
m w 1
KOŠICE

JÚN
1970

Ročník
1 I.

Číslo 2

Oslávili sme storočnicu V. I. Lenina

Zdravica sovietskym priatefoai
Uctili sme si pamiatku veľkého génia ľudstva — Bez Soviet
skeho zväzu by nebolo ani socialistického Československa — 
Slovensko príkladom pre celý svet

V apríli sa uskutočnila slávnostné 
zasadnutie vedeckej rady Univerzi
ty P. J. Šafárika v Košiciach a ve
deckých rád lekárskej, prírodovedec
kej, filozofickej a pedagogickej fa
kulty pri príležitosti 100. výročia na
rodenia V. I. Lenina. Slávnostný pre
jav predniesol rektor UPJŠ prof. RNDr. 
Vladimír Hajko. Okrem iného pove
dal: „Spolu s celým pokrokovým sve
tom, s podstatnou časťou ľudstva si 
s hlbokou úctou a vďačnosťou spo
míname aj my na našej univerzite 
100. výročie narodenia Vladimíra II- 
jiča Lenina, geniálneho mysliteľa, 
vedca, revolucionára a štátnika no
vodobých dejín ľudstva . . . “ V ďalšej 
časti prof. V. Hajko hovoril o zá
sluhách V. I. Lenina pri kladení zá
kladov prvej socialistickej krajiny na 
svete, pri zakladaní marxistickej stra
ny a o tom, že bez tejto krajiny 
Lenina by nebolo ani socialistického 
Československa. V tejto súvislosti 
okrem iného zdôraznil: „Sotva by
sme našli na svete krajinu, ktorá 
by bola prešla takým rýchlym po
zitívnym vývojom, ako prešlo Slo
vensko za uplynulých 25 rokov. Sta
lo sa tak vďaka socialistickému  
zriadeniu, vďaka poctivej práci na
šich ľudí, ale predovšetkým vďaka 
všestrannej pomoci a účinnej spolu
práci so Sovietskym zväzom . .

Potom prítomní jednomyseľne 
schválili zdravicu družobnej Štátnej 
univerzite v Užhorode, ktorú odo
vzdala priateľom na Zakarpatskú de
legácia UPJŠ vedená rektorom prof. 
dr. V. Hajkom na slávnostnom zasad
nutí ŠU v Užhorode pri príležitosti 
100. výročia narodenia V. I. Lenina.
V zdravici sa okrem iného píše: 
„Dovoľte nám, drahí súdruhovia a 
priatelia z družobnej Štátnej univer
zity v Užhorode, aby sme Vaším pro
stredníctvom vyjadrili našu hlbokú 
úctu a lásku ku krajine, v ktorej sa 
Lenin narodil, žil a pracoval. K Va
šej krajine, k veľkému Sovietskemu

zväzu sa s nádejami upierajú zraky 
celého pokrokového sveta. Sovietsky 
zväz je garantom našej národnej a 
štátnej existencie, jemu sme zavia
zaní trvalou vďakou za oslobodenie 
našich národov v II. svetovej vojne
i za pomoc a spoluprácu pri budo
vaní socializmu v našej vlasti v uply
nulých rokoch i v súčasnom obdo
bí . .

Večer sa v Štátnom divadle usku
točnila na počesť 100. výročia naro
denia V. I. Lenina slávnostná akadé
mia, ktorú usporiadali všetky vysoké 
školy na východnom Slovensku. Sláv
nostný prejav predniesol doc. Ing. 
Vladimír Cirbes, CSc. Potom nasledo
valo hudobno-recitačné pásmo o V. 
I. Leninovi, ktoré uviedli členovia 
Štátneho divadla v Košiciach.

Slávnostné zhromaždenie 
na počesi oslobodenia

Posluháči a učitelia lekárskej, p r í 
rodovedeckej, filozofickej a pedago
gickej fakulty Univerzity P. J. Šafá
rika  v Košiciach, ako aj pracovníci 
rek to rá tu  UPJŠ oslávili 14. mája na 
zhrom aždení v košickom Dome ume
nia 25. výročie oslobodenia našej 
vlasti Sovietskou armádou. Na s láv 
nostnom zhrom aždení sa zúčastnil aj 
prvý nám estn ík  ministra  školstva SSR 
prof. Ing. Štefan Chochol a delegácia 
družobnej Štátnej univerzity v Už
horode, vedená prof. Josifom Alexe- 
jevičom Dzenzelievskym, dekanom fi
lozofickej fakulty.

Slávnostný prejav predniesol rek 
tor Univerzity P. J. Šafárika prof. 
RNDr. Vladimír Hajko. Po pozdra 
voch hostí vystúpil na  záver sláv
nostného zhrom aždenia s kultúrnym 
programom Spevácky zbor košických 
učitelov.

Pracovné 
brigády do 
ZSSR a NDR

Tohto roku  m ám e n a  p ro g ra m e  aj 
p raco v n é  b r igády  š tuden tov .  Do Užho
rodu pôjde  n a  š t r n á s ť  dní  15 p o s lu 
cháčov  fi lozofickej  a  15 pos luc háčov  p e 
dagogickej  fakulty .

V čase od 1. do 23. au g u s ta  sa  zú 
čas tn i  46 pos lucháčov  pedagogicke j  f a 
ku l ty  p racovne j  b r igády  v závode Schott- 
Werke v jene  (NDR). Vedúci  br igády: 
odborný  as is ten t  PhDr. I rena  Fischero-  
vá a odborný  as is ten t  V ladimír  Koči.

V inom tu rn u s e  od 3. do 30. júla  1970 
— sa podobnej p racovnej  b r igády  z ú 
čas tn í  27 pos luc háčov  f i lozofickej  f a k u l 
ty pod veden ím  odbornej  as is ten tk y  K. 
Čavojovej a 27 pos lucháčov  z te j istej 
faku l ty  pod veden ím  PhDr. E. Per t lovej .
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Na spom ienkových  s lávnost iach  p r i  p r í le ž i to s t i  175. vý roč ia  na roden ia  
P. /. Š a fá r ika  v  Kobe l ia rove  sa zúčas tn i l i  a ka dem ick í  fu n k c io n á r i ,  u č i te l ia  
a zamestnanc i rek to rá tu ,  fa k ú l t  a osta tných  našich zariadení.  Na obrázku  
poh ľad  na s lávnostnú tr ibúnys^ íň iVSP 'S^ í  doc. PhDr. F ran t išek  Karšai,  CSc. 
p r i  s lávnostnom  prejave.



Uctili sme si pamiatku P. J. Šafárika
V pondelok 11. mája uskutočnili sa v Kobeliarove, okres 

Rožňava, spomienkové slávnosti pri príležitosti 175. výročia 
narodenia P. J. Šafárika, ktoré usporiadal rektorát našej uni
verzity. Zúčastnili sa na nich akademickí funkcionári, učite
lia a zamestnanci rektorátu, fakúlt a ostatných našich zaria
dení, zástupca Ministerstva školstva, okresu a početní oby
vatelia Kobeliarova a okolia.

Slávnosti otvoril p ro rek to r  doc. 
PhDr. Tibor Halečka, CSc. Privítal 
hostí a v úvodom príhovore zdôraznil, 
ako vysoko si vážime odkaz tohto n á 
rodného buditeľa, k torého  meno ne 
sie aj naša  univerzita.

Potom sa  ujal slova doc. PhDr. F ran 
tišek Karšaí, CSc. V slávnostnom pre ja 
ve okrem  iného povedal: „Gemerská 
dedinka Kobeliarovo dostáva sa v 
týchto dňoch do popredia  pozornosti 
nielen u nás doma, ale aj kultúrneho 
zahraničia. Tu sa  nerod il pred 175. 
rokmi popredný slovenský jazykove
dec, historik, národopisec Pavel Jo

zef Šafárik, ktorý si získal všeobecné 
vedecké uznanie. Študoval na gym ná
ziu v Rožňave, Dobšinej, neskôr n a 
vštevoval lýceum v Kežmarku. Univer
zitné štúdiá končil v Jene, kam cho 
dili v tom čase mnohí Slováci. V Jene 
študoval u  tých istých profesorov, k to 
rých neskôr počúval aj Ján Kollár.

