Dobrá vec sa darí
Každý štvrtok o pol siedmej
zapĺňa sa, už dnes možno po
vedať tradične, poslucháreň
127 na Filozofickej fakulte. A
po každý raz je plnšia. Besedy
o SNP sú v plnom prúde a sú
úspešné. Sú živé, zaujímavé,
otvorené a polemické — pros
to diskusia je diskusiou, pole

mika polemikou, beseda bese
dou. To je na nich najvzácnej
šie. Nič sa netušuje, nelakuje,
nekľučkuje sa. Azda to —
okrem, pravda, takej monu
mentálnej témy, akou povsta
nie je — najviac priťahuje ľu
dí. Nielen z fakulty, nielen
učiteľov a čoraz viac i štu-

dentov, ale i ľudí z iných fa
kúlt, inštitúcií, z mesta, ľudí
z povstania, jeho priamych
účastníkov.
Úroveň besied nerobia iba
predsedajúci. Robia ju i pýta
júci sa a diskutujúci. To je
vzácne a dobré, to je dobrá
vec. Je najvyšší čas zvykať si
na polemiky a diskusie a tak
prekonávať stagnáciu, nezáu
jem a ignorantstvo, čo vy
rástlo z tiežpolemík a tieždiskusií. Besedy pokračujú. Ho
vorili už mnohí ozaj čelní a
význační priami účastníci pov
stania a ilegálnej práce, pred
stavitelia vtedajšieho vedenia
strany, historici. Dôstojníci,
vojaci a partizáni, pamätníci
Ročník 9. i pamätajúci sa. Ľudia, čo
prešli bojom i poníženiami, po
tom hanobením a nactiutŕhačstvom v období kultu. Hovoria
pravdu o povstaní, o strane,
o sebe. O našom ľude. Očisťujú
najslávnejšiu epochu nášho ľu
du. Ešte prídu ďalší — tí naj
povolanejší. Príďte aj vy.
Len ešte človeku napadne:
čo iné fakulty? Žijeme čas, keď
spánok je prepychom a jarná
únava hrozí avitaminózou apolitičnosti, pasivity, nahrávania
minulosti. Nepoddajme sa jej.
50 hal.
(vj)
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ŠKOLSTVO V JUHOSLÁVII
V minulom mesiaci bola v
ša školská delegácia, ktorú
školstvo a kultúru KAROL
nám odpovedal na niektoré

Juhoslávii na oficiálnej návšteve na
viedol námestník povereníka pre
ŠAVEL. Požiadali sme ho preto, aby
otázky o cieľoch tejto návštevy.

H Súdruh námestník, za akým
účelom bola naša školská dele
gácia vyslaná do Juhoslávie?
Naša päťčlenná delegácia, ktorej
členmi boli rektor UK prof. dr.
V. Filkorn, prof. J. Špurek — pro
dekan Stavebnej fakulty ČVUT v
Prahe, K. Spurný — vedúci odboru
MŠK pre školy II. cyklu a inž. J.
Sůva — pracovník ÜV KSČ, oplá
cala návštevu podobnej delegácie
z Juhoslávie z konca minulého ro
ku. Popritom sme sa živo zaujímali
o problémy školstva v Juhoslávii,
najmä vysokoškolského. Skúmali
sme otázky riadenia vysokých škôl
v Juhoslávii, systému štúdia na
nich, metodiky pedagogického pro
cesu, plánovania a financovania na
juhoslovanských školách.
# Ako vás prijali a ktoré mestá
a školy ste navštívili?
Juhoslovanskí kolegovia nás piivitali veľmi srdečne a vychádzali
nám všemožne v ústrety. Priateľ
sky a otvorene sme si pohovorili
o všetkých problémoch, ktoré nás

