
fakulta UPJŠ 

oslávila svoje 

jubileum

24. septembra t. r. bola v priestoroch 
študovne marxizmu-leninlzmu v Prešove 
otvorená výstava 25 rokov Pedagogickej 
fakulty  UPJŠ. V ten istý deň konala sa 
v zasadacej sieni OOR slávnostná č len 
ská schôdza ZO ROH. Dekan PdF, spolu 
s predsedom ZV ROH a ZO KSS, odo
vzdal pri príležitosti 30. výročia SNP po
zdravné lis ty  učiteľom, ktorí sa zúčast
nili protifašistického odboja, ďalej me- 
n  , - i / daily fakulty,
Pedagogička Mamé a

9  ^  čestné uzna
nia tým pra

covníkom, 
ktorí sa za
slúžili o roz

voj jubilujúcej 
fakulty.

25. a 26. 
septembra k o 

nala sa v PKO vedecká konferencia fta 
tému Osobnost učiteľa základnej školy, 
na ktorej odzneli referáty účastníkov z 
viacerých pedagogických fakúlt v ČSSR 
t v zahraničí.

Oslavy štvrístoročného trvania PdF vy 
vrcholili na slávnostnom zhromaždení 
27. septembra v estrádnej sále DK ROH 
v Prešove. Slávnostný prejav na ňom 
predniesol dekan PdF UPJŠ doc. RNDr. 
]án Dorko, CSc. Naznačil v  ňom vývi
nové etapy a tendencie vysokoškolského  
vzdelávania učiteľov základných škôl na 

(Pokračovanie na str. 3.)

Podujatia aa počesť 
30. výročia SNP

Na počesť 30. výročia SNP uspor ia 
dala Univerzita P. J. Šafárika, ]e] fa 
kulty, resp. katedry  vyše 20 vedec
kých a ideologických konferencii, 
sympózií, sem inárov celoštátneho, ce
loslovenského, . univerzitného alebo 
fakultného charak te ru . O n iektorých 
sm e už písali. Z ďalších uvedieme tie 
najvýznamnejšie:

1.—3. sep tem bra  1974 sa uskutočn i
la v priestoroch  KPÚ v Prešove k o n 
ferencia  „Historický význam SNP a 
jeho odkaz dnešku“, organizátorom 
ktorej bol ÚML. Na konferencii od 
znelo 18 referá tov  a  koreferátov , v 
ktorých bol osvetlený his torický vý
znam SNP, jeho jednotlivé aspekty  i 
odkaz dnešku. Konferencia sa u sku 
točnila  na  dobrej ideovo-odbornej 
úrovni a zúčastnilo  sa jej viac ako 
130 učitelov, h lavne z PdF a FF 
UPJŠ.

Filozofická" fakulta  UPJŠ bola h lav 
ným organizátorom  významnej konfe 
rencie „Výchova robotníckej mláde
že“, ktore j sa zúčastnili pracovníci

(Pokračovanie na  str. 2.)
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00 NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU
V tmu t ii školskom roku vstupuje Univerzita P. J. Šafárika do jubilujúceho, 

pätnásteho roku svojho trvania. Aj keď obdobie existencie našej univerzity nie 
je možné porovnávať s ostatnými starými u n i v e r z i t a m i  v našej republike, ktoré 
počítajú svoj vek na stáročia, predsa ak posudzujeme význam, ktorý naša škola 
má pre výchovu mladej socialistickej inteligencie, je naše postavenie celkom rov
noprávne. 15-ročné jubileum je preto pre nás všetkých vhodnou príležitosťou, 
aby sme sa s pocitom uspokojenia pozreli na dobre vykonanú prácu, ale aby 
sme tiež s vysokou mierou zodpovednosti pristupovali k zvyšujúcim sa úlohám, 
ktoré nás čakajú v  budúcnosti.

V tomto roku sme si spo
lu so všetkými pracujúcimi 
v naše] vlasti pripomínali 
a pripomíname 30. výročie 
Slovenského národného po
vstania, ktorého oslavy na 
našej škole vyvrcholili v 
septembri a otvorili záro
veň prípravu osláv 30. vý
ročia oslobodenia našej 
vlasti Sovietskou armádou. 
Týmto dvom udalostiam 
patrí  v našich novodobých 
dejinách miesto najvýznam
nejšie a naše  lS-ročné ju
bileum symbolicky sprítom
ňuje ich odkaz, pretože bez 
nich by nebolo ani n až e j 
socialistickej prítomnosti, 
ani našej socialistickej ško
ly. Súčasne nás odkaz tých 
to udalostí morálne zavä
zuje k tomu, aby sme v še t 
ci, každý podía svojich 
možností, prispievali k p re 
hlbovaniu socialistického 
charakteru  našej univerzi- 
1y. Pre tento ciel sme dote
raz urobili vela, je to  však 
aj naďalej naša najvýznam
nejšia úloha.

Úlohy výstavby rozvinu
tej socialistickej spoločnos

ti, k to ré  sú obsahom pro
gramu XIV. zjazdu našej 
strany, ikladú stále vyššie 
nároky na každého z nás, 
nároky odborné, politické a

t
CSc., rektor UPJŠ 
Prof. Ing. Michal Baran,

Ideologické. Musíme vytvá
rať podmienky pre to, aby 
závery, ktoré pred nás XIV. 
zjazd KSČ vytýčil ako na
še každodenné pracovné 
povinnosti, boli realizované 
v celej činnosti našej uni
verzity.

Uznesenia plenárnych za
sadnutí ÚV KSČ a ÚV KSS

Účastníci IV. celoštátnej konferencie o magnetizme pred PF UPJŠ.

z júna minulého roku a z 
mája tohto roku sú pre nás
dobrým vodidlom 1 záväz
nou smernicou pri plnení 
výchovnojvzdelávacích i ve- 
decko-výskumných úloh.

Ako vyplýva z hlavných 
úloh UPJŠ na šk. rok 
1974/75, svoiu pozornosť bu
deme naďalej venovať pre
dovšetkým celkovému skva
litňovaniu komunistickej 
výchovy, aby našu školu o- 
púšťali n ielen odborne vy
spelí, ale v rovnakej miere 
aj politicky a ideologicky 
angažovaní a iniciatívni bu
dovatelia socialistickej spo
ločnosti.

Nemenej závažné úlohy 
nás očakávajú aj na o s ta t 
ných úsekoch našej činnos
ti. Kolektív pedagogicko-ve- 
deokých pracovníkov našej 
univerzity predstavuje vel- 
ml významnú vedec'ko-vý- 
skumnú kapacitu v '  rámci 
celej našej republiky. V sú 
vislosti s realizáciou záve
rov máiových olén ÚV KSČ 
a ÚV KSS v odbore vedy a 

vedeckotechnického rozvoja 
musíme sa sústrediť na no
vé formy, k toré prinesú 
zefektívnenie celého vý
skumného procesu na uni
verzite, prehĺbia využíva
nie vedeckovýskumných ka 
pacít a  v neposlednom 
rade zvýšia účinnosť a 
dopad výskumnej činnosti 
v Je| praktickej realizácii 
pndla skutočných spoločen
ských záverov a potrieb.

Potreba ďalšieho zvýraz
nenia procesu zefektívňo- 
vania výuky na našej uni
verzite je ďalšou, nie me
nej významnou úlohou, kto-

(Pokračovanie na  str .  2.)



Podujatia na počesť 30.
(Dokončenie zo str. 1.)

ČSAV, SAV, Ostáva odborného škol
stva v Prahe a Bratislave, zástupco
via vysokých škôl, školských odborov 
KNV a ONV, učitelia, m a js tr i  odbor
ného výcviku z mnohých výchovných 
zariaden í z celej ČSSR. Konferencia 
prispela  k rozpracovaniu  úloh vytý
čených júlovými p lénam i OV KSČ a 
ÚV KSS o výchove mladej generácie  a 
jej p r íp rave  p re  život v rozvinutej so
cialistickej spoločnosti.

4.—6. sep tem bra  1974 konala  sa 
IV. celoštátna konferencia o magne
tizme. Podujatie usporiadala  P rírodo
vedecká fakulta  UPJŠ v spolupráci s 
Ústavom experim entálnej fyziky SAV a 
košickou pobočkou JČSMF. Na kon 
ferencii sa zúčastnilo  celkom 98 od
borníkov z fyzikálnych pracovísk v 
ČSSR i v zahraničí, a to zo ZSSR, 
MĽR, PER, NDR a Francúzska.

Náplňou program u konferencie  bo
li jednak  súborné referáty , v k torých 
pozvaní re fe ren ti  podali p rehľad  o 
najdôležitejších výsledkoch, dosiahnu
tých v odbore m agnetizm u na sveto
vých pracoviskách a jednak  krá tke  
zdelenia o pôvodných vedeckých vý
sledkoch. Do program u bola zaradená  
aj diskusia o formulácii čiastkových 
úloh hlavnej úlohy š tá tneho  p lánu  vý
skum u v odbore m agnetizmu v r. 
1976—1980, a  p reh l iadka  laboratórií 
Katedry experim entálnej fyziky UPJŠ 
a Oddelenia m agnetizm u ÚF SAV. Cel
kom bolo p rednesených  53 referátov.

IV. ce loštátna konferencia  o m ag 
netizme dobre splnila svoje poslanie. 
Umožnila účastníkom urobiť si p re 
hľad  o súčasnom stave m agnetizm u v 
ČSSR a získať užitočné podnety pre  
ďalší rozvoj tohto  vedného odboru.

Východoslovenská pobočka Sloven
skej biologickej spoločnosti p r i SAV 
a biofyzikálna sekcia Slovenskej le 
kárskej spoločnosti z iniciatívy K ated
ry všeobecnej biológie PF UPJŠ uspo
riadali dňa  25. 9. 1974 slávnostný se 
minár k problematike biologických 
účinkov kontinuálneho ožarovania, 
k to rá  je r iešená v rám ci spolupráce 
Interkozm os a RVHP.

V úvodnom slove prof. MUDr. M. 
Praslička, DrSc. zhrnul výsledky do 
s iahnuté  v te jto oblasti za predošlých 
15 rokov. Mnohé z týchto výsledkov 
boli publikované v m edzinárodných 
časopisoch a vyvolali ohlas vo sveto 
vej lite ra tú re . V nasledujúcich  10 r e 
ferá toch  predniesli svoje najnovšie 
experim entálne výsledky pracovníci 
obidvoch ka ted ie r  biológie PF.

V dňacli 25.—26. 9. 1974 sa u sku 
točnila vedecká konferencia  na tému: 
„Osobnosť učiteľa základnej školy“.
Jej organizátorom  bola Pedagogická 
fakulta  UPJŠ a zúčastnili sa  jej zá 
stupcovia pedagogických pracovníkov 
z celej ČSSR a MĽR.

Na počesť 30. výročia SNP sa usku 
točnili i ďalšie významné vedecko- 
odborné podujatia . Na PF celosloven
ský sem inár o geofyzikálnych in te r 
pre tačných  m etódach, na  LF XXXIV. 
fyziologické dni, celoštátne sympó
zium o artérioskleróze, celoštátna ne- 
frologická konferencia, kardiologické 
dni, dvojdňový sem inár detských le 
károv. V rám ci týchto odborných po 
duja tí  sa pravidelne úvodná časť ve
novala odkazu SNP a účasti zdravot
níkov v SNP.

V procese p ríp rav  a p r iebehu osláv 
30. výročia SNP sa veľký dôraz k lá 
dol na podsta tné  p reh lben ie  a z in ten 
zívnenie politickovýchovnej činnosti, 
na  celkové skvalitnenie výchovno-

výročia SNP
vyučovacieho procesu. Na dosiahnutie  
týchto cieľov sa na  úrovni univerz i
ty, fakúlt, spoločenských organizácii, 
vo vyučovacom procese i mimo neho, 
na pôde SD uskutočnilo  množstvo a k 
cií. Sústredím e sa len na ich celkovú 
charak teris tiku .

— Na všetkých faku ltách  sa uskutoč
nili slávnostné akadém ie, resp. za 
sadnutia  VR, na k torých  odzneli 
prejavy o historickom význam SNP 
a jeho revolučných trad íc iách . Na 
dôstojnej úrovni p rebehla  i celo- 
univerz itná  akadémia, k to rá  sa ko 
na la  30. 9. 1974 v Dome odborov 
v Prešove.

— Na počesť SNP sa konali zasadnu 
tia  ka ted ier s obsahovým zam era 
ním na  SNP a jeho výchovným vy
užitím v príslušnom  odbore, s b i
lancovaním úspechov, k toré  sme 
za 30 rokov slobodného života do
siahli.

— Pre poslucháčov jednotlivých roč 
níkov a odborov sa  organizovali 
prednášky  o priebehu a význame 
SNP, uskutočnil sa značný počet 
besied s priamym i účastníkm i SNP 
a protifašis tického odboja. S dob
rým ohlasom sa s tre tli  besedy so 
študentam i našich  učiteľov — 
účastníkov SNP. Prednášky  a be 
sedy o SNP tvorili organ ickú  n á 
p lň plánov p ráce  pedagogických 
vedúcich ročníkov a skupín.

— Prednášky a besedy o SNP, s t r e t 
nutia  s priamymi účastn íkm i tvori
li významnú náplň  politickový
chovnej činnosti počas letnej ak t i 
vity študentov, le tných a zimných 
výcvikových kurzov.

— Na všetkých faku ltách  prebehol 
kvíz „Čo vieš o SNP“ spojený s 
umeleckým programom.

— Fakulty  UPJŠ v spolupráci s ROH 
a SZM organizovali exkurzie na 
pam ätné  m iesta SNP a tu r is t ické  
pochody po partizánskych  chod 
níčkoch. Exkurzie boli často sp re 
vádzané výkladmi zo s trany p r ia 
mych účastníkov SNP.

— Významným podujatím  v rám ci 
osláv 30. výročia SNP bol III. roč 
ník „Behu vďaky“ poslucháčov 
UPJŠ z prvej oslobodenej obce Ka- 
linova do cen tra  SNP B. Bystrice. 
Kladne treba  hodnotiť skutočnosť,

že III. ročníka „Behu vďaky“ sa 
zúčastnili p rvýkrá t  poslucháči 
všetkých fakúlt UPJŠ, že tá to  akcia 
m ala  skutočne celouniverzitný 
charak te r.

30. výročie SNP značne prispelo k 
intenzívnejšiemu rozvoju masovo- 
politickej p ráce  na  fakultách, v ŠD 
a rek to rá tnych  pracoviskách. Význam 
SNP bol približovaný názornou ag i tá 
ciou, vydávaním násteniek, fo tom ontá
ží, osobitných panelov, výzdobou a 
pod. Názorná agitácia m ala  vo väčši
ne prípadov dobrú  ideovo-estetickú 
úroveň a aktívne prispievala  k vytvá
ran iu  priaznivej politickej atmosféry.

Prof. PhDr. Ivan Bajcura, CSc.

  ......
(Dokončenie zo str. 1.)

r á  pred nami stojí. Musí sa 
premietnuť do prednášok, 
seminárov a  cvičení, a to 
nielen v prístupe učiteľa, 
ktorého odborná, pedago
gická a ideovo-politická ú- 
roveň musí byť v našich 
podmienkach samozrejmá, 
ale aj v postupe študentov, 
ktorých aktívny a zodpo
vedný prístup k vlastnému 
štúdiu je základným pred
pokladom pre úspešné za
vŕšenie tohto procesu. V 
tomto smere očakávame, že 
nám vo zvýšenej miere po
môže predovšetkým Socia- 
Iitlcký zväz mládeže, kto
rého vplyv na  túto oblasť 
musí zohrať významnú úlo
hu. Zo strany vedenia uni
verzity budeme vytvárať 
všetky podmienky pre to, 
aby proces zefektívňovania 
výchovno-vzdelávacej 'čin
nosti sa prehlboval predo
všetkým v smere m oderni
zácie obsahu výuky, obsa
hovej prestavby štúdia na

niektorých fakultách  a  o d 
boroch univerzity, moder
nizáciou didaktickej tech 
niky a vytváraním a po
stupným zlepšovaním mate- 
riálno-technických a o rga 
nizačných podmienok pre

Do nového 
školského 

roku
štúdium. Osobitnú pozor
nosť budeme venovať aj u- 
bytovaniu a  životu poslu
cháčov v študentských do
movoch.

Pri vstupe do nového 
školského roka využívam 
tú to  príležitosť k tomu, aby 
som prostredníctvom nášho 
univerzitného časopisu vy 
jadril svoje presvedčenie, 
že v duchu záverov s t ra 

níckych orgánov, v spolu
práci so všetkými spolo
čenskými organizáciami na 
univerzite, všetky úlohy, 
ktoré nás  v tomto a v n a 
sledujúcich rokoch čakajú, 
splníme. Čakajú nás nema
lé a náročné úlohy, kto
rých realizácia si vyžiadala 
mnoho síl a energie. Máme 
však všetky predpoklady k 
tomu, aby sme si vytvorili 
vhodnú pracovnú atmosféru 
pre ešte výraznejšie úspe
chy na poli pre nás  všet
kých najvýznamnejšom — 
na poli výchovy mladej so
cialistickej generácie.

Pri príležitosti otvorenia 
nového školského roku na 
Univerzite P. J. Šafárika by 
som chcel všetkým pracov
níkom i poslucháčom zaže
lať mnoho pevného zdravia 
a pracovných úspechov v 
našom spoločnom a zodpo
vednom diele.

Prof. Ing. Michal Baran, 
CSc., rektor UPJŠ



významného jubileaNa prahu
V novembri tohto roku si naša uni

verzita pripomenie 15. výročie svojho 
založenia. Je to obdobie, keď celá na
ša vlasť oslavuje slávne tridsiate vý
ročie takých významných udalostí v 
našich dejinách ako je Slovenské ná
rodné povstanie a Karpatsko-dukel- 
ská operácia. Je to zároveň obdobie, 
v ktorom si sídlo našej univerzity Ko
šice pripomenie 30. výročie svojho 
oslobodenia a o niekoľko mesiacov aj 
30. výročie Košického vládneho pro
gramu. Možno teda povedať, že 15. vý
ročie založenia našej univerzity pria
mo a symbolicky zapadá do spomína
ných slávnych výročí celého nášho 
pracujúceho ľudu, našich národov a 
národností. Veď slávny odkaz Sloven
ského národného povstania, domáce
ho a zahraničného odboja vyjadrený 
v Košickom vládnom programe a rea
lizované hlavne po Februárovom ví
ťazstve v roku 1948 sa začal odrážať 
aj v rozvoji predtým najzaostalejšie- 
ho kraja — východného Slovenska.