Po návra te  zo štúdií stal sa vycho
vávateľom v Bratislave. No čoskoro 
odchádza na  novozaložené gymná
zium do Nového Sadu ako profesor 
hum ánnych predmetov. Zároveň sa Ša
fárik  stal prvým riaditeľom tejto ško 
ly. Povedia pedagogických a r iaditeľ 
ských povinností horlivo začal p raco 
vať v archívoch. Jeho záujem sa sú 

streďoval na pamiatky s tarej c irkev
nej a svetskej l i te ra tú ry  slovanských 
národov. Hoci je vzdialený od domo
va, udržiava stály  písomný styk s Já
nom Kollárom a inými slovenskými a 
českými buditeľmi, návzajom sa posil
ňujúc a povzbudzujúc v národnobu 
diteľskej, vedeckej a li te rárnej práci.
V Novom Sade strávil 14 rokov, keď 
roku 1833 prišiel do Prahy, kde zotr 
val až do konca svojho života (1861).

Z jeho prác treba  vyzdvihnúť najmä 
knihu básní T atranská múza s lýrou 
s lovanskou (1814), ďalej Počátkové 
českého básnictví, obvzlášť prosodie, 
k toré  vydal spoločne s Palackým

(1818). Veľmi závažným dielom, k to 
ré vzniklo v súvislosti so Šafárikovou 
koncepciou Slovanstva a jeho kultúry 
počas novosadského pôsobenia, sú De
jiny slovanskej reči a l i te ra túry  podľa 
všetkých nárečí (1826) napísané po 
nemecky. V tomto diele na rozdiel od 
Kollára, Šafárik vydeľuje n ielen Če
chov a Slovákov ako osobitné kmene, 
ale aj češtinu a slovenčinu posudzuje 
ako osobitné slovanské nárečia. Svoji
mi Dejinami položil Šafárik základy 
literárnovednej p ráce a skúm ania 
dejín slovanských li teratúr .  Doplnkom 
k Dejinám spracoval aj Dejiny l i te ra 
túry  južných Slovanov (I. a II. vyda

nie vyšlo až po jeho sm rti roku 1864 
a 1865) tiež v nemeckom jazyku.

Najrozsiahlejším dielom P. J. Šafá
r ika sú Slovanské starožitností v roz
sahu 1005 strán, k toré  vyšli aj v n e 
meckom, ruskom a poľskom preklade. 
Týmto dielom si získal meno najväč
šieho učenca v odbore dejín slovan
ského staroveku. Toto Šafárikovo die
lo stalo sa dôležitou obranou Slova
nov.

Roku 1840 vydal spolu s Palackým 
knihu Najstaršie pamiatky českého ja 
zyka (v nemčine) a roku 1842 Slo
vanský národopis. Roku 1851 vydáva 
Památky dfevního písemníctví Jihoslo- 
vanuv a roku 1858 knihu O pôvode a 
vlasti h laholského písma (v nemčine).

Ako vedec a národný buditeľ, veľký 
Slovan, zanechal nám Pavel Jozef Ša
fárik pokrokový a večne živý odkaz, 
z ktorého čerpám e i dnes. Naša socia 
listická vlasť vzdala svoj hold a úctu 
tomuto veľkému synovi slovenského 
národa  aj tým, že pomenúva po ňom 
najvyššie vedecké a pedagogické p ra 
covisko n a  východnom Slovensku, a 
to Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach.“

Po prejave doc. dr. F. Karšaiho, 
CSc., ktorý si prítomní vypočuli s 
veľkým záujmom, pozvaní hostia si 
prezreli pam ätnú izbu P. J. Šafárika, 
k torá  je zriadená v jeho rodnom do 
me uprostred  obce Kobeliarovo.

V druhej časti slávností potom 
zhliadli ku ltúrny program, ktorý pri 
te jto  príležitosti pripravili žiaci ZDŠ 
Kobeliarovo, Nižná Slaná, š tudentky 
rožňavského gymnázia a súbor žien z 
Kobeliarova.

Literárny večer
P. |. Šafárika v Prešove

Životu a dielu P. ]. Šafárika, 
ktorého meno nesie naša univer
zita, venovali pozornosť i v Pre
šove. Deviateho júna usporiadali 
Filozofická fakulta v Prešove Uni
verzity P. J. Šafárika v Košiciach 
a Miestny odbor Matice sloven
skej v Prešove literárny večer s 
prednáškou dr. Karola R o s e n- 
b a u m a, CSc., zástupcu riaditeľa 
Dstavu slovenskej literatúry SAV 
v Bratislave. O nové pramenné 
výskumy sa opierajúci prejav re
ferenta priblížil prítomným Šafá
rika nielen ako vynikajúceho ved
ca, ale aj ako čestného a charak
terného človeka, ktorý v boji o 
vedecké poznanie neustupoval 
pred nijakými ťažkosťami.

V druhej časti programu vystú
pilo Prešovské komorné združe
nie, vytvorené nedávno pri miest
nom odbore Matice slovenskej.

175. VÝR. NARODENIA P. J .  ŠAFáSIKA
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Na oslavách 175. vý roč ia  P. J. Š a fá r ika  usku točn i l  sa aj k u l t ú rn y  p rogram.  
Na obrázku súbor ž ien z Kobe l ia rova  p r i  p redvádzaní pásma „K rs te n ie “ .



V Košiciach bude od jesene

pobočka Právnickej fakulty IIK
Vyučovanie sa začne v jeseni tohto roku — Fakulta bude mať 
denné i diaľkové štúdium — Prijímacie skúšky budú tohto 
roku v Bratislave

K o š i c e  (ng) Na východnom Slo
vensku je veľký nedostatok právni
kov. Podľa predbežného prieskumu, 
ktorý urobil Rektorát Univerzity Pav
la Jozeľa Šafárika v Košiciach, naj
väčšie podniky, závody, štátne orgá
ny a iné inštitúcie na území bývalé
ho Východoslovenského kraja majú 
toho času 519 neobsadených miest 
kvalifikovanými právnikmi. V roku 
1975 budú potrebovať ďalších 711 
právnikov. Podobná situácia je aj v 
bývalom Stredoslovenskom kraji.

Na jedinej právnickej fakulte  na 
Slovensku v Bratislave študuje  v sú 
časnosti z východného Slovenska 263 
poslucháčov, z toho 93 popri zam est
naní. Ak vezmeme do úvahy p riro 
dzený odpad počas štúdia  (až 35 
percent)  a skutočnosť, že väčšina 
absolventov fakulty  sa na  východné 
Slovensko nevracia, ukázala  sa  n u t 
nosť zriadiť na  Slovensku druhú  
právnickú fakultu . S iniciatívou p ri
šiel pred po ld ruha  rokom Rekto
rá t  UPJŠ v Košiciach, ktorý vypraco
val návrh  na  zriadenie fakulty v 
Košiciach, kde sú p re  túto školu, 
vďaka porozumeniu a podpore s t ra 

níckych a štá tnych  orgánov, velmi 

dobré podmienky.

Výmenná prax
Bezdevízovej výmennej praxe v Už

horode v dňoch 6. až 26. júla 1970 
sa z Lekárskej fakulty  UPJŠ zúčastní 
18 poslucháčov a dvaja vedúci (MUDr. 
A. Kohút, odborný asis ten t katedry  
farmakológie, a MUDr. Eva Šagáto- 
vá, odborná asistentka z katedry  fa r 
makológie LF. Okrem toho sa  zúčast
nia rek reačného  zájazdu na  trase 
Užhorok—Kyjev—Odesa—Ľvov a Už
horod.

V čase od 8. do 29. júla sa zú 
častn í 18 poslucháčov lekárskej fa 
kulty bezdevízovej výmennej praxe v 
krymskom Lekárskom in tš t itú te  v 
Simferopoli. Vedúci: MUDr. D. Beluš, 
odborný asistent katedry  stomatoló 
gie LF, a MUDr. M. Torma, odborný 
asistent katedry  vnútorného  le k á r 
stva LF.