obojstranne zaujímajú. Povodili nás
krížom-krážom po celej Juhoslávii.
Boli sme v Belehrade, Subotici,
Rjeke, Ljublani, Novom Sade, Petrovci, Záhrebe, Opatiji a inde. Vša
de sme si prezreli najvýznamnejšie
školy, diskutovali s tamojšími škol
skými pracovníkmi.
# Čím sa odlišuje systém vyso
koškolského vzdelávania v Juho
slávii od nášho?
Systém vysokoškolskej výučby sa
v niektorých bodoch podstatne líši
od nášho. V prvom rade majú od
lišný spôsob riadenia. V Juhoslávii
majú jednotné vysoké školy —
univerzity, teda nedelia sa tak ako
u nás na univerzitu a techniku.
Jednotlivé fakulty sú samostatné,
majú svoj vlastný rozpočet, samy
si riešia všetky svoje problémy.
Tým je i postavenie rektorátu iné,
ako ho poznáme my. Zaoberá sa iba
celouniverzitnými záležitosťami.
V Juhoslávii je iný i spôsob štú
dia na vysokých školách. Majú tam
tzv. trojstupňové štúdium. Každý

stupeň trvá dva roky a má svoj
vlastný ucelený učebný program.
V praxi je to tak, že študent, po
absolvovaní prvého stupňa môže
ihneď nastúpiť do zamestnania. Zís
kava strednú kvalifikáciu, ktorá na
príklad u technikov zodpovedá
vzdelaniu strednotechnického kád
ru, u pedagogických disciplín op
rávňuje učiť na národnej škole a
pod. Väčšina študentov, tak 90 až
95 percent, postupuje ďalej na dru
hý stupeň. Predpokladom je, sa
mozrejme, úspešné absolvovanie
predchádzajúceho stupňa. Tu už
možno získať titul diplomovaného
právnika, filológa, pedagóga, resp.
diplomovaného inžiniera. Prevažná
časť poslucháčov končí svoje štú
dium takto. Iba malá časť obvyklým
spôsobom pokračuje ďalej, kde ich
po obhájení dizertačnej práce ča
kajú tituly doktorov a u technikov
magistrov inžinierov. Tento systém
však neplatí pre lekárske fakulty,
tam je podobný ako u nás.
# Aký je v Juhoslávii postup pri
prijímaní nových poslucháčov?
Jednoduchší ako u nás. Žiakov,
ktorí s vyznamenaním skončili stre
doškolské štúdiá, na základe odpo
rúčania spoločenských organizácií

BLESKOVÉ

gjwwr

s UK A UK

K rade rozumných i nerozumných, dodržaných i nedo
držaných dohôd pribudla ďalšia, tentoraz určite užitočná.
O dohode spolupráce medzi Univerzitnou knižnicou a Uni
verzitou nám budú môcť podať najpresnejšie informácie
obe zainteresované strany. Nuž teda prvá otázka Univer
zitnej knižnici:
/
★ K čomu, okrem obvyklých
hody sa budú najbezpro
služieb, vás táto dohoda
strednejšie dotýkať poslu
zaväzuje?
cháčov našej školy?
Bude to najmä vypracová
Prednostne budeme vyba
vanie bibliografických rešer- vovať
žiadanky,
podané
šov a podávanie informácií v rámci medziknižničnej výpodľa požiadaviek jednotli požičnej služby cestou fa
vých katedier, upozorňovanie kultných knižníc a budeme
na najnovšiu odbornú litera usporadúvať
inštruktážne
túru, bibliografické inštruk prednášky pre I. ročníky.
táže, metodická pomoc fa ★ Vážená Univerzita, čo vy
kultným knižniciam.
Toto
spravíte pre zlepšenie vzá
všetko sa však bude môcť
jomnej spolupráce?
uskutočniť iba pri stálom
Aby sme umožnili Univer
styku s poradcami — učiteľ zitnej knižnici bez prekážky
mi UK.
plniť svoje záväzky, budeme
★ Ktoré z bodov novej do jej sprístupňovať plány ve