A tak už v roku 1945 bola v Koši-

(Zo slávnostného prejavu dekana PdF 
UPJŠ doc. Jána Dorku)

Pedagogická fakulta na východnom 
Slovensku bola založená vládnym naria
dením z 24. mája 1949 ako pobočka Pe
dagogickej fakulty SU v Bratislave. S
výukou sa začalo v škol. roku 1949/50. 
Kolektív pracovníkov sa  začal formovať 
zo skúsených učiteľov stredných škôl. 
Popri nitíh pôsobili na fakulte  aj exter
ní učitelia z košických vysokých škôl. 
ktorí sa zároveň veľmi aktívne podie 
ľali na budovaní základných organizač 
ných jednotiek pedagogickej činnosti. 
Prvé počiatky budovania fakulty, ako aj 
jej ďalší rozvoj sú, späté s menami už 
nebohých vysokoškolských pedagógov; 
prof. F. Jurgu, doc. M. Sufránka a doc. 
J. Vavru.

Obdobie po vzniku vysokoškolskej uči
teľskej prípravky na východnom Slo
vensku možno charakterizovať ako ini
ciatívny nástup  na  plnenie jej základ 
nej úlohy — odstrániť vysokú nekvalifi- 
kovanosť učiteľov na  slovenských a u- 
krajinských školách tohto regiónu, p re 
to popri internom štúdiu rozbehlo sa na 
plno aj štúdium učiteľov popri zamest-

ciach založená Vysoká škola poľno
hospodárska, o tri roky neskôr v ro
ku 1948 pobočka Lekárskej fakulty 
Komenského univerzity a v roku 1949 
bol položený základ pedagogického  
školstva na východnom Slovensku. 
Rozvoj vysokého školstva v našom 
kraji po roku 1948 nielen umožnil ti 
sícom robotníckych a roľníckych detí 
z východného Slovenska získať vyso
koškolské vzdelanie, ale zabezpečil 
ďalší rozvoj vzdelanosti, kultúry, 
zdravotníctva a celej ekonomickej zá
kladne nášho kraja. Založenie našej 
univerzity v ruku 1959 bolo nielen  
oficiálnym potvrdením vzniku samos
tatnej vysokej školy, ale položilo pev
ný základ pre ďalší rozvoj vysoko
školského vzdelania v našom kraji.

Vedenie Univerzity P. J. Šafárika 
vychádzajúc z významu tohto storo
čia pripravuje celý rad akcií, ktoré 
sú zamerané na propagáciu doteraj
ších výsledkov našej práce a zvýšenie  
ideovo-politickej a kultúrnovýchovnej 
činnosti. V dohľadnom čase má vyjsť

uaní. Vládnym nariadením z 18. júla 
1952, v súvislosti s novou organizáciou 
vysokých škSl, dochádza k premiestne-

(Pokračovanie na 4. s t r . )

východnom Slovensku a charakterizoval 
jeho súčasný stav. 25-ročnú činnost PdF 
zhodnotil vo svojom prejave predseda 
Vsi. KNV súdruh Ing. Branislav Bíroš, 
ktorý  odovzdal dekanovi PdF najvyššie  
krajské stranícke a štátne vyznamenanie, 
Plaketu za rozvoj Východoslovenského 
kraja, ktorú udelilo predsedníctvo Vsi. 
KV KSS a rada Vsi. KNV Pedagogickej 
fakulte  UPJŠ i jej dekanovi. Význam č in 
nosti PdF pre Prešovský okres vyzdvihol 
vo svojom prejave súdruh lng. Michal 
Spak, CSc., vedúci tajomník OV KSS v 
Prešove. Pozdravný list ministra školstva 
SSR prof. lng. Štefana Chochola odo
vzdal jeho námestník prof. Ľudovít Kil- 
lär. Rektor UPJŠ prof. Ing. Michal Ba
ran po svojom vystúpení odovzdal vyzna
menania udelené Vedeckou radou UPJŠ,

Almanach univerzity, v ktorom budú 
zhodnotené doterajšie výsledky našej 
práce na úseku politickovýchnvnom, 
pedagogickom a vedeckovýskumnom.

V rodisku Pavla Jozefa Šafárika, v 
dedine Kobeliarovo pripraví vedenie  
Univerzity P. J. Šafárika v spolupráci 
so SZM a niektorými orgánmi sláv
nostný program spojený s akadémiou.

Vyvrcholenie osláv sa pripravuje na 
12. decembra 1974, keď prebehne ce- 
louniverzitná slávnostná a vedecká 
konferencia so zameraním na zhodno
tenie výsledkov práce jej jednotlivých 
fakúlt za uplynulých 15 rokov. Súčas
ťou konferencie má byť panelová vý
stavka, ktorá by mala názorne ukázať 
na súčasný stav vybavenosti praco
vísk, ale aj na dosiahnuté výsledky vo 
všetkých oblastiach našej činnosti. 
Slávnostná akadémia v Dome umenia, 
ktorú usporiada vedenie UPJŠ 12. de
cembra spoločne so záverom Mesiaca 
československo-sovietskebo priateľ, 
stva, má byť záverom nášho význam
ného jubilea.

Jubileum našej univerzity je pre 
nás nielen významnou oslavou, ale aj 
príležitosťou k vytýčeniu si ďalších 
smelých plánov a predsavzatí tak v 
oblasti výchovnovzdelávacej, ako aj 
vedeckovýskumnej.

a to zlatú medatlu UPfS Pedagogickej fa 
kulte  v Prešove, strieborné medaily UPfŠ 
dekanovi PdF doc. J. Dorkavi a prodeka
novi doc. O. Strečkovi, bronzové medaily  
UPJŠ doc. J. Šíšákovi, m. prof. Š. Hapá- 
kovi, m. prof. J. Činčárovi, doc. J. Šva- 
čovi a doc. M. Danilákovi, všetkým  uve
deným za zásluhy o rozvoj PdF. S po
zdravným prívetom vystúpili dekani osta t
ných fakúlt  UPJŠ, a to lekárskej, príro
dovedeckej a filozofickej. V mene prí
tomných akademických funkcionárov z 
pedagogických fakúlt v ČSSR jubilujúcu  
PdF pozdravil dekan Ped. faku lty  v Ostí 
nad habem doc. B. Klement.

Na záver dekan PdF doc. J. Dorko po- 
ďakoval účastníkom slávnostného zhro
maždenia za pozdravy a prejavy uznania 
a odovzdal pracovníkom straníckych a 
štátnych orgánov pamätné medaily, ktoré 
im udelila Vedecká rada PdF za zásluhy  
o rozvoj fakulty.

Zo slávnostného zhromaždenia odoslali 
listy  OV KSC, OV KSS a Ministerstvu 
školstva SSR, vyjadrujúce odhodlanie uči
teľov a zamestnancov PdF pokračovať 
naďalej v cieľavedomej práci prt výcho
ve odborne dobre pripravených a socia
lizmu oddaných učiteľov základných škôl.

Dôstojným záverom osláv 25. výročia 
založenia ped. fakulty  na východnom  
Slovensku bol slávnostný koncert ženské 
ho speváckeho zboru, divadielka poézie 
a folklórneho súboru Torysa. Na ňom 
okrem iného odznelo aj pásmo poézie, 
hudby a spevu, nazvané „Pochodne“ a 
venované pamiatke padlých hrdinov SNP.

K jubilejným kultúrnym podujatiam  
patrila aj výstava Z tvorby členov ka 
tedry výtvarnej výchovy v Galérii výtvar
ného umenia v Prešove. — pt—

Piate pedagogické dni UPJŠ
V dňoch 10. — 11. septembra 1974 konali sa v Učebno-rekreačnom stredis

ku UPJŠ na Zemplínskej šírave v poradí už piate Pedagogické dni UPJŠ.
Pedagogické dni otvoril a ich priebeh riadil rektor univerzity Prof. Ing. 

Michal Baran, CSc. Hlavný referát „K zefektívneniu študijného procesu na 
UPJŠ“ predniesol prorektor pre pedagogickú prácu doc. PhDr. Michal Daniiák, 
CSc. Rozobral v ňom študijné výsledky poslucháčov jednotlivých fakúlt UPJŠ za 
posledné roky a vytýčil hlavné úlohy, na ktoré sa treba zamerať, aby sa mo
dernizácia učebného procesu na univerzite dostávala stále na vyššiu úroveň, 
čo by sa malo zákonite prejaviť v kvalite študijných výsledkov poslucháčov.

Referát na tému „Podiel SZM na výsledkoch štúdia poslucháčov UPJŠ“ pred
niesol predseda CV SZM PhDr. František Mihina (výňatok z neho uvádzame na 
inom mieste).

K obom referátom s koreferátmi vystúpili prodekani pre pedagogickú prácu z 
jednotlivých fakúlt a viacero diskutérov z radov akademických, straníckych a 
odborárskych funkcionárov.

V druhý deň rokovania účastníci prejednali a schválili návrh „Plánu hlav
ných úloh UPJŠ na šk. r. 1974/75“ a konalo sa zasadanie Vedeckej rady UPJŠ.

25 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV

NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Prof. MUDr. M. Filip, CSc.

Pedagogická fakulta UPJŠ oslávila
svoje jubileum
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NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
(D o k o n čen ie  z  3. s t r . )  

niu pobočky pedagogické] fakulty z Ko
šíc do Prešova. Vznikajú tým nové prob
lémy, formujú sa v podstata nové kolek
tívy. Pri prekonávaní ťažkosti s veľkou 
ochotou a porozumením sa s tre tlo  ve
denie fakulty na  okresných a mestských 
straníckych a  š tá tnych orgánoch. Vďaka 
Ich sústavne] starostlivosti môžeme dnes 
bilancovať 25-ročné obdotbie plodnej p rá 
ce pri príprave učiteľov základných škôl 
n a  východnom Slovensku.

V súvislosti so zavedením novej sústa 
vy učiteľského vzdelávania zaniká poboč
ka pedagogickej fakulty SU a  jej po
kračovaním sa stáva Vyššia pedagogická 
škola, ktorá začína svoju činnosť v štud. 
roku 1953/54. Súčasne popri VPS vzniká 
v Prešove aj Filologická fakulta Vysokej 
školy pedagogičke] v Bratislave. Nastáva 
nové formovanie katedier  a  vytvárajú sa 
nové pracovné kolektívy. Obidve školy 
mali vtedy spoločné vedenie, jednu ve
deckú radu a ich činnosť usmerňoval 
prorektor.

Od roku 1959 pokračovateľom VPS je 
pedagogický inštitút. V súvislosti so 
vznikom Pedagogického Inštitútu v Pre
šove a Filozofickej fakulty UPJŠ dochá
dza k značnému pohybu kádrov, najmä 
na ka tedrách spoločenskovedného zame
rania. Z nich  totiž  väčšina starších, pe
dagogicky skúsenejších a vedecky čin
ných učiteľov prechádza na Filozofickú 
fakultu UPJŠ. Na novozriadenom Peda
gogickom inštitúte v Prešove zostalo iba 
57 pomerne mladých, a le  ambicióznych 
pracovníkov. V priebehu ďalších rokov 
prichádzajú na PI noví, tiež väčšinou 
mladí učitelia, a tak  sa katedry a kád 
re postupne stabilizujú. Výhodou bolo, 
že vývoj tohto mladého kolektívu bolo 
možné usmerniť, chýbali však učitelia s 
vedeoko-pedagoglckými a vedeckými hod
nosťami, a  to sa pociťovalo ako nedo
statok. Požiadavka kádrového posilnenia 
pedagogických Inštitútov pracovníkmi z 
iných vysokých škôl a  vedeckých p ra 
covísk sa v praxi nerealizovala. Nezostá

valo teda nič iné iba zvyšovať odbornú 
kvalifikáciu vlastných kádrov cestou ve
deckej ašpirantúry. Avšak štúdium exter
nej ašpirantúry, získavanie vedeckých a 
vedecko-pedagogických hodností na  rôz 
norodých pracoviskách malo za násle
dok a j  rôznorodosť zamerania vedecko
výskumnej práce n a  PI a neskôr aj na 
Pedagogickej fakulte  UPJŠ. Napriek to 
mu obdobie PI 'bolo obdobím stabilizácie 
a ich kádrového dopĺňania, k čomu pri
spel i proces postupného zlučovania ko
šického PI s prešovským. V tomto ob
dobí sa  položili základy pre cielavedomú 
prácu politickovýchovnú, pedagogickú, 
ale i vedeckú. Z činnosti katedier sa 
s tráca  živelnosť a formuje sa plánovitý 
štýl práce.

Na základe opatrenia Predsedníctva 
Národného zhromaždenia č. 166/64 Zb. zo 
dňa 12. augusta 1964 nastávajú ďalšie 
zmeny vo vysokoškolskej príprave učite
ľov, a tak sa aj PI v Prešove pretvára 
na pedagogickú fakultu, ktorá sa začle
ňuje do zväzku UPJŠ. OtváTa sa tým 
nové obdobie je] vývinu. PdF je n ú te 
ná držať krok s ostatným i fakultami 
univerzity, ale pritom má možnosť čer
pať z ich skúseností v organizovaní p rá 
ce. Bolo to nesporne progresívne vývi
nové obdobie, čo sa odrazilo aj v kva
lifikačnom raste  učiteľov. Zatiaľ čo v ro
ku 1964 pôsobilo na PdF 168 učiteľov, z 
toho 13 docentov, resp. zástupcov docen
tov a hodnosť CSc., mali iba 4 učitelia, 
v súčasnosti zo 198 učiteľov PdF sú 
dvaja profesori a 16 docenti, hodnosť 
CSc. má už celkove 23 učiteľov a 50 
učiteľov je vo vedeckej príprave. Okrem 
toho na fakulte pôsobí v kabinete ML
9 odborných asistentov a dvaja docenti.
V rokoch 1964 — 1974 dosahuje fakulta 
výraznejšie úspechy a j  na úseku vedec
kovýskumnej a publikačnej činnosti. Za 
toto obdobie jej učitelia napísali 40 mo
nografií  a iných vedeckých diel, 17 učeb
níc, 28 učebných textov, 316 s ta ti a 
článkov uverejnených vo vedeckých ča 
sopisoch a zborníkoch v ČSSR i v za

hranič í a predniesli 200 referá tov na 
vedeckých konferenciách a sympóziách 
u nás 1 v cudzine.

Počas celej existencie vysokoškolskej 
prípravky učiteľov základnej školy ma
li sme na zreteli  hlavný cieľ: pripraviť 
absolventov politicky vyspelých, odborne 
zdatných, oddaných robotnícke] triede a  
schopných realizovať školskú politiku 
KSČ pri výchove mlade] generácie. Fa
kulta počas svojej 25-ročnej existencie 
pripravila, a to najmä pre potreby vý
chodného Slovenska, takmer sedemtisíc 
učiteľov základných škôl. V súčasnosti 
študuje na fakulte  v dennom štúdiu pri
bližne 1400 poslucháčov a  asi rovnaký 
počet v rôznych formách štúdia popri 
zamestnaní.

Na úseku výchovnej práce pokladáme 
za zvlášť významnú výchovu k socialis
t ickému internacionalizmu, k formovaniu 
vzťahu budúcich učiteľov k Sovietskemu 
zväzu a ostatným socialistickým k ra ji 
nám. Využívame na to úspešnú spoluprá
cu UPJŠ so Štátnou univerzitou v Užho
rode a spoluprácu PdF s Pedagogickým 
inštitútom Maxima Gorkého v Kyjeve. 
Významne nám pritom pomáhajú p red 
nášky sovietskych lektorov a styky s po
sádkou sovietskych vôjsk v Jelšave, ako 
a] s učiteľmi sovietske] školy v Jelšave.

Ďalej vychádzame z toho, že o kvali
te a výsledkoch výchovne] práce rozho
duje učiteľ. Preto sme sa zamerali h lav 
ne na formovanie ldeovo-politického 
profilu učiteľov, na  Ich pripravenosť pl
niť výchovné úlohy. Na dosiahnutie  toho 
využívame systém ldeovo-politického 
vzdelávania učiteľov, ktoré je cieľavedo
me organizované podľa dlhodobých p lá 
nov. Výsledkom tejto cieľavedome] p rá 
ce ]e vzrast aktivity a angažovanosti 
učiteľov. Zo 198 učiteľov PdF 60 pracujú 
ako lektori OV KSS, 16 ako aktivisti 
OV KSS a  KV KSS, mnohí pracujú  v 
organizáciách NF, v komisiách rôznvch 
spoločenských organizácii, vo vedec
kých spoločnostiach a  pod.

PdF v Prešove má teda v súčasnosti 
všetky predpoklady pre úspešné plnenie 
plánovaných úloh na úseku politickový- 
chovnom, pedagogickom i vedeckový
skumnom. Výstavbou plánovaného mono- 
bloku prešovských fakúlt  odstrán i sa aj 
nedostatok primeraných učebných nries- 
torov, čo zaiste prispeie k zvýšeniu 
efektívnosti v príprave učiteľov základ 
ných škôl.

Keď si teraz slávnostným spôsobom 
nripomíname 25. výročie vzniku vysoko
školskej prípravky učiteľov na východ
nom Slovensku, chceme vysloviť úprim
né poďakovanie predovšetkým našej KSC, 
pod vedením ktorej sa umožnilo reali
zovať vysokoškolské vzdelávanie učiteľov 
základných škôl. Ďakujeme zároveň za sú
stavnú starostlivosť štátnych orgánov o 
rozvoj našej fakulty a vyslovujeme po
ďakovanie aj vedeniu UPJŠ za to, že vo 
významnej miere nrispelo k úsnešnému 
plneniu úloh vo výchove učiteľského do
rastu na PdF y Prešove.

v

Naši jubilanti
L ek á rsk a  fa k u l ta  

Svoje 50. narodeniny oslávili títo 
pracovníci:

MUDr. PhMr. Ľudmila Cepelová, od
borná asistentka z katedry farmako- 
Ióeie,

Ján Hovan, technický pracovník na 
katedre farmakológie,

Mária Hovanová. zdravotnícka pra
covníčka na katedre histolóeie, em
bryológie a súdneho lekárstva.

MUDr. Hilda KIvaňová. odborná 
asistentka z I. katedry vnútorného le 
kárstva,

Alžbeta Síkorová, robotníčka na De
kanáte LF UPJŠ,

Alžbeta Slivková, dokumentátorka 
vo vedeckom laboratóriu pri katedre 
starostlivosti o dieťa,

doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc., z 
katedry neurolóeie a psychiatrie, 

MUDr. Július Štuller, odborný asis
tent z katedry chirurgie,

doc. MUDr. Voitech Tischler, CSc., 
z katedry starostlivosti o  dieťa, 

MUDr. Andrej Vladimír. CSc., od
borný asistent z katedry ORL. očného 
lekárstva, ortopédie a urológie. 
F ilo zofická  fa k u l ta  

Päťdesiatročné jubileum svojho ži

vota slávili:
Ružena Griinspanová, členka kated

ry západných filológií,
PhDr. Štefan Tatranský. CSc., člen 

katedry odbornej psychológie.