Z Prírodovedeckej fakulty  UPJŠ sa 
zúčastní praxe od 6. do 26. júla na

Na základe toho bola pri Právnic
kej fakulte  UK v Bratislave vytvore
ná komisia, k torá  preskúm ala  p o tre 
by právnikov na  východnom Sloven
sku, m ateriá lne  zabezpečenie faku l
ty a predovšetkým jej obsadenie od
bornými učiteľskými kádrami. Napo
kon dospela k záveru, že návrh  n 
požiadavka UPJŠ je reálna. V sp rá 
ve, k torú  predložila Ministerstvu 
školstva, rektorovi Univerzity Ko- 
menského a dekanovi Právnickej 
fakulty  UK v Bratislave, odporúčala 
zriadiť v Košiciach predbežne poboč
ku bratis lavskej fakulty  už v jeseni 
tohto roku, s tým, že po roku-dvoch 
sa s tane sam osta tnou fakultou Uni
verzity P. J. Šafárika.

Vedenie Právnickej fakulty UK v 
Bratislave pred  niekoľkými dňami 
predložilo konkrétny  návrh  na  otvo
renie košickej pobočky rektorovi Uni
verzity J. A. Komenského, ktorý vo 
štvrtok 4. júna vydal zriaďovací de
krét. V metropole východného Slo
venska sa teda  po 48 rokoch opäť 
začne s výchovou právnikov. V ško l
skom roku 1970/1971 bude na  Kováč
skej ulici číslo 26 denné i diaľkové 
štúdium. Prijímacie skúšky na túto 
pobočku budú tohto roku však ešte 
v Bratislave.

vysokoškolákov
Štátnej univerzite v Užhorode 18 po
slucháčov. Vedúci: RNDr. J. Bernát, 
odborný asistent, a Anna Bernátová, 
asistentka.

V čase od 22. júna do 12. júla sa 
zúčastní 14 poslucháčov a jeden ve
dúci výmennej praxe Tia Vysokej ško 
le technickej Otta von Guericke v 
Magdeburgu (NDR).

Poslucháči filozofickej a pedago- 
gicej fakulty  UPJŠ budú v dňoch od 
6. do 26. júla 1970 na  praxi na Š tát
nej univerzite v Užhorode. V skupine 
pôjdu štyria poslucháči z filozofickej 
fakulty  (vedúci Št. Piroš) a š trnásti  
z pedagogickej fakulty (vedúci Z. 
Leščišinová).

Do Poľskej ľudovej republiky  pôj
de 9 poslucháčov lekárskej fakulty. 
Vedúci MUDr. Z. Kovaŕ. Praxovať bu
dú na  Akadémii Medycznej v Bial- 
mystoku.

Zahraniční hostia u nás
Na oslavách 25. výročia oslobo

denia Československa, k toré  uspo
riadala  naša  univerzita 14. mája, 
sa zúčastn ila  delegácia priamych 
účastníkov oslobodzovania ČSR zo 
Štátnej univerzity v Užhorode v 
zložení: prof. J. O. Dzendzelivský, 
vedúci delegácie, M. M. Sydoran 
a J. P. PiL

Na vedeckej konferencii Lekár
skej fakulty v Košiciach, k torá  
sa uskutočnila  v dňoch 19. až 23. 
mája, sa zúčastnila delegácia 
Štátnej univerzity v Užhorode v 
zložení: doc. MUDr. M. I. Ševčuk, 
dekan Lekárskej fakulty  ŠU v Už
horode, vedúci delegácie, prof. A. 
V. Fedinec, doc. MUDr. A. M. Kiš- 
ko, doc. MUDr. S. S. Teličko, doc. 
MUDr. J. A. Melnik a doc. MUDr. 
M. N. Polažinec.

V rám ci kultúrnej dohody nav
štívil filozofickú a pedagogickú 
fakultu  v Prešove (od. 3. do 6. 
júna) doc. A. D. Bondar zo Štátnej 
univerzity  v Kyjeve.

V rám ci osláv 100. výročia n a 
rodenia  V. I. Lenina prednášali na 
fakultách  UPJŠ sovietski hostia. 
Prof. N. Demočkin, vedúci katedry  
dejín KSSZ z Pedagogického inšti
tú tu  vo Voroneži, p rednáška  na 
tému: Leninská teória  socialistic 
kej revolúcie a súčasnosť, prof. 
Štraks, DrSc., pracovník ŠU v 
Moskve: V. I. Lenin a  protirečenia  
socialistickej spoločnosti a prof. 
Belych, CSc., z katedry  vedeckého 
komunizmu ŠU v Leningrade: V. 
I. Lenin a ak tuálne  teoretické 
problémy socialistickej spoloč
nosti.

naši v zahraničí
Na oslávách  100. výročia  n a r o d e 

n ia  V. I. Lenina,  k to ré  u sp o r iad a la  
Š tá tna  un iverz i ta  v Užhorode v dňoch 
18. až 22. apr í la ,  sa  z naše]  u n iv e r 
zity zú čas tn i la  de legác ia  v zložení : 
p rof.  RNDr. V ladimír  Hajko,  r e k to r  
•UPJS, vedúci  de legác ie , prof.  MUDr. 
E. Mate jíček,  DrSc., doc. PhDr. J. 
Dorko, CSc., doc. MUDr. J. Varga,  
CSs., doc. PhDr. M. Ričalka, CSc.

Na dvo jm esačnom  š tud i jnom  poby 
te  v Sovietskom zväze je RNDr. Ján 
Novák, odborný  a s is ten t  p r í ro d o v e 
deckej  faku l ty ,  a doc. PhDr. A. Čer- 
veňak,  CSc.

Začiatkom júna  odces toval  na  ja 
zykový kurz  do Moskvy odborný 
a s is ten t  fi lozofickej  fak u l ty  PhDr. 
M. Rohal.

V rám ci  dohody  pôsobí od 1. a p r í 
la  do 30. júna  1970 v B radforde  
(Anglicko) ako  l ek to r  ru sk éh o  jazy 
ka  doc. PhDr. J. Dzurenda  z f i lo 
zofickej  fakulty .

Na kongrese  s tom ato lógov  vo F ra n 
cúzsku sa v dňoch  26. až 31. m ája 
zúčas tn i l  prof. MUDr. A. Ružička, 
DrSc.

Do 23. júna  bude n a  š tud i jnom  
pobyte  v T al iansku  doc. MUDr. V. 
Munka, DrSc., z lek á r sk e j  fakul ty .

Koncom m ája  sa  v rá t i l  z exper t ízy  
v Kuvajte  prof.  MUDr. K. Poradov-  
ský, CSc., vedúci k a te d ry  s ta ro s t l i 
vost i o ženu  p r i  leká r ske j  faku l te .

Zo š tud i jného  pobytu  v Sovietskom 
zväze sa  v rá t i la  de legác ia  v z lože 
ní: doc. PhDr. Ivan Bajcura ,  CSc., 
doc., A. Lokaj, CSc., PhDr. P. Uram 
a Ing. V. Ollarn ík  a Št. Blicha.



Nad výsledkami Akademického Prešova
PhDr. JURAJ PAŠKA, odb. as. FF UPJŠ

Hneď v prvý májový týždeň tohto 
roku bola pozornosť našich vysokých 
škôl up re tá  na  Prešov. Vrcholili p r í 
pravy na V., jubilejný ročník  Súťaže 
umeleckej tvorivosti vysokoškolákov 
Slovenska a v dňoch 5.—7. mája sa 
súťaž uskutočnila. Znova sa rozhrnuli 
opony, zazneli sláčiky, spev, o rch es 
trá lne  a iné hudobné nástroje, verej
nosti bola odovzdaná výstava na j lep 
ších výtvarných prác a fotografií, 
vybraných tými najpovolanejšími od
borníkmi.

Poslucháči našich vysokých škôl sa 
predstavili s tým najlepším, čo popri 
vážnych študijných povinnostiach v 
ku ltú rnej a  umeleckej oblasti vypĺ
ňa  a obohacuje ich život. A bolo to 
s t re tnu tie  radostné, povzbudzujúce, 
pretože súťaž tohto roku vyznela mi
moriadne úspešne. Do rám ca osláv 
nášho oslobodenia a  velkých výročí 
Lenina a Komenského pripojil Aka
demický Prešov 1970 ďalšie význam
né podujatie.

