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Oslávili sme Sviatok piáce
Ako už tradične i v  tohtoročný prvomájový deň nastúpili poslucháči, 

učitelia a pracovníci Lekárskej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
do radov prvomájového sprievodu. Ako vždy, spestrili ho svojou veselos
ťou a nadšením. Človek si z roka na rok myslí, že tohtoročný Prvý máj 
už sotva niektorý z tých ďalších predstihne — a teraz hovorím to isté o 
nedávno uplynulom — Sviatku práce. Prežili sme nezabudnuteľný 1. máj. 
Tohtoročné oslavy boli o to  radostnejšie, že im predchádzali mnohostran
né úspechy v celom našom štáte, tak na poli hospodárskom, ako i poli
tickom. Po krízovom období rokov 1968—1969 vyšla aj naša škola, vďa
ka novému vedeniu strany a univerzity, víťazne z boja o rýchle konso
lidovanie pomerov.

Budovy fakúlt, vysokoškolských in 
ternátov, ich priestory, okná, s láv 
nostne a dôstojne vyzdobené s tovka
mi zástav, transparen tov , obrázkov, 
dodali prvomájovým oslavám rados t
nú atm osféru. Už vo včasných ra n 
ných hodinách sa priesto ry  pred  bu
dovami in ternátov  zaplňovali poslu
cháčmi, ktorí pod vedením svojich 
vedúcich učitelov roĎníkov spon tán 
ne nastupovali na zoradiská. Bolo ve
selo, rušno, vyhrávala hudba a  iste 
všetkých, ktorí sme si v h ĺbke srdca  
uctili Sviatok p ráce  — sviatok slo 
bodného pracujúceho človeka, sa nás  
zmocnil sviatočný a  radostný  pocit.

Na čele sprievodu k ráčali p red s ta 
vitelia UPJŠ, súdruh  rek to r  — prof. 
RNDr. Vladimír Hajko, členovia CZV 
KSS a dekani fakúlt, za  nimi jednot
livé fakulty.

Skoro všetci poslucháči, učite lia  a 
a pracovníci nastúpili do prvom ájo 
vého sprievodu. Najprv učitelia  a za 
mestnanci a dlhé rady  poslucháčov. 
Jednomysefne potvrdili svoju solida
ritu  so všetkým, čo je n a  svete  po
krokové. Včasné vypracovanie  ideo
vého nám etu  celého sprievodu, po
drobné rozpracovanie a konkretizo 
vanie úloh bolo účinné a ich zvlád 
nutie úspešné. S velkou  pozornosťou, 
iniciatívou a zodpovednosťou p r is tu 
povali k týmto úlohám  FO SZM. 
Funkcionári fakultného  i ročn íko 
vých výborov SZM si dali záväzky, 
nekompromisne plniť a vyžadovať sp l
nenie všetkých politickoorganizač- 
ných úloh, len aby p reh liadka p rís 
lušníkov našej školy reprezen tovala  
príslušníkov socialistickej vysokej 
školy, vyjadrovala oddanosť ideám 
socializmu, Komunistickej s t ran e  Čes

koslovenska a nášm u zriadeniu, v 
znam ení p lnenia  uznesení XIV. zjaz
du KSČ. Preto viac a mohutnejšie, 
ako inokedy sme počuli heslá  našich 
poslucháčov: „Nech žije KSČ“ a  iné 
slová vy jadrujúce vernosť p ro le tá r 
skem u in ternacionalizm u.

V prvé májové dni p rin iesla  h rd in 
ská  Sovietska a rm áda  do našich  do
movov slobodu a mier, p reto  nech  sú 
trvalým  symbolom nášho spojenectva 
so Sovietskym zväzom.

Doc. MUDr. Oľga Pavkovčeková, Csc.,
prodekan  na LF UPJŠ

Šľachetný prejav 
solidarity
Učiteľom, zam estnancom  a poslu 
cháčom hanojskej un iverzity

H A N  0 1
V ietnam ská dem okra tická  
republika

Drahí súdruhovia a priatelia,
prijm ite  od učiteľov, zam estnan 

cov a študentov  Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, ČSSR, 
úprim né súd ru iské  pozdravy a pre
javy úcty  a obdivu hrdinském u  
vietnam ském u ľudu, k torý  prináša  
ta ké  ve ľké  obete v  bofi proti am e
rickém u im perializm u za svoju  
slobodu, nezávislosť a za socializ
mus. Celá naša univerzita  v u p ly 
nulých dňoch, podobne ako  viac
krá t v m inulosti, zaslala ve ľvysla 
nectvu USA v ČSSR ostrý protest 
proti eskalácii vo jny vo V ietnam e  
a v Indoč'me vôbec. Dobre si v še t
ci uvedom ujem e, že  bojujete za 
spravodlivú vec a chcem e Vás 
ubezpečií, že  m áte u nás, prísluš
n íkov našej univerzity , i u celého  
československého  ľudu plnú m o 
rálnu podporu. Aby sm e aj m a te 
riálne podporili Vaše šľachetné  
úsilie, organizujem e na vše tkých  
fakultách našej univerzity, podob
ne ako na osta tných čs. vysokých  
školách, finančnú  zbierku a jej vý- 
t'ažok odošleme na pomoc bojujú
cem u ľudu vo Vietname.

Vieme, že  súčasné obdobie, k to 
ré vo Vašej vlasti prežívate, je 
veľm i ťa žké  pre vše to k  Váš ľud. 
N epochybujem e však  ani na oka 
m ih o tom , že  boj, k to rý  vediete, 
bude víťazný  a povedie k  slobod
ném u a šťastném u životu v ie tnam 
ského ľudu v socialistickej vlasti. 
Pokrokový ľud  celého sveta  je po 
Vašom boku.

So súdružským  pozdravom  
Prof. RNDr. Vladimír H a j k o ,  
rek to r



Komunisti na lekárskej fakulte bilancovali
Výročná č lenská schôdza kom unis

tov na  LF UPJŠ bola bezpros tredne  po 
voľbách do zastupiteľských zborov, 
v období realizácie  sm elých plánov 
XIV. zjazdu KSČ a p ri vstupe do d ru 
hého ro ku  piatej päťročnice.

V hlavnom  re fe rá te , z k torého vy
berám e n iek toré  zák ladné časti a k to 
rý predniesol p redseda organizácie  
prof. MUDr. Z. Barna, CSc., sa kon 
šta tu je , že rok  1971 bol p re  ZO KSČ 
lekárskej fakulty  rokom  zásadného ob
ra tu , k torý  znam enal význačný pokrok 
ako na  poli politickovýchovnom, tak  
aj n a  úseku rea lizácie  úloh a tvorivé
ho riešen ia  súčasných otázok. Teraz 
vstupujem e do novej etapy v šes tran 
ného rozvoja našej spoločnosti i všet
kých pracujúcich , na jm ä však do ob
dobia tvorivej práce, aktivity  a anga 
žovanosti tak  komunistov (a p redo 
všetkým komunistov), ako aj všetkých, 
ktorí chcú napom áhať nášm u rozvoju.

Jednou z hlavných úloh minulého 
obdobia boli volby do zastupiteľských 
zborov. P ríprava  i výsledky-volieb u k á 
zali tak  m orálnu, ako aj politickú jed
n o tu  našich  pracovníkov i posluchá
čov, a le  aj vôľu ísť ďalej cestou bu 
dovania socializmu v pevnom spoje
neckom  zväzku so Sovietskym zväzom. 
Z 885 poslucháčov LF ubytovaných 
v študentskom  domove odvolilo 872, 
ďalších 13 odvolilo zo závažných dô
vodov v mieste svojho trvalého byd
liska. Účasť na  voľbách bola úp lná 
(100 % ) a všetci dali svoj hlas kand i
dátom  N árodného frontu.

Komunistická s t ran a  počas celej svo
jej h is tórie  i v p rí tom nosti považuje 
za jednu z kľúčových otázok svojej 
činnosti pevné vzťahy medzi stranou  
a širokým i vrstvam i pracujúcich, vzťa
hy dôvery a pracovnej i občianskej 
aktivity. O takéto  vzťahy sa  usilovala 
aj naša  organ izácia . N apriek  pom er
ne zložitej situácii podarilo  sa na  zá 
klade reá lnej a zásadnej politiky, na 
zák lade  každodennej a osobnej ag itá 
cie zabezpečiť aktívne plnenie p racov 
ných úloh a  p ritom  bez použitia tzv. 
ná tlakových foriem, čo viedlo k zvý
šeniu  au tority  našej organizácie 
i k  rozvoju iniciatívy a angažovanosti 
bez strachu , k p lneniu  základných 
ú loh fakulty.

V dôsledku uvedeného boli vytvore
né  všetky podmienky pre  zabezpečenie 
a skvalitnenie  vedúcej úlohy strany 
na  všetkých úsekoch nášho života na 
fakulte . Najzávažnejšou otázkou tu  
bola a je výchova, rozm iestňovanie a 
výber kádrov, sp rávna  kádrová  politi
ka. Môžeme kriticky povedať, že v po
sledných rokoch sa veľa času te jto 
otázke nevenovalo, čo sa ukázalo n a j 
mä v krízových rokoch, ikeď sa  po 
liticky profil p racovníka dostával do 
pozadia. Až uznesením  Predsedníctva 
ÚV KSČ z novem bra 1971 došlo k zvý
šenej a potrebnej aktivite a j v tejto 
oblasti. N ajskôr sa p rikročilo  k zis
ten iu  skutočného s tavu  kádrov. Po
tom nasledovali pracovno-politické 
pohovory a p ríp rava  krátkodobého 
i výhľadového kádrového plánu. Dô
raz  bude treb a  položiť na  to, aby na 
jednotlivých ka ted rách  bol dosta toč 
ný počet kandidátov a doktorov vied

a n a  ka ted rách  s menším počtom čle 
nov, aby bol aspoň jeden p ro feso r a 
jeden docent, na väčších kated rách  
okrem  profesora  aj niekoľko docentov.

Za hodnotené  obdobie došlo aj k vý
znam ném u zjednoteniu  nášho SZM, 
ktorý nielenže rešpek tu je  vedenie n a 
šej organizácie, a le  ochotne realizuje 
politiku a  zám ery KSČ. Treba si však 
uvedomiť, že  sme tu skôr ina začiatku, 
a že v dalšom  bude treba  zvyšovať 
viac ako  doposiaľ jednak aktivitu  
všetkých členov SZM, jednak  i pod
sta tne  rozšíriť  okruh  členov s trany  na 
aktívnej činnosti v tom to smere.

Zlepšila sa  činnosť aj na úseku ROH, 
kde došlo najm ä k pravidelnej č in 
nosti a  po prerokovanom  program e 
aktivizácie aj k p lneniu  prija tých  úloh. 
Rozbehlo sa  ideovo-politické školenie 
zam estnancov, čím sa podarilo  sú s tre 
diť pozornosť nášho členstva na  h lav 
né myšlienky politiky našej s trany  a 
odborných orgánov s dôrazom  na 
p rak tickú  realizáciu . Bude treba  po
kračovať v te jto  masovej činnosti tak, 
aby sa  stá le  zvyšovala pracovná ak t i
vita n ás  všetkých. Pozornosť sa bude 
musieť venovať najm ä otázkam  socia
listického súťaženia, otázkam  správ 
nych medziľudských vzťahov, dodržia 
vaniu š tá tnej i pracovnej disciplíny 
a v neposlednej m iere i náležite j r a 
cionalizácii ako prirodzenej cesty tvo
rivého rozvoja našej fakulty.

S uspokojením možno konštatovať, 
že na  našej fakulte  sa činnosť ZČSSP 
obnovila v roku  1969 ako na  prvej 
vysokej škole n ie len  Slovenska, ale 
v ČSSR vôbec. Od toho času  podarilo  
sa našu  pobočku nie len organizačne 
zabezpečiť, ale zorganizovať aj p láno 
vitú a  bohatú  činnosť. Rast členov je 
nápadný, ale stá le  nedosahuje  optima, 
pričom tá to organizácia  má plnú pod 
poru. Dá sa očakávať, že svoje rady  
znovu doplní n a  želateľný stav.

V realizácii závažných úloh, k toré  
nás čakajú, významnú ú lohu h rá  p lné 
využitie pracovného času. Na toto n e 
stačí iba dodržiavanie pracovného ča 
su, ale na jm ä presne zostavený a usku 
točňovaný pracovný harm onogram . 
Potom by sa nem ohlo stať, že nástupy 
do p ráce  n ie  sú na všetkých pracovis
kách  dodržiavané. Potom ani p ra k 
tické cvičenia a prednášky  nemôžu 
byť vykonávané načas, a  ta k  dochá
dza k h rubém u narušovaniu  pracov
nej disciplíny. K obmedzovaniu v last
nej činnosti dochádza spravidla  aj 
pri vykonávaní nadúväzkovej činnosti, 
čo bude treba  riešiť idividuálne a po
voľovať iba vo zvláštnych prípadoch. 
Bude tu  treba  vynaložiť veľa p ráce a 
na jm ä požadovať dôslednejš iu  kon tro l
nú  činnosť n a  všetkých katedrách .

Významné sú aj p lány našej fakulty  
v te j to  päťročnici, p re to  b u d e  is te  
sp rávne  uviesť aspoň  s t ru č n e  n iektoré .

Ak vo výskume na  jednej s trane  
došlo k význam nému posilneniu fa 
kulty  ako koordinačného pracoviska, 
na  d ruhej s trane  sa nepodarilo  ná le 
žíte  plánovať výskum né úlohy a zladiť 
tak, aby zodpovedali prítom ným  po tre 
bám. Rozsah te raz  riešených úloh p re 
sahuje  m ateriá lno-technické, p ries to 

rové i kádrové možnosti fakulty  a má 
v skutočnosti nepriaznivý vplyv na 
úroveň politickovýchovnej a pedago
gickej činnosti. Veľký vzostup počtu 
úloh odborového plánu (bol spôsobený 
už spôsobom prípravy p lánu MZdSSR. 
Tento systém (plánovanie pre  každú 
disciplínu jednu 1 viac úloh) vedie, čo 
treba  zdôrazniť, n ie len  k rozptyľova
n iu síl a prostriedkov, ale aj k zhor
šeniu koordinácie i používanej techni
ky pri riešení príbuzných úloh jed
notlivými pracoviskami. Na tom to úse
ku bude treba maximálne podnietiť 
riešenie komplexných úloh, skoncen
trovať výskum na hlavné problémy 
a zohľadniť jeho efektívnosť.

V s trede  pozornosti všetkých p ra 
covníkov fakulty  je výstavba nového 
komplexu fakultnej nemocnice a le 
kárske j fakulty. Pri jej výstavbe sa 
vyskytovalo i vyskytuje nemálo ťaž
kostí a starostí, predsa  však výstavba 
pokraču je  a pomoc n á s  všetkých, na j
m ä komunistov, iste prispeje k  úplné
mu dokončeniu. Ide o stavbu, ktorej 
investičný nák lad  sa počíta na 
960 000 000 Kčs a v piatej päťročnici 
m á byť okrem  iných ukončené oblast
né odelenie p re  hem atológiu a tran s 
fúzie, ústav te lovýchovného lekárstva, 
zubná klin ika (okrem  lôžkovej časti) . 
Výstavba „A“ bloku teoretických ú s ta 
vov LF sa začne v roku  1973 a  má byť 
ukončená v roku  1978. V tom čase má 
byť ukončený aj monoblok.

Pri komplexnom rozbore činnosti 
nemožno obísť otázku komunistickej 
výchovy. Učitelia navštevujú pravidel
ne organizované školenie vedením 
školy, vzdelávajú sa a j na katedrách  
a uskutočňujú  sa  ideologické konfe
rencie  (prvá bola t. r. vo feb ruári) .  
Ostatní zam estnanci navštevujú škole
nie, k to ré  riad i ZV ROH. Pokiaľ ide
o poslucháčov, títo sa  riad ia  perspek 
tívnym plánom komunistickej výcho
vy na šk. r. 1971/72 a ten  sleduje vše
stranný  rozvoj celej osobnosti. Hlavné 
cesty pôsobenia sa teda uskutočňovali 
pomocou školenia učiteľov a zam est
nancov, pomocou konferencií, potom 
katedram i jednak vlastným štúdiom, 
jednak  pôsobením v rám ci vyučovacie
ho procesu, pomocou pravidelných 
prehľadov politických udalostí, pomo
cou aktívnei činnosti kabinetu  ML a 
napokon aj individuálnym vzdeláva
ním a osobnou agitáciou. Ak sa urobil 
značný krok  vpred, potom je to z á 
sluhou skutočného úsilia komunistov, 
nemožno si však neuvedomiť, že mno
hé z uvedeného zostalo na  povrchu 
a že dôležité bude najm ä ďalšie kvali
ta tívne zvyšovanie úloh a požiadaviek.

Záverom sa v re fe rá te  uvádza, že 
doterajš ie  výsledky nás oprávňujú 
k presvedčeniu, že komunisti lekárskej 
fakulty  sú schopní zvládnuť 1 ďalšie 
a náročnejšie  úlohy, ktoré ich v bu
dúcnosti očakávajú.

Bohatá a p lodná diskusia, k to rá  n a 
sledovala po správe, ukázala, že všet
ci členovia s trany  si uvedomujú svoje 
povinnosti a že sú rozhodnutí plne 
dať svoje sily do služieb spoločnosti.