P e d a g o g ic k á  fa k u l ta  
Odb. asist. Ninel Lamošová, z ka

tedry ruského jazyka a literatúry o- 
slávila svoju päťdesiatku.

P rí ro d o v e d ec k á  fa k u l ta

Šesťdesiatročné jubileá slávili:
Doc. RNDr. Jozef Rácz, CSc., z ka

tedry špeciálnej biológie,
Valentín Bydlo, remeselník v diel- 

dielňach katedry experimentálnej fy 
ziky.

Svoju päťdesiat päťku oslávil PhDr. 
Ján Vaň k*) z katedry pedagogiky a 
psychológie.

Päťdesiatročné výročie svojich na
rodenín oslávili:

Mária Kiráíová, upratovačka,
— Karol Kovalczyk. samostatný 

pracovník z katedry jadrovej fyziky,
— Anna Sotáková, vrátnička. 
Všetkým jubilantom gratulujeme a

do ďalších rokov prajeme pevné zdra
vie a mnoho pracovných a osobných  
úspechov.

Dekan PdF doc. PhDr. Ján Dorko, 
CSc., pri slávnostnom prejave.



Prvý rok samostatnej Právnickej fakultv UPJŠ úspešný
S veľkými nádejam i, ale aj s mnohými obavami — vstupovali sme do 

prvého roku novozaloženej Právnickej fakulty  Univerzity P. j. Šafárika. 
Pri Jej s lávnostnom  otvorení v septembri m inulého roka  vyjadrili sme jed 
noznačnú túžbu vytvoriť modernú, pokrokovú, p lne marxisticko-leninsky 
orien tovanú  fakultu . Prvý rok činnosti považujeme za najdôležitejší vo for
movaní jej charak te ru , p reto  je oprávnené pozrieť sa spätne  na uplynulý 
rok a  spý tať  sa: treba  čo-to korigovať na  našej ceste, treba  pridať?

Hodnotenie činnosti fakulty  je celkove priaznivé, zák ladné úlohy sa 
splnili. Konštatovala to aj vedecká rada fakulty  na  konci prvého škol
ského  roka. Treba ísť naďalej v správnom  začatom sm ere a nes tra t iť  nič 
z húževnatosti.

Fakulta všetka svoju činnosť vyví
jala v záujme realizovania úloh, vy
týčených straníckymi a štátnymi or
gánmi za splnenie cieľov XIV. zjazdu 
KSČ. V tomto smere možno charakte
rizovať činnosť predovšetkým základ
nej organizácie KSS na fakulte ako 
aj činnosť vedeckej rady, kolégia d e 
kana a spoločenských organizácií, 
ktoré boli vysoko aktívne, iniciatívne 
a aj úspešné. Platí to predovšetkým o 
Socialistickom zväze mládeže, ale aj 
o ZCSSP, ROH a Mierovej rade.

Jednou z najdôležitejších úloh no
vého vedenia fakulty i orgánov uni
verzity bolo budovať fakultu kádrové, 
t. j. formovať kolektív učiteľov a ad- 
ministratívno-hospodársky aparát. Zo 
strany univerzity boli vytvorené pre 
plnenie tejto úlohy priaznivé pod
mienky. Osobitne administratívny apa
rát bol vybudovaný v celom rozsahu 
podľa prijatej koncepcie a plánov. 
Všetky oddelenia administratívy sa do
budovali v súlade so súčasnými po
trebami fakulty. Pre budúcnosť ostáva 
postupne s rozvojom katedier rozši
rovať ich administratívu.

Za veľký úspech treba považovať 
získanie učiteľov, a to najmä mla
dých, takmer v plnom potrebnom 
rozsahu. Do druhého roku činnosti 
vstupuje fakulta s 31 učiteľmi. Potre
ba učiteľov sa javí jedine pre občian
ske a finančné právo. Nepodarilo sa 
nám získať hotových odborníkov. V 
tomto smere sa robili intenzívne ro
kovania. Získali sme len troch od
borných asistentov, ktorí sa môžu za
pojiť do práce prakticky na všetkých  
úsekoch a po kratšom zapracovaní 
dokážu byť kvalifikovanými učiteľmi 
a schopnými politickými pracovníkmi.

V prvom roku práce fakulty ťažis
ko výuky spočívalo na učiteľoch z 
Bratislavy v rámci spolupráce s Práv
nickou fakultou Univerzity Komenské- 
ho. Výuka bola tak zabezpečená kva
lifikovanými učiteľmi — docentmi a 
profesormi. Pomoc týchto učiteľov po
kračuje aj v druhom roku a postupne 
sa však bude znižovať. Aj štyria ve
dúci katedier sú učitelia z Bratislavy.

Mladí učitelia sú ambiciózni: viace
rí získali v priebehu roka doktoráty 
a deviati boli prijatí na vedeckú ašpi
rantúru.

Vlastný pedagogický proces prebie
hal normálne a plynulé. Prednášky a 
semináre nevykazovali odchýlky od  
zvyklostí v Bratislave, na skúškach sa 
nkázala náročnosť, vzhľadom na všet
ky okolnosti aj prepadovosť bola nor
málna. Z nárokov sa nespustilo, a tak 
nepovažujeme za nenormálne, ak z 
niektorých predmetov na prvý termín 
nezložilo skúšky viac ako polovica  
poslucháčov z príslušného ročníka.

Vo výchovnej práci a politickom 
pôsobení najväčšou pomocou bola sil
ná organizácia SZM na fakulte. Fa
kulta mala v prvom až štvrtom roční
ku spolu 450 poslucháčov a dokáza
la vplývať na všetkých veľmi inten
zívne, najmä vďaka práci ročníkových 
organizácií zväzu, prostredníctvom

ročníkových vedúcich učiteľov a prá
ce študijných sknpín. V politickom  
živote fakulty vyzdvihujeme mnohé 
podujatia na veľmi peknej úrovni, 
ktoré sa týkali predovšetkým rôznych  
osláv, súťaženia, politického vzdeláva
nia a pod.

V oblasti materiálneho zabezpečenia  
fakulta mala vytvorené podmienky fi
nančné i materiálne, avšak neriešili 
sa problémy priestorové, hoci im ve 
denie fakulty venovalo osobitnú po
zornosť. Fakulta nezískala potrebné 
priestory ani pre umiestnenie kate
dier, ani pre umiestnenie výuky, a 
tak do druhého ročníka sa vstupuje 
s roztrieštenou výukou v dočasne po
skytnutých priestoroch na mnohých 

(Pokračovanie na  6. str .)

V ýznam né výročia a po litické  udalosti sú  v žd y  podnetom  pre rozvoj tvo 
rivej a pracovnej iniciatívy. K olektív učiteľov a zam estnancov PdF v Pre- 
Sove, k torém u  za veľm i dobré vý s led ky  vo výchove  nového socia listického  
učiteľa bol v  m inulom  roku  udelený  titu l „Kolektív VIII. všeodborového zjaz 
du“ aj v  tom to  roku, ba aj v budúcich chce  pokračovat v dobre začatej 
práci. Na počesí najslávnejšej epochy našich  novodobých d e jín  — pri príle
žitosti 30. výročia SNP i 30. výročia oslobodenia našej^ v lastt slávnou So
v ietskou  armádou — si dali učitelia i ostatní pracovníci fa k u lty  ce lý  rad 
h odnotných  individuálnych i ko lek tívnych  záväzkov. Táto ve ľká  iniciatíva  
a pracovná aktiv ita  sa prejavila  v ce lo faku ltnom  socia listickom  záväzku. 
Rozvoj pracovnej in icia tívy bol a je  zam eraný na viacero úsekov.

NA VÝCHOVNO-VZDELÄV ACl PROCES a form ovanie  poslucháčov v  súlade  
so závermi jú lových p lén z m inulého roku. Učitelia pripravia pre poslu
cháčov a FO SZM 40 prednášok a besied s rôznym  výchovným  zam eraním , 
odborne povedú 10 záujmo-

Rozvoj pracovnej 
iniciatívy 
na Pedagogickej 
fakulte

vých  krúžkov , k  výročiu SNP 
a oslobodenia našej vlasti 
pripravia konferencie , v eč e 
ry  o tázok a odpovedí, kv ízy  
a celý  rad ďalších  akcií.

NA DÔSTOJNÉ OSLAVY  
30. VÝROČIA SNP, pričom  
sa usku točn ilo  35 besied s 
poslucháčmi o význ a m e  a po
slaní SNP, a to i besedy s 
priam ym i účastn íkm i SNP,
10 exkurz ií na pam ätné  m iesta bojov v SNP, 10 rozhlasových relácií o SNP, 
kv íz  pre poslucháčov na tém u „Čo vieš o  SNP“ i ce lý  rad pásem  poézie  
a prózy, hudobno-slovných relácií, prem ietanie  film ov, spom ienkové  večery, 
vý s ta v k y  vý tvarných  u m eleckých  d ie l a  ď a lšie  a kc ie  zam erané na to to  v ý 
znam né výročie.

NA VEDECKOVÝSKUMNÚ A POLITICKOVÝCHOVNÚ ČINNOSŤ. Učitelia na
píšu 5 ve d eckých  štúdií, 15 článkov na publikovanie v  tlači, 70 prednášok  
pre  Socialistickú  akadém iu, prednášky  a sem ináre v  rám ci VUML i večer
ných  s tran íckych  škô l a iné.

NA SKRÁŠLENIE A ZVEĽADENIE SVOJICH PRACOVÍSK I OKOLIA odpra
cuje sa 1280 brigádnických  hodín.

Okrem toho záväzkové  hnutie  je  zam erané na rozvíjanie a prehlbovanie  
družobných_ s tyko v , na vým enu skúseností a pozna tkov  s  Pedagogickou fa 
ku ltou  v Ustí nad Labem, Univerzitou v Užhorode i s  faku ltnou  ZDS na 
G ottwaldovej ulici v Prešove. Vyvíja sa ď a le j úsilie, aby sa aj v podm ien 
kach  PdF vytvorili a  dobre uplatnili brigády socia listickej práce. Už pred  
ukončením  ško lskéh o  roku sa v n iek torých  vybraných  ko lek tívoch  pred isku 
tovali kritériá  pre v zn ik  BSP.

V še tky  tie to  náročné, a le  pritom  reá lne socia listické zá väzky  sú priebež
ne podnetom  hodnotenia v kom isii pre rozvoj pracovnej inicia tívy  pri ZV ROH 
ako  aj na zasadnutiach výboru. Prevažná časí socia listických  záväzkov je 
u i  splnená.

V elm i pekn e  sa prejavili odborári v  akcii „Jarné upratovanie" v k tore j od
pracovali 1746 brigádnických hodín, a ta k  sp ln ili už celoročný záväzok na  
136 pere. Táto úspešná akcia, ako  aj exkurz ie  p o  stopách SNP a osta tné  
podujatia jednotlivých úsekov sa vyhodnocujú  na nástennom  paneli kom isie  
pre rozvoj pracovnej iniciatívy . Komisia i ZV ROH bude i naďalej organizo
vať rozvoj pracovnej in icia tívy  na PdF a tú to  pravidelne hodnotit. Je po teši
te ľné, že  sa v te jto  práci n evy sk y tu je  form alizm us. V še tky  záväzky  členov  
ROH sú k o n kré tn e  ^ ^ d p e s n é  a preto aj reálne a spln iteľné.

Ing. Vojtech CORBA



STRETNUTIE ABSOLVENTOV LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ S VEDENÍM ŠKOLY

PO 15-TICH ROKOCH
Pred Lekárskou faku ltou  UPjS 29. 

6. 1974, v  sobotu ráno sa schádzali 
je j absolventi, k torí promovali pred  
15-timi rokm i. Vítaniu, objímaniu, ra
dostným  stretnutiam  nebolo konca- 
kraja.

S tre tlo  sa tu  77 absolventov v še 
obecnej v e tv y  a 20 stomatológov, k to 
rí začali spolu š tudovať v ško lskom  
roku 1953/54. Prišli zo  vše tkých  kútov  
republiky, kd e  pracujú, avšak väčšina

zo zdravo tn íckych  zariadení Východo
slovenského kraja, lebo absolventi LF 
v Košiciach sa um iestnili prevažne v 
tý ch to  zariadeniach.

V slávnostnej zasadacej sieni R ek
torátu UPJŠ o 9.00 hod. sa u sku to č 
nilo stre tnu tie  absolventov s  vedením  
školy . V te jto  m iestnosti, v svojej bý 
valej posluchárni, pred 21 rokm i za 
čínali štúdium  medicíny.

Za vedenie ško ly  toh to  s lávnostné 

ho aktu  sa zúčastnili dekan  LF UPjŠ 
prof. MUDr. J. Lukáči a predseda ZO 
KSS proj. MUDr. Ing. K. Barna, CSc., 
ktorých  v  m ene absolventov privítal 
MUDr. O. Melích, terajší primár U. 
gynekologicko-pôrodníckej k l in ik y  v 
Košiciach. Prejav MUDr. M. Pichani- 
ča, CSc., bývalého predsedu ročníka, 
obnovil spo m ien ky  na roky  štúdia. 
Kladne zhodnotil ce lkovú  bilanciu  
ročníka. Všetci absolventi dnes za 
stávajú dô ležité  m iesta najm ä v zdra 
vo tn íckych  zariadeniach Východoslo 
venského  kraja, liečebných ústavoch a 

(Pokračovanie na 7. s tr .)

Zhromaždenie absolventov po 15 rokoch pred budovou LF UPJŠ.

Prvý rok samostatnej Právnickej fakulty UPjSúspešný
(Dokončenie z 5. str.) 

miestach Košíc a dve katedry nemajú 
priestor na svoje umiestnenie. Dorie
šením týchto otázok bude môcť byť 
fakulta dobudovaná s jasnou perspek
tívou pôsobenia v rozsahu, ako sa to 
v plánoch a zámeroch jej zakladate
ľov javilo. Vedenie fakulty sa bude 
môcť plne sústrediť na prácu vnútor
ného rozvoja bohatého politicko-vý- 
chovného, odborno-vedeckého a spo
ločenského pôsobenia.

V druhom roku práce fakulty mož
no už pripraviť podmienky aj pre za

bezpečenie štúdia popri zamestnaní. 
Do druhého roku činnosti vstupuje 
fakulta so 600 poslucháčmi všetkých 
ročníkov, jej prví absolventi budú 
promovaní v júni 1975.

Treba vysloviť potešenie nad tým, 
že práci pre výstavbu fakulty veno
vali všetok svoj um a silu, svoj čas 
a nadšenie mnohí príslušníci fakulty 
a univerzity, obrovský kolektív spolu
pracovníkov, ktorým patrí za dosiah
nuté úspechy osobitná vďaka.

Doc. JUDr. Milan Štefanovič, CSc. 
dekan  PrF UPJŠ

ŠĽACHETNÝ ČIN
Tak ako n a  všetkých pracoviskách 

LF UPJŠ, i na  dekaná te  sa oslavy 30. 
výročia oslobodenia naše j vlasti 
hrd inskou  Sovietskou arm ádou začali 
slávnostnou spoločnou schôdzou ú se 
ku ROH a ZČSSP na  počesť Karpat- 
sko-dukelske] operácie. Hudobno-slov- 
né  pásmo, k toré  pripravili členky 
týchto  úsekov, pripom enulo nesm ier
ne  obete, k to ré  priniesli za našu  s lo 
bodu národy Sovietskeho zväzu, Jeho 
s lávna Sovietska a rm áda  a po jej bo
ku  aj príslušn íc i 1. československého 
arm ádneho  zboru. Na záver schôdze 
boli p rednesené  kolektívne i indivi
duálne záväzky, k toré  prija li pracov 
níci dekaná tu  na  počesť 30. výročia 
oslobodenia našej vlasti. Osobitne t r e 
ba oceniť kolektívny záväzok, v k to 
rom sa všetci pracovníci dekaná tu  za 
viazali darovať bezplatne krv a aj 
týmto spôsobom pripom enúť krv p re 
lia tu  za našu  slobodu, za našu  k ra j 
šiu budúcnosť. Súčasne sa kolektív 
uzniesol obrátiť  sa s výzvou na všet-

KSSL PdF 

rozvíja 

bratskú 

spoluprácu

V rámci osláv 25. výročia PdF n av 
štívil katedru  slovenského jazyka a 
literatúry  účastník delegácie z d ru 

žobnej PdF v 
Ostí n. L. sú 
druh Jifí Bar- 
toň, odborný 
asistent teó
rie vyučova
n ia českého 

jazyka. S ve
dúcim kated
ry s. doc. dr. 

Jakubom Švačom prediskutovali o táz 
ku ďalšieho rozvoja spolupráce medzi 
družobnými katedrami. Konkrétnym 
výsledkom bola dohoda, že koncom 
októbra vyšle KSJL do Ostí n. La- 
bem dvoch svojich členov, ktorí 
prednesú pre študentov a  učiteľov 
prednášky o slov. lit. a  SNP a o sú 
časnom stave a rozvoji slov. jazyka. 
Potom si s. Bartoň pozrel pracovis
ko a posluchárne katedry a srdeč 
ne s učiteľmi pobesedoval.

(—va—)

kých pracovníkov fakulty, aby aj oni 
prija li takýto  záväzok. Hodnotu zá
väzku zvýrazňuje skutočnosť, že pre- 
vážnu časť kolektívu tvoria  vydaté 
ženy — matky.

Očakávame, že tento  šľachetný čin 
nájde dôstojnú odozvu na celej faku l
te. _____________________________________

Prof. Platonov na UPJŠ
V dňoch 20.—24. októbra 1974 hosťoval na našej univerzite známy so

vietsky filozof prof. Georgij Vasilievič Platonov, DrSc. Na lekárskej fakul
te predniesol prednášku „Filozofické otázky molekulárnej biológie”, na prí
rodovedeckej fakulte rozoberal tému „Prednášanie prírodných vied ako fak
tor komunistickej výchovy”, na prešovských fakultách univerzity hovoril na 
tému „Dialektický materializmus — metodológia prírodných a spoločenských 
vied”.

Všetky prednášky boli na vynikajúcej úrovni. Prof. Platonov upútal účast
níkov nielen obsahovou stránkou prednášok, ale aj svojím hodnotným, pú
tavým pedagogickým vystúpením. Jeho prednášky vhodne zapadli do tema
tiky ideovo-politického vzdelávania učiteľov a vedeckých pracovníkov na na
šej univerzite.



