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O B R A Z O V K A  
Bielo-červená oceľová veža nad Bra

tislavou sa  stala prostredníkom šírenia 
nového druhu umenia — televízie. 

Z ne j  sa cez televízne antény pre
náša do obrazoviek svet  pohybu. 

Dve nové antény ozdobili a j  budovu 
internátu SNP v Horskom parku. 

Okolo televíznych prijímačov sa  
zhromažďujú desiatky prvých záujem
cov. Všetci držia palce pokusnému v y 
sielaniu bratislavskej  televízie. 

Želáme j e j ,  aby sa  stala nerozluč-^, 
nou družkou nášho ďalšieho života. 

Za socialistickú školu 
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Naše interview s riaditeľom Správy vysokých škôl R. Pravdíkom 

Čo priniesla decentralizácia 
Redaktor „Našej univerzity" navštívil  súdruha Rudolfa Pravdíka, riaditeľa Správy vysokých škôl 
na Povereníctve školstva a kultúry. V rozhovore m u  položil niekoľko otázok: 
Otázka: 1. Co priniesla decentrali

zácia a zvýšenie právomoci sloven
ských národných orgánov na úseku 
vysokých škôl? 

ÚľODNÍK 

ťo sa od nás očakáva 
Rektor UK, prof. J. Šefránek 

-* *-
LIST 

Ústredného 
výboru 
KSČ 

Vysokoškolská rada Univerzity Ko
menského dostala ďakovný dopis od 
Ústredného výboru KSČ za to, že v spo
jitosti s udalosťami v Maďarsku v y 
jadrila súhlas s postojom naše j  s t ra
ny a vlády. 

Ďalej v y j a d r u j e  želanie hodne zdaru 
a úspechov v ďalše j  práci. 

Na akom veľkom a zodpovednom 
diele pracujeme na vysokých ško
lách — teda konkrétne a j  my, uči
telia, zamestnanci a poslucháči na 
Univerzite Komenského — uvedo
mujeme si  v plnej  hĺbke len vtedy, 
keď vidíme svo je  úlohy v spojení so 
záujmami nášho ľudu, s potrebami 
n a š e j  spoločností, s j e j  vývinom 
k socializmu. J e  jasné, že socialis
tická spoločnosť, pre ktorú j e  cha
rakteristický v minulosti nikdy ne
bývalý a plánovité riadený, uvedo-
mele prebojovávaný hospodársky a 
kultúrny rozvoj, kladie oveľa vyššie  
úlohy na vedu, potrebuje vysoké 
školy iného charakteru, než boli a 
sú školy za kapitalizmu, a potrebuje 
a j  inú inteligenciu. A nezabúdajme 
na to, že vstupujeme do obdobia 
novej  priemyselno-technickej revo
lúcie, založenej na mierovom v y 
užívaní atómovej energie. Nemôže 
byť pochýb o tom, že  táto nová epo
cha ľudstva sa  rozvinie v p lne j  mie
r e  len na základe spoločenských 
podmienok socializmu a komunizmu, 
k u  ktorým neodvratne s p e j e  — nech 
s a  tomu sily minulosti akokoľvek 
bránia — celý svet.  Túto perspek
tívu musíme mať na mysli. 

Je  známe, ako ďaleko sme dospeli 
na ceste k socializmu u nás. Svedčia 
o tom výsledky, ktoré sme dosiahli 
a dosahujeme. Svedčia o tom a j  
naše veľké ďalšie úlohy, ako nám 
ich predstavuje  na jmä druhý päť
ročný plán. Naše vysoké školy — a 
medzi nimi a j  naša univerzita — 
pravda, tiež prešli veľkým rozvojom. 
No keď skúmame výsledky n a š e j  

práce s perspektívami nášho vývinu 
a už a j  s aktuálnymi potrebami na
š e j  spoločnosti, nášho ľudu, chápe
me, že nám treba vytvaraf,  posky- | 
tovať viac. A nie div, že to od nas 
žiada strana a vláda, že to od nás 
čoraz uvedomelejšie požadujú a 
očakávajú široké masy pracuju clch. 
Jedine v tomto zmysle treba ihápať 
závery, k u  ktorým sa dospelo — 
najmä vo svetle XX. s jazdu KSSS — 
z rozboru práce a nedostatkov na
šich vysokých škôl. Týmto smerom 
nás orientuje celoštatna konteren ia 
KSČ a v tomto zmysle sa začínajú 
uskutočňovať — a od n a j  závisí, aby 
sme  čo najtvorivejš ie  uskutočňovali 
— opatrenia a úlohy na základe 
uznesenia ÜV KSČ o zvýiení úrovne 
a ďalšom rozvoji vysoký . h tkni a na 
základe nového zákona o vysokých 
školách. 

Udalosti v Maďarsku a v Egypte 
nám pripomínajú, aké úklady pri
pravu je  a akých zločinov j e  schopná 
imperialistická a fašistická reakcia 
proti rozví jajúcim sa silám socializ
mu, proti túžbam národov po mieri, 
demokracii a nezávislosti (a ako sa  
snaží preto zákerne zneužívať a j  ne
dostatky v socialistickom a miero
vom tábore). Tým viac záleží dnes 
na jednote a pevnosti svetového so
cialistického tábora a vieme, že 
úspechy n a š e j  republiky h r a j ú  
v tomto smere nemalý zástoj.  A j  
k plneniu t e j t o  úlohy prispievajú 
naše vysoké školy tým lepšie, čím 
lepšie vyras ta jú  na úroveň socialis
tických vysokých škôl. 

(Dokončenie na 3. str.) 

Odpoveď: Myslím, že teraz tesne po 
prve j  etape decentralizácie j e  ešte ťaž
ko doceniť celý j e j  dosah. 

Riešenie úloh sa  prenieslo z mini
sterstva na povereníctvo, rektoráty v y 
sokých škôl a dekanstvá fakúlt.  Zdá 
sa však, že vysoké školy neboli na no
v é  úlohy a využitie nových možností 
dostatočne pripravené. Treba ale kon
štatovať," že sa už prebúdza iniciatíva 
a pocit zodpovednosti. 

Nové opatrenia dávajú  možnosti ope-
ratívnejšieho riešenia problémov. Ok
rem iného sa  na vysoké školy prenieslo 
rozhodovanie o všetkých študentských 
veciach s konečnou platnosťou. 

Pri dekanstvách fakúlt  sa zriadili dis
ciplinárne komisie, v ktorých m a j ú  
poradný hlas a j  masové organizácie. 
Odvolávacou inštanciou sú rektorátne 
disciplinárne komisie a konečné roz-
rodnutie vo veciach študentov má rek
tor. 

Odstraňuje sa tým absurdný stav,  
keď napríklad len proti prijímaciemu 
pokračovaniu na vysoké školy prišlo 
v tomto roku na povereníctvo vyše  
200 písomných sťažností. 

V spojitosti s novými opatreniami 
sa zriadil i Slovenský výbor pre vyso
k é  školy. 

Otázka 2. Aké je poslanie, právomoc 
a úlohy tohto orgánu? 

Odpoveď: Slovenský výbor pre vyso
k é  školy j e  orgán iniciatívny, koordi
načný a poradný. Tým s ú  stručne cha
rakterizované jeho úlohy, poslanie a 
právomoc. Začal pracovať 26. októbra 
t .  r .  Úlohou výboru j e  nastoľovať pro
blémy, navrhovať ich riešenie, koordi
novať vedeckú prácu na vysokých ško
lách, zaoberať sa  otázkami pedagogic
kými a j  kádrovými. 

Otázka 3.: Prejaví sa decentralizá
cia aj v zjednodušení administratívne
ho aparátu? 

Odpoveď: Na tomto probléme sa  
pracuje. Podmienkou pre zjednoduše
nie administratívnych prác aparátu j e  
zjednodušenie metodiky plánovania, 
financovania, účtovníctva, evidencie 
atď. Tieto veci musia byť v zásade jed
notne upravené v o  všetkých rezortoch, 

nielen v školstve. Sme s i  vedomí toho, 
že pokiaľ nevyriešime túto otázku, 
rozšírená právomoc rektorov a deka
nov bude v niektorých veciach dosť 

„platonická", lebo nie s ú  materiálne 
(finančné) predpoklady j e j  uskutoč
nenia. 

Tento problém už v dohľadnej dobe 
vyriešime. 
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• Koľko bude účastníkov? 

V júli budúceho roku zo stožiaru 
Leninovho ústredného štadiónu za
v l a j e  zástava VI. svetového fes t iva
lu mládeže a študentov. Na Festi
vale sa  zúčastni vyše  30.000 dele
gátov takmer zo všetkých kraj ín  
sveta. 

• Novodobý Babylon 

V Moskve s a  zidu príslušníci 
z viac ako zo 100 štátov. Ako tento 
hotový babylon organizačne zvlád
nuť? To už bude úloha dva a pol 
tisícovej armády tlmočníkov. 

• „Akcie" na 100 rokov 

Na Varšavskom festivale všeteční 
novinári vyrátali, že  človek, ktorý 
by chcel navštíviť v še tky  podujatia 
Festivalu, potreboval by na to  70 
rokov. Keby s t e  chceli vidieť všetky  
kultúrne a športové podniky f e s t i 
valu v Moskve, potrebovali b j  s t e  
na t o  100 rokov. 

• Rok na to práve stači  

Pripraviť taký  gigantický podnik, 
ako bude VI. festival,  nie j e  malič
kosť. Prípravný výbor VI. svetového 
festivalu sa  zišiel eš te  v lete  — 
v polovici augusta. Vo výbore pra
c u j e  126 delegátov a pozorovateľov 
z 59 kra j ín.  Z Československa s a  
prípravných prác zúčastňujú Jaro
s lav  Hejna a Antonín Faukner, 
pracovníci ÚV ČSM. 