Súťaž vyhlásilo Ministerstvo ško l
stva SSR so Zväzom vysokoškolákov 
Slovenska a na jej usporiadaní sa po
dieľal tiež Rektorát Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach; na d ruhej čas
ti (v dňoch 11.—13. mája) i Rekto
r á t  Vysokej školy poľnohospodárskej 
v Nitre.

Súťažilo sa v týchto kategóriách: 
š tuden tské  divadlo, komorná hudba 
(i inš trum entá lne  sólo a komorný 
sólový spev), výtvarné umenie (maľ
ba, grafika, plastika, karikatúra ,  p la 
gá t) ,  umelecká fotografia. Súťaž v 
slovesnej tvorbe, p lánovaná pôvodne 
tiež do Prešova, sa  nem ohla uskutoč 
niť pre jej neskoré  vyhlásenie.

V rám ci Akademického Prešova sú 

ťažilo 239 vysokoškolákov. Zastúpené 
boli: Pedagogická fakulta  UPJŠ, Filo
zofická fakulta  UPJŠ, Lekárska fa 
kulta  UPJŠ, SVŠT v Bratislave, VŠLD 
vo Zvolene, VŠD v Žiline, V ete r inár 
na fakulta  VŠP v Košiciach, Pedago
gická fakulta UK v Trnave, Pedago
gická fakulta  v Nitre, Pedagogická 
fakulta v B. Bystrici a z klubov vy
sokoškolákov: B-klub pri ŠD J. Hron
ca (Stavebnej fakulty SVŠT) v Bra
tislave, MG-klub pri ŠD Mladá garda 
(SVŠT) v Bratislave, S-klub pri ŠD 
na Belojanisovej ulici (SVŠT) v Bra
tislave, Klub AMUNFOTO (FF a PdF 
UPJŠ) v Prešove; zo študentských d i
vadiel: Divadlo poézie pri Filozofic
kej fakulte  UPJŠ v Prešove, Divadlo 
Ex lex pri DO v Bratislave Nivy, Di
vadielko Pod kupolou pri PKO v Ko
šiciach, B-klub pri ŠD J. Hronca v 
Bratislave a mimo súťaže tiež Klub S 
pri VŠ stro jn íckej a textilnej z Li- 
berca a Divadielko poézie SVŠ na 
Tomášikovej ulici v Bratislave.

Do súťaže prišla  106 výtvarných 
prác a 170 fotografií.

V porotách zasadli popredjií h u 
dobní a výtvarní teoretici i výkonní 
umelci, ako prof. Ján Pragant, prof. 
Ján Strelec, doc. Samuel Kováŕ, prof. 
Mária Vlková-Smutná, doc. Štefan Ha- 
pák, doc. Jozef Bendík, akad. sochár 
Július Machaj, divadelný kritik  Vla
dimír Štefko, Tibor Ferko, spisovateľ 
F. Andraščík, d ram atu rg  Július Zbo- 
rovjan, redak to r  Štefan OIha, Nina 
Hradiská, známi fotoodborníci Ing. 
Peter Purtz, Kornel Lovay z Košíc 
a ďalší.

Súťažné vystúpenia — ako vždy v 
takom širokom výbere — neboli vo 
všetkých kategóriách  dosť vyrovnané. 
Najvyrovnanejšie výkony podávali sú 
ťažiaci v jednotlivých kategóriách 
hudby, menovite v h re  na  o rch es 

trá lnych nástrojoch. V študentskom 
divadle boli vo výkonoch i v scénic
kom a režijnom zvládnutí veľké roz
diely. Aj účasť súborov bola pomerne 
slabá; — dôkazom, že sa divadelné
mu umeniu v našich vysokoškolských 
kluboch dosiaľ nevenuje potrebná 
pozornosť. Ani to, že v kategóriách 
hudobných súťažili len poslucháči pe 
dagogických fakúlt (aj to len v u rč i 
tých disciplínach) nie je dobrým sve
dectvom práce vysokoškolských klu
bov pri osta tných vysokých ško
lách. Situácia iste nie je taká 
zlá,- že by sa aj tam nenašli poslu
cháči, ktorí pestujú hudbu, spev a 
radi by sa  s tali členmi spevokolu a 
možno by aj dokázali dať dohromady 
menšie komorné hudobné telesá. Len 
treba  na  vysokých školách pre ta 
kúto činnosť vytvárať podmienky, 
h lavne zabezpečiť prostriedky pre  di
r igentov a umeleckých vedúcich.

Vo výtvarnom umení sa vystrieda
la široká paleta techník  (pastel, tem 
pera, olej, intarzia, textil, perokres 
ba i p lagát) a vystavené práce boli 
na slušnej úrovni.

Vo fotografickej časti súťaže sa 
zišli práce veľmi rôznorodé, ale me
dzi vybranými a vystavenými (poro
ta  vybrala 87 prác) väčšina zaujala 
buď myšlienkovou hlbkou, náročnými 
estetickými kritériami, alebo aj obo- 
jím.

V kategórii š tundentského  divadla 
porota prisúdila hlavnú cenu Divad
lu poézie pri Filozofickej fakulte 
UPJŠ v Prešove za vynikajúce a v 
mnohých sm eroch priekopnícke pred 
stavenie „V“ ako Válek, v ktorom 
tento súbor skutočne tvorivo a s jem
ným citom p re  využívanie rôznych 
scénických možností ukázal celkom 
nový inscenačný a esteticko-filozofic- 
ký prístup  k stvárňovaniu hlbokých 
básnikových myšlienok. Za objavný 
scenár  a novátorskú réžiu tohto p red 
stavenia priznala porota cenu aj re 
žisérovi a umeleckému vedúcemu Di
vadla poézie, odb. asistentovi FF 
UPJŠ Karolovi Horákoví. Porota od 
porúčala, aby Divadlo poézie s to u 
to inscenáciou vystúpilo aj na iných 
vysokých školách na Slovensku. Ma
lé divadelné formy Prešovčania obo
hatili aj o ďalší žáner — pantomímu 
(PicO'o, pantomíma Divadla poézie 
FF UPJŠ). Cenu za herecké kreácie 
v predstavení „V“ ako Válek a v 
pantomíme „Kópie a my“ priznali Šte
fanovi Kékelymu, poslucháčovi Filo
zofickej fakulty UPJŠ v Prešove. Cest
né uznanie s odmenou dostal B-klub 
pri ŠD J. Hronca v Bratislave za 
predstavenie J. Dolejšího „Zletel mi
kroskopický an je lik“.

V súťaži komorných orchestrov a 
súborov si prvú cenu odniesla Peda
gogická fakulta  v B. Bystrici, d ruhú  
Pedagogická fakulta v Trnave a t r e 
tiu Pedagogická fakulta UPJŠ v Pre
šove.

V h re  na orches trá lnych  nás tro 
joch bol najlepší Anton Stracenský 
z Pedagogickej fakulty UPJŠ v Pre-

(Pokračovanie na 6. str.)

V rám c i  súťaže um e lecke j  tvo r ivo s t i  vysokoško lákov  Slovenska, k to rá  sa 
u sku točn i la  v Prešove, o tv o r i l i  aj výs tavu  v ý tva rn ých  p rác vysokoško lákov  
a fo tog ra f i í .
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Investičná výstavba zariadení pre 
Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach 
pokračuje aj tohto roku. 0  tom, ako 
výstavba prebieha z hľadiska plánu, 
sme si pohovorili s pracovníkmi rek
torátu na oddelení výstavby.

