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Dovidenia, chlapci z Kórey 

Tohto roku som prišiel na f a 
kultu ešte  pred zápisom. Privítala 
ma celá vynovená. Čisto vyzame
tané chodby, posluchárne čakali na 
nas. Na tých, ktorí vnáša jú  do nich 
život. Po oficiálnych návštevách u 
informátova Debnára a bdelého 
strážcu zimných kabátov a diev
čenských kožúškov šatniara Lajka, 
zatúlal som sa na dekanát. Prehŕ
ňam sa v nahromadenej pošte'. 

L i s t .  . . 
Na snehobielej obál

ke černela sa  moja 
starostlivo napísaná 
adresa. Obrátim ho . . .  
a srdce mi poskočilo 
od prekvapenia, Odo
sielateľ: Čason t ä -
hakseng (kórejskí š t u 
denti). Ani neviem, 
koľkokrát som ho v te
dy prečítal, ani to, 
kedy a ako som sa v y 
tratil  z dekanátu. Stá
le som na prahu po
sluchárne č. 118, kde  
takmer rok zaznievalo 
zvonivé kórejské slo

vo, kde sa kórejskí študenti naučili 
prvým slovenským slovám. Hlbo
ké, hluché ticho vládlo j e j  pries
torom. Iba slabý vánok blížiacej sa 
búrky hojdal spustenými roletami 
a poodchýlenými krídlami oblokov. 
Stoly vyrovnané. . .  i stoličky boli 
na svojom mieste ako kedysi. Len 
tých, ktorým bola druhým domo
vom, tu niet. Odišli. A iba nezo-
trená tabuľa sa  honosí po nich po
slednou stopou: 

Komenskí čonghaptahak an njông 

hi nô yi čoson tahakseng. (Komen
ského univerzita dovidenia! Tvoji 
kórejskí študenti.) Dych sa mi za
stavoval dojatím. V pamäti ožívafi 
nové a nové spomienky. V predsta
vách som ich videl chodit po fakul
te, hovoriť s našimi posluchácmi, 
poslucháčkami. Za ten jeden rok 
sme si na seba zvykli, spriatelili sa. 
Bez ich účasti sme si nevedeli pred
staviť ani jedno kultúrne, zábavné 
posedenie. Ešte dnes ožívajú novou 
silou dojmy z prvých stretnutí, 
keď sme si ohýbali jazyky na prvých 
kórejských slovách, písali prvé zn;.~ 
k y  kórejského písma a so zatají 
ným dy jhom počúvali melodickým 
kórejským ľudovým piesňam. Aká 
hrdosť, aké nadšenie nás napĺňalo, 
keď sa privraveli k nám našou rud
nou rečou, našimi piesňami. Mali 
sme ich radi a oni nás. Ved spa j,ill 
nás spoločné túžby a spoločné ciele. 

Dnes, a j  keď nie sú na n a š e j  fa
kulte, S'ú nám rovnako blízki. Vy
soká škola technická pri t uľ u j e  ich 
rovnakou láskou, a k "  naša univer
zita. Študenti gi všade porozumejú, 
vedia byť priateľskí a úprimní Nuž. 
dovidenia a veľa úspechov v štúdiu, 
kórejskí  bratia. J D a r m o  

ut WV 2Л VOMNTOM 
Je túžbou takmer každého fn ladého človeka, aby sa naučil riadit moto

rové vozidlo. Niet preto divu, že nábor  do moto-krúžku, ktorý sa robil na 
Filozofickej fakulte  v minulom ško lskom roku, sa stretol s v e ľ k ý m  ohlasom 
Za niekoľko dní sa prihlásilo 50—-60 členov. Tým však a j  celá akcia skon
čila. Prinášame vysvetlenie predsedu ZO Sväzarmu s .  Bužeka a „perspek
t ívy"  práce krúžku v budúcnosti. 

Cčelom krúžku bolo zaktivizovať 
činnosť Sväzarmu na fakulte a po
môcť poslucháčom osvojiť si dôle
žitú — možno priamo povedať — 
brannú disciplínu — riadenie mo
torového vozidla. 

Teoretickú časť si mali nádejní 
adepti motorizmu osvojiť individu
álnym štúdiom za pomoci konzul
tanta. Potiaľto by bolo všetko v 
poriadku. Úspešný rozbeh však 
uviazol v otázke praktického výcvi
ku, ku ktorému j e  potrebné moto
rové vozidlo. Toto sa  nepodarilo za
bezpečiť, hoci sme sa  už obrátili na 
všetky zložky, ktoré by nám v tom
to mohli pomôcť. Záležitosť j e  o to 
komplikovanejšia, že k tomu, aby 
sa 100 ľudí (spolu s Právnickou f a 
kultou) naučilo jazdiť, j e  potrebné 
vozidlo na niekoľko hodín denne po 
dobu troch mesiacov. 

Aké riešenie nám teda ostáva pre 
budúcnosť? 

Buď uskutočniť kurz etapovite — 
tým spôsobom, že teóriu i prax by 
absolvoval, povedzme, len V. ročník 
a IV. r. by zatiaľ prebral len teóriu 
(pozn. red. čo iste nie j e  lákavá 
perspektíva pre prvoročiakov), ale
bo praktický výcvik uskutočňovať 
prostredníctvom autoučilišťa Sväz
armu, čo by stálo jedného účastníka 
asi 300 Kčs. (Je to síce len polovica 
normálnej ceny, ale pre vrecko vy
sokoškoláka ešte  stále trochu mno
ho.) 

Situáciu prerokuje eš te  raz výbor 
ZO Sväzarmu, ktorý sa  pokúsi nájsť  
iné v h o d n é  riešenie. Toľko pre 
informáciu čitateľov. 
A ešte d v e  otázky:  

Rokovania na II. s jazde  ČSM zdô
raznili potrebu, aby si naša mládež 

po príklade komsomolcov viac ako 
dosiaľ osvojovala ovládanie motoro
vých vozidiel. Nevedelo by nám po: 
môcť ná j sť  riešenie telovýchovno-
branné oddelenie SOV ? 

V radoch Sväzarmu sa možno na
učiť bezmotorovému a motorovému 
lietaniu len za niekoľko korún člen
ského v Aeroklube a poistné. ,ľe 
jazdenie autom o toľko nákladnej
šie, že na získanie vodičského pre
ukazu potrebuje človek až šesťná
sobnú sumu? 

eden 
KTO JE ON ? Stretávaš sa s ním 

každý deň, v každom počasí. V in
ternáte, v jedálni, u trolejbuse, 
všade. Niekedy má čierne, inokedy 
hnedá vlasy. Raz je chlapcom, ino
kedy dievčaťom. Vždy ho nestret
neš celého. Kúsok z neho nájdeš 
na poslucháčke medicíny, kúsok z 
rysoch študenta geológie, kúsokf z 
neho väzí práve v tebe... 

ON V NOCI: Hudba dohrala, 
páry a vracali k stolom. Galantne 
ponúkol partnerke rameno. Tro
chu sa potácajúc kráčal k boxu. 
V mozgu šumel vínny opar. Nenú
tene sa zvalil na pohovku. Napil 
sa vína a znudene sa podíval okolo 
seba. Pomaly sa pootočil a non-
šalantn' jej povedal: „Ty si rep

re baba." Nečakal na odpoved a 
pritiahol ju k sebe. Nebránila sa. 
Nemal rád zbytočné, ako vravel 
„fóry". K čomu je to? Jej přítom
nost ho začínala rozpalovat. „NapiJ 
me sa", navrhol. 

,,Záverečná — sto šestdesiatse-
dem korún, prosím", oznámil hlav
ný. S námahou vytiahol peňaženku 
a zaplatil — zazívala prázdnotou, jy 

Vrátil sa o tretej ráno. Po chod
be si mrmľal počuté melódie. Oble
čený sa, hodil na lôžko. Hlava sa 
mu zatočila, cítil, že letí a potom sa 
všetko stratilo. Zaspal. 

ON RÁNO: Spal. Budík bezná
dejne dozvonil. Stiahli z neho pri
krývku. Zobudil sa. Ked vstal, v iz
be už nebol nikto. Začal závod s 
časom. Nahádzal na seba šaty. Dúš
kom kávy popálil si jazyk. Po ulici 
sa za ním obzerali ľudia. Pridával 

do kroku. Pred trolejbusom stál 
zástup ľudí. On však mal silné lak
te. Za ním sa ozývalo tlmené rep
tanie. 

Na prednášku prišiel neskoro. U-
kryl sa za roh. Cez prestávku sa 

VÝCHOVA BUDÚCICH VEDCOV 
Vysokej  škole pripadá v naše j  ľu

d o v e j  demokracii významná a zod
povedná úloha — vychovať z mla
dého dorastajúceho pokolenia vyso-
kokvalifkovaných odborníkov, špe
cialistov, vedeckých a vedecko-po-
dagogických pracovníkov, schopných 
smelým, tvorivým spôsobom riešiť 
všetky hospodárske, politické a ku l 
túrne úlohy, spojené s výstavbou 
socialistickej spoločnosti. 