deckovýskumných úloh a tém
kandidátskych prác, odovzdá
vať zoznamy povinnej a od
porúčanej literatúry pre na
šich poslucháčov a svoje bibliograficko-informačné požia
davky hlásiť včas, najmenej
3 mesiace pred požadovaným
termínom. Okrem toho bude
me radiť pri budovaní príruč
ných knižníc v čitárni UK a
vplývať na svojich učiteľov
i poslucháčov, aby sa všetci
stali jej čitateľmi.
★ Posledná otázka, tentoraz
spoločná: Aká budúcnosť
čaká túto dohodu?
Jej platnosť trvá jeden rok,
do 31. III. 1965. Pred uply
nutím tejto doby sa zmluva
zhodnotí a ak splní očakáva
nie bude po doplnení predĺ
žená o ďalší rok.
M. Nemeček

(Dokončenie na 2. str.)

Začnime konečne
Naša univerzita má celý rad čitateľov-sväzákov. ČSM je
aj jedným z jej vydavateľov. A predsa sa mi zdá, že na
stránkach NU sa málo stretávame s otázkami a vôbec
problematikou ČSM.
V súčasnosti sa hodne hovorí i píše na tému, aký je
Československý sväz mládeže resp. aký by mal byť. Hovo
rí sa o nutnosti vytvorenia novej študentskej organizácie,
lebo ČSM sa skompromitoval a jeho poslanie je sprofa
nované. Hľadá sa nová forma práce (Viď hlasy na FF UK.)
V olomouckej ankete bola účastníkom položená otázka —
Čo ti dala organizácia ČSM? Myslím, že je nesprávne
klásť takto otázku. Je predsa samozrejmé, že mladý člo|ján Škovran, predseda VV ČSM |

vek vstupuje do organizácie preto, aby prostredníctvom
nej uplatňoval svoje záujmy a ciele a takto pre neho ur
čitý význam resp. donáša jedincovi nejaký osoh. Ale kto
sa raz stal sväzákom musí si uvedomiť, že spolu s prá
vami sú spojené i povinnosti. Bolo by zaujímavé spýtať
sa, čo sme dali my — sväzáci organizácii ČSM. Nazdávam
sa, že nie je vonkoncom potrebné hľadať novú formu orga
nizácie. Príliš veľa debatujeme o tom, čo a ako by sa
malo robiť a zabúdame, že sú potrebné nie reči ale činy.
Je pravdou, že sa v sväzáckej organizácii mnohé nerobí
tak, ako by sa malo. Bez toho, že by som sa chcel vyho
várať na minulosť, tvrdím, že dnešný stav je len zákoni
tým odrazom práce minulých rokov. To, čo bolo kazené
desať rokov sa nedá napraviť za pol roka.
Chceme skoncovať s formálnosťou ČSM. Výmena preu
kazov mala k tomu tiež napomôcť. Ide predsa o dobro
voľnú organizáciu a tí, ktorí nie sú v ČSM, nemusia mať
žiadne obavy, že budú proti ním uplatňované sankcie
v kádrovom pokračovaní alebo pod. Členstvo v ČSM ne
môže a ani nebude žiadnou výhodou napr. pri prijímaní
na vysokú školu. Dnes hľadíme a posudzujeme celého
človeka a nedívame sa naňho len z hľadiska či má alebo
nemá preukaz ČSM.
Otázky ako náplň práce Československého sväzu mlá
deže, demokratičnost volieb do orgánov ČSM (koľkokrát
i dnes zdvihnú sväzáci pri voľbách ruku bez toho, aby
uvažovali a potom, keď dotyčný funkcionár nepracuje dob
re, nadávajú. Zabudli ale na to, že ho oni zvolili a vlastne
sú tiež čiastočnou príčinou). Účasť ČSM na riadení školy
sa nedá odbaviť krátkym článkom. Určite vyvolajú ohlasy
z radov funkcionárov i radových členov a na stránkach
najbližších NU sa stretneme s mnohými podnetnými
článkami na túto tému.
Ale čo je hlavné, nezostane sa len pri článkoch, ale
dobré nápady sa odrazia aj v praxi. Pre prácu ČSM na
vysokých školách v Bratislave sa vytorili reálne priaz
nivé podmienky vďaka vytvoreniu vysokoškolského okres
ného výboru. Je to krok dopredu, lebo v minulosti boli
vysokoškolské organizácie podriadené MV ČSM a KV ČSM,
vo VO ČSM sú zastúpení len vysokoškoláci a asistenti. Je
čas, aby jarný vietor zavial i v sväzáckej práci. Podmienky
k tomu sú.