- KONEČNE NAVŠTÍVIME MALE 
MESTO — dumáme na ceste do Curi-
tiby. Na Rio de Janeiro, Sao Paulo s a  
pamätáme ešte zo zemepisu na stred
ne j  škole. Ale na Curitibu? Nie veru. 
Ten názov sme nikdy nepočuli. Až  keď 
sa preplietame nespočetným množ
stvom ulíc spoznávame, ako sme s a  
mýlili. Sme opäť vo veľkomeste. 

• 

AKÝMSI MALÝM, BIEDNYM SA Cl-
TlS, keď sa pozeráš na tohto obra-rie-
ku. Parana — Temná rieka. Hľadíš, či 
v diaľke nezbadáš plávajúce mŕtvoly. 
V ušiach ti zneje neznáma, no srdcu 
blízka pieseň. Spieva j u  brazílska prí
roda. A až vtedy, keď s a  pozrieš na 
upravené nábrežie, strasieš sa  onoho 
pocitu biednosti. Ano, človek veľa do
káž«!  

NAKONIEC DOMA. Bozky, kvety, 
objatia. Ba a j  s l zy . . . .  A všetko sa  to
čí v spoločnom tanci. Dôstojné finále. 
Nuž ale teraz nás nechajte!  Veď sme 
tak ukonaní. Budeže to spánok! Prvý 
doma! 

UNAVENÍ KONČIME PREDSTAVENIE. Stierame 
si pot z čiel. V ušiach nám dosial zneje potlesk, 
ktorý len pred nedávnom skončil. A už sú medzi 
nami. Kto? Tí najmilší — brazílski študenti. Berie
me si ich medzi seba. Na únavu zabúdame. Čo
skoro načúvame zádumčivú brazílsku pieseň. Jeto 
najkrajšia odmena za našu námahu. Odvádzajú 
nás. Do ich klubu... 

... Neskoro v noci sa lúčime. Každý z nás si 
nesie malú vlajku a hrejivý pocit priateľstva. 

KDE LEN OKO DOVIDÍ - všade more. Na zvl
nenom pokrovci vln sa k lže zaoceánsky parník. 
Koľkokrát vyjdeme na palubu, či v diaľke nevidieť 
zem, i ked poznáme dátum pristania. 

— KEDY2E BUDEME MAŤ VOLNO? — Pred 
touto otázkou sa ťažko ubrániš, ked v diaľke volá 
more, pláž a alej južných stromov. 

- *  * -
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Maroko 
V auguste tohto roku bola v Ra

bate študentská konferencia, ktorá 
s a  zaoberala prípravou kongresu 
Národného sväzu maro k ý  h š tu
dentov. Kongres bude v dňoch 26 
až 30. decembra 1956 v tom istom 
meste. 

Konferencie sa zúčastnili delegiáti 
z miestnych organizácií z Paríža, 
Bordeaux, Montpelier, Toulouse, 
Nancy, Grenoble, Madridu, zo Se
villy, Granady, Barcelony, Washing

tonu, Karaonine, Voussoufia, z Ra
batu a Blízkeho východu. 

Konferencia riešila procedurálne 
a finančné otázky. Jednotlivé komi
sie s a  zaoberali reformou štúdia, 
materiálnymi podmienkami, kultúr
nou a športovou činnosťou a medzi
národnými študentskými probléma
mi. Jedna z rezolúcií, pri jatých na 
konferencii, žiada úplnú nezávislosť 
a jednotu Maroka a podporuje b o j  
alžírskych študentov. 

N i k d y  v i a c  f a š i z m u s  
Tisíce hlasov sa ozvalo a tisíce rúk sa zdvihlo aby schvä- níckej vlády, Jánoša Kúdára. Upozornil na chybnú politiku 

lilo rezolúcie proti krvavým výčinom orqanizovej reakcie Madarskej strany pracujúcich, ktorá tvorila živnú pôdu pre 
v Uadarsku. Skoro všetci sme položili vtedy otázku: Ako — ' '— 
je možné, že kontrarevolúcia mala také široké možnosti 
prípravy puču? Ako sa jej podarilo získat na svoju stranu 
mnoho robotníkov ktorých nemožno obviňovat zo zlých 
úmyslov ? 

V krátkej dobe sme dostali odpovede na tieto otázky. 
Bolo to vysvetlenie z úst predsedu novej robotnícko-roľ-

prácu nepriateľov ľudovodemokratického zriadenia. 

Nesprávnosti poľtiky a nejednotnost MSP využili re
akčné živly, ktoré sa v Ma darsku dlho ukrývali a v po
slednej dobe dostali posily cez otvorené hranice. Zneužili 
poctivú snahu ľudu o nápravu, v dôsledkoch to přineslo 
nedozerné škody madarskému ľudu. 

Francúzsko 
9. októbra privítal Sväz paríž- vianočný h prázdnin prevedú výme-

skych študentov dvadsiatich š tu-  nu študentských delegácií medzi pa-
dentov z belehradskej univerzity, rížskou a belehradskou univerzitou. 
Na rokovaniach sa  dohodli, že počas 

Juhoslávia 
Na belehradskej univerzite sa  konal v dňoch 6. až 8. októbra 1956 

111. kongres juhoslovanského sväzu študentov. Prítomných bolo 198 de
legátov a 27 hostí zo zahraničia. Predseda sväzu juhoslovanských študen
tov Mílojko Drulovič venoval vo svojom prejave najväčšiu pozornosť čin
nosti Sväzu za obdobie od minulého kongresu. Juhoslovanský sväz 
študentov má okolo 55.000 členov, t. j .  80 % študentov z cele j  kraj iny.  
JSŠ považuje za svo je  najdôležitejšie úlohy — politickú a ideovú výchovu 
svojich členov, ich športovú a kultúrnu činnosť. Veľkú pozornosť treba 
venovať materiálnej stránke života študentov, ich zdravotným a životným 
podmienkam. 

Kongres kládol veľký dôraz na medzinárodné styky.  JSŠ udržuje  kon-
tak s o  šesťdesiatimi tromi národnými študentskými sväzmi. V posledných 
dvoch rokoch viac ako sedemtisíc juhoslovanský.h študentov navštívilo, 
alebo študovalo v cudzine a asi osemtisíc študentov z päťdesiatich piatich 
kraj ín  bolo v Juhoslávii. Najlepší spôsob ako prispieť k zjednoteniu š tu
dentských organizácií, s ú  podľa názoru JSŠ vzájomné priatelské s tyky  
medzi nimi. 

Kongres previedol určité zmeny v stanovách JSŠ a zvolil nový výkonný 
výbor na čele s Jukašinom Stamboličom, bývalým predsedom na bele
hradske j  univerzite. 

Uverejňujeme niekoľko postrehov po
slucháčov Právnickej fakulty UK, M. 
Kováča a M. Klimenta, ktorí boli v Ma
ďarsku začiatkom októbra. 

„Naša návšteva patrila Študentskej 
vedeckej spoločnosti na Právnickej f a 
kulte Ötvösa Lóránta v Budapešti. Pres-

Chyby a slabost 
umožnili nepriate, 
ľom ľudovei demo
kracie podnietiť kr
vavé kontrarevoluč -
npovstanie a biely 
teror. Jedenásť ro
kov úpornej práce 
s nedostatkom*' a 
niekedy aj trpkými 
pilulkami neprávos
ti. Výsledok práce 
týchto jedenásťch 
rokov bol pozitív
ny — rozostavená 
krajina a priemysel 
s pevnými zakladmi. 

neišie povedané Krúžku dejín š tátu  a 
prava na te j to  fakulte. 

V jedne j  debate pri Balatonskom j a 
zere :.me našim hostiteľom medzi ipým 
spomenuli, že za necelý týždeň sme 
v Maďarsku nepočuli oslovenie „súd-

NEOSTALI SME LEN 
PRI UZNESENIACH 

ruh". Jeden z poslucháčov nám odpo
vedal: „U nás j e  každý nasýtený sú
druhmi; súdruhovia nám lezú krkom". 

V rozhovoroch nám často pripomínali 
možnosť spolužitia Slovákov a Maďarov 
znova v jednom štáte,  ako pred 1918 
rokom. Odvolávali sa  pri tom na naše 
spoločné dejiny. 

Jedným zo signálov nástupu kontra
revolúcie bola demonštrácia na pohrebe 
László Rajka. Tu na jmä študenti rozši
rovali letáky s početnými požiadavkami 
voči vláde a MSP. Medzi iným žiadali do 
vlády Imré Nagya, odchod cudzích vojsk  
z územia Maďarska atď. 

Ti, čo navštívili našu republiku sa 
o nej  vyjadrovali  veľmi pochvalne. 
Zvlášť nepochypiteľným bolo pre nich 
tempo našej  výstavby a životná úroveň 
ktorú pri tom u nás videli. 

Z Maďarska sme  odchádzali znepoko
jení, lebo to čo sme videli nebola de
mokratizácia, ale slabosť". 

Toto dnes leží 
v troskách. Dni ne
zmyselných bojov 
premenili ulice 
na rumoviska. Vy
pálené vraky aut, 
rozstrieľané obytné 
domy, zničené kniž
nice ostali hroznou 
obžalobou novodo
bého barbarstva 
vzkrieseného fašiz
mu. Najjemnejšie nit
ky, ktoré spájali 
karďnäla Mintszen-
tyho s hortyov-

V posledný októbrový deň zasadala 
v amfiteátri  Univerzity Komenského 
celoškolská konferencia BOH. Delegáti 
konferencie vypočuli zprávu o činnosti 
prednesenú odstupujúcim predsedom ZV 
ROH, prorektorom docentom dr. Kuku-
rom. Diskusia po referáte  mala vecný, 
pracovný priebeh, nastolila rad aktuál
nych problémov. Na záver konferencie 
delegáti zvolili nový výbor, ktorému 
uložili zvýšiť starostlivosť o najpálčivej
šie otázky. 

