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Nové 
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Školský rok 1980/81 je  pokračova
ním plnenia hlavných úloh Lekárskej  
fakulty Univerzity Komenského, ktoré 
nadväzujú na úlohy dané vysokým 
Školám po XV. z j a z d e  KSČ a KSS. Do
tera j š ie  výsledky ich plnenia dokazujú 
pozitivny trend rozvoja fakulty  v ce
lom komplexe j e j  Činnosti. 

Na úseku výchovno-vzdelávacieho 
procesu významnou úlohou bude pre
hĺbenie a zintenzívnenie komunistic
k e j  výchovy s dôrazom na svetonázo
rovú výchovu poslucháčov prostred
níctvom vyspelých učiteľov vo výučbe 
všetkých predmetov i v ce le j  mimo
š k o l s k e j  činnosti. 

Pri komunistickej výchove budeme 
využívať všetky činnosti študentov, 
vrátane prázdninovej praxe i letnej  
aktivity, spoločensko-politickej praxe, 
no na jmä budeme hľadať nové formy 
a metódy j e j  pôsobenia zvlášť v štu
dentských domovoch. Tam chceme 
ešte  viac a účinnejšie zapojiť do vý
chovnej  práce vedúcich učiteľov roč
níkov i štúdijných skupín, ale očaká
vame a j  intenzívnejšiu zaangažovanosť 
SZM do tejto činnosti. Bude na nás  
všetkých, vedúcich funkcionároch fa
kulty, j e j  učiteľoch, ale a j  funkcioná
roch SZM, aby za účinnej podpory 
straníckej  organizácie sme výchovnej  
práci v študentských domovoch veno
vali  plánovitú pozornosť a zvýšenou 
kontrolou plnenia úloh prispeli k pod
statnému zlepšeniu životných a študij
ných podmienok študentov v interná
toch. 

V pedagogickom procese budeme 
klásť  veľký dôraz na správne pocho
penie obsahu a cieľov nového zákona 
o vysokých školách a vykonávacích 
nariadení, ako a j  na ich postupnú rea
lizáciu. V súlade s novým zákonom 
o vysokých školách budeme pokračo
vať v realizácii prestavby v prvom až 
štvrtom ročníku všetkých smerov a 
budeme pripravovať podmienky pre 
prechod na jednotné učebné plány a j  
vo vyšších ročníkoch. Doterajšie skú
senosti, získané z realizácie prestavby 
obsahu a š truktúry štúdia budeme 

vyhodnocovai  na katedrách i v o  vede
ní  fakulty.  Pritom sa však ukazuje,  že 
nové poňatie obsahu jednotlivých 
predmetov z hľadiska profi lu absol
venta medicíny vyžaduje  koncentráciu 
na interdisciplinárnu väzbu študijné
ho programu. A j  keď našim doteraj
ším pozitívnym znakom bola zvýšená 
starostlivosť o edičnú činnosť vo vy
dávaní učebníc a učebných textov, 
najmä v celoslovenskej  i celoštátnej  
koordinácii, chceme vytvoriť podmien
ky všetkým zodpovedným autorom i 
spoluautorom celoštátnych učebníc 
i učebných textov tak, aby sa  dodržia
vali plánované termíny odovzdania 
rukopisov. Vo vedení fakulty  vynalo
žíme všetko úsilie vytvoriť im opti
málne podmienky pre splnenie tej to 
náročnej  činnosti, ktorú chceme a j  
primerane hodnotiť a oceňovať. 

Jednou z metód zlepšenia pedago
g i c k e j  práce je priebežná kontrola 
štúdia nielen na úrovni vedenia fa
kulty a vedeckej  rady, a le  najmä na 
katedrách, v jednotlivých ročníkoch 
a v študijných skupinách. Analýza 
výsledkov kontroly štúdia musí pri
spieť ku kvalitnému zlepšeniu výsled
kov pedagogickej  práce i vedomostí 
študentov. V tomto školskom roku 
zabezpečíme akt ívne jš í  prístup k vy
hľadávaniu talentovaných študentov 
a pr iprav íme im indiv iduálny  š tud i jný  
program.  Zameriame s a  na jmä na štu
dentov, ktorí nielenže úspešne študu
jú, alo s a  aktívne politicky angažujú 
a pritom s a  velmi aktívne podieľajú 
na vedeckej  činnosti v rámci ŠVOČ 
na jednotlivých katedrách. 

Vedeckovýskumná činnosť učiteľov 
fakulty je integrálnou súčasťou ich 
povinností a usi lu je  sa  prispieť k 
urýchleniu vědeckotechnického proce. 

su, a le  a j  ku skvalitneniu výchovného 
procesu. Úspešná vedecká činnosť 
zvyšu je  vážnosť učiteľa i príťažlivosť 
jeho vedného odboru. Len vedecky 
aktívne pôsobiaci učiteľ je schopný 
vnášať do učebnej  látky nové poznat
ky,  významné pre prax. 

Budeme dbať na rozšírenie  koope.  
rácie a integrácie vedeckovýskumnej  
práce v rámci fakulty,  univerzity, a l e  
a j  s inými vysokými školami, SAV, 
ČSAV, KÚNZ, MÜNZ a rezortnými vý
skumnými pracoviskami, so spolupra
cujúcimi organizáciami kra j ín  RVHP 
i výrobnými hospodárskymi jednotka
mi Chirana a Slovakofarma. Hlavnú 
pozornost sústredíme na úspešné spl
nenie a vyhodnotenie  vedeckovýskum
ného programu  fakulty,  r iešeného  v 
š ies te j  päťročnici a na dokončenie  
prípravy  vedeckovýskumného  plánu 
fakulty  na roky  1981—1985 so zabez
pečením orientácie na spoločensky 
najvýznamnejš ie  ú lohy  zdravotníctva 
a spoločenskej  praxe. Podarilo sa  nám 
zabezpečiť väčšiu kapacitu vedecko
výskumnej  základne p r e  úlohy plánu 
vědeckotechnického rozvoja a štátne
ho plánu výskumu. 

Vedeckovýskumná práca je  podmie
nená dobrou informačnou službou, 
túto zabezpečuje naše Studijné a in
formačné stredisko, ktoré sa  napojilo 
na jeden z medzinárodných informač
ných systémov s perspektívou využitia 
výpočtovej techniky v informačnej  
službe. 

Lekárska fakul ta  UK venuje  sústav,  
n Л pozornosť výchove vedeckých pra
covníkov, a to nielen pre  vlastnú 

otrebu. ale vo zvýšene j  miere pre  
:otrebu lekárske j  praxe. Bude našou 
nahou túto zodpovednú úlohu plniť 

ešte kvalitnejšie  a na jmä zvýšiť kon.  



trolu plnenia ašpirantských plánov i 
starostlivosti  školiteľov o svojich aš
pirantov. Veď počet úspešných obha
job kandidátskych dizertačných prác 
je v poslednom čase  úctyhodný. Máme 
pripravený plán interných ašpirantúr 
mladých talentovaných učiteľov, vy
chovaných fakultou,  ktorí sa  budú 
školiť na jmä v klinických disciplí
nách. 

V poslednom čase sa  nám podstatne 
zvýšil počet úspešných obhajob dok 
torských dizertačných prác našich 
učiteľov, čo svedčí nielen o zvýšenom 
úsilí o získanie n a j v y š š e j  vedeckej  
kvalif ikácie,  a le  a j  o skvalitnení v e .  
deckovýskumnej  práce. Na druhej  
strane však  nemôžeme byť spokojní 
so študentskou vedeckou aktivitou na 
n a š e j  fakulte,  na jmä však s percentom 
študentov, ktorí s a  v rámci ŠVOČ na 
práci podieľajú. 

Treba však konštatovať, že úroveň 
prác, ktoré boli prednesené na Štu
dentskej  vedeckej  konferencii na fa
kul te  i v celoštátnom kole je vysoká, 
čomu nasvedčuje a j  ich úspešné za
radenie ako a j  odmenenie. 