^ lládnym uznesením č. 6 z 5.
V januára 1963 schválila vláda
" s účinnosťou od 1. januára
1963 „Zásady pre prehĺbenie osob
nej hmotnej zainteresovanosti pra
covníkov štátneho aparátu . . .“, po
dľa ktorých sa má postupovať pri
vyplácaní „odmien za významné
pracovné zásluhy“.
V zmysle týchto „Zásad“ stanoví
každoročne vedúci príslušnej orga
nizácie rozhodujúce úlohy, za spl • Vyvinutie osobitného úsilia a
kvalitné uskutočnenie rozmiestnenie ktorých sa budú odmeny vy
ňovacieho pokračovania absol
plácať.
ventov 1963/64.
Rektor UK stanovil preto po do
hode so ZV ROH na UK pre rok • Mimoriadna práca pri zabezpečo
vaní všestrannej starostlivosti
1964 tieto hlavné úlohy:
o zahraničných študentov.
a) na úseku pedagogicko-vedeckom: • Osobitne úspešná práca na úse
ku zabezpečovania dobrovoľnej
• Iniciatívne plnenie zvýšených
telesnej výchovy medzi študent
úloh súvisiacich so zabezpeče
mi na fakultách a v študent
ním podmienok ako aj so zavá
ských domovoch.
dzaním neencyklopedického spô
• Vynikajúca práca na úseku za
sobu výučby.
bezpečovania podmienok ako aj
• Zavádzanie nových učebných prv
kvality výrobnej, odbornej a pe
kov do vyučovacieho procesu,
dagogickej praxe poslucháčov.
iniciatívnosť a pružnosť v pre
sadzovaní modernizácie výučby • Mimoriadne práce nä úseku ve
deckého výskumu vzhľadom na
a iné novátorské návrhy v peda
nový spôsob priameho riadenia
gogickom procese,
sledujúce
tejto činnosti komisiami Štát
hlavnú úlohu — neencyklopedicneho výboru a Čs. vedecko-techký spôsob výučby.
nickej komisie.
• Mimoriadne kvalitná a pružná
príprava študijnej literatúry a • Zabezpečenie cudzojazyčných
prekladov rôznych nárazových
kvalitné vypracovanie učebných
požiadaviek súvisiacich s reali
osnov a učebných plánov.
záciou priateľských stykov so
• Iniciatívrta práca v rôznych ko
zahraničnými univerzitami (Hal
misiách na UK, pokiaľ sa vyko
le,
Krakow, Kijev, Santiago de
náva mimo normálnych povin
Cuba, Perugia) ako aj so zabez
ností v pedagogickom procese
pečením cudzojazyčných prekla
ako aj zvýšená aktívna práca
v celoštátnych alebo výskum
ných komisiách.
• Kvalitné zvládnutie mimoriad
nych prác spojených s organi
záciou a uskutočnením prijíma
cieho a odvolacieho pokračova
nia pre školský rok 1964/65.

Aká práca

taká pláca

Si fotoamateur?
Iste mnohí z vysokoškolákov pat
ria do bohato rozvetvenej rodiny
fotoamatérov. Vysokoškolský výbor
ČSM usporiada z prác nadšencov
fotografovania výstavu vo vestibu
le Strojárskej fakulty. Výstavy sa
môžete zúčastniť i vy, podmienky
sú nasledovné: Téma ľubovoľná.
Formát: Dĺžka dlhšej časti čierno
bielej fotografie je 30 cm, farebnej
16 cm. Svoje práce zašlite, alebo
zaneste do 20. IV. 1964 na VV ČSM,
Pražská 9, kde z nich vyberú naj
lepšie. Pre mnohých z vás to bude
iste vítaná možnosť predstaviť sa
so svojimi výtvormi pred širším
okruhom obdivovateľov.

