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Záverom k diskusii o prijímacích pohovoroch
POHOVORY V NOVOM SVETLE
\/ posledných troch mesiacoch 
V prebiehala v Našej univerzite 

na základe podnetného článku dr. 
L. Šefčáka diskusia k otázke: ako 
a s akými kritériami prijímať no
vých poslucháčov na vysoké školy. 
Ukázalo sa, že nastolený problém 
mal ohlas zvlášť medzi študentmi 
aj učiteľmi, menej však už — ak 
nie nijaký — práve medzi funk
cionármi dekanátov a rektorátu; 
nehovoriac o odbore školstva a kul
túry SNR. Keďže sa však neod
vratne blíži nový — všeobecne 
vítaný termín prijímacích pohovo
rov, neostáva nám iné, ako diskusiu 
zakončiť redakčným stanoviskom.

Pozornosť diskutérov sa sústre
ďovala predovšetkým na otázku 
komplexného hodnotenia kandidá
tov. Všeobecne sa zdôrazňovala 
požiadavka začať konečne seriózne 
s výberom a usmerňovaním talen
tu predovšetkým na stredných ško
lách. Iba tak sa pomôže vysokým

školám skvalitniť prijímanie, a to 
i za cenu prípadného nesplnenia 
smerného čísla na niektorom od
bore. Zaujal nás tiež pozoruhodný 
návrh s. Hanulíka, aby sa ku kom
plexnému hodnoteniu rozmiestňo- 
vacích komisií na stredných ško
lách prikladali aj stručné charak
teristiky od učiteľa toho predmetu, 
ktorý chce kandidát študovať na 
vysokej škole.

V súlade s týmito požiadavkami 
je úprava, podľa ktorej stredoškol
ské rozmiestňovacie komisie majú 
výhradne doporučovat mladého člo
veka pre najvhodnejší študijný 
smer alebo pracovný odbor. Slovo 
„nedoporučuje sa“ nemá mať 
v hodnotení miesto. Úlohou komi
sií je teda pozitívne zistiť talent 
mladého človeka pre niečo, odobriť 
a zhodnotiť, kam sa najlepšie hodí. 
Až prijímacia komisia na vysokej 
škole má potom rozhodnúť o pri
jatí uchádzača na ďalšie štúdium.

VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB V PRAHE
Zatiaľ čo u nás kolujú dohady 

o utvorení vysokoškolského klubu, 
v Prahe kultúrna komisia VV ČSM 
už čulo koná. Na komisii je za
ujímavé to, že je zložená zo sa
mých študentov.

Podľa doterajších rokovaní bu
de Klub na Slovanskom ostrove. 
Celá budova bude patriť vysoko
školskému výboru a bude úplne 
k dispozícii potrebám Klubu. Vy
užijú veľkú i malú sálu, kaviareň, 
reštauráciu, skrátka všetky kúty, 
ktoré tu často zívali prázdnotou. 
Pro^taHv, s ktorým Klub počíta, 
nie je ešte definitívny, ale za de
finitívne je možné pokladať akcie, 
ktoré sa uskutočnia v skúšobnom 
období Klubu.

Vysokoškolský Klub zahajuje 
svoju činnosť pravdepodobne kon
com apríla. Usporiada Prehliadku 
jazzových a big-beatových skupín 
vysokých škôl. Prehliadka bude 
vlastne súťažou a prvou cenou bu
de bezplatný zájazd do NSR, ďal
šie ceny budú peňažité.

Koncom apríla má zahájiť čin
nosť „Kaviareň vysokoškolákov“. 
Bude mať* k dispozícii tri miest
nosti. O zábavu sa postarajú or
chestre pražských vysokých škôl. 
Pravidelne tu budú tanečné stredy 
neskoršie aj utorky a piatky. Sú 
pripravené tiež besedy s verejnými

činiteľmi. Otvoria výstavu výtvar
ných prác vysokoškolákov. Od 
apríla teda Vysokoškolský klub je 
v prevádzke. Zatiaľ len skúšobne. 
Jednak preto, že sa v niektorých 
miestnostiach robia až do leta ge
nerálne opravy a jednak preto, že 
je treba najprv zhromaždiť skúse
nosti.

Oficiálne zahájenie má byť na 
začiatku budúceho školského roku. 
Vtedy už bude prevzatá celá bu
dova, takže sa pôjde naplno. 
S čím v budúcnosti počítajú? Pri
pravia kaviareň, vináreň, herňu, 
výstavy, zábavné tanečné večery, 
kurz moderných tancov (len pre 
vysokoškolákov), prehliadka retro
spektívnych filmov, koncerty a be
sedy. Jedná sa o prenesenie Tri
búny otázok a aktualít zo Slovan
ského domu na Žofín. Bude sa po
kračovať v prehliadkach orches
trov, vystúpení malých divadiel, 
usporiadajú sa tu plesy, otvoria 
knižnicu a čitáreň zahraničných 
odborných časopisov. Program Klu
bu budú zaisťovať všetky pražské 
vysoké školy.

Čo zostáva k tomu dodať nám? 
Ak sa podarí pražským vysokoško
lákom uskutočniť svoj plán, budú 
mať taký Klub, že im ho budeme 
závidieť. Alebo sa to aj u nás pohne?

Diskutujúci sa zhodli na tom, 
že dnes nehrozí našim vysokým 
školám prílev nepriateľsky zmýšľa
júcich ľudí. Naopak, ako zdôraz
ňuje aj Rudé právo, hlavné „ne
bezpečenstvo je v tom, že pod 
rôznymi zámienkami môžu byť 
odmietnuté talenty, ľudia na
daní a schopní, po ktorých naša 
prax všade volá. V našom hodno
tení ľudí sa musí odrážať prístup 
dôvery. Predovšetkým musíme usi
lovať o postihnutie všetkého pozi
tívneho, kladného v každom člo
veku bez rozdielu. Je treba od
mietnuť paušálne podozrievačstvo, 
keď sa kádrová práca redukuje na 
vyhľadávanie negatívnych stránok 
v doterajšom vývoji chlapca či 
dievčaťa.“ (RP 21. 1. 1964.)

Zhoda názorov bola aj v tcm 
najpodstatnejšom, že totiž úsilie 
o ďalší rozvoj socializmu je 
v dnešných podmienkach predo
všetkým závislé na tom, ako bude
me bedliť, aby sa schopnosti kaž
dého mladého človeka rozvíjali a 
využívali. A ak si uvedomíme, že 
ide o ľudí vo veku okolo 17 až 18 
rokov, potom tým viac vynikne 
nezmyselnosť takého postoja, podľa 
ktorého nielen by sme lámali pa
licu nad mladým človekom, ale do
konca sa naňho — nech už z hoci
jakého dôvodu — pozerali ako na 
nepriateľa socializmu. Nič by nebolo 
v novom komplexnom hodnotení 
škodlivejšie, ako dogmatické sek
társke administrovanie, ktoré je 
v rozpore s potrebami socializmu, 
jeho zásadami a cieľmi.

Diskusia pripomenula potrebu, 
aby si práve rozmiestňovacie ko
misie na stredných školách plne 
uvedomili, že sú vo velkej nevý
hode uchádzači, ktorým by kom
plexné hodnotenie škola odbavila 
iba niekoľkými prázdnymi frázami. 
Pár nevýstižných a nevecných viet 
nemôže byť nijakým vodidlom pre 
rozhodovanie prijímacej komisie 
a nutne ju zvádza k jednostranné
mu, ochudobnenému pohľadu. To 
isté platí o neprípustnom bezdu
chom zužovaní politicko-morálneho 
profilu mladého človeka iba na ak
tívnu činnosť v pionierskej, či svä- 
záckej organizácii. Nehovoriac už 
o tom, že tento profil býva neraz 
naivne vyjadrovaný iba slovami či 
má alebo nemá uchádzač kladný 
pomer k socializmu, čo vedie len 
k škodlivému zjednodušeniu život
ného postoja mladého človeka, 

(Dokončenie na 2. str.)

Tieto riadky nechcú byť formálnym splne-
■ ním často zmechanizovanej redakčnej po

vinnosti a praxe, úvodníkom na tému: 1. máj, 
9. máj. Zo zotrvačnosti či zdvorilosti, neraz 
i schématickej povrchnosti, štylistických kli
šé i klišé fráz J logických, aktom sprofanova
ným a bezvýznamným. Do pera by sa, pravda
že, núkalo začať otrepaným: Tak ako každo
ročne ... A zároveň, pod dojmom dní i me
siacov minulých, ich dynamiky a dramatič- 
nosti, úporného úsilia v hľadaní i v práci, 
chcelo by sa začať: Nie tak ako každoročne...

Veď naše májové dni by mali byť vždy no
vými, sviežimi. Vždy májovými. Nie oslavami 
konfekčnými, zmechanizovanými. Nie povin
nosťou, ani vykazovaním prezencie pod papie
rovými portrétmi a v tieni formalizmu trans- 
paretných hesiel. Ale aby nám v tomto 
sprievode prvomájovom i pohode týchto slneč
ných dní o niečo išlo. Áno, aj nám, možno 
práve nám. Na univerzite, na pracovisku, čo 
by malo byť vyhňou socialistickej výchovy, 
dynamickej zapálenosti a ideovej priebojnosti, 
solídnych, socializmu dôstojných vedomostí 
a činov, múdrosti a principiálnosti. Možno 
práve nám to predovšetkým prichodí zdôraz
niť. No nielen nám. Pôjdu s nami v sprievode, 
a pôjdu s nami i po sprievode, po oslavách, 
v dňoch všedných a robotných, súdruhovia 
z fabrík a historických ústavov, z laboratórií 
i z polí, zovšadiaľ. Od nás i zo sveta bližšie
ho pre nás viac, ako po minulé roky.

D^k jubilujúceho Povstania je pred nami, 
roky ďalšej konkrétnej realizácie jeho 

idei. Rok a roky práce, tvorivej a veľa obeta
vosti vyžadujúcej, aby sme v jubilejnom roku 
republiky boli ďalej ako dnes. Budeme ďalej 
vtedy, ak naša práca bude prácou, myslenie 
myslením a iniciatíva iniciatívou. Sprostená 
bŕzd a záťaží. Leninská práca, vyrastajúca 
z leninskej múdrosti, humanizmu a straníckej 
principiálnosti. Posledné časy nás k tomu mô
žu a budú inšpirovať: víťaziaci leninizmus do
ma i vo svete, jasná marxistická argumentácia 
a socialistická prax, čeliaca imperialistickým

intrigám i zadubenému dogmatickému rozbí- 
jačstvu. Ideový ruch a slová našej strany nám 
všetkým: podnecujúce a provokujúce myslieť. 
A náš stranícky spojenec: mocnejúci súdruh 
rozum.