Kádrová práca je  velmi zodpoved
nou súčasťou vedúcich pracovníkov na 
všetkých úrovniach a budeme j e j  ve
novať a j  v tomto školskom roku zvý
šenú pozornosť. Plánu kvali f ikačného 
rastu učiteľov a výhľadu skvalitňova
nia ich vedeckopedagogickej  š truktú.  
ry  na obdobie siedmej päťročnice 
budeme v tomto školskom roku veno
vať mimoriadnu pozornosť. Čaká nás 
a j  komplexné hodnotenie pracovníkov 
fakulty,  ktoré musíme vykonať zod
povedne a s vysokou náročnosťou. 

Liečebno-preventívnej činnosti ako 
jednej  z dôležitých súčastí  naše j  čin
nosti sme v posledných rokoch veno
vali zvýšenú starostlivosť, a to na jmä 
zlepšeniu riadiacej  a kontrolnej prá
ce. V úzkej  spolupráci s riaditeľmi 
zdravotníckych zariadení — výučbo-
vých báz fakulty  sa  usilujeme o zvý
šenie autority, ale a j  zodpovednosti 
prednostov kliník. Je našou spoločnou 
snahou naďale j  usilovať s a  o zvýšenie 
kvality liečebno-preventívnej činnosti, 
aby zodpovedala úrovni špičkových 
klinických pracovísk. Sme si  vedomí, 
že kvalita liečebno-preventívnej čin
nosti podmieňuje a j  kvalitu pedago
g icke j  práce v oblasti klinických 
disciplín a kvalitu výchovy absolven
tov vôbec, ale tiež, že na základe tej
to činnosti s a  hodnotí nielen zdravot
nícke pracovisko, a le  a j  fakulta.  V 
našom pláns naďalej  ostáva dvakrát  
ročne zorganizovať k tejto činnosti 
aktív. Je našou úlohou sa  usilovať o 
zavádzanie moderných liečebných, vy
šetrovacích a diagnostických metód, 
modernizáciu prístrojovej  techniky a 
tak umožniť a j  poslucháčom si osvojiť 
prácu s modernými prístrojmi. V rámci hlavných úloh Univerzity 
Komenského stojí  pred nami povinnosť 
realizovať v súlade so Štatútom UK a 
Novým zákonom o vysokých školách 
opatrenia na zdokonalenie organizač
n e j  š truktúry riadenia fakulty.  Pře
hodnotíme existujúcu štruktúru kate
dier, ďalších pracovísk a účelových 
zariadení fakulty  z aspektu ich ďal
šieho rozvoja ako a j  prípadnej inte
grácie.  Budeme venovať pozornosť 
najmä snahe o zvyšovanie operatív

nosti v riadení, skvalitnil  vnútornú 
organizáciu riadenia fakulty  na všet
kých stupňoch. Chceme tým zabezpo. 
čiť úspešnú integráciu výučby a vý
chovy, vedeckovýskumnej  činnosti a 
liečebno-preventívnej práce. 

Uskutočnenie náročných úloh bude 
možné iba skvalitnením naše j  práce 
vo všetkých oblastiach činnosti, naj
mä vo vytvorení správne j  politickej 
klímy a príprave učiteľov pre túto 
náročnú úlohu. 

Verím, že pod vedením straníckej  
organizácie na fakulte  v súčinnosti so 
spoločenskými organizáciami sa  nám 
podarí zvyšovať úroveň fakulty,  j e j  
autoritu i uznanie významnej činnosti 
v oblasti výchovy nových socialistic
kých a socializmu oddaných lekárov, 
ktorí budú dobre pripravení odborne, 
teoreticky a prakticky na plnenie 
úloh v období budovania ďalšieho 
rozvoja n a š e j  socialistickej vlasti a v 
období vědeckotechnického rozvoja. 

Prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc., 
člen koršpondent SAV, 
dekan Lekárskej  fakulty  UK 
v Bratislave 

Biofyzika — aktuálny príklad 
integrácie vedných odborov 

V poslednom období sa  často stre
távame s pojmom biofyzika. Táto ved
ná oblasť sa  najmä v ulynulom desať 
ročí a j  v celosvetovom meradle kon
štituovala ako kvalitatívne nový, 
samostatný hraničný odbor fyziky a 
biológie (v neposlednom rade tiež 
chémie), ktorý sa  zaoberá štúdiom 
fyzikálnych princípov stavby a funk
cie biologických systémov a pre tieto 
účely využíva príslušné fyzikálne me
tódy a prístupy. Vzhľadom na to, ž e  
sa v princípe jedná o fyzikálny po
hľad na živú hmotu, o hľadanie a štú
dium dôsledkov fyzikálnych princípov 
v biológii pomocou matematických a 
fyzikálnych prístupov (skrátene o fy
ziku živých organizmov), zaraďuje  sa  
moderná biofyzika koncepčne do fy
zikálnych odborov, i keď na druhe j  
strane pretrváva názor, že nakoľko s a  
biofyzika historicky vyvinula v lone 
biologicko-lekárskych vied a objek
tom výskumu je živá hmota, je vhod
né ju zaradiť do biologických vied. 
Hovorí sa  občas o biologickej fyzike,  
inokedy o fyz iká lne j  biológii. Oba 
tieto názory sú motivované skôr or
ganizačnými ako vedeckými záujmami. 
Podstata nespočíva v názvoch a slo-
vách. Základ je v tom, ž s  sa fyzika 
spojila s chémiou i biológiou a že sa 
táto skutočnosť stala jedným zo zá
kladov ďalšieho rozvoja cele j  prírodo 
vedy. Vznik biofyziky treba chápať 
ako prejav integračných tendencií v 
prírodných vedách, ako pre jav  pro
cesu, v ktorom sa vedy s pôvodne 
celkom odlišnými oblasťami bádania 
zbližujú vďaka univerzálnej  platnosti 
základných zákonov vzájomného pô 
sobenia hmoty. V takomto vývoji  sa 
súčasne odrážajú najvýznamnejšie  ry
sy gnozeologických metód, s ktorými 
pracuje  moderná fyzika,  a ktoré majú 
všeobecný dosah. 

Je teda prirodzenou dialektikou 
vývoja,  že sa na jednej  s t rane dnes 

stretávame s prehlbujúcou sa špecia
lizáciou v rôznych vedných oblastiach, 
a le  na druhe j  strane je pre našu 
epochu charakteristické ich spájanie  
a splývanie. Na takýchto „križovať, 
kách"  vedeckých ciest, tam, kde  sa  
pretína viacero špeciálnych vied, sa  
často odohrávajú tie najzauj ímavejš ie  
udalosti vo vede, odtiaľ vybiehajú 
nové cesty, o ktorých prv nemal nik 
ani tušenie. Dnes je napríklad skoro 
samozrejmosťou, že pre fyzika, pra
cujúceho v molekulovej fyzike, je 
nevyhnutnosťou poznať chémiu tak, 
a k o  je pre chemika samozrejmosťou 
poznať termodynamiku, molekulovú 
fyziku a kvantovú mechaniku. Príči
nou tohto stavu je skutočnosť, že 
náuka o molekulách, o ich š truktúre  
a vlastnostiach, predstavuje  základnú 
„križovatku" fyziky a chémie, na kto
rú veda vstúpila už v dvadsiatych ro
koch nášho storočia; tým však záro 
veň odkryla a j  iné cesty vpred, pričom 
najdôležitejšia a najzaujímavejš ia  z 
nich smeruje  k biológii. Práve súčasná 
biológia s tá le  viac disponuje s doko. 
nalými vedeckými prostriedkami, oz
bro ju je  sa  matematickým aparátom 
a spe je  k hlbokej  jednote a spojeniu 
s fyzikou a chémiou. 