©

V minulom Čís
le sme písali
o návšteve pro
fesora Rocheho,
réktora zo Sorbony na našej
univerzite. Dnes
prinášame zá
ber
z jeho
návštevy. Naľa
vo
je
prof.
Roche v rozho
vore s prorek
torom UK prof.
Vršanským.

dov bibliografií za roky 1960 až
63, pokiaľ táto zvýšená práca
sa nedá zabezpečiť iným spôso
bom (zmluva o dielo) a vyko
návajú ju nad rámec svojej po
vinnosti pracovníci, ktorí ovlá
dajú cudzie jazyky.

b) úlohy na úseku neučitelského

Naše ulice
v NDR

Naša univerzita má s univerzitou v Halle už niekoľko
rokov družbu. S radosťou sme
sa dozvedeli, že v rámci pre
menovania viacerých ulíc Halle
dostali dve z nich meno po na
šich význačných národovcoch.
Jedno z nich nesie meno Štú
rovo: „Ludwig-Stur-Strasse“ a
druhá: Joharm-Andreas-Segner
-Strasse. Tak sa dostalo v NDR
ocenenia dvom
slovenským
význačníkom, čo je skutočným
uznaním ich práce a dokladom
toho. že v NDR poznajú veľ
ké postavy našej minulosti.
Začíname sa obávať, najmä pri
Segnerovi, že toto meno ho
vorí našim východonemeckým
priateľom viac, než našim vy
sokoškolákom. Vedia na filo
zofii, práve, inštitúte a ostat
ných našich fakultách, kto to
bol a čo urobil záslužného
Segner? Koľkí z nich sa s
(Dokončenie na 2. str.) týmto menom ešte nestretli?

aparátu:
• Všetky mimoriadne úlohy, ktoré
vyplynú z uznesení ÚV KSČ, ÚV
KSS, vlády, SNR a príkazov MŠK.
• Usporiadanie archívu materiálov
zo štátnych skúšobných komisií
do r. 1953.
• Pripravenie informatívnej bro
žúry o možnostiach štúdia po
pri zamestnaní v šk. r. 1963/66.
• Zabezpečenie zriadenia celouniverzitnej predajne skript.
• Príprava a usporiadanie osláv a
výstavy z príležitosti 20. výročia
SNP.
• Zabezpečenie vypracovania popisníkov prác neučitelského apa
rátu v súlade s organizáciou
školy.
• Postupné skvalitňovanie organi
začného usporiadania RUK, dekanstiev fakúlt, jedální, inter
nátov v záujme zlepšenia riadia
cej práce a zjednodušenia ad
ministratívy.
• Spracovanie návrhu a dôkladné
zabezpečenie plnenia plánu in
vestičnej výstavby (GO, stroje
nezahrnuté atď.), previerka vy
užívania dodaných strojov a, za-