#  Predovšetkým by ste nás 
inohli informovať o stavebných 
akciách v piredvýrobnej prí
prave.

— K najvýznamnejším akciám, kto
ré pripravujeme, patria  výukové o b 
jekty pre  filozofickú a pedagogickú 
fakultu  v Prešove a výukový objekt 
pre  prírodovedeckú faku ltu  v Koši
ciach. Pre výukové objekty prešov
ských fakúlt má byť do konca tohto 
roku spracované súhrnné  projektové 
riešenie. Ide o stavbu s modernou 
a rch itek tú rou  v jedinom päťpodlaž- 
nom bloku, k torá  má byť vybavená 
najnovšíou výukovou technikou, ako 
sú priemyslová televízia, filmová 
technika, audiovizuálne učebné po
môcky, jazykové kabinety, ateliéry 
pre  výtvarnú výchovu, dielne a pod. 
Pridružuje sa k nej obytná časť — 
8-podlažný blok so 40 bytovými jed
notkami pre  učiteľov a pracovníkov 
oboch fakúlt, te lovýchovná časť s 
krytým plaveckým bazénom a s gym
nastickou halou, parkovisko pre autá  
a garáže p re  služobné vozidlá. Stav
ba je um iestnená na Gottwaldovej 
ulici v susedstve výškovej budovy 
š tudentského domova vo vysokoškol
skom areáli. Umiestnenie je velmi 
priaznivé z hradiska celomestských 
vzťahov, pretože sa rešpek tu je  po
m erná izolovanosť stavby od ru šn é 
ho cen tra  a súčasne  výhodne nadvä 
zuje na okrajovú a  športovú zónu 
Prešova. Celkový stavebný nák lad  ak-

R ád iob io log ické  p racov isko  Leká rske j  f a k u l t y  UPJŠ v Koš ic iach umožní u- 
p la tn i ť  na jpok rokove jš ie  m etódy vo výuke  b iochémie, b io lóg ie  a rád ioché-  
mie. Na obrázku poh ľad  na novú budovu.

cie p resahuje  100 miliónov korún. 
Touto výstavbou má sa odstrán iť  te 
rajšie provizórne a priestorove úplne 
nedostatočné vybavenie obidvoch fa 
kúlt. So začatím výstavby možno po
čítať v nasledujúcej päťročnici.

Pokiaf ide o výstavbu ďalšieho vý
ukového objektu pre Prírodovedeckú 
fakultu  v Košiciach, projektová doku
mentácia  má byť spracovaná do ap r í 
la 1971 a plánujeme ju navrhnúť do 
výstavby v roku 1972. Tento objekt 
má slúžiť na umiestnenie fyzikál
nej, a m atem atickej katedry, pre
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Š tuden tský  domov v Prešove je  budovaný n ák ladom  vyše 26 m i l ió n o v  k o 
rún  a dokončený  bude v o k tó b r i  toh to  roku .  Na obr. poh ľad  na budovu.

ktoré te rajš ie  priestory  nepostačujú. 
Objekt bude umiestnený v tesnej 
blízkosti hlavnej budovy Prírodove
deckej fakulty  na  nám estí F ebruá 
rového víťazstva. I v tomto prípade 
je projekčné riešenie moderné a uva
žuje s nákladom  okolo 14 miliónov 
korún. Projektová úloha pre túto ak 
ciu zahrňu je  ďalšie objekty, a to te 
locvičňu, prístavbu auly a ihrisko. 
Pravda, tieto zariadenia  plánujem e na 
realizáciu až v druhej etape.

Tohto roku by sme mali začať s 
výstavbou horúcovodnej prípojky a 
výmenníkovej stanice pre  hlavnú bu 
dovu Lekárskej fakulty v Košiciach, 
lebo sme ju včas navrhli Ministerstvu 
školstva SSR na zaradenie  do p lánu 
investičnej výstavby. Touto akciou má 
sa vylepšiť systém vykurovania v ob
jektoch lekárskej fakulty  a budovy 
SVŠ, SZS, SVŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským a detských jaslí. Staveb
ný náklad  činí 2 966 000 korún.

Pred dokončením je aj horúcovod- 
ná prípojka a výmenníková stanica 
p re  budovu Botanickej záhrady  v Ko
šiciach a je nádej, že s jej výstav
bou sa začne v roku 1971.

Pre výuku a rek reačnú  te lesnú vý
chovu študentov Pedagogickej a Fi
lozofickej fakulty v Prešove .bývajú
cich v š tudentských domovoch v Pre
šove je spracovaná projektová doku
m entácia na  telovýchovné a športo 
vé zariadenia. Pozostávajú z telocvič
ne, futbalového ihriska, lahkoatle tic- 
kej dráhy, ihr ísk  pre  basketbal, vo
lejbal a hádzanú  a sú umiestnené 
za Torysou vedia zimného štadióna. 
Túto stavbu s nákladom 14,5 milióna 
k orún  navrhnem e na zaradenie  do 
p lánu  investičnej výstavby na  rok 
1971.

K všetkým spomenutým akciám v 
(Pokračovanie na 6. str.)



B l l t l l l i e m e  objekty
• I

(Dokončenie z 5. s t r . ) 
predvýrobnej príprave sa však žiada 
pripomenúť, že ešte musia prejsť 
prísnym výberovým konaním na cen 
trá lnych  orgánoch podľa vládnych 
opatren í na konsolidáciu investične] 
výstavby.

•  Ako prebieha výstavba ro
zostavaných objektov?

— Rozostavané sú objekty š tuden t
ského domova v Prešove a  výukové
ho s tred iska  na  Zemplínskej šírave. 
Na stavbe študentského  domova hlav 
ný objekt a in ternát odovzdali do 
užívania v októbri 1969. V sú 
časnosti prebiehajú  práce  na p r i 
družených objektoch a  na rekon 
štrukcii kuchyne a jedálne prvého 
študentského domova. Možno p red 
pokladať, že tá to  stavba s nákladom 
vyše 26 miliónov korún  bude úplne 
dokončená v októbri t. r.

Na výukovom stred isku  Zemplínska 
šírava (nákladom vyše 6 miliónov ko
rún) sa so stavebnými prácam i za 
čalo v decembri minulého roku. Stav
ba je u rčená pre  odbornú te lesnú vý
chovu a môže byť využitá aj na r e 
kreáciu.

•  Kedy bude dokončené Ráj 
diobiologické pracovisko UPJŠ 
v Košiciach?

— Rádiobiologické pracovisko v 
Košiciach bolo stavebne dokončené 
už v decembri 1968 a dané do uží
vania v októbri m inulého roku. Ná
ročnosť tejto stavby si vyžiadala p ro 
jekčné zmeny a v dôsledku toho sa 
v jej výstavbe pokračovalo aj vlani 
a tohto roku. V najkra tšom  čase bu 
dú dokompletizovanô technologické

Blahoželáme 
vyznamenaným

Na návrh  Ústredného výboru 
KSCS, Ústredného výboru NF, vlády 
ČSSR, vlád Českej socialistickej r e 
publiky a Slovenskej socialistickej 
republiky a Ústrednej rady ČSROII 
udelil prezident republiky Ludvik 
Svoboda pri príležitosti 25. výročia 
oslobodenia Československa Soviet
skou arm ádou najvyššie š tá tne  vy
znam enania aj dvom našim akade 
mickým funkcionárom.

Prof. MUDr. Emil MATEJIČEK, 
DrSc., prednosta  chirurgickej klini
ky a vedúci katedry  chirurgie  Le
kárskej fakulty UPJŠ je nositeľom 
RADU PRÁCE, ktorý dostal za d lho
ročnú obetavú politickú a verejnú 
činnosť.

Prof. MUDr. Zoltánovi KLIMOVI,
vedúcemu katedry  psychiatrie Le
kárskej fakulty UPJŠ, bol udelený 
RAD PRÁCE za vynikajúce úspechy 
vo vedeckej, výskumnej a pedago
gickej činnosti.

Obidvom vyznamenaným úprimne 
blahoželáme.

dodávky a stavba bude slúžiť svoj
mu účelu v plnom rozsahu. Prekro 
čenie lehoty výstavby tohto objektu 
zapríčinili oneskorené  dodávky tech 
nológie, na jm ä zo zahraničia.

Rádiobiologické pracovisko je vý
znamným zariadením našej univerzi
ty, umožňuje uplatňovať najpokroko 
vejšie metódy vo výuke biochémie, 
biológie a rádiochémie na lekárskej 
a prírodovedeckej faku lte  a súčasne 
umožňuje rozvíjať vedecký výskum 
v uvedených odboroch.

•  A čo s dostavbou Botanic
kej záhrady v Košiciach?