Splniť túto úlohu znamená vy
zbrojit  mladých ľudí čo možno naj
väčším bohatstvom vedeckých po
znatkov, tvoriacich základ súčasnej  
pokrokovej vedy, naučiť ich samo
statne vedecky myslieť, výskumníc-
ky pracovať, tvorivo aplikovať ve
deckú metódu marxizmu-leninizmu 
pri riešení konkrétnych úloh. 

Nové ciele a spoločenský charak
ter vysoke j  školy vyžadu je  prirodze
n e  i hlboké zmeny v spôsobe vyu
čovania, v organizácii a metódach 
Vysokoškolskej pedagogickej prace. 
Jednou z najvážnejších úloh zlep
šenia vyučovacieho procesu na vy
sokých školách j e  zvýšenie starost
livosti o rozvíjanie samostatného 
individuálneho štúdia, samostatného 
spracovania š t u d i j n e j  látky poslu
cháčmi a vo  vyšších semestroch 
starostlivosť o postupný prechod k 
samostatnému tvorivému riešeniu 
vedeckých problémov v o  svo jom od
bore. 

Na našich vysokých školách väč
šina členov učiteľského sboru pre
j a v u j e  ž ivý  záu jem o zlepšovanie 
u t e b n u v j  chovného procesu, o nove 
metódy prednášania, vedenia semi
nárov, skúšania, zaškoľovania mla
dých  asistentov, vedeckých ašpiran
tov a pod. Tieto snahy bude  treba 
ďale j  rozvíjať, tak, ako to nové 
ciele a úlohy naše j  v y s o k e j  školy 
vyžadujú.  Katedry budú  si musieť 
všímať n a j m ä  to, aby sa prednášky 
a semináre neobmedzovali iba na 
podávanie hotových poznatkov a po
učiek, ale aby sa stali skutočne 
školou vedeckého myslenia, názor
nou ukážkou tvorivého uplatnenia 
marxistickej  ideológie a špeciálnej 
metódy v tom-ktorom odbore. 

Prednášky, semináre a skúšky 
splnia svo je  poslanie len vtedy, ak 
budú  ž ivým návodom k samostat
n e j  práci študentov v knižniciach, 
archívoch, v laboratóriách, v teréne 
a pod. 

Na tieto základné formy učebno-
výchovne j  práce organicky nadviq-
zala v posledných rokoch činnosť 
študentských vedeckých krúžkov. 
Dnes t u  už  máme pomerne dobré 

skúsenosti vlastné a tiež osvedčený 
vzor tvor ive j  práce sovietskych vy
sokoškolských študentov, ktorí sa 
s veľkým úspechom zúčastňujú  na 
bádateľských prácach svoj ich fa
kúlt, pod vedením katedier a profe
sorov úspešne riešia dielčie vedecké 
a technické problémy hospodárskej  
a ku l túrne j  .výstavby Sovietskeho 
sväzu, zúčastňujú  sa na komplex
ných výskumných expedíciách, pri 
budovaní veľkých stavieb komuniz
m u  a pod. 

Z našich domácich skúsenosti 
môžeme vyzdvihnúť na jmä  úspechy 
ŠVK na Lekárskej  fakulte.  Niektoré 
práce ŠVK na te j to  fakulte boli v y 
soko hodnotené a postupne uverej
ňované v odborných časopisoch. 
Dobré výsledky práce ŠVK na LF 
vytvorili  podmienky k usporiadaniu 
p r v e j  konferencie ŠVK za prítom
nosti hostí skoro zo všetkých lekár
skych fakúlt  v republike. Podobné 
pekné výsledky vykazuje  ŠVK na 
Prírodovedeckej fakulte, k d e  š t u 
denti v rámci vedeckých krúžkov 
vyhotovili 10 prístrojov, ktoré po
trebovali k v ý s k u m n ý m  prácam, 
pripravili 6 publikácií a pod. 

Výsledky práce ŠVK sa vyhodno
tili na celomestskej  konferencii, 
ktorá sa konala z iniciatívy W ČSM 
v Bratislave. Na konferencii sa nie
len dopodrobna rozobrala situácia vo 
ŠVK, ale na základe ich dotera jše j  
činnosti sa vyslovila i nádej,  ž e  v 
budúcom roku sa nám podarí ešte  
väčšmi zintenzívniť prácu študentov 
vo  vedeckých krúžkoch. 

Pravda, tak ako v minulosti, i 
tohto roku sa stretneme ešte s n e 
jednou prekážkou. Vyskytnú sa 
možno námietky, že  časové zaťaže
nie študentov a profesorov j e  také 
veľké, že  zavedenie ŠVK v š iršom 
rozsahu b y  bolo spojené s veľkými  
ťažkosťami. Domnievame sa, že  pri 
starostlivom skúmaní časovej  hos
podárnosti a pri nahradení veľkého 
počtu schôdzok menším počtom 
dobre pripravených kvalitných 
schôdzí, možno objaviť ešte dosť 
časových rezerv pre sústavnú ve-
decko-výskumnú prácu učiteľov i 
poslucháčov. Čas, venovaný te j to  
činnosti, sa mnohonásobne rentu je  
zvýšením odbornej  úrovne a pri
pravenosti mládeže pre veľké  bu
dovateľské úlohy a zároveň i pre  
vytvorenie nových socialistických 
tradícií n a š e j  v y s o k e j  školy. A to 
j e  najčestnejšia povinnosť všetkých 
vysokoškolských pracovníkov, uči
teľov i poslucháčov voči naše j  so
cialistickej vlasti. 

si. Položil hlavu na lavicu a za
driemal. Zobudil ho úder do boku 
a hrmot lavíc. Prestávka. Pretia-

ON POPOLUDNÍ: „Nejdeš na pra
covnú skupinu?" spýtali sa. Pove
dal akúsi výhovorku a vyšiel von. 
Pobral sa do Petržalky. Mal ešte 
dosť času. Napokon nech počká. 
Hodnú chvíľu postál na moste. Pľu-
val do vody. Potom lenivým kro
kom pobral sa dalej. V parku pri 
letohrádku už čakala ona ... 

ON VEČER: Nemal už peniaze. 
Čas sa nekonečne vliekol. Čo robit? 
Po večeri sa vybral na korzo. Vrátil 
sa po jedenástej hodine. 

zamiešal medzi poslucháčov. Nikto 
nič nezbadal. Uľahčení' si vydýchol. 

ON NA PREDNÁŠKACH: Vý
klad ho uspával. „Nuda" pomyslel 

hol sa, pretrel si oči a vyšiel von. 
Od dakoho si požičal cigaretu, od 
iného oheň. Dal sa do rozhovoru s 
kolegom. O tažkom živote študen
ta. Cigareta a rozhovor ho vzpru-
žili. Cez prednášku začal si dopi
sovat S jedným dievčat от. Dohodol 
si schôdzku. Na poludnie. 

ON NA OBED: Nešiel k okienku. 
Sadol si k prvému stolu. Vytiahol 
akýsi román a čítal. Čakal na dup
ľu. Lístky už dávno nemal. Nemá
val ich skoro celý mesiac. 1 takto 
sa dalo vyžiť. 

Ráno na seminár nemal konspekt. 
„Nemohol som, bol som chorý", vy
hovoril sa. 

Čo na to hovoria ONI? 
H. Ptáček + N. KräD. 



Prehľad medzinárodných udalostí 
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Ďalší latinskoamerický režim pa
dol. Po intervencii bánd najatých 
spoločnosťou United Fruit Co. vo 
Fuatunde, po samovražde brazil
ského prezidenta Vargasa, prišiel 
na rad argentínsky Juan Perón. V 
argentínskom prípade nemôže ob
stáť univerzálny argument na odô
vodňovanie vmiešovania sa Severo-
američanov do vnútorných vecí 
iných štátov  — obvinenie z komu
nizmu. Perón bol fašistický dik
tátor, nemilosrdne prenasledujúci 
komunistov. Dopustil sa však s m r 
teľného hriechu, ktorý americký 
imperializmus neodpúšťa — chcel 
viesť v záujme argentínskej  buržo
ázie samostatnejšiu politiku, než to 
dovoľujú severoamerické trusty.  

Zaujímavé j e  i to, že Perón „pa
dol" práve vtedy, keď ozbrojení 
robotníci vyčistili hlavné stredis
ko povstalcov Cordobu. Tí si teraz 
už iste uvedomili, že pod vedením 
buržoázie, ktorá sa zdesila ich ná
stupu viac, než povstalcov, ďaleko 
nedôjdu. 

Teraz už len otázka: dokedy 
eš te  budú vlády štátov latinskej 
Ameriky padať ako a kedy sa to 
len niektorej americkej Company 
zapáči ? To nezávisí ani od toľkých 
hrdinov, ako bol americký veľvy
slanec v Guatemale Puerifoy, ani 
od diktátorov ako boli Vargas  a 
Perón. Závisí to  jedine od toho, 
kedy si  ľudové masy povedia „dosť" 
a vezmú veci do vlastných rúk. 