Napokon nebude neužitočné uviesť, 
k to ré  zák ladné úlohy nás očakávajú:



Komunistická výchova 
a pedagogickí vedci

Končí sa študijný rok, je teda  načase zamyslieť sa nad  otázkou, ako sa 
plní naša  zák ladná  úloha: kom unistická výchova. Plnenie te jto  náročnej 
úlohy, vyplývajúcej aj z znesení XIV. zjazdu KSČ, vyžaduje si ucelený 
a dobre prem yslený plán. Na Pedagogickej fakulte  v Prešove bol východis
kom p lánu komunistickej výchovy na  študijný rok  1971/72 komplexný pro 
g ram  komunistickej výchovy UPJŠ. N ávrh tohto program u dostali všetci 
p rednáša te lia  už v čase prázdnin, aby si ešte pred  začatím  študijného roku  
mohli p ripraviť svoj osobný p lán  výchovného pôsobenia vo vyučovaní 
i mimo neho a aby všetky kated ry  mohli včas vypracovať neform álne  plány 
práce.

1. Vypracovať 'koncepciu vedeckého 
výskumu našej fakulty ; výskum za 
m erať na  také  úlohy, k to ré  sme schop
ní riešiť a doriešiť, a  k toré  sú po treb 
né najm ä pre  rozvoj východného Slo
venska.

2. Pravidelne sledovať a podporovať 
výstavbu komplexu novej FN.

3. Dbať na dôsledné uplatňovanie 
správnej kádrovej politiky, ktorej z á 
kladom musí byť p lán potreby a vý
chovy kádrov.

4. V procese ideovo-politickej p rá 
ce rozpracovať formy riaden ia  a kon 
troly, na jm ä dbať na  jej skutočné a 
vnútorné pôsobenie. Rozvíjať ako jed
nu z vedúcich foriem  osobnú agitáciu 
a tvorivú ak tiv itu  všetkých členov 
strany. Dbať na  zvýšenú ak tiv itu  všet
kých zam estnancov fakulty  pri ú speš
nom zabezpečovaní ďalších a ras túcich  
úloh, k toré  nás očakávajú.

Nepochybujeme o tom, že komunisti 
lekárskej fakulty  spolu s pracujúcim i 
sú na náročné ú lohy pripravení a  da 
jú všetky svoje sily do boja za rea l i 
záciu uznesení XIV. zjazdu našej s t ra 
ny a p re  tvorivé napredovanie  celej 
našej spoločnosti.

Z poverenia výboru ZO KSS 
spracoval MUDr. J. KAFKA

Stretnutie 
s priateľmi

Ako každoročne uskutočnilo sa 
pri príležitosti 9. mája stretnutie 
družby na hranici ČSSR a ZSSR vo 
Vyšnom Nemeckom. Stretli sa i bo
hato zastúpené delegácie našej 
univerzity a Štátnej univerzity v 
Užhorode, vedené rektormi oboch 
škôl, prof. D. B. Čepurom, DrSc. a 
prof. RNDr. V. Hajkom. V priateľ
skej atmosfére prerokovali zástup
covia vedenia UPJŠ a fakúlt otázky 
ďalšej spolupráce a vymenili si 
predbežné výsledky vedeckého vý
skumu. Účastníci stretnutia oboch 
univerzít privítali vo svojom stre
de ministra zdravotníctva SSR prof. 
MUDr. E. Matejlčka, DrSc., ktorý 
ako bývalý rektor UPJŠ stál pri zá
kladoch tejto družby a účinne pri
spel k jej upevneniu i v ťažkých 
rokoch 1968—69.

K ďalšiemu stretnutiu s užhorod- 
skými priateľmi došlo v rámci náv
števy Speváckeho zboru učiteľské
ho kolektívu Štátnej univerzity z 
Užhorodu a mládežníckeho taneč
ného súboru Junosť. Obe telesá vy
stupovali v Košiciach na mierových 
slávnostiach a na osobitnom kon
certe v Prešove. Predstaviteľov 
učiteľského súboru prijal rektor 
UPJŠ a dekani prešovských fakúlt. 
Jeho vystúpenie vzbudila veľký zá
ujem nielen pre vysokú umeleckú 
úroveň, za ktorú by sa nemuselo  
hanbiť ani profesionálne teleso. 
Príjemný ohlas vyvolalo najmä zlo
ženie súboru, v ktorom účinkujú aj 
niekoľkí dekani, profesori a docen
ti venujúci sa popri svojej zodpo
vednej práci temuto ušľachtilému 
záujmu. Blahoželáme Štátnej uni
verzite v Užhorode k učiteľskému 
zboru, ktorý dosahuje úspechy nie
len vo vedeckej, pedagogickej, ale 
i umeleckej činnosti. —H. T.—

V zimnom semesitri sa masovopoli- 
ťická p ráca  zam eriavala  okrem  p lne 
n ia  všeobecných úloh komunistickej 
výchovy na dôkladnú p rípravu  a 
úspešný priebeh volieb do zastup iteľ 
ských orgánov. Išlo o to, aby poslu
cháči správne chápali podsta tu  socia
lizmu, jeho politický a volebný systém 
a aby si uvedomili, že volebným ak 
tom  sa bezpros tredne zapája jú  do r ia 
denia verejných záležitostí a  p rebe ra 
jú svoj diel zodpovednosti. Tiež bolo 
treba, aby sa čo najlepšie  oboznámili 
s výsledkami socialistického budova
nia  a cieľmi, k toré  naša  spoločnosť 
sleduje po XIV. zjazde KSC a na rea l i 
zácii k torých sa budú aj sami podie
ľať na ta k o m  dôležitom úseku čin
nosti, ako je výchova dorastajúceho 
pokolenia.

Z uvedených cieľov vychádzal plán 
predvolebnej kam pane, k torý vytyčo
val p re  jednotlivé zložky fakulty  ú lo
hy na  úseku vyučovacieho procesu, 
mimo vyučovania, v názornej agitácii 
a mimofakultnej činnosti a  viedol 
k výraznej aktivitzácii katedier, uč ite 
ľov a najm ä pedagogických vedúcich 
i samých poslucháčov. Postupne sa vy
tvá ra la  n a  faku lte  p riaznivá politická 
atm osféra; poslucháči vo veľkom poč
te navštevovali organizované poduja tia  
a so záujmom prijímali informácie, 
pritom  mnohí z n ich neboli pasívni, 
ale kládli otázky, p rípadne sami vy
jadrovali svoje stanoviská. Dobrá in 
formovanosť poslucháčov o problem a
tike volieb viedla potom k ich aktív 
nem u postoju k celkovému politické
mu dianiu.

Predvolebná kam paň upozornila na 
mnohé formy politickovýchovnej p rá 
ce, k to ré  bude možné v prim eranej 
podobe upla tňovať aj v budúcnosti. 
Okrem iného ukázala  aj význam ak- 
tivlzácie zväzáckych orgánov a  syste 
m atickej spo lupráce s FO SZM.

Pravda, ťažisko svetonázorovej a 
ideovej výchovy spočíva naďalej vo 
vyučovacom procese. V pripravenosti 
učiteľov na  túto činnosť dochádza 
však k pozitívnym zmenám. Kladne 
treba  hodnotiť výsledky ideovo-teore- 
tického školenia v uplynulom štud ij
nom roku, ako i to, že dôležité s t ra 
n ícke dokum enty sa p rerokúvajú  na 
zasadnu tiach  katedier. Okrem toho 
zám ery ideovo-výchovného pôsobenia 
p rem ieta jú  sa priamo do sylabov a te 
m atických plánov a ich realizácia  s tá 
va sa tým kontrolovateľnou. Kontrolu

vykonávajú vedúci katedier. V posled
nom čase sa z intenzívnila ich hospi
ta čn á  činnosť, a možno predpokladať, 
že v blízkej budúcnosti sa zhrnú  
a zovšeobecnia skúsenosti z hospitácií, 
čo poskytne presnejší obraz o vyty
čovaní výchovných cieľov a  o ich do
sahovaní.

Z hľadiska riaden ia  a kontro ly  ide
ologickej a  politickovýchovnej č innos
ti  výzamnú úlohu zohráva  systém pe
dagogických vedúcich š tudijných sk u 
pín, k torý  má na pedagogickej faku lte  
už n iekoľkoročnú tradíciu . Počínajúc 
le tným sem estrom  štud. roku  1970/71 
začalo vedenie faku lty  venovať peda 
gogickým vedúcim a ich p rác i so š tu 
dijnými skupinam i zvýšenú pozornosť.
V rozvrhu  sa zafixovala týždenne 1 ho
d ina politických aktualít, na  k torej sa 
pedagogickí vedúci s t re táv a jú  so svo
jimi skupinam i a zaoberajú  sa  p rob le 
m atikou  rozpracovanou v osobitných 
p lánoch výchovnej činností. V tomto 
systéme p ráce sa pokraču je  aj v š tu 
dijnom roku  1971/72. V tomto roku  
vykonáva na  PdF 92 učiteľov funkciu 
pedagogického vedúceho. Každý z nich 
vedie jednu š tud ijnú  skupinu (asi 15 
poslucháčov). Ich p rácu  usm erňujú, 
kontro lu jú  a hodnotia  vedúci k a te 
dier. Okrem toho na  zabezpečenie ce- 
lofakultných úloh, jednotného pôso
benia a  výmeny skúseností zvolávajú 
prodekani p re  politickovýchovnú a pe
dagogickú č innosť aktívy pedagogic 
kých vedúcich. V zimnom sem estri 
1971/72 sa uskutočnili tr i  aktívy za
m erané  na úlohy predvolebnej ag itá 
cie a š tudijné problémy. P ráca peda
gogických vedúcich rozvíja sa takto  
v súlade s náp lňou p ráce  pedagogic
kých vedúcich, k torú  vypracovala pe 
dagogická komisia.

Zatiaľ sa ešte  nerozvinula spo luprá 
ca pedagogických vedúcich s vedúcimi 
pracovných skupín SZM. Tejto otázke 
treba  venovať v ďalšom období oso
b itnú  pozornosť, pretože pracovná 
skupina sa nekryje  so štud ijnou  sk u 
pinou a zväzácka činnosť v týchto 
skupinách má aj svoje špecifiká. Cel
kove však možno konštatovať, že sys
tém  pedagogických vedúcich sa na pe
dagogickej faku lte  osvedčil a popri 
vyučovacom procese je druhým  najdô 
ležitejším článkom  výchovného pôso
benia na poslucháčov za ich aktívnej 
spoluúčasti.

—I. t.—



Posledné roky ukázali, aké vysoko aktuálne sfi slová súdruha Husáka: 
„Naše školstvo trpí chronickými nedostatkami, ktoré bude možné odstrá
niť len na základe cieľavedomej a veľmi kvalifikovane] politickej a od
bornej práce“ (ÚV KSČ — dec. 1970). Preto tak naliehavo obraciame 
zreteľ na riešenie výchovných otázok škôl vôbec a vysokých škôl zvlášť 
a hľadáme spôsoby ako riešiť problémy usporadúvania výchovnovzdelá
vacích otázok aj na našej univerzite tak, aby boli východiskom pre vý
chovu aktívnych, tvorivých, iniciatívnych a angažovaných pracovníkov 
v našom spoločenstve. Realizátorom tohto je predovšetkým učiteľ. Jeho 
práca na vysokej škole má byť vo svojej podstate realizovaním cieľov ko
munistickej výchovy. To vyplýva aj z formulácie XIV. zjazdu v III/7 od
seku „Zodpovednosť učiteľov za výchovu mladej generácie je nenahradi
teľná“. Požiadavky, ktoré kladieme na učiteľov vysokej školy, sú odrazom 
spoločenských zákonitostí, ktoré formujú novú vysokú školu, spájajú ju 
so životom spoločnosti a vnášajú d o  nej pevný poriadok.

Aby sme si ujasnili zák ladnú 
orien tác iu  p ráce  učiteľa  n a  vysokej 
škole, realizovala  naša  univerzita 
spolu so  Slovenskou pedag. spoloč
nosťou vedecký sem inár  „O učiteľovi 
vysokej školy a jeho výchovnom pô
sobení v zmysle záverov XIV. zjazdu 
KSČ“ v Košiciach 25.—26. januára  
1972. Organizovala ho ka ted ra  peda 
gogiky a  psychológie Prírodovedec
kej faku lty  UPJŠ a  Vsi. odbočka 
Slovenskej pedagogickej spoločnosti. 
Bolo to  pokračovanie  celoslovenské
ho sem inára  „O komunistickej vý
chove na  vysokej ško le“ v Zuberci 
z 29. VI.—2. VII. 1971, k torý  o rgani
zovalo MŠ SSR. Tu sa dva dni roko 
valo o pôsobení učiteľa  na  vysokej 
škole, o jeho osobnosti, metódach, 
fo rm ách  a zám eroch  vo výchove vy
sokoškolákov.

Sem inár otvoril doc. dr. Tibor Ha- 
lečka, CSc., p ro rek to r  Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach. Uvítal 
všetkých pracovníkov v teore tickej 
oblasti pedagogiky vysokých škôl, a  
zvlášť milých sovietskych hostí prof.
I. M. Stupnikova, DrSc., prof. Suško- 
va_ a doc. I. N. Jablokova, zástupcu 
MŠ ČSR dr. B uriánka a ostatných 
účastn íkov — zástupcov učiteľov zo 
všetkých vysokých škôl na  východ
nom Slovensku. V úvodnom prejave 
poukázal n a  te ra jš iu  zložitú situáciu  
na  vysokých školách, kde sa hľadá 
zák ladná  orien tác ia  v sm ere komu
n is tickej výchovy a aj ten to  sem inár 
m á prispieť k riešen iu  te jto  p roble 
matiky.

Hlavný re fe rá t  mal prof. dr. Ľ. 
Bakoš, CSc., na  tém u: XIV. zjazd 
KSČ a výchovné pôsobenie učiteľa 
vysokej školy“. Obrátil z reteľ na  
uznesenie  XIV. zjazdu, k torý  vo svo
jej analýze ideovo-politickej, ekono 
m ickej a výchovnej s ituácie  nedáv
neho  obdobia a v u jasnení výstavby 
socializmu ukázal i nám  perspektívy  
ú loh kom unistickej výchovy. „Ich 
p lnenie ,“ ako zdôvodňuje prof. Ba
koš, „vyžaduje vysokú odbornosť 
učiteľov, k to rá  v sebe zahrňuje  vy
sokú ideovú vyspelosť, dôk ladnú  zna 
losť svojho odboru a schopnosť jeho 
tvorivého vedeckého rozvíjania, i 
vysokú pedadogickú úroveň a  ku l
tú rn o sť .“. Vyžaduje „väčšiu sú s tred e 
nosť na pedagogickú prácu, opierajúcu 
sa o cieľavedomé up la tňovanie  m a r 
xistickej pedagogiky vo výchovnej 
práci. Ide o prem yslené rozvíjanie 
výchovno-vzdelávacieho procesu  na

vysokých školách, o tvorivé syste
matické vnášanie  nových prvkov do 
neho, o jeho pedagogizáciu,“ aby sa 
„náročné požiadavky na  vzdelávanie 
spájali so svetonázorovým, ideovo- 
politickým a m ravným formovaním 
študentov. „Treba p rekonať zílé t r a 
dície s ta rých  trad ičných  vysokých 
škôl, v k torých sa jednostranne  zdô
razňovala  len  vedecká p ráca  učiteľa  
vysokej školy a  podcenila  sa jeho 
výchovno-vzdelávacia činnosť.

Prof. Bakoš cľalej zdôrazňoval sys- 
tem atiônosť vo výchovno-vzdeláva- 
cej p rác i na  vysokej škole. Ide tu  o 
systém kom unistickej výchovy ako 
jednotný komplexný p rogram  ta k  ob
sahovej ako procesuálnej s tránky. 
Toto možno realizovať len  vtedy, keď 
poznám e osobnosť š tuden ta  a  jeho 
vnútorný svet, ak  budem e ako vý
chodisko upla tňovať p rincíp  spoje
n ia  školy so životom. V ďalšom sa 
prof. Bakoš dotkol aj o tázky p r íp ra 
vy učiteľov pre  ich pedagogickú p rá 
cu, otázok výchovnej funkcie  peda 
gogických vedúcich na vysokej škole; 
hovoril o učiteľovi ako o živom 
vzore pre  študentov, o jeho p r ip ra 
venosti sp lňať m oderné didaktické 
požiadavky.

V ďalších re fe rá toch  bola posudzo
vaná p roblem atika osobnosti vysoko
školského učiteľa  z rozličných 
aspektov. V prvý deň  bola u jasnená 
o tázka vzťahov učiteľa  a  š tuden ta  
a  učiteľovej spoločenskej zaangažo
vanosti.

Prof. Stupnikov v re fe rá te  „Niekto
ré  otázky teórie  a  praxe kom unistic 
kej výchovy“ rozviedol teo re tickú  
prob lem atiku  kom unistickej výchovy, 
ako ju  riešia  n a  sovietskych vyso
kých ško lách  a aké výsledky dosahu 
jú  vo výchovno-vzdelávacej praxi.

