brigádnickú 
činnosť členov TJ, ktorí pri výstavbe 
vlastných telovýchovných objektov, 
ako aj pri výstavbe 1/5A odpracovali 
tisíce hodín. Za túto prácu bola TJ 
odmenená orgánmi ČSZTV.

Pri hodnotení práce TJ Slávia Uni 
verzita za jej 10 ročné obdobie treba 
vysloviť uznanie všetkým  dobrovoľným 
funkcionárom, trénerom i športovcom, 
ktorí rozšírili dobré meno UPJŠ. 
Zvláštneho uznania si zasluhuje odb. 
as. František Borodáč, ktorý plných  
10 rokov vykonával funkciu tajomníka 
TJ.

Záverom treba konštatovať, že do
terajšie výsledky rozvoja telesnej vý 
chovy a športu na Univerzite P. J. Ša
fárika sú pozitívne. Júlové zasadnutie 
OV KSČ a KSS ako aj IV. zjazd 
ČSZTV vytýčili ďalšie konkrétne úlohy 
pri výchove mladého pokolenia a jeho 
príprave pre prácu a život v rozvinu
tej socialistickej spoločnosti. Bude 
záležať od všetkých funkcionárov i 
trénerov, aby tieto úlohy na úseku 
telesnej výchovy našli konkrétnu for
mu v každodennej práci pri výchove 
mládeže, aby zjazdové heslo „Roz
vojom telesnej výchovy a prácou pre 
vlasť, za socialistickú výchovu člo
veka“ stalo sa reálnym cieľom kaž
dého z nás.

František Tomčík, odb. asist.
KTV na UPJŠ

Prehľadná tabuľka rozvoja TJ Slávia Univerzita od jej založenia

Rok
členov posluch. zamestnl.

Počet

žiakov oddielov
odborov

súťažiac.
družstiev

1964 184 160 24 —. 6 2
1965! 264 212 37 15 8 3
1966 365 233 66 66 10 9
1967 411 251 92 68 9 8
1968 353 200 62 91 8 8
1969 230 138 52 40 7 6
1970 255 141 21 63 8 6
1971 289 200 59 27 7 8
19721 4ia 300 97 15 7 9
1973' 502 333 115 54 9 13

Stav členov v jednotlivých oddieloch a odboroch

Poslucháči Zamestnanci Žiaci

Turistika 85 7 _
Vodná turistika 14, 11 12
Džezgymnastika 95 10 —
Horolezectvo 33 171 —
ZTV — 23
Tenis 8 24 7
Šach 24 1 _!
Lyžovanie 16 5 -
Basketbal 27 13 20
Volejbal 31 4 15

Spolu: 333 115 54
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