Využívanie fyzikálnych metód а 
prístupov v rozvoji biológie а vznik 
biofyziky ako hraničnej vedy, znaine 
nal výrazný pokrok vo vývoji  samot
ne j  biológie — znamenal prechod od 
prevažne empirického a popisného pri 
stupu k hľadaniu exaktných zákoni
tosti medzi javmi a Ich tvorčleho vy 
užívania. Doteraz dosiahnuté výsledky 
praktických aplikácii biofyzikálnych 
poznatkov Igenetlcké Inžinierstvo, 
biologická ochrana rastlín a pod.) 
oprávňujú k záverom, že l th  význam 
vzrastie a že sa tieto poznatky môžu 
stať rozhodujúcimi pri riešení súčas
ných problémov výživy, ekológie, sta
rostlivosti o zdravie a podobne. Na 
druhej  strane treba chápať, že proce
sy, prebiehajúce v prírode sú typické 
svojou vysokou účinnosťou. Zatiaľ 
sme len male j  časti z týchto procesov 
porozumeli a sa naučili ich využívať; 
väčšina vyžaduje  ďalšie sústredené 
úsilie komplexných národných a me
dzinárodných kolektívov. Spolupráca 
fyzikov v kolektívoch j s  pri rozvoji 
nových fyzikálnych modelov a meto
dík ako a j  pri zavádzaní matematlc. 
ko-fyzikálnych prístupov nevyhnutná 
pre ďalší rozvoj biológie a medicíny. 
Nové poznatky z biológie, nové zna
losti o funkcii rôznych mechanizmov 
a štruktúr  živej  hmoty môžu stimulo
vať a j  rozvoj techniky, kybernetiky, 
robotiky a taktiež rozvoj fyzikálnych 
disciplín významných pre štúdium 
živej  hmoty synergetiky, termody. 
namlky otvorených nerovnovážnych 
systémov, molekulovej fyziky а nie
ktoré oblasti fyziky tuhých látok. 

Fotvrdzuje sa znovu, že organizmus 
vedy tvor!  jediný celok. Tak bol chá 
paný a j  géniaml minulých storočí: 
Leonardom da Vinci, Newtonom, Lo-
monosovom. Neskôr nastúpila epocha 
špecializácie. Dnes zase veda smeru |e  
k integrácii а k vytvoreniu jedinej 
prírodovedy s veľkým počtom krížová 
tlek. Л biofyziku treba chápať ako 
jednu z nich. 

Don. RNDr. Dušan Chorvát, CSc. 
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Jubi lu júca katedra 
V tomto roku uplynulo dvadsaťpäť rokov od začatia 

štúdia na Katedre analytickej  chémie Prírodovedeckej 
fakulty  Univerzity Komenského. Vytvorenie tejto samo
statnej  katedry si  vyžiadal prudký rozvoj vednej  disciplí
ny a j s j  význam pre prax. 

Pri príležitosti dvadsiatehopiateho výročia katedry sa  
v dňoch 30. septembra až 2. októbra 1980 konala v Tren. 
čine celoštátna konferencia „Optimalizácia analytických 
postupov a metód," ktorá v najprogresívnejších oblas-
tiacii analytickej  chémie riešila možnosti zefektívnenia 
práce. 

V súčasnosti sa  na katedre rieši problematika využitia 
nevhodných prostredí a organických skúmadiel v analy
tickej  chémii, rozví ja jú  s a  metódy AAS, kapi lárnej  izota-
choforézy, kvapalinovej  a plynovej  chromatografie,  ex .  
trakčné a ektrochemické metódy. Okrem toho sa  v rámci 
spolupráce riešia konkrétne úlohy analytickej  praxe. 
Pre Chemické závody W. Piecka v Novákoch sa  rieši 
problém stanovenia PB v PVC, v spolupráci s Výskum
ným ústavom zváračským sa riešili problémy stanovenia 
škodlivín v pracovnom ovzduší pri zváraní kovov. 

V rámci združeného laboratória sa  s Československým 
meteorologickým ústavom rieši meranie a etalonáž pH 
v nevhodných prostrediach. Spolupracuje sa  tiež s Vý
skumným ústavom agrochemickej  technológie pri ana-
lýZiE- pesticídov, fungicídov na báze organofosfátov 
a benzotiazolov. 

Uvedené príklady zo š i roke j  spolupráce Katedry ana
lytickej  chémie Prírodovedeckej fakulty  UK s praxou, 
smerujú  k rozvoju stavu poznania a súčasne riešia 
ekonomicky významné problémy spoločností. 

Na konferencii pozdravil dekan Prírodovedeckej fakul
ty Univerzity Komenského doc. RNDr. Ladislav MELIO-
RIS, CSc., jubilujúcu katedru a odovzdal j e j  vedúcemu 
doc. RNDr. E. KUCHÁROVI, CSc., ako výraz uznania za 
úspešnú pedagogickovýchovnú a vedeckovýskumnú prácu 
pamätnú medailu Univerzity Komenského. 

L. Smirnová 

III. Vedecká 
konferenc ia  
m l a d ý c h  
farmaceutov  

Dňa 2. októbra 1980 sa  konala v poradí už tretia kon
ferencia mladých pracovníkov Farmaceutickej fakulty  
UK, ktorú usporiadala ZO SZM asistentov a zamestnancov 
školy za podpory vedenia fakulty,  ZO KSC, ZO ROH a 
FV SZM na počesť 35. výročia oslobodenia. 

Konferenciu otvoril dekan Farmaceutickej fakulty  UK 
RNDr. PhMr. Milan MANDÄK, CSc. Vo svojom príhovore 
poukázal na význam vedeckej  práce mladých pracovní
kov fakulty,  ktorí aktívne prenášajú  svoje  skúsenosti  
na študentov v riadnom pedagogickom procese ako a j  
v progresívnej  forme výučby — ŠVOČ. Poukázal na prí

kladnú aktivitu ZO SZM fakulty  v súvislosti  s plnením 
pedagogických i vedeckých úloh a hodnotil konferenciu 
ako vhodný vklad zväzákov Farmaceutickej fakulty  UK 
pri realizácii komplexu komunistickej výchovy na vyso
k e j  škole. 

Na konferencii odznelo dvadsaťjeden príspevkov pred
náškovou i panelovou formou. Týkali sa  riešenia farma
kologickej  problematiky, tém z farmaceutickej  a ana
lytickej  chémie, organizácie a riadenia lekárenskej  
služby, farmakognózie, mikrobiológie a technológie lie
čiv. Fráce mali výbornú odbornú, metodickú i formálnu 
úroveň a ukázali, že vo výskume liečiv je na Farmaceu
tickej  fakulte  UK nastupujúca generácia mladých vedec
kých pracovníkov dobre erudovaná a odborne fundovaná. 

Vedecká konferencia mladých pracovníkov Farmaceu
tickej  fakulty  UK ukázala, že takéto podujatia poskytujú 
mladým začínajúcim vedeckým pracovníkom možnosť 
prezentovať svoje  výsledky a konfrontovať ich s výsled
kami práce kolegov a je  aktívnou formou prípravy na 
národné alebo medzinárodné vedecké podujatia.  

MUDr. Pavel Švec, CSc. 

Rozvoj  vyná lezcovstva  a z lepšovateľstva 

Sine na sklonku šiesteho päťročného pianu národného 
hospodárstva.  Ülohy, k toré  pred nami vytýčil XV. zjazd 
KSČ, boli náročné. Ich úspešná realizácia bola nemysli
teľná bez všestranného rozvoja inasavej  tvorčej  práce 
najlepších vynálezcov, zlepšovatetov. novátorov a racio-
nalizátorov. l o h o  si  boli vedomí a j  pracovníci Univerzity 
Komenského. Naša strana a celá spoločnost vysoko oce 
ňu j3  prácu vynálezcov a zlepšovatelov. Súdruh Husák 
na XV. z jazde KSČ zdôraznil, že . . v iniciatíve Iudi. 

I ich ume a pracovitosti je naše najcennejšie  bohatstvo." 
Len stručne uvedieme vývo j  vynálezcovského a zlep-

šovatelského hnutia na Univerzite Komsnského od účin 
nosti zákona č. 84 1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlap. 
šovacích návrhoch a priemyselných vzoroch, t. j. od 
1. januára 1973. 