— Novostavba adm inis tra tívnej bu
dovy botanickej záhrady  bola dokon
čená a prevzatá do užívanie v de 
cembri 1968, avšak v s tavebných p rá 
cach a na  odstraňovaní ko laudač
ných závad sa pokračovalo aj v ro 
ku 1969, pretože došlo ku konštrukč 
ným zmenám. Budova však už slúži 
svojmu účelu od feb ruára  1969.

V tejto súvislosti sa žiada ešte 
dodať, že adm inis tra tívna  budova 
dobre zapadá do a reá lu  botanickej 
záhrady, ako jeho adm inistra tívna 
časť a okrem toho poskytuje vhodné

prístrešie  štyrom katedrám  Prírodo- 
deveckej fakulty v Košiciach.

•  Budete budovať aj objekty 
pre oddych a rekreáciu?

— Už teraz naša univerzita dispo
nuje objektmi pre oddych a rek re á 
ciu. C hata  kpt. Nálepku Čingov v Slo
venskom raji je v našom užívaní už 
niekoľko rokov. Slúži predovšetkým 
výukovým účelom pri rôznych sú s t re 
deniach študentov a pionierskej rek 
reácie. Pravda, a j  v nej možno využí
vať rekreačné  služby, najmä mimo 
hlavnej letnej sezóny.

Samozrejme, uvažujeme s rozšíre 
ním terajš ích kapacít pre oddych a 
rekreáciu . Táto otázka je však zloži
tejšia. Predovšetkým musíme u p red 
nostniť a dosiahnuť najprv  realizáciu 
akcií, k toré sú už v predvýrobnej p rí
prave a majú slúžiť výuke a vedec
kému výskumu. Zámer pre  výstavbu 
ďalšieho rekreačného  objektu musí 
vychádzať z požiadavky dostatočnej 
atraktívnosti.

Zatiaľ máme pripravenú štúdiu na 
výstavbu takého  objek tu  v Opátke 
vedľa jestvujúcej univerzitnej chaty. 
Tento zám er naráža  na problematiku 
územného plánu, ktorý dosial nie 
je vyriešený.

Nad výsledkami Akademického
Prešova

(Dokončenie zo 4. str.)

sove (viola), Mária Škarbová z Pe- 
dag. fakulty  v B. Bystrici (husle) a 
Marta Olešanská z Pedag. fakulty v 
Trnave (k larinet) .

V hre  na klávesových nástrojoch 
bola najlepšia Anna Stupková z Pe
dagogickej fakulty v Nitre (klavír), 
v sólovom speve Daniela Liová z Pe
dagogickej fakulty v Trnave.

Vo výtvarnom umení porota pri
znala za maľbu prvú cenu Eve Ma
ličkej z Pedagogickej fakulty UPJŠ 
v Prešove, za kresbu a graf iku  V. 
Ondrušovej z Pedagogickej fakulty 
v Nitre, za plastiku d ruhú  cenu Mi
chalovi Geletičovi z Pedagogickej fa
kulty UPJŠ v Prešove.

V umeleckej fotografii prvú cenu 
získal Dušan Gerdelán z Filozofickej 
fakulty  UPJŠ v Prešove, d ruhú  Ing. 
Ladislav Paule z Vysokej školy les 
níckej a d revárskej vo Zvolene a 
t re tiu  Jozef Šafárik  z V eterinárnej 
fakulty  VŠP v Košiciach.

Súťaž sa vydarila i po organizač
nej s t ránke  a  vyvolala dosť široký 
ohlas aj v prešovskej verejnosti. Ako
by si všetci, od predstaviteľov mesta 
počínajúc, s hrdosťou uvedomovali: 
to sú naše vysoké školy, naša n as tu 
pujúca generácia, naša  súťaž. I účas t 

níci súťaže si z Prešova odnášali tie 
najlepšie  dojmy. Nešetrili chválou a 
n a  Prešov budú iste dlho-dlho spo
mínať. Delegáciu účastníkov súťaže 
prijali na radnici Mestského ná ro d 
ného výboru v Prešove, z balkóna 
ktorej bola v roku 1919 vyhlásená 
Slovenská republika rád, početná ex
kurzia súťažiacich a hostí si p rezre 
la podnik Šarišské pivovary a mno
hé závody a podniky prispeli vecný
mi cenami alebo inzerciou v publi
kácii „Prešov jubilejný“ a v inform ač
nom bulletine súťaže.

Prostredníctvom televízie a rozhla 
su i t lače vstúpila súťaž aj do vedo
mia širokej slovenskej verejnosti a 
vyvolala taký odborný záujem, že k 
jej priebehu a výsledkom sa budeme 
ešte vracať v odborných časopisoch. 
Verejnosť mala možnosť presvedčiť 
sa, že naša  vysokoškolská mládež 
využíva svoj voľný čas účelne; veľkú 
časť z neho venuje záujmovej um e
leckej a kultúrnej č innosti-a  je plná 
odhodlania  hľadať, tvoriť a  dobýjať 
nové hodnoty a obohacovať nimi náš 
spoločenský život.



Naša univerzita

a V. Literárny Kežmarok
Na zhromaždení pred budovou lý

cea v Kežmarku otvoril 28. mája v me
ne rektora Univerzity P. J. Šafárika 
prorektor doc. PhDr. Tibor Halečka, 
CSc., tohoročný V. ročník Literárneho 
Kežmarku. V. ročník tohto celosloven
ského kultúrneho podujatia, ktoré me
sto Kežmarok pojalo do rámca svojich 
osláv 25. výročia oslobodenia ČSSR 
Sovietskou armádou, prebiehal totiž 
pod záštitou rektora UPJŠ prof. RNDr. 
Vladimíra Hajka, člena korešpondenta 
ČSAV a SAV, ktorý udelil i hlavnú ce 
nu pre víťaza autorskej súťaže. Pro
rektor doc. PhDr. Tibor Halečka, CSc., 
na záverečnom literárno-hudobnom 
večere, v ktorom účinkovali víťazi a 
okresný učiteľský spevokol Tatran, 
odovzdal cenu rektora víťazovi.

Podiel pomoci UPJŠ na tomto roč
níku Literárneho Kežmarku bol však 
oveľa širší. Prejavil sa v rozsiahlej 
práci katedry slovenského jazyka a li
teratúry na vyhodnotení detskej lite
rárnej tvorby a účasťou v komisii pre 
hodnotenie umeleckého prednesu po

ézie a prózy. Filozofická fakulta UPJŠ 
v Prešove a Osvetový ústav v Bratisla
ve v spolupráci s Domom kultúry a 
vzdelania v Poprade usporiadali pri 
tejto príležitosti v Kežmarku dvojdňo
vý seminár o P. J. Šafárikovi, ktorý 
v Kežmarku študoval.

Skutočnosť, že 700-ročné mesto Kež
marok vo svojom záujme o rozvoj sú
časného kultúrneho života venuje po
dujatiu „Literárneho Kežmarku“ veľkú 
pozornosť bolo vidieť nielen v dobrej 
organizácii a starostlivosti o hostí, ale 
tiež v tom, že dni tohto podujatia boli 
naplnené i iným kultúrnym progra
mom, ako koncert Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov a koncert Štát
nej filharmónie z Košíc, recitál Ivana 
Mistríka, člena činohry SND. Zúčast
nili sme sa tiež akcií v Poprade, po
loženia venca k pomníku J. Wolkra v 
Tatranskej Polianke. Sme radi, že i 
týmto spôsobom sme mohli prejaviť 
podiel UPJŠ na rozvoji kultúrneho ži
vota východného Slovenska.

BUDE V Ä S Z A U JÍM A Ť
Hospodársky ras t východného Slo

venska, ras t  počtu obyvateľstva tejto 
oblasti na 1,325 000 a menovite mesta 
Košíc zo 75 tisíc v roku  1960 na 180 
tisíc v roku 1975 ako aj vyrovnanie 
nedostatku počtu postelí na tisíc oby
vateľov si vyžiadal výstavbu novej fa 
kultnej nemocnice a Lekárskej fakul
ty UPJŠ. Nová nemocnica základné 
zdravotné služby bude poskytovať pre 
60 tisíc obyvateľov Nového mesta a 
vyššie odborné služby pre  naras ta jú 
ci počet obyvateľstva na východnom 
Slovensku.