Predovšetkým treba venovať pozor
nosť zlepšeniu ubytovania študentov. 
V uznesení sa ukladá ZV aby všetkými 
silami podporoval výstavbu internátu 
v Horskom parku, a usiloval o konečné 
prejednanie. otázky prinávrátenia La-
franconi. Nie menej  naliehavou úlohou 
j e  vyriešenie bytových ťažkostí učite
ľov. Ďalej uznesenie konferencie ukladá 
ZV prejednať otázku pracovného času 
zamestnancov Univerzity. V priebehu 
funkčného obdobia 1956/57 prejednjá 
ZV a j  otázku miezd upratovačiek. Bude 
dbať na dôsledné uskutočnenie zásady 
odmeny podľa zásluhy. Zvýšenú pozor
nosť' treba venovať úprave organizač
ného rozvrhnutia právomoci a agendy 
v rámci prevádzkovej decentralizácie na 
vysokých školách. Bude sa  usilovať, aby 
všetky fakulty prejednali možnosť zlep
šenia učebného plánu a po.tupu vo v y 
učovaní a podali príslušným miestam 
svoje  návrhy. Dôležité bude presadiť 
umiestnenie a potrebné vybavenie Štu
dentského zdravotného ústa u, vy
budovanie Závodného zdravotného s t re
diska pre učiteľov a zamestnancov 
školy a pravidelné študentské zdravot
né prehliadky. ZV sa bude snažiť presa
diť uvoľnenie telocvične v internáte 
SNP v Horskom parku pre našich po
slucháčov a zabezpečí iné vhodné prie
story pre telesnú výchovu a šport. Na
pokon, nedostatok pracovného priestoru 
v budove Univerzity na Šafárikovom 
námestí bude treba riešiť perspektív
nym plánovaním výstavby ďalše j  vyso
koškolskej budovy. 

Závodný výbor bezodkladne pristúpil 
k uskutočňovaniu najzávažnejších bo
dov uznesení. Účinnú pomoc mu pritom 
poskytuje  Celozávodný výbor KSS, V y 
sokoškolský výbor CSM a vedenie školy. 
Napríklad: v záujme zlepšenia ubytova
nia poslucháčov bola nedávno predlo
žená žiadosť najvyšším straníckym a 
štátnym orgánom. Na pracovnej besedo 
sme predložili otázku internátov tiež 
nášmu poslancovi s. generálovi Zema
novi. 

ZV a vedenie školy budú môcť i v tom
to roku poskytnúť učiteľom len obme
dzený počet bytov. Bytová situácia 
ostáva najpálčivejším problémom všet
kých spoločenských organizácii našej  
školy, preto sme požiadali poslanca Ze

mana a zástupcu ÚNV, aby nám pomohli 
pri j e j  riešení. Pre informáciu uvadza-
me, že od roku 1950 v Bratislave vysta-
lili 3.698 bytov v réžii 98 investorov 
(národných podnikov, ústredných úra
dov a podobne). Výstavba bytov sa tým 
trieštila a pridelovanie väčšiny z nich 
robili sami investori. Od prvého janu
ára nasledujúceho reku sa  uskutoční zá
sadná organizačná zmena; celú bytovú 
výstavbu Bratislavy povedie jediný in-
vestitor pre  všetky ustanovizne. Zaručí 
sa  tým spravodlivé pridelovanie bytov 
podľa potreby žiadateľa a verejného 
záujmu. Z celkovej stavebnej  kvóty 
ÚNV bude přidělovat 8 0 %  bytov podlá 
stavebného poradovníka a 20% rozdis-
ponuje bezprostredne. 

Začína grandiózna výstavba 12.000 
nových bytových jednotiek, ktoré do
končia do konca päťročnice. Podali sme 
návrh, aby sa na kompetentných mies
tach uvažovalo o umožnení družstevnej  
alebo individuálnej výstavby bytov 
v medziach finančných možnosti záu
jemcov. 

Konečné, môžeme oznámiť, že záslu
hou s .  Koleniča, predsedu DV ROH pri 
Rektoráte UK, bola definitívne vyrieše
ná otázka pracovného času. 

Závodný výbor ROH 

ským dôstojníkom 

viedli cez Mnichov 
až kdesi za oceán do 
pokladne Statného 
depart ament u. Na 
druhom konci tej 
istej nite leží ko
munista prepichnu
tý bajonetom. 

V Madarsku in
špirátori zverstieo 
ostali dokonale za. 
maskovaní. Maska 
pokrytectva okla
mala aj mnoho 
poctivých ľudí, ale 
nie natrvalo. 
Imperialistická in
tervencia v Egypte 
otvorila oči tým, 
ktorí verili pokry
teckým rečiam o 
slobode a demo
kracii. Ľud sa nedá 
klamat trvalo — 
len načas. 

UDALOSTI V EGYPTE sú novou pri-
pom'enkou a varovaním. 

Rumy rozbombardovanej pekárne 
v Káhire pod ktorými uhynulo 70 ľudí 
tiež svedčia a volajú: Preč s imperializ
mom! Nikdy viac novodobé barbarstvo!' 

\ o v á  v e d e c k á  r a d a  n a š e ]  u n i v e r z i t y  
p r v ý  k r á t  z a s a d a l a  

16. novembra 1956 sa  zišla na 
prvé zasadanie Vedecká rada Uni
verzity Komenského ustanovená 
v zmysle zákona č. 46/1956 Zb. 
Tento zákon, ktorý sa  opiera 
o uznesenie ÚV KSC zo 16. apríla 
1956 a vstúpil v platnosť 6. októbra 
t. r., mení a dopĺňa zákon o vyso
kých školách z roku 1950 a nespor
ne znamená začiatok novej  etapy vo 
vývine našich vysoký h škôl. 

V zmysle tohoto zákona boli do
tera j š ie  rady vysokých škôl a f a 
kultné rady nahradené Vedeckými 
radami vysokých škôl a fakúlt.  Roz
diel, pravda, nie j e  len v mene a 
zložení Vedeckých rád, ale najmä 
v Ich úlohách. Vedecká rady vyso
kých škôl a fakúlt  nemajú už roz
hodovať o hospodárskych a bežných 
administratívny; h otázkach — t o  sa  
ponecháva vedeniu univerzity, r e s 
pektíve vedeniam fakúlt, jednotli
vým akademii kým funkcionárom, 
kvestorovi a tajomníkom. Vedecké 
rady vysokých škôl a fakúlt  sa majú  

zaoberať hlbšie, na vedeckom pod
klade, riešením vedecký, h, pedago
gických a politi ko-výchovných otá
zok a ma jú  rozhodovať — na  zá
klade obhajoby dizertačných prác 
o udeľovaní vedecký h hodnosti. 
V záujme čím lepšieho plnenia 
týchto úloh boli do Vede k e j  rady 
Univerzity Komenského menovaní 
okrem akademi ky h funkcionárov 
a j  všetci akademii!  SAV a ČSAV, 
nakoľko sú učiteľmi Univerzity Ko
menského, niektorí učitelia a odbor
níci z praxe. 

O doterajších výsledkoch práce 
Univerzity Komenského a j e j  per
spektívach a úlohách, ale najmä 
o úlohách Vede k e j  rady UK a ve
deckých rád jednotlivých fakúlt  
vecne a obsažné prehovoril rektor 
UK prof. J. šefránek.  Konštatoval, 
že celkove naše vysoké školy do
siahli v predošlej  etape vývoja takú 
úroveň, že naša spoločnosť dnes u/, 
môže od nich žiada ť viac, a to tak 
vo vedeckej  prá> 1, ako a j  vo v ý 

chove n a š e j  mladej, o z a j  socialistic
k e j  inteligencie. Naše vysoké školy, 
a konkrétne na Univerzite Komen
ského musia maximálne prispieť 
jednak k riešeniu veľkých úloh na
š e j  socialisti k e j  výstavby, jednak 
na zabezpečenie víťazstva všetkého 
toho nového v zápase o mier, de
mokraciu a s o  iallzmus v svetovom 
meradle, čo takým významným spô
sobom vyjadri l  XX. s jazd KSSS. 

Ľudstvo s to j í  na prahu novej ve-
decko-teehnickej revolúcie, ktorá sa  
roz.inie používaním atomovej ener
gie pre rozvoj spoločnosti. Táto 
perspektíva si vyžaduje nielen zin
tenzívnenie vedeckej  prá .e  v patrič
ných odboroch, ale vynucuje si  tiež 
všestranné dvíhanie úrovne n a š e j  
vedy, n a š e j  kultúrnej  úrovne vôbec, 
odbornej, kultúrnej  a politi k e j  
úrovne n a š e j  inteligencie: vzdela
nostnej, kultúrno-technickej úrovne 
celého nášho ľudu. 

V budúcnosti pôjde viac ako do
teraz o to, aby celá vede.ko-výkum-

ná práca slúžila pálčivým potrebám 
n a š e j  spoločnosti, úlohám socialis
t ickej  výstavby, j e j  praxi. 

V te j to  súvislosti poukázal s .  rek
tor na to, že unizerzita ako celok 
bude musieť podporovať obzvlášť 
rozvoj  tých vedeckých disciplín, 
ktoré m a j ú  eminentný význam pre  
rozvoj  výrobných síl u nás a ktoré 
sú na univerzite e š t e  slabé alebo nie 
dosť silné ako napríklad fyzika, ché
mia a matematika aplikované na v ý 
robu. Ďalej poukázal na potrebu ta
kého spojenia mnohých našich prí
rodovedných katedier s praxou, n a j 
mä ich konkrétnym zväzkom s nie
ktorými dôležitými závodmi, aby 
ono malo význam p r e  vedeckú a j  
pedagogickú prácu našich katedier. 
Naše fakulty a katedry môžu svojou 
vede kou a pedagogickou prácou 
poskytovať pomoc výrobe a môžu a j  
dosiahnuť pomoc závodov, konkrét
ne a j  pri vybavovaní katedier a 
ústavov zariadeniami a pod. A j  

(Dokončenie na 3. str .)  