V rokoch 1973—1983 Úrad pre vynálezy a objavy po 
vykonanej  expertíze a prieskume patentovatelnosti udelil 
stosedem autorských osvedčení, ktorých autormi boli 
pracovníci Univerzity Komenského. 

(Pokračovanie na 6. s trane)  
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Veľa ú s p e c h o v  

Letná a k ť v i t a  '81 

Letná aktivita zväzákav je  výrazným 
prejavom ich kladného prístupu k pl
neniu úloh štátneho plánu, je jednou 
z najefektívnejš ích foriem činnosti 
n a š e j  mládežníckej organizácie. Mož
no si  pri čítaní nasledujúcich riadkov 
poviete, prečo hovoríme o letnej  ak
tivite v base, keď s a  „pani Zima" 
ukázala v plnej  s v o j e j  nádhere. Preto, 
že to nie je  záležitost jednorazová, 
treba s a  j e j  venovať po celý rok, pri
pravovať ju, hodnotiť, čerpať skúse
nosti a vystríhať s a  starých problé
mov. 

Aká bola tohtoročná letná akt ivi ta?  
Jej realizácii predchádzalo dlhé 

obdobie príprav:  osobná agitácia, 
adresné pozývanie, propagácia v IRŠ, 
na nástenkách či fakultných časopi
soch, to boli prostriedky náboru štu
dentov. Uzatvárali sa  pracovné zmluvy 
s jednotnými rolnickými družstvami, 
potravinárskymi a inými podnikmi, 
organizovali s a  školenia vedúcich bri
gád, kontrolovala s a  pripravenosť pra
covísk. Všetky tieto činnosti vykoná
vali štáby brigád v mesiacoch marec 
—jún. Nie všetky si  však  stopercentne 
splnili svo je  úlohy — vyplývalo to zo 
skoršieho ukončenia semestra, študen
ti sa  predčasne museli vysťahovať z 
internátov a podobne. 

Samotná letná aktivita sa uskutoč
nila v mesiacoch júl—august,  kedy 
podniky „omladli" našimi študentmi. 

Dajme však  priestor niekoľkým čís
lam: 

Letnej aktivity s a  z celkového počtu 
9037 poslucháčov bratislavských fa
kúlt Univerzity Komenského zúčastni
lo celkom 2563 chlapcov a dievčat 
(cca 28,3 percenta). Odpracovali cel
kom 35 138 dní {291724 hodín). Na 
Fond solidarity odpracovali 11 512 ho
dín (52 847 Kčs). Najväčšiu percentu
álnu účasť na LA '80 mala Právnická 
fakulta  UK 43,6 percenta; najnižšiu 
Lekárska fakul ta  UK 20,8 percenta. 

Pri hodnotení letnej  aktivity CV SZM 
pri ja l  pre nasledujúce obdobie návrh 
opatrení, ktorým chce odstrániť nedo
statky a problémy, skvalitniť činnosť 
na tomto úseku a zlepšiť pracovné i 
mimopracovné podmienky brigádni
kov. Ide tu: o skvalitnenie práce štá
bov brigád jednotlivých fakúlt ,  na jmä 
tých, ktoré v tomto roku vykázali  
pokles v zapojení sa  do letnej  aktivi
ty;  nadale j  venovať pozornosť zabez
pečovaniu ubytovania a stravovania, 
na jmä pre medzinárodné brigádnické 
tábory UK; včasné uzatvorenie zmlúv 
Mestským štábom vysokoškolských 
brigád;  zlepšenie práce sprievodcov 
zahraničných skupín. 

S blokom a perom sme si  zašli  pria
mo za študentmi Filozofickej fakulty  
UK a urobili sme s nimi malú besedu 
na tému Letná aktivita '80. 

organizuvaný voľ-

  

V duchu 

17. 

novembra 

Ф Ako st>> mali 
ný  čas? 

— Maja Šugárová:  Na organizova
nie voľného času nášho turnusu sa  
podieľali a j  zamestnanci závodu. 
Všetci s i  radi spomíname nielen na 
kultúrny večierok, a le  a j  na volejba
lový turnaj,  kedy s a  neostýchali 
obliecť si dresy i vedúci pracovníci 
podniku. 

— Ingrid Štubňová:  Všetky poduja
tia sme predovšetkým využili na utu-
ženie kolektívu; v e d  na akciách ako 
sú brigády, s a  dá skutočne veľa uro. 
biť. 

Mali ste problémy s ubytovaním? 
— Hana Hanúzková:  Bolo celkom 

dobré, a ž  na to, vystihnúť teplú vodu, 
bol zázrak. Prišli sme z práce unave
ní, spotení, za nami sa plazila vôňa 
cibule a z každého kohútika tiekla 
ľadová voda . . .  

— Ingrid Štubňová:  Všetko bolo v 
poriadku, až na tie papierové steny, 
počuť bolo všetko z izby do izby . . .  
Bývali sme rozhodení v dvoch budo
vách spolu s o  stredoškolákmi z Nitry, 
vznikali nedorozumenia kvôli rozdiel
ne j  večierke. 

S Váš vzťah k pracovníkom podni
k u ?  

— Milan Horný: Ak mám charakte
rizovať tento vzťah, tak použijem vý
raz ..nepriateľská tolerancia." A to, 
si  myslím, hovorí za všetko. 

— Maja Šugárová:  Ja tento vzťah 
môžeme hodnotiť na výbornú.  Oceňu
jem najmä prácu údržbárov, ktorí 
nám ochotne vychádzali v ústrety. 

й |  Skúste stručne  zhodnotiť svo ju  
tohtoročnú brigádu. 

— Hana Hanúzková:  Lepšie pracov
né podmienky a k o  v minulom roku, 
lacná strava a pekné zážitky. 

— Maja Šugárová:  Ja chcem vytknúť 
jeden f a k t  — t en to  i minulý rok bolo 
vidieť dievčatá, ako vysýpali  preplne
né debničky, ktoré mali viac ako pät. 
násť kilogramov, mali tento úkon ko
nať dve, avšak  sa n e s t a l o . . .  No, 
napriek tomu by som chcela popriať 
budúcim brigádnikom, aby mali samé 
„zdravé" ovocie, aby sa  im nekazili 
stroje, a aby prestojov v práci mali 
čo najmenej.  

Pripájame sa  a j  my k týmto slovám 
a na záver  eš te  dodávame, že rozho
vor bol s brigádnikmi,  ktorí  pracovali 
v Slovliku Dunajská Streda a v národ
nom podniku Konzerváreň Nové Zám. 
ky.  Nuž — veľa úspechov Letnej  akti
vite '81. 

Pripravili: Zdena Hajašová 
Jaromír Vybíral 

Medzinárodný ileii študenstva, 10. 
výročie založenia jednotnej socialis
t ickej  organizácie detí a mládeže  — 
Socialistického zväzu mládeže a 35. 
výroSie vzniku Svetovej  federácie de
mokratickej  mládeže, to sú tri vý
znamné mládežnícke sviatky, ktoré 
sme si pripomenuli minulý mesiac. 
Boli podnetom pro mnohé význuinné 
podujatia, čl už kultúrnopolitické ale
bo športovo-branné, ktoré usporiadali 
študenti jednotlivých fakúlt  Univerz!, 
ty Komenského. Na niektoré z nich 
vás  teraz zavedieme. 

Grécky večer 

Pripraviť zaujímavý program a po
starať sa o skutočne dobrú, spontán. 
nu zábavu, nie je ľahké. To sa  však 
do bodky podarilo gréckym chlapcom 
a dievčatám zorganizovaním Siávnost 
ného večera pri príležitosti 3. výročia 
založenia s lovenskej  pobočky ZvAzu 
gréckych študentov. 

Dňa 8. novembra bola už od rána 
v priestoroch Studentského domova 
Mladá garda  Inštalovaná zaujímavá 
výstava „Grécko a súčasnosť," na 
ktore j  bolo vidieť farebné  fotograf ie,  
ľudovoumelecké výrobky, taniere s 
vý javmi  z gréckych dejín, výšivky, 
sošky, vázy, drevorezby a mnoho 
iných exponátov. 