Absolventi PdF v praxi
Za uplynulých 25 rokov získalo na prešovskej pedagogickej fakulte vysokoškolskú kvalifikáciu celkom 6730 

učiteľov. Z radov starších absolventov mnohí sa vypracovali na vedúcich pracovníkov školskej správy. Zastá
vajú miesta školských inšpektorov, zástupcov riaditeľov a vedúcich predmetových komisií. Absolventi fakulty 
pracujú v aparáte strany, v kultúrno-osvetových zariadeniach, v Čs. rozhlase, v televízii, aj na Iných miestach. 
Viacerí sa po intenzívnom ďalšom štúdiu a sebavzdelávaní zaradili medzi vysokoškolských učiteľov a pracujú 
s úspechom na vlastnej fakulte i na iných vysokých školách. Možno tu konkrétne spomenúť tieto mená: prof. 
PhDr. V. Skrip, CSc., doc. PhDr. A. Lokaj, CSc., doc. PhDr. J. Kalist, CSc., doc. PhDr. T. Stejskal, CSc., doc. 
PhDr. J. Švač, doc, PhDr. M. Ričalka, CSc., doc. PhDr. J. Jurčo, CSc., doc. PhDr. J. Briškár, CSc., doc. PhDr. A. 
Popovič, CSc. a iní.

O tom, ako sa up la tňu jú  mladí uči
te lia  s praxou do 10 rokov na  zák lad 
ných školách, dozvedeli sme sa z do
tazníkov zaslaných riaditeľom  škôl v 
prvej fáze výskumu, k torý  robí k a ted 
ra pedagogiky a psychológie, a tiež 
z prehľadov o zápajaní sa mladých 
učiteľov do mim otriednej a mimoškol
skej práce.

Vcelku možno konštatovať, že ab
solventi pedagogickej fakulty sú poli
ticky i morálne vyspelí, odborne dob
re pripravení mladí učitelia. Riadite
lia škôl sa o nich vyjadrujú, že svo
jou prácou prispeli ku skvalitneniu 
výchovnovzdelávacieho procesu  na 
škole, vniesli do učiteľských ko lek tí
vov elán i pracovné nadšenie . 23 pere. 
mladých učiteľov zo skúmanej vzor
ky (320 absolventov) riaditelia zara
dili medzi najlepších učiteľov na 
škole.

V dotazníkoch pre  riaditeľov ZDŠ 
sa potvrdilo všeobecné konštatovanie, 
že absolventi pedagogickej fakulty sú 
lepšie p rip ravení z predm etov š tudo 
vanej aprobácie  ako po pedagogicko- 
metodickej s tránke. Za pozitívum pe- 
dagogicko-psychologickej prípravy t r e 
ba však považovať to, že mladí uči
telia — absolventi fakulty — neuchy
ľujú sa k rutinérstvu, ale sa usilujú 
tvorivo uplatňovať teoretické vedo
mosti v praxi. Konštatovalo to 70 % 
opýtaných riaditeľov.

Mladí učitelia, na jm ä v prvých ro 
koch praxe, m ajú  aj problémy, isté 
ťažkosti. V oblasti didaktickej č innos
ti je to  na jm ä plánovanie výchovno- 
učebnej práce, skúšanie  a hodnotenie

l práce ZO ROH na LF
Dňa 26. 9. 1974 sa konala na Lekár

skej fakulte UPJŠ kvartálna konferen
cia ROH za prítomnosti delegátov z 
úsekov, úsekových dôverníkov a po
zvaných hostí. V úvode predniesla  
správu o činnosti za uplynulý štvrť
rok podpredsedníčka ZV ROH s. MUDr. 
Maarová, CSc. V správe konštatovala, 
že úlohy, ktoré si vytýčil ZV na za
čiatku funkčného obdobia sa plnia v 
celom rozsahu. V bohatej a podnetnej 
diskusii vystúpili viacerí delegáti s 
pripomienkami k práci odborov na 
svojich úsekoch. Diskusiu zhodnotil 
predseda ZV ROH na Lekárskej fa 
kulte s. Dr. }. Mriňák. Poukázal na 
závery IX. plenárky ÚRO, v zmysle  
ktorých je potrebné vytvárať vhodné 
podmienky na to, aby sa členovia  
mohli aktívne zúčastniť na práci od 
borovej organizácie, a aby úsekový 
dôverník v plnej miere využil svoje 
právomoci a povinnosti.

MUDr. Bohuš RENKER, 
inš truk to r  ZV

žiackych vedomostí i udržiavanie po
zornosti žiakov počas vyučovacej jed
notky. Ťažkosti sa prejavu jú  u m no
hých mladých učiteľov aj v oblasti 
výchovnej p ráce  so žiakmi. Sú to 
však všetko ťažkosti vyplývajúce z 
nedosta tku  vlastnej skúsenosti. Ich 
odstraňovanie  si vyžaduje väčšiu po
moc zo s trany  vedenia školy, ako aj 
zo s trany s ta rš ích  učiteľov.

Mladí učitelia sa ochotne zapájajú

(Dokončenie zo 6. str.) 
na LF UPJŠ. Väčšina z n ich pracuje  
v zdravotn íckom  teréne ako  obvodní, 
závodní lekári a zubní lekári. N iek to 
rí absolventi sa podieľajú na riadiacej 
činnosti najmä ako  riaditelia OONZ a 
nem ocníc. Viacerí z  ročníka dosiahli 
hodnosť kandidáta vied alebo docen 
ta.

Príhovor k  býva lým  absolventom  za 
vedenie ško ly  mal dekan  fa k u lty  prof. 
MUDr. ]. Lukáči, k torý  bol dekanom  
aj v čase ich štúdia a promócie. V 
príhovore zdôraznil najm ä otázku  ras
tu Lekárskej fa k u lty  v Košiciach, k to 
rá za 25 rokov zaznam enala  značný  
vzostup, k to rý  — hlavne po  dokonče 
ní novej FN a teore tických  ústavov  
LF — m ôže b y t vzorom  starostlivosti
o  rozvoj zdravotníctva. Lekárska fa 
ku lta  vychovala absolventov, k torí sa 
úspešne q fvedčili v práci na rôznych  
úsekoch. Fakulta venovala pozornosť  
nielen vedeckej príprave absolventov, 
kto r í pracujú na LF, ale aj absolven
tom , ktorí pracujú v teréne, čoho dô
kazom  je, že v ed ecké  hodnosti ka n 
didáta vied  získali aj lekári z praxe. 
Lekárska faku lta  bude aj naďalej ta 
ké to  snahy všes tranne podporovať.

Predseda ZO KSS Iprof. MUDr. Ing. 
K. Barna vyzdvihol ve ľké  úsilie k o 
m unistickej strany a spo ločenských

aj do mim otriednej a mimoškolskej 
práce. Pracujú  h lavne ako oddieloví, 
p rípadne skupinoví vedúci PO SZM, 
m ajú funkcie v ROH, v ZČSSP, SZM
i v ZO KSS, dalej v CSTV, sú členmi 
komisií NV a zborov pre  občianske 
záležitosti, účinkujú  v speváckych 
zboroch učiteľov a angažujú  sa aj na 
iných úsekoch mimoškolskej činnosti.

organizácií o rozvoj zdravo tn íckych  
služieb vo  V ýchodoslovenskom  kraji. 
Poukázal, že  toto úsilie našlo dobrú 
pôdu práve v absolventoch LF, ktorí 
pracujú v  prospech zdravia ľudu v ý 
chodného Slovenska.

V diskusii vystúp ili viacerí absol
venti, k torí hovorili o  tom , čo im  le 
kárska faku lta  p oskytla  pre ich tera j
šiu č innosť a o svojich skúsenostiach  
z praxe. Na m nohé d iskusné príspev
k y  a o tá zky  pohotovo odpovedal a 
diskusiu  aj usm ernil MUDr. M. Petro, 
pracovník O v  KSČ v Prahe. V záve 
re sa absolventi dohodli, že  sa zno 
vu stre tnú  po  ďa lších  desiatich ro 
koch.

Večer pokračovalo s tre tnu tie  spolo
če n ský m  posedením  v hoteli Slovan.

S tre tnu tie  bolo úspešným  poduja
tím , prin ieslo  veľa návrhov a podne
tov na zlepšen ie  v ý u k y  a výchovy  na 
lekárske j fa ku lte . Dúfame, že  v bu
dúcnosti aj iné  prom očné ro čn íky  u- 
skutočnia  podobné podujatie. S tre tnu 
tia vedenia  fa k u lty  so  svojim i absol
ven tm i je jednou z foriem  spoluprá
ce LF so  zdravotn íckym  terénom. Tá
to  spolupráca má na lekárskej fa k u l
te  už svoje tradície a úspešne sa roz
víja.

MUDr. Marta Jiroušková,
MUDr. Michal Pichanič, CSc.

Príhovor dekana LF prof. MUDr. Jozefa Lukáčiho k absolventom, terajším 
lekárom s 15-ročnou praxou.

(Pokračovanie na  8. « t r . )

PO 15-TICH ROKOCH



Poznatky zo študijného pobytu

D O J M Y  Z U S A
V druhej polovici roku 1973 a začiatkom tohto roku som absolvoval 

štúdijný pobyt v USA, ktorý bol organizovaný FMTIR za československú  
stranu a IREX (International Research and Exchange Board) za americ
kú stranu.

Výpočtová technika je v USA na vysokej úrovni a jej aplikácie zasa
hujú doslova do všetkých oblastí. '

Predmetom môjho pobytu bolo štúdium výsledkov dosiahnutých v „Com
puter science” a problematika výučby disciplín výpočtovej techniky na 
amerických univerzitách.

Mal som možnosť žiť a pracovať na troch univerzitách: Princetonská 
univerzita, Massachusettský Technologický inštitút v Cambridge a Californ- 
ská univerzita v Berkeley. Ide o špičkové univerzity v USA (najmä prvé 
dve) nielen v „C om pute r  science”.

Niekoľko vecí ma zaujalo po k rá t 
kom pobyte na  každej z týchto  un i
verzít: vysoká technická  úroveň sa 
snúbi s aplikačným i aspek tam i rieše 
ných úloh;* medziodborová in tegrácia  
(biológia, matem atika, fyzika, ché 
mia, e lektronika, m edicína a pod.), 
aplikácia  m atem atiky  a počítačov v 
„nem atem atických“ disciplínach. Počí
tače  sú nepostrádateľným  „výrobným“ 
prostriedkom .

Vo výučbe sa k ladie mimoriadny

Absolventi PdF v praxi
(Dokončenie zo 7. str.)

Aj na tomto úseku, t. j. na  úseku 
prípravy učiteľa p re  mimoškolskú č in 
nosť, sú ešte nedostatky a je čo n a 
právať. Treba napríklad úplne skon
covať s jednostranným, nemarxistic- 
kým a nevedeckým chápaním podsta
ty učiteľovej činnosti, podľa ktorej 
učiteľ má byť iba sprostredkovateľom  
nových poznatkov, a hájiť zásadu, že 
učiteľ je súčasne aj vychovávateľom 
v tom najširšom zmysle slova a jeho 
poslaním je projektovať osobnosť so
cialistického a komunistického člove
ka.

V čom možno vidieť rezervy skva 
litnenia p rípravy mladých učiteľov? 
Podľa názoru  respondentov tak  z r a 
dov -riaditeľov ZDŠ, ako i sam otných 
mladých učiteľov — absolventov fa 
kulty — skvalitnenie  profesionálnej 
zložky príp ravy  učiteľov je možné 
kladením väčšieho dôrazu na pedago 
gickú prax, teda užším spájaním  teo 
re tickej prípravy s praxou (odpove
dalo 60,91 pere. resp.) a zefektívne
ním výuky pedagogických disciplín 
(odpovedalo 48,21 pere. resp.).

Okrem toho treba, ako sa to zdô
razňuje  v dokum ente schválenom na 
zasadnutí júlového pléna 0V KSČ z 
roku 1973, už pri p rijím aní na peda 
gogické fakulty  prih liadať okrem  ve
domostí aj na  morálno-politické p red 
poklady uchádzačov a zabezpečovať 
orientáciu  na  učiteľské štúdium už na 
základných školách.

Pedagogická fakulta, vstupujúc do 
d ruhého  štvrťstoročia  svojho trvania, 
bude si aj naďalej plniť svoje posla 
nie  tak, ako to  od nej komunistická 
s trana  i celá naša spoločnosť oča 
káva. Ján VARGA

dôraz (M. I. T.) na systematičnosť 
štúdia, čoho sa dosahuje domácimi 
úlohami!, kvízami (2—3-krát za se 
m este r) .  Pracovný čas poslucháča je 
rozvrhnutý  aj mimo školu p redp ísa 
ným počtom hodín na sam oprípravu.

Za štúdium na vysokej škole sa 
platí. V prípade Princetonskej univer
zity je iba školné 5500 dolárov roč 
ne a v M. I. T. 3500 dolárov ročne. 
Štipendiá sú na  týchto školách skôr 
výnimkou než pravidlom. Všetky kn i
hy, sk r ip tá  a učebné pomôcky sú za 
peniaze a to nie malé. Toto sú fak 
tory, k toré  znemožňujú štúdium na 
týchto vysokých školách študentom  z 
robotníckych rodín, resp. aj z rodín 
tzv. „middle c lass”. Keď si toto po
rovnám e so situáciou u nás netreba 
žiadne argumenty.

Pripravenosť absolventov s trednej 
školy na vysokoškolské štúdium je v 
USA v priem ere nižšie než u nás, 
avšak absolventi univerzít, najmä tzv. 
g radna te  study vďaka účinnému sys
tém u výučby dosahujú  vysokú ú ro 
veň spravidla v úzkej špecializácii.

Z hľadiska spoločenského je p ro 
s tred ie  na am erických univerzitách  
a dá sa povedať, že aj mimo nich 
p re  nás  veľmi nezvyklé, ba dá sa 
povedať, že divné. Čo na prvý pohľad 
veľmi zaráža, je obliekanie mladých 
ľudí, ale aj starších, k to ré  nám pri
padá veľmi nekonvenčné, ba biedne. 
Bežne je známy názor, že zvlášť u 
mládeže je to prejav revolty voči ge 
nerácii  otcov, voči kapita listickej spo 
ločnosti, k torej jediným cieľom je 
honba za ziskom a neustály  tvrdý boj 
o existenciu na úkor druhého . Na tú 
to tému sme m nohokrá t diskutovali.
V jednej z takýchto  diskusií v B erke
ley mi dvaja š tudenti, jeden Ameri
čan a Iránec uviedli aj iné, azda pod
s ta tnejšie  príčiny tohto javu: Vzhľa
dom na  to, že š túdium  je d rahé, bež
ný mladý Američan nem á na  lepšie 
oblečenie alebo bývanie a spravidla 
musí na š túdium  privyrábať buď po
pri štúdiu, alebo počas jeho p re ru 
šenia z finančných dôvodov.

Priem erný am erický občan je veľ
mi málo informovaný o našom — so
cialistickom svete a ideologicky o rien 
tovaný protikom unistický. Je to dôsle
dok an tikom unistickej propagandy, 
k torá  sa vedie cieľavedome. Ich p red 

stava o nás je viac než úbohá. S tre t
nete sa s tým veľmi často. Za zm ien
ku stojí jeden rozhovor, ktorý som 
mal so šoférom taxíka:

— Československo je komunistické, 
však?

— Äno. Čo o ňom viete?

— Ze sú tam veľmi biedni ľudia. 
Môžete mať u vás auto, dom? Dostá
vate len jedny topánky a oblek, nie?

— To nie je pravda I U nás môžete 
mať aj auto, dom a o topánkach a 
oblekoch už nehovoriac.

— My to vieme, že keď niekto u 
vás má dom, tak  mu doňho n asťahu 
jú š tyroch aj päť ďalších nájom ní
kov.

— Isteže, boli aj také  prípady, n a j 
mä v r. 1948 a ešte  potom, keď sme 
na jednej s t rane  mali ľudí, k to r í m a 
li veľké vily a na d ruhej s t rane  ľu
dí, k to r í žili v nevyhovujúcich bytoch.

— Aha! Tak vidíte! O n i  u vás n e 
nechávajú  spávať ľudí pod mostami 
ako tu v New Yorku . . .

A takýchto  názorov s tre tne te  veľa, 
žiaľ, aj medzi ľuďmi na vysokých ško 
lách. USA sú vyvinutou krajinou, n a j 
m ä z technologického hľadiska. Ame
rickí občania majú poväčšine vysoký 
životný š tandard  v m ateriá lnom  zmys
le. V Amerike je však veľa doslova 
chudobných ľudí a na jm ä v te jto  do 
be, keď am erická  spoločnosť p rež í
va krízu a to tak  ekonomickú, ako 
aj spoločenskú. Americký pracujúci 
žije v neistote ekonomickej a vôbec 
spoločenskej. Žije osam otene a azda 
najtypickejším  problémom je nájsť si 
pria teľa . Je to k ra j ina  navzájom si 
odcudzených ľudí. Odcudzuje ich n e 
úprosný boj o existenciu. Mnohí si to 
už uvedomujú a snažia sa hľadať vý
chodisko.

Zviesť tvrdý tr iedny zápas proti m o
ci kapitálu, za ekonom ickú i politickú 
moc pracu júceho  ľudu v tejto k rajine 
je ešte vecou budúcnosti. Dielo an t i 
komunistickej p ropagandy je c iteľ 
né a  tá to  cieľavedome pokračuje. To
to si musíme všetci uvedomiť najmä 
na vysokých školách, kde sa rozho 
duje o výchove budúcej socialistickej 
inteligencie. Ťažisko tr iedneho  zápasu 
dnes s k u t o č n e  leží vo sfé re  ideo
logickej a p re to  mimo neustá leho  
skvalitňovania výučbového systému, 
vedeckej p ráce  oblasť ideologickej 
výchovy na báze marxizmu-leninizmu 
a p ro le társkeho  internacionalizm u 
musí byť neustá le  v popredí nášho 
záujmu.

Ing. Štefan HUDAK
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Celouniverzitná študentská ideologická konferencia

K 30. VÝROČIU SNP
Dňa 25. októbra 1974 vo veľkej zasadačke Rektorátu UP}S konala sa na 

počesť 30. výročia SNP celouniverzitná konferencia študentov. Ideologickú 
konferenciu otvoril predseda CZ SZM PhDr. F. Mihina. Zúčastnili sa jej všet
ci prorektori a prodekani univerzity a zástupcovia študentov zo všetkých 
fakúlt UPIŠ.