ŠTUDENT 
— HRDINA 

Cintorín v Slávičom údolí. Neprí
jemné miesto. Mladi ľudia bočia od 
cintorína. Uprostred vyníma sa jedno
duchý hrob. Nie originálnym riešením 
pomníka, alebo kopou mramoru, ale 
červenými kvetmi a vencami z čačiny 
a lístia. Cestička vysypaná drobným 
štrkom, mladý topoľ... Polámané dre
vené kríže. Hroby bez krížov, len doš
tičky zapichnuté do zeme s vyrazeným 
číslom. Vysoká suchá tráva. 

Rok 1944 — 45. Mnohí umierajú bez 
mena, iba pod čislom. Na obyčajnom 
náhrobnom kameni čítame: 

Ing. Mirko Nešpor 
1924-1944 

a trošku nižšie: Spi sladko! 
Výborný študent a hrdina. Dnes az

da by bol inžinierom na Oravskej prie
hrade. Zwá tvár, nabok sčesané tma
vé v.asy, neveľká postava — tak vy
zeral. . . 

Trinásty december. Zima. Po stanici 
sa prechádza gardista. Nezbadal^ ho. 
Nik ho nespoznal. Príde do Bratislavy. 
Tu sa dá lepšie ukryt. Prichádza vlak. 
Rušeň príjemne hreje. Teraz nepozo
rovane nastúpi. Dve čierne unifortiiy 
ho surovo chytia za ruky. Kto? Pred
seda skalickej HG Ján Vrablec a Alojz 
Salay. Odviedli ho na výsluchy. Surová 
Vrabiecova tvár a tie isté otázky: 

— Tvoja činnost v povstaní! 
— Spolupracovníci! 
— Hovor! Lepšie pre teba! 
A odpovede: 
— Neviem. 
— Nikoho nepoznám. 
— Nikde som nepartizánčil. Na Orá-

ve som bol na praxi a za zárobkom. 
V júli odišiel so spolužiakmi na Orav
skú priehradu. Tu sa spoznal s Micha
lom t torkom. Nie, volá sa ináč, inž. 
Linhardt. Hovorili o sovietskej armá
de, o povstaní, o blízkom oslobodení a 
o živote po ňom. 

Ftorkovi pomáhal vojensky zabez
pečovat Hornú Oravu, bol v spojení 
s vedením v Banskej Bystrici a Ked 
FtoreJc tam zostal, viedo. pracú na ce
lej Orave. Neskôr sa stiahli do hôr. 
Este sa mohoi vrátit a pokračovat 
v štúdiu. Srdce mu kázalo i nač. Bojo
val v partizáíiskom oddieli pri Lučw-
nej, neskôr prešiel do Nízkych Tatier. 
Pochody, dažde, chlad. Ochorel. Obsta
rali mu falošné dokiady. Únavná ces
ta domov, do Holiča. Kcuuže blata, roz
vodnené potoky, retaze hliadok, obsa
dené dediny a mosty. 

Nie, bude mlčaf! 
— Neviem, nikoho nepoznám! 
Štvrtok. Priviedli k nemu matku. 

Objal ju a tíško pošepol, či nezatkli 
otca a čo našli pri domovej prehliad
ke. Uspokojil sa. uoma sa všetko do
zvedeli ešte včera. Nemyslel na seba. 
Zatknutie mohol kedykoľvek čakat. 
Blízkych mu bolo ľúto. 

Piatox. Nový výsluch. Opät tie isté 
otázky. Gardista Škvara píše zápisnicu. 
Ďalší šiesti čakajú. Nechýba am Vrab
lec. Osem proti jednému. Vytrhol sa 
im a skočil k stolu. Schytil zápisnicu 
a roztrhal ju na drobné kúsky. Začali 
ho kopat, bit. Na stole ležaia pistola 
a život za mrežami okna nerušene be
žal. Tu, hneď za oknami sa ľudia sme
jú, ľúbia, nenávidia, zabíjajú... Chy
tit ju do ruky, osemkrát stisnúť spúšt 
a bežat. •. bežaf! Strhli ho nazad, bili 
pastami do tváre, kopali, tĺkli obuš
kom. Vykĺzol sa im z rúk, na dvoch 
najbližších hodil písací stôl a vrhol sa 
ku stolu. Schytili ho, bili... Dusil sa 
vlastnou krvou, hluchol od úderov. 
Kto bude silnejší? Oni? On? 16. december. Ledva stojí na nohách, 
svet sa mu hýbe pred očami. Eskortuje 
ho sám Vrabiec s Ivánkom. Ešte ich 
poznáva. Kde ho vlečú? Veď sa ledva 
hýbe. Bratislava... Vlčkova ulica... 
č. 53... cela č. 4... Fašistická mučia-
reň. Predsa ešte môže mysliet. 

V poslednom čase stade stále častej
šie prichadzajú na policajné riaditeľ
stvo zpruvy a samovraždach. Ked prí
de lekár obet je už pochovaná... 

Noc a zase výsluch: Otázky jedna 
za druhou — bez odpovedí. Prestrčili 
mu hlavu cez guľatú stoličku bez se
dadla. Rany križom-krážom otázky, 
škvarenie vlastného mäsa na tvári ho
riacimi cigaretami. Otázky, kopance... 
Nič nezradí! Koľko vydrží čiovek? Iste 
viac ako zviera. Umiera? Ale mlčí. Iní 
budú ill, íúbit, stával. Minúty sa vle
čú. Rany už nebolia. Fašistov mlčanie 
privádza do zúrivosti. Zviazali mu ru
ky a nohy a polomŕtveho odtiahli do 
pivnice. Stiahli mu ponožky a obesili 
v stene na hák. Koniec. 17. december. 
Ráno. Veliteľ HG Otomar Kubala: 

— Tam OSB? Podajte hlásenie po
licajnému riaditeľstvu. V cele sa obe
sil istý Neipor. — 

Preniesli ho z pivnice a priviazali 
v cele na klinec. 

Dvadsatrotný človek, ktorý vie po
ložil život bez strachu a ľútosti je 
hrdinom. Niekedy i dvadsat rokov je 
dost, aby človek dlho ostal v pamäti 
tívých. 

Stefan V e ľ a s 

Égf 
srn i ÍÚJS g в f g  

MOSKOVSKÁ ULICA ČÍSLO 3. Pred 
tromi mesiacmi by s t e  na t e j t o  adrese 
neboli našli ešt  enič. Potom vyrástol lat
kový plot. Potom sa objavili dosky, g u 
ľatina — a to NIČ na Moskovskej 3 
zmenilo názov. Od konca augusta j e  to 
už STAVENISKO. 

November 1956. 
Práce značne pokročili. Betónujú s a  

základy. Kotolňa, ktorá musí až 8 met
rov pod zem, robí trochu drahoty. Nara
zilo sa  na š t r k . . . ,  ale s tým treba počí
tať všade. Do výšky 40 metrov nad 
pracoviskom sa vypína Adamčíkov druh 

v práci žeriav Wolf. Zvrchu j e  krásny 
výhľad na Bratislavu, no na lyriku dnes 
niet času. Ešte do konca roku treba v y -
betónovať základy a Nový rok 1957 n á j 
de už suterén prikrytý tzv. „monoly-
tickým stropom". 

December 1957. 
Nie omnoho nižšie ako vlani rameno 

Adamčíkovho Wolfu, týči sa  dnes vy-
stužikovaná „glajcha". Až teraz vidíme, 
ako za rok práce pokročili. Päťposcho
dová budova, dlhá 150 metrov, j e  už pod 
strechou. Inštalácia j e  už zhruba tiež 
hotová. Steny však ešte svietia červe
ňou muriva. Hoci k úplnému dokončeniu 
stavby ešte  mnoho chýba, budúci obyva
telia te j to  mohutnej budovy — pra
covníci teoretických ústavov — na ňu 
už v rha jú  zamilované pohľady. 

Nový rok 1959. 
No ešte  celý rok museli „sťahovania-

chtiví" „ľudia v bielom" čakať, kým sa 
budova stala obývateľnou. Dokončenie 
inštalácie, vnútorná a vonkajšia omiet
ka, čo j e  najdôležitejšie — montáž cen
ného a zložitého vnútorného zariade
nia — si vyžiadala celý rok. Nová krás
na budova j e  pripravená, prosím, ráčte 
sa sťahovať. Äááá — t o  bude radosť 
pracovať v týchto skvele zariadených 
laboratóriách. Pod oknami sú ešte zbyt
ky  staveniska, železné tyče, odrezky 
dreva, po roztopc... snehu sa musí do 
budovy prebalancovať cez more blata 
po doskách, no nič to zato. Polrok sa 
to nejak už vydrží. 

Júl 1959. 
Tri roky už uplynuli odvtedy, čo sme 

tu boli prvý raz. Okolo novostavby, 
ktorá patrí medzí dnes už početne „re
prezentačné" budovy v Bratislave, v y 
rástol pekný park. Celá stavba stála 
úctyhodnú sumu — 22 miliónov korún. 
Len zariadenie stálo 4 a pol milióna. 

Nie prosím to  nie j e  fantastická re
portáž. To j e  len do civilnej reči prelo
žená halda číslic, všelijakých odborných 
názvov a čiar. ktorú nám ukázal vedú
ci stavebného odboru pri Rektoráte, 
Štefan Krátky. To j s  v r a j  ten HARMO
NOGRAM. 

Odstránime, čo nás brzdilo 
V niektorých minulých číslach tohto 

časopisu, ďalej  na vysokoškolskej kon
ferencii ČSM i v rôznych zprávách 
školskej  správy sa  vyskytli  kritické 
pripomienky k práci vedeckých krúž
kov na Právnickej fakulte. Preto by 
som chcel opísať situáciu, respektíve 
skúsenosti z jednoročnej Študentskej 
vedeckej spoločnosti na našej  fakulte. 

V minulom školskom roku sa  prihlá
silo do ŠVS šesťdesiat záujemcov, 
z ktorých bolo prijatých 51. Títo po
slucháči boli rozdelení do krúžkov, 
ktoré viedli učitelia. Vypracované té
my odovzdali do konca marca svojim 
vedúcim. 