Meviem prečo, májové oslavy a tieto dní 
jari privádzajú ma každoročne akosi in

tuitívne k Fučíkovi, k jeho prvomájovému 
nadšeniu a optimizmu, odvahe a úprimnosti, 
prebíjajúcej i múry pankráckej cely. K nad
šeniu a nepodlomenosti mnohých a mnohých 
ďalších fučíkovcov. V iných celách, za inými 
mrežami i mimo nich. A vždy tá mladosť a 
zápal' týchto ľudí: za ideály Prvých májov 
ľudí práce. Skutočných ľudí skutočnej práce. 
S komunistickým odhodlaním vždy znova a 
znova bojovať za túto veľkú vec sveta, za 
našu cestu a ciele, za blčiace fučíkovské kré
do „aby sme nikdy ľuďom neluhali, aby sme 
im-nikdy nezaluhávali skutočnú situáciu, aby 
sme im hovorili, v čom je význam dňa a je
ho diania“.

„Lebo trochu len pozorní občania musia 
dôjsť k takémuto záveru: ŽE KAŽDÝ, KTO 
HOVORÍ PRAVDU JE KOMUNISTA; ŽE KAŽ
DÝ KTO HÁJI SPRAVODLIVÚ VEC, JE KOMU
NISTA; ŽE KAŽDÁ SKUTOČNÁ PRAVDA PRE 
PRACUJÚCICH JE KOMUNISTICKÁ.“

Aj o toto pôjde v opäť novom našom Prvom 
^ máji i dňoch po ňom. O nové nadšenie 

pre konkrétnu prácu. O nový zápaľ, múdrosť 
a dôveru, ktorej nám treba. To predovšetkým. 
Iba potom naozaj budeme môcť z plného hrdla 
a z plných pľúc citovať Fučíka:

„Na strome, ktorý sme držali a u d r ž a 1 iv 
vyrastú, rozkvitnú a dozrejú generácie no
vých ľudí, socialistické generácie robotníkov, 
básnikov a tiež literárnych kritikov a deje
piscov, ktorí azda neskoršie, ale zato lepšie 
povedia aj to, čo ja som povedať už nemohol* 
A tak, hádam, moje ovocie aspoň trocha zo- 
sladne a nadobudne plných ťwarov ...“

Spevňujme pôdu tomuto stromu a dopo- 
vedzme nedopovedané. Aby sa nám nerodili 
plánky, ale sladké ovocie s plnými tvarmi.

My a škola a otázky
Asi tak by sa dala charakteri

zovať beseda pre poslucháčov ka
tedry novinárstva s povereníkom 
Slovenskej národnej rady pre škol
stvo a kultúru súdruhom dr. Ma
tejom LÚČANOM. ktorá sa konala 
v stredu 15. apríla. Poslucháčov 
katedry najviac zaujímali otázky, 
ktoré sa týkali idi bezprostredného 
života — prestavba štúdia na vy
sokých školách, formálna práca 
Sväzu mládeže, ďalšie perspektívy 
nášho vysokoškolského štúdia — 
na ktoré súdruh Lúčan ochotne od
povedal a skoro v trojhodinovej 
diskusii nás oboznámil so . všet
kými aktuálnymi problémami štúdia 
na vysokých školách. Z veľkého 
množstva nadhodených problémov 
vyberieme tie najdôležitejšie, na 
ktoré s. Lúčan odpovedal.

OTÁZKA: Veľa sa hovorí o pre
stavbe štúdia, na vysokých školách, 
čo môžeme v tejto súvislosti oča
kávať v budúcom školskom roku ?

ODPOVEĎ: Je všeobecne známe, 
že súčasná štruktúra vysokoškol
ského štúdia pre príliš úiku špe
cializáciu nezodpovedá požiadav
kám nášho národného hospodár
stva a našej spoločnosti. Preto sa 
Ministerstvo školstva a kultúry 
rozhodlo prehĺbiť štúdium a určiť 
také študijné odbory, ktoré by 
vyhovovali širokej špecializácii. 
Táto veľmi chúlostivá otázka sa 
dotýka hlavne vysokých škôl tech
nického smeru a jej riešenie ešte 
nie je celkom jasné. Najvýhodnej
šie by bolo skrátiť dobu štúdia na 
štyri roky, poslucháč by šiel do 
praxe a po niekoľkých rokoch by 
sa vrátil späť na školu dokončiť 
štúdium. Veľkou výhodou by tu bo
lo, že poslucháč by bol nútený 
pracovať vo svojom odbore, čím by 
získal ešte lepšiu prípravu pre 
svoje budúce povalanie v rámci 
spojenia školy so životom. Čo sa 
týka formy štúdia MŠK prejednáva

niektoré závažné otázky Zvyšovania 
úrovne absolventov vysokých škôl. 
Počet prednášok je ešte stále vy
soký, poslucháči nemajú čas na 
individuálne štúdium a na semi
náre zostáva málo času Podľa no
vej prestavby sa má počet hodín 
v týždni znížiť na dvadsaťpäť.

OTÁZKA: Veľkým problémom je 
nedostatok vysokoškolských učeb
níc a skript, ako sa rieši tento 
páľčivý problém?

ODPOVEĎ: Slovenské pedagogic
ké nakladateľstvo vydáva priemer
ne za rok okolo deväťdesiat titulov 
vysokoškolských učebníc (nie 
skript), čo ani zďaleka nestačí 
kryť mnohonásobne väčší dopyt. 
Situácia sa má zlepšiť asi v roku 
1970, kedy zvýšime počet titulov. 
Náš polygrafický priemysel nestačí 
vyrábať toľko kníh (napríklad učeb
nice pre ZDŠ nám pomáhajú tlačiť 
v NDR) a najkritickejšia situácia 
je v Bratislave. Perspektívne sa 
uvažuje o zriadení menšej tlačiarne 
v budove Komenského univerzity, 
a tá by mohla vydávať skriptá

vlastným nákladom, čím by od
bremenila SPN. Nehovoriac, že by 
sa tým veľmi pomohlo pri vydá
vaní cvičného časopisu ECHO, Na
šej Univerzity a iných tlačív pre 
potreby UK. Takáto tendencia sa 
má uplatniť na väčších vysokých 
školách: v Prahe, v Brne a v Bra
tislave. Ostravské Vysoké učení 
báňské má takúto tlačiareň už 
zriadenú a tým im odpadli starosti 
zháňať , nedostupné“ skriptá a učeb
nice. Lepšie bude tiež honorovaná 
práca učiteľov — autorov učebníc 
a bude tiež potrebné, aby sa viacej 
zamerali na monografické práce, 
ktorých je ešte stále nedostatok.

Na záver besedy s. Lúčan vy
slovil svoj názor na pálčivý prob
lém polemiky a kritiky v našich 
novinách. Poslucháči katedry novi
nárstva mali možnosť pobesedovať 
s významným predstaviteľom náš
ho školstva a tak nadviazať na 
úspešný rad hodnotných besied, 
ktoré sa stávajú na katedre jed
ným z dôležitých foriem výchovy 
budúcich novinárov. — jura —•

Na skok medzi elektróny
Tak by bolo možné nazvať našu 

malú exkurziu do ríše elektrónov, 
atómových jadier a vôbec — do 
kvantovej mechaniky. Cieľ cesty je 
jasný: dozvedieť sa čo najviac o 
novom elektrónovom paramagne- 
tickom spektometri, ktorý uzrel 
svetlo sveta v miestnostiach Ka
tedry experimentálnej fyziky Prí
rodovedeckej fakulty UK. Jeho 
konštruktérom je súdruh inžinier, 
Štefan Šorka, pracovník katedry.

A na čo to je dobré, opýtate 
sa. Ale . .. všetko má svoj čas. 
Začneme pekne po poriadku: naj
prv si povieme niečo o princípe, 
na ktorom prístroj pracuje. Elek
trónová paramagnetická metóda je

najnovšia metóda na vyšetrovanie 
fyzikálnych a chemických vlast
ností pevných a tekutých látok. 
Časť látok sa vyznačuje slabým 
kladným magnetizmom, ktorý po
chádza od elektrónov (od ich orbi
tálneho pohybu, ako aj od jadier). 
Tento druh veľmi slabého magne
tizmu sa nazýva paramagnetiz- 
mus. Je o mnoho tisíckrát slabší 
ako feromagnetizmus. Efekt, na 
ktorom sa zakladá práca prístroja 
prvý raz pozoroval v roku 1946 
sovietsky fyzik Zavojskij. Jeho 
experiment spočíval v tom, že 
monokryštál paramagnetickej zlú
čeniny MnS04 vystavil účinku 

(Pokračovanie na 2. str.)



Pohovory v novom svetle
(Dokončenie z 1. str.) 

u ktorého predsa zvyčajne ťažko 
možno predpokladať svetonázorovú 
zrelosť a vyspelosť.

Všetci debatéri sa prihovárali za 
konkurzný typ prijímacieho pokra
čovania, ktoré by malo mať for
mu skúšky Ako každá skúška, 
vyžaduje teda aj prijímacie po
kračovanie určité záväzná skúšobné 
požiadavky, samozrejme, v rozsahu 
stredoškolskej matérie a rovnako 
záväzný a citlivý klasifikačný po
riadok. Na rozdiel od skúšobných 
požiadaviek, na ktorých sa podľa 
našich informácií na fakultách už 
pracuje, doteraz nie je pevne sta- niečím cudzorodým, či len trpe- 
novený spôsob klasifikácie uchá- ným v socialistickej spoločnosti, 
dzača čo by mohlo byť v sú- V našom prípade to znamená vážnu

povinnosť socialistickej školy správ
ne rozpoznať a rozvíjať schopnosti, 
talent mladého človeka a vytvárať 
všetky predpoklady pre ich vy
užitie v našej spoločnosti, vyža
dujúcej stá’e nástojčivejšie vysoko 
odborne vzdelaných a politicky vy
spelých ľudí na všetkých úsekoch 
nášho života. REDAKCIA NU

Záverom môžeme vyjadriť len 
radosť, že diskusia preukázala jed
noznačné úsilie pomôcť rozpracovať 
tvorivo v oblasti prijímania na vy
soké školy požiadavku ideologické
ho pléna ÚV KSČ, aby sa skon
covalo so stanoviskom, ako by po
litická zrelosť a odbornosť boli 
v rozpore.. Veď skutočná politická 
zrelosť vždy bola, a musí byť tým 
viac v budúcnosti, nerozlučne spä
tá s úsilím po znalostiach. Strana 
nás žiada, aby sme sa v nijakom 
prípade nezmierovali s nesprávnym, 
sektárskym podceňujúcim hľadis
kom na vzdelanie, ako by bolo

časnosti veľmi slabým miestom 
Systému prijímací h pohovorov.