Rozvoj vysokého školstva v oblasti 
prírodovedeckej a novej Právnickej 
fakulty v Košiciach vyžadujú novú 
výstavbu. Táto sa však neuskutoční, 
pretože lekárska  faku lta  sa p res ťah u 
je do nových objektov fakultnej n e 
mocnice a spom ínané dve fakulty  sa 
nasťahujú  do starš ích  objektov le kár 
skej fakulty.

Zdravotná časť nemocnice bude mať 
kapacitu  1400 postelí a školská časť 
je budovaná pre 1200 poslucháčov. 
Nemocnica bude s táť  v priestore  No
vého mesta. Celkový nák lad  na vý
stavbu 1,641 mil. korún. Z toho zd ra 

votnícke objekty 1,352 mil a  školské 
289 mil. Kčs. Hlavným ústredným in
vestorom je Ministerstvo zdravotníc 
tva SSR, spoluinvestorom Ministerstvo 
školstva SSR a priamym investorom 
Útvar stavby FN a LF UPJŠ Košice. 
Generálny dodávateľ stavebnej časti 
Hutné stavby Košice, lekárskej te ch 
nológie Chirana Praha.

Podľa nového časového plánu poli
klinika má byť dokončená v roku 
1972, monoblok včítane podnože, k li
niky TBC a infekčnej v roku 1975, te 
ore tické  ústavy v roku 1977 a nové 
objekty v roku 1980.

Z myšlienok V. I. Lenina
„Diktatúra jednej triedy je nut

ná nielen pre každú triednu spo
ločnosť vôbec, nielen pre prole
tariát, ktorý zvrhol buržoáziu, ale 
aj pre celé historické obdobie, 
oddeľujúce kapitalizmus od »bez- 
triednej spoločnosti«, od komuniz
mu. Formy buržoáznych štátov sú 
neobyčajne rôznorodé, ale ich pod
stata je jedna: všetky tieto štáty 
sú tak alebo ináč, ale koniec-kon- 
cov nevyhnutne diktatúrou bur
žoázie. Prechod od kapitalizmu ku 
komunizmu musí prirodzene vy
tvoriť veľké bohatstvo a mnoho- 
tvárnosť politických foriem, ale  
podstata bude pri tom nevyhnut
ne jedna: diktatúra proletariá
tu . .

•  •  •

Ľudské poznanie nie je (respek
tíve nejde) priamou líniou, ale 
krivkou, ktorá sa približuje radu 
kruhov, špirále. Ľubovoľný úsek, 
zlomok, kúsok tejto krivky môže 
byť premenený (jednostranne pre
menený) na samostatnú, celú, 
priamu líniu, ktorá (ak nevidíme 
pre stromy les) vedie do bahna, 
k farárčine (kde ju zakotvuje 
triedny záujem vládnúcich tried). 
Priamočiarosť a jednostrannosť, 
strnulosť a skostnateľnosť, subjek
tivizmus a subjektívna slepota plo
dí gnozeologické korene idealiz-

„Demokracia nie je totožná s 
podriadením sa menšiny väčšine. 
Demokracia je štát, ktorý uznáva 
podriadenie sa menšiny väčšine, 
t. j. organizácia k stálemu použí
vaniu násilia jednej triedy nad 
druhou, jednej časti obyvateľstva 
nad druhou. Demokracia pre veľ
kú väčšinu ľudu a násilné potla
čenie vykorisťovateľov utlačovate
ľov ľudu, t. j. ich vylúčenie z de
mokracie — to je modifikácia de
mokracie za prechodu od kapita
lizmu ku komunizmu.“

Pripravujeme vedeckú konferenciu

I. ». KOHENSKÝ A SLOVENSKO4t

Naši jubilanti
V tomto období je málo jub i lan 

tov z radov učiteľov našej un iver
zity. Pred niekoľkými dňam i osla
vovala 50. narodeniny Mária Kyse- 
ľová z Prírodovedeckej fakulty a 
55. narodeniny oslávi PhDr. Juraj 
Paška z Filozofickej fakulty  UPJŠ. 
Jubilantom srdečne blahoželáme.
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Filozofická a Padagogická fakulta  v 
Prešove Univerzity Pavla Jozefa Ša
fárika v Košiciach v spolupráci so 
Slovenskou pedagogickou spoločnos
ťou pri SAV a pod patronátom  mi
n is tra  školstva Slovenskej socialistic 
kej republiky, rek tora  UPJŠ v Koši
ciach, rek tora  Univerzity J. A. Komen- 
ského v Bratislave, p redsedu Sloven
skej akadém ie vied v Bratislave a 
predsedu Mestského národného  výbo
ru  v Prešove pripravujú  vedeckú kon 
ferenciu „Ján Amos Komenský a Slo
vensko“ k torá sa uskutoční v Prešove 
v dňoch 15. a 16. septem bra 1970.

Hlavné re ferá ty  budú na témy: Pe
dagogické dedičstvo J. A. Komenského 
na Slovensku; Ideologické vplývanie 
J. A. Komenského na spoločensko-po- 
litické pomery na  Slovensku. Odznejú

tiež príspevky prihlásených domácich 
a zahraničných účastníkov. K onferen
cia má ukázať historický význam Ko
menského pre Slovensko.

Toto prvé komeniologické s tre tnu tie  
na Slovensku usporadúvame v Medzi
národnom roku výchovy a pri príleži
tosti 300. výročia úmrtia J. A. Komen
ského.

Na konferenciu nadväzuje jedno
dňová exkurzia na dvoch trasách: a) 
Prešov — Levoča (návšteva výstavy 
Komenského diel) a Vysoké Tatry, b j 
Prešov — Sárospatak  (Macľarsko). 
Účastníci tejto trasy si zabezpečia pa 
sové náležitosti pre vstup do Maďar
ska osobne. Prihlášky treba posielať 
p rípravném u výboru na Filozofickú 
fakultu  UPJŠ, Prešov, ulica dr. Gre- 
ša 3.



Konferencia telocvikárov
Význam telovýchovným sviatkom 

v máji bola konferencia  o športo 
vom tréningu a jeho aplikácii na 
školskú te lesnú výchovu. V dňoch 
14.—15. V. 1970 sa zišli v Prešove 
významní telovýchovní teoretici z 
celej ČSSR, aby sa zaoberali veľmi 
závažnou otázkou športového t r é 
ningu v školskom telovýchovnom 
procese.

Po otváracom prejave dekana 
Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešo
ve doc. dr. J. Dorku CSc., a úvod
nom re fe rá te  kolektívu učiteľov 
katedry  odbornej te lesnej výchovy, 
vystriedalo sa za predsedníckym 
stolom 31 referujúcich. Za na jho d 
notnejšie príspevky treba  považo
vať re fe rá ty  prof. dr. Andreja 
Kuchena, doc. dr. Františka  Sý- 
koru, CSc., PhDr, F. Pávela Blu- 
ma z Univerzity v Jene, doc. dr. 
CSc., PhDr. F. Páveka, CSc., dr. E. 
V. Stejskala, CSc. doc. dr. F. Škvá- 
ru, CSc., doc. MUDr. J. Rouša, CSc, 
a diskusný príspevok doc. dr. J. 
Berdychovej, CSc. ,

Konferencia poukázala na m no
hé problémy, ktoré treba riešiť 
pred účinnou a účelnou aplikáciou 
športového trén ingu  tak, aby sa 
rešpektovala  spoločenská potreba.

Na záver konferencie  predniesol 
hodnotiace slová prof. dr. A. 
Kuchen. Konštatoval, že i keď kon 
ferencia sa zam erala  s ohľadom na 
tému zdanlivo na úzku problema
tiku, z referátov a diskusných p rí
spevkov vyplynulo, že uvedená 
problematika bezprostredne súvisí 
s tendenciou zvýšiť účinnosť te les 
nej výchovy mládeže tak, aby táto 
lepšie plnila spločenskú funkciu v 
súčasnej vývojovej etape.