Krátko pred devätnástou hodinou 
sa  do posledného miesta zaplnila 
spoločenská miestnosť: pedagógmi, 
politickými gréckymi emigrantmi a 
predstaviteľmi iných študentských 
zahraničných zväzov. Prednesený kul-
túrno-politický program všetkých pre
svedčil o šikovnosti našich gréckych 
spolužiakov, o ich láske k s v o j e j  
rodnej  vlasti. Farebné diapozitívy boli 
doplňované sprievodným slovom o 
histórii i súčasnosti Grécka, o problé
moch a úspechoch, s ktorými sa  
grécki,  na jmä mladí ľudia denno-den-
ne s tretávajú.  A medzitým množstvo 
tancov a plesní v podaní súborov z 
Prahy, Brna 1 Bratislavy. 

Pokračovala z á b a v a . . .  a le  a k á !  Br
nenská hudobná skupina Prométheus 
začala hrať a spievať grécke  ľudové 
piesne a za niekoľko sekúnd sa par. 
ket zaplnil. V kruhu Gréci, ktorí 
predvádzali „krokosled." Raz a dva a 
tri a š t y r i . . .  opakovali sl v duchu 
Slováci, Poliaci, Madarl, Cyperčania, 
Etlopčania čl Vietnamci, držali sa 
všetet za ruky a ako jeden obrovský 
had sa plížili sálou. Raz a dva a vý 
kop, štyri . . .  a že lm to po chvíli sku 
točne šlo, netreba pochybovať. Nasle
dovala tombola, g récke  suveníry 
zmenili svojich m a j i t e ľ o v . . .  A opäť 
hudba, tanec, zábava . . .  
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Dievčatá a chlapci z Grécka, pracú, 
júci či študujúci  v Československu, 
slávnostným večerom potvrdili, ž e  
hoci ich od vlasti delia stovky kilo
metrov, nezabúdajú na ňu a stále 
s to ja  pevne v radoch pokrokových 
demokratických síl, bojujúcich za 
najhumánnejš ie  ciele ľudstva: za  
mier, priateľstvo a spoluprácu na ce
lom svete!  Jaromír Vybíral  

Svetový rekord neprekonaný 
V Hrušové sa  konal už siedmy roč

ník tradičných Hier fi lozofov, ktoré 
usporiadala Filozofická fakulta  UK. 
Napriek chladnému počasiu a zatú
laným dažďovým kvapkám sa na ňom 
zúčastnilo vyše  osemdesiat študentov 
a pedagógov. 

% piímôv 

9 Čo všetko s a  tam udialo, sme s a  
opýtali predsedu FV SZM Miroslava 
Kociana: 

— Mali sme možnosť získať niekto, 
r ú  z cien (párky, zaváraniny, čokolá
du, dokonca pol chleba  — slovom to,  
čo „internátnikom" vždy chýba) v 
show-minifutbalovom turnaji,  hode 
brvnom, šípkou na cieľ, skokoch vo 
vreci, behom na troch nohách, tiež tu 
bola nádej  zúčastniť sa  celoslovenské
ho kola po víťazstve v Behu 17. no
vembra. O humor a zábavu nebolo 
núdze, každý bol nútený sa  pohybo
vať, aby mu nebola zima, bolo počuť 
veselé  piesne a vtipné skandovanie. 

® Vyvrcholením programu malo byť 
prekonanie „svetového" rekordu v 
sedení na jednej  stoličke, dodáva 
Milan Vranka, vedúci TBV komisie, 
asi šesťdesiati sme si sadli  jeden 
druhému na kolená, a le  stolička to 
nevydržala . . .  Snáď na budúci rok, 
nádej  ešte  s tá le  je  . . .  

— V budúcnosti sa  budeme snažiť 
kvôli jesenným brigádam presunúť 
termín Hier fi lozofov na jeseň alebo na 
jar,  kedy bude počasie prajnejš ie,  
tiež by sme chceli zlepšiť spoluprácu 
s KTV a tým zaradiť nové disciplíny: 
preteky na člnoch či streľbu zo vzdu
chovky.  -jv-

Podujatia bez „paragrafov" 
Nejeden mladý práv

nik neodolal a prišiel 
na Fakultný spoločen
ský večer Právnickej 
fakulty  UK do V-klu-
bu. Okrem posluchá
čov prvého ročníka, 
pre  ktorých bol tento 
večer usporiadaný, sa  

prišlo zabaviť a pri dobrej  hudbe si  
a j  oddýchnuť veľa dievčat a chlap
cov z vyšších ročníkov. 

Atmosféra sa  hneď od začiatku na
plnila dobrou pohodou a veselosťou, 
vysokoškolský k lub  bol obsadený do 
posledného miesta. A prváci všetkých 
zabávali  svojim programom, do ktoré, 
ho prispela každá pracovná skupina. 
Prestávky medzi programom vyplnila 
skupina „Knokaut" a j e j  členovia po
tešili prítomných a j  po skončení pro. 
gramu. Veď v súčasnom disko-rytme 
si každý prišiel na svoje.  Na parkete, 
ktorý sa  nevyprázdnil po celý čas, s a  
hemžilo ako v úli. V-klub pred pol
nocou osirel, ale mládež si v duchu 

pospevovala známe melódie a j  cestou 
domov. 

A j  tohto roku sa uskutočnil tradič
ný celouniverzitný pochod Malými 
Karpatini po trase Jur pri Bratislave 

Rača, organizovaný každoročne pri 
príležitosti sviatku vysokoškolákov. 
Jeho usporiadateľom bol opäť Fakult
ný výbor SZM Právnickej  fakulty  UK. 
V sobotné ráno, pätnásteho novembra, 
sa na štarte  zišlo päťdesiat turistov, 
z nich dvadsaťjeden bolo „domácich." 
C dobrej  pohode prispelo tiež pekné 

jesenné počasie. Na konci pochodu 
čakalo všetkých účastníkov podujatia 
občerstvujúce prekvapenie: párky a 
teplý č a j  a k o  náhrada za „stratenú 
energiu." Usporiadatelia z turistického 
oddielu pri Právnickej f a k u l t e  UK 
dúfa jú,  že sa  v budúcnosti pochodu 
zúčastní ešte  viac nadšencov pohybu. 
A nie iba na pochode Malými Karpat-
ini. Veď podobných turistických vy
chádzok usporadúvajú oveľa viac. 
Stačí len prekonať „lenivosť" sobot
ňajš ieho či nedeľného rána a prísť. 

LETNÁ ŠKOLA 
Pod záštitou Univerzity Komenského 

s a  v dňoch 3. a ž  7. septembra 1980 
konala v príjemnom prostredí rekreač
ného zariadenia Správy východnej 
dráhy ČSD v Krupine-Tepličkách I. 
letná škola kumutatívnej  a lgebry a 
a lgebr icke j  geometrie. Na podujatí sa 
zúčastnilo sedem domácich a dvadsať, 
tri zahraničných účastníkov zo šies
tich európskych kra j ín.  

Hodnotný odborný i mimopracovný 
program (návšteva Zvolena, Banskej  
Bystrice a Antola, výlet na Chopok), 
výborná pracovná a spoločenská 
atmosféra, spoľahlivo fungujúca  orga
nizácia, ochota a starostlivosť perso
nálu zariadenia boli základom vše
s t rannej  úspešnosti podujatia. Zahra
niční účastníci nešetrili  slovami 
chvály a odchádzali s najlepšími 
dojmami. Úspech tohto podujatia  — 
prvého svojho druhu na Slovensku a 
v ČSSR vôbec  — dáva  nové impulzy 
k rozvoju uvedených disciplín a k 
rozšíreniu a prehlbeniu medzinárod-

Športová aktivita 
Mesiac priateľstva je  každoročne 

vyvrcholením činnosti odbočiek ZČSSP 
na jednotlivých fakultách.  A j  na Fa
kulte  te lesnej  výchovy a športu UK 
sa v tomto roku usilovali viac zvý
razniť aktivitu svojich členov. 