Bolo určitým nedostatkom dis
kusie aj našej redakcie, že k pro
blematike prijímacieho pokračovania 
nepriniesla doteraz stanovisko ria
diacich orgánov školskej správy, čo 
sa pousilujeme v budúcich číslach 
čitateľom vynahradiť.

Na skok medzi elektróny

Rozprávka stále nedokončená Takto sa lúčili technici s Bratislavou. Foto: Tuleja

Z jedálneNaša univerzita pod titvilkom k celému prípadu došlo, použil 
> Nedokončená rozprávka“ uverej- ilustrativně všetky dostupné in- 
nila v 9 —10. čísle článok, v kto- formácie, i keď niektoré z nich boli Vedúca Univerzitnej jedálne na prízemí, kde je šatňa. V jedálni sa 
rom sa autor snaží formou „roz- v určitej miere nadnesené. Žiaľ, Šafárikovom námestí súdružka Be- však kradli, alebo dochádzalo k ich
právky“ upozorniť na nežiadúci niektorí to chápali ako celkové nérová nám navrhla udeliť cestou častým výmenám,
stav na jednej našej katedre. hodnotenie práce súdružky, čo au- nášho časopisu pochvalu študentovi K tomuto môžeme dodať len toľ-

Článok vyvolal veľmi živú reak- tora článku veľmi mrzí, pretože Stavebnej fakulty, druhákovi On- ko: Šatňa na prízemí (keby si do
ein u zainteresovaných i nezainte- toto nemal v úmysle. Išlo tu o drejovi Tóthovi, ktorý keď našiel nej študenti skutočne začali od-
resovaných osôb. Autor sa, prav- podstatu veci a tá zostáva rovna- v jedálni 380 Kčs neváhal — a kladať kabáty) nestačí obrovskej
da dozvedel že takýto prípad nie ká, (nepomôže ani tvrdenie, že de- odovzdal ich v kancelárii jedálne, kapacite jedálne, obsluhuje ju je-
je ’ na univerzite ojedinelý. To je kanát má právo disponovať kádra- Pochvalu mu teda udeľujeme a zá- den človek, ktorý často na svo-
yšak už iná otázka. mi!). roveň sa zamýšľame nad tým, že jom mieste nie je. Okrem toho

Autorovi článku * nešlo, ako sa Prvý krok sa však už v celej zá- takýto čin je u nás ešte stále dosť sme s potešením konštatovali, že
mnohí nesprávne domnievajú, o ležitošti urobil. Vedenie dotyčnej ojedinelý, koľkí zaváhali a váhajú v jedálni sa zjavil jeden rad „stra-
OSobný útok na bvvalú pracovníčku fakulty konštatovalo, že ide o dl- pri náleze peňazí — to sa dozve- tených“ vešiakov. Študenti však 
katedry, nechce jej klásť za vinu hodobú záležitosť, ktorú „zdedilo“ dáme len z hlásení strát. stále využívajú najľahší spôsob re-
súčasný’ stav a nepovažuje sa za a dalo prísľub, že celý prípad vy- Zároveň súdružka vedúca jedál- zervovania si miesta odkladaním 
povolaného hodnotiť jej celkovú rieši. ne odpovedala na kritiku Našej kabátov a tašiek na stoličky. Keď-
prácu na fakulte, ktorá je bezpo- -ík- univerzity, ktorá sa týkala nedo- že je už jar a s ňou i teplo, prob-
Čhyby v mnohom veľmi záslužná. Poznámka redakcie: Uverejňuje- statku vešiakov v jedálni. Zopako- lém odkladania kabátov, zdá sa, 
Slovom, nechcel a ani nechce osob- me túto poznámku autora a s po- vala to, že vešiaky v jedálni boli. si odložíme znova až na jeseň, 
ne uškodiť súdružke. Tiež neopod- ľutovaním konštatujeme, že dodnes Kabáty sa však majú odovzdávať na -r-
statnená je zmienka, že chcel „zho- ani Prírodovedecká fakulta, jej 
diť fakultu, na ktorej pracuje, veď stranícka organizácia, resp. kriti- 
prečo by autor článku ako funk- zovaní si nepovažovali za povinnosť

(Dokončenie z 1. str.) 
dvoch skrížených magnetických po
lí. Jedno bolo silne jednosmerné 
pole a druhé naň kolmé bolo vy
sokofrekvenčné pole s veľmi maiou 
amplitúdou oproti intenzite jed
nosmerného pol a. Pokus ukázal, že 
látka vložena do týchto magne
tických polí absorbuje energiu vy
sokofrekvenčného magne liqkéno 
póla v závislosti od intenzity jed
nosmerného poľa. Získava sa tak 
graf tejto závislosti, ktorý je mie
rou rôznych charakteristických 
vlastností vyšetrovaných látok. 
Z neho sa potom usudzuje na rôz
ne fyzikálne a chemické vlastnosti 
látok. V obore paramagnetických 
látok slúži táto metóda ako me
tóda chemickej analýzy. Týchto lá
tok je za súčasného stavu veľmi 
mnoho.

No dobre, poviete si, ale čo je 
na tom prevratné? Veď existuje 
viacero spôsobov analýzy, ako na
príklad chemická, infračervená a 
rôntgenová metóda. No to ešte 
nepoznáte všetky výhody prístro
ja — môže totiž ešte významnou 
mierou prispieť ku štúdiu kinetiky 
chemických reakcií na základe me
tódy tzv. volných radikálov. Jeho 
použitie je veľké aj v biochémii. 
No najvýznamnejšie miesto má 
táto metóda vo fyzike pevných lá
tok. Je schopná bez toho, aby 
bolo potrebné skúmanú látku zni
čit (spaiit, rozleptať a pod.) ako 
pri chemickej analýze merať ob
sah prímesí parazitných, ako aj 
účelove závadzaných, ktoré sa iný
mi metódami nedajú zistiť, alebo 
len obťažne. Tak je to napríklad 
pri štúdiu porúch monokryštálov, 
polovodičov, kde klasické metódy 
merania sú veľmi zdĺhavé a sú 
obmedzené rozlišovacou schopnos
ťou prístrojov, alebo metód. No je 
treba povedať, že metóda nepred
stavuje súčasnej fyzike a fyzikál
nej chémii efekt, ktorý by potláčal 
doterajšie vyšetrovacie metódy, 
najmä optickú, infračervenú a 
rôntgenovú, ale je skôr ich do
plnkom, na oblasť, kde sa tieto 
použit nedajú.

No, ale dosť už bolo vysvetľova

nia o technických podrobnostiach, 
skôr o princípe, a prejdime k rod
nému listu prístroja. Je výsledok 
trojročného vývoja a dosahuje 
vcelku parametre a citlivosť, ktoré 
charakterizujú podobné prístroje 
z vyspelých svetových laborató
rií — napríklad sovietskych a ja
ponských.

Z mnohých otázok, ktoré by ste 
položili konštruktérovi prístroja, 
suQiunovi inž. St. Šorkovi ne
zodpovedal by vám azda jednu: 
Koiko peňazí stála výroba tohto 
jedinečného prístroja. Len mate
riál stál asi 50 tisíc korún. No 
nemožno vyčísliť stovky ludí, ba aj 
nocí, ktoré strávili nad výpočtami. 
Stačí len dodať, že podobné prí
stroje sa dovážajú za priemernú 
cenu okolo štvrť milióna korún!

Teraz sa začal na katedre ex
perimentálnej fyziky vývoj ďalšie
ho prístroja pre školské účely, kto
rý bude menej citlivý, ale aj me
nej zložitý, lebo tento prístroj je 
veľmi náročný na obsluhu a za
chádzanie.

— A máte nejaké ťažkosti okolo 
prístroja? — pýtam sa pod vply
vom niektorých chýrov, ktoré šli 
o elektrónovom spektrometri. Tie, 
ktoré boli, sme už „strávili“, znie 
odpoveď, ale ešte stále mám do
jem, že prístroj je u nás na ka
tedre málo využitý. Veď jedna 
snímka trvá priemerne päť minút 
a predstavte si, koľko je teda 
schopný urobiť za deň. Bolo by po
trebné, keby sa o jeho prácu za
ujímali vo viacerých vedných obo
roch a využívali jeho služby.

— Máte nejaké zaujímavé roz
bory, ktoré by zaujímali našich 
čitateľov ?

— Napríklad tu mám popol zo 
spálených československých ciga
riet. Prístroj zistil, že najmenej 
karcinogénnych látok — látok, kto
ré podporujú vznik rakoviny — 
obsahujú najlacnejšie naše cigare
ty, Detvy, Bystrice sú asi na štvr
tom mieste. Viete, žiadna cigareta 
nie je zdravá, ale najmenej zdra
vé sú z našich cigariet Lipy. Však 
ani chuť nemajú takú, ktorá by 
priťahovala .. . -apol-

Podobnost čisto len náhodná

cionár ROH tak vehementne ob 
hajoval jej záujmy?

Určité nedostatky v práci sa vy

reagovať na kritiku v Našej uni
verzite (okrem osobného telefoná
tu spomínanej súdružky) a vyjad-

skytujú u každého z nás (osobne riť verejne svoje stanovisko, ako farmu? No, nepredstavujte si ju 
i u autora článku), a pretože u-* A----- ~~J—u —1—'------AA **'j| ^
chcel pisateľ objasniť dôvody, ako

Slepačia farma
Viete o tom, že UK má slepačiu by som sa mohol o tom porozprá-

by to vyžadovali princípy otvorené
ho reagovania na kritiku v tlači.

tak, ako ju líčia v novinách ob
rázky. Nie je to vlastne ani farma.

vať. Pochodil som ich niekoľko. 
S anjelským výrazom ma posielali 
od jedného k druhému. Tak som

Odpoveď rektora
Ale k honosnému menu svetozná- hľadal hodnú chvíľu toho „nieko- 
meho pedagóga sa označenie ku- ho“, no nenašiel som ho. Ale ne- 
rín azda nehodí. Tak či onak, nie- vzdávam sa. Kúpim si nové topán-
........................... * - ■ ■ - - - - hi'a-

musí
kto chová priamo v strede mesta, 
za zadnou stenou našej univerzity dať znova, 
sliepky. Na priestrannom dvore ve- byť! 
selo prežívajú všetky pohromy,

a pôjdem toho „niekoho“ 
Niekde predsa

Ctalo sa v Bratislave na jednej
^ fakulte istej vysokej školy. 