N E Z A B Ú D A J M E !  
My mladí máme radi Štúra a ob

divujeme jeho dielo. Ctíme si jeho 
plamenný b o j  za veci zdravé, mladé 
a pokrokové, za ideály humanity 
za zlepšenie údelu utýraného slo
venského ľudu a jeho zotročeného 
ducha. A preto — 

Ocitli sme sa — trinásti 
poslucháči FFUK — v Modre. Po
kladali sme si za povinnosť pri t e j 
to príležitosti uvidieť hrob Ľ. Štúra, 
už i preto, že j e  nám blízky z hľa
diska nášho študijného odboru, slo
venčiny. Prešli srne lipami lemova
nou cestičkou k bráne cintorína. 
Tadiaľto teda viedla jeho posledná 
cesta  — myslime si a zastali sme 
pri širokom hrobe, kde, podľa slov 
súdružky z Modry, ležf Štúr. Vravím 
— podľa slov súdružky, lebo na 
hrobe ležia iba tri kamenné pod
s t a v í "  (na ktorých zrejme má stáť 
da jaký  pomník) a na nich sa nedo
čítaš. koho prikrývajú. A tento stav  
trvá. podľa slov tamojších obyvate
ľov, u* skoro dva roky. A predtým 
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Zmena ovzdušia zaškodila 
V systéme Severoatlantického paktu to vážne zaškrípalo. Už a j  

na schôdzach gréckej  vlády sa vážne hovorí o možnosti vystúpenia 
z tohto súručenstva. Dulles musel narýchlo tíšiť rozvedených part
nerov, Turecko a Grécko, len aby sa nenarušilo veľdielo amerického 
štátneho deparmentu — NATO. Tak daleko doviedla otázka budúceho 
štatútu anglickej kolónie Cypru: na j edne j  strane protigrécke pro
gramy v Istambule a Smyrně, a na druhej  — vážne porušenie 
„atlantickej politiky". Najkľudnejší  — ako t o  uz samo meno ho
vorí, sú v t e j t o  otázke Angličania. Ti sa obmedzujú len na vojen
ské potláčanie národnooslobodeneckého hnutia cyperských Grékov. 

Až tam j e  dosah zmiernenia medzinárodného napätia. Či by sa 
boli Gréci opovážili v cyperskej  otázke „postaviť si hlavu" a risko
vať rozchod s atlantickými partnermi v ovzduší, hroziacom v kaž
d e j  chvíli vojnou ? Urobili by to, keby neboli presvedčení, že všetky 
sporné otázky s krajinami socialistického tábora môžu rozriešiť ro
kovaním? Iste nie. Veď diela, ako j e  NATO nie sú vytvorené pre 
také ovzdušie, aké teraz zavládlo. 

0 jednom businesse 
Veľmi dobre sa uzatvára obchod, ked ide na účet niekoho tre

tieho. Takýto druh podnikania môže mat rôzne mená. Niekedy ho 
nazvú podvod, inokedy zas dobrý „kšeft". Ked však podobnú trans
akciu uzavrú dve kapitalistické veľmoci, a ked sa o nich jedná na 
vysokých diplomatických miestach, môže to dostať aj také meno, 
ako „gentlemanská dohoda". Tak tomu bolo aj na Valnom zhromaž
dení OSN. Veľká Británia za to, že USA ju podporili pri zamietnutí 
gréckej žiadosti o prerokovaní cyperskej otázky, pomohla mu odložit 
obnovenie zákonných práv ČĽR v OSN o další rok. Réžia, spojená 
s obchodom, bola zdanlivo minimálna: jedine ťažkosti s predstieraním 
úplnej spravodlivosti veci pred vlastným ľudom, prípadne pred svo
jimi spojencami. O to sa už mala postarat tlač a diplomati. A že 
pri tom boli poškodené zeme ako Čína a Grécko, to sa ich nemôže 
týkať; niet predsa businessu, aby niekto nedoplatil. 

Stála sa však menšia chyba vo výpočtoch. Je totiž pochybné, 
či oná réžia bude naozaj minimálna, najmä po tom, ako sa zpráva 
o „gentlemanskej dohode" dostala tam, kam si to zmluvní partneri 
neželali — na „svetlo božie". Peter Fridner 

to bolo v r a j  eš te  horšie. Tri kamen
né podstavce, okolo ktorých — na 
rozdiel od okolitých hrobov, poras-
tených kvetmi a upravených — 
bujnie zväčša burina. V mysli sa ti 
to nijako nechce zlúčiť s pripravo
vanými spomienkovými slávnosťami 
stého výročia Štúrovej smrti. 

A podobná situácia, ba ešte  hor
šia, j e  v Nových Zámkoch, kde pod 
starou kaplnkou na mieste niek
dajšieho cintorína, teraz neuprave
ného námestia, „odpočíva Anton 
Bernolák,. . .  večná a slávna mu 
pamäť v národe" — ako sa dozvie
me z mramorovej dosky na stene 
kaplnky, do ktore j  sa ani dostať ne
dalo. (Stará babka, ktorá ju opat
ru je,  stratila kľúč na púti v Šaští-
ne I). 

Povšimnú si zainteresovaní neve
s e l e j  skutočnosti, nad ktorou sme 
stáli my — trinásti poslucháči uni
verzity s otázkou v mysliach? 

J. M a j e r n i k  

V živote človeku sa častokrát 
dejú veci, na ktoré by si niekedy 
ani v najsmelších plánoch nepo
myslel. Prichádzajú tak zrazu a 
nečakane, že v prvej chvíli ani ne
vie, či im uveriť alebo nie. 

My, členovia Lúčnice sme spo
čiatku taktiež ani zdaleka nechceli 
uveriť prísľubu, že ideme na dvad-
saťsedemdenný zájazd d'> So
vietskeho sväzu. Veil túžba ísť ta 
už dlhé roky kOčila v našich srd

ciach. Predtým túž
ba, teraz skutoč
nosť. Nadišiel čas 
očakávaného od
chodu. Zvedavosť 
spôsobovala vzru
šenie, a to sa me
nilo v nadšenie. 
Rástlo a zväčšova
lo sa, ked sa pred 
našimi zrakmi mi
hali úrodné polia 
Ukrajiny, zelené pá
sy hájikov pred 
Moskvou. Mátuška 
Moskva nás priví
tala kyticami kve
tov, ktorými nás 
zahrnuli sov. pria
telia a zvlášť s. 

Tomskij (choreograf bratislavského 
predstavenia Glierovho Červeného 
maku). Ked sme sa s nim pred 
rokom lúčili v Bratislave, jeho po
zdravu „Dosvidanja v Maskve" sme 
neverili — a teraz sa stretávame 
na moskovskom nástupišti. 

Nadišiel deň nášho prvého vy-
, stúpenia. Krásny park kultúry a 

oddychu M. Gorkého sa v tej chví
li zaplnil množstvom ľudí, ktorí sa 
prišli pozrieť na naše vystúpenie. 

„Bude tréma?" Táto myšlienka 
znepokojovala všetkých — i tých 
veteránov, ktorí už zažili nejedno 
veľké vystúpenie. 

Čas pokročil, nedávajúc možnosť 
nad ale j tŕpnuť. Bolo treba začí
nať. Už prvé tóny „Zdravice so
vietskemu ľudu" — pretrhli neve
selé myšlienky, zahnali trému — a 
opäť sme sa cítili vo svojej koži, 
pretože v hľadisku nám tlieskali 
priatelia, stovky, tisícky priateľov. 

V dalších číslach sme si už boli 
istí, Moskovčanov sme ako sa vra
ví — chytili za srdcia, a oni nás za 
to odmeňovali ako sa len dalo. Na
še Vystúpenie sledovali státisíce 
sovietskych občanov pri televíz
nych prijímačoch i rádiách, ktoré 
obdivovali krásu nášho ľudového 
umenia. 

Moskva sama zapôsobila na nás 
hlbokým dojmom, najmä Kremľ, 
Červené námestie s mauzóleom i 
mohutné budovy Lomonosovovej 
univerzity. Avšak orloj na Spas-

' skej veži odbil hodinu nášho od -
chodu. O tom, že sme sa len ne-' 
radi lúčili, nemusím ani vravieť. 
Ostali len spomienky, milé, krás
ne, ale i sentimentálne, ako prvé 
listy, padajúce k zemi nezmeniteľ
ným behom osudu. S. D ú ž e k 
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i 0 ASTRONOMI! üAeMoth я W .  