Pekné výkony v košickej vode
Univerzite P. J. Šafárika, presnejšie 

katedre telesnej výchovy pri lekárskej 
fakulte hneď v 1. ročníku športových 
majstrovstiev vysokých škôl zverili 
usporiadenie Akademických majstrov
stiev vysokých škôl SSR v plávaní a 
vo vodnom póle. Skúsenosti a poznat
ky z II. československej univerziády, 
ktorá sa uskutočnila v roku 1963 v 
Košiciach a kedy katedru telesnej vý
chovy pri Lekárskej fakulte UPJŠ po
verili usporiadaním plaveckých, sko
kanských a vodnopólových súťaží a 
pretekov, dali predpokladať, že po od
stupe 7 rokov opäť zvládnu náročné 
úlohy, s  ktorými sa spája organizova
nie podobných veľkých športových ak
cií. Predpoklady sa splnili do posled
nej litery. Priaznivci plaveckého špor
tu mali možnosť vidieť najhodnotnej
šie tohoročné plavecké podujatie prá
ve v Košiciach.

Škoda len, že zo 105 pôvodne pri
hlásených pretekárov štartovalo iba 
60, z toho 16 dievčat. Na základe zá
väzných prihlášok pretekárov zaradili 
do 14 rozpisom určených disciplín. 
Tým, že niektoré vysokoškolské ka
tedry telesnej výchovy nepovažovali za 
potrebné odhlásiť svojich neprítom
ných pretekárov, pripravili usporia
dateľom po každej stránke mnoho 
zbytočných starostí. Niektorí vedúci
— asistenti iba pri prezentácii ozná
mili svojich chýbajúcich pretekárov. 
Vyskytli sa však aj také prípady, že 
na podanú prihlášku nepricestoval ani 
asistent, ani pretekári. Zo štyroch pri
hlásených vodnopólových družstiev sa 
prezentovali iba dve. Neúčasť vyše 40 
pretekárov značne skomplikovala

program majstrovstiev, a bolo nutné 
ho tesne pred otvorením upraviť.

Čo chýba vysokoškolskému športu
V školskom roku  1969/1970 sme u sp o 

r iad a l i  1. ročn ík  špor tových  m a js t ro v 
st iev vysokých škôl  (ŠMVŠ) Slovenskej  
soc ia l is t ickej  republ ike ,  k to rý  naväzuje  
na  13. ročn ík  „Športových m ajs t rovst iev  
vysokých škôl  ČSSR.“

D otera jš ích  t r in á s ť  ročn íkov  m ajs t rov 
stiev  ukázalo ,  že t ie to  p re te k y  sú ú č in 
ným p ros t r iedkom  nového rozvoja š p o r 
tovej č innosti  vysokoško lských  š tudentov, 
dôležitou  to rm ou  uži točného využívania 
ve tn éh o  času  a  k m edz inárodným  vysoko
ško lským  špor tovým  stykom. Tisíce š tu 
dentov,  k to r í  sa  na vysokoško lských  
špor tových  sú ťaž iach  zúčas tňu jú ,  s tá le  sa 
zvyšujúca  ú roveň jedno t l ivých  súťaží  a 
ich o rgan izác ia  svedčia  o tom, že t e le s 
ná výchova na Slovensku sa pozit ívne 
rozvíja.

N apr iek  tom u nie sú eš te  dos ta točne  
vyjasnené mnohé otázky a p rob lém y dal  
š ieho ra s tu  a skv a l i tn e n ia  vysokoško lské 
ho špor tu .  Na lek á r sk e j  fak u l te  p re  n e 
dos ta tok  cvičebných pr ies to rov  nie je 
možné vyhovieť  vše tkým poslucháčom , 
k to r í  majú  o špo r t  záujem. Jediná telo 
cvičňa slúži  povinnej  te lesne j  výchove,  
k to rá  zaberá  najv iac  hodín,  faku l tne j  t e 
lesnej  výchove,  k to rá  s le du je  p r íp ravu  
re p re z e n ta n to v  faku l ty  na ob las tné  pre- 
bory, akadem ické  majs t rovstvá ,  ako aj 
na Československú un iverz iádu  a odd ie 
lom Slávie UPJŠ, k to rá  nás  na jv iac  rep 
rezen tu je  navonok. Zväz vysokoškolského

študen ts tva ,  k to rý  o rgan izu je  svoje  vlas t- 
jié súťaže , po t rebu je  tiež  veta  cvičebných 
a trén ingových  pr ies torov. Ani ďalš í 
p rob lém  nie je za t iaľ  vyr iešený  k spo 
kojnost i  uč iteľov te lovýchovy na faku l te  
a poslucháčov .  Špičkoví špor tovci  z r a 
dov vysokoškolákov odchádza jú  p re  n e 
dos ta tok  peňazí  v Slávii do iných te lový 
chovných jednôt, kde majú  lepš ie  pod 
mienky.

O zah ra n ič n ý c h  zá jazdoch ,  š t ipend iách  
a  pod. an i  nehovoriac . Uči tel ia vysokých 
šklô a akad em ick í  fu n k c io n á r i  s a  akos i  
m álo  zau j ím ajú  o ško lské  súťaže . Ešte 
m enej  ich zau j ím ajú  vystúpen ia  špo r tov 
cov Slávie  v rôznych  súťaž iach .  V ško l 
skom roku  bolo by t r eb a  vyčleniť  aspoň 
dva r e k to rs k é  dni p re  špor tové  účely 
a tým by sa  m ohli  vyr iešiť  m nohé  ť a ž 
kosti . Pri te j to  p r í lež i tos t i  by aj uč i te l ia  
dosta l i  p r í lež i tosť  vidieť  svojich poslu  
cháčov  na špor tových  kolb išt iach .

V jedinom vodnopólovom 
FTVŠ Bratislava — VŠT Košice zvíťa
zili šťastnejší hostia 4:3. Aj keď na 
obidvoch stranách nastúpilo niekoľkí 
prvo a druholigových hráčov, po vý
konnostnej stránke nesplnilo stretnu
tie očakávanie. Plavci sa zhostili svo
jej úlohy lepšie. Vzhľadom na začia
tok sezóny sa nečakali osobné rekor
dy, ani mimoriadne výsledky. Väčši
na zo štartujúcich plávala prvýkrát 
tohto roku v SO metrovom bazéne a 
nie práve v najideálnejšej vode (225C). 
Aj tak vysoko treba hodnotiť čas 
ulympioničky Kozičovej na 100 m kra
ul — 1:08,2 min. Obsadila 1. miesto aj 
na 400 m crawl. Veľkú všestrannosť 
preukázal aj reprezentant Fischer,
2 miesto obsadil na 400 m kraul, tre- 
ktorý vyhral 400 m OPP a 200 m znak 
tie miesto na 200 m motýlik. Najrých
lejším plavcom majstrovstiev bol rep
rezentant Kalečík, ktorý vyhral 100 a 
409 m crawl. Okrem Kozičovej aj Fri- 
čová získala dva majstrovské tituly. 
Vyhrala 200 m OPP a 100 m motýlik.

Prví traja pretekári v každej discip
líne dostali diplomy, vkusná plakety 
a kvetiny. Tí najlepší Kozičová, Frí- 
valská, Fischer a Kalečík získali hod
notné vecné ceny. Najväčšou odmenou 
pre pracovníkov katedry telesnej vý
chovy lekárskej fakulty boli slová uz
nania a chvály od všetkých zúčastne
ných členov vysokoškolských druž
stiev.

Volejbalisti 
súťažili 
v Prešove

Pedagogická fakulta  UPJŠ uspo
riadala  akademické majstrovstvá 
vo volejbale žien. Zápolenia sa 
uskutočnili 26. mája v Prešove v 
telocvični Študentského domova na 
Gottwaldovej ulici 17 a mali vďaka 
dobrej organizácii hladký priebeh. 
Zápasy mali slušnú úroveň, vyzna
čovali sa najmä bojovnosťou a sn a 
hou po dobrom umiestnení. Zo š ty 
roch účastníkov sa najlepšie d ari 
lo družstvu FTVŠ Bratislava, k to 
ré  obsadilo prvé miesto. Na d ru 
hom skončili volejbalistky SF SVŠT 
Bratislava, tretia  bola PF Prešov a 
na poslednom mieste skončili ženy 
PF Banská Bystrica.
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