Došlo tam medzi dvoma pracovník
mi dotyčnej fakulty k výmene lis
tov okolo nepozoruhodnej malič
kosti. Pozoruhodné však môže byť 
poučenie, pre ktoré uvedenú koreš
pondenciu uverejňujeme:
List č. 1

„Veľmi pekne prosíme s. uprato
vačku, aby nám utrela od prachu 
policu na časopisy.“ Podpísaný 
obyvateľ N-tej pracovne, učiteľ 
X. Y.
List č. 2

To isté ako List č- 1*
List č. 3

„Znova veľmi prosíme s. upra
tovačku utrieť od prachu časopisy 
v polici!“ Podpísaný ten istý ako 
v Liste č. 1 a Liste č. 2,

List č. 4
„Prosím, ďakujem za lístočky, 

ktoré som mala na stole, ale ten, 
kto to píše, nech si skúsi tu ro
botu robiť sám, utierať v polič
kách prach, viac si neprajem po
známky, ďakujem, upratovačka.“

Poučenie . ..
List č. 5

(Zatiaľ len v koncepte dekano
vi tej jednej fakulty, ak by od 
dotyčného pedagóga náhodou vy
máhal voľajakú prácu.)

„Prosím, ďakujem za lístočky, 
ktoré som mal na stole. Ale ten, 
kto to píše, nech si skúsi tú 
robotu robiť sám, prednášať a vedu 
stvárať. Viac si neprajem poznám
ky. Ďakujem. Učiteľ.“

-ef-

J. Benka

_ WT , ... w _ ,T_, , , . , _ , „ - - . , - * , , j Kto neverí, nech tam beží. Stačí
; S Vašim upozornením v rubrike fakultám UK a do konca tohto ktoré sa v tejto budove odohrá- hežnv nohľad nanríldaH _ 7 nra-

„ÍGLOSY“ pod názvom „PROSÍM, školského roku sa definitívne roz- vajú. Okrem sliepok tam nájdete covnG rektora UK P
POCHOPTE MA“ (NU č. 13. 1964) hodne, aký odznak sa vydá a ešte všeličo zaujímavé. Niekoľko
sa zaoberalo vedenie UK dňa 25. v ktorom časovom období. S po- popolníc, trochu uhlia, záchodovú
•fňarca 1964 a došlo k uzáveru, že stupom riešenia tejto úlohy Vás misu, nejakú železnú mašinu čo
návrh je skutočne konkrétny. Preto oboznámime s tým, aby ste o ňom vyzerá ako sejačka, plno roztrepa-
vjedenie UK urobí všetko, aby sa mohli informovať čitateľov Našej ných pohárov, fľaše od Silvánu, ho- ••
t£nto návrh čo najskôr realizoval, univerzity a tým aj príslušníkov ru železného šrotu, nejakú šopu a 1 íl Q I |T1 Q fí 71 1101111
Splnenie tejťo úlohy si však vy- Univerzity Komenského. autoopravovňu. To všetko zakrýva I íl D L IkIuUĺI lidi
žiada okrem materiálneho, zabez- Rektor: FILKORN nepriehľadný plot a železná brána,
péčenia aj zásadné rozhodnutie, či * * * aby vyzeralo ako sa patrí. Me-
vydať iba odznak jedného druhu, Redakcia ďakuje za odpoveď, po- dzi študentami počuť už dlhší čas _ _w______   v   _
ktorý by charakterizoval Univerzitu tešená pružnosťou a vecnosťou ve- povrávať, že tu má byť (alebo už Horský park medzi sebou známeho
Komenského ako celok a Či odzna- denia UK. Tento príklad by mohol mal byť?) študentský park s la- ekonóma, súdruha Eugena Löbla.
ky, ktoré by charakterizovali jed- byť podnetom všetkým pracovis- vičkami a so všetkým, ako to už ............ .......................................................
notlivé fakulty UK. Táto otázka sa kám UK, ako reagovať na návrhy v študentských parkoch býva. Zo-

Vo štvrtok 9. apríla privítali 
obyvatelia študentského domova

dáva na prerokovanie jednotlivým Našej univerzity. bral som sa teda za niekým, s kým

Gaudeamus igitur
Jarné, sobotňajšie, slnečné hal sa cveng kovu, ktorý ozná-

Asi päťdesiat účastníkov besedy si 
vypočulo názory s. Löbla na tému 
„Dogmatizmus v ekonomickom my
slení“. V druhej časti besedy 
účastníci položili s. Löblovi mnoho 
otázok, ktoré sa dotýkali súčasnej 
situácie v našom národnom hospo
dárstve a ciest, ktorými by sme 

nis, oj nie amicis, naša pieseň- mohli tieto ťažkosti vyriešiť. Bese-
predpoludnie. šedivý rytmus moval, že sa blíži vážna chvíľa, ka národná nevyhynie a my s ^oval° sa skoro do jedenástej ve-
ulice, všedný šum veľkomesta Na provizórnu rečnícku tribú- ňou. Lebo verte mi, niet hor- čer. Pre študentov by bolo uži-
je odrazu narušený akýmisi nu, upravenú na otvorenom šieho pohľadu, ako na mládež aj^in’ých popíedných^ekonómo^
Zvukmi. Dolu námestím SNP 
ide sprievod. Čo to je, aký je 
dnes sviatok?

cabriolet e zn. Halifax výstupu- zmlandravenú s duchom zma- záujem je, treba ho teda len roz-
je šéf činohry SND Ladislav látneným, bez výbojov a prí- vinúť.
Chudík spolu s Ferom Dibar- bojov. Mladosti nech je posta- -Síleš-

Ako sa na sprievod patrí, borom. Priateľský príhovor L. vený chrám, ale nám sa treba 
nechýbala muzika. Traditional Chudíka, ktorý s pohnutím v ešte veľa učiť. Nielen na fun-
club vyhrával tradičný džez, hlase hovoril, že ho teší, že damentoch, čo v škole sme si
fctôrý striedal s ľudovkami má mládež vztah k umeniu a zadovážiť ráčili, ale čo život

<7a dlhoročnú úspešnú pedago-
^ gickú a vedeckú prácu dosca- 

lo sa právom PhDr. PETROVI VAJ- 
CÍKOVI, profesorovi pedagogiky na 
Filozofickej fakulte Univerzity Ko
menského v Bratislave, význam
ného ocenenia a uznania jeho zá
sluh o výchovu nášho mladého po
kolenia. Pri príležitosti Dňa uči
teľov bol 27. marca t. r. v Prahe 
vyznamenaný titulom „ZA VYNI
KAJÚCU PRÁCU“.

Prof. dr. Petra Vajcika pozná 
československá pedagogická verej
nosť ako popredného pedagogické
ho a vedeckého pracovníka. Jeho 
zásluhy spočívajú predovšetkým 
v tom, že počas svojho doterajšie
ho učiteľského pôsobenia vychoval 
tisícky mladých ľudí, ktorým všte
poval ako pokrokový učiteľ správ
né zásady, vychovával ich v du
chu socialistického humanizmu.

Vo vedeckej práci sa prof. Vaj- 
cik orientuje na dejiny nášho 
školstva a pedagogiky. Z jeho 
knižných diel si zasluhuje osobitnú 
pozornosť monografia „Školstvo, 
študijné a školské poriadky na Slo
vensku v XVI. storočí“ (SAV, Bra-

■ ■ • • ŕ• prof-
dr.P.Vajcikovi
tislava 1955). V minulom roku vy
dal dielo „Pedagogické skúmanie a 
pedagogický denník“ (SPN, Brati
slava).

Výsledky svojho vedeckého vý
skumu uverejňoval aj v našich pe
dagogických časopisoch. Napísal 
tiež niekoľko väčších štúdií o vý
znamných svetových a našich pe
dagógoch (Komenský, Pestalozzi, 
Owen, Štúr, Stöckel a i.).

Významná je účasť prof. dr. Petra 
Vajcika aj na učebnicovej tvorbe.

Prof. dr. Peter Vajcik ďalej usi
lovne pracuje na nových dielach a 
aj v 62. roku svojho života je rov
nako aktívny aj v pedagogickej a 
politickej práci.

Jeho spolupracovníci, žiaci a 
všetci, ktorí ho poznajú, mu úprim
ne blahoželajú k vysokému vyzna
menaniu. (jm)

spod Poľany. Nechýbali ani 
heslá, piesne a transparenty.
Oznamovali okoloidúcim a sto- prídete do Bratislavy na fut-

nájde si preň čas, bol často spoločenský i rodinný a najmä 
prerušovaný potleskom. „A ked budúcnosť národa nášho oča-

jacim divákom o čo vlastne 
ide. Pieseň „Nič ma tak neteší 
jak Študentské remeslo(t dáva-

káva.a Po spontánnom Vivat! 
bal, nezabudnite sa zastaviť aj spievajú študenti, dnes už iste
u nás v divadle“ povedal s. 
Chudík záverom. V zápätí na

nie prvý raz Gaudeamus. 
Sprievod sa s hurhajom pó

la každému na známosť, že ide to ho pasovali na čestného po- hol dalej. Prešiel úzkymi ulič- 
~ slucháča V. ročníka Strojníc- kami, okolo viechy Malých

kej fakulty. Nasledoval prejav Františkánov — patróna štu- 
jednej z prominentných osob- dákov, na Primaciálne námes-

o študentov a nie o brancov, slucháča V. ročníka Strojníc- kami, okolo 
Heslo „Strojári zdravia Bratis
lavu“, podobne ako transpa
rent „Strojári a právnici, ma- ností, ktorý potvrdil doterajšie tie, kde sa so študentami roz- 
jú úsmev na líci a vždy jas- úspechy piatakov v štúdiu, lúčil tajomník MsNV. Na chví 

^ (práve právnici uviedol štatistický prehľad
dokazovali, spotrebe atramentu

río v palici!“ 
len kvôli rýmu),
že sa to budúci absolventi (liehovín), tekutín, o spotrebe 
Strojníckej fakulty lúčia s Bra
tislavou.