Vstrofiómia sa '«J nepamäti nazývala vedou kráľovskou. Nie azda pre kráľovské prí jmy svo
ji,  h oddaných služobníkov, oveľa skôr pre svoje  výnimoJné postavenie. Ako prvá dokázala 
exakin- formulovat svoje  principy a dosiah'.a výnimočnej presnosti a spoľahlivosti vo svejich 
dedukciách a pred javediach. Tiež predmet j e j  skúmania — hviezdy, ich pohyb a vlastnosti, 

ležiac mimo dosah ludsk\ih /dani .i úmyslov, prispieval nemalou mierou k vznešenosti astronómie. A v nepo 
slednom rade a j  vlt-ra v astrológiu, v možnost předvídat budúcnosť z hviezd, zabezpečovali kedysi astronómii pod
poru mocných tohto sveta Ani na /ас latku novoveku, kedy rozvoj ostatných prírodných vied odstránil falošnú 
pozlátku astro'.ógu'. nestratila astronómia ni. zo svojho prvenstva. Naopak, súc zbavená prítaže astrologických 
výmyslov, stala s *  naJurodn.-išou dom ?n ;u popredných fyz kov a matematikov, ktorí si tu mohli overovať svoje  
objavy a teórie vefkolepvm spôsobom Л/ technicke aplikácie prírodných zákonov, viac užitočné a zrozumiteľné 
najširšiemu okruhu / jujemco*.  /aculi ju  /Jlienovat. /.a dnešného stavu j e  tažko povedať, ktorá veda j e  na prvom 
mieste; myslím dofcon /«• hy b o n  m-ro/umné nejakým spôsobom určovať poradie vied. Rovnako nesprávne 
by však bolo niektoré / disciplín mlčky prehliadať a odsunovat do pozadi i. Napriek tomu však s takýmito- po 

kusmi sa niekedy stretávame. 

Hospodárske podmienky a spo
ločenské záujmy, ktoré z nich vy
plývali, neboli pre rozvoj astrono
mi? na Slovensku v minulosti ni
jako priaznivé. Až v posledných 
desaťročiach sa  pomery nr.nia, SI )-
vensko si vybudovali svoju hvez
dáreň na Skalnatom plesá v Tať-
rách, observatórium, ktoré svojou 
vysokou polohou, veľkým príslro 
jom a ďalšími vlastnosťami j e  pred
určené na to, aby sa  stalo ústa
vom nielen európskej, ale odvažu
jeme sa  tvrdiť, a j  svetovej  úrovne. 
Ako pracovisko Slovenskej akadé
mie vied má najlepšie zaistenú 
svoju budúcnosť. Záleží len na tom, 
aby ďalšie vybavovanie observató
ria držalo tempo s požiadavkami 
modernej astronómie, a aby za pra
covníkov tohto ústavu boli vybe
raní ľudia najlepších kvalít. 

A tým sa dostávame k najpálči
vejšiemu problému, totiž k otázke 
astronóma-človeka, prípadne k pro
blému kádrov na takomto ústave. 
Štúdium astronómie nie j e  ľahké. 
Vyžaduje sa súčasne kvalifikácia 
dobrého matematika i fyzika. Vy
žaduje sa ďale j  trvalý záujem a 
húževnatosť; astronóm s a  nesmie 
báť namáhavých nočných pozoro
vaní, musí si vidieť zostaviť nie 
jeden program, ale, niekoľko diverz
ných programov, vzhľadom na ne-
vyspvtateľnosť počasia, ktoré jeno 
observatórske možnosti obmedzuje, 
a špeciálne v prípade vysokohor
ského observatória, ako j e  práve na 
Skalnatom plese, vyžaduje sa tiež 
výborná telesní kondřcia a schopnost 
znášať tamojšie prostredie telesn • 
i duševne. Je  iba východiskom 
z núdze, ak sa  navrhuje, aby hvez 
dár na svoje  pracovisko dochádzal. 
Hvezdár tu musí žiť ako vojak v pi 
v e j  línii. Zaiste to nevydrží po celý 
život a nakoniec sa musí uchýliť 
na nejaké iné, menej  exponované 
pracovisko. 

Ak tieto a ešte mnohé iné ťaž
kosti uváži neastronóm, považuje 
ich spravidla za tak леогекопаteľ
né, že j e  ochotný veriť, že ťažko 
sa nájde nadšenec, ktorý by sa 
chcel, stať astronómom. Ale skutoč
nosť vyzerá ináč. Na Komenského 
univerzite v Bratislave je  toľko zá
ujemcov, že Vám až srdce zaplesá. 
To nie j e  len nový slovenský do
rast,  ale to j e  dokonca prvý sloven
ský  dorast v tomto odbore vednej  
činnosti a možno len dúfať, že prí
slušní činitelia v budúcnosti preja
via omnoho väčšie pochopenie pre 
jeho potreby, ako tomu bolo do
siaľ. Veď napr. Bratislava, hlavné 
mesto Slovenska, nemá ani malú 
hvezdáreň, hoci v českých zemiach 
ich j e  viac ako dva tucty!  Naproti 
tomu treba s vďakou kvitovať po
rozumenie Ministerstva vysokých 
škôl, ktoré pre univerzitu v Bratis
lave uvo'nilo prednášateľa a snaží 
s a  o vybudovanie dobrého astrono
mického ústavu. 

Aké sú možnosti umiestenia pre 
absolventa astronómie? 

V porovnaní s ostatnými odbormi 
sú tieto možnosti obmedzené dvoma 
skutočnosťami: po prvé počtom 
pracovísk a po druhé počtom po
žadovaných praco.nikov. Na Sloven
sku ako pracovisku prichádza do 
úvahy Astronomický ústav univer
zity a Astronomické observatórium 
SAV Na prvom z nich sa vyžadujú 
viac znalosti teoretické a pedago
gické schopnosti, na druhom zase 
väčší sklon k observatórskej  čin
nosti. Obidva tieto typy pracovní
kov sa u nás vyskytujú.  Okrem to
ho sa  vyskytuje  i typ zmiešaný, 
schopný, rovnako úspešne vykoná
vať obidva druhy te j to  činnosti. 
Pokiaľ však ide o počet miest, j e  
situácia menej priaznivá. Zatiaľ čo 
v iných odboroch sa požadujú de
siatky pracovníkov ročne, postačí 
našej  astronómii jeden, najviac ak 
dvaja absolventi ročne zo všetkých 

univerzít v celej  republike. Toto 
číslo j e  celkom reálne a v dohľad
n e j  dobe sa nedá očakávať nijaká 
zmena. Vzhľadom na to sa  niektorí 
činitelia snažili uskutočniť plán, 
podľa ktorého by v r a j  hospodár
s k y  bolo najvýhodnejšie koncentro
vať štúdium astronómie v ČSR na 
jedinú univerzitu. Kritický rozbor 
však ukazuje nesprávnosť tejto' my
šlienky. Nie j e  možné degradovať 
ostatné univerzity okliešťovaním1 

disciplín, ktoré sú na nich predná
šané, ani nie j e  možné „vyučiť" 
astronóma z prideleného posluchá
ča. Najlepší astronóm vyrastie len 
v si lnej  konkurencii, ktorá vznikn; 
vtedy, ak je viac uchádzačov ako 
miest. Na druhej strane by však 
nebolo správne nepostarať sa 
o jeho slabších partnerov. Preto sa 
zdá byť najvýhodnejším riešením 
kombinovať štúdium astronómie 
s niektorým iným predmetom (naj
lepšie pedagogického smeru), aby 
v krajnom prípade, a k  absolvent 
nemôže byť prijatý na astronomic
k é  praco.isko, jeho existencia bola 
zaistená inde. Okrem toho osnovy, 
zavádzajúce astronómiu na 11-ro-
čsnky vyžadujú, aby a j  pedagógovia 
navštevovali prednášky z astronó
mie. 

Nŕsmieme zabúdať, že štúdium 
sa môže len vtedy plne rozvíjať, 
ak majú poslucháči možnosť bez
prostredného styku s objektom 
svojho štúdia, t. j .  v našom prípa
de možnosť práce na astronomic
kom observatóriu už počas štúdia 
Z toho potom jednoznačne plynie 
potreba univerzitnej hvezdárne v 
Bratislave, požiadavka to životne 
dôležitá, ktore j  uskutočnenie od
kládat by doslova znamenalo sa
botovať všetku našu úprimnú sna
hu o zlepšenie a zdokonalenie 
štúdia. 

Dr. í.'áviš Bochníček, 
Astronom, ústav Komenského 
univerzty, Bratislava. 

LITERÁRNA SÚŤAŽ. V snahe umožniť študentom predstupovať so svojimi literárnymi výtvormi pred 
kritickú verejnosť, zriadili sme súťaž o najlepšiu poviedku a novelu. Prispieť do nej môže každý. Prvé hod
notenie robí redakcia výberom pre uverejnenie. O víťazovi, ktorý bude knižne odmenený, rozhodnú hlasy 
čitateľov. Prijímame poviedky a novely menšieho rozsahu s rôznou tématikou. Súťaž potrvá do konca šk. 
roku. 

V tomto čísle pre nezodpovedajúcu úroveň, alebo závadný obsah, sme z Q poviedok nemohli uverejniť ani 
jednu. Redakcia. 



R V O ^ O Č M K O M  
Nemárniť zbytočne čas! 