V tom istom čase začala ŠVS na 
Právnickej fakulte univerzity Eötvös 
Loránda v Budapešti rokovať s výbo
rom naše j  ŠVS o výmennom zájazde. 
Zájazd sa  uskutočnil a šesť najlepších 
prác našej  ŠVS prečítali autori na kon
ferenciách v Budapešti. Prednesené 

práce boli najprv- prediskutované 
v krúžkoch. Diskusie na konferenciách 
sa zameriavali najmä na tematiku prác, 
ale študenti s a  zaoberali a j  orgnizá-
ciou ŠVS a formami práce vo vedec
kých krúžkoch. 

Žiaľ, práca ŠVS mala i mnohé ne
dostatky. Záujemci videli vo vedec
kých krúžkoch predovšetkým pomoc
níka pri vyhotovovaní ročníkových prác. 
Samozrejme, keď práca SVS bola tak
to chápaná, po odovzdaní ročníkovej 
práce značne poklesol záujem poslu
cháčov o ďalšiu činnost. Ceiková úro
veň prác, vyhotovených v rámci ŠVS 
nepresahovala priemer 

Výsledky sú teda neveľké. Šesť prác. 
vhodných „na export"  vo forme vý
menného zájazdu, j e  málo vzhľadom na 
počet a podmienky práce v krúžkoch. 
Chybu spravila i fakultná rada, ktorá 
legalizovala zúženie činnosti ŠVS na 
vyhotovenie ročníkových prác. 

Verím, že uznesenie Vedeckej rady 
našej  fakulty zlepší ďalšiu činnosť 
ŠVS. Zaručuje to i rozhodnutie, podľa 
ktorého ročníkové práce nesmú byť 
predmetom činnosti vo vedeckých 
krúžkoch a ďalšia práca sa  bude robiť 
vo forme seminárov. V porovnaní s mi
nulosťou j e  krokom vpred i skutočnosť, 
že na zasadaniach katedier sa učitelia 
budú zaoberať formami a úlohami 
práce ŠVS. 

Úspešná činnosť vedeckých krúžkov 
bude v mnohom závislá a j  od podpory 
FV ČSM. Nakoniec chcem vysloviť ná
zor, že výmenný zájazd s maďarskými 
poslucháčmi treba hodnotiť veľmi klad
ne. Bol prínosom pre všestranné obo
hatenie duševného obzoru a vzájonm-
né zblíženie poslucháčov oboch náro
dov. Podobné zájazdy treba v budúc
nosti viac podporovať, umožňovať a — 
uskutočňovať. 

Dr. Stefan Krivošík 

ČO SA OD NÁS O Č A K Á V A  
(Dokončenie úvodníka.) 

J e  poehopiteŕné, že sa  na vysoké 
školy kladú zvýšené úlohy a prebie
hajúca decentralizácia nám má 
uľahčiť ich riešiť. Je  predovšetkým 
pochopiteľné, že s a  od vysokých 
škôl na dnešnom stupni rozvoja žia
da, aby značne stúpla úroveň ich 
vede^ko-výskumnej práce. Máme 
riešiť také úlohy, najmä základného 
výskumu, ktoré m a j ú  podstatný vý
znam pre  rozvoj  nášho národného 
hospodárstva a pre našu kultúrnu 
výstavbu. Na všetkých fakultách a 
katedrách univerzity s a  chceme pl
neniu t e j t o  úlohy venovať čo n a j 
konkrétnejšie v o  vedomí toho, že v o  
vyhni takto orientovanej vedeckej  
práce najlepšie vyrastú na vysokú 
odbornú a pedagogickú úroveň 
mladší pracovníci a naďalej  porastú 
a j  vyspelejší  učitelia. Tak isto j e  
pochopiteľné, že sme všetci zodpo
vední za stále zdokonaľovanie pe
dagogickej  práce a najmä za to, aby 
s a  vysokoškolská mládež na n a š e j  
univerzite vyví jala  v socialistickom 
duchu, v du. hu vedeckého, marxis-
ticko-leninského svetonázoru, v du
chu socialistickej morálky. Za ta
kúto výchovu poslucháčov s ú  zod
povední všetci učitelia, všetci bez 
rozdielu. 

No nielen učitelia. Sú za ňu zod
povední a j  poslucháči, ich kolektív. 

Buržoázna pedagogika podceňuje 
význam študentského kolektívu. No 
socialistická pedagogika si  naozaj  
socialistickú výchovu — vý-hovu in
teligencie ako dôležitej zložky vlád
núceho pracujúceho ľudu — bez ini
ciatívnej, tvorivej  práce študentské
ho kolektívu nevie predstaviť. 

Záleží, pravda, na individuálnej 
práci, na individuálnom štúdiu a 
vzdelaní každého jednotlivca. No 
nových ľudí pre  novú spoločnosť 
treba a j  vychovávať novým spôso
bom. Akým smerom porastieš, aký 
bude t v o j  pomer k spoločnosti, či 
budeš o z a j  verným synom svojho 
ľudu, či budeš pevne stáť na pôde 
socialistickej ideológie a morálky, 
ako ovládneš s v o j  odbor a či v ňom 
budeš pracovať v záujme ľudu, to 
nezávisí len od t v o j e j  Individuálnej 

práce, ale a j  od toho, aké miesto 
zaujmeš v kolektíve študentov, 
akým smerom pôjde tento kolektív 
a ako bude na teba vplývať. 

A t u  sme  už  pri veľke j  úlohe, 
ktorá pripadá Československému 
sväzu mládeže. Neváham vyhlásiť, 
že univerzita bude vedieť v plnej  
š írke a o z a j  úspešne plniť svo je  
úlohy len vtedy, ked  budú prekypo
vať bohatou aktivitou a správne za
meranou aktivitou organizácie ČSM 
na fakultách. 

Toto s v o j e  poslanie však  budú 
môcť organizácie ČSM plniť len vte
dy, keď s a  budú poslucháči a po
slucháčky na ich pôde slobodne a 
ochotne venovať všetkým svojim zá
ujmom: študijným, vedeckým, ideo
logickým, politickým, kultúrnym, 
športovým, sociálnym atď., atď. (Je 
charakteristickým znakom každe j  
zdrave j  mladej  generácie, že túži 
po ozajstnom raste  a j e  preto dych
tivá po poznaní najrôznejších s t rá
nok života, po širších a širších ob
zoroch — a nemáme právo upierať 
tieto vlastnosti n a š e j  vysokoškol
s k e j  mladej  generácii). Je  však po
trebné, aby sa  študenti pri tom 
všetkom prebojovávali k pevnej  jed
notnej  línii: k neoblomnej túžbe ísť 
socialistickým smerom a nikdy ne
zaváhať v pomere k ľudu, k n a š e j  
ľudovodemokratickej vlasti, k so
cializmu. 

Organizácie ČSM budú skutočne 
aktívne a plodné len vtedy, keď sl  
budú poslucháči a poslucháčky v ich 
radoch, v pracovných skupinách a 
v rôznych záujmových krúžkoch (na 
fakultách a j  v internátoch) navzá
jom pomáhať v tomto duchu, ked 
sa  v nich udomácni atmosféra s ú -
družske j  úprimnosti, kritiky a seba
kritiky. Keď budú mať posluchači 
na mysli vždy tento cieľ, mnoho 
vykonajú a j  tým, keď budú pros
tredníctvom ČSM navrhovať školske j  
správe, ako rozdeľovať štipendiá a 
riešiť iné sociálne otázky, keď budú 
kritizovať nedostatky a navrhovať 
opatrenia na zlepšenie podmienok 
práce. 

Keď budú mať na mysli tento cieľ, 
povedie ich ČSM úspešne a j  do ak

t ívnej  verejno-prospešnej  práce a 
do živého spojenia s robotníckou 
a roľníckou mládežou. 

A naopak. Keď stratia tento cieľ 
zo zreteľa, bude môcť vždy zne
užívať reakcia a j  ich najlepšie m y s 
lené snahy. Z tohto hľadiska by mali 
naši študenti znova a znova s k ú 
mať — najmä a j  vo svetle krvavých 
výčinov kontrarevolúcie v Maďar
sku — májové udalosti na vysokých 
školách. 

Slovensko prechádza v období 
výstavby socializmu svoj ím na jbúr
livejším rozvojom. Naša vysoko
školská mládež, mládež robotníkov, 
roľníkov a pracujúcej  inteligencie, 
má príležitosť stať s a  najskvele j šou 
študentskou mládežou našich dejín. 

Preto od n e j  tak  mnoho očakáva 
náš ľud. 

Post scriptum 
Jozef Milučný: 

Hrejivé listy z domova 
s ú  ako kvetov vázy. 
Do každého z nich mamička 
k u s  srdca vložila si. 

Pomedzi riadky rozsiala 
radosť i žiaľ, čo trápi:  
„Píš často, synak, j a k  s a  máš, 
j a k  ž i ješ  — všetko napíš. .  

Zo samej  lásky synovskej, 
zo samej  lásky sviežej, 
j a  spovedám sa pokorne 
t e j  drahej  duše nežnej. 

No predsa som j a  planý syn. 
Veď zamlčal som čosi: 
Že tu mám dievča rozkošné, 
čo na dne srdca nosím, 

že mi j e  všetko: život, sen, 
i perlou z oceánu. 
Všetko!!  No písať — nemôžem. 
Zronilo by to mamu. 

Ach, nechápem vás, nechápem, 
mamičky, duše zlaté! 
Prečože to, čo najviac nás 
blaží, vždy odmietate?! 