Prípravou pre aktívny vstup väčšinv 
členov odbočky ZCSSP na FTVŠ do 
športovej  časti programu Mesiaca 
ČSSľ bola beseda о XXII. letných OH 
v Moskve za spoluúčasti viacerých 
diskutujúcich. Boli to jednak športov
ci — študenti FTVŠ, členovia olym
pi j ske j  výpravy ako a j  učitelia a za
mestnanci, ktorí a k o  diváci prežívali 
atmosféru olympijských hier. 

Neformálna beseda s volejbalistom 
Igorom PRIEhOŽNÝM a moderným 
píiťbojárom Dušanom POLÄČKOM 
ukázala na skutočné smery a tenden. 

n e j  spolupráce v nich. Priaznivý ohlas, 
vysoká odborná úroveň a celkový 
priebeh školy postavili vysoko laťku 
náročnosti pre budúcich organizáto
rov takýchto akcií, ktoré sa  podľa 
pla ,u spolupráce na spoločnej vý
skumnej  úlohe medzi Katedrou geo
metrie Matematicko-fyzikálnej fakul
ty UK a odborom algebry  a geometrie 
matematickej sekcie Univerzity Marti, 
na Luthera v Halle majú usporiadať 
každé dva roky striedavo v ČSSR a 
NDR. 

Od všetkých účastníkov školy patrí 
poďakovanie vedeniu a hospodársko-
správnym orgánom n a š e j  univerzity, 
ktoré s veľkým porozumením umož. 
nili zabezpečiť materiálnu a organi
začnú stránku podujatia. Osobitná 
vďaka patrí obetavým a neúnavným 
hlavným organizátorom RNDr. E. BO-
ĎOVI, CSc., a RNDr. Š. SOLČANOVI z 
katedry geometrie Matematickofyzi-
ká lne j  fakulty  Univerzity Komenské
ho. -jč-

cie moderného športového  spôsobu 
boja, potvrdila pohostinnosť a otvo
renú náruč sovietskych  ľudí.  

Športové súťaže s a  začali  od  6. no
vembra 1980. Prvá bola vypísaná sú
ťaž „Poznáš ZSSR?" Otvorili s m e  j e j  
prvý ročník. 

Už tradične  sa zúčastňujeme na Behu 
sedemnásteho novembra.  Jeho nápl
ňou bolo manifestačné prebehnutie 
predpísanej trate jednotlivými úsekmi 
odbočky ZČSSP. Nešlo nám o lámanie 
traťových rekordov, a le  o splnenie 
podmienky masovosti a aktivity  za 
zdravím. 

V spolupráci s organizáciou  ZvS-
zarm na fakul te  usporiadali  s m e  II. 
ročník súťaže z pištole a inalorážky. 

Bsseda s 30-člennou delegáciou 
športovcov a pedagógov  z Moskvy 
bolr. pekným zakončením športove j  
aktivity v Mesiaci ZČSSP na Fakulte 
telesnej  výchovy a športu  UK. 

FhUr. Jela Labudova. CSc. 
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(Dokončenie zo strany 3) 

Trend vývoja udelených autorských osvedčení a zlepSovucích návrhov za jednotlivé roky je :  

R ° k :  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I./1980 Spolu 

počet 
vynálezov 3 4 11 9 9 9 39 23 107 

počet 
podaných 
zlepšovacích 
návrhov 2 4 3 15 20 24 15 12 95 

Jednotlivé pracoviská sa  na počte 
vynálezov a zlepšovacích návrhov po
dieľali nasledovne: 
na vynálezoch — Lekárska fakulta  UK 
Bratislava 6; Farmaceutická fakul ta  
UK 57; Prírodovedecká fakulta  UK 28; 
Fakulta telesnej  výchovy a športu UK 
7; Chemický ústav 8; Ústav fyziky  a 
biofyziky 1; 

na zlepšovacích návrhoch  — Lekárska 
fakulta  UK Bratislava 44; Lekárska 
fakulta  UK Martin 5; Farmaceutická 
fakulta  UK 3; Prírodovedecká fakul ta  
UK 17; Fakulta te lesnej  výchovy a 
športu 3; Chemický ústav fyziky  a bio
fyziky  2; Ústredná správa  študent
ských domovov a jedální 2. Ostatné 
ZN boli od autorov z iných organizá
cií, odstúpené iným organizáciám a 
ZN, ktorých prevzatie bolo zamietnuté 
na UK. 

* 

1 keď tematické plánovanie je  hyb .  
nou pákou vynálezcovstva a zlepšova-
teľ'stva a má nesmierny politický a ná
rodohospodársky význam, žiaľ za roky 
1973—1/1978 nebol  z pracov ísk UK 
podaný ani jeden námet do plánu te
matických úloh. Za rok 1979 boli po
dané tri námety a za I. polrok 1980 
osem námetov do plánu tematických 
úloh. Z týchto doposiaľ boli pri jaté  
štyri, dva námety neboli pr i jaté  a o 
ostatných piatich nebolo doteraz roz
hodnuté. 

Tematické plánovanie je  zakotvené 
v § 111 zákona číslo 84/1972 Zb. a vo 
vyhláške Úradu pre vynálezy a objavy 
číslo 102/72 Zb. 

Dôležitým prameňom pre aplikáciu 
týchto predpisov sú Metodické poky
ny pre tematické konanie vynálezcov
s k e j  a zlepšovateľskej  činnosti, ktoré 
vydal Úrad pre vynálezy a objavy dňa 
1. septembra 1973 ako smernicu pre 
jednotné plánovanie tematických úloh 
na všetkých stupňoch riadiacej  čin
nosti. Metodické pokyny dostalo 
každé pracovisko UK. Očakáva sa, že 
počst  tematických úloh sa  bude po
stupne zvyšovat. Pritom treba mať 

a pamäti, ŽE od vyhlásenej  tematic
k e j  úlohy sa  očakáva, že pomocou 
ne j  s a  vyrieši rozhodujúci problém 
organizácie, ktorý inak nie je možné 
riešiť vôbec alebo efektívnym spôso
bom, čo sa  týka nákladov, kapacít a 
lehôt. Nie j e  správne vyhlasovať na 
príslušný probiém tematickú úlohu, 
ak sa  tento problém rieši dostatoč
ným spôsobom a vo vyhovujúcej  leho

te profesionálne v organizácii v rámci 
pracovných úloh pracovníka alebo 
pracovníkov organizácie alebo, ak s a  
rieši alebo je vyriešený v inej  organi.  
zácii. 

Na základe uznesenia vlády ČSSR 
číslo 224 zo dňa 7. septembra 1978 
a opatrení ministra školstva SSR číslo 
S 5385 1979 32 v Správe o s tave  a 
úrovni vynálezcovského i zlepšovateľ
ského hnutia a aktívnych licencií 
v rezorte školstva SSR vypracoval 
Ústav rozvoja vysokých škôl SSR ná
vrh na zabezpečenie trvalého vzostu
pu počtu podaných prihlášok vynále
zov, zlepšovacích návrhov, priemysel
ných vzorov a tematických úloh. 
Ministerstvo školstva SSR tento návrh 
schválilo a vydalo ho formou doku
mentov. Program rozvoja tvorby vyná
lezov, zlepšovacích návrhov, priemy
selných vzorov a tematických úloh na 
toky 1981—1985 p r e  Univerzitu Ко. 
menského by mal mať stúpajúci  
trend, čo s a  má prejaviť v plánovaní 
potrebných prostriedkov. 

Organizačné a metodické opatrenia 
vydané Ministerstvom školstva SSR na 
zabezpečenie realizácie programu 
rozvoja tvorby vynálezov, zlepšova
cích návrhov, priemyselných vzorov 
a tematických úloh v rezorte školstva 
na roky 1981—1985 rozposiela osobit
ne Rektorát Univerzity Komenského 
dekanom fakúl t  a riaditeľom celouni-
verzitných pracovísk UK. Úlohy urče
né MŠ SSR na základe uznesenia 
vlády ČSSR Univerzite Komenského sú 
náročné. 