Jedným z najúspornejš ích a m o ž n o  i naj lepších postupov pri  štúdiu 
j e  — už za prednášky vychmatnúť z prednášanej  látky najdôležitejš ie  
orientačné body a poznamenávať si ich na záložku zošitu. Toto označo
vanie môžme robiť vo  forme hesiel, ťri  konspektovaní sa potom v y 
známe v o  svoj ich poznámkach omnoho lepšie. 

A k  j e  potrebne pracovať s literatúrou, na to sa  nedá vymyslieť 
žiadny „zlepšovák", ale j e  t reba  vyhladať si potrebnú stať a pre
študovať ju.  Avšak zháňanie knižného materiálu si môžeme uľahčiť, 
ked poznáme pramene. A m n o h o  našich poslucháčov si ani neuve
domuje,  že na každej  fakulte existuje  knižnica katedry marxizmu-
leninizmu, kde si možno bezpl atne vypožičať hľadanú literatúru, hoci 
i na celý rok. Na prírodovedeckej  fakulte mame tiež knižnicu CSM, 
ktorú vsak využíva len ve lmi  málo poslucháčov. Je v ich záujme,  
aby šetrili s v o j  čas a miesto zdĺhavých obchôdzok po ostatných 
vere jných  knižniciach využili „domáce zdroje". Milan Verosta 

A k o  sa pripravovať na seminár 
Vo všetkých ročníkoch a na všet

kých fakultách UK sa študenti kaž
dý týždeň pripravujú na semináre 
marxizmu-leninizmu. Väčšina z nich 
má už s v o j  vyskúšaný štýl  práce, 
ktorý sa  im osvedčil, ale niektorí 
sa stale pripravujú nedostatočne. 
S .  edčia o tom i stále s a  opakujúce 
p.ípady neúspechov u záverečných 
skúšok. Študenti nie sú často schop
ní zladiť svoje  znalosti z dejín KSČ, 
KSSS, politickej ekonómie a filozo
fie. nevedia zo svojich znalostí vy
tvořit harmonický celok. 

Cesta k úspechu vedie cez pocti
vú prácu od prvého semestra. Nad 
knihou treba rozmýšľať. Dôkladní, 
príprava na semináre j e  najdôležitej
šia. Preto vedieme študentov k poc
tivému konspektovaniu literatúry, 
ku konspektovaniu. ktoré j e  spoje
né s rozmýšľaním. Zbytočne stráca 
čas študent, ktorý opisovaním z 
knihy vytvára knihu novú a rovna
ko nezmyselné j e  i opisovanie kon-
spektov od priateľov. Ani v prvom, 
ani v druhom prípade študentovi 
neutkvie nič v pamäti. Treba pamir 
tať a j  na trvanlivosť konspektov. 
Musí vydržať nielen do záverečnej 
skúšky, ale a j  ďalej.  Veď to, čo v 
škole študenti naštudujú, budú po
trebovať vo s v o j e j  práci, či už po
litickej, alebo praktickej. Keď s i  ne
vie študent s konspektovaní m rady, 
asistent mu poradí a pomôže. 

Na každý seminár by mal študent 
prísť so zoznamom otázok, ktorým 
pri konspektovaní nerozumel. Tieto 
má potom klásť referentovi. Je za
rážajúce, že väčšine študentov j e  
na seminároch všetko jasné a až u 
skúšok zistia, že nevedia vysvetliť. 
ČO j e  to demokracia, oportunizmus, 
marxizmus "1 eninizmus, že nie sú 
schopní prísť na názov jedinej  zá
konitosti vo vývoji  spoločnosti. 

Veľkou chybou poslucháčov je, že 
mnohí nesledujú v tlači súčasnú po
litiku strany, že sa venujú iba po-

Podľa mňa . . . 
pre vypracovanie prehľadného kon
spektu neexistuje, nazdávam sa, 
žiadny špeciálny recept, ktorý by 
vyhovel každému študentovi. Kon
spekt j e  vecou slúžiacou predovšet
kým potrebe toho-ktorého študenta 
a práve preto jeho vyhotovovanie jo 
individuálne rozdielne. I tak vsak 

možno určiť niekoľkfl všeobecných 
zásad konspektovania. Konspekt 
treba vypracovať účelne, pre potre
by vlastného štúdia a záujmov. 
Musí byť prehľadný, nemožno sa 
však uspokojovať s mechanickým 
vypisovaním viet z konspektovanej 
literatúry. Treba sa  zameriavať na 
hlavné otázky, vyberať podstatné a 
zároveň si poznačiť vlastné stano
visko, vlastný úsudok a najmä všet
ky  nejasnosti, ktoré sa  vyriešia na 
seminári alebo konzultováním. Tak
to preštudovaná a skonspí ktovaná 
látka pomôže pri ďalšom štúdiu, v 
prípade na skúšky a bude stálou 
pomôckou i neskôr, v praktickom 
živote. 

Robenie seminárnych prác j e  ve
cou špeciálnejšou a žiada sa od n e j  
širšie debatovať i na stránkach toh
to časopisu. Nesmieme zabúdať, že 
len dobrá seminárna práca j e  pro
striedkom, ktorý podstatne rozširu
je  naše vedomosti v danom odbore, 
pripravuje nás samostatne odborne 
myslieť a pracovať, zaujímať stano
viská a hodnotiť najrozmanitejšie 
fakty. A preto seminárka vyžaduje 
• ieľavedomú, serióznu prácu, ktorá 
nesmie byť vecou niekoľkých dni — 

V. P I e v z a 

slednej stránke novín a viac, možno 
i pre nával práce, nesledujú. Mai" 
xizmus-leninizmus j e  predsa živé 
učenie a komunistické strany vo 
všetkých krajinách sa ním neustále 
riadia. Preto sa dá marxizmus-leni" 
nizmus študovať nielen na minulých 
dejinách strany, ale a j  na j e j  sú
časnej  politike. Študent napríklad 
vie všeličo o industrializácii v SSSR, 
ale láme si hlavu nad dosahom in
dustrializácie u nás, o našich stav
bách socializmu nevie nič. Učí sa 
o socialistickom súťažení v SSSH, 
ale o súčasnom súťažení u nás ne
má predstavu. Vie kritizovat nacio
nalizmus Gruzíncov, alebo s t a r e j  
sociálnej demokracie, ale o dneš
ných prejavoch nacionalizmu u nás 
nemá konkrétnu predstavu. A pri 
pravidelnom čítaní tlače j e  možne 
tieto nedostatky odstrániť a disku
sie podstatne oživiť. 

Najviac trvalých vedomostí si štu
denti odnesú z takého seminára, na 
ktorom sa stretnú študenti s proti
chodnými názormi, alebo kde s j  
študenti učia na chybách Treba do
nútiť referenta, aby to, čo hlása, 
obhajoval a aby vedel presvedčiť a j  
druhých. Keď sa napríklad vedúci 
seminára postaví do opozície, dobre 
sa  ukáže, kto a ako študoval. 

K dobrému priebehu i výsledkom 
práce na seminári patri a j  celkový 
poriadok, pravidelná dochádzka. To 
študenti často nechápu, najmä v 
niektorých seminároch na Filozofic
k e j  fakulte. Mali by s a  presvedčiť 
v 3. ročníku na prírodných vedách, 
v krúžku matematikov, ako sa  riad
na dochádzka vypláca. 

Na zlepšenie štúdiá marxizmu-
leninizmu by bolo treba využit! i 
stránok tohto časopisu a vo forme 
konzultácií odpovedať na závažné 
otázky, na ktoré by s a  sústredil zá
ujem všetkých poslucháčov. 