Nová vedecká rada 
zasadala 

(Dokončenie z 2. s tr .)  
u niektorých spoločenských vied 
(ako napr. u politickej ekonómie a 
právnej  vedy) ide o to, aby fakulty 
a katedry videli svo ju  hlavnú úlohu 
v podporovaní a uľahčovaní vývinu 
n a š e j  spoločnosti k socializmu, v zo
všeobecňovaní, v riešení základných 
teoretických otázok, v objavovaní 
zákonitostí. Nejde t u  len o to, aby 
sa  správne uplatňovala metóda dia
lektického a historického materia
lizmu — ale dôležitá j e  na jmä a j  
otázka výberu a naliehavosti tém a 
problémov z hľadiska spoločenskej 
aktuálnosti. 

V rámci starostlivejšieho a s ú -
stavnejšieho materiálneho zabezpe
čovania vedecko-výskumnej práce 
na Slovensku bude zriadené 9 no
vých vedeckých ústavov, z toho s e 
dem na n a š e j  univerzite (geologický 
ústav, ústav II. chirurgickej  kliniky, 
zoologický ústav, klimatologické la
boratórium a 3 ústavy na Lekárskej  
fakulte  v Košicia h). Dôležité bude 
schválené ústavy čím skôr vybudo
vať a dokázať ich životaschopnosť. 

Konečne upozornil s .  rektor prof. 
J .  Šefránek na úlohy, ktoré vyplynú 
pre našu Univerzitu z faktu,  že 
v roku J-957 bude v n a š e j  vlasti  
oslávený — z príležitosti tristého 
výročia vyjdenia „Opera didactica 
omnia" — ako rok Jána Amosa Ko
menského. Preto s a  univerzita dô
kladne pripraví na celouniverzitnú 
konferenciu o výchove vysokoškol
s k e j  mládeže, ktorá sa  bude konať 
na j a r  1957, ako a j  na celoštátnu 
pedagogickú konferenciu poriadanú 
Ministerstvom školstva a kultúry na 
jeseň Komenského roku, ktorá s a  
bude zaoberať otázkami prvých roč
níkov na vysokých školách. 

Po vyčerpávajúcej  diskusii o r e 
feráte  s .  rektora a prerokovaní ďal
ších bodov programu Vedecká rada 
Univerzity Komenského s hválila 
plán svojich zasadnutí v školskom 
roku 1956/57 a pri jala celý rad 
uznesení, ktoré sú zamerané na 
zlepšenie vedeckej  a výchovnej prá
ce, na dobrú pripravenosť ce le j  uni
verzity k plneniu našich zodpoved
ných úloh. Doc. Krno 

Čítaš, alebo nie? 
Vášnivo debatujúc šiel som s pria

teľom po ulici, keď t u  zrazu moje  oči 
sa  pozastavili na novoupravenom kníh
kupeckom výklade. 

— Ä, Mináč vydal črty, — vravim 
akoby pre seba, — musím si ich kúpiť. 

— Vari čítaš Mináča, — pýta  s a  ma 
priateľ. S výzorom nepochopenia som 
s a  naň pozrel. Vedel som totižto, že 
on, kedysi m ô j  spolužiak a teraz po
slucháč medicíny, veľmi rád čítaval. 
Preto tým nepochopiteľnejší mi bol 
jeho úškľabok. 

— Azda už  nečítaš tak  ako na stred
ne j  — vyzvedám sa. 

— Čítať čítam, ale len takúto litera
túru, — a ukazuje  na Dickensa, Tol-
stého a iných svetových klasikov. 

— Ale súčasnú l i teratúru?!  — 
Opäť mi odpovedal úškľabkom. 
To j e  m ô j  prvý záber. 
A tu, hľa, druhý!  
Ľudové porekadlo vraví, že každá 

líška svo j  chvost chváli. Nuž a j e  na 
tom veľa pravdy. Len čo stretnem m ô j 
ho ďalšieho priateľa, začne televíziou 
a končí — molekulárnou fyzikou. Ne
čudo, veď š tudu je  na prírodných v e 
dách. 

A j  posledne tak bolo. Keď s a  konečne 
vyrozprával, chtiac aby sme prešli na 
inú tému, opýtal som sa ho, čo posledne 
čítal. Zastal a jeho tvár  ukazovala, že 
premýšľa. 

— Počkaj, — vraví, — Dym a Novi
nu, lenže čo skôr. Ahá, Dym to bol. 
Niekedy koncom marca. — 

Po týchto dvoch nepatrných epizód-
dach vyzvedal som sa ďalej.  A zistil 
som, že i keď tieto príklady nie s ú  vše
obecné, rozhodne sa  vyskytu jú  v o  veľ
k e j  miere. Čo j e  príčinou tohto s tavu?  
Azda nedostatok času na čítanie? Ne
myslím! Skôr sa  mi zdá, že mnohí z nás  
chápu štúdium príliš jednostranne. Som 
fyzik, čo ma po literatúre! Ale čo všeo
becné vzdelanie! 

Zaznávanie súčasnej literatúry j e  roz
hodne rozšírenejšie ako prosté nečítanie. 
Tu veľa zla napáchal schematizmus. 
Lenže ten čoraz viac mizne z našej  lite
ratúry. J e  teda na čase, aby sa  s ním 
pobral i nezáujem o súčasné umelecké 
diela. 

A nakoniec prostý fakt .  Jednými 
z prvých otázok, ktoré človek dostane 
v zahraničí s ú :  

— Čo s t e  čítali z naše j  l i teratúry? — 
— Na aké problémy naráža vaša li

teratúra? — 
Myslím, že  k tomu netreba nič dodať. 

— j j j — 
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Telovýchovná jednota Slávia vznikla tu zapríčinila, že sme neurobili viac 

po reorganizácii v marci tohto roku. ako sa dalo. 
Na výročnej konferencii bývalých jed- V jednote, zásluhou katedry telesnej 
nôt zvolili nový dvanásťčlenný výbor, výchovy, j e  na výške základná telesná 
z ktorého však pracovala asi polovica, výchova. Nedostatočné j e  však plne-
Telovýchovná jednota mala v pláne nie disciplín PPOV. V zimnom semes-
založiť štrnásť oddielov, k čomu však tri sa situácia pravdepodobne zlepší, 
nedošlo pre nedostatočné finančné za- Na spartakiádu sa pripravujú len nie-
bezpečenie. Z tých oddielov, ktoré už ktorí vysokoškoláci-slavisti. Príčinou 
boli, pracovali len družstvá so špičko- j e  tá okolnost, že na budúci rok začnú 
vými pretekármi. No i z týchto nie- nacvičovať svoje vlastné prostné. 
ktorí  zanikli. Medzi ne patria stolní Veľkí úspechy dosiahol plavecký od-
tenisti a hádzanári. Oba oddiely vypadli diel. Pretekári prekonali niekoľko ná-
z CS. Futbalisti prešli do Slovanu ÚNV. rodných rekordov a stali sa majstrami 
Kritický j e  stav ženského basketbalo- republiky v súťaži družstiev mužov a 
vého oddielu v I. lige. Podobne zlé žien. Podobne si viedli vodní pólisti 
postavenie j e  a j  u iných družstiev. muži a j  dorastenci. Veľkú zásluhu na 

Tieto nedostatky však nezapríčinil týchto úspechoch majú tréneri oddielu 
výbor Telovýchovnej jednoty. Základ- súdruhovia Szombath, Urban, Straka, 
nú vinu na tomto stave má sústavné Kilár a ostatní dobrovoľní pracovníci, 
reorganizovanie. Typické je, že do pol- Za plavcami treba spomenúť volej-
roka jednota doslova živorila, súc od- balistky. Prvé družstvo sa prebojovalo 
kázaná na členské príspevky a almuž- do I. ligy a získalo víťazstvá na nie-» 
nu ÚRO (zaplatila plaváreň, za ktorú ktorých turnajoch. Druhé skončilo 
jednota musela doplácať štyritisíc ко- v II. lige na štvrtom mieste, 
rún). Slabé financovanie, čudné názory Úspešnú činnosť vyvíjal  pomerne 
jednotlivých pracovníkov MVTŠO, ROH malý cyklistický oddiel. Pri dostatoč-
a rozsiahla byrokracia, to všetko spô- nej  finančnej a materiálnej podpore 
sobuje vážny stav v jednote. Týmito môže sa z neho stať jeden z najlep-
skutočnosťami sa dá vysvetliť a j  malá šich vôbec. 
aktivita dobrovoľných pracovníkov. Basketbalový oddiel j e  v kritickej 
Jednako však Telovýchovná jednota situácii. Nemá kde trénovať, pociťuje 
dosiahla niektorých pozoruhodných nedostatok hráčov. 
úspechov. Úspechy, ktoré sme dosiahli, sú v ý -

V tomto roku sme získali do j e j  ra-  sledkom toho, čo sme zdedili. Pýtam 
dov vyše štyristo nových členov, zväč- sa :  Môžeme naveky žiť len zo starého? 
ša  turistov, hlavne z radov pedagogic- Verím, že nová Jednotná telový-
kých pracovníkov. Telovýchovná jed-  chovná organizácia sa už nepreorga-
nota usporiadala turistický výcvikový nizuje a príjmy zo Sazky a z rozpočtu 
tábor pre zamestnancov Rektorátu na činnosť nám umožnia v budúcom 
UK, lekárskej a farmaceutickej fakul- roku urobiť to, čo sa nám doteraz ne-
ty, na ktorom boli i početní hostia, podarilo. Ešte raz zdôrazňujem: Len 
Slávia sa  zúčastnila súťaže o najlepší pri dostatočnej materiálnej podpore sa 
cyklistický oddiel, kde v súťaži druž- môže povzniesť Slávia na vysokú špor-
stiev má veľké nádeje na popredné tovú úroveň. 
umiestenie. Slabá finančná podpora a j  Ján Popluhár. 
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j\a čo je to dobré? 