Sprievod prešiel námestím a

ľu bola opäť zastavená pre- 
a iných mávka na námestí SNP a vese

lý sprievod už pokračuje bez
papiera a presne vyčíslil počet zastavenia až do Mladej gardy, 
tých, ktorí padli do osídiel kde slávnosť vyvrcholila.
manželstva. V závere vyzval Strojárom sa rozlúčka sku- 

za&tavil až na priestranstve rečník študentov aby pätnásť- točne vydarila a rozradostnila
pred budovou Národného di
vadla. Ked autá z roku 1920 miatku padlých, ktorí 
{‘symbol nášho strojárstva) s

sekúndovým tichom uctili pa
sa do

nielen ich, ale iste každého, 
kto sa s nimi (so všednými sta-

fiámahou prekonali obrubník tom na tribúnu vystúpil štu- 
chqdníka, zhromaždil sa národ dent v kostýme a la Ľudovít

piateho ročníka nedostali. Po- rosťami v hlave) v ten deň
stretol. Vivat im a dúfajme

študentský, aby sa rozlúčil s Štúr a predniesol MEMORIAL 
predstaviteľom kultúrnych us 
taňovizní, so SND. Z alegórie 
kého voza, na ktorom stáli Nie ako 
dvaja „svalnatí“ kováči rozlie-

že na vidieku slovenskom, kde 
účinkovať budú na toto mesto

DIKCIU širokej obci študent- prekrásne nikdy nezabudnú a 
skej v Presburgu. „Est finis, v spomienkach milých k nemu

by som tým povedať 
chcel, že našim silám est fi

sa navracať budú.
Majka Šmidová

Člen Slovenského národného 
lúčili s Bratislavou.

divadla Ladislav Chudík pri prejave ku technikom, ktorí sa
Foto: Maja Šmidová
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Rudolf Pribiš: Reliéf k pamätníku SNP (Z výstavy Generácia 1909)

My, mladší, málokedy sa zvy
kneme pozerať, kedy sa kto 
narodil, prečo a z akej pozí
cie. Neveľmi nás zaujíma plien- 
kové obdobie činnosti toho- 
ktorébo umelca a an nevzru
šuje dvojka z chovania, ktorú 
dostal za karikatúru svojho 
profesora matematiky. Ba 
vlastne nebyť istých tragic
kých životných osudov mno
hých umelcov, nezaujimaU by 
nás životný beh „kumštýrov“ 
vôbec. Zaujímalo by nás čo 
urobili, čo vytvorili, ako sa 
nás, nášho ž vota dotkli svo
jou tvorbou.

Slovo umenie pochádza z češ
tiny. Aspoň tak sa to zdá mne, 
chlapcovi, čo nikdy nemiloval 
gramatiku. Nachádzam tak pô
vod toho slova, ako vzniklo. 
Umenie od „uměti něco“.

Život nás naučil, že všetko 
so všetkým súvisí, veci majú 
všeobecnú povahu, ale nič ne
možno generalizovať. Teda o čo 
vlastne ide? Narodili sa v ro
ku 1909, alebo o rok skôr či 
neskôr. Vyštudovali, vystúpili 
pred verejnosť, prežili najroz
ličnejšie životné situácie, mno
hí ich neprežili, alebo nepre
žili v našom hraničnem území, 
a predsa sú tu, cítime ich, pô
sobia na nás, prihovárajú sa 
nám. A v tejto súvislosti nás 
zaujíma aj ich životný osud, 
lebo u nich viac než u iných 
sa odrážal v tvorbe a nie raz 
bolo dôležité* kde a ako stoja 
nielen v umeleckom, ale i ob- 
čiansko-politickom živote. Čas 
je najlepšie sito pre umenie. 
Vývoj myslenia a názorov naň 
zachová len skutočné hodnoty. 
A preto je dôležité chápať, že 
umenie je od „uměti něco“ a 
možno aj od archaických slo
venských slov „umka“ a 
„umár“.

Niet hádam umenia, ktoré by 
intenzívnejšie, rýchlejšie a 
osobnostne presnejšie vyjadro
valo momentálne city a poci
ty tvorcu, obsah jeho myšlien
kového sveta, ako výtvarné 
umenie. Sú teda tu, sformova
li sa do akéhosi vývinového 
prúdu, ktorý sa stal obsahovou 
antitézou oproti predchádza
júcim generáciám. Oproti ge
nerácii zakladateľov nášho vý
tvarného výrazu (Benka, Ful- 
la, Bazovský, Alexy a i.) i opro
ti generácii či skôr vrstve, kto-

GENERÁCIA
1909

rá nasledovala tesne po nej a 
hlásila sa k životu formálnym 
experimentovaním (Galanda). 
Generácia 1909 sa výrazne pri
klonila k obsahovosti výtvar
ného diela. Napospol všetci vy
stúpili v tridsiatych rokoch v 
období hospodárskej krízy, 
v období ohrozenia a rozbitia 
republiky, v časoch tesne pred
vojnových. Doba, zrážka síl, 
myšlienok a filozofií ich k to
mu primala. Museli prežívať 
strádania svojho ľudu, udalosti 
museli na nich, citlivých umel
cov pôsobiť. Odtiaľ to vyhra
nené stanovisko k svetu a jed
notlivým javom. Nezáleží na 
tom, či to je Šimerovej kubis
tická kompozícia, opájajúca sa 
skladaním farieb a tvarových 
prvkov do výrazu mimoriadne 
intenzívneho, či farebné až su- 
realistické obrazy O. Nemeša a 
J. Bauernfreunda — našej ve
rejnosti vlastne neznáme, ale
bo zdravý cyn'zmus a irónia 
diel u nás donedávna neuzná
vaného Cypriána Majerníka. 
Darmo je, „doma nie je nikto 
prorokom“. Zato v Prahe po

tu objavíme opäť autorovu 
červenú niť, objavíme jeho. 
Kont nuita prirodzeného vývo
ja sa nemôže u dobrého umel
ca stratiť ani počas zámeny 
umenia za administrovanie. 
Našli by sme, pravda, aj ta
kých, u ktorých by toto pra
vidlo zlyhalo. Ale každý prob
lém sa dá riešiť šalamúnsky — 
výn mka potvrdzuje pravidlo. 
Možno, že by sa tu hodil aj 
citát z kabaretnej hry Drak je 
drak, kde sa hovorí, že čim je 
tých výnimiek v.ac, tým je to 
pravidlo silnejšie. Je to humor, 
ale humor poznajúci a pozná
vajúci ž vot. A v takýchto prí
padoch treba nám už rozmýš
ľať v dvoch navzájom si proti
rečiacich kategóriách. T. j. 
umenie a neumenie, umelec a 
neumelec. Talent tvorivý a ta
lent napodobovací.

Prečo všetko toto? Načo 
tých pár nesúrodých poznámok 
a nakúsnutých myšlienok?

Asi mesiac je v bratislav
skej Slovenskej národnej galé
rii otvorená veľká výstava GE
NERÁCIA 1909 — svedomie do
by. Zahrňuje 700 obrazov a 200 
plastík autorov, ktorí do tohto 
pojmu zapadajú. Nuž, odtiaľ 
tieto možno myšlienky a po
strehy. Ale človek neverí, naj
mä nie človek človeku. A tu je 
zas šalamúnske riešenie — tre
ba sa ísť na to pozrieť. Nie je 
to učebnica dejín slovenského 
výtvarného umenia — chýba 
začiatok a generácie mladšie 
i najmladšie, ale je to čin, 
ktorým SNG chce dokázať a 
dokazuje, že máme výtvarnú 
kultúru, ktorá na niečo nava
zuje, zapája sa i do svetového 
prúdenia a ktorú, žiaľ, — je 
to tak trochu pre nás typické 
— verejnosť pozná dosť málo. 
Čou zásluhou — to je zas otáz
ka pre druhú úvahu. Generá
cia 1909 v zmysle osobnost
nom i výstavnom nám ju iste 

správne obišla). Stačí postaviť navodí v omnoho širšej súvis- 
vedľa seba diela z obdobia po- losti.

ŠTEFKO

čas vojny ho uznávali za vod- 
čiu postavu i českej výtvarnej 
tvorby. Bolo by treba spome
núť osobité diela Mudrochové, 
Matějkově, Nevanove, sochár
ske práce Hučku, Gibalu, Pri- 
biša, Kostku, novátorské plas
tiky Horovej a Rosúlkovej, kto
ré priniesli prvú obeť na oltár 
slovenského realistického tra
dicionalizmu. A div divúci, ne
urobili z nich umelecky „pos
ledné bosorky“. Umelecká ško
la našej maliarskej generácie, 
ktorej dátum narodenia sa via
že k roku 1909, je skutočne 
veľká. Veľká nielen počtom 
umelcov, ich prác a smerov, 
ktoré vo svojom tvorčom úsilí 
prekonávali a dosahovali, ale 
veľká i umením samotným a 
etickým krédom i kreditom.

Nie je iste bez zaujímavostí, 
že ich tvorba z obdobia nebla
hých päťdesiatych rokov, kedy 
sa umelecká tvorba riadila uz
neseniami a obežníkmi inšti
túcií a osôb najrozličnejšieho 
rangu, sa javí dnes ako teleso 
cudzie, vpašované do ich sna
žení. (Toto obdobie výstava

vcuid scud uieid z. uuuuuid pu- luaii . . .

vojnového a po prekonaní kul- Vladimír ŠTEFK<

Janusz Oseká

Budúcnosť
ineŕi sú budúcnosťou našej
U vlasti, občas teda stojí za 

to ich spočítať, aby sme vede
li, či ich je dosť. V rozhovore 
s pánom Z., obyvateľom štvrte 
Muranów, som sa presvedčil, že 
to pôsobí často značné ťažkos
ti. Ked som sa ho opýtal, koľ
ko má detí — zrozpačitěl, za
mračil sa o povedal:

— Ked ich zavolám na ve
čeru, prichádza 'ich asi deväť 
alebo desať... Manželka to 
bude vedieť presnejšie.

Išli sme za manželkou, ale 
ani ona nebola schopná mi po
dať presné informácie.

— Človek má stále toľko prá
ce, stále je taká drina, — na
riekala, že ani nemá čas ich 
spočítať. Podľa toho, koľko 
mlieka kupujeme na raňajky, 
bude ich asi jedenásť.

— Práve počítam, koľkokrát 
ma volali do školy — hovorí 
pán Z. — ale je to ťažké...

— Vaše deti už teda chodia 
do školy? — opýtal som sa. — 
Niektoré z nich určite chodia 
— vyslovil svoj názor. — Ne
dávno ma dokonca pozvali na 
rodičovské združenie kvôli 
dvojčatám. Mali sme vôbec 
dvojčatá? — opýtal sa zrazu 
podozrievavo manželky.

— Nemôžem si spomenúť, — 
odpovedala po chvíli premýšľa
nia. — Hádam naozaj máme 
nejaké dvojčatá.

— Nedali by sa spočítať, ked 
spia? — prišiel som podľa 
svojho názoru na celkom dobrý 
nápad.

— Večer je človek po práci

našej vlasti
unavený, nepočíta, ale spí, — 
odpovedal otec.

— Včera spali len tri, — spo
menula si matka, — ale nie
kedy ich prichádza na noc aj 
desať.

— Nespýtali ste sa na to su
sedov? — začudoval som sa. — 
Určite niečo vedia.

— Kedysi sa ma sused pý
tal, na čo potrebujem dvadsať 
detí, ale myslím, že to je pred
sa len mnoho. Či snád oni mô
žu niečo vedieť? Majú svoje 
deti a vedia toľko ako my.

— Bezpečnosť tiež nič ne
vie? — znervóznel som. — Vy
šetrovanie by predsa muselo 
v tejto otázke priniesť určité 
výsledky.