V. B e r k a  

List s plnou adresou 
Iste vám bude divné, že  prichá

dzam navonok zdanlivo s malicher
nosťou, so súkromnou „duševnou" 
záležitosťou. Možno sa však nájdu 
niekoľkí, ktorí ma pochopia. Písať 
tento list ma prinútilo moje naj
novšie sklamanie sa v blízkej oso
be. Stratil som totiž priateľa, s 
ktorým som po tri roky trávil voľ
né chvíle, pripravoval sa na skúš
ky a radoval sa zo spoločných 
úspechov. Obľúbil som si ho vari 
pre jeho zádumčivosť, v počiatkoch 
nenápadnosť a usilovnosť v štúdiu. 
V prvých dvoch ročníkoch som mu 
slepo dôveroval. Myslel som si, že 
nik nemôže mat lepšieho priateľa, 
akým mi je on. V treťom roku som 
však vycítil, že i ked pri štúdiu 
odborných predmetov máme zhodné 
názory, v mnohom ostatnom sa 
predsa čím dalej tým viac líšime. 
Nachádzal stále väčšiu záľubu v 
navštevovaní večerných zábavných 
podnikov, začínal sa častejšie haš
teřit s ostatnými. Vyhľadával „uče
né" rozhovory, na ktoré sa vopred 
pripravoval, aby mohol vyniknúť. 
Prejavoval nespokojnosť so všet
kým, čo sa na fakulte dialo. Všímal 
si toho iba povrchne a zdôveroval 
sa so svojimi myšlienkami iba úz
kemu krúžku ľudí na izbe. Vytýkal 
som mu nesprávnosť takého cho
vania. Uznával mi, no vTdel som, 
že sa ma nikdy nesnaží pochopiť. 
To naštrbilo naše priateľstvo. Za 
tento rok som zbadal, ako sa jeden 
od druhého vzďaľujeme. Po práz
dninách sme sa chladnejšie zvítali 
a boli jeden k druhému odměra-
nejší. Napokon prišlo medzi nami 
ku zvade, v ktorej sa mi snažil 
servírovať idealistické absurdnosti. 
Vysvitlo, že počas celých dvoch ro
kov sa skrýval za naučenými frá
zami zo štúdia marxizmu, i> tt 
nemyslel vážne. V hádke sa uká
zala jeho, doteraz pred" mnou skrý
vaná, dvojtvárnosť. Obaril s i na 
mňa s takými slovami, ktoré som 
predtým nikdy od nehu nepočul. 
Na vysokej škole sa vraj netrápi 
nadarmo. Má svoje plány. Nebudr 
však taký, akého z neľ chcú mat 
ostatní. Za takýchto okolnosti sme 
sa rozišli. Od toho času si vyhýba
me. Týmto listom sa txifTt лбсЛгртп 
vyžalovať na bývalého kamaráta — 
možno som bol aj ja k nemu ne
spravodlivý. Píšem ho preto. /«*'"> 
sa mi zdá, že podobných ľudt je 
medzi nami viacej. Vidím zároveň, 
že zo strany sväzáckej organizácie 
a pedagógov sa im venuje malá 
pozornosť. Tu nejde len o sklama
nie. Ide o človeka samotného. Tu 
je potrebný zásah, výchova. Odha
liť jeho pokrytectvo, zakiaľ je čas, 
pomôcť mu. Nelutovat i ostrejšie 
výchovné prostriedky. To je môj 
názor. Neviem, aký budú mat os
tatní. Problém by si záslúžil viac 
pozornosti. Br. R. LFUK 
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OKOLO 
Ach, ruka spravodlivá! 

Na Lekárskej fakulte od za
loženia Sväzu mládeže pracoval 
platený tajomník fakultnej  or
ganizácie ČSM. Plateného t a 
jomníka si  vyžadovali predo
všetkým dve okolnosti: jednak 
veľký počet členov organizácie 
(toho času 1300) a jednak veľ
ké časové zaťaženie posluchá
čov medicíny, dnes všeobecne 
uznávané. 

Podľa novej  systemizácie zá
kladné organizácie nemôžu mať 
plateného tajomníka, vysoko
školské výbory však áno. Na 
základe t e j t o  zmeny prechádza 
naša tajomníčka na vysoko
školský výbor ČSM Pedagogic
k e j  fakulty, ktorá má menej  
poslucháčov a j e  tam podstatne 
menšie študijné zaťaženie ako 
na našej  fakulte. Pritom na Le
kárske j  fakulte  KU v Prahe 
platený tajomník zostáva. 

Novú systemizáciu miest plá

noval KV ČSM. Pred j e j  usku
točnením pravdepodobne nebol 
dôkladnejšie informovaný o po
meroch na jednotlivých fakul
tách a ani sa nesnažil podmien
ky  na fakultách poznať, alebo 
poradiť sa s fakultnými výbor
mi ČSM. 

Krajský výbor pri systemizácii 
dodržal síce presne stanovené 
smernice, ale podľa nášho ná
zoru by bolo správnejšie, keby 
sa bol predtým zoznámil s pod
mienkami práce v organizáciách, 
ktorých sa systemizácia dotý
ka. Potom by asi nebolo došlo 
k slepému dodržiavaniu predpi
sov a k prekladaniu tajomníka 
z väčšej  organizácie s ťažšími 
podmienkami na menšiu lan 
preto, že jedna j e  základná or
ganizácia a druhá sa volá v y 
sokoškolský výbor. 

FV ČSM, Lek. fakulta UK 

Právnici si lážovali  

Neveríte? Spýtajte sa na fakultnom výbore ČSM súdruha 
Kordíka. On nás informoval, že 30 učiteľov a poslucháčov po
mohlo v minulých týždňoch svojmu patronátnemu JRD v Devín
skej Novej Vsi zabezpečovať krmoviny na zimu. Každý z nich 
odpracoval vyše 7 hodín. Vzájomná spolupráca medzi Právnickou 
fakultou a družstevníkmi v Dev. Novej Vsi, ktorá začala týmto 
činom, bude pokračovať i na úseku kultúrnom. 

Podozrivé exper imenty  

Menej zbytočného schôdzkovania, viacej užitočnej činnosti... 
Túto noiú metódu práce „skúšajú" vo fakultnom výbore ČSM na 
Prírodovedeckej fakulte. Nechcú zbytočne schôdzkovať, preto sa 
neschádzajú (za september 1 raz). Chceli by lepšie pracovať — 
nemôžu. Rozhodli sa asi počkať na člena vysokoškolského výboru, 
ktorý im príde oznámiť, že zo septembrových úloh nesplnili 
takmer nič. 

Sú to  mi l ióny 

Jeden z nás by sa  mohol stravovať vyše  3660 školských rokov, 
keby dostal na ruku celkové minuloročné štipendium poslucháčov 
na UK. Predstavuje sumu 7,466.493 Kčs (i s prospechovou pré-

V i e m e  o t o m ?  

Vo vysokoškolskom umeleckom súbore, ktorý sa zúčastnil na 
Festivale vo Varšave, spieva, hrá a tancuje 24 študentov z Uni
verzity . 

Pozdrav d o  Košíc 

Fakulta všeobecného lekárstva Univerzity Komenského v Košiciach 
usporiada v dňoch 13. a 14. okt óbra 1955 prvú vedeckú konferenciu. 
„Naša univerzita" pozdravuje jej účastníkov a blahoželá za dosiahnuté 
výsledky vo vedeckej práci. 

V omládnutej  Univerzitnej knižnici 
Moderná čitáreň ж »  Zvýšiť zát i j em z FFUK 

. . . 

Tridsaťšesť rokov bola Univerzit
ná knižnica zakliata do starých mú
rov Klarisea, odkiaľ v týchto dňoch 
po drevenom provizórnom moste sa  
presťahovala do svojho nového útul
ku na Michalskej ulici. Nikdy ne
mali pracovníci Univerzitnej knižni
ce radostnejšiu prácu, ako bolo 
práve toto sťahovanie. Robili s chu
ťou, usilovne, aby zavčasu pripra

vili všetkým čitateľom nové pro
stredie, v ktorom by sa  im dobre 
študovalo a pracovalo. 

Študentov a učiteľov tu čaká no
vá, modetná čitáreň s 90 miestami. 
V príručnej knižnici nájdu najpo
trebnejšie študi jné pomôcky zo 
všetkých vedeckých odborov. V ča
sopiseckej čitárni bude vyložené 
mnoho časopisov, ktoré knižnica 

obstaráva zo všetkých kútov sveta.  
Učitelia na vysokých školách budú 
mat pripravenú sambstatnú čitáreň, 
tiež vybavenú potrebnou literatú
rou. Čitateľské katalógy, umiestená 
v svet le j  miestnosti, s ú  pripravene 
pomôcť každému záujemcovi. A v 
novej požičovni sa  snažia pracovníci 
styku s čitateľom znížiť čas na vy
bavenie pôžičiek na minimum. 

Treba, aby si  čitatelia v prípa
doch, kde  si nevedia rady, na jmä 
v zložitejších otázkach vyžiadali ra
du od konzultantskej služby v ka
talógoch, ktorá veľmi vďačne pora
dí každému záujemcovi. Okrem to
ho v knižnici pracuje veľa odborní
kov z rôznych — najmä spoločen
skovedných odborov — ktorí, keď 
ich požiadate, radi poradia riešiť 
vaše problémy. 

Toto všetko nepôjde spočiatku 
hladko a bez ťažkostí. Pracovníci 
UK budú potrebovať zo strany či
tateľov a študentov veľa pomoci a 
kritických pripomienok. Spoločnými 
silami práca pôjde ľahšie k prospe
chu všetkých nás. 

Veríme, že záujemci o knižničné 
služby ná jdu k omládnutej knižnici 
nový pomer. A najmä študenti. 
Mnohých treba učiť k šetrnejšiemu 
zaobchádzaniu so socialistickým 
vlastníctvom. Treba, aby sme mali 
všetci na pamäti, že každú knihu, 
ktorú si požičiame, chce čítať a j  
iný Preto skoncovať so škrtaním a 
iným poškodzovaním kňíh, mať väč
šiu disciplinovanosť pri zachovávaní 
knižničných poriadkov, najmä pri 
vracaní vypožičaných kníh. Kniha, 
vrátená načas, poslúži zase inému 
záujemcovi. 

Napokon knižnica uvíta hojnejšiu 
účasť a väčší záujem o j e j  fondy zo 
strany poslucháčov Filozofickej f a 
kulty UK. Doterajší prieskum uká
zal, že pomerne malé percento vý
požičiek j e  od j e j  študentov. A my 
sme t u  — vzhľadom na špeciálne 
zameranie knižnice — v prvom ra
de pre nich. 