V ďalšom re fe rá te  „Vzťahy učite 
ľa a š tuden ta  ako p redpoklad  k lad 
ného pôsobenia na  š tu d en ta“ rozvie
dol doc. J. Bágeľ p roblem atiku  
veľmi ak tuá lnu  a základnú , ktorej 
r iešenie  v mnohom podmieni mož
nosť úspešného pôsobenia na  š tuden 
tov. Ze tú to  prob lem atiku  treba  
riešiť, vedú nás k tomu, ako zdôraz
ňoval doc. Bágeľ, mnohé negatívne 
javy v súčasnej vysokej škole. Štu
den ti málo m ajú  dôvery k učiteľom 
vysokej školy — neobracajú  sa na 
n ich  vo svojich ťažkostiach  o po
moc a rad u  a učite lia  tiež nehľadajú  
spôsoby vytvárania  kontaktov s n i 
mi. Preto je po trebné poznať psy-

chično študen ta  v jeho zložitosti, cez 
k to ré  sa lomí učiteľovo výchovné 
pôsobenie, aby učitelia  mohli p láno
vité realizovať výchovný proces. Pre
to je dôležité voliť také  metódy,
formy a pros triedky  výchovného pô
sobenia, k to ré  sp lňajú  požiadavky 
cieľov a  ú loh výchovy a  ich výber
sa robí so  zreteľom  n a  vnútorné
podmienky výchovy študenta . Nie 
menej je dôležité, aby učiteľ vysokej 
školy poznal sám  seba, kvalitu  svo
jej p ripravenosti pre výchovno-vzde- 
lávaciu činnosť. Aby sa  učiteľ za in te re 
soval o š tudenta , o jeho život a
prácu, ťažkosti i rados ti a aby 
š tu d en t videl v  učiteľovi vzor 
a prík lad  pre  budúci život. To u tvo 
r í  priaznivé podmienky pre  pozitívny 
vzťah vzájomnej dôvery učiteľ—štu 
dent ako predpoklad  účinného pôso
benia na  š tudenta . Kontakty so š tu 
dentmi, k to ré  sú podm ienkou vytvá
ran ia  vzťahov dôvery, možno u tvárať 
v rôznych form ách  ako sú neform ál
ne s tre tnu tia  mimo výučby, pohovory 
v rám ci konzultácií a rôzne mimo
školské poduja tia  (brigády, kurzy a 
pod.).

Na formy u tvá ran ia  pozitívnych 
vzťahov medzi učiteľom a študen 
tom vysokej školy vo výučbe pouká
zal doc. dr. Rudolf Štepanovič, CSc., 
v re fe rá te  „Vplyv učiteľa na  form o
vanie osobnosti š tuden ta  vo vyučo
vacom procese“, v ktorom  ujasnil 
mnohé možnosti nadväzovania pozi
tívnych vzťahov typu učiteľ—štu 
dent.

Podobne ako doc. dr. Ričalka v 
re fe rá te  „Etika učiteľa  vysokej ško
ly“ a doc. dr. M. Zeman v prejave 
na  tému: „Ideovo-politický profil a 
vere jná  zaangažovanosť učiteľa vy
sokej školy“ zvýraznil osobnosť uči
te ľa  ako významný výchovný faktor, 
k torý  veľmi pozitívne vplýva na  š tu 
dentov a len učiteľ s vysokými osob
nostnými kvalitami môže vplývať na 
študentov. Podobne vystúpenie dr. 
Ľ. Fábryovej „Dimenzie správania  
sa  vysokoškolského učiteľa a š tú 
dium “ poukazovalo na  činnosť a 
ak tiv itu  učiteľa  vysokej školy ako 
pozitívneho výchovného činiteľa.

Podnetné bolo aj vystúpenie M. Cir- 
besa, CSc., v re fe rá te  „K au torite  
vedúceho pracovníka na vysokej ško
le“. Zdôraznil neform álnu prirodze 
nú  au to ritu  učiteľa  vysokej školy, 
vyplývajúcu z jeho odbornosti a 
vedeckej tvorivosti, vyučovacích 
schopností a  pedagogického taktu , 
organizačných schopností, dem okra- 
tičnosti a  schopnosti komunikácie so 
študentm i.

V ďalších re fe rá toch  ujasňovali sa 
svetonázorové otázky. Túto proble 
m atiku  obohatili vystúpenia ďalších 
sovietskych hostí, ako prof. Šušková 
s referá tom  „Výchova kom unistické
ho svetonázoru“ a  doc. Jablokova 
„Ateistická výchova na  vysokých 
ško lách“. Tejto otázky sa dotkol i 
prof. dr. Brťka, CSc., v re fe rá te



„K problem atike svetonázoru  budú
cich učite lov“.

Otázky adaptácie  zvlášť študentov 
prvého ročníka  do p ráce  na  vysoké] 
škole sa  dotkol vo svojom vystúpení 
doc. dr. Varga „K problem atike 
urýchlenia prispôsobovania  sa prvo 
ročiakov novým pracovným  životným 
podmienkam“. Velmi široko bola roz
vádzaná prob lem atika  pedagogických 
vedúcich. Referáty doc. Ing. I. Lo
patu, doc. dr. J. Velikaniča, CSc., dr.
L. Mihalíka a V. Schw arza v m no
hom ujasnili zložitú a v týchto  ča 
soch veľmi horlivo d iskutovanú  p ro b 
lematiku.

Súdruh doc. Lopata uviedol v r e 
feráte „Pedagogickí vedúci a  ich 
riadenie“ systém p ráce  pedagogic
kých vedúcich na  Pedagogickej fa 
kulte UPJŠ a  spôsoby ich riadenia . 
Doc. Velikanič v re fe rá te  „Výchovný 
vplyv pedagogických vedúcich“ k r i 
tizoval vynechanie pedagogických 
vedúcich zo systému výchovných či
niteľov n a  vysokej škole v nedáv
nych rokoch, čo v mnohom umožnilo 
pren iknúť medzi študentov nep ria 
teľským ideológiám. Dr. Mihálik v 
referá te  „Výchovná p ráca  vedúceho 
uč ite la“ referoval o práci pedago
gických vedúcich na Pedagogickej 
fakulte v Banskej Bystrici a súd ruh  
Schwarz zase o systéme p ráce  p e 
dagogických vedúcich na  Prírodove
deckej fakulte  UPJŠ.

Zaujímavé a podnetné boli vystú
penia: prof. dr. V. Václavlka na  té 
mu: „Vychovávame p re  budúcnosť“, 
kde zdôrazňoval n iek to ré  aspekty  
výchovnej p ráce z hľad iska  rozvoja 
našej spoločnosti; doc. dr. Rácza, 
CSc., na  tém u „Metódy ideovo-poli- 
tickej výchovy vo vyučovacom proce 
se“, dr. T. Kmeca na  tému: „Mládež-

ío lši polrok
Od pôvodného rozhodnutia  kolégia 

rektora  UPJŠ o rozvoji postg raduá l
neho š túdia  vysokoškolskej pedago 
giky učiteľmi fakú lt UPJŠ uplynuli 
už dva roky. Za ten čas  sa uskutoč 
nilo viacero kurzov a v ich rámci, 
sústredení vybraných učitelov. V 
rámci „Pedagogických dn í“, 'usporadú
vaných vedením UPJŠ na  Čingove 
vždy pred  začiatkom  školského roka, 
venovali sa teore tickým  a p rak t ic 
kým otázkam pedagogiky a psycholó
gie 1 akadem ickí funkcionári rek to 
rátu a  dekanstiev.

Končiaci sa sem ester bol zvlášť 
naplnený program om  intenzívneho 
štúdia a rozpracúvan ia  otázok vyso
koškolskej pedagogiky, na jm ä s p r i 
hliadnutím na jednotu  vzdelávacieho 
a výchovného procesu a otázky obsa 
hu a foriem výchovy. Tak sa na  fa 
kultách v Prešove uskutočnilo  v ja 
nuári sústredenie  kurzu v Lipovciach 
a okrem toho organizovalo vedenie 
pedagogickej fakulty  čiastkové p red 
nášky pre  všetkých učiteľov z vybra
ných ak tuálnych otázok vysokoškol
skej pedagogiky a vedenie filozofic
kej fakulty  zase prednášky  z vybra-

nícka organizácia  ako výchovný 
činiteľ a je] vzťah k pedagogickému 
procesu na  vysokej ško le“, dr. J. 
Vaňku na  tém u „Vplyvy pôsobiace 
na  formovanie študentov  prírodove
deckej fak u lty “, prof. dr. P. Popescu, 
DrSc., na tém u „Metodológia výuky 
v pom ienkach in form ačnej explózie, 
dr. M. Tauchamnovej „Zmeny v 
š tru k tú re  učiteľských zborov na 
un ive rz itách“ a Ing. Patočku „Vy
užitie sam očinných počítačov vo vy
sokoškolskej výuke“.

Po jednotlivých vystúpeniach bola 
podnetná  diskusia, k to rá  ukázala  
pálčivosť nastoľovaných problémov.
V rám ci diskusie zvlášť významné 
boli vystúpenia prof. dr. J. Lukáčiho, 
dekana  Lekárskej faku lty  UPJŠ, doc. 
dr. J. Hvozdíka, CSc., 1 m nohých ďal
ších.

Záver sem inára  urobil prof. dr. 
E. Sýkora, CSc. Vyzdvihol aktuálnosť 
a  nástojčlvosť problematiky, k torá  
bola p red iskutovaná na  tom to vedec
kom seminári. Zdôraznil, že te raz  je 
p red  nam i úloha, ako nájsť  cesty 
riadenia  pedagogického procesu na 
vysokých školách a ako pripraviť 
učitelov pre  tie to  náročné úlohy.

Vystúpenia a d iskusia  ukázali, že 
sem inár splnil ciele, k to ré  si s tano 
vili: u jasn iť si n iek toré  výchovné 
otázky v oblasti vysokoškolskej pe 
dagogiky, u ja sn iť  si postavenie uči
te ľa  vysokej školy vo výchovno-vzde- 
lávacom procese a upriam iť sa na 
objekt výchovy a vzdelávania — na 
š tudenta . Aby sa  zblížil so š tuden 
tom  a vytváral cez kontak ty  predpo 
k lady pre  vzťah  dôvery ako základu 
pozitívneho vplyvu n a  š tudenta . Isté 
závery toh to  sem inára  budú podne
tom na  naše] univerzite  k p reh ĺbe 
niu  výchovne] p ráce  a  k  up riam e
niu  sa n a  študentov.

Doc. Július B á g e ľ

vzdelávania
ných  otázok svetonázorovej výchovy. 
Na faku ltách  v Košiciach sa vo fe 
b ru á r i  uskutočnilo  sústreden ie  1. a
2. ročn íka  p reb iehajúcich  kurzov.

K atedra pedagogiky a psycholó
gie na prírodovedeckej fakulte  orga 
nizovala v spo lupráci so Slovenskou 
pedagogickou spoločnosťou dvojdňo
vú konferenciu  „O učiteľovi vysokej 
školy“. Konferencia, ktoré] sa zúčast
nili učite lia  všetkých našich  fakú lt a  
VŠT v Košiciach, bola teda  n a  úrovni 
celoslovenskej a m edzinárodne] vý
meny skúseností.

Na lekárskej faku lte  sa zas  usku 
točnilo  význam né ce lofakultné roko 
vanie o  o tázk ach  vysokoškolské] pe
dagogiky v podobe dvojdňovej ideolo
gickej a pedagogickej konferencie.

Rokovanie konferencie  spojilo teo 
re tické  princípy s riešením  ak tuá l
nych p rak tických  profblémov peda
gogickej a ideovo^výchovne] práce.

Vedenie fakú lt 1 väčšina kated ier 
vážne pris tupujú  k p lneniu  un iverz it
ného  p lánu  kom unistickej výchovy a 
vážne pris tupujú  i ku vlastne] p rí
p rave učiteľov (na p lnenie  ich výchov
ných  úloh.

na lekárskej fakulte
V dňoch 1.—Z. II. 1972 konala sa 

ideologická a pedagogická konferen
cia s bohatým programom. V prvý 
deň odznelo okrem špeciálnych od
borných práo dotýkajúcich sa najmä 
aplikácie dialektického materializmu  
na medicínu aj niekoľko prednášok  
všeobecných. Na prvom mieste treba 
uviesť príspevok dekana fakulty prof. 
MUDr. J. Lukáčiho pod názvom: K
aktuálnym otázkam politickovýchov-  
nej a pedagogickej činnosti na LF 
UPJŠ. Osvetlil základné otázky po li 
tického profilu učiteľa i základné c ie 
le  výchovy na fakulte s podielom  
jednotlivých lekárskych i pomocných  
odborov. Na tento referát nadviazal 
príspevok vedúceho kabinetu ML fa
kulty prom. fil. I. Ferennia s pouká
zaním na podceňovanie úlohy filozofie  
vo výchove lekára v nedávnom obdo
bí a na potrebu aktívneho pristupu 
učiteľov 1 študentov k štúdiu marxiz- 
mu-leninizmu. Osobitnú pozornosť  
vzbudili aj príspevky prof. MODr. F. 
Démanta o činnosti lekárov-komunis- 
tov pred druhou svetovou vojnou a 
doc. MODr. M. Filipa, CSc., ktorý po
ukázal na niektoré závažné otázky  
etiky a deontolôgie najmä v zdravot
níctve.

Druhý deň konferencie bol venova
ný otázkam vysokoškolskej pedagogi
ky. Hostia konferencie — doc. Ričal- 
ka a doc. Bágef usmernili pozornosť  
účastníkov na osobnosť vysokoškol
ského učiteľa. Zdôraznili význam ka
tedry, vzájomné interpersonálne vzťa
hy na katedre i základné vlastnosti  
učiteľa na vysokej škole. Doc. BágeT 
poukázal aj na to, že zatiaľ (aspoň  
podfa niektorých prieskumov u nás  
uskutočnených) je vplyv vysokoškol
ských učiteľov na študentov ešte stá 
le nedostatočný. Prodekan doc. MODr. 
J. Varga, CSc., referoval o otázkach  
učebných osnov. Zdôraznil ootrebu in
tegrácie jednotlivých disciplín, zame- 
ranosť na prax a presadzovanie ta 
kých postupov, ktoré rozvíjajú tvori
vé myslenie poslucháčov. Toto potvr
dil aj dotazník odoslaný 33 primá
rom nášho kraja, ktorého výsledky  
predniesol doc. M. KIvaňa, CSc. Uve
dení sa dožadujú, aby sa vo výučbe  
na fakulte venovalo viacej pozornosti 
traumatolúgii, farmakodvnamike a 
náhlym príhodám, teda základnej le 
kárskej praxi. Prodekan MUDr. M. Ta- 
káč oboznámil prítomných so súčas
ným stavom modernizácie výučby na 
lekárskej fakulte (časť stom atologic
kú doplnil MUDr. L. Takáč, CSc. Po
ukázal na materiálne nedostatky, na 
zložitosť úlohy i na niektoré úspechy,  
medzi ktoré patrí napríklad zavede
nie priemyselnej televízie  na katedre  
vnútorného lekárstva.

Prof. MUDr. A. Ružička, DrSc., re 
feroval o všeobecných otázkach štú
dia stomatológie u nás i v zahraničí, 
zdôvodňoval tiež osobitosti prijíma
cieho pokračovania na stom atologic
ký smer.

Napokon JUDr., prom. ped. J. Sa- 
vufák predniesol návrh pedagogickej  
komisie na ujednotenie hodnotenia  
učitelov a vedeckých pracovníkov a 
pre udeľovanie zápočtov a realizáciu  
skúšok.

K obom častiam konferencie  bola  
živá a podnetná diskusia, ktorú pred
seda návrhovej komisie doc. MUDr. 
J. Maršala, CSc., právom uzavrel ako 
veľmi užitočnú a potrebnú ako uka
zovateľa prítomného stavu.



za ďalší m io ivedeckn-výskumnej činnosti
XIV. zjazd KSČ a zjazd KSS vysoko vyzdvihli úlohu vedy a techniky  

v ďalšom rozvoji našej socialistickej spoločnosti. V zjazdových doku
mentoch sa rozvoj vedy a techniky pokladá za jeden zo základných fak
torov kvalitatívneho rozvoja národného hospodárstva. V správe o Čin
nosti strany a vývoji spoločnosti od XIII. zjazdu KSČ a ďalších úlohách 
strany sa zároveň vyslovila nespokojnosť nad nízkou spoločenskou efek
tívnosťou vedeckej práce. Nízka efektívnosť vedeckej práce spočíva 
často v samoúčelnosti výskumu, v subjektívnej voľbe výskumných úloh, 
v slabej kontrole plnenia plánovaných úloh a v nenáročnom posudzo
vaní výsledkov vedeckej práce jednotlivcov a kolektívov. Žiaľ, značná 
časť prostriedkov vynakladaných na vedu sa využila a využíva z hľa
diska spoločenského záujmu neefektívne. Práve z už uvedených hľa
dísk postupovalo vedenie našej univerzity k analýze vedeckovýskumnej 
a publikačnej činnosti našich učiteľov a vedeckých pracovníkov za rok 
1971, ktorá bola predmetom rokovania VR UPJŠ 25. II. 1972.

Povaha a  zam eranie  vedeckový
skum nej Činnosti na  UPJŠ je velmi 
rôznorodé a obsahuje oblasť vied 
prírodných  a oblasť lekárskych  vied.
V roku  1971 sa na faku ltách  
univerzity  vyriešilo 44 š tá tnych, 74 
odborových, 48 faku ltných  vedecko
výskum ných úloh, pričom pracovníci 
p rírodovedeckej fakulty  riešili 9 
úloh v rám ci RVHP. Okrem toho 
149 vedeckovýskum ných úloh najm ä 
na  filozofickej a  pedagogickej faku l
te  bolo r iešených  n a  úrovni k a te 
dier. Treba zdôrazniť, že zam eranie  
vedeckovýskum nej č innosti na  jed
notlivých faku ltách  je značne poly- 
tem atické. Pomerne velký počet úloh 
a ich polytem atické zam eranie  znač
ne sťažuje riaden ie  a na jm ä kon tro 
lu  ich p lnen ia  na všetkých stupňoch; 
p reto  in teg rác ia  vedeckovýskum ných 
úloh a ich team ové riešenie je jed
ným z prvých problémov, k torý sa 
musí riešiť na úrovni ka ted ie r a v 
rám ci jednotlivých fakúlt. Jediným 
východiskom, ako ten to  zložitý p ro 
blém riešiť, je dôsledné, vysokood- 
borné a vedecké p lánovanie nových 
vedeckovýskum ných úloh, také  p lá 
novanie, k to ré  by zamedzilo up la tne 
nie subjektívnych činiteľov p ri voľbe 
vedeckovýskum ných úloh, kde by 
každá novoprijím aná ú loha prešla  
prísnym  oponentným  pokračovaním, 
v k torom  by sa p reverili odborné 
predpoklady  riešitelov, m ateriá lne  
technické  a kádrové  prepoklady  p ra 
covníka. V te jto  súvislosti musíme 
vziať do úvahy skutočnosť, že v 
p redchádzajúcich  rokoch sa  pri p lá 
novaní do značnej miery odrazili ne 
gatívne fázy aj v oblasti vedecko
výskumnej práce.