Medici sa wmimam
stazuju
j*>
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FV ČSM pri Lekárskej fakulte
UK vyvíja skutočne pozoru
hodne pestrú činnosť i keď ich
posledné zorganizované podu
jatie zostalo iba pri dobrej
snahe „vďaka“ nepochopeniu
(alebo nezáujmu?) rektorátu
LF.
FV zorganizoval v dňoch 22.
až 23. februára zájazd na Bezovec a keďže celá akcia bola
rýchlo zorganizovaná, bolo tre
ba zabezpečiť potrebný počet
záujemcov. Niekoľko členov
výboru sa rozbehlo agitovať
poslucháčov do jednotlivých
ročníkov, namaľovali nástenku
a zaistili autobus, ktorý im
rektorát prisľúbil.
Na druhý deň sa zišlo asi 50
záujemcov a v dobrej nálade
čakali na autobus, ktorý ich
mal odviezť na dvojdňový vý
let. Dobrá nálada ich však
s
pribúdajúcimi
minútami
opúšťala, lebo po autobuse ne
bolo ani stopy. Začali šomrať
a nadávky adresovali na členov
FV, ktorí sa zatiaľ dožadovali
na rektoráte sľúbeného auto
busu. Tam im však oznámili, že
je v nepojazdnom stave a tak
musela byť celá akcia odvo
laná.
Funkcionárov ČSM celý prí
pad zarmútil, lebo táto nepo
darená akcia (i keď nie ich
vinou) nevrhá najlepšie svet
lo na ich prácu. Nejedná sa
tu len o sklamanie z nepoda
reného zájazdu, ale aj o pod
lomenie autority Sväzu mláde
že tentokrát rektorátom
„
— jura —

Školstvo
v Juhoslávii
(Dokončenie z 1. strany)
prijímajú automaticky. Ostatných
po doporučení robotníckych alebo
ľudových univerzít — iba menšia
časť uchádzačov sa podrobuje pri
jímacím pohovorom.
# Aké sú v Juhoslávii štipendiá,
podmienky pre ubytovanie v in
ternátoch a pre získanie lacnejšej
stravy ?
Štipendiá juhoslovanským študen
tom neudeľuje štát, ale podniky
alebo inštitúcie, ktoré majú zá
ujem na získaní nových odborných
kádrov. Sú to roľnícke družstvá,
štátne majetky, priemyselné závo
dy, výskumné ústavy a pod. Prie
merná výška štipendií zodpovedá
asi našim 200 korunám.
V internátoch je ubytovaných asi
35 % študentov. Nájomné v nich je
asi 40—50 korún. Ostatní bývajú
v podnájmoch, kde platia asi o tre
tinu viac.
Poslucháči vysokých škôl sa stra
vujú prevažne v študentských men
zách, kde ich celodenná strava vy
jde na 900 dinárov, čo je okolo 20
našich korún.
# Aké boli výsledky vašej náv
števy?
V Juhoslávii sme sa naučili veľa
dobrého, čo sa budeme snažiť vy
užiť v našich podmienkach. V hru
bých rysoch sme sa dohodli o vzá
jomnej spolupráci, o ktorú je z
oboch strán veľký záujem. S juho
slovanskými súdruhmi si budeme
v budúcnosti v oveľa väčšej miere
vymieňať dobré skúsenosti, vedecké
sborníky a zvýšime i počet študij
ných pobytov.
(fl)

FLP - Revue

Toto je záber z jedného z početných park o v,. Viedne. Bežný pohľad: stolíky na okraji par
kových cestičiek a pri nich nezriedka — ako na našom obrázku z vlaňajšieho leta — vyso
koškoláci so skriptami, využívajúci v čase predskúškovom príjemné s užitočným. Rozhodli
sme sa uverejniť tento obrázok už teraz, z jari, s otázkou: nešlo by takúto, „vymoženosť1
zaviesť aj v parkoch bratislavských? Alebo, povedzme, aj náš univerzitý dvor, či dvory, na
miesto smetísk a odpadkových zátiší, nemohli by sa stať parčíkmi s možnosťami posedieť
si i študovať? Azda by rektorát takéto minimum zriadiť mohol.
(jv)

Naše poznatky z výrobnej praxe
r^rosím, nesmejte sa, je to tak.
Citujem: „Podľa toho, čo nás
B učili v škole, som si život
predstavovala celkom ináč . . . Maj
ster voči mne používal také výra
zy — no netrúfam si ich opako
vať . ..
Kládli nám do cesty najrozličnej
šie prekážky, neznášali kritiku . . .
V závodných časopisoch chceli,
aby sme ich len chválili, kritické
príspeky odmietali. — Čo by na to
povedal súdruh riaditeľ!...