Pavol O c h o d n i c k ý ,  
Univerzitná knižnica 
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ДОП/ЩТТУ 
AKO SME HRALI V BULHARSKU 

Gustávom Herrmannom 
Nielen kra j ina  ruží, ale i k r a j i n a  basketbalu  — chýbal  n á m  d v o j m e t r o v ý  p ivotman  — na 
Bulharsko nezabudneme — vyriešiť prob lém organizácie voľného času  vysokoškolákov!  

Minulý týždeň sa  vrátili z Bulharska basketbalisti DŠO Slávia Brati
slava, ktorí počas 14-denného zá jazdu  po Bulharsku zohrali celkom 5 zá
pasov, z ktorých vyhrali 3. Naši redaktori hneď po návrate navštívili tré
nera mužstva majstra  športu Gustáva Herrmanna a položili mu nasledovné 
otázky: 

Ako s te  spokojní s výsledkami 
vašich zápasov v Bulharsku? 

Ako viete z tlače, s vybraným 
mužstvom Akademika sme prehrali 
65:63 (32:27). Toto vysokoškolské 
mužstvo j e  vlastne šťukou bulhar
ského basketbalu, hráči majú  vý
bornú techniku i streľbu. Bol to 
tretí deň zájazdu, kedy sa  naša 
únava prejavila najviac. 

19. 9. sme hrali s Akademikom 
Plovdiv s výsledkom 71:46 (38:31) 
pre nás. Bol to vlastne najdôležitej
ší zápas, lebo Akademik bol naším 
hostiteľom. Podľa mienky domácich 
zahral slabo, pretože družstvo j e  
ináč jedným z najlepších celkov, 
vyhralo pohár a v turnaji  sa  umies-
tilo hneď za Udarnikom. 

0 štyri  dni nato sme druhý raz 
prehrali s Lokomotívou Sofia 68:83 
(46:40). I keď sme  v polčase viedli, 
prejavil sa tu nedostatok kondici'; 
a nevydržali sme so silami. Len za 
poslednú minútu sme  dostali 10 bo
dov. Veľmi nám chýbal vysoký pi
votman, takže sme nemali „proti
váhu" proti dvojmetrovému T o ru
skému. Sám Tomský nám dal 38 
bodov. 

23. 9. sme tesne zvíťazili nad Aka
demikom Sofia 60:59 (24:18). Výsle
dok upravili oza j  v poslednej sekun
de, keď premenili dva trestné hody. 
Hra bola vyrovnaná a Bulhari j u  
nazvali „hrou rozumu". 

Posledný zápas s Akademikom 
Stalino bol skôr propagačného cha
rakteru. Zvíťazili sme hladko 65:51 
(32:27). 

Ako hodnotíte športové výkony 
našich reprezentantov? 
1 keď družstvo ako celok nebolo 

dosiaľ v zahraničí, nezdalo sa, že by  

mu chýbala rutina. Je  to dobrý ko
llektiv a hneď od začiatku sa vytvo
rila nálada, ktorá nepripúšťala tré
mu. Bulhari nám predviedli veľmi 
dobrú individuálnu útočnú techniku, 
bojovnosť a originálne finty, u na
šich zas obdivovali ukáznenosť a 
hoci rýchle, predsa kolektívne pro
tiútoky. Potrebovali by sme takých 
dobrých súperov častejšie. 

Čo súdite o úrovni bulharského 
basketbalu? 
Basketbal j e  v Bulharsku a naj

mä medzi vysokoškolákmi bez nad 
sádzky najpopulárnejším športom. 
Z neobyčajne š irokej  základne hrá
čov vyrastá  mnoho odborných cel
kov. Hoci Bulharsko j e  hospodár
sky  chudobnejšie, ako naša republi
ka, na šport sa tam hodne „potrpí" 
a svojimi materiálnymi možnosťami 
nás bulharskí basketbalisti ďaleko 
predbehujú. 

Aké sú vaše „mimošportové" doj
my z Bulharska1? 
Medzi naše na jkra j š ie  zážitky 

patrí návšteva vysokohorských kú
peľov Bobrovec v pohorí Rila. V 
Staline sme sa  vykúpali v mori. Veľ
kolepý dojem na nás zanechal plov
divský veľtrh a páčil sa  nám i pro
gram sofi jského cirkusu. Niektorí 
z nás videli stretnutie CDNA—ÜDA 
a v Plovdive s m e  navštívili box Var
šava—Plovdiv. 

Aké máte  — ako tréner Slávie — 
perspektívy do budúcnosti? ' 
Hráčsky materiál j e  u nás dobrý, 

cvičitelia by sa tiež našli, ale mys
lím, že nejaké zvlášť vynikajúce vý
sledky sa  nedajú dosiahnuť pre ne
dostatok materiálnych predpokladov 

a najmä pre nevhodnú organizáciu 
voľného času u vysokoškolákov. Го 
je problém, ktorý by si zaslúžil v y 
riešenie. 

No a na záver by som chcel po
vedať, že zájazd bol skutpčne sil
ným zážitkom pre každého jednot
livca, prispel k zvýšeniu naše j  úrov
ne a ďakujem všetkým, ktorí sa on 
zaslúžili. 

/ Bravó Veselský! 
Kto videl posledné medzištátne 

tahkoatletické stretnutie ČSR—Ma
ďarsko, bol istotne nadchnutý vý
konmi našich i madarských naj
lepších atlétov. Vyše 30.000 divá
kov nadšene tlieskalo nášmu naj
lepšiemu šprintérovi Janečkovi a 
štadiónom to priam burácalo, ked 
šlo o vitazstvo našich. Cenné body 
pre Československo a skvelé víťaz
stvo v tomto stretnutí získal i po
slucháč našej univerzity — repre
zentant ČSR — I. Veselský v behu 
na 110 m prekážok. 

Sme hrdí na tohoto mladého a 
nádejného športovca a veríme, že 
toto jeho víťazstvu nebulo posled
né. Do jeho äalšieho tréningu pra
jeme mu hodne chuti ; ithtme mu 
veta úspechov. 

Slávia bez fanúškov? 
TJ Slávia, ako jednota vysokoško

lákov, má oddiely, známe svojimi ú s 
pechmi po celej  republike. Známe 
sú i výsledky, ktoré dosiahli bas
ketbalisti, volejbalisti, plavci, ľahkí 
atléti a a j  futbalisti, ktorí eš te  pred 
dvoma rokmi hrali v naše j  najvyš
š e j  súťaži. Hoci jadro týchto muž
stiev tvoria jedinci spomedzi vyso
koškolákov, väčšina našich poslu
cháčov o šport a aktívnu telovýcho
vu neprejavuje žiadny záujem. Prí
čin j e  niekoľko 

Predovšetkým j e  to slabý kontakt 
medzi oddielmi Slávie a vysokoško
lákmi, i keď každá fakulta má svoju 
telovýchovnú jednotu. Sami poslu

cháči nedoceňujú význam telesnej 
výchovy, pretože nie s ú  k tomu ve
dení ani TJ, ani Sväzom mládeže. 
Všetci poslucháči by mali pochopiť, 
že aktívne prevádzanie niektorého 
z druhov športu j e  v ich najvlast
nejšom záujme a nie j e  to obeť pre 
kolektív alebo pre telovýchovných 
funkcionárov. 

Prejav nezáujmu vidíme najlepšie 
pri návšteve jednotlivých podujatí 
Slávie, najmä futbalového oddielu. 
Iste nemôže na našich reprezentan
tov pôsobiť povzbudivo, keď medzi 
divákmi niet ani jedného vysoko
školáka, ktorý by ich povzbudil. 
Okrem toho práve pri návštevách 

takýchto podujatí sa  vzbudí záujem 
o aktívne športovanie. Mnohí, z vy
sokoškolákov ani nevedia, že majú 
pre športovanie vyradené určité ho
diny na štadióne Iskra Dimitrov 
(bývalá Dynamitka). 

Ak naši vysokoškoláci začnú teraz 
vážne uvažovať o tom, aký druh 
športu si vybrať na zvýšenie s v o j e j  
telesnej  zdatnosti, tak tento článok 
splní svo je  poslanie. A pre začiatok 
by azda stačilo častejšie navštevo
vať športové podujatia Slávie, aby 
každý videl, ktorý druh športu sa 
pre neho hodí najlepšie. 