N apriek tomu, že v roku  1971 bo
li na  učiteľov a osta tných  vysoko
školských pracovníkov kladené velké 
nároky  v oblasti spoločensko-politic- 
kej a pedagogicko-výchovnej, dosia 
hlo sa viacero pozitívnych výsled
kov aj na  úseku vedeckovýskumnej 
práce. Išlo najm ä o postup pri r ie 
šení vedeckovýskum ných úloh pu 
b likácie čiastkových výsledkov ve
deckej práce, p rih lasovanie  talentov, 
vynálezov a  un iká tnych  prístrojov. 
Tak na  faku ltách  univerzity  ÚML 
bolo vydaných v roku  1971 7 m ono
graf ií a iných vedeckých diel, 8 vy
sokoškolských učebníc, 12 skrípt, 
346 pôvodných vedeckých prác  v ča
sopisoch a zborníkoch, 122 iných

odborných p rác  tlačou. Pracovníci 
univerzity  predniesli na  vedeckých 
konferenciách  417 referátov, n ap í
sa li  259 oponentských a recenz 
ných posudkov, odprednášali 410 ve- 
decko-populárnych a spoločensko- 
politických p rednášok  a uverejnili 
164 vedecko-populárnych ku ltú rn e  a 
zdravotne-výchovných článkov. Veľmi 
pekné p rak tické  výsledky sa  dosiah 
li pri riešení spoločných vedeckový
skum ných úloh v rám ci RVHP rieše 
ných prírodovedeckou fakultou. V 
oblasti paten tov  a un iká tnych  p r í 
strojov bol zaznam enaný da lš í po
krok. Na lekárske j faku lte  bol p ri
h lásený 1 pa ten t a vyvinuté 3 
v lastné un iká tne  prístro je , na  p r í ro 
dovedeckej faku lte  z ískali p racovní
ci 1. čs. pa ten t a  vyvinuli 5 v la s t
ných un iká tnych  prístrojov, na 
pedagogickej faku lte  prih lás ili  1 čs. 
pa ten t a vyvinuli 1 v lastný un iká t
ny prístroj.

Plnenie vedeckovýskum ných úloh, 
prezentác ia  ich výsledkov ako aj 
celková publikovaná činnosť má 
však svoje problém y a tien is té  s t rá n 
ky aj na  našej univerzite. V prvom 
rade  je to  velmi nízky počet opo
novaných p rác  vo vzťahu k počtu 
riešených úloh. N apriek  tomu, že 
značná  časť ú loh bola zarad ená  do 
p lánu  iba v roku  1971 a napriek  
tomu, že kandidátske  a hab ilitačné 
práce, k to ré  sú ukončené a opono
vané, často sa  sto tožňujú  s č iastko 
vými ú loham i štátneho, odborného 
a faku ltného  plánu, s ukončením  a 
oponovaním vedeckovýskum ných úloh 
nemôžeme byť spokojní. Vážnym 
problém om  naďalej ostáva využíva
nie získaných poznatkov v praxi, 
kde okrem  prírodovedeckej fakulty  
výsledky výskumu sa v nedosta toč 
nej m iere aktívne ap liku jú  do p rak 
tickej spoločenskej činnosti. Podobne 
treb a  uvážiť, či in tenzita  publikač 
nej činnosti učiteľov a vedeckých 
pracovníkov zodpovedá existujúcim 
predpokladom , nakoľko v priem ere 
na 1 učiteľa  a vedeckého pracovníka 
p r ipadá  za rok  1971 iba 0,7 pôvod
nej p ráce  publikovanej v časopisoch 
a zborníkoch. Absolútne nemôžeme 
byť spokojní s in tenzitou  vedecko- 
populárnej publikačnej činnosti uč i
teľov a vedeckých pracovníkov, n a j 
mä na lekárskej a prírodovedeckej 
fakulte .

V poslednom  období došlo k z in 

tenzívneniu aj odbornej výchovy n a j 
mä pracovníkov s vysokoškolským 
vzdelaním. Odráža sa to v koncepcii 
individuálnych plánov učiteľov a ve
deckých pracovníkov, v pravidelnom 
usporadúvaní odborných seminárov 
na ka tedrách , v z intenzívnení č in 
nosti odborných spoločností v rám ci 
fakú lt a  odborov, ako aj vo zvyšo
vaní potreby odborných a  vedeckých 
podujatí na faku ltách  i mimo ne. 
Aj na  tomto úseku m ám e eš te  dosť 
problémov, k toré  bude treba  riešiť. 
Jedným z hlavných je výchova bu
dúcej generác ie  vedúcich p racovn í
kov Katedier, k to rá  zaostáva na všet
kých fakultách  univerzity, no najm ä 
n a  n iek torých  ka ted rách  lekárskej a 
filozofickej fakulty. Vážne problémy 
sa vyskytujú v súvislosti s plnením 
ašp iran tských  plánov a pri zadávaní 
kandiaátsKych dizertačných prác.

Študentská vedecká činnosť na fa 
ku ltách  našej univerzity  bola v roku 
1971 veľmi bohatá  a  plodná; na jroz 
siahlejšia je na  lekárskej fakulte, 
kde m á veľmi bohatú  tradíciu . Na 
všetkých faku ltách  usporiadali š tu 
den tské  vedecké konferencie, pričom 
aj mimo fakú lt mnohí naši š tudenti 
získali v rám ci SVČ rôzn e  prvenstvá.
V te jto  oblasti vidíme dva hlavné 
problémy. Prvý spočíva v tom, že 
za všeobecne dosiahnutým i úspech
mi sa  na faku ltách  skrývajú jedno
tlivci a azda katedry , k to ré  sú  v 
závese alebo sa doslovne priživujú 
v rám ci celku, pričom pri hodnotení 
nie sú dostatočne odhaľovaní. Prvý 
problém sa začína prejavovať v tom 
smere, že poslucháči pracu júci v 
SVČ, často sto ja  s tranou  od spolo- 
čensko-politickej č innosti v rámci 
SZM a iných organizácií, a  tak  je 
nebezpečenstvo nežiadúcej d iferen 
ciácie poslucháčov n a  funkcionárov 
a tzv. odborníkov, k  čomu v žiadnom 
prípade  nechcem e pripustiť.

Vychádzajúc z našich  poznatkov 
ako aj z poznatkov získaných na  VR 
UPJŠ mienime v budúcnosti riadit 
a usm erňovať vedeckovýskum nú čin
nosť na  našej un iverz ite  podľa týchto 
zásad: V prvom rade  podľa zásady, že 
vedeckovýskumná činnosť nesmie byť 
v žiadnom prípade  vykonávaná na 
úkor činnosti spoločensko-politickej a 
pedagogicko-výchovnej, že musí vy
chádzať z ak tuálnych požiadaviek 
štá tneho  p lánu spoločenských potrieb, 
ako aj po tr ieb  jednotlivých fakúlt. 
Chceme h lavne  dosiahnuť maximálnu 
integráciu , koordináciu, kooperáciu a 
vzájomnú spoluprácu  p ri riešení 
komplexných vedeckovýskumných 
úloh  a nebudem e podporovať samo
sta tných  riešiteľov jednotlivých pro 
blémov bez ich nadväznosti na kom
plexné úlohy v rám ci fakúlt. Máme 
maximálny záujem na tom, aby nové 
vedeckovýskum né úlohy boli p ri jí 
m ané len po dôkladnej odbornej 
p ríp rave  pracovníkov — riešitelov, 
aby zodpovední vedúci a koordiná
to r i dôsledne p lnili svoje úlohy 
usm erňovateľov, pomocníkov a  kon- 

(Pokračovanie na  7. s trane)



Plodná spoluprácaSpojený ústav jadrového výskumu 
v Dubne v ZSSR (ďalej len 
SÚJV) patri k najvýznamnejším  

bádateľským ustanovizniam v Európe. 
Má 6 velkých laboratórií: laborató
rium teoretickej fyziky, laboratórium 
vysokých energií, laboratórium jadro
vých problémov, laboratórium jadro
vých reakcií, laboratórium neutróno
vej fyziky, laboratórium výpočtovej 
techniky a automatizácie a oddele
nie nových metód urýchľovania. Plá
novaním práce a kontrolou plnenia 
úloh tohto veľkého ústavu sa zaobe
rajú vedecké rady a komitéty. Ria
denie ústavu prislúcha vládnym  
splnomocnencom členských štátov 
SÚJV.

Pre ČSSR, tak ako pre ostatné kra
jiny socialistického spoločenstva,
bázou výskumu v jadrovej fyzike, 
hlavne vo fyzike elementárnych 
častíc, je SÚJV. Je zvykom hovoriť, 
že pracoviská elementárnych častíc  
v členských štátoch SCjV sú národ
nými loboratóriami. Katedra jadro
vej fyziky PF UPJŠ a oddelenie 
fyziky vysokých energií Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV spolu 
tvoria také národné laboratórium v

Košiciach. Národné laboratórium
úzko spolupracuje s SUjV. Len taká
to spolupráca umožnila vôbec vy
chovať v členských štátoch SUJV
potrebný počet špecialistov na prí
slušnej odbornej úrovni. Na dlhodo
bých alebo krátkodobých pobytoch 
v laboratóriách SUjV si osvojovali 
pracovníci národných laboratórií po
trebné vedomosti i skúsenosti. Z ko-

Za ďalší rozvoj
vedecko-výskumnej
činnosti

(Dokončenie zo 6. str.) 
trolórov pri riešen í úloh. N echce
me, aby pracovníci našich  fakú lt 
riešili úlohy iba z hľadiska v la stné 
ho záujmu p re  získanie hodnosti, 
ale aby výsledky vedeckého výsku
mu boli p resadzované a  up la tňované 
do praxe, aby s nimi bola obozna
movaná š iroká verejnosť cestou ve- 
decko-popularizačnej činnosti. V 
rámci koordinácie  vedeckého výsku
mu bude po trebné zabezpečiť maxi
málnu hospodárnosť pri využívaní 
prostriedkov — najm ä un ikátnych 
prístrojov a kádrov. V neposledne! 
miere a  ako sam ozrejm osť uvádza
me, že bude žiadúce naďalej rozši
rovať spo luprácu  s p racovníkm i v 
socialistických k ra jinách , najm ä v 
ZSSR.

Rok 1971 napriek  svojej náročnosti 
na všetkých úsekoch nášho spolo
čenského života bol rokom pekných 
úspechov aj na  úseku vedeckého 
výskumu. Boli to však úspechy r e 
latívne, pričom  boli tu  aj ned osta t 
ky. Uvedomujeme si tú to  skutočnosť 
a musíme na  všetkých stupňoch r ia 
denia i vlastnej výkonnej činnosti 
vynaložiť viac úsilia, aby sme aj v 
tomto roku pokročili o ďalší krok  
vpred. Doc. MUDr. M. Filip, CSc, 

p ro rek to r  UPJŠ

šického laboratória v súčasnosti 
zvyšujú svoju kvalifikáciu v SÚJV 
pracovníci: J. Tuček, E. Síleš, L. Tóth,
S. Kožuchová a Š. Valkár.

No aj vlastnú výskumnú prácu 
možno robiť v , národných laborató
riách len v spolupráci so SÚJV. To
tiž experimenty, ktoré jednotlivé la
boratóriá vyhodnocujú, sú uskutočne
né v SÚJV. Práve táto spoločná zá
kladňa viedla pracovníkov košického 
laboratória k hľadaniu možností spo
lupráce s ostatnými členskými ná
rodnými laboratóriami SÚJV. V roku
1971 košické laboratórium úzko spo
lupracovalo aj s hlavným odborom 
fyziky vysokých energií Ústredného 
fyzikálneho! výskumného ústavu Ma
ďarskej akadémie vied v Budapešti 
(ďalej len CFVU). Spolupracovalo sa 
v troch oblastiach:

Prvá z nich je automatizácia pre
hliadania a merania snímok z bu
blinových komôr. V tejto oblasti spo
lupracovali s CFVÚ pracovníci. M. 
Seman a R. Rovina. S pracovníkmi 
CFVÚ navrhli on-line spojenia me
racích mikroskopov a malého sa
močinného počítača typu TPA. Na
vrhnuté spojenie v CFVÚ je už reali
zované a automatizovaný systém me
rania začal svoju skúšobnú prevádz
ku. Po obdržaní počítača TPA/1 bude 
možné aj v Košiciach realizovať také 
spojenie a využívanie skúseností 
CFÚV zvýšiť tak o 60—100 % počet 
meraných snímok za rok.

Druhou oblasťou spolupráce bola 
matematická a programová príprava 
experimentov, uskutočnených metó
dou bublinových komôr. Tu spolu
pracovali z SÚJV: V. Ivanov, A. Lu- 
kiantsev, Dorzh, z CFVÚ F. Telbisz,
A. Holbová a z KJF: V. Novický, O. 
Futó. Táto spolupráca začala už v 
roku 1970. V roku 1971 bol doplnený 
program geometrickej rekonštrukcie 
prípadov THRESCH o agloritmy 
TRACKMATCH a MASS-DEPENDENT 
FIT a bol vypracovaný nový program 
prekódovania vstupných údajov do 
THRESH s názvom TINPUT. Ďalej pro
gram kinematickej rekonštrukcie prí
padov bol modifikovaný tak, aby tvo
ril reťaz s doplneným THRESH 
a súčasne bol rozdelený do dvoch 
programov: GRIND a AUTOGRIND,
nakoniec programy TINPUT, THRESH, 
GRIND, AUTOGRIND s programom 
pre tvorbu DATA SUMMARY TAPE

experimentov s názvom SLICE boli 
uvedené do skúšobného chodu. Tie
to programy sú veľmi rozsiahle, 
obsahujú okolo 25 000 výrokov v 
programovom jazyku FORTRAN. Len 
spojenými silami bolo možné také 
rozsiahle programy uviesť do skú
šobného chodu za pomerne krátky 
čas.

Treťou oblasťou spolupráce bolo 
spoločné vyhodnocovanie experimen
tu s 1 m. vodíkovou bublinovou ko
morou SÚJV, skúmajúceho procesy 
X—p 5GeV/C. Košické laborantky 
zmerali v roku 1971 a J. Michalčák 
identifikoval 2000 4-lúčových prípa
dov. Tieto prípady, ako aj prípady 
z predošlých rokov budú vyhodnote
né v rámci spracovania celého expe
rimentu.

V roku 1972 plánuje košické labo
ratórium rozšíriť spoluprácu na rie
šenie nových problémov, ako sú 
vypracovanie modulárneho systému  
programov na matematicko-štatistic- 
ké vyhodnotenie experimentov a vy
pracovanie metód POINT-MATCH v 
silne nehomogénnych magnetických  
poliach. Chceme tiež nadviazať úzku 
spoluprácu s národnými laborató
riami v Krakove a v Zeutchene (NDR). 
Sme presvedčení, že zjednotenie síl 
krajín spoločenstva socialistických  
štátov, jednak zvyšuje celkovú efek
tívnosť výskumnej práce, jednak má 
aj hlboký politický význam. Počas 
dlhodobých a krátkodobých pobytov 
pracovníkov národných laboratórií 
v SÚJV a v ostatných národných  
laboratóriách vytvárajú sa tiež ne
formálne priateľské vzťahy a úprim
né tvorivé ovzdušie v kolektívoch, 
ktorých členovia sú z rôznych štá
tov socialistického spoločenstva. Dú
fame, že v rámci uskutočnenia Kom
plexného programu integrácie aj na
še integračné iniciatívy i snahy budú 
úspešné.

Vojtech N o v i c k ý ,
Katedra jadrovej fyziky PF UPJŠ

„Voz svetových dejín je úzky. Tak ako 
sa nemožno doň dostať, ak zmeškáme 
pravý čas, práve tak sa možno v ňom 
umiestniť len v tom prípade, ak odhliad
neme od pohodlia starého historického 
balastu — ak berieme so sebou len ne- 
scudziteľné, to najnevyhnutnejšie a naj
podstatnejšie."

L. F e u e r b a c h

20 rokov obetavej práce
V študentskom  domove n a  Gottwal- 

dovej ulici v Prešove otvorili 10. m á 
ja výstavu pri prí ležitosti 20. výro 
čia založenia katedry  te lesnej výcho
vy. Pôvodne ako k a ted ra  pedagogic
kej fakulty  SV, potom vyššeij pedago- 
gickej školy, pedagogického inš ti tú 
tu  a nakoniec až dodnes ako ka te 
dra  Pedagogickej fakulty  UPJŠ vy
chovávala učiteľov te lesnej výchovy 
na jm ä  p re  po treby  ZDŠ. Jej prví ab 

solventi získavali kvalifikáciu pre 
pôsobenie na s tredných  školách, ve
ľa ich pôsobí i na  vysokých školách. 
Výsledky dvadsaťročnej p ráce absol
ventov i učiteľov kated ry  na školách 
i mimo ne v športových organ izá 
ciách sú rozsiahle  a možno povedať, 
tá to  ka ted ra  má rozhodujúci podiel 
na  rozvoji te lesnej ku ltú ry  Východo
slovenského kra ja . Blahoželáme a 
prajem e ďalšie úspechy.