Na konferencii odzneli nasledovné príspevky poslucháčov: Partizánske hnu
tie na východnom Slovensku (Ž. Kováčová z PdF), Počiatky partizánskeho 
hnutia na Slovensku (G. Jašková z FF), Vznik a činnosť partizánskej skupiny 
Čapajev na východnom Slovensku (V. Nemcova z PF), Partizánske hnutie 
v Bardejovskom okrese (D. Uhrínová z FF), Protifašistický odboj a partizán
ske hnutie v okrese Humenné (Š. Kol z PrF), Kukorelli a jeho bojová čin
nosť (M. Hrinka z PdF), Boj za slobodu v oblasti Revúcej (M. Piatková z PF), 
K otázke národnooslobodzovacieho hnutia v Dobšinskom okrese (M. Reťkov- 
ský z FF), Slovenské národné povstanie v Gemeri (E. Garlátiová z PF), 
SNP v slovenskej dráme (M. Cmoríková z PdF), Slovenské uárodné povstanie 
a účasť mladej generácie v ňom (I. Cap z PrFJa Partizánske hnutie a pomoc 
Sovietskeho zväzu.

Päťčlenná porota zhodnotila všetky príspevky a stanovila prvé tri miesta 
súťažiacich. Na prvom mieste umiestnil sa posl. M. Reťkovský, na druhom D. 
Uhrínová a tretie získala M. Piatková. Všetci traja dostali hodnotné odmeny 
a všetci súťažiaci knihu o SNP „Večný plameň”.

Konferenciu zhodnotil prorektor UPJŠ prof. PhDr. I. Bajcura, CSc. Zdôraz
nil, že autori pristupovali k spracovaniu tém vefmi zodpovedne, čo sa pozi
tívne odrazilo v úrovni všetkých príspevkov. Touto konferenciou vyvrcholili 
oslavy 30. výročia SNP na našej univerzite. Konferenciu považujeme zároveň 
za dobrý vstup k oslavám 30. výročia oslobodenia našej vlasti hrdinskou 
Sovietskou armádou.

Pracovný aktív
Na sobotu 5. 10. zvolal CV SZM 

zväzácky funkcionársky aktív celo
školskej organizácie SZM pri UPJŠ. 
Mala to byť najvýznamnejšia akcia 
SZM na UPJŠ v tomto období, dôle
žitá najmä pre určenie najbližších 
úloh, vydebatovanie problémov, ktorá 
nás trápia, pre výmenu skúseností a 
načerpanie nových podnetov. Začiatok 
bol však trochu nepríjemný: autobu
sy z Prešova meškali a ukázalo sa, 
že neprišli ani zďaleka všetci pozva
ní, teda členovia FV, CV a predsedo
via všetkých ZO.

Ako hostia sa aktívu zúčastnili rek
tor univerzity profesor Ing. Michal 
Baran, CSc., tajomník KV SZM a pred
seda KVR súdruh Mikuláš Daňo a 
člen Predsedníctva SOV SZM Ing. La
dislav Madarasz.

Hneď na úvod sa ujal slova súdruh 
rektor.

Zdôraznil význam SZM pri pôsobe
ní na mládež a ako hlavné úlohy 
SZM uviedol, komunistickú výchovu 
mládeže, zvyšovanie úrovne štúdia, 
zbližovanie š tudujúcej mládeže s p ra 
cujúcou, rozvoj ŠVOČ a záujmovej 
činnosti, organizovanie le tnej aktivi
ty, nadväzovanie družby s bratskými 
organizáciami. Konštatoval, že FÓ a 
celá š truk tú ra  SZM na UPJŠ prešli 
organizačným upevnením, k toré  je 
dokončené vytvorením CV SZM; oce
nil dobrú spoluprácu vedenia univer
zity s CV a dobrú prácu SZM na un i
verzite. Označil nás za generáciu, k to 
rá  raz prevezme kormidlo, k to rá  sa 
prip ravuje  meniť svet; na to ho však 
musíme poznať, a z toho vyplýva, že 
v celom rade  všetkých dôležitých 
úloh prvou ostáva učiť sa a pomáhať 
pri výchove marxistický vzdelaných 
odborníkov. Na záver nám zaželal pri 
tfalšej práci mnoho úspechov.

O hlavných úlohách SZM na vyso
kých školách v nadchádzajúcom ob
dobí hovoril súdruh Daňo. Z obsa
hu jeho obsiahleho referátu:

V práci na vysokých školách sa ob
javil celý rad problémov. Je to hlavne 
formalizmus, ktorý sa prejavuje v 
nedosta tku  iniciatívy, v povrchnom 
plnení konkré tnych  úloh. Prejavujú 
sa aj isté ilúzie o kapitalizme, elitár- 
ske tendencie  a podobne, čo vyplýva 
aj z toho, že nie je vysoká úroveň 
politického vzdelávania. Treba veno
vať velkú pozornosť takzvaným voľ
ným formám a nenásilným metódam, 

(Pokračovanie na str. 10.)

V Ý Ň A T O K  Z R E F E R Á T U  N A  P E D A G O G I C K Ý C H  D Ň O C H  U P J Š  1974

Štúdium -
Vzhľadom  na proces k o n 

solidácie m ládežníckeho h n u 
tia a výstavbu Socia lis tické 
ho zväzu m ládeže nebolo  
m ožné v  m inulosti p lne  roz
v inúť v še tky  funkc ie , tkoré  
pred SZM na v y so ký ch  šk o 
lách stoja a ku  k to rým  sa 
m usí vo svojej práci vy jad 
rovať. Prvoradou úlohou SZM  
bolo v počia tkoch  budovanie  
po liticky  a ideovo silnej ž i 

votaschopnej m ládežníckej  
organizácie na vyso kých  
školách. Z tohto  hľadiska  
študijná problematika m use
la dočasne ustúpiť. V súčas
nosti v ša k  m ôžem e konšta 
tovať, že  te n to  proces bol 
úspešne zavŕšený, a teda nič 
nesto jí v ces te  tomu, aby  
SZM na našej univerzite v 
plne j m iere rozvinul svoj 
vp lyv  aj na osta tné význam -

ráce SZM
né oblasti v svojej činnosti.
V našich súvislostiach potom  
vystupuje  do  popredia veľm i 
zdôrazňovaná požiadavka, 
aby sa študijná problematika  
stala ťažiskom  zväzáckej  
práce na našej vysokej ško 
le, aby sa {pri tom  uplatňo
vali jo rm y vedúce  k  úspeš
nej a  kva litnej príprave po
slucháčov a aby sa v ko n eč 
ných  dôsledkoch SZM stal

význam ným  pom ocníkom  pri 
plnení základnej úlohy k a ž 
dej ško ly  — pri výchovno- 
vzdelávacom  procese.

A k  ta k  i v minulosti n e 
bolo — v budúcnosti sa š tu 
dijná problem atika musí stať  
rozhodujúcou oblasťou prá
ce SZM na našej univerzite. 
Štúdium  je základnou povin 
nosťou každého  študenta, je 
to  m iesto, na ktorom  počas 
piatich vysokoško lských  ro
kov aj k eď  pracuje na se 
be sam om , plní význam -

(Pokračovanie na str. 11.)



PRACOVNÝ AKTÍV
(Dokončenie z 9. str.) 

ďalej účasti na spoločenskovedných 
disciplínach, lepšej p r íp rave  na  se 
m ináre  a š túdiu  diel marxistických 
klasikov. Keďže je všeobecne nedo 
s ta tok lektorov politického vzdeláva
nia, vysokoškoláci by mali pomáhať 
ostatným  sociálnym skupinám.

Form alizmus sa objavuje, ak s t r á 
came dôveru členov a akcieschop 
nosť. Podlá prieskum u nižšie ročníky 
m ajú oveľa väčší záujem o p rácu  ako 
vyššie, p reto  treba  podchytávať n a j 
mä prvákov. Treba venovať väčšiu po
zornosť aj výchove funkcionárov, k to 
rí by boli pre p rácu  v SZM nadšení.

Zvýšenú pozornosť treba  venovať 
štúdiu, pom áhať prvákom a venovať 
pozornosť už aj stredoškolákom. Má
lo študijných skupín  sa prihlásilo  do 
súťaže organizovanej KVR.

Nie je spokojnosť s prácou  sociál
nych komisií; treba  venovať pozor
nosť nedostatkom  v in ternátoch, m en
zách, štúdijným podm ienkam  v in te r 
nátoch a p ros tredníctvom  Reflektora 
mladých tieto nedostatky verejne p ra 
nierovať.

Celkom pekné výsledky sme dosiah 
li počas letnej aktivity, treba  ju však 
viac využívať na organizovanie ne 
form álnych besied a diskusií, špo r to 
vých a tu r istických akcií. Zvlášť t r e 
ba podporovať činnosť ku ltú rnych  ú- 
derok a súborov.

Je po trebné viac p ren ikať do zvä
záckych skupín, dbať o skvalitňovanie 
členskej základne a  úzko spo lupra 
covať s vedením jednotlivých fakúlt.

O blížiacich sa výročných člen
ských schôdzach hovoril súdruh Ing. 
Madarasz.

Výročné členské schôdze majú za 
ú lohu zhodnotiť činnosť ZO a podiel 
jednotlivých jej členov na rozvoji in i
ciatívy k 30. výročiu SNP, ďalej p re 
rokovať a schváliť záväzkové hnutie  
a plány ZO zam erané k 30. výročiu 
oslobodenia republiky a konečne p re 
viesť n iek toré  kádrové zmeny kvôli 
skvalitneniu  práce funkcionárskych 
aktívov.

V rám ci príp ravy  výročných člen
ských schôdzí treba  dôkladne p r ip ra 
viť besedy s členmi, vyhodnotiť a u- 
ložiť nové konkré tne  úlohy, urobiť 
rozbor p ráce  s m ládežníckou tlačou, 
zhodnotiť p rácu  vedúcich PO, skon 
tro lovať preukazy. V kádrovej práci 
stabilizovať a skvalitn iť funkcionár
sky aktív, posilniť jeho robotnícke a 
roľnícke jadro a všetky zmeny kon 
zultovať s vyššími orgánm i a ZO KSS.

Doterajšiu činnosť CO SZM na UPJŠ 
zhodnotil predseda CV SZM Franti
šek Mihina.

Vytvorenie CV prinieslo so sebou 
isté problémy; FV boli už zvyknuté 
na sam osta tnosť a bolo po trebné vy
jasniť si vzájomné postavenie o rgá 
nov. Spolupráca by mala byť postave
ná na vzájomnom rešpekte . Vytvore
nie CV do istej miery zvýšilo pocit 
spolupatr ičnosti  študentov univerzity.

Je po trebné vyriešiť finančné za
bezpečenie činnosti CV, a to odvádza
ním istého percen ta  z č lenského kaž 
dou fakultnou organizáciou.

V študentských  domovoch existuje

napätie  medzi kapacitou  a nárokm i; 
keďže riešenie nie je v našej kom pe
tencii, musíme sa snažiť o zlepšenie 
p ráce  v tých podmienkach, k toré  sú.

Veľa majú čo zlepšovať rozh laso 
vé štúdiá. Treba na  to zlepšiť k ád ro 
vé obsadenie, p lánovať tieto vysiela
nia, starostlivo ich pripravovať, dbať 
na  úroveň a na to, že majú slúžiť 
socialistickej výchove.

Treba zlepšiť p rácu  komisií, od s trá 
niť formálny prístup  k práci. N iekto
ré  komisie však nepracu jú  nie pre 
pasivitu členov, ale p re  pasivitu sa 
motných svojich predsedov (ideovo- 
výchovná, k u l t ú r n a . . . } .  Komisie m a 
jú pom áhať aj koordinovať p rácu FO 
a CV.

Mali by sme sa snažiť vylúčiť p rí
pady, keď mladí asistenti so skon 
čením štúdia skončia aj s p rácou v 
SZM.

Vedúci straníckej skupiny pri CV 
Alexander Farkašovský podal návrh 
na vytvorenie dvoch tried Večernej 
školy mladého funkcionára pri CV 
SZM.

Aktív pokračoval popoludní. Hostia 
odišli a aj niektorí funkcionári sa už 
nevrátili, na svoju škodu. Atmosféru, 
ktorá tam vznikla, totiž len zriedka 
možno zažiť na veľkých schôdzach, 
taká bola priateľská a pracovná. Tú
to neoficiálnu náladu a diskusiu so 
všetkým, čo k tomu patrí, aj so ská
kaním do reči, sa snažil vytvoriť naj
mä predseda CV! Väčšina poloprázd
nej auly, zvyknutá azda viac na čí
tanie prejavov z papiera, než na voľ
né a jadrné vyjadrovanie názorov, 
však mlčala.

Predseda vnútrozväzovej komisie 
MUDr. Štefan Kujaník podal návrh na 
organizáciu vnútrozväzovej práce v 
SZM na UPJŠ.

1. organizačná š t ru k tú ra  — určuje  
systém práce  CV a FV, náplň  práce 
jednotlivých funkcionárov, náp lň  čin
nosti ZO, zväzáckych skupín a š tu 
dentskej rady, š t ru k tú ru  komisií a  ich 
náplň;

2. zásady rokovania orgánov — p la 
tia  bez diskusie v celom SZM;

3. zásady kádrovej p ráce  — určuje 
ako h lavné úlohy optimálne rozm iest
ňovanie kádrov, p ravidelné hodnote 
nie, vytváranie systému kádrových re 
zerv, udáva konkré tne  spôsoby p ráce  
s kádram i a zásady výberu;

4. inform ačný systém — presný 
systém prenosu  inform ácií od CV po 
zväzácke skupiny a naopak, prenos 
inform ácií v š t ru k tú re  komisií, sys
tém zápisníc a uchovávania inform á
cií, zlepšenie propagácie  činnosti CO 
SZM, potreba vytvorenia in form ačné
ho bulletinu SZM na UPJŠ.

Predseda FV SZM na Právnickej fa
kulte súdruh Olej zdôvodnil nutnosť 
zmeny štruktúry fakultných organizá
cií. Konštatoval, že musíme odstrániť 
to, čo ľudí odrádza od práce, teda 
niektoré funkcionárske chyby ako od
por ku kritike, nepripravenosť ak
c i í . .  .

Súdružka Hrivnáková, členka CV, a 
predseda študentskej rady v košic
kom internáte Peter Dolihal hovori
li o práci v internátoch.

Medzi š tudentským i radam i a fa 
kultnými výbormi je niekedy zlá spo 
lupráca. FV zvaľujú vinu na š tuden t
ské rady. FV však musia zlepšiť vý
ber členov ŠR, pre tože  niekoľkých 
bolo treba vymeniť p re  pasivitu. Od
m ieta jú  tiež op rávnené návrhy  na 
t res ty  n iektorým porušovateľom  in 
te rná tneho  poriadku. Ďalej treba  sko- 
ordinovať plány práce FV a ŠR, aby 
sa n iek toré  akcie zbytočne čas tokrá t 
neopakovali.

Práca chodbových dôverníkov, veľ
mi často pasívnych, by sa m ala  zak- 
tívniť a dôverníkov by m ala voliť ple- 
n árka  obyvateľov jednej chodby.

N avrhuje sa  vytvoriť v košickom 
in te rná te  nam iesto tro ch  sam osta t
ných klubov jednotlivých fakúlt jed
notný in te rná tny  klub. Je už vypra
covaný návrh  š ta tú tu  k lubu a vnútro- 
klubového poriadku.

Pre časovú tieseň bol program ak
tívu ku koncu už poriadne zhustený. 
Odchádzali sme s úctou k celoškol
skému výboru, ktorý proti formalizmu 
nebojuje na papieri a práci v SZM 
dáva okrem času a schopností aj 
dušu.

Odpovedá
František Mihina, 
predseda CZV SZM

— N apriek tomu, že si predsedom  
CV už od januára, predpokladám , že 
mnohí ľudia, a  najm ä prváci, ťa ešte  
nepoznajú. P rezradil by si teda  n ie 
k toré  svoje zák ladné životné údaje?

— To je pravda, a nielen pokiaľ 
ide o prvákov. Bezprostredný styk me
dzi mnou ako predsedom CV SZM a 
poslucháčmi nie je taký častý a re
dukuje sa v podstate na stretnutia 
pri príležitosti rôznych aktívov, pra
covných stretnutí a podobne. No a 
prváci nepoznajú nielen mňa, ale 
vlastne nikoho, pretože na univerzitu 
len prichádzajú.

Onedlho dovŕšim tridsiatku, ktorá 
ma zastihla akosi rýchlejšie, než som 
ju sám čakal. Som, okrem iného, od
borným asistentom Katedry filozofie  
FF. Špecializujem sa na problematiku  
dejín súčasnej filozofie, ktorú aj 
učím. Ako väčšina tridsaťročných (aj 
keď je stále viac a viac výnimiek z 
tohto pravidla) mám vlastnú rodinu, 
ktorej sa však mám stále menej a 
menej času sa venovať.

— Ako sa zohral nový CV za ten 
pom erne krá tky  čas, čo existuje a ako 
si s ním spokojný?

— CV je podmienený výberom 
vhodných kandidátov z fakúlt .Nazdá
vam sa, že podstatným momentom pre 
prácu v SZM je chuť, angažovaný a 
aktívny prístup k problematike SZM, 
ktorý väčšina členov má, takže spn-

(Pokračovanic na 11. str .)



František Mihina, predseda CZV SZMOdpovedá
(Dokončenie zo str. 10.)

lupráca s nimi je dobrá. Máme nie
koľko veľmi obetavých členov, ktori by 
mohli byť vzorom pre ostatných. Sú
druhovia Hrivnáková, Kujanik, Farka- 
šovský, Studenčánová a ďalší, pracu
jú tak, ako by mal pracovať volený  
funkcionár. CV je dobrým pracovným 
kolektívom, ktorý je schopný vyspo- 
riadať sa na úrovni s väčšinou prob
lémov. Za desať mesiacov svojej čin
nosti členovia CV dokázali vytvoriť 
kolektív, na ktorý je možné spoľahnúť 
sa a oprieť sa oň.

— Chystá CV na  tento  rok niečo v 
celouníverzitnom m erad le?  V čom bu
de ťažisko jeho práce?

— Nazdávam sa, že činnosť CV je 
podmienená jeho špecifickým posta
vením. Je strešným orgánom SZM na 
univerzite, je to výbor bez členskej 
základne a ako taký okrem toho, že 
je partnerom pre vedenie UPÍŠ, pra
cuje predovšetkým ako usmerftovateľ 
a koordinátor činnosti fakultných or
ganizácií.

V tomto roku — do decembra — 
by sme sa chceli zamerať predovšet
kým na dobrú prípravu celouniverzit- 
ného aktívu funkcionárov SZM, ďalej 
by sme chcelipripraviť celouniverzit- 
nú oslavy MDŠ v novembri, celoškol
ský basketbalový turnaj a podobne . . .

— Tohto roku sa bude meniť š t ru k 
tú ra  FO. Týka sa to všetkých fakúlt 
a p rečo  je to po trebné?