J. P o p l u h á r  

Výsledok usilovnej práce ŠVK 
Studentský vedecký krúžok na 

Farmakologickom ústave LF UK v 
Bratislave pod vedením asitenta dr. 
V. Kovalčíka dokončil v tomto roku 
prácu o zmenách interoceptívnych 
reakcií pod vplyvom inzulínovej hy-
poglykémie. Inzulín, produkovaný 
slinivkou brušnou a vylučovaný do 
krvného obehu, účinkuje na krvný 
cukor v tom zmysle, že umožňuje 
jeho spaľovanie v tkanivách a tým 
znižuje jeho hladinu v krvi Väčšie 
množstvá tohto prípravku, podané 
injekčnou cestou do organizmu, vy
volávajú mocné zníženie hladiny 
krvného cukru a búrlivú reakciu zo 
strany nervového systému, pričom 
dochádza k stavu, ktorý sa  v medi
cíne označuje ako hypoglykemický 
šok. Práca mala za úlohu vyšetriť, 
<i pod vplyvom inzulínu dochádza 
tiež k zmenám tzv. interoceptívnych 

reakcií. Každý orgán totiž obsahuje 
nespočetné množstvo nervových za
končení, ktoré informujú vyššie 
centrá o s tave  jednotlivých orgá
nov. Podráždenie týchto zakončení 
vie vyvolať reakciu v celom orga
nizme, napr. zmenu dýchania alebo 
krvného tlaku a pod. Pretože pod 
vplyvom veľkých dávok inzulínu do
chádza k zmene funkcie celého or
ganizmu, zaujímalo nás, či sa  táto 
zmena prejaví tiež v zmene reakcii 
týchto nervových zakončení, odbor
ne nazývaných interoceptormi. Po
kusy sme previedli na mačkách a 
dráždili sme v určitých intervaloch 
interoceptory ciev tenkého čreva. 
Mačky sa  podaním inzulínu uviedli 
do stavu zníženej hladiny krvného 
cukru, tzv. hypoglykémie, pričom 
sa zistilo, že ani takýto zásah nevx> 
podstatne ovplyvniť interocept ive  
reakcie. 

V ďalše j  sérii pokusov si krúžok 
dal za úlohu určiť, ako znížená hla
dina cukru ovplyvňuje vlastné in
teroceptory. Výsledky nás presved
čili o tom, že samotné interoceptory 
sú veľmi citlivé na zníženú hladinu 
cukru a odpovedajú na tento stav  
zvýšenou signalizáciou vyšším cen
trám, čo sa objektívne prejaví zme
nou reakcií krvného tlaku na po
dráždenie. 

Praktické závery, ktoré plynú z 
te j to  práce, možno stručne zhrnúť 
v tom, že príčiny búrlivej zmeny ner
vového systému počas zníženej hla
diny krvného cukru treba hľadať 
nielen v centrálnych oblastiach, t. 
j .  v mozgu a v mieche, ale tiež na 
periférii nervového systému, t. j .  v 
nervových zakončeniach jednotli
vých orgánov. 

Dezider N e v i c k ý, 
poslucháč V. roč. LF UK 

V zápase, z ktorého j e  náš záber, porazila Mladosť Zágrem dôraznej
šou hrou pri sieti družstvo Slávie Bratislava. Z odvetného zápasu 
(odohrajú ho dňa 19. októbra na tenisovom štadióne na Tehelnom poli) 
sa naše ženy iste vynasnažia v y j s ť  víťazne. Prídite sa  pozrieť! 

N E S L O V E N S K É  
V S L O V E N Č I N E  

Veľmi trápne j e  čítať listy, v kto
rých j e  viac chýt ako slov. A nie
len l is ty !  Počúvajte rozhovor vyso
koškolákov, prednášky, diskusie na 
schôdzkach, povšimnite si  s v o j  pra
vopis a výslovnosť. Kde-kto len 
brýzga, przní čistotu nášho jazyka.  
Môže tu byť reč o kultúrnosti, h r 
dosti na s v o j  spisovný j a z y k ? !  Po
rušovanie ustálených pravidiel a 
výslovnosti nie j e  nič iné, ako pre
j a v  nekultúrnosti a lajdáctva. 
Všimnime si. ako ich my porušuje-
j e m e :  v nedeľu pri obede — chce
t e  maslo, ( i  sa lám? Každý vraví 
salám a neuvedomuje si, že správ
ne Je saláma. Prečo vravíte  drá-
tenú, drôtená, ked správne j e  drô
tená prekážka (zátaras), diskúzia, 
keď správne j e  diskusia. Takmer vždy 
počujete vyslovovať ku kamarátke, 
zo mnou, zmer, sme (kocúrkovčina 
— všetko naopak) veď správna v ý -
slovnoť j e  gu ' kamarátke (jedine 
ku mne), so mnou, (ale zo sebou), 
smer, zme. A koľko trampôt máme 
pri používaní foriem slov kufor, ho
tel, ideál, bál, ap. V Kryme b ý v a j ú  
bále, máme veľké  ideále, hotele, v 
kufre. Stačí pozrieť pravidlá pravo
pisu a zistíme, že spisovne j e  na 
bále, dva bály, o ideáli, veľké 
ideály, v kufri, dva kufre, v rozdie
le, atď. Ako prenikavo vŕzga slovenčina 
po sobotňajšom obveselení, ako — 
vypili sme si po pol litru (—e) v í
na, ap. Nám vtedy nezáleží na tom, 
že by sme mali vravieť  po pol litri 
vína, ku pol litru rumu pridal pol 
litra s ladkej ;  správne to vystihne
me len vtedy, keď sa pomýlíme. 

Skľúčene sa človek cíti, keď zis
ťuje, že mnohých chýb sa  dopúš
ťa jú  a j  niektorí naši učitelia, n a j 
mä mladí asistenti, ktorým nevadí 
vravieť „československy". Prednáš
ka vyznieva jednotvárne, bez in
tonačných výrazností, neživým š t ý 

lom, bez sviežich slov (a tá hŕba cu
dzích slov — aké nudné j e  naprí
klad slovo bazírovať, oformovať, 
ad jedna . . v e ď  na to máme slo
venský výraz) a i. Tým trpí  obsah 
prednášky, otupuje sa pozornosť po
slucháčov a napokon ovisujú vĺčka, 
oči klipkajú  — idú driemoty. 

Podobná situácia j e  i na našich 
schôdzkach. V tom väzí jedna z 
príčin, prečo sú schôdzky nudné a 
prečo j e  slabá účasť. Prednášatelia 
i diskutéři nedbajú na štylistickú 
formu svojho prejavu, na kultúru 
svojho prednesú. Koľko sa  u nás 
nanáša, prevádza, vypichujú a na
stoľujú problémy, zakľučuje schô
dzok, ap. 

Treba a j  na našich schôdzkach 
pracovných skupín ČSM prísne s a  
zapodievať otázkami nášho jazyka, 
pozorovaním reči druh druha. Uži
točné by boli krúžky, v ktorých by 
sme sa  zaoberali praktickými prob
lémami v písaní, výslovnosti, ako u -
robiť prednášku na tú-ktorú tému 
a pod. 

Nevyčerpateľným prameňom na 
bohatstvo slov, foriem slova, š t y 
listiky a krásnych myšlienok j e  čí
tanie tlače, najmä beletristických 
diel. Málo čítame a nepoužívame o -
sožné metódy čítania. 

S lampášom za jasného dňa 
ťažko nájdete  vysokoškoláka, kto
r ý  by si pri čítaní vypisoval slová, 
pekné formy slov, zaujímavé š t y 
listické celky, ktoré by si osvojil, 
aby obohatil svo j  jazyk.  

Každodenne môžeme pestovať 
svoju  výslovnosť pozorným sa za-
počúvaním do výslovnosti na j lep
ších hercov, umeleckých recitáto
rov, čítačov (Záborský ap.), ľudi, 
ktorí bezchybne ovládajú spisovnú 
výslovnosť. Je načim si všímať a 
neprestajne trénovať svo ju  výslov
nosť. K tomu treba silnú vôľu, 
systematickosť a vytrvalosť. 

Ján Misál. 

Tieto učebne  texty 
dostanete v predajni učebníc a 
skr ipt  na Stalinovom nám. (čísla 
znamenajú cenu a počet výtlačkov 
na sklade). 
Šimaljaková: Návody na prakt. 

cvič. z galenickej 
farmácie 19,62 93 

Kresánek: Farmakognázia 
I. časť 31,50 51 

Kresánek: Farmakognózia 
obrázková časť 7,70 54 

Kňažko: Všeobecná farm. 
chémia 1 a II 32.40—36,50 67—20 

Suchár:  Farmakochémia 30,90 158 
Lukniš: Všeobecná geo-

morfológia 22.30 150 
Škvarček: Základy karto

graf ie  11.80 133 
Kočiščáková: Sústavná 

mineralógia 34.50 450 

Haburčák: Uč. texty jaz. 
ruského pre I. roč. geo" 
logicko-geograf. vied 11,30 111 

Ďuraj:  Hospodársky ze
mepis ľudovodem. kra
jín 13.40 277 

Isačenko: Sinntaksis ruské
ho jazyka 14.05 59 

Medvecký: Pomocné vedy 
historické 11.80 67 

Lehotská: Archívnictvo 15.50 149 
Ďurišin: Teória litera-

ratúry II 24.30 300 
Holdošová: Cvičebnica 

nemčiny 12.40 40 
Ondráš: Úvod do slavis

tiky 30.40 65 
Brozman: Základy všeobec. 

patalog. anatómie 39.35 254 
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