N a š e  fa k u l ty  v prvom ájovom  sprievode

Pedagogická fakulta

Prírodovedecká fakulta

Filozofická fakulta

Záslužné
a ušľachtilé

podujatie
Na pôde nášho š tudentského  do

mova bolo v poslednom období už 
veľmi veľa politických a kultúrno- 
spoločenských udalostí, výsledok to 
nezištnej a obetavej p ráce  funkcioná
rov SZM, funkcionárov a  Členov 
ZCSSP z radov poslucháčov i obeta 
vej p ráce našich  učiteľov. Významné 
kultúrno-spoločenské podu ja tie  — 
Puškinov pam ätník, k torý zorganizo
vali učitelia ruského  jazyka v spo
lupráci so spoločenskými zložkami 
n a  našej univerzite, považujeme za 
veľkolepý prejav úcty a lásky n a 
šich poslucháCov 1 organizátorov k 
naše j slovanskej vzájomnej spolupat
ričnosti, k  velkému ruském u národu 
a jeho svetovému jazyku, k torým  ho
voril a písal vodca svetového pro le 
ta r iá tu  V. I. Lenin, k torým  hovorili 
a písali aj tak í  géniovia ľudstva, aký
mi boli Lomonosov, Pavlov, Býkov, 
Timiriazev, Filatov, CiolkovskiJ, ale 
aj A. S. Puškln, Tolstoj, Dostojevskij, 
Cechov, Gorkij, Majakovskij, Šimo
nov i Fadejev. Je to zároveň prejav 
lásky a úcty k jazyku, v k torom  sa 
po prvý raz  v dejinách ľudstva ozý
vali revolučné heslá na  zvrhnutie  
buržoázneho útlaku, v ktorom  vychá
dzali prvé revolučné vedecké diela, 
v k torom  po p rvýkrá t v dejinách vy
šli svetoznáme dekréty  o mieri, o 
pôde, o 8-hodinovom pracovnom  dni, 
ale aj dekréty  o ochrane  m atiek  a 
detí, o  bezplatnej zdravotníckej s ta 
rostlivosti, význačné programy, zá
very a rezolúcie zjazdov KSSZ, k  ja
zyku, v ktorom  prvý raz zaznelo slo
vo z  vesmíru.

Sme rad i a vďační našej vysoko
školskej mládeži a všetkým, k torí svo
jou obetavou prácou  prispievajú k 
tomu, aby naše úprim né a bra tské  
vzťahy k Sovietskemu zväzu a jeho 
ľudu sa upevňovali aj formou pozná
vania a in te rp re tác ie  ruskej poézie, 
prózy, l i te ra tú ry  a  celého umenia 
a  kultúry, k toré  dnes stoja bezvý
h radn e  na prvom mieste vo svete, 
ba možno povedať na  čele na jpokro 
kovejšieho umeleckého diania. V tej-, 
to  súvislosti treba  pripomenúť, že už 
v čase nesm ierneho buržoázneho 
ú tlaku  pokrokoví p redstavite lia  našej 
vedy a ku ltú ry  up ie rali svoje zraky 
k veľkolepej ruskej ku ltú re  a n e 
skoršie  k sovietskej vede a  umeniu, 
v k torých  videli jediné východiská 
zachovania naše j š tá tne j a národnej 
existencie. Možností, k to ré  boli vytvo
rené  naším oslobodením, ako  aj sa 
motný rozvoj našich ku ltúrnych  a 
vedeckých vzťahov, v plnej miere 
potvrdili tie to  predpoklady.

Teší nás  al tá  skutočnosť, že naša 
študujúca  m ládež nachádza cestu  k 
takém u význam nému úseku spoločen
ského života, ako je li te ra tú ra  a 
umenie, k torý bezprostredne zušľach- 

(Dokončenie na 9. str .)



V tom to školskom  roku  konali sa  
výročné členské schôdze základných 
organizácii Revolučného odborového 
hnutia. Bola to význam ná príležitosť, 
ktorá sa mala využiť na zhodnotenie 
kladov a nedosta tkov  a n a  vytýčenie 
nových úloh.

Pri pohľade n a  uplynulé obdobie 
treba konštatovať, že jednotlivé zá 
vodné výbory sa  usilovali plniť svoje 
úlohy. Spolupracovali p ri m nohých 
spoiočensko-politických akc iách  ako  
boli voiby, Mesiac priateľs tva, o s la 
vy 50. výročia KSC, 26. výročie oslo
bodenia našej vlasti. Mnoho úsilia 
venovali aj ideovo-výchovnej p rác i 
medzi nestraníkm i. Myslím si, že za 
túto záslužnú, spoločensky prospešnú 
prácu treba  podakovať všetkým 
funkcionárom , k torí sa  na  nej po
dieľali.

Po výročných schôdzach nastúpili 
noví funkcionári, p red  k torým i stoja 
velmi náročné úlohy. Musíme si to 
tiž uvedomiť, že význam a váhu te j
to organizácie ešte nie vždy a  všade 
správne chápu aj jej sam otní č leno
via. Je to dôsledok form álnosti v ži
vote odborovej organizácie  v m inu
losti, ktorej sme sa nevyhli v dosta 
točnej miere ani na  našej univerzite.
V ďalšej činnosti sa  musí vychádzať 
z uznesení XIV. zjazdu KSC, k to ré  sa 
dotýkajú všetkých vrstiev p racu jú 
cich, ich politických, m ateriá lnych  a 
sociálnych záujmov. Treba zdôrazniť, 
že ROH berie p rogram  KSČ za svoj 
východiskový program , keďže tento 
vyjadruje najzák ladnejšie  záujmy, pre  
ktoré sa  pracujúci združujú  v o d 
boroch. Práve preto  je žiadúce v sú 
lade so záverm i XIV. zjazdu ešte 
viac aktivizovať revolučné odborové 
hnutie a dosiahnuť všestranný  rozvoj 
v našich  základných organizáciách .

P lenárne zasadnutie  OR ČS ROH v 
dňoch 16. a 17. 6. 1971 ukázalo cestu 
k aktivizácii, cestu  k tomu, aby od
borové organizácie  rozvíjali všetky 
svoje funkcie. Len touto cestou mož
no zvyšovať ich úlohu a  vplyv v spo
ločnosti, ich au to ritu  medzi p racu jú 

cimi. Na tom to zasadnutí schválili 
P rogram  aktivizácie Revolučného od
borového hnutia , k torý v siedmich 
bodoch stanovil zák ladné úlohy až 
do VIII. všeodborového zjazdu.

Naša univerzita  s l tiež  stanovila 
p lán  hlavných ú loh  p re  školský rok  
1971/72 s cielom dosiahnuť taký re 
žim života a p ráce  školy, k torý by 
zabezpečoval vo vedomí učitelov, za 
m estnancov ť  študentov  všetkých fa 
kú lt zvýšenie pocitu  zodpovednosti 
pred  spoločnosťou a mobilizoval ich 
ku skorém u dosahovaniu cielov so 
c ialistickej vysokej školy.

V tom to p láne  sa počíta s  na j 
užšou spoluprácou školskej sp rá 
vy a učitelov UPJŠ s organizáciam i 
ROH a SZM pri plnení ú loh na  úse 
ku ideologickej a politickovýchovnej 
činnosti. Hneď ten to  bod úzko nadvä
zuje na Program  aktivizácie a iste 
nájdem e ešte mnoho styčných bodov, 
k to ré  môžu byť vodidlom v 'činnosti 
ROH. I keď uznesenia  z výročných 
schôdzí vychádzajú vo väčšine z tých
to dokumentov, chcel by som  p ri te j 
to prí ležitosti vyzdvihnúť z n ich  n ie 
koľko myšlienok, na  p lnenie k torých 
by sa nem alo zabúdať. Väčšiu pozor
nosť bude treba  venovať h lavne roz 

voju pracovnej iniciatívy so zvlášt- 
ným dôrazom n a  upevňovanie p ra 
covnej disciplíny. Práve v te jto  oblas
ti sme denno-denne svedkami rôz 
nych priestupkov či už ide o neodô
vodnenú absenciu, alebo o svojvoľné 
skracovanie  pracovného času. Pos
kytnutie  plnej podpory vedúcim p ra 
covníkom, ktorí náročne  riad ia  zve
rené  pracoviská, a angažovanosť p r i  
odstraňovaní prejavov nedisciplino
vanosti, to  je oblasť, kde ROH má 
možnosť pričiniť sa o zlepšenie. Dô
sledné presadzovanie, aby sa v mzdo
vej praxi výrazne odlišovala p ráca  
kvalitná od nekvalitnej a nezodpo

vednej, a to vo všetkých  kategóriách  
je jedna z ciest k  dosiahnutiu  tohto 
cieľa. Nemalo by sa  zabudnúť ani na 
ďalšie možnosti p ri odm eňovaní vzor
ných pracovníkov udeľovaním a  za 
platením  rek reačn ých  poukazov, uve
re jnen ím  Ich mien v Spravodaji Uni
verzity, na  schôdzach ROH a pod.

Ďalším boľavým bodom je využíva
nie základných fondov, či už ide o 
prístrojové vybavenie, priesto ry  ale
bo pracovníkov. Myslím sl, že keď 
ROH preberie  na  seba  časť zodpo
vednosti za ďalší rozvoj politickej a 
ekonom ickej konsolidácie na  všet
kých našich  pracoviskách, súčasne si 
upevní aj svoju autoritu . V. bod Pro
g ram u aktivizácie zdôrazňuje  povin
nosť ROH voči pracovníkom  vo vše
s trannom  zabezpečovaní zdravotných, 
bezpečnostných, sociálnych a k u ltú r 
nych podmienok práce. Uskutočne
nie previerky pracovného pros tred ia  
a  vyvodenie konkrétnych  záverov zo 
zistených nedostatkov by veľmi po
mohlo pri zlepšení situácie, čo is te  
priv íta jú  zam estnanci pracu júci v 
menej vyhovujúcich priestoroch. Je 
len samozrejmé, že r iešenie  nepôj
de z jedného dňa na druhý, a l e  p rá 
ve preto treb a  hľadať cesty a využí
vať rezervy, k toré  máme. Otázky by
tovej výstavby, rozvoj 'kultúrnych a  
rek reačných  zariadení, ako  aj posil
nenie zdravotníckej služby, to  sú ďal
šie problémy patriace  do te jto  oblas
ti  a tvoriace neoddeliteľnú súčasť 
ú loh a poslania odborovej organizá
cie.

Vyzdvihol som len niekoľko myšlie
nok  z bohatej problem atiky ROH, ale 
aj t ie to  ukazujú, že ide o úlohy n á 
ro čné  a zodpovedné. Sú však všetky 
predpoklady k ich úspešném u zvlád
nu tiu  a tým k všes tranném u rozvinu
tiu  činnosti základných odborových 
organizácií tak  ako  to  vyplýva zo zá 
verov XIV. zjazdu.

ZÁSLUŽNÉ A UŠĽACHTILÉ PODUJATIE
(Dokončenie zo s tr .  8.) 

ťuje jej city, dáva celkový spoločen
ský a  ku ltú rny  rozhľad, čo je  pre  
každé povolanie a na jm ä p re  povo
lanie učiteľa, pracovníka  a lekára  
zvlášť potrebné, ba možno povedať 
nevyhnutné. K. Marx svojho času 
napísal: „Vedecká a odborná  kniha 
zušľachťuje rozum človeka, čo je pre 
jeho život potrebné, ale um elecká 
kniha a l i te rá rne  dielo zušľachťuje 
jeho srdce i jeho  dušu, a toto je pre 
jeho život nevyhnutné“. Táto u šľach 
tilá záujmová činnosť našej mládeže
i sam otná súťaž zaznam enala  ďalší 
podstatný k rok  k rozvoju záujmu 
ďalších poslucháčov našej univerzity
o literatúru , ku ltú ru  a umenie veľ
kého ruského národa  a národov So
vietskeho zväzu. No nie len to, nás, 
mnohých učitelov veľmi milo p re 
kvapila skutočnosť, že v rám ci ko
šických fak ú lt  UPJŠ, v č í tan e  psycho

lógie a pobočky právnickej fakulty  
súťažilo okolo 150 poslucháčov. Milo 
nás prekvapila  aj um elecká úroveň 
prednesu, znalosti a in te rp re tác ia  
ruského  jazyka, no najm ä výber r e 
pertoáru , k torý nasvedčuje, že sú ťa 
žiaci veľmi dobre poznajú ru skú  a 
sovietsku l i te ra tú ru .

Máme nesm ierny záujem  na  tom, 
aby výchova n a  našej univerzite aj 
v budúcnosti n iesla  sa  v tom to zna 
mení, aby naši absolventi opúšťali 
svoju alm a m a ter  n ie len  dobre od
b o rn e  pripravení, ale so srdcom  cí
tiaceho socialistického človeka a so
cialistického hum anizm u a s  veľkým 
kultúrnym  rozhľadom. Preto bude po
trebné naďalej zo všetkých síl pom á
hať tým, k tor í o túto činnosť majú 
záujem  a k tor í sa podujali na  ťažkú 
a zodpovednú, ale pri tom  veľmi zá 
s lužnú p rácu  jej organizátorov.

Doc. MUDr. Mikuláš FILIP, CSc.

ÚLOHY náročné, 
ale splniteľné



Dalši významný MEDZNÍK V PROGRAME INTERKOZMOS
Pred piatimi rokmi, v apríli 1967, 

došlo k dohode o spoločnom výsku
me kozmického priestoru s cielom  
jeho mierového využitia medzi devia
timi socialistickými krajinami: So
vietskym zväzom, Poľskom, Nemec
kou demokratickou republikou, Ma
ďarskom, Bulharskom, Rumunskom, 
Mongolskom, Kubou a Českosloven
skom. Tento významný program, 
umožňujúci aj malým socialistickým  
krajinám zúčastniť sa v širokom roz
sahu na výskume kozmického prie
storu, je dnes už dobre známy aj 
širokej verejnosti ako Interkozmos.
V Slovenskej socialistickej republike 
sú do tohto programu zapojené dva 
pracovné kolektívy: oddelenie koz
mického žiarenia Cstavu experimen
tálnej fyziky SAV v Košiciach úzko 
spojené s katedrou jadrovej fyziky 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a ka
tedra všeobecnej biológie PF UPJŠ.

Siedmeho apríla t. r. v Sovietskom 
zväze vypustili podľa vopred stano
veného presného programu umelú 
družicu Zeme IK G, ako prvú ná
vratnú družicu programu Interkoz
mos. Jej hlavným cielom bol výskum 
interakcií častíc kozmického žiare
nia velmi vysokých energií s jadra
mi emulzie pod radiačným pásom 
Zeme, vo výške asi 200 km nad jej 
povrchom. Družica bola vybavená aj 
experimentálnym zariadením na ur
čovanie smeru dráh kozmického žia
renia a na určenie ich energie. Na 
príprave tohto programu sa aktívne 
zúčastnil z československej strany 
prof. RNDr. Juraj Dubinský, vedúci 
katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ.

Kozmický experiment IK 6 v ce 
lom rozsahu splnil svoj cieľ. Dru
žica IK 6, patriaca k typu ťažkých 
družíc, po ukončení svojho letu 
mäkko pristála na Zemi a doniesla 
so sebou neobyčajne bohatý a cenný 
experimentálny materiál. Mala na 
palube 45 litrov jadrovej emulzie  
so všetkými potrebnými pomocnými 
zariadeniami pre stanovený program 
skúmania kozmických lúčov a okrem 
toho aparutúru pre skúmanie mikro- 
meteoritov, na zhotovení ktorej sa 
zúčastnili aj československí vedci.

Jadrová emulzia, exponovaná v 
kozmickom priestore v priebehu ex
perimentu IK 6, bude sa vyvolávať 
v Spojenom ústave jadrového vý
skumu v Dubne. Polovicu takto zí
skaného materiálu spracujú v Buku- 
rešti spoločne rumunskí, sovietski, 
maďarskí a československí vedci. 
Druhú polovicu materiálu budú spra
cúvať v Krakove.

Za ČSSR vykoná všetky tieto prá
ce kolektív profesora Dubinského, 
ktorý má vo výskume kozmického 
žiarenia vo svetovom meradle vý
znamné postavenie. Po spoločnom  
vyhodnotení v Krakove a Bukurešti 
sa emulzia rozdelí medzi zúčastnené 
štáty na podrobné vyhodnotenie.

Časť tohto cenného materiálu sa do
stane do Košíc.

Kozmický experiment IK 6 pred
stavuje významný úspech socialistic
kej vedy a integrácie výskumu v 
socialistických krajinách. Máme 
úprimnú radosť z toho, že je to 
úspech aj našej univerzity, na kto
rom sa opäť podieľajú aj naši pra
covníci. Želáme súdruhovi profeso
rovi Dubinskému a jeho spolupracov
níkom veľa ďalších úspechov v 
rozvíjaní plodnej spolupráce so so
vietskymi vedcami a vedcami socia
listických krajín v takej významnej 
oblasti, akou je výskum kozmického 
priestoru.
Prof. RNDr. Tibor Kolbenheyer, DrSc., 
dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Nová aula prírodovedeckej fa k u lty  v hlavnej budove na nám estí Februáro
vého vítazstva  č. 9 je určená predovše tkým  pre výučbu fy z iká ln ych  d is
ciplín experim entálneho zamerania. Je m oderne vybavená a má 120 miest. 
Jej dokončenie  podsta tne  zlepšilo  pod m ien ky  pre konanie fy z iká lnych  e x 
perim entov vo výučbe a pre ďalšiu  modernizáciu výu ky  fy z iká ln ych  d is
ciplín.