— Zmena štruktúry FO sa týka 
všetkých fakúlt. Podľa uznesenia vyš
ších zväzáckych orgánov je potrebné 
urobiť zmenu v počte členov ZO, kto
rý bol niekde príliš vysoký, takže prá
ca ZO nebola dostatočne pružná a 
štruktúra jednoducho nevyhovovala 
potrebám. Zmena štruktúry, ktorá je 
už na všetkých fakultách pripravená

a realizuje sa, je funkčnou záležitos
ťou, pretože veľkosť ZO je nepriamo 
úmerná jej pracovnej schopnosti.

— Aká je spolupráca CV s jednotli
vými fakultným i výbormi a v čom 
by sa m ala  zlepšiť?

— Spolupráca CV SZM s jednotli
vými fakultnými výbormi nie je zlá, 
ale mohla by byť lepšia. Sme, pokiaľ 
ide o prácu CV, v začiatkoch, sme 
práve v období, keď vrcholí hľadanie 
miesta CV v organizačnej štruktúre 
nie čo do jeho postavenia v hierar
chii, ale čo do jeho miesta v deľbe 
práce s FO. Máme väčšinou veľmi 
schopných predsedov FV, ktorí nám 
vychádzajú v ústrety a až na malé 
výnimky je spolupráca s nimi dobrá. 
Treba však zlepšiť informačný systém  
od CV až po ZO, ktorý je predpokla
dom úspešného riadenia. Dúfam, že 
sa nám aj celouniverzitným funkcio
nárskym aktívom podarí prispieť k 
odstráneniu problémov tohto druhu. 
Treba prekonať i istú odtrhnutosť CV 
od fakultných organizácií, k čomu 
musíme rovnakou mierou prispieť my 
aj FO.

— V novembri bude II. celoštátna 
vysokoškolská konferencia . Koľko de 
legátov bude zastupovať našu un iver
zitu a ako sa na ňu vôbec p r ip ravu 
jeme?

— Univerzitu bude zastupovať 16 
delegátov, ktorí budú pracovať vo 
všstkých desiatich sekciách konferen
cie. Príprava delegátov na konferen
ciu už vyvrcholila a robí sa na úrov
ni KV SZM. Delegáti sa podrobne 
oboznamujú s materiálmi konferencie 
a s problémami, ku ktorým sa konfe
rencia bude vyjadrovať.

— Čo sa od konferencie  očakáva?

— Od konferencie očakávame, že 
zhodnotí prácu SZM na vysokých ško
lách od I. CŠVK, že vyrieši niektoré

problémy, ktoré sa vynorili v práci 
SZM na vysokých školách, predovšet
kým v oblasti vnútrozväzovej, že po
skytne mnohé podnety, ktoré delegá
ti budú môcť využiť v ďalšej práci 
FO.

— Predstav si, že chytáš ryby a vy
lovil si z latú  rybku. Aké by boli tvo
je tr i želania?

— Som z tých, ktorí v živote ryby 
nechytali, ale vždy, keď som v mi
nulosti počul rozprávku o zlatej ryb
ke, udivovalo ma, ako si mohol sta
rý rybár želať to, čo si želal, nehľa
diac na to, že v tom mala prsty aj 
rybárka. Moje tri želania by boli na
sledovné: byť zdravý, môcť pracovať 
na tom, čo mám rád a môcť vyslo
vovať ďalšie želania, ktoré by sa mi 
splnili.

Povedali za katedrou
— táto veta sa dá slabúčko zosil

niť

— o tom som vám už rozprával za 
kapitalizm u i te raz

— jarm očné kosti na lebke

— chcem vás upozorniť, že vás už 
nebudem upozorňovať

— 50 miliónov atm osfér sú d ras tic 
ké podmienky

— prúd je už raz taký, že si vy
berá  len tú ľahšiu cestu

— vysokohorská ras tl ina  4000 —• 
5000 metrov vysoká

— severojužný sm er

— množina všetkých ľudí je n e 
p rázdna, lebo som tu  ja

— keď vás zabasnú, ste v izolova
nej sústave.

ťažisko práce SZMŠtúdium -
(Dokončenie zo str. 9.) 

nú Spoločenskú úlohu. V 
to m to  sve tle  je potom  
sam ozrejm á a oprávnená  
požiadavka, aby študijná  
problem atika  v práci SZM 
na naSej ško le  bola chápaná  
členm i zväzu ako  ich pri
márna úloha, aby vp lyv  SZM  
na úroveň a v ý s le d k y  štúdia  
bol oveľa vyšší ako  doteraz, 
študijná problem atika jedno
ducho musí v budúcnosti v 
našej č innosti prevládať.

Zm yslom  práce SZM v ob 
lasti štúdia n ie  je norm atív 
nym i metódam i, cudzím i d u 
chu našej práce, pôsobiť na 
poslucháčov univerzity . I d e a  
pôjde nám  skô r  o každoden 
nú drobnú, tem er  anonym nú

politickú  prácu v radoch štu 
dentov, ktorá  musí vyústiť v 
želané výsledky . Budeme sa 
snažit pes to va ť v každom  
jednotlivcovi zm yse l pre ko 
lektív , rozvíjať snahu po se- 
bazdokonalovaní, ochotu po
m áhať svojim  spolužiakom  v 
študijnej skupine. Budeme  
m usieť v oveľa  väčšej m iere  
a oveľa  in tenzívnejš ie  bojo
vať proti individualizmu a 
proti nesprávnem u a škod li
vém u egoizmu. Mám na m ys 
li pomoc lepších slabším, 
spoluprácu medzi študen tm i 
v poskytovaní a zapožičiava
ní nedosta tkovej literatúry; 
všeobecne povedané: vychá 
dzanie  si v ústre ty  pri š tú 
diu, pestovan ie  súdružského

ducha v š tudijných sku p i
nách. Nie je m ožné tolero
vať prejavy sebectva a ego
izm u, k toré  sú v priamom  
rozpore s v lastnosťam i člena  
Socialis tického zväzu m láde
že.

N ajvýznam nejšou oestou k  
vyššej kvalite  štúdia pre nás
— členov SZM  — je predo
v še tk ý m  schopnosť, respek tí
ve  vypestovanie schopnosti 
kritického  a sebakritického  
prístupu k  v lastným  nedo 
sta tkom . Formou súdružské 
ho posudzovania práce ka ž 
d éh o  jednotlivca, povinnos
ťou každého  neprospievajú 
ceho zodpovedať sa pred k o 
lek tívom  študijnej skup iny  
za v ý s led ky  svojej práce sa

budem e sn ažit dosiahnuť 
zvýšenie  ce lkovej študijnej 
a k tiv i ty  a od krýva ť rezervy, 
Jctoré ka ždý  má. N ejde a ne 
pôjde nám len o zastúpenie  
SZM pri tvorbe š tudijných  
plánov, rozvrhov, o účasť na 
prijímacom  pokračovaní a 
podobne, ale predovšetkým  
o podsta tné zvýšen ie  zodpo
vednosti organizácie za ka ž 
dého jej člena, o schopnosť 
vysporiadať sa v lastným i si
lami s negatívnym i prejav
mi. Nie zvýšené  požiadavky  
navonok, m imo seba, ale  
skva litnen ie  činnosti do  
vlastného vnútra, k o n štru k 
tívna kritika  a sebakritika, 
zvyšovanie náročnosti, to je 
cesta, po k tore j by sm e  
chceli v budúcnosti ísť.

PhDr. František  Mihina,
p redseda  CV SZM



BEZ ÚVODU A KOMENTÁRA

ŠTUDENTSKÉ LETO 1974
Ako všeobecný úvod pred článkami z letnej aktivity sme pôvodne chceli napísať 

o význame brigád domácich i zahraničných, o tom, ako sa ich pomocou buduje 
vzťah k práci, ako študenti pomáhajú národnému hospodárstvu, učia sa žiť v ko
lektíve, ako sa v praxi prejavuje ich internacionalistické cítenie, aké hodnoty vy
tvárajú a koľko za to dostali diplomov a uzn an í. . .  Ale potom sme si prečítali, čo na
písali sami účastníci tohtoročných brigád, a naraz všetky pripravené vety vybledli, 
vyzerali násilne a frázovito pred úprimnosťou a ozajstnou životnosťou ich slov. 
Chcú nám toho toľko povedať, podeliť sa s toľkými zážitkami, že sme si pripadali
ako barbari, keď sme kvôli nedostatku miesta škrtali vety i celé strany. Tu je teda
mixáž z tohtoročného študentského leta. Nepotrebuje úvod ani komentár: jej leit-
motiv ľahko postihne i najväčší hudobný analfabet.

ZSSR

. . .  Už s tre tnu tie  na h ra n i 
ci so sovietskymi študentm i, 
k to r í odchádzali p racovať k 
nám, bolo velmi priateľské. 
Ale skutočného privítania sa 
nám dostalo až v Dobroni, 
v dedine, kde je sídlo kol
chozu Biľševik. Stretnutie 
bolo srdečné, ľudia nás v íta 
li kvetmi, a hoci sme boli 
už dosť unavení, všetci sme 
boli v povznesenej nálade. 
Hnecľ sa rozprúdila  živá be 
seda, predstavitelia kolcho
zu i Komsomolu boli veľmi 
milí a prijali nás za svo
jich. Bolo nám jasné, že sa 
im musíme revanšovať dob
rými výsledkami v práci.

V prvých dňoch sme pra
covali v „parníkoch” pri 
zbere rajčín a uhoriek, ne
skôr sme okopávali na poli. 
Spočiatku sa nám  to zdalo 
trochu  ťažké, a le zvykli sme 
si. Tento mesiac, k torý  sme 
strávili medzi prostými ľud- 
mi na vidieku, bol veľmi 
pekný. Bol to p redsa  len iný 
pohľad ako pohľad bežného 
turistu . Rozprávali sme im, 
ako sa žije u  nás, oni nám 
zasa rozprávali o začiatkoch 
kolektivizácie, o zakladan í 
kolchozov, besedovali sme s 
prvými komsomolcami v kol
choze. Ukázali nám všetky 
výsledky, k toré  pracovitos
ťou dosiahli za obdobie so
vietskej vlády. Zúčastnili

sme sa slávnosti konanej v 
rámci osláv 50. výročia na
zvania Komsomolu Lenino
vým menom. Kedže sme p ra 
covali spolu s deviatimi 
d ievčafami z užhorodskej 
univerzity, často sme deba
tovali o tom, čo sa u  nás 
poskytuje mládeži, ako je o 
ňu  v súčasnosti posta rané  a 
predovšetkým  o systéme 
školstva. Najväčší rozdiel sa 
im videl byť v tom, že oni 
m ajú  na skúšky len jeden 
termín, kým my tri.

Ani sm e sa nenazdali, a 
m esiac uplynul. Možno sa 
nám videl taký krátky pre
to, že sme sa všade cítili 
ako doma, že nám ľudia vy
chádzali v ústrety a ak sa 
vyskytli nejaké problémy, 
hneď sme ich spoločne rie
šili. Lúčili sme sa s p r í jem 
ným pocitom dobre prež i
tých prázdnin, s p redsavza 
tím, že sa sem raz  určite  
vrátime.

Cecília Labancová

. . .  30 poslucháčov prešov
ských fakúlt spolu so 17 po
slucháčmi Užhorodskej štát
nej univerzity a s 10 poslu
cháčmi Pedagogického inšti
tútu v Nyíregyháze (MĽR), 
vytvorili v kolchoze Maxima 
Gorkého v dedine Storožnica 
neďaleko Užhorodu na ze
leninárskej brigáde pri oko
pávaní papriky, paradajok, 
uhoriek a inej zeleniny jed

nu veľkú internacionálnu ro
dinu — študentský oddiel 
Družba. Oddiel bol zač lene 
ný do celozväzovej š tuden t
skej budovateľskej organizá-

zväzáckej a prevádzkovej 
disciplíny a náležité dodr
žiavanie režimu dňa.

Treba povedať, že oddiel 
čestne splnil stanovené úlo
hy, o čom svedčí aj celý rad 
udelených vyznamenaní.

Názorná agitácia v uby 
tovni bola výrazne zam era 
ná  na  propagáciu  Lenino
vých myšlienok. Jedno z h e 
siel, My — internacionalis- 
ti, sa prem ietlo  do každej 
minúty nášho života, či to 
už bolo v p rác i na širokých 
kolchozných lánoch, či po
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Účastníci výmennej praxe pred zrenovovanou budovou 
Štátneho divadla v Odese.

Na pracovisku v Burgu.

cie pri 0V  Komsomolu, k to 
rá  svoju činnosť p renáša  do 
takzvaného tre tieho  sem es
tr a  počas le tných prázdnin.

Byť príslušníkom 550 tisí
covej armády budovateľskej 
organizácie, ktorá svoj um a 
sily počas dvoch mesiacov 
odvádza stavbám komuniz
mu v ZSSR, to bolo to naj
väčšie vyznamenanie pre 
všetkých členov internacio
nálneho študentského oddie
lu Družba. Oddiel bol rozde
lený do troch  pododdielov: 
Dukla, Dunaj a Tatran. Tie 
medzi sebou rozvinuli zd ra 
vú socialistickú súťaž. Víťa
zom v tom to zápolení sa v 
množstve aj kvalite vykona
nej p ráce  s ta l pododdiel 
Dukla, v ktorom pracovalo 
15 poslucháčov Pedagogic
kej fakulty  UPJŠ a 7 soviet
skych študentov.

Život v oddiele bol o rgan i
zovaný podľa š ta tú tu  platné- 
to  p re  všetky sovietske bu 
dovateľské komsomolské od
diely. Oddiel — to bola p re 
dovšetkým výchova ku ko 
m unistickém u vzťahu k p rá 
ci a k súdružském u kolek 
tivizmu. P ráca a život v od- 
d ieli si vyžadovali zásado 
vosť vo vzťahoch medzi jeho 
členmi, p rísne  dodržiavanie

práci pri pesničke, g itare  a 
hoci aj p r i obyčajnom roz 
hovore pod košatými k o ru 
nam i stromov na dvore uby
tovne. Stretnutie s miestnou  
mládežou, večery družby, 
príprava spoločného kultúr
neho programu s kolchoz- 
ným mládežníckym súborom, 
stretnutia so zakladateľmi 
Komsomolu, s veteránmi 
vlasteneckej, ba dokonca aj 
občianskej vojny, výlety do 
blízkeho okolia, zoznámenie 
sa s prekrásnou zakarpat
skou prírodou a najmä zblí
ženie sa so sovietskym člo 
vekom, to sú hodnoty, ktoré 
zanechali v srdciach účast
níkov brigády nezabudnuteľ
né dojmy.

Pre československých š tu 
dentov p ráca  v ZSSR bola aj 
konkré tnym  naplnen ím  jed 
ného z his torických o d k azo v ' 
SNP. Zvýšeným úsilím v p rá 
ci jeden týždeň zo svojho 
pobytu oddiel zasvätil tom u
to významnému výročiu.

Všetci členovia oddielu 
jednomyseľne odsúdili zloči
ny vojenskej junty na  číl
skom ľude. Z k rá tkeho  zh ro 
maždenia  zaslali sme p ro 
testný  te leg ram  a finančný 
výťažok z odpracovaného su- 
botnika bol venovaný na
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Skupina prešovských vysokoškolákov na nádvorí Užho 
rodského zám ku. ;

ŠTUDENTSKÉ
fond solidarity  s  bojujúcimi 
dem okratickým i silami v r e 
publike Chile.

Po š tyroch týždňoch p ra 
covného pobytu v kolchoze 
oddiel odpočíval v m aleb 
nom pros tred í univerzitného 
športového tábora  Skalka, 
kde sa k nemu pripojilo 15 
prírodovedcov z Košíc, ktorí 
pracovali v oddiele Slnečné 
Zakarpatsko v kolchoze Bil 
ševik v dedinke  Dobroň. Bol 
to týždeň nových priateľ
stiev so študentmi-komso- 
molcami z Moskvy, Lenin
gradu, Tomska, Vorošilov- 
gradu a mnohých iných so
vietskych miest. V družnej 
a tm osfére  členovia oddielu 
h ra l i  volejbal, nohejbal, b as 
ketbal, badminton, chodili do 
okolitých hôr na pešie túry, 
k to ré  sa nezaobišli bez pes
ničky pri táboráku  a vype- 
kania  naširoko rozvoniava
júceho šašlyku.

Posledných osem dní sku 
p ina 67 študentov z troch  
š tá tov socialistického tábora 
s tráv ila  na cestách  po n a j 
väčších m estách sovietskej 
Ukrajiny. V Ľvove sme si 
pozreli Cholm slávy, kde le 
ží pochovaný dobrá známy 
sovietsky rozviedčik z čias 
druhej svetovej vojny Kuz
necov, obdivovali sme mo
nument Sovietskej armády a 
zoznámili sme sa s bohatou 
históriou tohto starobylého 
mesta. Srdce Ukrajiny — Ky
jev — zanechalo v nás všet
kých tie najkrajšie spomien
ky. Obrovská množstvo zele 
ne, parkov, kvetov, potvrdi
lo slová Fidéla Castra, že 
Kyjev nie je záhrada v mes
te, ale mesto v záhrade. Ne
zabudnuteľná  bola jazda 
m etrom  a pohľad z Pam ät
n íka  neznám em u vojakovi 
na čarokrásny  mlčanlivý 
Dneper a na  panorám u Ky
jeva. Kyjevský Chreščatik, 
Sofijský chrám , Pečorská 
lavra ako skvosty u k ra j in 
skej a rch i tek tú ry  boli zo 
všetkých s trán  zvečnené n a 
šimi fotoaparátmi.

Radostné chvíle na záver 
nášho pobytu v ZSSR nám 
pripravila slnečná Odesa — 
mesto hrdina. Zoznámili sme
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sa s jeho h is tóriou  a bojo
vou slávou a t r i  dni nás zo
h rievali s lnečné lúče na pek 
ných piesočnatých plážach 
Čierneho mora. Potemkin- 
ské schody, operné divadlo, 
Puškinov pam ätník , náv 
števy odeských múzeí, po
h lad  na  východ a západ 
s lnka na horizonte  Čierneho 
mora, ešte viac obohatili n a 
še zážitky z putovania po 
Ukrajine.

Pobyt v k ra jine  sovietov 
bol p re  mnohých z nás p r 
vým v živote. Ale rozlúčka 
s a  sovietskymi š tudentm i na 
hran ic i pri odchode do vlas
ti  pripom ínala  a tm osféru  lú 
čenia sa dobrých starých  
priateľov. Naším úprimným 
želaním je, aby tá to  v p o ra 
dí už d ruhá  výmena bola 
považovaná za trad ičnú  a 
aby počet vymenených po
slucháčov počas le tnej ak t i 
vity neustá le  rástol.