I keď vývo j  názorne ukazuje  správ
nosť nastúpenej  cesty na UK v rokoch 
1S73—1,1980, nesmú nás viesť dosiah
nuté výsledky vo vynálezcovstve a v 
zlepšovateľskom hnutí k sebauspoko
jeniu, keďže dosiaľ na mnohých pra
coviskách nezodpovedajú možnostiam, 
potrebám a nárokom, ktoré sú na nás 
kladené. Veď obrovský potenciál skry
tý v schopnostiach, ume, talente a v 
iniciatíve pracovníkov UK nie je zďa. 
leka využitý. Preto vedúci jednotli
vých pracovísk Univerzity Komenské. 
1 o spolu so spoločenským: organizá
ciami, realizačnými komisiami, majú 
vytvJ iať  lepšie podmienky pre skva
litnenie činnasti zlepšoval:;ľov a vy
nálezcov, po-ilovať programovitosť ich 
tvorčaj  činnosti, najmä sústavou plá.  
nov tematickýcn úloh, urýchľovať 
realizáciu a rozširovanie osvedčených 
vynálezov a zlepšovacích návrhov. Sú 

lo n.iročné úlohy, ktoré vyžadujú nové 
prístupy, nové formy rozvoja k dobro
voľnej technickej tvorivosti pracovní, 
kov, odstraňovanie formalizmu a pre
javov byrokracie, zdokonaľovanie 
žtýlu a metód práce zo strany vedú
cich pracovníkov.  V popredí stojí  
politický prístup k úlohám. Naša spo
ločnosť vytvára podmienky a j  pre 
spravodlivé odmeňovanie autorov a 
realizátorov patentov, vynálezov a 
zlepšovacích návrhov. Stáva sa však,  
že niektoré návrhy sú neopodstatnené, 
nie s ú  prínosom pre rozvoj vynález, 
covstva a zlepšovateľského hnutia. 

Rozvoj vynálezcovstva л zlepiova 
teľstva je neodmysliteľný  bez pôsob« 
nia na Študujúcu mlade*, ktorá po 
teoretickej  príprave nastupuje  do prá 
cc s pracovným elánom, i novými *e  
üomostami.  Preto Je dôležité, aby 
mládež bola vychovávaná k trvalému 
záujmu o vynálezy a zlepšovacie ná
vrhy, k propagácii ,i presadzovaniu 
zavádzania novej  techniky. Už škola 
má oboznamovať študujúcich aspoň 
so základnými otázkami vynálezcov
stva a zlepšovateľstva, najmä s poja
tím a cieľom právnej  úpravy vynález
covstva a zlepšovateľstva tak, ako je  
to zakotvené v zákone číslo 84 1972 
Zb. a s významom plánovitého riade
nia tej to oblasti pre národné hospo. 
dárstvo. Základné vedomostí tohto 
odboru získané štúdiom môže absol
vent uplatniť v praxi. 

Mnohí absolventi vysokých škôl sú 
zaradení do vedeckých, výskumných 
a vývojových pracovísk a sami sa s tá .  
va jú  autormi vynálezov alebo zlepšo
vacích návrhov, v ktorých môžu uplat
ňovať vedomosti a znalosti získané v 
škole. Absolventi vysokých škôl prí
rodovedného odboru majú predpokla. 
dy k vytváraniu novýcli objavov, vy
nálezov alebo zlepšovacích návrhov 
vo s f é r :  výroby nových prístrojov, 
liečiv, chemických látok, hnojív, v 
zdokonaľovaní prís lušnej  prístrojovej  
tschniky atď. 

Musíme si uvedomiť, ŽB nesmieme 
strácať zo zreteľa dobré výsledky 
práce vynálezov a zlepšovateľov. Sú 
nielen výrazom všestranného rozvoja 
osobnosti člcveka, slobody tvorivej  
práce, š i roke j  demokracie a humaniz
mu i socializmu, masovej  účasti pra 
cujúcich pri správe  Stálu, a le  a j  
; taktickým dôkazom podpory poliliky 
KSC, orejavom vlastenectva a interna 
cionalizmu. -ji. 
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Dňa 24. novembra 1980 sa  dožil sedemdesiatich rokov 
prof. MUDr. Mikuláš ONDREJiCKA, prednosta I. interne] 
kliniky, vedúci Katedry internistických disciplín Lekár
s k e j  fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave, vynika
júci pedagóg, vedec i organizátor (na snímke).  

Prof. ONDREJIČKA vo svojom odbornom zameraní cie
ľavedome prebojuváva a uplatňuje koncepciu všeobecnej  
interny, potrebnej  k získaniu uceleného pohľadu na 
pacienta. Túto koncepciu dôsledne uplatňoval a j  pri bu
dovaní kliniky, kde  postupne vytvoril  rad vysokošpeciali-
zovaných pracovísk. I. interná klinika tak získala vše
stranné zameranie, schopné riešiť zložité medicínske 
problémy na špičkovej  úrovni. 

Pedagogická činnosť prof. ONDREJiCKU odzrkadľuje 
jeho hlboké a rozsiahle odborné vedomosti. Je spoluau
torom prve j  s lovenskej  propedeutiky internej medicíny, 
významným spoluautorom slovenského „VADEMECA" 
a hlavným autorom učebnice „Vnútorné choroby." 

Vedecká činnosť prof. ONDREJIČKU je charakterizova
ná hlavne klinicko-fyziologickými štúdiami v oblasti 
kardiológie a metabolizmu vody a elektrolytov v orga
nizme. Bol menovaný koordinátorom dielčej  úlohy štát
neho plánu technického rozvoja „Arteriálna hyperten-
zia." Bohatá vedeckovýskumná činnosť prof. ONDREJIČKU 
našla  výraz v mnohých úspešne vyriešených vedeckový
skumných úlohách, vo vyše  stopäťdesiat odborných 
článkoch a v cca stopäťdesiatich vedeckých prednáškach 
prezentovaných u nás i v zahraničí. 

Jubilant s a  vo významnej miere venoval a j  práci vo 
verejno-politických a odborných organizáciách. 

Doterajšiu dlnoročnú prácu a aktivitu prof. MUDr. 
Mikuláša ONDREJIČKU ocenili a j  naše stranícke, štátne 
a spoločenské orgány mnohými uznaniami a vyznamena
niami, napríklad: udelenie titulu „Zaslúžilý lekár," Rad 
práce a mnohé ďalšie. 

V 
Dňa 4. októbra 1980 sa  do

žil 50 rokov doc. PhDr. Fran
tišek KUBOVIČ, CSc., vedúci 
Oddelenia vedeckého ateiz
mu na Ústave marxizmu-le-
ninizmu Univerzity Komen
ského (na snímke).  

Doc. KUBOVIČ po ukončení vysokoškolského štúdia 
začal pracovať na Katedre marxizmu-leninizmu UK. Od 
roku 1953 učí na Prírodovedeckej fakulte  UK dodnes. 

Od roku 1970 pracuje  na Ústave marxizmu-leninizmu 
UK, kde v roku 1971 založil a vedie doposiaľ Oddelenie 
vedeckého ateizmu. Zabezpečil výučbu tohto predmetu 
nielen na Univerzite Komenského, a l s  citeľne pomáhal 
a j  na ďalších vysokých školách na Slovensku i v ČSR. 
Pripravil skriptá pre výučbu vedeckého ateizmu, dva 
zväzky antológie pre prácu v seminároch. V oblasti ve
deckého výskumu, team, ktorý pracoval päť rokov na 

rezortnej  úlohe, teraz pripravuje  pre svoje  pracovisko 
projekt novej  výskumnej  kolektívnej  úlohy, ako zodpo
vedný riešiteľ. 