Otvorili KLUB SZM
Potreba  m ať v lastnú  klubovňu pre  

FF UPJŠ bola viac ako  akú tna . Vecí 
poslucháči nem ali miesto, kde by sa 
schádzali vo voľnom čas©. Každý 
m ladý človek má u rč ité  záujmy a je 
p reto  logickým uzáverom  fakt, že 
realizácia  o tvorenia k lubovne sa 
p riam  žiadala. Vznikom FO SZM sa 
tá to  možnosť s ta la  reálnejšou. Od za
č iatku sa však vynáral problém prie 
storu. Tento iriešili fakultný  výbor a 
vedenie fakulty, k to ré  poskytlo prie 
story. K slávnostném u otvoreniu 
klubovne FO SZM došlo 28. m arca 
1972. Pri te jto príležitosti bol uspo 
r iadaný kvíz medzi poslucháčmi 1. 
ročníka. Po ňom nasledovala  beseda

s vedením FF a ZO KSS a predstav i
teľmi FF. Hostia s a  oboznámili s po
slaním, program om  a  šta tú tom  SZM.

Práca v klubovni sa  rozbehla 
naplno. Bolo však po trebné dokončiť 
in teriér. Pri riešení te jto  úlohy veľmi 
pomohli výtvarníci, k tor í svojimi pod
netným i nápadm i najviac p rispeli k 
Jej este tickém u dobudovaniu. Zároveň 
boli utvorené nasledovné sekcie: 
hudobná, li te rárno-dram atická , fo to 
grafická, k rá tkom etrážnych  filmov, 
spravodajská, začínajúcich autorov, 
organizačná, výtvarná, ručných  prác, 
a telovýchovná. S prvou akciou sa  
p redstavila  hudobná sekcia. Bol to  v e 
čer vážnej hudby, na  k torý nadvia 

zali cykly džezovej a tanečnej hudby. 
Teraz hudobná 9ekcia pravidelne 
usporadúva diskotéky, k toré  sa te 
šia obľube u poslucháčov.

Ani osta tné  sekcie však nestagno 
vali. Ukázali, že svojimi akciam i tiež 
prispievajú v nemalej m iere k práci 
klubovne, či už je to l i te rá rno-d ra 
m atická sekcia  poémou M. Kováča 
„Moje m esto“, pásmom slova a h ud 
by „Americká h an b a“, alebo fo togra 
fická sekcia, k to rá  dokázala v k rá t 
kom čase usporiadať dve výstavy 
(výstava M. Biatka a výstava „Z 
nášho  života“ ).

Dobré tem po má aj p ráca v os ta t
ných seikciách. Ich do te ra jš ia  p ráca 
(sekcie začínajúcich autorov a sp ra 
vodajskej) je uverejnená v l i te rá r 
nych časopisoch a počítajú s vyda
n ím  svojich prác  v pravidelnom  bul
letine, M. Sidor



Študentskú vedecká konferencia
Po niekoľkoročnej p res távke  kona

la sa 24. aplla 1972 na  Prírodovedec
kej fakulte  UPJŠ štu den tská  vedecká 
konferencia. V k rá tke j his tórii faku l
ty je to d ruhé poduja tie  takého  ch a 
rakteru. Minulý rok  sa  uskutočnila  
len preh liadka š tudentských  vedec
kých prác. Tohtoročná konferencia  
bola súčasne vyvrcholením  súťaže  o 
najlepšiu študen tskú  vedeckú  p rácu  
11a fakulte  a víťazné p ráce iboli od
menené finančným i cenami.

Priebeh konferencie  organizačne 
zabezpečil FV SZM v spolupráci s  de 
kanom a  vedením  fakulty . K onferen
cia sa konala v priesto roch  PF UPJŠ 
na nám estí Februárového víťazstva 9. 
Študenti predniesli dovedna 17 re fe 
rátov, z toho 7 bolo z matem atiky, 3 
z fyziky, 2 z chémie a 5 z biológie. 
Na dvoch p rácach  sa podieľal kolek 
tív študentov, takže sa  n a  p rednese 
ných referá toch  podieľalo celkove 22 
študentov.

Na konferencii bola p rí tom ná aj 
trojčlenná delegácia z Prírodovedec
kej fakulty UK. Bratislavskí š tudenti 
predniesli jeden re fe rá t  z matem atiky  
mimo súťaže.

Otvorenie konferencie  sa uskutoč 
nilo spoločne pre  obe sekcie v novo
zriadenej posluchárn i fyziky. V k rá t-

FAKULTNÉ KOLO V PREDNESE 
P O É Z IE  A  P R Ó Z Y

V rámci SÚTV uskutočnilo sa v DP pri 
FO SZM FF UPJŠ v Prešove 23. apríla 
fakultné kolo v prednese poézie a prózy. 
Odborná porota v zložení: predseda — 
odborný asistent PhDr. F. Maukšová, pro
dekan pre ideovovýchovnú prácu doc. 
PhDr. J. Uram, PhDr. J. Furdík, odb. asis
tent S. Rákus, zástupca FV SZM M. Ho- 
levová, zástupca DP B. Socha. Sútaže sa  
zúčastnilo 14 prihlásených. Porata pri 
posudzovaní vychádzala z týchto kritérií:
1. výber textu, 2. jeho ovládanie, 3. po
chopenie textu, 4. ideovo-est. transformá
cia textu, 5. zvuková realizácia a tech 
nika prednesu.

Na základe posúdenia, podlá týchto  
kritérií, sa porota rozhodla udeliť:

Prednes poézie:

1. miesto — B. Gymerský, posl. I. roč.
2. miesto — V. Tomášová, posl. I. roč.
dve 3. miesta — M. Hrušková, posl.

III. roč. a K. Slšáková, posl. I. roč.
Všetkých štyroch víťazov v prednese  

poézie porota odporúča na VII. ročník  
Akademického Prešova.

Prednes prózy:

1. miesto — nebolo udelené
2. miesto — J. Antalík, posl. III. roč.
3. miesto — V. Zdútová, posl. III. roč.
Porota odporúča j. Antalíka, ako zá

stupcu FF na VII. ročník AP.
Na záver fakultného kola vystúpili: 

Divadielko poézie „Slovo“ z CV-klubu 
SVO SZM a súbor B-klubu SVŠT z Bra
tislavy. Vystúpenia boli organizované v 
rámci turné iporiadeného SVO SZM pre v í 
ťazov Akademického Prešova po fakul
tách celého Slovenska, so zámerom pro
pagovať VII. ročník SÚTV a záujmovo-  
umeleckú činnosť medzi vysokoškolákm i  

M, Holevov

kom príhovore dekan  fakulty  .zhod
notil význam študentske j vedeckej 
činnosti a povzbudil š tudentov do 
dalšej p ráce . Potom nasledovala 
v lastná  p ráca  v sekciách.

Úroveň re fe rá tov  bola pom erne do
brá. Potešiteľné pritom  je, že sa kon
ferenc ie  zúčastn ili aj š tudenti n iž 
š ích ročníkov (II. a III. ročn íka). 
Rozhodovanie porô t bolo skutočne 
ťažké, pretože sa hodnotili p ráce  z 
rôznych odborov a pritom  boli jed
notlivé re fe rá ty  vyrovnané. Ich roz 
hodnutím  boli rozdelené ceny n as le 
dovne:

V sekcii m a tem atika  — fyzika:
1. cena P. Mihók — F. Olejník

V. ročník  m atem atika
2. cena B. Rosenauerová

V. ročník  m atem atika
3. cena A. Bobák

V. ročn ík  fyzika 
Pretože do celoštátneho kola z m a

tem atiky  môžu ísť t r i  najlepšie  práce, 
bola ako 3. p ráca  z m atem atiky  hod 
no tená  p ráca  A. Pirickej z  piateho 
ročníka. Okrem toho poro ta  udelila  
zvláštnu  odmenu M. Horňákovi, posíl.
II. ročníka, za jeho p rácu  z m atem a
tiky.

V sekcii biológia — chém ia hod 
notila  porota  p ráce  nasledovne:
1. cena I. Smíd

V. ročník  biológia

2. cena M. Piatková a
M. Machajdiková

II.—III. ročník  biológia
3. cena G. Herbstová

V. ročínk biológia 
Vidno, že študenti na prírodove

deckej fakulte  m ajú záujem o vedec
kú p rácu  a dosahujú aj pekné vý
sledky. V budúcnosti však  ibude po
trebné konferenciu  viac spropagovať 
a urobiť vhodný term ín, aby si r e f e 
rá ty  prišlo vypočuť viac študentov a 
tým sa  oboznamovať s vedeckou p rá 
cou svojich kolegov, čo bude iste 
ďalej zvýšovať záujem  o študentskú  
vedeokú činnosť.

Za FV SZM 
Stanislav Uličiansky

K 100. VÝROČIU SMRTI 
L. F E U E R B A C H A

Výstavný panel a p lagát v budove 
FF UPJŠ ohlásil, že poslucháči f i
lozofie sa spolu s ka ted rou  filozo
fie rozhodli venovať záver sem estra  
s tre tnu tiu  na  počesť 100. výročia 
sm rti významného nem eckého filozo
fa  — ateistu  Ludwika Feuerbacha, 
k torého učenie p a tr í medzi teo re tic 
ké zdroje vzniku marxizmu. Zišli sa 
v klube SZM, aby si re fe rá tom  K. 
Lacku, poslucháča V. ročn íka  odbor 
filozofia—dejepis, a p rednesom  vý
beru  z Feuerbachových myšlienok a 
aforizmov pripom enuli tohto význam
ného mysliteľa.

Z časopisu „Za ko m u n izm “ č. 20, orgánu ZV KSSZ a spo ločenských  or
ganizácií pri Z jednotenom  inš titú te  jadrového výskum u v Dubne sm e pre 
vzali foto , k toré  časopis uverejnil 17. marca 1972 i s nasledovným  textom :

„V priebehu viacerých rokov sa úspešne usku točňuje vedecká spoluprá
ca vo výsku m e v oblasti fy z ik y  vyso kých  energii na bublinovej kom ore  
m edzi Laboratóriom jadrových výskum ov  a Univerzitou P. J. Šafárika v 
Košiciach. V ýsledkom  rozsiahleho cyk lu  výskum ov, vykonaných  pomocou  
te jto  kam ery , z íska li vedci viacero význ a m n ých  fak tov: objavili viac no 
vých rezonančných stavov e lem entárnych častíc.

Nedávno sa uskutočnila  porada k  otázkam  programu ďalších prác v 
tom to  výskum e.

Na sn ím k e  ( zľava]: riaditeľ laboratória jadrových problémov, člen-ko- 
rešpondent AV ZSSR, V. P. Dželepov, vedúci ka tedry  UPJŠ prof. J. Dubinský, 
ved ecký  spolupracovník L. Šandor, doktor fyzikálno-m atem aitických vied  

Budagov, rektor Univerzity P. J. Šafárika, prof. V. Hajko  — v  čase  
československých  vedcov v Dubne.“



Problémy a perspektívy FO SZM
na pedagogickej fakulte

F akultná  organ izácia  SZM pri Pe
dagogičke] faku lte  v Prešove vznikla 
13. mája 1970 ako jedna z prvých na 
východnom Slovensku. Dva roky jej 
trvan ia  sú  zatiaľ príliš krá tkym  ča
som na  dôkladnejšiu  bilanciu, ale 
postačujú  n a  le tmý orien tačný  po
hľad  späť, k to trý  by ukátzal, z  čoho 
vychádzala, čím začínala  a  k čomu 
sm eruje p ráca  tejto FO. Nemožno 
ešte  dosť dobre zvážiť výsledky jej 
práce, ale možno konštatovať, že sa 
už vyhraňu jú  jej formy a konkre ti
zujú úlohy. Možno teda hovoriť o 
tom, o čo sa usilu je  a  akým i cestami 
sa  u berá  to to  úsilie.

Na ustanovujúcej konferencii pred  
dvoma rokm i zišlo sa  dovedna 98 
poslucháčov. Pred zvoleným FV 
stá lo  p reto  ako  ú loha číslo 1 rozší
ren ie  členskej základne. Aktivita vý
boru  ubera la  s a  teda v prvom rad e  
tým to smerom. Na členskej schôdzi
v októbri 1970 bolo už 147 reg istro 
vaných členov SZM, n a  prvej výroč
nej konferencii 13. m ája 1971 mala 
už FO 314 členov a 30. ap ríla  1972 
predstavuje  stav  členskej základne 
už 696 zväzákov z celkového počtu 
1329 poslucháčov.

Súbežne s  prijím aním  nových čler- 
nov bolo treb a  riešiť a j o tázku š t ru k 
tú ry  a vnú to rného  členenia FO. P rá 
ca fakultnej organ izácie  sa  rozdelila 
do 8 úsekov. Išlo o  p rácu  ideologic
k ú  a  politickovýchovnú, o  činnosť 
ku ltú rnu , športovú, o pracovnú ini
ciatívu, o  p rácu  na  úseku  študijnom, 
sociálnom, zahran ičnom  a  o činnosť 
in te rná tne j rady.

Otázka vnútorného  členenia o rga 
nizácie  sa r iešila  tak, že  sa  vytvorilo  
5 základných organizácií podľa s t ĺ 
pových predmetov. I. ZO združuje

zväzákov z radov poslucháčov slo
venského jazyka s  jeho kombinácia
mi, v II. ZO sú  poslucháči ruského  a 
ukra jinského  jazyka, v  III. ZO sú po
slucháči p rírodných vied, v IV. ZO 
m atem atici a  v  V. ZO tí, k to rí sa 
rozhodli p re  učiteľstvo v 1.-5. roční
ku ZDŠ. Každá ZO m á svoj výbor. 
Predsedovia ZO zúčastňu jú  sa  na  za
sadnutiach  FV, k toré  sa konajú každé 
dva týždne. Tým sa realizuje pravi
delný kon tak t faku ltného  výboru so 
základnými organizáciami, k toré  inač 
p racu jú  sam osta tne  po d lá  v lastných 
plánov, koordinovaných s  (plánmi 
práce  príslušných katedier.

Pri koordinovaní plánov p ráce a 
ich realizácii dochádza k spo lupráci 
fakultného  výboru s  dekanstvom  a 
základných organizácií s katedram i. 
Osobitnú a pritom  velmi významnú 
ú lohu má spolupráca FO SZM so  ZO 
KSS na fakulte. Dalo by sa  to i lustro 
vať na konkrétnom  prípade.

Realizácia n ač rtn u tého  pro jek tu  
rozčlenenia  FO SZM naraz ila  n a  za
č iatku na ťažkosti. Spočívali vo  vý
bere  kád rov  do jednotlivých výborov. 
Bolo to tiž  málo poslucháčov so skú 
senosťami v práci SZM. A p ráv e  pri 
riešen í te jto  o tázky zohrala  pomoc 
ZO KSS a s tran íckych  skup ín  pod 
s ta tn ú  úlohu. S ich pomocou sa  rá ta  
a j nadalej. V súčasnosti ide to tiž  o 
vybudovanie základných organizácií 
SZM a  o prenesenie  ťažiska p ráce  do 
jej najm enšej bunky — pracovnej 
skupiny, v jej rám ci každému členo
vi uložiť konkré tnu  úlohu, a  tým sa 
vyvarovať fo rm álneho  členstva. Pri
tom bude zasa vela  záležať na  tom, 
kto sa  s ta n e  vedúcim te j-ktorej p ra 
covnej skupiny. Otázka kádrov zostá 
va teda n ada le j  ak tu á lna  a spo luprá 

ca SZM so stran íckou  organizáciou, 
dekanstvom a  katedram i nevyhnutná. 
Hľadajú a  rozširujú sa preto formy 
tejto  spolupráce. Zväzáci m ajú svo
jich zástupcov v rôznych orgánoch 
fakulty, zúčastňujú  sa  n a  rokova
n iach komisií, predsedov ZO pozýva
jú na zasadnutia  ka ted ie r  a  pod.

Dobudovanie organizačnej š truk tú 
ry je už na  dobrej ceste. To umož
ňuje FV SZM zam eriavať sa  po 
s tupne  na  skvalitňovanie p ráce  na  
jednotlivých úsekoch. Najväčšia po
zornosť venuje sa  nadale j úseku po- 
litickovýchovnému, ale čím dalej, 
tým viac sa  preh lbu je  záujmová č in 
nosť a vnáša sa systém  aj dc spolu
p ráce  s  PO. Ona tvorí totiž isté špe
cifikum aktivity  FO SZM na PdF a je 
dôležitou súčasťou prípravy na bu 
dúce povolanie učite la . Zatiaľ možno 
konštatovať, že 80 % zväzákov z pe
dagogickej fakulty  vykonáva funkciu 
pionierskych vedúcich a  základné 
organizácie  prichádzajú  s iniciatívou 
prevziať pa tronát n ad  jednotlivými 
PO na prešovských ZDŠ.

Z te jto  letmej dvojročnej bilancie 
nakoniec vyplýva, že sa končí prvá 
fáza činnosti FO SZM, dokončuje  sa 
vnú to rná  s tavba organizácie a  pozor
nosť sa sústredu je  na  kvalitu  a sy
s tem atickosť práce na  úsekoch. Uka
zuje sa, že i tu  budú problémy, ale 
to  je len prirodzené. Niet serióznej 
p ráce  bez problémov a ťažkostí. Dô
ležité je mať jasné ciele a pevné 
odhodlan ie  dosiahnuť ich.