— Bezpečnosť to vie, — 
uznal pán Z. — Ale len po
kiaľ ide o tie najstaršie.

Pri rozlúčke počítal ešte na 
prstoch a povedal:

— Myslím, že by ich mohlo 
byť asi tucet. Najviac pätnásť...

Cítil som však, že to nebolo 
jeho posledné slovo.

(Preložené z poľštiny)

Zánik
Zanikajú časopisy. V NSR pre

stane vychádzať kultúrny časopis 
„Deutsche Rundschau“, ktorý ten
to rok slávi 90. výročie svojho za
loženia. Založil ho v roku 1874 Ju
lius Rodenberg, Časopis prestáva 
vychádzať, pretože sa nenašiel me
cenáš, ktorý by podporil jeho vy
dávanie. Už pred dvoma rokmi za
nikol z podobných príčin iný kul
túrny časopis „Die Kultur“.

O

Začiatkom apríla vyšlo prvé číslo 
ECHA bratislavských vysokoškolá
kov, nového študentskéhd časopi
su, ktorý je určený nielen univer
zitným študentom, ale aj posluchá
čom SVŠT, VŠE, VŠMU a VŠVU, 
prosto — ako vraví titul — patrí 
všetkým bratislavským vysokoško
lákom. Do konca semestra bude 
vychádzať raz mesačne, od začiat
ku ďalšieho, zimného semestra, 
dvojtýždenne. Jeho tvorcami sú po
slucháči druhého a tretieho roč
níka Katedry novinárstva, ktorí 
spolupracujú s Vysokoškolským 
výborom ČSM, ktorého orgánom sa 
Echo v budúcnosti má stať.

čom píšu iní
Vítame teda Echo v našich ra

doch, ako spolupracovníka i zdra
vého konkurenta, vítame ho srdeč
ne preto, lebo ako dokazuje pr^é 
číslo — bude ďalšou tribúnou štu
dentov, trioúnou, ktorá chce riešiť 
problémy vysokoškolákov a ktorá 
chce záujmy študentov aj hájiť.

V úvodn.ku nadpísanom KONEČ
NE! píše redakcia ECHA: . . . Prob
lémov študijných, sväzáckych, 
osobných i kolektívnych je veľa. 
Treba o nich diskutovať — ale nie 
ako doteraz, funkcionársky a frá- 
zersky — ale otvorene, úprimne a 
hlavne dať možnosť diskutovať 
všetkým, ale naozaj všetkým! 
. . . Prehlasujeme však, že si uve
domujeme — a teraz hovoríme aj 
v mene Vysokoškolského výboru — 
že nemáme monopol na pravdu, že 
budeme prijímať názory každého, 
pretože každý má právo vysloviť 
svoj názor, svoju pravdu. . .. Zdá 
sa nám, že až potom, až bude pred 
nami ležať množstvo názorov, ná
vrhov a pripomienok, že až potom 
si budeme môcť — pochopiteľne 
spoločne — pre naše budúce štu
dentské bytie v organizácii vybrať 
taký názor alebo takú kombináciu 
názorov, ktorá nám bude vyhovo
vať, ktorú budeme ochotní prijať 
za svoju. . . . Uhasínajme teda svoj 
smäd vodou nenakaženou, lebo aj 
vysokoškoláci majú v súčasnom 
období a súčasnej spoločnosti čo 
povedať!“

■ BUCHAR ■
je cyklostylovaný orgán študentov 
ČVUT v Prahe, Fakulty strojného 
inžinierstva. Prináša celý rad za
ujímavých článkov. Vyberáme z 
nich jeden s názvom: PRIZNANIE 
HOCHŠTAPLERA.

Stal som sa obeťou omylu. Tak
mer tragického. Zložil som skúšky 
na prvý termín. Týmto prehlásením 
nechcem vzbudzovať závisť kole
gov s niekolkými opravákmi ani 
nevraživosť nešťastníkov, ktorí zo 
študijných dôyodov opúšťajú fa
kultu. Je to však slušný úvod 
k mojej ethicko-sociologicko-psy- 
chologickej úvahe. Začnem, ale od 
začiatku.

Začiatok tretieho semestra bol 
trošku voľnejší, preberala sa látka 
takmer všeobecne známa. Preto 
som uschoval do zásuvky dobré 
predsavzatia, ktoré sa obyčajne 
dávajú po skončení opravných ter
mínov a namiesto priebežného štú
dia som priebežne flekoval aj na 
plenkového trháka. Licitovalo sa 
obyčajne hlboko do noci a človek 
má zdravie len jedno a spať sa 
musí. A vôbec, keď vstávam na 
obed, ušetrím za raňajky.

Po mesiaci som na seminároch 
spozoroval, že neviem o čo ide. 
Natiahol som si budík a odobral 
sa na prednášku, kde som vyro
zumel, že k pochopeniu prednáša
nej látky by som musel prečítať 
asi polovicu skript. Ešte zavčasu 
som si uvedomil, že do januára 
by som to zase zabudol a tak 
som dal budík zase späť do skri
ne, plný očakávania budúcich vecí. 
Medzitým závistliví kamarádi uva
žovali, či by som si nemal nechá
vať písať prezenciu U Flekov, či 
na Moráni a kde by som mal na 
jeseň nastúpiť vojenskú službu. 
Tým som zistil, že nemajú schop

nosť abstraktne uvažovať, čo je 
nezbytné pri betle, ale ani detek
tívne dedukovať, pretože nie som 
pivár a v Ambassadore majú naj
lepšiu kávu. Táto moja činnosť 
bola motivovaná heslom: „Štúdia 
mi aj tak nikto nezaplatí, tak nech 
z nich mám niečo hneď.“

Keď sa začalo skúškové obdobie» 
začal som asketický život. Stal som 
sa mužom vedy takmer na 12 ho
dín denne. Po každý raz, keď som 
išiel na skúšku, bolo mi jasné, že 
tam idem po prvý, ale nie po
sledný raz. Ostatne, rád sa bavím 
so vzdelanými ľuďmi. Z rozhovorov 
s nimi v predošlých dobách som 
pochopil, že opakovanie je matkou 
múdrosti, z čoho vyplýva, že naj
lepší inžinieri majú v indexoch 
spústy pečiatok, povoľujúcich rek
torské a ďalšie termíny. Mne však 
bola tentoraz táto možnosť vzde
lania odoprená.

Na princípoch štatistickej mate
matiky a životných skúseností bola 
vypracovaná teória, podľa ktorej 
je nutné a stačí (teda niekedy 
stačí) k úspešnému zloženiu skúš
ky 60 pere. vedomostí a 40 pere. 
šťastia. Platí tiež: nie je možné 
dosiahnuť 100 pere. vedomostí a 
skúšajúci ak chce, vyhodí zo skúš
ky hoci i seba samého. Ak sa 
aplikuje táto teória úspešne už 
v riadnych termínoch, má to veľmi 
zhubný vplyv na harmonický roz
voj osobnosti študenta. Ja osobne 
som dospel k názoru, že moja 
prudká inteligencia je schopná 
zvládnuť štúdia diaľkové, z čoho 
vyplynula prvá účasť v škole až 
niekedy v apríli. Potiaľto teda vy
svetlenie omylu. Jeho tragičnosť 
bude aktuálna až v skúškovom ob
dobí letného semestra.

SEMaFOR
— je satirickou prílohou Študent
ského listu, orgánu juhoslovan
ských študentov v Zágrebe. Sku
točnosť, že Zágreb nemá vlastný 
satirický časopis, podmieňuje zo
skupenie autorov, píšucich satiric
ké žánre okolo jednotlivých časo
pisov. Tieto zoskupenia, pochopi
teľne, nemajú ustrnulý charakter. 
Značnú časť autorov sústreďuje 
okolo seba Studentsky list v už 
spomínanej prílohe Semafor, ktorá 
má postupne prerásť na satirický 
týždenník.

Skupina autorov okolo Semaforu 
upustila od tradičných a pre hu
mor charakteristických foriem si
tuácií* so sekretárkami na kolenách

riaditeľov, milencov a oklamaných 
manželov, pokladníkov a trestan
cov . . . Kde len stačia silami a 
schopnosťami, stavajú problémy do 
nového svetla formálne i myšlien
kové.

Píš ako šepkáš! Miluj svojho 
predstaveného! Píš (a kresli) ako 
myslíš! — z týchto niekoľko vy
braných hesiel je na prvý pohľad 
vidno priebojnosť, otvorenosť a kde 
treba značnú dávku irónie a na
ozajstnej satiry. Takým je celý 
Semafor — nepozná kompromis a 
ústupky pred ľudskou hlúposťou, 
obmedzenosťou ... a zlom vôbec. 
Šľahajú všetko, čo stojí v ceste 
novej Juhoslávii:

PAJA KANIŽAJ
Kopírovací papier. Aby sme vo svetovej literatúre zname

nali viac, navrhujem, aby Krleža a Andrič písali cez kopíro
vací papier.

Lev. Aký kráľ zvierat! Dole s monarchiou! Lev — predseda 
zvierat!

Lavór — robotnícke more.
ŠKICE A LINKY

Rýchlik sa podobá na niektorých funkcionárov. Zastavuje 
iba vo väčších mestách.

Jeden kúkoľ mal dobré zvyky a — stal sa pšenicou!
Jedna mačka sa žalovala spoločnosti na ochranu zvierat — 

že jej nedajú zabíjať vtákov.
V tomto roku sa očakáva rekordná úroda kukurice. V sú

vislosti s tým sa očakáva ešte rekordnejšie — hádzanie šú
polia pod nohy.



Slávia sa lúči s l.ligou

Bežali sme cez pole
Majstrovstvo univerzity v cezpoľnom behu, ktorý 

sa bežal 10. apríla v Horskom parku, zaznamenal 
tohto roku chudo’mú účasť. Na štarte sa zišlo iba 
10 mužov a 7 žien (takmer všetci boli z ITVŠ). Kde 
ostali ostatní? Alebo snáď FV ČSM pri ITVŠ pod
cenil úlohu organizátora?

VÝSLEDKY: muži (2500 m): 1. Molnár ITVŠ 6,41:0

min., 2. Vendégh, ITVŠ 6,42,6 min., 3. Ozorák, VŠE, 
6,44:0 min.

družstvá: 1. ITVŠ um. 7, 2. Prírodovedecká fak, 
um. 22.