Katedra telesnej  výchovy pri UK 
usporiadala v polovici novembra volej
balový turnaj,  ktorý na rozdiel od 
predchádzajúcich rokov mal byť medzi 
jednotlivými ročníkmi všetkých fakúlt.  
No iba mal byť. Pretože katedra ne
dostatočne propagovala toto podujatie, 
zúčastnilo sa ho iba päť družstiev muž
ských a dve ženské. V budúcnosti by 
sa podobné turnaje mali poriadať čas
tejšie, no iba za účasti vybraných 
mužstiev jednotlivých fakúlt. I na 
vhodnejšom termíne bude treba poroz
mýšľať a neodkladať turnaj  na dobu, 
keď teplomer ukazuje osem stupňov 
pod nulou. Napokon nebolo by od veci, 

Čitateľom! 
Redakcia sa obracia na všetkých u-

čiteľov a študentov našej univerzity, 
aby svojimi podnetmi a príspevkami 
pomohli zvýšiť úroveň časopisu a pri
blížiť ho čo najviac k životu. 

Volali sme po utvorení časopisu, 
v ktorom by sme mohli písať o š tu
dentských a pedagogických problé
moch. Dnes, keď ho máme, veľká väč
šina, hlavne študentov sa ani neskúsila 
obrátiť naň s otázkami, ktoré by sa 
prostredníctvom časopisu dali riešiť. 

Časopis nie j e  všemocný, jeho práca 
naráža na rozličné ťažkosti, ale a j  tak 
môže v značnej miere prispieť k cel
kovému zlepšeniu práce na Univerzite 
Komenského. 

V budúcnosti chceme ďalej:  
1. Pomáhať pri skvalitňovaní výuč

by a výchovy. 
2. Venovať sústavnú pozornosť prá

ci Studentských vedeckých krúžkov. 
3. Informovať o živote študentov 

v zahraničí. 
4. Upozorňovať na nedostatky vo 

vysokoškolskom športe, až do ich od
stránenia. 

5. Dař možnosť otvorenej výmene 
názorov o otázkach, ktoré vás  znepo
kojujú.  

Budeme pri tom neustále sledovať 
s v o j  hlavný cieľ: výchovu priameho, 
otvoreného, nového skutočne sociali
stického človeka. 

Redakcia „Naáej univerzity" 

keby sa pamätalo i na ceny pre víťa
zov. Tým by sa záujem o volejbal iste 
zvýšil. 

Turnaj sa  konal na ihrisku Dynama 
Spoj v Petržalke. Celková úroveň zá
pasov bola veľmi slabá jednak pre 
chladné počasie, jednak pre nezohra-
nosť družstiev. Najlepšiu hru ukázalo 
družstvo Filozofickej fakulty, ktoré 
porazilo všetky h súperov 2:0 a iba 
v poslednom zápase proti vybranému 
celku ostatných fakúlt stratilo jeden 
set. Na ďalších miestach skončili dve 
družstvá Geologicko-geografickej f a 
kulty. V súťaži žien zvíťazilo družstvo 
geoloaičiek nad filozofkami 2:1. 

AJ 
malá voš 

HRYZIE 
Chlieb náš každodenný 

daj te  nám von, do jedálnej a ne-
vzdychajte, že sa ho veľa z j e . . .  Tak
to denne spína ruky k otcovi — ži
viteľovi nejeden strávník v Horskom 
parku. Chlieb už síce mal „voľnosť 
rozletu", no skoro sa stiahol do bez
pečných útrob kuchyne. Teraz iba 
prídel, naviac sa  dáva len s povzdy
chom kuchárky. Zaujímavé, že v Su-
vorovovom inetrnáte a v univerzit
nej  jedálni j e  jedla viac, i kvalitnej
šie, ba a j  chlieb j e  voľný.  Dobre 
vieme, že Horský park má vyššiu 
polohu.. No zdá sa, že vysokohor
ská prirážka j e  predsa len privy
soká. 

Zvláštnou vymoženosťou 

sa môže popýšiť náš internát. Na 
každej chodbe j e  namontovaný riad
ny telefónny prijímač. A nie iba j e 
den. J e  celkom samozrejmé, že tele
fóny na chodbách sa  podobajú jeden 
druhému ako vajce vajcu. Všetky 
svorne ako jeden sú tam ozaj  iba pre 
parádu — nefungujú.  

Permanenciu 

nového druhu nikto nevymyslel. 
Vznikla sama od seba v internátnej 
študovni. Jednoduché: keď chcete 
ísť študovať — obsadené, keď po
zriete dnu — ľudoprázdne. Organi
zácia permanencie ? Každému zro
zumiteľná: nechám si na stole zdrap 
zošita alebo kúsok knihy a môžem 
ísť do sveta. Miesto na štúdium mám 
natrvalo obsadené. V te j to  súvi:losti 
môžme obyvatefom internátu ozná
miť radostnú zprávu vedenia: tuto 
zimu nik nebude mrznúť! Toľko j e  
v r a j  kníh v študovni bez majiteľov 

Ženy sa nedajú 
Aspoň nie dnes. Pred dvomi rokmi 

musel byť stánok s novinami a s ci
garetami zrušený. V r a j  vysokoško
láčky nenakupovali... Správa m a s t 
ného hospodárstva pri UNV unp, už 
nemusí mat obavv. Len zariaďte stá
nok. Nezabudnite don: o zaobstarať 
hodne časopisov a veľa-vela ciga
riet. Bo naše moderné dievčata sa 
dnes nedajú ani najlepším fajčia
rom. 

Nepoužívajte, k ý m  j e  vlak 
v stanici! 

Internátny vzduch j e  rozvírený 
tónmi vábivej polky — v suteréne 
j e  zábava. Ľudia v sále sa jedno
tvárne krútia, potia a mocú s po
otvorenými ústami (-nie od lás
k y . . . ! )  Nálada j e  všedná. Študent
ská rada prerába. . .  Zaľúbenci v tep-
lákoch čítajú na bufete neviditeľný 
nápis: Nepoužívajte bufet, kým j e  
ZA—BA—VAÜ1 

-NEVĎAČNlK-

Je potešiteľné konštatovať, že opro
ti roku 1955 sa teraz s t ravuje  v škol
ských jedálniach o 21 °/o viac stravní
kov. Nasvedčuje to tomu, že poslu
cháči Univerzity Komenského pocho
pili potrebu riadne a najmä pravidelne 
sa stravovať. Áno, to ukazuje štatisti
ka stravovania v študentských jedál
niach. No skutočnosť j e  však iná. 

ných poukážok". Prijmeme každý ná
vrh, ktorý prácu zjednoduší a zlepší. 
Sme presvedčení, že toto opatrenie sa 
stane zbytočným vtedy, keď všetci 
pochopia, že študentské jedálne s ú  
pre študentov, prípadne zamestnancov 
školy a porušovanie te j to zásady f i 
nančne poškodzuje školu i štát.  

Rektorát UK 
Pri vydávaní obedov v študentských 

jedálniach možno pozorovať v zástupe 
stáť ľudi, ktorí už dávnejšie vysokú 
školu ukončili, ľudí ktorí nemajú nič 
spoločného so školou a stravu odná
š a j ú  v nádobách domov. Námatkovou 
kontrolou bolo zistené, že títo strav
níci nekupujú stravné lístky v kance
lárii študentskej jedálne, prídu k nim 
iným spôsobom, lacnejšie. Vysvetlenie 
k tomuto dáva skutočnosť, že niektorí 
poslucháči kupujú sústavne stravné 
lístky vo dvoch jedálniach (ba nie
kedy a j  v troch). Takto zakúpe
ný počet stravných lístkov ďaleko 
prevyšuje počet dní v príslušnom me
siaci. Tak napr. v októbri 1956: Hele
na Kusková kúpila vo dvoch jedál
niach 122 strav, lístkov, Edita Tkáčo-
vá 110 stravných lístkov, Ondrej Baj-
čura 100 stravných lístkov, Draha 
Rovňaníková 114 stravných lístkov, 
Katarína Caunerová 120 atď. 

Na neoprávnene zakúpený počet 
stravných lístkov škola vypláca väčšie 
obnosy stravných príspevkov podniku 
Reštaurácie a jedálne, lebo poslucháči 
platia iba 4i hodnoty stravnej  jednot
ky. Neuvedomujú si ani to, že takým
to počínaním sa bezdôvodne preplňa-
j ú  študentské jedálne, ktoré nie sú 
prispôsobení na takú kapacitu. Preto 
často musia poslucháči stáť pri výdaji  
jedla v dlhých radoch často pol hodi
nu i viac. 

A tu sme pri tom: „Na čo j e  to 
dobré" ? 

Pre túto príčinu bolo potrebné za
viesť vydávanie stravných „poukážok" 
na jednotlivých dekanstvách, ktoré 
opr jvňujú  poslucháča zakúpiť si 
stravné lístky na príslušný mesiac. 
Je pravdou, že zavedením „Poukážok" 
strácajú poslucháči i zamestnanci de-
kanstiev čas. Ak máme byť hospodár
mi na svojich pracoviskách bez disci
pliny a pochopenia so strany poslu
cháčov, b--z takéhoto opatrenia to nie 
j e  zatiaľ možné. Poslucháči na základe 
poukážky si môžu zakúpiť ľubovoľne 
v ktorejkoľvek študentskej jedálni 
stravné lístky. Jedáleň má záruku, že 
nevydá strav, lístky za zľavnené pop
latky osobe neoprávnenej tak, ako t o  
bolo pri preukazovaní sa pri zakupovaní 
stravných lístkov indexom alebo iným 
preukazom platným na celý školský 
rok, kedy dochádzalo k tomu, že Rek
torát UK odmietol jedálni preplatiť 
stravné príspevky za osoby, ktoré pre
stal i  byť poslucháčmi a neodovzdal* 
ani na výzvu dekanstva preukaz späť. 

Dalo by sa namietať, že tento dôvod 
j e  malicherný ale v meradle celej Uni
verzity za jeden rok unikne značná 
čiastka z rozpočtu školy a to neo
právnene. 