Napísal desiatky štúdií, článkov a metodických mate
riálov. Ako komunista sa angažoval v mnohých straníc
kych funkciách. Svojou pracovitosťou, skromnosťou 
zásadovosťou, humanným prístupom k ľudom, je príkla
dom pre mladších učiteľov a študentov. Práca doc. KU-
BOVIČA bolo odmenená viacerými medailami. 

JUBILEÁ 

Dňa 15. októbra 1980 s a  
uprostred tvorive j  práce do
žil doc. PhDr. Jozef COUFAL, 
CSc., významného životného 
jubilea (na snímke).  

Doc. COUFAL prednáša na Katedre marxisticko-lenin-
s k e j  f i lozofie Filozofickej fakulty  UK dialektický mate
rializmus, vo vedeckovýchovnej a pedagogickej  práci s a  
orientuje prevažne na problémy kauzality, determinizmu, 
systému kategórií dialektického materializmu. Svojimi 
odbornými znalosťami a životnými skúsenosťami prispie
va ako školiteľ, konzultant a člen viacerých komisií vo 
významnej miere k formovaniu a výchove mladej  filozo
f i c k e j  generácie. Nezanedbateľná je a j  činnosť doc. COU
FALA v oblasti Študentskej  vedeckej  a odbornej činnosti 
a starostlivosť, ktorú venuje  nadaným študentom v indi
viduálnych konzultáciách. 

Doc. COUFAL s a  podieľa na riešení štátneho plánu 
vedeckého výskumu číslo VIII-6-4; v rámci te j to úlohy 
sa  zameriava na riešenie komplexu otázok systému ka
tegórií dialektického materializmu a výsledky s v o j e j  
práce pravidelne zvere jňuje  v zborníkoch. 

Jubilanta k jeho päťdesiatinám pri jal  tajomník Mest
ského výboru KSS Pavol LOMEN a odovzdal mu za jeho 
dlhoročnú politicko-organizačnú a propagandistickú čin
nosť list Mestského výboru strany. 

Rektor Univerzity Komenského prof. PhDr. Ján KVAS-
NIČKA, DrSc., udelil doc. COUFALOVI striebornú medailu 
Univerzity Komenského. 

Srdečne b l a h o ž e l á m e  
všetkým učiteľom a pracovníkom Univerzity Komen

ského, ktorí sa  v mesiaci decembri 1980 dožili význam
ných životných jubileí:  
ф Rektorát UK a celouniverzitné ústavy — Ladislav NO

VÁK, Štefan FIXEL, Ľudovít ROVNÝ, Miroslav UHER: 
® Fakulta te lesnej  výchovy a športu - MUDr. Jarmila 

MOTAJOVÁ, CSc., doc. František KORČEK, CSc., doc. 
Július ZlŠKAY, CSc.; 

S Filozofická fakul ta  — prof. PhDr. Vladimír BROŽÍK. 
DrSc., dr. Jozef PROKOP; 

® Lekárska fakulta  Bratislava — Ing. Elena GAZDÍKO-
VÁ, doc. MUDr. Mikuláš ZVOLENSKÝ, CSc., Anna KU-
KLIŠOVÄ, Gizela GROSZOVA, MUDr. Imrich SVITOK. 
Adela LACOVA; 

$ Lekárska fakulta  Martin - MUDr. Stanislav LIPEN 
SKÝ, CSc.; 

в Matematicko-fyzik l ra fakulta PhDr Štefan OCH A 
BA, CSc., PhDr. Vilma VÄCLAVÍKOVA; 

<D Právnická fakulta  Štefan OLÄH: 
O Prírodovedecká fakulta  odb. asistent Michal D r '  

ČAN, asistent Miroslav UHRER. Tibor SMATUSlK, 
odb. asistent, prof. RNDr. Oliver BAŠOVSKÝ. 

ф Ústredná správa  študentských domovov a jedálni 
Mária KYSELOVÁ, Eva BALÁŽOVA. |án ČERVENKA. 
Štefánia MLADÍKOVA. Pavel KRAVARIK 
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Náš fe j tón  
ŽIVOT JE. 

— „Ach, ja), — vzdychol si nah las ,  - ťažký je život 
študentský!"  

Držal si hlavu v dlaniach. Nebolo mu vidno ani do 
•váre. Sedal zhrbený. Už celé dni iio prenasledovali  po 
chmúrne myšlienky. 

— Život je  pes!  — Prstami s i  prešiel  neposlušnou pla
vou šticou, čo mu ustavične padala do čela. Zrazu s a  
zohol a položil si na kolená aktovku. Vytiahol z ne j  
notes a horúčkovité v ňom listoval. Napokon našiel h la  
danú stranu. Túlavý ukazováčik inu zastal  na jednom 
mieste. 

— 15,10 — politická ekonómia — zašepkal  si potichúč 
ky.  Pozrel na hodinky. Pol š tvrte j .  Zmraštil obočie. Ruky 
bezradne položil pred seba. Pohľad mu zablúdil von 
oblokom. Neskoro, už je  neskoro. Život je  pes !  

Mal dobré, no smutné oči. Vôbec bol to dobrý, mäkký 
človek. Neublížil by ani t e j  muche, čo tvrdohlavo nará
žala na okenné sklo. Viečka ho ťažili. Privrel ich. 

— Ako som s a  mal  za mladi  výborne. Celá ulica patri
la mne. To sme s a  s kamarátmi navystrá ja l i !  — Otvoril 
oči. Ale iba na chvíľočku, akoby sa  zľakol skutočnosti. 

— A te raz?  Od rána do večera vysedávať na prednáš
kach. A kecľ prídem na intrák, aby som sa pripravoval 
na semináre. Kdeže nabrať času, k e d  s i  chcem a j  telku 
mrknúť, i do kina skočiť. Vecí a j  Hotel mám zo tri me 
í iace  rozčítaný . . .  — Poškrabal  si pehavý nos. 

— Skúšky sa  neodvratne blížia. Skriptá mi treba po. 
zháňať. No kedy?  A kto mi dá zápočet pri mojich a b  
sencíách? Ale ja sajednoducho neprinútim po prebdenej  
noci zavčasu vstať. Predsa a j  človek je  tvor a musí sa  
trocha vyspať. Joj, či by som si teraz zdriemol! Život 
je pes!  Ten dnešný čas  — samý zhon. Kam to ľudstvo 
spe je?  

— Cítil s a  strašne ustatý. Akoby na svojich pleciach 
niesol ťažký balvan. Čo balvan, celý zamotaný svet !  

— Tak sa vystrieť na posteli, čo len na okamih. Na 
dnes zvola jú  zväzácku schôdzu. Nemôžem na ňu prísť. 
Kedy? Ach, j a j ,  ťažký je  život študentský!  Len tú školu 
čím skôr  dokončiť. Ako motýľ sa  prehryznúť cez stenu 
kukly a vzlietnuť na slobodu. Keby som však mal čas  na 
všetky skúšky  . . .  

Pohľad mu zabehol von oknom. Nebo bolo s tá le  krásne 
a belasé. Potom šibol očami po hodinkách. O šesť štyri.  

— Ten čas  a le  beží, — zamrmlal ,  — e c h  čo, dám si 
e š t e  jeden pán hlavný. Martin Krno 

Rozhodli  s a  súťažiť...  

Pri príležitosti 32. výročia Februárových udalostí a 40. 
výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského s a  rozhodli pracovníci Geologického ústavu 
Prírodovedeckej fakulty  UK súťažiť o Čestný titul „Bri
gáda socialistickej  práce." Dvadsaťdvačlenný kolektív 
pod vedením Ing. V. STREšKU, CSc., pri jal  niekoľko 
individuálnych a kolektívnych záväzkov z oblasti pra
covných úloh, ideovopolitickej i pedagogickej  práce 
a tiež z oblasti zvyšovania kval i f ikácie.  

Niektoré zo záväzkov sa  týkajú  tiež spoločnej návštevy 
kultúrnych podujatí a výletov s rodinnými  príslušníkmi 
do okolia Bratislavy spojených s odborným výkladom 
o geologických lokalitách (Sandberg).  

RNDr. Ján Horvátli 
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