„Človek — a v tom tkvie tajomstvo 
náboženstva — objektivizuje svoju by
tosť a robí sa potom zase predmetom  
záujmu tejto zobjektlvlzovanej, v sub- 
1efkt, osobu premenenej bytosti. Rozmýš
ľa o sebe, sám Je predmetom svojich  
úvah, ale ako predmet predmetu Inej 
bytosti."

_____________ L. Feuerbach

„Ozajstná filozofia spočíva v  tom, že  
vytvára ľudí, a mie knihy.“

L. Feuerbach

Medzinárodné pamätné dni odboja
S úctou a vďakou spomína dnešná 

generácia mladých ľudí na bojovní
kov — veteránov 2. svetovej vojny, 
ktorí vystúpili na obranu ľudskosti, 
práva a slobody národov proti beš- 
tiálnostiam fašizmu.

Dôkazom toho je aj podujatie, kto
ré 12. apríla t. r. zorganizoval OV 
ZPB v Prešove v rámci akcie Medzi
národné pamätné dni odboja a Dňa 
mieru v Európe. Stretli sa tu otco
via i deti, aby si pripomenuli ohavnú 
tvár vojny a fašizmu zvlášť, ktorý 
aj na východnom Slovensku zanechal 
rovy bez mena a nejedno smrtné 
údolie.

Rámec spomienok vyplnil kultúrny 
program poslucháčov PdF UPJŠ v 
Prešove. Divadielko poézie pri FO 
SZM fakulty pripravilo scénické pás
mo poézie Pavla Horova B a l a d a
o s n e .

Tak pred tvárou našich i soviet
skych bojovníkov a prešovskej mlá
deže defilovala ukrutnosť, kto<rá po
stihla v onen sirý deň, novembrový 
deň 1944 aj obec Tokajlk.

Východoslovenský básnik P. Ho rov 
prihovára sa dnešnému človekovi 
cez sprítomnenie času 2. svetovej 
vojny, Povstania, pomoci sovietskych  
súdruhov a napokon v apokalypse 
tokajíckej tragédie.

Režisér a scenárista F. Sedlák, odb. 
asistent PdF UPJŠ v Prešove vyhmatal 
baladické motívy v melodramatickom 
tóne veľmi pôsobivom na city a do
jem poslucháča a hlavný dôraz polo
žil na slovo a svetlá. Scénické pásmo 
tak nieslo v sebe prvky novátorské
ho snaženia súboru v umeleckej in
terpretácii poézie na javisku. Za svo
jej trojročnej činnosti Divadielka 
poézie je to výrazný krok dopredu.

I napriek baladickému ladeniu 
celé pásmo vyznieva optimisticky, 
lebo básnik-pútnik v závere hovorí“ 

„Na slávu života, 
na slávu svojho ľudu, 
čo v smrtných údoliach 
nie, nikdy nezhynie!
Never more! Nikdy viac!

PhDr. Michal Blicha



Krásny SKUTOK MLADÝCH
Darovať krv. Mnohí ludia, ktorí pomocou cudzej krvi ostali nažive, mô
žu oceniť významný čin darcu. Preto hodno spomenúť pri tejto príležitos
ti poslucháčov II. ročníka FF UPJŠ, ktorí sa rozhodli dobrovoľne darovať 
túto vzácnu tekutinu.

Nechajme však hovoriť tú, ktorá bola pri tejto akcii „naostro“. Je to 
poslucháčka III. ročníka Danka Skárová.

Univerzitný aktív 
vedúcich katedier

m
25. m ája sa  uskutočnil celouni- 

verzitný  aktív akadem ických fun k 
cionárov fakú lt a  vedúcich  k a te 
dier UPJŠ, k torý zvolal rek to r  un i
verzity  v záujme ďalšej mobilizácie 
a aktivizácie vedúcich  kated ier 
ako článku  riad iace j činnosti, na 
k torom  v súčasnom  období najv iac 
záleží úspešné sp lnen ie  úloh v 
ideovo-politickej výchovnej práci.

Na základe úvodného prejavu 
rek to ra  UPJŠ prof. RNDr. V. Hajka
0 úloháoh, k to ré  p re  pracoviská UPJŠ 
vyplývajú z februárového zasadnu 
tia  ÚV KSČ v oblasti hospodárenia  
a riad iace j práce, re fe rá tu  p ro rek 
to ra  doc. PhDr. Tibora Halečku, 
CSc., o o tázkach  svetonázorovej 
výchovy vo vyučovacom procese a 
úlohách v plnení p lánu kom unis
tickej výchovy rokoval aktív o 
mieste vedúcich kated ie r v zabez
pečení p lnenia  týchto  úloh. Okrem 
vyhodnotenia  do te rajš ích  úspechov
1 nedosta tkov  sú s tred i la  sa d isku
s ia  na  odkrytie rezerv  p re  zlepše
nie  výchovnej práce  medzi poslu
cháčm i v budúcom školskom  roku. 
Aktív prispel k u jasnen iu  otázok 
ďalšieho zam erania  výchovných p lá 
nov kated ie r na  faku ltách  UPJŠ.

Účinná pomoc sovietskych lektorov
našej univerzite

Otázka: Aké pohnútky ťa  viedli k  
darovaniu krvi?

Odpoveď: Ako je ti  známe, na  FF 
UPJŠ bola založená CSČK. A myslím 
si, že nestač í len teore ticky  rozp rá 
vať o činoch. Poslucháči II. ročníka 
vzdelania a výchovy dospelých sa 
chopili šance a z vlastnej iniciatívy 
sa na  odber prihlásili. Vedúca sku 
piny Vierka Kreheľová túto akciu 
zorganizovala.

Otázka: Kedy ste  darovali krv a 
kolko z vás darovalo túto vzácnu te 
kutinu?

Odpoveď: Bolo to 12. apríla . 21 
poslucháčov II. ročn íka  p rvýkrá t d a 
rovalo krv. Velkú starostlivosť nám 
venovali zástupcovia OV ČSCK, po
mocou ktorých m ala akcia h ladký a 
hlavne rýchly priebeh.

Otázka: Cítili ste, že robíte  čosi 
nevšedné, spoločensky prospešné?

Odpoveď: Rozhodne áno. Konkrétne 
Hanka Papanová prišla  medzi nás  s 
presvedčením, že pomôže spolubýva
júcej, k to rá  leží ťažko chorá  v OÚNZ 
v Žiline.

Otázka: Čo ste  cítili bezpros tredne 
pred samotným odberom ?

Odpoveď: Vieš, drvivá väčšina da r 
cov boli dievčatá. Vyskytli sa obavy, 
čo je len krok  k s trachu . Avšak 
náhla iskra  veselej ná lady  vzblkla 
medzi nami. A v mom ente celé odde
lenie transfúznej s tanice zachvátila  
optimistická nálada.

Otázka: Potvrdili sa vaše pôvodné 
obavy po skončení odberového ak tu?

Odpoveď: Myslím, že ťa prekvapím. 
Boli sme spokojní, dokonca n iek torí 
tvrdili, že to  nič nie  je a vraj by 
krv dávali hneď z d ruhej ruky. Kaž
dý z nás cítil u rčitý  spôsob seba 
realizácie.

Otázka: Ako som sa dozvedel, do
stali ste  odznak čestného  darcu  krvi. 
Čo je na  tom  pravdy?

Odpoveď: Je to  pravda. Na odzna
ky sme hrdí. Budú nám  pripom ínať 
túto nekaždodennú udalosť.

Otázka: Vyskytli sa prípady, že
niekto nem ohol darovať krv?

Odpoveď: N apriek  úprim nej snahe 
sedem dievčat k  odberu nepripustili . 
Nesplnili podmienky po trebné pre
darcu. Dievčatá boli sklam ané, ba
dokonca p rekvapené svojím zlým
zdravotným stavom.

Otázka: A kedy ste  prežívali n a j 
krajší mom ent?

Odpoveď: Š tudent sa nezaprie . Bo

lo to tesne po procedúre, keď sme 
sa zhrom aždili v prípravnej m iest
nosti. Prekvapili nás  chlebíčky, káva, 
čokoláda, víno. Každý dostal ná ladu  
a hneď sme líčili svoje dojmy.

Otázka: Zopakujete svoj čin ešte 
raz?

Odpoveď: Som presvedčená, že
áno. Čo sa  týka  mňa, myslím, že i 
v iackrá t. Akcia m a la  ohlas n a  fak u l
te, čo je predpokladom  väčšieho zá 
ujm u na  dobrovoľnom darovaní krvi. 
Veď na fakulte  pracuje  aktívne o rga 
n izácia ČSČK.

Čo dodať nakoniec?  Je to čin hodný 
našej mládeže. Pri ňom sa  ukázal 
aktívny postoj m ladých k po trebám  
spoločnosti. Je to jeden z najk ra jš ích  
spôsobov sebarealizácie  človeka.

A preto  nemyslím, že ten to  čin ne 
nájde  medzi ďalšími poslucháčm i oz
venu.

Od začia tku  štud ijného  roku  pôso
bia n a  OML dvaja sovietski vysoko
školskí učitelia: Prof. Genadij Alexe- 
jevič Podkorytov, DrSc., v odbore 
m arxisticko-leninskej filozofie z k a 
ted ry  filozofie Leningradskej š tá tnej 
Univerzity a  doc. Boris Grigorievič 
Ďakin, CSc., v odbore politická eko 
nóm ia z textilného inš ti tú tu  v Mos
kve.

Ich činnosť bola m nohostranná: 
O dprednášali cykly p rednášok  pre 
ex terných ašpirantov, zabezpečili na 
vysokej odborno-teoretickej a ideolo
gickej úrovni sem ináre pre  učiteľov 
ÚML a kated ry  filozofie FF UPJŠ i 
učiteľov UPJŠ v rám ci štátno-poli- 
tického školenia.

Okrem toho veľmi ochotne posky
tovali individuálne konzultácie  pre 
učiteľov ÚML.

Pre poslucháčov odboru  filozofia 
FF UPJŠ prof. Podkorytov odprednášal 
sem estrá lny  cyklus p rednášok  o 
ak tuálnych  problém och teórie  po
znan ia  d ia lektického m aterializmu. 
Medzi poslucháčm i sa  s tre to l s  veľ
kým záujmom a uznaním.

Doc. Ďakin prednáša l a  viedol se 
m ináre  z politickej ekonómie pre  
poslucháčov filozofickej faku lty  od
boru ruština.

V le tnom  sem estri na  našej un i
verzite pôsobil doc. Vasilij Michaj- 
lovič Lendel, CSc., vedúci ka tedry  
filozofie na  Užhorodskej š tá tnej un i
verzite.

Pre prednáškové skupiny posluchá
čov pedagogickej fakulty  odpredná 
šal sem estrá lny  kurz  his torického 
m aterializmu, viedol sem ináre pre 
poslucháčov ukra jinského  oddelenia. 
Pre IV. ročník  poslucháčov te jto  
faku lty  predniesol sem estrá lny  kurz 
základy vedeckého ateizmu. Jeho 
p rednášky  a sem ináre  vyvolali m e
dzi poslucháčmi mim oriadny záujem  
o to  viac, že n iek to ré  svoje p red n áš 
ky prednieso l po slovensky.

Sovietski lek tori svojou p rednáš 
kovou činnosťou, osobnou skrom nos
ťou a p rík ladnou  prácou  účinne 
prispeli k skvalitneniu  pedagogickej 
a politicko-výchovnej p ráce  n a  našej 
univerzite.

Za to  im p a tr i  úprim né poďako
vanie.



ZO ŽIVOTA KYJEVSKEJ STATNEJ 
U N I V E R Z I T Y

Od januára  až do ap r í la  t. r. bol som 
na vedeckej stáži na Kyjevske j  š tá tne j  
un ive rz i te  T. H. Ševčenka a mal som 
m o ín o s t  podrobnejš ie sa zoznámiť so 
životom f i lo z o f ic k e j  fa k u l ty .  S n ie k to rý 
m i  poznatkam i a od l išnos iam i,  k to ré  by 
sa d a l i  využ iť  aj na našej fa k u l te ,  resp. 
un ive rz i te ,  chce l by som oboznámiť č i 
ta te ľov  Spravodaja.

N a  fa k u l te  je  vedecká rada fa k u l ty ,  
k to rá  sa zaoberá iba vedeckým i p rob lé 
mami ( obhajoby kand idá tskych  a d o k 
to rských  p rá c ]  a sk ladá sa z in te rných  
a ex te rných  významných p racovníkov f a 
k u l t y  a akadémie.

Rada f a k u l t y  r ieš i  os ta tné vedecké, 
pedagogické, výchovné, organizačné a 
adm in is tra t ívne  zá lež i tos t i  fa k u l ty .  Č len
m i rady f a k u l t y  sú iba in te rn í  p racovní
c i , prevažne vedúci ka ted ie r ,  kab inetov,  
labo ra tó r i í ,  kn ižn ice ,  in te rná tu ,  s t ra n íc 
kej, kom somolske j  a odborárskej o rga 
n izác ie a časť uč i te ľov  lo k o lo  30 ľud í ) .

Na svo j ich zasadnut iach sa ka tedry  
zaobera jú predovše tkým vedeckovýskum
nou č innosťou svoj ich č lenov (hodno te 
nia, o p onen tú ry ) ,  rozborom vedeckých  
prác  z iných  pracovísk, m e tod ickým i  
prob lém am i a pedagogicko-výchovným i  
otázkami.  A dm in is t ra t ívne  zá lež i tos t i  sa 
vybavujú v pr iebehu týždňa  a robí to 
iba  labo ran tka  ka ted ry ,  n ie  vedúci,  či  
ta jo m n ík  ka tedry .

Zau ja la  ma veľká  pozornosť,  k to rá  sa 
venuje výchove vedeckých kádrov  v 
ob lasti  l i te rá rn e j  h is tó r ie ,  teór ie  a k r i 
t i k y  n ie len  fo rm ou  ašp iran tú ry ,  ale aj 
sys tem at ickým i vedeckým i sem inárm i,  
fa k u l ta t ív n y m i  p rednáškam i a  k o n fe re n 
ciami. H lavná pozornosť sa venuje me- 
tod o log icko - teo re t ickým  a ideovoumelec-  
kým  prob lémom, po tom rozboru  a k r i t i 
ke buržoáznych teó r i í ,  zv lášť veľa mies
ta  je  udelené ďa lš iemu rozpracovaniu  
otázok soc ia l is t ického real izmu.

Semináre organ izu jú  spoločne l i te rá r -  
novedné ka te d ry  (napr.  ka ted ra  de jín  
uk ra j in ske j  l i te ra tú ry ,  ka tedra  de jín  ru s 
ke j  l i te ra tú ry ,  ka ted ra  de jín sveto
vej l i t e ra tú ry ,  ka tedra  de jín  s lovan
ských  l i te ra tú r ,  ka ted ra  teór ie  l i te ra tú 
r y  a umenia, ka ted ra  es te t iky  a pod.) ,  
jazykové, pedagog icko-psycho log ické  a 
iné  príbuzné ka te d ry  a na jm ene j raz 
mesačne sa schádzajú. Semináre sú na 
vysoke j me todo log icko-odborne j  úrovni  
a navštevujú ich  všetci uč i te l ia ,  lebo sú 
ve ľkým  prínosom pre každého člena.  
Okrem toho na ce le j  un ive rz i te  každý  
rok  v marc i  prebiehajú ročné vedecké 
kon fe renc ie  ( zase podľa pr íbuzných od 
borov),  na k to rý c h  u č i te l ia  re fe ru jú  o 
svo j ich  na jnovších vedeckých výs led 
koch. (A ko  viem aj iné vysoké ško ly  v 
Kyjeve organ izu jú  ročné vedecké kon 
fe renc ie . )  Podľa mňa je to ve ľm i dob
r ý  s t im u l  pre všetkých pracovníkov vy 
soke j ško ly ,  keď sa môžu pred k v a l i f i 
kovaným ko lek t ívom  pochvá l i ť  svo j im i  
výs ledkam i a dostanú počas diskusie  
kva l i f ikova né  ohodnotenie.

V ob last i  pedagog icke j  a p o l i t ic ko vý -  
chovnej práce ma zau ja l i  t ie to  nové 
fo rm y :

1. Pri  dekänstve je  vy tvo rený  z po s lu 
cháčov  — komsomolcov Studdekanat  
/ študentské dekans tvo ) , k to r ý  dbá a 
k o n t ro lu je  dochádzku na prednášky, se
m iná re  ( tam  je návšteva prednášok po
v inná ).  Tých ned isc ip l inovaných  p re 
sviedča, nabáda, a keď an i to nepomá
ha, predvo láva ich  k dekanovi a na v ý 
bor Komsomolu. Ich  spo lupráca sa dobre 
osvedčuje.

2. Komsomol dáva každoročne v ap r í l i  
Len inský  zápočet Iba tým  komsomolcom,

k to r í  sa ak t ívne  zapája jú do masovopo-  
l i t i c k e j  práce na un ive rz i te  a mimo  
mesta a k to r í  dobre študujú. Komisia,  
k to rá  je  oprávnená dávať t ie to  zápočty ,  
sa sk ladá z pro fesorov a komsomolcov  
( 5—7 ľud í ) .  A j  tá to  fo rm a  sa dobre  
osvedčuje a s t im u lu je  poslucháčov do 
práce. Len inský  zápočet dostáva drv ivá  
väčšina komsomolcov.