Sme zato, aby poslucháči zbytočne 
néstrácali čas vyzdvihovaním „Strav-

Basketbalistky volajú SOS 
V tomto vari niet ani jedného neve

riaceho Tomáša: stará sláva bratislav
skej Slávie rýchle sa rozplýva. Vlani 
z CS vypadli hádzanári a čoskoro sa 
k nim pripojili i stolní tenisti. Futba
listi síce vyhrali svoju sútaž, no dnes 
už neexistujú. Dosiahnuté výsledky pre
zrádzajú, že ani súčasný stav ženského 
basketbalového oddielu nie je najrúžo-
vejší... 

Stará bolesť Bratislavy 

Zo Štrnástich účastníkov 1. basket
balovej ligy sú tri družstvá z Bratislavy 
(Slovan ONV, Lokomotíva a Slávia.) 
A je priam smiešne, ak nie do plaču, že 
Bratislava nemá ani jednu vyhovujúcu 
te ocvičňu. Všetky sú malé. Nie div, že 
potom bratislavským ligistom a ešte 
viac ligistkám nestačí dych na zápasoch 
vonku. O divákoch v množnom čísle ani 
veľmi neradno hovořit. V Rači, kde sa 
hrá väčšina ligových zápasov, divákmi 
sa môžu stat iba tudia silných svalov. 
Lebo vydržať celý zápas visieť na rip-
stole hockto si nemôže dovoliť. 

Bez tréningu sa nedá vyhrávať 
Basketbalistky Dynama Praha nie sú 

o nič lepšie ako bratislavské slávistky. 
A predsa vyhrali v Bratislave! Podobne 
to bolo i v zápasoch s basketbalistkami 
Prešova a Ostravy. Body sú fuč a dôve

ra hráčok vo vlastné sily a schopnosti 
je otrasená. Príčin je viac. Aspoň nie
ktoré ... 

Tréner a telocvične 
Slávistky dlho nemali trénera a te

locvičňu. Preto naše hráčky k prvému 
zápasu nastupovali s jedným jediným 
tréningom! Potom je celkom samozrej
mé, že pozahadzovali aj tie najvylože-
nejšie šance. 

Terajší stav: hráčky nevedia strieľať, 
nemajú systém hry, techniku, ba čo viac 
ani kondíciu. A v I. lige bez toho sa 
vyhrať nedá. Nepomôže ani vôľa a 
bezhraničná snaha. 

Druhá príčina je v hráčskom mate-
riáli. Basketbalové družstvo našich 
vysokoškoláčiek má iba deväť hráčok 
a k tomu nerovnakých kvalít. Takmer 
každá je z inej fakulty (medicína, 
SVŠT, prírodné vedy, ekonómia). Pre
to i kolektívu veľa chýba do stmelenia. 

Možnosť tréningu 
bola tiež minimálna. Trénerovi Jánovi 
Huckovi sa horko-ťažko podarilo ob
javiť miesto preň. Pochopiteľne nie 
v jednej telocvični. V pondelok u Rači 
(v utorok by to nebolo lepšie?), vo 
štvrtok na Jesenského ulici a v pia
tok, pre zmenu ovzdušia, v Horskom 
parku. Výber ozaj bohatý, len čo je 
pravda! Nebolo by možné, aby SVTVS 
zabezpečil jednu vhodnú telocvičňu na 

trénovanie?! Mnohí iste pokrútia hla
vou nad týmto návrhom a uškrnú sa: 
mlátenie prázdnej slamy. Nič nepo
môže ani plakať. My si však myslíme: 
kvapka je len kvapka a ked stále 
kvapká, prebije i skalu. Nuž prečo by 
stále opakovanie jednej veci neprebilo 
hluché mlčanie a nečinnosť zodpoved
ných .. . 

Nechceme byt veľkými prorokmi, 
no s určitosťou môžeme tvrdiť, že 

Nádeje našich dievčat 
na zotrvanie v lige sú veľmi malé. 
Všetky zápasy so súpermi — slabej 
štvorky — prehrali (Dynamo, Prešov, 
Ostrava). Spoliehal sa na šťastie, že 
sa niekto potkne, je veľmi slabá a ne
patrná útecha. Treba pomôcť oddielu. 
To znamená predovšetkým doplniť 
hráčsky káder. Iste medzi niekoľkými 
tisicmi vysokoškoláčiek sa nájde ove
ľa viac dievčat dobre hrajúcich bas
ketbal. Medzifakultný basketbalový 
turnaj by nám mohol v tomto smere 
pornôct. Ak sa neuskutočni, basketba
listky prídte i samé ! ! !  Priamo na 
tréning. 

Vskriesenie starej športovej slávy 
našej Slávie by malo byt snahou kaž
dého vysokoškoláka. Súčasný kritický 
stav nech je varovným mementom pre 
budúcnosť! 

Tibor Považský 

Určite zvíťazia 
Na IV. svetovom kongrese š tu

dentov v tomto roku. s m e  si  znova 
a v plnom rozsahu uvedomili vý
znam koloniálnej otázky. Naliehavo 
a dôrazne nás na ňu upozornili de
legáti koloniálnych a závislých kra
jín. 

Kolonializmus brzdí rozkvet civi
lizácie a pokroku a vyvoláva me
dzinárodné napätie. Dôkazom toho 
sú a j  udalosti v Egypte, kde bývalí 
kolonizátori rozpútali vojnu, aby 
znovu získali stratené hospodárske 
pozície. Preto boj študentov proti 
kolonializmu j e  zároveň bojom za 
udržanie mieru. J e  v našom vlast
nom záujme tento spravodlivý b o j  
podporovať. Mal pravdu alžírsky 
delegát Malek, ktorý na kongrese 
vyhlásil, že myšlienka spolupráce sa  
zrodila v temných dobách histórie 
a bola plodom boja proti tyranii, 
bola víťazstvom veci slobody. J e  
prirodzené, že myšlienka jednoty a 
spolupráce j e  najsilnejšia tam, kde 
sa  j e j  nedostatok najviacej  pociťu
je.  Jednota o ktorú usilujú najmä 
študenti koloniálnych krajín, má byť 
dosiahnutá nielen na základe turis
tiky, športových a kultúrnych s t y 
kov, ale hlavne bojom svetovej  ob_e 
študenstva proti silám brzdia J m  
rozkvet civilizácie a pokroku. Boj 
koloniálnych študentov za národnú 
nezávislosť j e  bojom o život alebo 
smrť. Ich sympatie si získava len 
ten národný sväz študentov, alebo 
medzinárodná organizácia, ktorá ko
lonializmus otvorene odsudzuje a 
podporuje ich boj.  „Organizácia, 
ktorá kolonializmus neodsúdi — 
hovorí sudanský delegát Džiadari — 
„nemôže dúfať, že získa podporu 
koloniálnych študentov a nedosiah
ne úspech v úsilí dostať dohromady 
študentov celého sveta." 

Medzinárodný sväz študentov od 
svojho začiatku podporuje bo j  proti 
kolonializmu, preto získal sympatie 
študentov koloniálnych krajín. Bo
j u j e  za rovnoprávnosť bez ohľadu na 
farbu pleti, politické názory alebo 
národnosť. Bojuje  za demokratizá
ciu školstva, demokratické práva 
študentov a poskytuje pomoc pra
cujúcim študentom. V blízkej bu
dúcnosti v y j d e  Biela kniha o živote 
študentov v koloniálnych krajinách. 

V rámci pomocnej činnosti MSŠ 
bude a j  naďalej podporovať sanató
rium v Pekine, študentskú nemoc
nicu v Kalkute, poskytne zdravot
nícke zariadenie pre Ecuador, tiež 
zariadenie pre ozdravovňu v Tunise, 
rôntgenové zariadenie pre univer
zitnú kliniku v Bolívii a podobne. 
Zaostalým krajinám dáva rôzne 
študijné pomôcky: knihy a študijné 
pomôcky pre ľudovú univerzitu 
v Quito (Ecuador), knihy pre kniž
nicu Ústavu vyššieho vzdelania 
v Dakare, kompletné zariadenie pre 
chemické laboratórium v Sudane, 
tlačiarenské zariadenie pre študent
ské  vydavateľstvo Universiatas 
v Džidžakarte v Indonézii a iné. 

O. Romaňák 

Najlepšia z doterajších 
Vo veľkej  posluchárni Teoretických 

ústavov Lekárskej fakulty UK sa  ko
nala 24. novembra t .  r .  VI. študentská 
vedecká konferencia poslucháčov le
kárskej  fakulty. Okrem domácich po
slucháčov a prednášateľov zúčastnili 
sa na nej  zástupcovia všetkých lekár
skych fakúlt  republiky a dvaja  poľskí 
ašpiranti. 

Konferenciu slávnostne otvoril dekan 
lekárskej fakulty UK profesor dr. T. 
R. Niederland. V teoretickej časti pro
gramu najpozoruhodnejšie boli práce 
poslucháčiek štvrtého ročníka J.  Bah-
nová a E. Borská o vplyve salicylanov 
na plazmatické bielkoviny. Zaujímavá 
bola klinická časť konferencie, v ktorej  
poslucháči šiesteho ročníka predviedli 
na experimentálnych zvieratách nové 
spôsoby rozlíšenia žltačky. Nové me
tódy v diagnostike boli podnetom živej 
diskúsie. 

Konferenciu, ktorá bola prípravou 
na celoštátnu, uzavrel prodekan pre 
výskum docent dr. M. Nosáľ. 

NAŠA UNIVERZITA, vydáva rektorát UK a ZV ROH, Bratislava, Šafárikovo námestie č. 12. Riadi redakčná rada. Vedúci redaktor: Vladimír Holina, redaktor: J u r a j  Vojtek, grafická úprava: 
Martin Hrlc. Redakcia: Lesná 353/177. Administrácia: Rektorát UK. Vychádza raz mesačne. Tlač: Merkantilné tlačiarne n. p., ul. Národného povstania 41. Povolilo Povereníctvo kultúrv vý

nosom číslo HS IV-II 10-267/1955 zo d ňa 25. marca 1955. A-74Ö13 