ženy (1200 m): 1. Hudačková, ITVŠ, 5,00:6 min., 
2. Záhorská, ITVŠ, 5,16:0 min., 3. Trenčanská, ITVŠ, 
5,16:4 min. — im —

Myslím, že netreba vysvetľovať, prečo sa o basketbale hovorí ako ningoch. Takmer žiadny z hráčov 
o vyslovene vysokoškolskom športe. Veď koniec koncov sú to práve netrénoval, pravidelne štyrikrát 
vysokoškoláci, čo väčšine družstiev v najvyšších súťažiach, ba i v re- v týždni. Existoval problém kon- 
prezentačných družstvách robia hru a vo svete sú to práve univer- fliktu pracovisko kontra tréning, 
žitné družstvá, ktoré majú najbohatšie tradície. skúšobné obdobie, štúdium, pra-

Aj basketbal najväčšieho vysokoškolského klubu v Bratislave Slávie covné povinnosti atď. Priemerne sa 
SVŠT má svoju tradíciu, dobrú tradíciu, svoj zvučný cveng . . . Ale teda trénovalo dva, tri razy do 
dnes. žiaľ, je to už iba tradícia, napokon beznádejný stav na konci týždňa, čo je dnes na ligové muž- 
tabuľky prvej ligy hovorí jasnou rečou. Slávia SVŠT prvýkrát v his- stvo minimum. To isté platí i o in- 
tórii zostupuje. Zdá sa to nepochopiteľné, veď ešte pred pár rokmi dividuálnej príprave.
Slávia figurovala pravidelne v tabuľke medzi poltuctom najlepších, Starou chorobou Slávie je otázka 
o boji o záchranu tu nebolo ani reči, do Bratislavy sa nikdy ne- trénerov, technických vedúcich ťa- 
chodilo vyhrávať. . . Dnes je situácia skôr opačná — prestupy, pro- háčky pri zabezpečovaní výstroja, 
mócie, vojenčina, pripravili Sláviu o rad výkonných hráčov a ,,diera" neschopnosť refundovať ušlú mzdu 
ostala nezaplátaná. Právom sa preto všetci pýtame: Aké boli príčiny zamestnaných hráčov, 
tejto krízy, čo zavinilo túto čiernu sezónu? Nepíšem tieto riadky ako výho-
.. . . -__ C1Ä , , ,, .. . vorku či ospravedlnenie v meneNajpovolanejší, treuer Slavie - hned v prvom igovom zápase. Slávi ale f£ktom je> že spomí_

Gusto Herman rozděluje prlemji na Družstvo sa začalo od tej doby nané momenty vykonali rozhodne 
dlhodobé — trénerská otazka, pra- potácet, stratila sa istota a seba- vel<kú úlohu pre zostup 
ca s dorastom, neustály prílev a dôvera, prišli zranenia, nastali po- ^ P ť*
odlev hráčov ... a momentálne — ohybnosti, či to, čo sa robí, sa . p° trener Herman o bu-
reorganizácia a budovanie nového robí dobre, vynoril sa generačný dúcnosti? — ,,V prvom rade je 
družstva, režim hráčov, možnosť problém, problém starí — mladí, tre‘)a. družstvo ustálit a doplniť 
tréningu, materiálno-finančná strán- vznikli vnútorné psychologické vracajúcimi sa hráčmi. ^Je tu rad 
ka . . . problémy . . . Svoje slovo povedalo mladých, nádejných hráčov (Házel,

Predovšetkvm ie to slabá úroveň zaručene i nepriaznivé vylosovanie. Herman — nedávno sa vrátili z ju- 
brácl s dorastom Táto otáľka sa Kolektív hľadal počas celého niorských ME v Taliansku, Sako 
derie do popredia hlavne preto, priebehu ligy štandardnú formu ' .hnkŕt0,ľ‘ ^ieSCh°pnl vrat‘ť
lebo Slávia je odkázaná na vidiek. 1 základnú zostavu hráčov. Chý- sl^vu stratene pozície.
Nie je preto čudo, že o Slávii sa bal dôležitý dirigent hry, Rehák, Ďalšiu sezónu bude predchádzať 
hovorí ako o „cudzineckej légii", ktorý bol týmto dirigentom až do kvalitná práca na sústredení, prí- 
či o „slovenskom vidieku". Nájde svojho zranenia, bol schopný na- padne aj medzinárodné stretnutia, 
sa už* konečne pre dorastencov bra(iiť jedine pivotman Kostka. Čiastočná zmena kádru neminie
„ilaškovský" typ trénera?

Charakteristickým znakom vyso
koškolskej Slávie je neustála vý
mena hráčov. Prišli hráči zo všet
kých kútov Slovenska nie sú dosta
točne pripravení a práve v čase, 
keď dozrieva ich hráčske umenie, 
keď sa hráči konečne zohrajú, Slá-

Zvlášť sa treba zastaviť pri tré- Sláviu ani tohto roku."

yia ich stráca. Veľká trhlina na
stala pre dvoma rokmi, keď zo

A tu by sa ešte žiadala aj starostlivosť nadriadených orgánov, 
akási predvídavá starostlivosť o materiálne zabezpečenie hráčov vra
cajúcich sa z vojenskej základnej služby. Je to záležitosť aj Slo
venskej basketbalovej sekcie.

Nuž držme teda palce našej Slávii, ktorá reprezentuje nás — bra
tislavských vysokoškolákov.

Dovidenia o rok — pod prvoligovými košmi!
Ivan Melicherčík

ITVS HÄDZE KOSE

Slávie odišli štyria hráči — Ďuriš, 
Koller, Kostka a Rosíval na vojnu 
a Preisler do Svitu. Toto bol vlast
ne všetkému začiatok. Potom na
sledovalo zranenie troch kľúčových 
hráčov (Lezo, Matula, Rehák), kto
rí do súťaže prakticky nezasiahli a 
ďalší dvaja (Klementis s Kadlčí
kem) v priebehu ligových bojov 
skončili aktívnu činnosť.

Prípravné obdobie bolo sľubné — 
Slávia porazila dva razy Slovan 
CHZJD, rovnako si dvakrát pora
dili s vojakmi z Olomouca, do-Titul najlepšieho fakultného bas- lozofi so svojou päťkou (viac ich Farmácia — Filozofia 29:49

ketbalového mužstva na Univerzite neprišlo), s ktorou zohrali všetky (13:25) Momen 19, resp. Melicher- níí mpr^inárnHnnm
bezpečne obhájili telocvikári z zápasy. Bolo pre nich azda maj- čík 27. turnaii vydaril sa ľáiazď do Ma^
ITVŠ. Tréner Herman mal z čoho strovstvo UK ľahostajným? ITVŠ — Právo 74:14 (38:3) Ďu- ďarskJ ’ Tréner Herman bol soo-
vyberať, napokon je tu celá kopa Organizácia, priebeh, úroveň, račka 18, resp. Valentovič 4. k • - V * > úsnešne
prvoligových hráčov družstvo bolo prostredie i rozhodcovia si zaslúžia Filozofia - . Medicína 34:47 0 rýchl a moderný bas-
ďaleko co do kondície i výkonnosti „výbornú“. (12:24) Mehchercik 23, resp. Mag- ketbal j -y j
pred ostatnými — najjasnejšie o Výsledky: din 12. v v ,
tom hovoria výsledky. Medicína — Prír. vedy 55:40 Farmácia — Prír. vedy 21:45 ,,Zelene výhonky vsak nečakane

V Diatich ďalších družstvách ne- (.27:21) Magdin 13, resp. Šabo 23. (12:16) Švarc 11, resp. Šabo 22. spálil mráz v podobe prekvapujúco
boľo Te kej v konnostneT vfchyľ- Právo - Filozofia 51:42 (16:15) vysokej prehry so Slovanom CHZJD
ky, až na^ Farmáciu, ktorá našla T||rÍ«H C j) 7ÍČ|Í Valentovič 25. resp. Melicherčík
oporu jedine v Jemenčanovi Mo- I Ul H j I 1 ■ 16-

few
menoví. Druhé miesto ukoristil vy- pR, HORÁRNI FUGELKA pod 1 (29:4)

rodnými "da^VyslTvene^trápt pôta^ých'Karpatoc'ľtoristi “z^?!-
^Ikon) nôsobili fi- oK,, ,* formnin#* Maurovic 17, resp. Valentovič 17.

našej univerzity 
V betónovom kruhu

(nemyslím na kon) pôsobili fi- lozofickej fakulty, aby i formálne 
ustanovili TURISTICKÝ ODDIEL

Určite ho poznajú všetci,
Prír. vedy — ITVŠ 43:60 (16:33) majú o atletike aspoň „šajn", ^ 
’ listujú stránkami

čo bištia — aká bola tvoja príprava na Je to hrubá chyba autora článku 
čo nadchádzajúcu sezónu? zavinená neinformovajiosťou. Od

m m ■ ■ SľÄVlF na Filozofické! fakulte UK ^abo resp. Matula 16. z času na čas listujú stránkami Trénoval som celú zimu 5-krát môjho príchodu do Bratislavy som
Filozofi sa k tomuto činu odhod- Právo — Prír. vedy 28:54 (9:10) športových časopisov, nazrú do at- v týždni, behal som, plával, poši- pod skúsenou trénerskou rukou 

• lali 12. apríla t. r. po vyše päť- Valentovič 15, resp. Šabo 15. letickych tabuliek... Má svoje loval, vzpieral (Anton nadhadzuje prof. dr. Andreja Kuchena, ktorýapríla t. r. po vyše päť 
ročnej aktívnej činnosti turistic-

(en) Matula 25, resp. Mareš 15.

Aprílový sneh
Vylosovaní^ majstrovských kých skupín, 

súťaží plaveckého oddielu:
Plávanie:
III. kolo plaveckej ligy v

dňoch 4.—5. VIL 1964 v Brne,
IV. kolo plaveckej ligy v Zatiaľ čo poľnohospodári na níži- Zimná sezóna sa i na _ _

dňoch 18.—19. VII. 1964 v Bra- nách už dlhší čas obrábajú polia, končí. Prichádza leto, brigáda a HL roč. ITVŠ a guľa s diskom
tislave. v0 vyšších polohách stredného a prázdniny prinesú iste mnohé pek- sú už takmer tretinu života jeho

severného Slovenska jar ešte ne- né zážitky. No absolventi kurzu najvernejšími kamarátmi,
zvíťazila definitívne nad ustupujú- sa už teraz tešia na .nasledujúcu „Chytil“ som ho na Telovýchov- 
cou zimou. Túto skutočnosť využi- zimu, na prvé výcvikové kurzy, nom stredisku, kde trénoval, sadli
la i KTV lekárskej fakulty a uspo- kde už budú pôsobiť v ťažkej úlohe sme si na obrubník betónového
riadala v prvej polovici apríla pre lyžiarskych inštruktorov. kruhu, rozhovor sa začal,
svojich poslucháčov lyžiarsky in- -bn- @ Pomaly ožívajú atletické kol-
štruktorský kurz.

Prvé dojmy z cesty na chatu 
pod Chlebom neboli najveselšie.