3. V tomto semestr i zav ied l i  p rav ide l 
nú mesačnú atestáciu všetkých po s lu 
cháčov, k to rá  má za c ie ľ  p r in ú t i ť  po 
s lucháčov prav ide lne  a sys tem aticky  
študovať,  zúčastňovať sa seminárov a 
prednášok. Poslucháč, k to r ý  nedostane  
atestáciu, je  hneď p redvo laný  na dekan
stvo a rob ia  sa pr ís lušné opatren ia  na 
odstránenie  nedosta tkov  — zráža sa zo 
št ipendia, vy luču je  sa z in te rná tu ,  alebo 
dokonca zo štúdia.

4. Každá ka ted ra  má p r id e le n ý  ročník ,  
resp. skup inu, k to re j  pomáha rozví ja ť  
p o l i t icko výchovnú  prácu na fa ku l te  a v 
in te rná te .  Každá fa k u l ta  má zase p r id e 
le n ý  in te rná t ,  k r íd lo ,  č i  chodbu a tá  p o 
máha poslucháčom p r i  rozví janí p o l i t ic -  
kovýchovnej  práce (č í ta  odborné p red 
nášky, besedy a pod.) .

5. Skúšky vykonáva jú  naraz celé š tu 
d i jné  skup iny .  Ako prvý  obyčajne robí 
skúšku kom sorg a pos ledný vedúci s ku 
p iny .  Z ro čn íka  max im á lne  ak  2— 3 opa
ku jú  skúšku na d ruhý  termín. Vedomosti  
na skúškach sú ve ľm i dobré, sprav id la  
na 1—2. Na chodbe visí g ra f  sk ladan ia  
skúšok, do kto rého po vykonaní sa hneď  
zapisu jú znám ky, takže celá fa k u l ta  má 
prehľad  o vykonan í  skúšok je d n o t l i v ý 
m i poslucháčmi.  To robia sami po s lu 
cháči.

Po skúške sa pos lucháč i vždy k o le k 
t ívne poďaku jú  skúšajúcemu a odovzdajú  
k y t icu  kvetov (a j  v t r idsaťs tupňových  
mrazoch ch o d i l i  pos lucháč i na skúšky  
s kve tm i) .

B. Okrem svojej práce na fa ku l te  a v 
meste má kom somolská  organ izác ia  pa 
t ro ná t  nad dedinskou organizáciou, kam  
mesačne chodí vystupovať s umeleckým  
programom , prednáškami,  besedami a 
pod.

7. V eľkú  pozornosť venuje komsomol  
t iež š tud i jn ým  a m orá lno -e t ickým  otáz
kam na faku l te .

PhDr. M. ROMAN, CSc., FF UPJŠ

PRÍPRAVA 
NA LETNÚ 
AKTIVITU

Vychádzajúc z dobrých 1 zlých skú
seností pri organizovaní letne) akti
vity na našej lakulte v minulých ro
koch pristúpil FV SZM k organizova
niu letných brigád v predstihu, aby 
tak zabránil vzniku rozličných ne
dostatkov. Už v apríli vytvorili štáb 
brigád na LF. Na jeho čele  stoji re
ferent FV s. J. Baláži, ktorý je sú
časne aj členom KŠB pri Vsi. KV 
SZM. Pod jeho vedením vypracoval 
štáb návrh politickoorganlzačného za 
bezpečenia letnej aktivity v roku
1972 na našej fakulte a začal roko
vania s národnými podnikmi, ktoré  
prichádzajú do úvahy ako pracoviská  
pre našich brigádnikov. V prvom ra
de rokoval s n. p. Hutné stavby Ko
šice, ktorý buduje fakultnú nemocni
cu. Predbežne bolo dohodnuté, že 
Hutné stavby umiestnia v troch tur
nusoch po 65 brigádnikov, z toho 30 
žien. Podfa uznesenia vyšších orgá
nov SZM bolo ďalej pridelená pre na
šu fakultu obsadif 1 turnus pri vý 
stavbe plynovodu, kde pôjde praco
vať 40 chlapcov +  1 vedúci. Ako tak
mer všetky fakulty humanitného sm e
ru, aj naša má fažkosti s  umiestne
ním dievčat. Stavebné podniky ich  
veľmi ťažko prijímajú, do úvahy pri
chádzajú jedine poľnohospodárske, 
resp. podniky konzervárenského prie
myslu. Z týchto skutočnosti vychádza  
aj štáb brigád, preto rozhodol, že sa 
bude orientovaf na n. p. Veľkovýkrm
ňa Košice, prípadne že &a zúčastní 
aj centrálnych akcii usporiadaných  
štábom brigád pri SCV SZM. Pred
pokladá sa, že brigád sa zúčastní 
100—150 dievčat. Celkove štáb brigád 
predpokladá, že z našej fakulty sa 
zúčastni tohtoročnej letnej aktivity  
350—400 brigádnikov. To by zname
nalo podstatné zvýšenie počtu zúčast
nených oproti vlaňajšku, keď sa zú
častnilo brigád 260 brigádnikov.

—šes—

Poslucháči Lekárskej fa k u lty  UPJŠ pracujú na výstavbe Fakultnej nem oc
nice a teore tických  ústavov v Košiciach. Aj v tom to roku sa pripravujú na 
le tnú  aktiv itu , v rámci k tore j chcú pom ôcť pri výstavbe tohto rozsiahleho  
diela.



PROTI
VOJNE

Sála d ivadielka vo dvore F F UP]S 
je dnes vysvietená, i k e ď  sú jeho d ve 
re pre verejnosť zavreté.

Hľadisko je  prázdne, len  okolo ja
viska sa tm olí skup inka  m ladých  ľu 
dí. Jano naťahuje a obzerá si akési 
Šnúry, visiace odkiaľsi zhora. Na scho 
díkoch, vedúcich na scénu, sa rozo- 
hňuje Gigi, zanietenou gestikuláciou  
presviedča Bora o dokonalosti fu tba 
listov V SS Košice. Na javisku Bubo 
vyfuku je  dym  z cigarety, počúva h ud 
bu a nevníma, že je na svete. Kvetá  
sedí na obločnici a sm eje  sa so za 
klonenou hlavou, Táňa hom páľa no 
hami a Jana počúva Olega, hryzúc do 
jablka. Mladí ľudia, študenti FF.

Zrazu sa Boro zdvihne a skrútne  
vypínačom. Ticho a tma. Oleg sa t i 
cho postavil za reflektor. O chvíľu  
zm izne aj žeravá bodka Bubovej ciga
rety. Predný reflektor v Gogiho ru
kách hľadá tvár. Zastaví sa na Jani
nom profile. Tá sa otáča a do prázd
neho hľadiska rozpráva o dnešku  vo 
svojom meste. Znova tm a a  vzápätí 
Olegov reflektor svieti na javisko. Pod 
jeho červeným  svetlom  sa sp le í šnúr 
na vešanie bielizne m ení na veľkú  
krvavú pavučinu. K vetá za ňou už nie  
je veselou študentkou. Jej slová sa 
chvejú a tvrdé slová Janove bolia. V 
bledej Borisovej tvári za pavučinou  
sa lesknú oči. Za zvukov zúfalého ž i 
dovského žalmu sleduje svetlo  Táni- 
nu pohybovú kreáciu.

Ujo Matis na chodbe hrkoce vedra
mi a vonku dvaja šarvanci kopú fu t 
bal. No tých  na javisku sa to už n e 

Literárno-dramatická sekcia  na scéne . . .  Tentoraz pri nácviku protivojno
vej dram atizácie p o ém y  Mikuláša Kováča „Moje m esto“. Predstavenie sa  
tešilo ve ľke j obľube a prilákalo plné hľadisko.

Ospecli I. zimných akademických majstrovstiev
„V zdravom vývoji socialistickej spo

ločnosti má veľký význam masová te lo 
výchova a šport, ktoré prispievajú k 
upevneniu fyzického zdravia a morál
nych vlastností ľudu, k zvyšovaniu obra
nyschopnosti i k naplneniu života“. (G. 
Husák na XIV. zjazde KSC).

V duchu tejto myšlienky sa niesli v 
dňoch 6.—10. marca t. r. I. zimné aka
demické majstrovstvá SSR; ich organi
záciou rozhodnutím Ministerstva škol
stva SSR bola poverená Pedagogická fa
kulta v Prešove a vykonávateľmi tohto 
rozhodnutia stali  sa odborná a všeobec
ná katedra telesnej výchovy. Možno po
važovať za česť, že práve prvé AM pre
biehali na východnom Slovensku, na pô
de našej univerzity, že touto význam
nou politickovýichovnou, športovou, ale 
i spoločenskou udalosfou bola poverená  
pedagogická fakulta.

Dnes, s  odstupom času, po hodnote
niach na jednotlivých úsekoch i ce lko 
ve možno s uspokojením konštatovať, že 
priebeh I. ZAM SSR bol úspešný, úmer
ný významu tohto vysokoškolského špor
tového podujatia. Veľký podiel na tom 
má prípravný výbor, č lenovia jednotli 
vých komisií, riaditelia pretekov a ďal
ší.

Súťaže I. ZAM SSR prebiehali na troch 
miestach: športová gymnastika, hokej a 
judo v Prešove, hádzaná v Košiciach a

lyžovanie v Dedinkách — Mlynkoch.
Pretekov v športovej gymnastike mu

žov a žien sa zúčastnilo 15 pretekárov  
I. a II. výkonnostnej triedy. Športová 
gymnastika patrila medzi tie športy, v 
ktorých poslucháči pedagogickej fakul
ty napriek veľmi zlým tréningovým mož
nostiam, najmä priestorovým, dosiahli  
výrazné úspechy. V I. výkonnostnej  
triede žien bolo toto poradie:

1. Mária Kováčová, PdF Prešov
2. Viktória Mráziková, FTVŠ UK Bra 

tislava
3. Helena Franková, FTVŠ UK Brati

slava.
I. VT muži:
1. Peter Giirner, ChF SVŠT Bratislava
2. Daniel Šváby, Pravfak, UK Bratislava
3. Zdenek Kopŕiva, FTVŠ UK Bratislava.
II. VT muži:
1. Peter Sabó, PdF Prešov,
2. Arnošt Hrnčíf, FTVŠ UK Bratislava.
Turnaja v ľadovom hokeji sa zúčastni

li tri družstvá. Konečné poradie:
1. Bratislava,
2. Stredoslovenský kraj
3. Západoslovenský kraj
je iste na škodu, že Východoslovenský  

kraj nebol schopný postaviť družstvo. 
Ďalším veľmi úspešným kolektívom v 
reprezentácii Východoslovenského kraja

boli judisti. U mužov do váhy 63 kg Jo
zef  Miko a do 70 kg Michal Bobák z 
PdF Prešov umiestnili sa ako druhí; do 
80 kg zvíťazil Ján Retkovský z FF Pre
šov, Stanislav Majerčák z PdF Prešov 
bol druhý. V kategórii žien do 34 kg 
Anna Strenková z PdF a Amália Sakalo- 
vá z FF, obe z Prešova, obsadili 3.—4. 
miesto.

Turnaja v hádzanej mužov a žien sa 
zúčastnilo 7 družstiev. Iba Stredosloven
ský kraj v hádzanej žien nemal svojho  
reprezentanta.

V súťaži mužov bolo toto poradie:
1. Bratislava,
2. Východoslovenský kraj
3. Stredoslovenský kraj
4. Západoslovenský kraj.
V súťaži žien:
1. Západoslovenský kraj
2. Bratislava
3. Východoslovenský kraj.
V Dedinkách a Mlynkoch prebiehali 

lyžiarske disciplíny. V zjazdových pre
tekoch sa ziš iel výkvet vysokoškolského  
lyžovania. Za veľmi sťažených podmie
nok (nedostatok snehu) sa podarilo 
štábu pripraviť preteky veľmi dobre a 
k spokojnosti všetkých zúčastnených. 
Muži aj ženy absolvovali dvojkolové

(Pokračovanie na 16. str.)

týka. Pavučina času ich oddelila od 
prítom nosti. Lebo to, čo je v h ľadis
ku , je dnešok. A to za pavučinou, to 
sú „roky, k toré  u tiekli, roky, ktoré  
sa vyparili ako z lý  čpavok, k to rý  ešte  
dokáže  rozplakať."

Tí, k torí sa na nácvikoch pásma M. 
Kováča „Moje m esto “ nadýchli zlého  
čpavku, ti k torým  pavučina umožnila  
vcítiť sa do postáv ľudí, m učených  
vojnou, do postáv väzňov z Oswien- 
čimu, ti nimi n ikdy  nechcú byť. A 
práve za to chcú ukázať svojim ko le 
gom, ľuďom  svojej generácie časy, k eď  
v čiernom mraku p ra ska li 'km ene  jablo
ní a krv ľud í sa s krvou pomiešala a 
do_vzdutej rieky  plazivo odtekala.“

Že tie  časy napoznám e, že  sm e ich

neprežili? Je pravda, do nás nestrie 
ľajú, naša krv netečie. Ale svet, v 
ktorom  žijem e, v  tom sa strieľa, v 
tom tečie  krv. A toho sa desíme. Má
m e právo kričať, m y  spoza pavučiny  
budem e kričať tým  na druhej strane, 
tým  v hľadisku , aby sa aj oni zachve
li. Aby sm e m y n ikdy  nedopustili 
strašnú reprízu vrážd . . .

Toto chcú povedať členovia literár- 
no-dramatickej sekcie  pri klubovni 
SZM. Toto budú hovoriť prváci Jana 
Stočková, Kvet oslava  tišáková , Tatia
na Gálová, Ján Gb’Xv, Jozef Jarkovský  
a Oleg Poliak pod vedením  Borisa 
Gymerského v hudobnej spolupráci s 
Alexandrom Dobošom.

V. Gálová



Úspech I. zimných akademických majstrovstiev
(Dokončenie zo str. 15.) 

špeciá lny slalom a za veľmi silnej kon
kurencie dosiahli aj dobré výkony. V pr
vom špeciálnom slalome zvíťazil Ladi
slav Čani pred Jurajom Sineyom, oba
ja VŠT Košice, v druhom bol viťazom  
Vladimír Krajňák, tiež z VŠT Košice. 
Avšak víťazom „dvojkombinácie“ stal sa  
Jaroslav Nahálka z SVŠT Bratislava.

U žien vífazkou prvého slalomu sa 
stala Darina Martošová z SVŠT Bratisla
va, vífazkou druhého Zuzana Benková  
z FF Bratislava. Víťazkou dvojkombiná
cie sa stala Viera Pucherová z FTVŠ 
Bratislava, na treťom mieste bola Iveta 
Herichová z PdF Prešov.

V bežeckých pretekoch boli najúspeš
nejší vysokoškoláci zo Zvolena a Brati

slavy. Beh mužov na 15 km vyhral Fran
tišek Janík a beh žien na 5 km Sylvia  
Vondračková, obaja z VŠLD Zvolen.

V štafetách mužov na 3X10 km obsa
dili poslucháči PdF Prešov pod hlavič-  
kou Východoslovenského kraja II. mies
to, ženy na 3X5 km III. miesto.

I. zimné akademické majstrovstvá SSR 
v Prešove demonštrovali našej verejnos
ti telesnú i morálnu zdatnosť vysokoško
lákov na Slovensku. Potvrdila to aj 
účasť — 314 pretekárov, z toho 80 žien. 
Najväčší počet prihlásených bol v lyžo
vaní — 103 (30 žien) z toho v bežec
kých disciplínach pretekalo 33 (12 žien).
V hádzanej štartovala 52 mužov a 38 
žien. V judo bolo 63 účastníkov, z toho  
8 žien, v gymnastike 15, z toho 5 žien  
a v troch hokejových družstvách štar
tovalo 44 hráčov.

Podfa krajov sa I. ZAM zúčastnilo: z 
Bratislavy , 101 pretekárov, Východoslo
venského kraja 82, Západoslovenského  
75 a Stredoslovenského 58 vysokoškolá
kov.

Súťaže sledovalo vyše 2500 divákov a 
správanie ako návštevníkov, tak akade
mických reprezentantov a ich vystupo
vanie bolo dôstojné tejto akcie. Vefký 
podiel na tom mala iste maximálna ob
jektívnosť rozhodcov a rozhodcovských  
zborov, na ktorých nebola vznesená ani 
jedna sťažnosť.

Záverom sa treba poďakovať organi
začnému výboru I. ZAM SSR, činovní
kom, menovaným a nemenovaným, zná
mym a neznámym, ktorí sa pričinili o 
ich úspech, pretekárom, trénerom a ve 
dúcim za vzornú reprezentáciu.

Nech úspešne prebieha letná časť I. 
AM SSR v Bratislave a za zdar 7. čs. 
univerziády r. 1973 v B. Bystrici.

PhDr. Milan KRDCAY,
KTV-0 PF UPJŠ v Prešove

V íťazkou  slalom u sa stala Z. Benková  z Filozofickej fa k u lty  UK v Brati
slave (n a  najvyššom  stupni).

Volejbalový 
turnaj
Ústav te lesnej výchovy FV SZM uspo
riada l p ri príležitosti 1. m ája II. 
ročn ík  volejbalového tu rn a ja  žien o 
putovný pohár dekana  FF UPJŠ. Tur
na ja  sa zúčastn ili Štyri družstvá z 
troch  fakúlt. Víťazom sa s ta lo  d ruž 
stvo Pedagogickej fakulty  UPJŠ pred 
družstvam i FF UPJŠ, VŠE Košice a 
odboru psychológia FF UPJŠ v Ko
šiciach. T urnaj slávnostne otvoril a
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po jeho zakončení ceny odovzdal 
dekan  FF prof. PhDr. Andrej Čuma, 
CSc. Pohár dekana sa s ta l vhodnou 
príležitosťou pre  m eranie  síl, no 
škoda, že sa nezúčastn ili i družstvá 
ostatných  fakú lt UPJŠ.

Záverečný cerem oniál v sú ťaži judo.