Ing. Alexej Petrík

BULHARSKO

. . .  Po dlhej, veselej a  vy
čerpávajúcej ceste naša  sku 
pina  pätnástich  študentov 
Pedagogickej fakulty  koneč 
ne došla do Pervomája, 
vzdialeného 46 km od Plov- 
divu.

Do brigádnického tábora 
na okraji asi dvadsaťtis íco
vého m estečka postupne p r i 
šli tr i  dvadsaťč lenné soviet
ske skupiny (z Moskvy, Ti- 
raspoľa  a Kišineva), desať 
č lenné skupiny z Poznane, 
Trnavy, Egeru a NDR a ok 
rem toho bolo v tábore asi 
80 brigádnikov z Plovdivskej 
univerzity.

Nastúpili sme do p ráce  — 
dievčatá na  nak ladan ie  u h o 
riek, chlapci na trošku  n a 
máhavejšie  uk ladan ie  plných 
fliaš do košov. Unavení sme 
boli dosť a h lad  nám  tíšila 
bu lha rská  kuchyňa, k to rá  je 
dosť odlišná od našej. Z p rá 
ce sme sa v racali v ho rúča 
vách, k torým  na Intenzite 
ešte p ridalo  povinné nose 
nie táborových úborov.

Po príchode z kom binátu  
únava akoby z nás spadla. 
Brigádnici h ra l i  volejbal,

opaľovali sa alebo šli na 
futbalové ihrisko. Večer za 
sa všetci spievali svoje n á 
rodné piesne. Nakoniec sa 
to  tak  pomiešalo, že bolo 
ťažko presne  určiť prís lušn í
ka  te j-ktorej skupiny. Azda 
len podľa horšieho prízvuku 
ruštiny, k to rá  sa v tábore 
sta la  hlavným jazykom. V 
duchu konkrétnych prejavov 
internacionalizmu vyznel aj 
náš kultúrny program, veno
vaný 30. výročiu SNP a blí
žiacim sa oslavám 30. výro
čia oslobodenia našej vlasti 
Sovietskou armádou. Pri vzá
jomných návštevách, spoloč
ných posedeniach alebo na 
organizovaných večierkoch 
študen ti na jčastejšie  hovo
rili o problém och v škole 
alebo na  ich dočasnom spo
ločnom pracovisku. Mali sme 
tak to  možnosť spria te liť  sa 
s mladými ľuďmi z o s ta t 
ných socialistických krajín  a 
poznať Bulharsko nielen z 
hľadiska odpočívajúceho, ale 
aj z hľadiska pracujúceho 
človeka.

Pre zahran ičných  študen 
tov vedenie brigády zorga
nizovalo niekoľko spoloč
ných výletov — do Starej 
Zagory, Pamporova. Bačkov- 
ského kláštora . Navštívili 
sme koncert v Plovdive, na 
ktorom sme zatlieskali aj 
našej speváčke Márii Rott- 
rovej. Nezabudnuteľná je pre 
nás cesta do horských kúpe 
ľov Pamporovo. Opísať m a 
lebnosť a nepoškvrnenosť t a 
mojšej p rírody sa nedá. To 
človek musí vidieť.

Na prístup jednotlivých 
pracovníkov závodu k nám 
veru nemôžeme zabudnúť. 
Ich prívetivosť a ohľadupl
nosť jasne naznačovali, že 
nás majú radi. Často sme si 
rozumeli aj bez spoločného  
jazyka.

Rozlúčka s Pervomájom, 
kde sme strávili toľko pek 
ných dní, bola spojená s po
sedením a hodnotením  b r i 
gády. Hrialo nás, že dva 
diplomy za dosiahnuté  vý
sledky dostali poslucháči 
našej fakulty. Pri rozlúčke

zrazu každý pocítil sm útok a 
študen ti jednej k rajiny  od 
prevádzali druhých.

A aby naše  poznanie Bul
ha rska  bolo úplnejšie, usku 
točnili sme p lánovanú týž
dennú  exkurziu do Sofie a 
Varný. Čo človek nemôže 
obísť, to je chrám Alexandra 
Nevského a mauzóleum Ju
raja Dimitrova. Takmer k i
lometrové zástupy pred  mo
num entá lnou  stavbou sved
čia o úcte  všetkých, k torí 
tam  vystoja aj niekoľko ho 
dín, k veľkému synovi bu l
h a rského  národa a smelému 
bojovníkovi proti fašizmu.

Posledné štyri dni vo Var
ne sa každý ponáhľal k mo
ru na pláž. Horúce slnko 
nás pekne opálilo už p red 
tým, p re to  sa väčšina sku 
pín snažila vvužiť aj posled 
né dni na ďalšie poznanie 
Bulharska, k to ré  tur is t i  cel
kom oprávnene nazývajú 
krajinou  mora a slnka. A 
tak  sme postupne navštívili 
Družbu, Zlaté piesky, Balčik, 
Albenu a m nohé ďalšie 
miesta . . .  Andrej Macko

NDR

. . .  Po dlhej a únavnej • 
ceste si v ten večer už nikto 
z nás nestihol z rekapitu lo 
vať svoj deň. Vedeli sme 
len, že sme na mieste, v 
Burgu pri Magdeburgu a 
spokojne usíname v učňov
skom internáte závodu Knäc- 
ke Werke.

V pondelok ráno  sa odie
vame do zväzáckej rovnoša 
ty, aby sme sa takto  zúčast
nili otvorenia Letnej š tu 
dentskej akcie. Pohľadmi si 
p rem eriavam e okolostoja
cich. Oproti sú Moskovčania. 
Nápisy a prišité odznaky na 
zelenej rovnošate prezrádza
jú. že ani jeden z nich ne- 
brigáduje prvýkrát. Vedľa 
stoja ich krajania z Volgo
gradu a Donecka, po nravici 
máme študentov z Miškovca 
a poslucháčov ChF SVŠT z 
Bratislavy. Nemci, tí sú roz 
trú sen í  v každej brigáde.

(Pokračovanie na  str. 14.)Slávnostný nástup brigádnikov v Burgu.
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Pod štátnym i zástavami ú- 
častníkov brigády začínajú 
prvé pokusy o konverzá 
ciu . . .

Krátko pD slávnosti dostá 
vame pracovnú odev i obuv 
a popoludní sa zoznam uje
me s prácou. Kábel, kanál, 
lopata, rýľ, sa nám stali 

na jčastejšie  používanými 
všeobecnými podstatným i 
menami. Všetci bez rozdie 
lu, chlapci i d ievčatá sa po
maly chopia svojich pracov 
ných nástrojov a začínajú 
privykať nam áhavej práci. 
P racujeme po dvojiciach a 
každá dvojica má svoj úsek, 
s ktorým sa má počas p ra 
covného času vysporiadať. 
Pôda je piesočnatá, pracuje  
sa dobre, no má to i svoje 
nevýhody. K olkokrát t ŕ p n e 
me, či sa nám pri prechode 
vlaku nezosype vyhodený 
piesok skôr, než založíme 
kábel. A neraz  sa tak  i s ta 
lo.

Z p ráce  sa vraciam e u n a 
vení, no s tudená sp rcha  a 
nové kalórie  v podobe obe
da nás osviežujú nato lko, že 
sa „vládzeme“ ísť prejsť do 
mesta, zah ra ť  si volejbal a le 
bo p re js ť  pá r  kilometrov k 
jazeru  a okúpať sa. Mimo
pracovný čas máme vždy vy
plnený.

Je 12. júl a  v tábore vlád
ne sviatočná nálada. Nieže
by sa nepracovalo, to nie, 
je to deň skoro ako všetky 
ostatné. Najviac vzruchu je 
medzi komsomolcami. Pred 
päťdesiatim i rokmi prijala 
ich m ládežnícka organizácia 
do svojho názvu Leninovo 
meno. Celý deň sa nesie v 
znam ení osláv. Ráno s láv 
nostný nástup, popoludní be 
seda o Komsomole, fu tbalo 
vý zápas ZSSR kon tra  tábor, 
napokon sovietsky večer, 
prvý zo série národných ve
čerov svojho druhu. V jeho 
p rogram e koncert m odernej 
hudby, nechýbajú  ani v last
né skladby a ukra jinské  ľu
dové piesne. Po programe, 
ako obyčajne, diskotéka do 
polnoci. Tancovali by sme 
dlhšie, oveľa dlhšie, no r á 
no treba  vstať, čaká nás su- 
botnik na fond solidarity.

Po týždni brigády sa v 
priebežnom hodnotení dostá
va na prvé miesto Moskva. 
Moskovčania sú neúnavní. 
P racujú  tem er bez p re s tá 
vok a ked  prechádzam e o- 
kolo, často ani nezdvihnú 
hlavu. Niekedy robia z v la s t
nej iniciatívy aj popoludní. 
A ked  sa ich pýtame: „Pre
čo ?” vedúci Miša bez roz 
mýšľania odpovedá: „Chce
me pom áhať pozdvihnúť ú- 
roveň hospodárstva NDR.”

Každý deň v Burgu zabi-
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na rozkazom. Okrem pra
covnej náplne dňa si pozor
ní Nemci spomenú na kaž
dého jubilanta a obdaria ho 
bohatou kyticou, fľašou vod
ky, či škatuľou bonbónov. A 
to je vždy príležitosť na 
oslavu. Niekedy v úzkom 
k ruhu  priateľov, inokedy v 
celej brigáde, ba n iektoré  
oslavy dokázali postaviť na 
nohy celý tábor. Pri na jväč 
šej skrom nosti musíme pri
znať, že sa baviť dokážeme. 
Ked sa nám priestor klubu 
stáva priúzkym a nálada  s tú 
pa, vychádzame tancujúc  do 
chodieb. Búchajúc na  dvere 
zobúdzame všetko, čo sa 
chystá usínať. Tí, čo neve
dia spievať, načúvajú  nevy
čerpateľném u repe r toá ru  slo
venských ľudoviek, medzi 
k torými sa hitom číslo jed 

na stáva Tancuj, tancuj.
Neupadáva ani športový 

život. Okrem každodenných 
oficiálnych i neoficiálnych 
športových poduja tí zúčast
ňujeme sa aj Športového 
dňa a výsledkom je p re  nás 
niekoľko medailí.

Kultúrnou a propagačnou 
m iestnosťou sa nám stáva je 
dáleň. Je p r iestranná, okrem 
toho ju každý navštevuje 
denne n iekoľkokrát, a tak  si 
nemôže nevšimnúť novosti. 
Skoro každá brigáda tu  p ro 
paguje svoje mesto, či fa
kultu. N ástenka o Košiciach 
visí nad  pianom pri okien 
ku, kde  vydávajú jedlá, a 
tak  si väčšina čakajúcich  v 
rade  krá t i  chvíle prezeran ím  
obrázkov a listovaním v 
prospektoch.

V jedálni sa uskutočňujú 
aj všetky kultúrne podujatia 
a tancovačky. Na jednu z 
nich vás teraz pozývame.

Ešte len večeriame, a už 
sa akýsi s ta rš í pán vpredu 
pokúša vniesť medzi nás 
dobrú  náladu. Najprv hity, 
potom čosi klasické. Polky, 
valčíky. P rek ladá  p la tne  a

hnecľ nato  so spokojným vý
razom tvá re  obkolesený a- 
pa ra tú rou  ud ie ra  do taktu. 
Pa každej pesničke zaznieva 
jedálňou bezpros tredný  po
tlesk a š trngo t príborov ako 
odmena p re  neznámeho. Na 
jeho tvári sa stupňuje  výraz 
spokojnosti. Ze by to bol ten 
d iscjockey z Magdeburgu? 
Asi. Po večeri sa ponáhľam e 
upraviť, aby sme nezmeškali 
jedinečnú a dnes už zried 
kavú príležitosť.

Smiem prosiť? začína k rá 
ľovstvo poliek! Najprv vo 
svetle, neskôr v prítm í ta n 
cujeme, skáčeme, krú tim e sa 
a je nám akosi tesno. Česká 
polka potrebuje priestor! 
Stoly sťahujem e do obvodu 
jedálne a pokračujeme. Jed
na polka za druhou, m edzi
tým valčík, opäť polka. Zra

zu sa v tme čomi mení. Sko
ro všetky biele súčasti náš 
ho oblečenia prenikavo svie
tia. Nevidno skoro nič, len 
biele kocky, prúžky, bodky. 
To spredu  vychádzajú zväz
ky lúčov, k toré  sú jediným 
zdrojom svetla. Na hlave 
starš ieho  pána nápadná  bie
la šiltovka, k to rá  silno kon 
tras tu je  s tmavým rohom 
miestnosti. Fantastické! Pol- 
m ihot beloby rôznych tva 
rov a výborná ná lada  s t rh á 
vajú i tých, k to rí inak pri 
tónoch polky nie sú doma.

Ráno ešte s melódiou pol
ky v ušiach a príjem nou ú- 
navou v nohách  nasadám e 
do autobusov a cestujeme 
do Potsdamu.

Nasledujúci subotnik na
krúca televízia pre televíz
ne spravodajstvo. Subotniky 
sú iné ako všedné pracovné 
dni. Pracujeme inde ako ob
vykle a po práci mávame 
spoločné posedenia pri pive 
a dobrej pesničke.

Brigáda sa chýli pomaly 
ku koncu a my spolu s ko 
legami Bratislavčanmi p ri

pravujem e ešte jednu akciu. 
Slovenský večer. Niekoľko 
dn í vopred ho propagujem e 
a v deň  jeho uskutočnenia  
vyzdobujeme jedáleň a kaž 
dému v jeho rodnej reči 
prajem e dobrú  náladu  a p r í
jemné pobavenie. Po pesnič
ke a  k rá tkom  priv ítaní si 
pripomenieme nem ecky a 
rusky SNP. P res távku medzi 
p rednáškou  a kvízom vypl- 
ňam e opäť pesničkou. A ked  
je všetko pripravené k sú 
ťaži i obecenstvo na šp ič 
kách, dávam e družstvám 
všetkých miest príležitosť 
vyskúšať, kto je najšikovnej
ší, komu sa prvému podarí 
vhodiť rybku pohybom vejá
ra  do jazera, nájsť v sladkej 
lekvárovej bábovke upečenú 
m arku  (p red  výplatou sa zí
de aj m arka!) ,  či obsadiť 
prázdnu  stoličku pri stolič- 
kovom tanci. Koľko nám ahy 
nás stojí vysvetliť každému 
rukam i-noham i princíp hry! 
Ak nerozumie, je to ešte zá 
bavnejšie. Rozosmiate publi
kum nenechám e ani dotlies- 
kať a zasa spievame, sp ieva
me, s p ie v a m e . . .

O p á r  dní neskô r sa už o- 
citáme na p rahu  lúčenia. 
Všetci sa  zúčastňujem e na 
záverečnej slávnosti, kde sa 
dozvedáme o význame a 
hodnote die la vykonaného 
na Magistrále pria teľs tva, 
prijímame spomienkové d a r 
čeky a s napätím  očakáva
me vyhodnotenie najlepších 
brigád. Moskva, Volgograd, 
Ooneck, Košice, Miškovec, 
Bratislava ChF a Bratislava 
SF. Po skončení oficiálnej 
časti sa lúčime navzájom. 
Podpisujeme knižky, obrús
ky, ba dokonca i pracovné 
rukavice, k toré  sa ešte pred 
niekoľkými hodinami potili 
pod ťa rchou  lopaty nalože 
nej pieskom.

Rozlúčili sme sa s p r ia te ľ 
mi, a ked  náš vlak pomaly 
opúšťa stanicu, lúčime sa s 
mestom. Auf Wiedersehen, 
Burg!

Na ku ltú rny  pobyt cestu 
jeme po skupinách  a  naši
mi pa r tne rm i sú Moskovča
nia. A trasa? Lipsko, Wei- 
mar, Buchenwald, Dráždany, 
Konigstein, Waren, Rostock, 
Warnemiinde, Berlín.

Skončila sa m edzinárodná 
š tuden tská  akcia. Sme doma, 
zapojení do všedného života. 
A čo sme si doniesli?  Pocit, 
že sme vykonali čosi v p ro 
spech socializmu a pomáhali 
upevňovať a rozvíjať in te r 
nacionálne vzťahy medzi 
mladými, k tor í zmýšľajú tak 
ako my a m ajú  rovnaké cie
le. A, sam ozrejme, nových 
priateľov, nové poznatky, 
nové skúsenosti, na jkra jš ie  
spomienky. Eva Čellárová
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Z domácich letných brigád Košičanov
PRÍRODOVEDCI

1. Od 7. 7. do 3. 8. v JRD VIII. z jaz
du so sídlom v Budulove pracovalo 31 
poslucháčov nultého ročníka.

2. Od 4. 8, do 31. 8. pracovalo 30 
poslucháčov nultého ročníka v JRD 25. 
výročia Februárového víťazstva so síd 
lom v Novej Bodve.

3. Od 4. 8. do 31. 8. bol pracovis
kom pre 50 našich nastávajúcich poslu
cháčov SŠM vo Veľkej Lomnici.

4. V septembri pracovalo vo Velkej 
Lomnici 59 poslucháčov nultého ročníka 
a 26 poslucháčov vyšších ročníkov, ktorí 
uzavreli brigádnické leto.

Spolu títo brigádnici odpracovali 32 195 
brigádnických hodín pri celkovom zá
robku 198 878 Kčs, čo predstavuje hod
notu diela za 1 707 000 Kčs; Priemerný 
hodinový zárobok brigádnikov zo všet
kých turnusov bol 6,50 Kčs. Na kaž
dom turnuse boli odpracované pracov
né  smený v rámci plnenia záväzkov k 
30. výročiu SNP, z ktorých zisk pouka
zujeme na  výstavbu dedinky SOS.

MEDICI

Od 8. júla do 28. augusta pracovalo 
na výstavbe Všešportového areálu v Ko
šiciach v dvoch turnusoch spolu 163 me
dikov, prevažne chlapcov.

Trebišovská Frucona si tiež ocenila po
moc medičiek, ktorých tu pracovalo od 
15. júla do 13. septembra v troch tur
nusoch 239. Práce bolo, ako býva v 
kampaňových obdobiach, viac než dosť 
a tak dievčatá vytvorili hodnotu 6 500 000 
korún z celkovej hodnoty 6 814 720 Kčs 
vytvorenej počas letnej aktivity.

Spolu sa odpracovalo 54 122 hodín a 
na Fond solidarity sa zaslala suma 4170 
korún.

Pri práci sa však nezabúdalo ani na 
šport, kultúru a idcovo-výchuvnú čin

nosť, £1 už v Trebišove alebo v Koši
ciach, všade sa organizovali športové 
podujatia. Niekoľko brigádnikov sa v 
dňoch 23.—29. augusta zúčastnilo Behu 
vďaky Kalinovo — Banská Bystrica.