ITVŠ _ Medicína 61-31 í'31-12) |™esto medzi najlepšími at- 125 kg). Predpokladám, že sa uply- má na dosiahnutých výsledkoch1AV. __ meuu'intl r.’0. ^ letmi Slovenska, už ako dorastener milá-im- létmi Sl0venska’ už ako dorastenec nulá zimná príprava odzrkadlí na veľkú zásluhu.
^ majstrovstve republiky na výkonoch lepších, ako sú moje £ Minulý rok družstvo Univer- 

näjvyššom stupni víťazov, je opo- , osobáky" (guľa — 15,14 m, disk zity bezpečne porazilo Techniku, 
rou prvoligovej Slávie SVST a uni- _ 46,05 m). Aký je tvoj tip pre tohoročné atle-
verzitného družstva v tradičných 
stretnutiach U—T. Kremničan Án- 

horách ton Ihring má 22 rokov, študuje

Medzinárodné plavecké pre- O majstra vo vode
june [juiu: . ,, Dresve(«ili sa o tom V plavárni Grössling prebehli 16. ťažili: u mužov II. ročník s 15 bod-
18. VII. 1964: Lokomotiva ai účastnici kurzu- ieden deň chvi- apríla medziročníkové majstrovstvá mi pred III. ročníkom 13 bodov a
rešov - Slávia UK, ľu pÄairdo druhého Sňa všetko Inštitútu telesnej výchovy a špor- i. ročníkom 7 bodov; u žien pre-

teky o Veľkú cenu Bratislavy ^a lúkach stála voda, sneh bol 
.. o o x t r t t -in(?A mokrý a zdalo sa, že za týždeňV dňoch 8 —9. VIII. 1964. 
Vodné pólo: už po ňom nebude ani stopy. No

Prešov
19. VIL 1964: ČH Košice 

Slávia UK,
25. VIL 1964: Slávia UK — 

Chemička Ústí n. L.,
26. VIL 1964: Slávia UK — 

ČH Brno,
8. VIII. 1964: Slávia Plzeň — 

Slávia UK,

pršalo, 
zamrzlo a padal sneh. tu v plávaní. Na štarte, okrem svedčivo I. ročník so 17 bodmi 

iiij.c,i\j a pavxai aiitjii. Svozila a Filčáka sa zišli všetci pred II. a III. ročníkom oba po 8
Vrtochy apríla neodradili 39 me- poprední plavci fakulty (32 mužov bodov. Celkove, i s bodmi za zmie-
knv ktnrí nnd vpdpním ndhor- „ ia x; — \ i—

tické derby U—T?
V talentovaných prvákoch získala 

Univerzita platné posily. Počítam,, 
že opäť zvíťazíme. Pre mňa osobne 
je toto strenutie vyvrcholením se
zóny, v ktorom dosahujem spra
vidla najlepšie výkony.

9 Aké výsledky chceš dosiahnuť 
do promócie?

V guli, ktorej sa venujem viacej* 
by som chcel dosiahnuť 17 m hra
nicu a v disku hodiť 59 metrov.

V tréningu zdržoval
IVAN MELICHERČÍK

ZačínSIW^™
smečovať

dikov, ktorí pod vedením odbor- a jq žien), ktorí bojovali celkom šanú štafetu 10x50 m v. sp 
ných asistentov Stachovičovej, Ga- 0 u titulov. Najhodnotnejšie vý- ťažili poslucháči

zví- • V prvom aprílovom čísle NUissssi sís-=■= immm
ných cvičiteľov lyžovania. príjemné prekvapila aj judistka Vvsledkv: Muži: 50 m znak 1. W . I coľxľľpUVuÄf HrS'.

Na tomto turnaji boli naše ženy, 
vďaka dôkladnej zimnej príprave, 
úspešné, dosiahli aj v tomto roč
níku prvenstvo a stali sa tak už

rx i w TT v - m . . . . r,,* ürkTT po tretíkrát držiteľmi putovného, 0 x , . , „ , min., 3. Belay (TV-M II.) 1:33,7 Telovýchovná komisia ZV ROH ť
kondične nepripravenú lyžu. Na za- len 2 pretekárky. Zvláštnostoumaj^ min> 50 m y J. Berlanský pri UK poriadala 4. apríla v PKO PvrLei nrínravv na liaovú súťaž

.............................. .. ........................... .................................................... ôs (TV III.) 28 8 medzifakultnv turnaj o putovný „ ľ „ ai, Pf'P/A'Z.w a.'.9“Jľ!í,„Sxu f
lisku Matador v Petržalke.

Po siedmich dňoch sa kurz, kto- Stehlíková na 50 m v. sp. ^ Naj- Beŕianský'\tV-B ' £) “32,2“"sek~ ^ stolnom
let9'Praha 1-4SlávfatUKM0t0r' ÄÄ“ Š&HtÄ 2 Dubrovay (W I.) 34,5 sekľ,t Praha — Slavia UK. pešne skončil. Za ťažkých pove- mužov, kde o najrýchlejšieho plav- Matuia /tv III ) 401 sek

Všetky uvedené plavecké a ternostných podmienok (husté ca bojovalo 13 pretekárov. Naj- prsia 4 Hlavatú (TV III
J-_____ ÍL 1 ^ _ j j o. • _   J _ v*» o 1 /“v o í Violo t r í ooít-ilí ri o ^ '

100 m
vbecKy uveuene piavecKe a ternostnycn poumienoK ^nuste ca Dojovaio 10 preteKarov. iNdj- prsia 4 Hlavatý (TV III ) U29 0

vodnopólové stretnutia na do- hmly. ťažký sneh) nedošlo ani menšia účasť bola v disciplíne 50 ^in 2* Polónvv /XV m’) l‘:325
mácej pôde sa hrajú na kúpa- k jednému úrazu, až na jednu metrov motýlik žien — štartovali — -M ^ ^ w „'i + .rr-Sn

tenise
. ver kurzu absolvovali poslucháči strovstiev bola štafeta 10x50 m 28 6 ’ sek 2 Körör <TV ITT ^ 28 8 mpdyifřikultnv turnai o nutovný V rámci prípravy na ligovú sutaz 

(k) teoretické i praktické skúšky z me- voľ._ spôsob. Káder ročníkového (m\ oq í .T ™ aj muži zúčastnili volejbalového

sni
todiky lyžovania, organizácie ly- družstva mohli tvoriť vedno muži 50 m m0|-ýijk 4 Dubrovay 
žiarskych kurzov a súťaží. a ženv. V bodovom hodnotení zvi- i. o rľ..--.-: * ^

sek., 3. Neurát (TV III.) 29,1 sek., pohár ZV ROH v stolnom tenise
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- v hd hod t ................................ .. ................ 30.3 pre Levích zamestnancov. Turnaja "v řattlzán^om^ktorv Tj
a zeny. V bodovom hodnoten, zvi- sek i 2. Ivičie (TV.M ^ 32 9 züeJtnilo z 8 prihlásených druž- ™to L^ tradiči’e obháiiU

sek., 3. Hlavatý (TV III.) 33.8 sek., stiev len 5 - ITVŠ a Farmaceu- V Pre nriaľnivcov vo"eibalového
4^0Rm,POl-TŠt--.-nVrOe,ní,kl(fiB7erlan- piCká • Irfu H 2 ddUŽ?tVTruža šP°rtu uvádzame vylosovanie I. ko-sky, Belay, Ivicic, Kus) 2:16,7 min., Právnická fakulta s jedným druž- £ volGÍbalovei lia^ mužov a nen^
2. III. ročník (Neurát, Polóny, Kô- stvom. Filozofická a Lekárska f a- ,a volejbalovej ligy mužov a žien.
ros, Hlavatý) 2:18,1 min., 3. L roč- kulta sa z neznámych príčin tur- muži*
ník (Holek, Pozorný, Dubrovay, naja nezúčastnili. K súťažiam ne-
Hrivnák) 2:31,2 min. boli pripustení stolnotenisti Príro- 25. IV.: Gottwaldov

Ženy: 50 m znak 1. Hirschová dovedeckej fakulty pre nedodrža- UK^— vonku.^
(TV III.) 37,5 sek., 2. Kukačková me stanoveného termínu a v po-
(TV II.) 51,8 sek., 100 m prsia stednej chvíli účast odriekol Rek-

II 1. Olšerová (TV-Z I.) 1:30,0 min., torát UK.
|| 2. Garayová (TV II.) 1:46,9 min., Každé družstvo (2 muži a 1 že-

3. Kožehubová (TV-B L) 1:50,2 na) súťažilo v dvojhrách mužov,

Slávia

Slá-26 IV.: Tatran Ostrava 
via UK — vonku,

2. V.. Slávia UK — Červená 
hviezda Praha — doma,

3. V.: Slávia UK — Slávia VŠ
yi-y-Lj x. j ílaj o cz ucítil w v v* v w jirx * . prnUn   Hnma

min., 50 m v. sp. 1. Hirschová dvojhrách žien, štvorhrách mužov ťrľav R ’10. V. ZJŠ Brno — Slávia UK — 
vonku,

16. V.: Spartak Potrubí — Slávia

17. V.: Slavoj Ústí n.'L. — Slávia

Na poslednom tohtoročnom snehu.

32,4 sek., 2. Stehlíková (TV-M L) a v zmiešanej štvorhre.
35,7 sek. (!!), 3. Marková (TV-M Hra sa najlepšie darila zamést- 
II.) 39,8 sek., 50 m motýlik 1. Ol- nancom Farmaceutickej fakulty, .J:”' v‘* 
šerová 39 0 sek., 2. Stehlíková ktorí v turnaji zvíťazili a získali UK vonku,
42,2 sek., 4x50 m pol. št. 1. L roč- tak putovný pohár. Na druhé 
ník (Kalinová, Kožehubová, Olšero- miesto sa zaradilo II. družstvo u von u» 
vá, Stehlíková) 2:54,2 min., 2. II. ITVŠ. Tretie miesto si vybojovalo 
ročník (Vychovalá, Garayová, Mar- L družstvo ITVŠ. „Rezerva" Far- ZENY.
ková, Kukačková) 3:08,0 min. Zmie- maceutickej fakulty skončila štvr- 10. V.: Slávia UK — Banská
šaná štafeta 10x50 m v. sp. 1. III. tá a niekto musel byť aj posled- Bystrica — doma, 
ročník 5:29,8 min., 2. L ročník ný — 5. a boli to „advokáti". 16. V.: Slávia UK — Slavoj „B"
6:00,1 min., 3. II. ročník 6:10,0 Prvé tri družstvá získali diplomy Praha — doma, 
min. a vecné ceny. 17. V.: Slávia UK — KPS Brno

-max- -max- — doma,