Pri príležitosti 30. výročia SNP brigád
nici uctili pamiatku padlých kladením 
vencov pri pamätníku na Dargove a vo 
Vinnom a zúčastnili sa slávnostnej ma
nifestácie v Košiciach a v Trebišove.

V rámci činnosti IVP odznelo niekoľ
ko aktuálnych prednášok. S problémami

M L A D Í  V
(Pokračovanie z min. čísla)

Obyčajne sa vraví, že Američania lá
mu všetky  rozvodové rekordy. S obľubou 
sa uvádza ako napríklad prípad jednej 
servírky z Los Angeles, ktorá počas 18 
rokov vymenila 14 manželov. No zabúda 
sa na jeden dôležitý  fakt: Američania 
búrajú tiež v še tky  svadobné rekordy. 
Američania sa často berú . . .  a berú sa 
veľmi mladí. A títo mladí Američania  
nikdy nezmeškajú príležitosí ukázat svo
ju nezávislosí od zaužívaných spoločen
ských pravidiel.

Vychádzajúc z princípu, podľa ktorého 
žiadna spoločenská udalost nie je taká  
oficiálna ako svadba, mladí Američania 
vynašli tzv. „barefoot wedding“ fsvadba 
naboso). Na rozdiel od našich predstáv  
„barefoot weddings“ nie sú len svadby 
htppies. Najviac sa ich uskutočňuje v 
dobre situovaných amerických buržoáz
nych rodinách. Dávajú možnosť vidiet ne 
obyčajné scény: ženích a jeho pozvaní 
sú v žakete, ženy  sú v gala, nevesta má 
na sebe šaty z veľkého salónu, obrúčky  
sú od Cartiera alebo Tiffanyho, všetci 
prichádzajú v cadillakoch, bufet je bo
hatý ... ale všetko sa deje na čistine,

štúdia na vysokej škole oboznamovali 
brigádnikov akademickí funkcionári fa
kulty.

PRÁVNICI

242 právnikov pracovalo v troch tur
nusoch. Brigády sa uskutočnili na SŠM 
vo Veľkej Lomnici a JRD Makovica so 
sídlom v Kecerovských Kostoľanoch. Po
slucháči práva odpracovali 27 566 hodín 
a vytvorili dielo v hodnote 747 930 Kčs.

AMERI KE
a nie v kostole. Lohengrinov pochod je 
nahradený hudbou od Rollíng Stones, na
miesto biblie sa nahlas recitujú úryvky  
Shakespeara alebo Simone de Beauvoir. 
Ceremóniu vedie kňaz, pastor alebo ne 
jaký  pokrokový rabín, ktorého kázeň ho
vorí oveľa viac o vojne vo Vietname, ako 
o manželských povinnostiach. Mladoman
želia si sľubujú lásku „v najlepšom i v 
najhoršom, dokedy sa nám to bude pá- 
č it“, a nie „kým nás smrt nerozdelí“. 
Pozvaní často spievajú „Hore, Krišna“ . . . 
a nevesta má bosé nohy. Sú tu určité  
varianty: niekedy svedkovia rozdajú po
zvaným marihuánové cigarety, na k to 
rých sú napísané krstné mená mlado
manželov. Inokedy zasa bosonohá neves
ta vyhlási, že si v záujme fem in istické 
ho hnutia necháva svoje rodné meno a 
neberie si meno svojho manžela, aby tak  
dokázala svoju myšlienkovú i materiálnu 
nezávislost. Ceremónia končí futbalovým  
zápasom medzi pozvanými alebo premie
taním filmu alebo škriabaním sa na stro
my, aby sa dokázala zviazanosť s prí
rodou alebo niečím iným viac či menej 
zvláštnym. Ide to až do takej miery, že 
je otázne, či si mladí Američania neza
mieňajú lásku k  slobode so systematic
kou chuťou na výstrednosti.

Tieto svadby sú úplne legálne. Veď po
dľa amerického zákona stačí, aby so
bášny list bol podpísaný k tomu opráv
neným úradníkom v  prítomnosti dvoch 
svedkov, a všetko je v najlepšom poriad
ku. Samotná ceremónia nespadá pod žia
den právny výnos, a teda, ak niekto má 
na to chuť, môže sa sobášiť hoc aj sto 
jac na hlave. No človek sa preje v še tké 
ho, a v Amerike to ide rýchlejšie ako 
kdekoľvek  inde: mladí už začínajú hun
drať, že čítanie z de Beauvotrovej nie 
je o nič lepšie, ako čítanie z biblie . . .

Pre najzainteresovanejších móda „ba
refoot weddings“ predstavuje návrat k 
starému romantizmu, k  nevinnej láske. 
Pre nich je to návrat k  prírode. V tom 
to duchu vznikli aj hlavné komúny hip- 
pies, ktoré dnes obývajú Spojené štá 
ty. Hnutie hippie, aké sme mohli vidiet 
v Haight Ashbury alebo v East Village 
v New Yorku, sa začiatkom roku 1968 
skoro úplne rozpadlo. Ale to neznamená,  
že hippies (tí praví!) úplpne zmizli z 
obehu. Oni len doslova poslúchli rozkaz 
Diggerov z roku 1968 fsvojpomocná or
ganizácia, ktorá mala vedenie v San 
Franciscu a predstavovala skutočnú elitu 
„Hippiedomu"). Rozkaz znel: „Haight As
hbury sa stalo sídlom turistov a teraz je 
tam viac policajtov ako hippies. Haight 
preto už nie je centrom nášho sveta. 
Toto centrum je teraz vo vašich rukách 
a hlavách. Vytvorte kmene a odíďte ho
cikam. Roztraťte sa!“ A hippies poslúch
li radu: roztratili sa na vše tky  štyri sve
tové strany a vytvorili viac ako 600 ko 
mún v Oregone, Novom Mexiku atď. 
Odišli, aby „zmizli bahnu miest“ a našli 
tak  .sku to č n ý  zmysel prírody“. Usadzu
jú sa bokom od miest, v  starých opuste
ných rančoch, v indiánskych dedinách, v 
chatrčiach, v zemľankách. Žijú zo svojej 

(Pokračovanie na str. 16.)



Športová súťaž 1973 ■  1974
Školský rok 1973/74 na poli športu a 

telovýchovy bol bohatý i úspešný.
K najcennejším úspechom UPJŠ patrí 

zlatá medaila posl. B. roč. LF Petra La- 
vaja v špeciálnom slalome a bronzová 
medaila poši. 3. ruč. LF Milana Urban- 
ského v obrovskom slalome na Akade
mických majstrovstvách Slovenska vo 
Vrátnej v dňoch 5.—B. februára.

Rovnako cenný titul akademického 
majstra Slovenska, a tým aj zlatú me
dailu získalo družstvo Východoslovenské
ho kraja v hádzanej mužov na AMS v 
Žiline v dňoch 5.—6. II. Mužstvo tvo
rili t ra ja  poslucháči LF — Bánovský, 
Bunganič, Holda, z PF Kurča, z PrF Ší- 
m>a a z PdF Lukáč a Vojtuš. Až na re 
mízu 15:15 so Západoslovenským krajom 
zvíťazilo družstvo Vsi. kra ja  nad druž
stvom Bratislavy 16:9 a vo finále nad 
družstvom Stredoslovenského kraja  19:16. 
Celý kolektív statočne bojoval za česť 
UPJŠ. Družstvo žien Vsi. kra ja  získalo 
na AMS bronzovú medailu a až na  posl. 
Bednárovú z PrF všetky ostatné hráčky 
boli z PdF (sestry Kmetkové, Tremková, 
Valachovičová, Polakovlčová, Školníko
va, Hlavatá, Stanová a Vyrosteková).

Cenný úspech zaznamenali na Akade
mických majstrovstvách Slovenska vo 
vodnom slalome Ivan Mokríš, posl. LF, 
ktorý spolu s posl. VST Horňákom získal 
zlatú medailu v CZ a striebornú v zjaz
de C2.

Družstvá mužov 1 žien UPJ5 štartovali 
vo všetkých krajských kolách v kolek
tívnych 1 individuálnych športoch. K n a j 
cennejším úspechom patrí prvenstvo 
UPlS v hádzanej mužov, a tým aj titul 
majstra kraja. Až na remízu s VSV 13:13 
vyhralo družstvo UPJ3 Košice nad VŠT 
21:15, nad PdF Prešov 15:9. Najúspešnej
ším strelcom na turnaji  bol Bunganič z 
T,F. s 22 gólmi. Družstvo žien UPJ5 ob
sadilo druhé miesto za víťaznou PdF 
Prešov.

Na majstrovstvách Vsi. kraja v bas
ketbale mužov i žien, ktorých usporiada
teľom bola KTV pri VST v  dňoch 11.— 
12. 4., dTužstvo mužov UPJS obsadilo spo
medzi 4 fakultných družstiev druhé 
miesto za  víťaznou VŠT. s ktorou p re 
hralo len po predĺžení 51:55. Nad PdF 
Prešov, ktorá obsadila trecie miesto. zví
ťazila UPJŠ 43:41 a nad VÍV 99:32. Druž
stvo žien UPJŠ obsadilo až tretie  miesto 
za víťazným celkom PdF Prešov.

Na krajskích majstrovstvách v y šn ý ch  
škôl vo futbale družstvo UPlS Košice 
obsadilo spomedzi 4 zúčastnených druž
stiev 3. miesto za víťaznou VŠT a PdF 
Prešov.

Na majstrovstvách Vsi. kraja v plá
vaní. ktorých usporiadatelom bola KTV 
nrl UPIŠ, boli najúspešnejší poslucháči 
PF Mllau Hrouda, víťaz dvoch discip
lín — na 50 m motýlik — 29 9 a na 
200 m v. sn. — 2:09,4 ai Iveta 
ská, taktiež víťazka dvoch disciplín — 
na 25 m motýlik — 16.7 a na  100 m 
prsia časom 1:35.6. Po jednom prvenstve 
a titule majstra  kraja získali Miškecho- 
vá na 25 m v. sp. — 15,6. Kendrovs"ká 
na 50 m prsia — 49.8 a FeketeovS na 
25 m znak — 19,8 (všetky poslucháíkv 
PdF Prešov). Cenné dve druhé miesta 
zaznamenala posl. psychológie Šplnerová 
na 25 m v. sn. — 15,8 a  na 25 m 
motýlik — 17,0, ďalej Nagvová z LF 
na 50 m prsia — 52,7. Dve druhé mies
ta obsadilo družstvo mužov i žien UPIŠ 
Košice v polohovej štafete 4x50 m ča

som 2:09,2 a  4x25 m (ženy) časom 1:29,3.
Na majstrovstvách Vsí. kraja v atle

tike, ktorých usporiadateľom bola KTV 
pri PdF v Prešove, sa súťažilo v 15. 
mužských a v 9. ženských disciplínach. 
Dve cenné prvenstvá získala Nagyová 
(LF) v  skoku do výšky — 155 cm a  
v prek. behu na 100 m — 18,4, Buday 
z PF n a  3000 m. Pri celkovom vyhodno
tení v kat. mužov i žien prvenstvo získala 
s (presvedčivým ziskom bodov PdF Pre
šov. Družstvo mužov LF získalo štvrté, 
družstvo žien LF druhé miesto.

V rámci Medzinárodného dňa študent- 
stva v dňoch 7 . - 9 .  novembra uskutočnil 
sa pod vedením FV SZM a v spolupráci 
s KTV basketbalový turnaj mužov, kto
rého usporiadatelom bola PrF. Okrem 
nej štartovali sesterské fakulty z Prahy 
a Bratislavy, Hutnícka fakulta  VŠT Ko
šice a družstvo UPJŠ Košice, ktoré sa 
stalo aj víťazom pred usporiadajúcou 
právnickou fakultou. Turnaj sa konal sú 
časne v rámci Mesiaca ZĎSSP.

Hodnotný bol aj basketbalový turnaj 
v rámci Dní prírodovedcov v apríli, na 
ktorom štartovali okrem usporiadajúcej 
PF MatematiCko-fyzikáLna fakulta  z Pra 
hy, Prírodovedecká fakulta  z Brna, LF 
UPJŠ a Strojnícka fakulta  VŠT Košice, 
ktorá sa s ta la  víťazom po tre tí  raz a 
definitívne získala putovný pohár. Pri 
obidvoch turnajoch SZM zakúpilo a  od 
menilo š tartu júce  družstvá hodnotnými 
vecnými cenami.

Pekným športovým podujatím bol I. 
ročník Telovýchovného dňa o pohár rek
tora UPJŠ, ktorého usporiadatelom bola 
KTV v spolupráci s FV SZM jednotlivých 
fakúlt — 17. mája. Súťažilo sa v mimi- 
futbale, v basketbale a volejbale (M +  Zl. 
Popoludní o  15.15 uskutočnil sa  už 4. 
ročník Memoriálu doc. PhDr. O. Švehlíka 
v  cezpoľnom behu. V kat. žien na t ra 
ti cca 800 m prvenstvo získala B. Gró- 
fová z FF časom 2:46,9 pred ntáchovou 
z LF a Dzesatníkovou z PrF. Štartovalo 
8 pretekárok. V kat. mužov za účasti 
30 šta rtu júc ich  n a  tra ti  cca 2400 m 
prvenstvo získal posl. PrF. J. Sabo ča 
som 7:30,0 pred Kravcom z tej Istei fa 
kulty 7:35,0 a Porazíkom z LF — 7:36.4.

Celkove na Telovýchovnom dni súťa
žilo 163 poslucháčov UPJŠ.

Na majstrovstvách Vsi. kraia vo volej
bale žien prvenstvo získala PdF Prešov. 
Titul vybojovali: Babjaková, Burčíková,
Jalcubková, Labanová, Pavelková, Hrebe
ňová, Zabová. Suranovská. Druhé mies
to obsadila UPIŠ, tretie  VST. U mužov 
prvenstvo získala VŠT, na  2. mieste 
skončilo družstvo UPJŠ.

M L A D Í  V
(Dokončenie zo str. 15.) 

slabej úrody alebo ľudových výrobkov 
f  džbány, náhrdelníky, pletený náby- • 
t o k . .  .}. Komúny ponúkajú celú Škálu 
varlánt od mníšskeho mysticizmu komúny  
z horlenú až po brutálnu agresivitu hip- 
ples z Taosu v Novom Mexiku, obávanú 
skupinu, ktorej členovia sú vždy ozbro
jení „aby sa mohli chránit pred zlobou 
vonkajišeho sveta“. Komúna z Fort Hil- 
lu neďaleko Bostonu žije vo viere, že  jej 
šéf, Mel Lyman, je prevtelený Kristus, 
zatial čo „Translove Energics" v Ann 
Harboure sa považujú za apoštolov vo ľ 
nej lásky a drog pre všetkých. Napriek

Na II. ručníku letnej časti Akademic
kých majstrovstiev Slovenska na rok 
1974 v Trnave, na  ktorých sa súťažilo 
v deviatich d ruhoch  športu, štartovali aj 
poslucháči UPJŠ. Získali 9 zlatých, 4 
strieborné a 4 bronzové medaily. Naj
cennejší úspech a súčasne najúspešnej
ším pretekárom na AMS bol poslucháč 
I. roč. PF Milan Hrouda, ktorý získal 
t r i  zlaté medaily — v plávaní n a  100 
m a  200 m voľný spôsob a  n a  200 m 
osobné polohové preteky. Dve zlaté  me
daily získala a j  poslucháčka I. roč. LF 
Kunertová v tenise — v dvojhre a š tvor
hre.

V ľahkej atletike boli reprezentanti 
UPJŠ taktiež úspešní. Zlatú medailu z ís 
kali dvaja p re tekár i  — Hanušovský z 
PdF Prešov v hode oštepom výkonom 
67,14 m a Jozef Sabo z PrF v chôdzi 
na 10 km časom 48:28,8 min. Striebor
né medaily získali Dana Cižmárová, posl. 
psychológie v  skoku do d iaľky výkonom 
545 cm, Nagyová, posl. LF v skoku do 
výšky — 160 om a Bodíková z PdF Pre
šov v behu ma 1500 m — 5:23,9. Bron
zové medaily získali a tlétky D. Cižmáro- 
vá, posluch. psychológie — v prek. be
hu na 100 m časoim 15,9 a Kmeťková z 
PdF Prešov v hode diskom — 32,40 m.

Cenný úspech a zároveň zlaté medaily 
získalo na AMS v Trnave družstvo Vsi. 
kraja v basketbale, ktorého kostru tvo
rili väčšinou poslucháčky PdF — Pol- 
láková. Polakovlčová. Jančoková. Belano- 
vá a Ľachová a z FF leleníková a Pet- 
rovlčová. Družstvo vodných pólistov Vsi. 
kraia získalo s trieborné medaily. O ús
pech sa zaslúžili piati hráči — noslu- 
rháči UPjS, KováF z LF a Tkáč. Takáč, 
Dzedzina a Oravec z PdF. Cennú zlatú 
medailu získal v nlávaní posl. PdF Mi
roslav Tkáč na 100 m znak časom 1:07.9.

Bronzové medaily získalo družstvo mu
žov Vsi. kraia, ktorého kostru tvorili po
slucháči VŠT. Z družstva UPJŠ š ta r tova 
li Hollý a Jordán z PrF.

Škoda, že na AMS nemohli Štartovať 
viacerí poprední nre tekári  UPJŠ. v te 
nise: Haluzickí. Lokša z LF. Sokol z 
PdF, atlé t  Vamčík z LF, ktorí bv boli 
iste vážnvmi uchádzačmi o medaily —■ 
v tom Istom čase boM tesne pred záve
rečnými štátnymi skúškami.

S bilanciou na AMS v Trnave môže
me byť spokojní. Veríme, že o dva ro 
ky, keď usporiadateľom III. ročníka le t 
ne j  časti Akademických maistrovstiev 
Slovenska má bvť UPJŠ v Košiciach, bu
de naša bilancia ešte úsoešneišla a r a 
dostnejšia. Jozef Vítkovský

AMERIKE
úplnému nedostatku usporiadania a vnú
tornej disciplíny väčšina komún funguje  
vlastne dobre. Niektoré sa stávajú zosku
pením až 2000 stálych členov. Panuje 
tu ta ký  duch, aký  bol niekedy v Cudzi
neckej légii: nikoho nezaujíma susedo
va minulost, nikto nekladie o tázky  a 
všetko sa d e l í . .  . úplne všetko. Tento 
spôsob života je základným prvkom k o 
mún, prvkom, ktorý  umožnil tch existen 
ciu a množenie sa: „Spoločnost nás na
učila čítat. počítal, ale nás nenaučila  
spolunažívat medzi sebou. Odtiaľ pochá
dza všetko naše zlo. a preto sme si u- 
tvorili naše komúny.“ (pokračovanie)
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