Moji spolupracovníci, keď videli,
že som neskúsená, zavádzali reč
stále na mne nepríjemné a nezná
me témy a potom sa smiali na mo
jich rozpakoch . . .
Vysmievali sa mi, keď som niečo
nevedel: „Však ty máš maturi
tu . . .“
Musel som robiť poskoka, nosiť
ostatným pivo, jedlo, zametať diel
ňu .. .
Všetci sme však svorne konšta
tovali: Je dobré, že sme poznali

Aká práca, iaká pláca
(Dokončenie z 1. strany)
riadení a zabezpečenie dodávky
strojov z BVV.
Mimoriadne práce spojené so za
bezpečovaním výstavby Mlynská
dolina.
Inventarizácia za rok 1963, od
stránenie a zlikvidovanie inven
tarizačných rozdielov.
Uzávierka mzdových listov za r.
1963, vyčíslenie a vymáhanie
preplatkov, založenie mzdových
listov na r. 1964, doplnenie evi
denčných listov pre účely so
ciálneho zabezpečenia.
Organizácie prác a spracovanie
komplexných rozborov fakúlt,
spracovanie KR UK, schvaľova
nie komplexných rozborov fa
kúlt.
Usporiadanie knižníc univerzity
a zabezpečenie riadnej evidencie
kníh v účtovnej evidencii.
Zozbierať do sborníka príspevky
z celoštátnej porady učiteľov
pedagogiky, psychológie, defektológie v diaľkovom štúdiu na
pedagogických inštitútoch;
zozbierať do sborníka príspevky
z celoštátnej porady učiteľov
geografie v DŠ na PI;
zabezpečenie vydania metodic
kých listov pre diaľkové študu
júcich na učiteľských fakultách
UK k úvodnému a letnému sú
stredeniu.

Okrem uvedených úloh môžu byť
pracovníci odmenení aj za plnenie
iných naliehavých úloh, ktoré sa
v priebehu roka vyskytnú.
Dekani fakúlt a vedúci ostatných
pracovísk UK v spolupráci s FV,
DV ROH stanovia najneskoršie do
mesiaca (pokiaľ sa už tak nestalo)
hlavné úlohy v roku 1964 pre jed
notlivé fakulty (pracoviská) za spl
nenie ktorých sa budú odmeny v r.
1964 vyplácať. Fakultné úlohy majú
byť v súlade s úlohami stanovenými
rektorom UK a prispôsobené na
konkrétne podmienky fakúlt (pra
covísk UK).
Príslušné finančné čiastky na od
meny boli už RUK rozpísané na
jednotlivé fakulty (pracoviská UK).
Z rozhodnutia UK a ZV ROH na
UK budú v tomto roku o priznávaní
odmien v rámci stanovených čias
tok spolurozhodovať s FV, DV ROH
už samotné fakulty (pracoviská)
s konečnou platnosťou, ako o tom
príslušní funkcionári boli už po
drobne informovaní.
Treba predpokladať, že vedenie
fakúlt (pracovísk) UK s FV, DV
ROH budú pri udeľovaní odmien
dodržiavať príslušné predpisy a že
odmeny v r. 1964 dostanú tí pra
covníci UK, ktorí si to skutočne
zaslúžia.
Dr. Juraj K o 1 e s á r,
predseda komisie PAM
ZV ROH UK

život taký, aký je. Snáď si budeme
teraz vážiť štúdium.
Viacerí sa vyslovili, že robota nás
otupuje. Zaiste proti tomu namietnete: „Práca predsa zušľachťuje?!“
Pozrime sa na to bližšie. Chodím
do roboty na siedmu, čiže vstávam
o pol šiestej a vraciam sa domov
o pol piatej Najskôr sa umyjem,
potom najem. Ďalej čítam noviny,
alebo pozerám televíziu. O deviatej
idem spať, aby som ráno vládal
vstávať. To je môj denný program.
Okrem toho ale máme sledovať
dennú tlač, písať do závodných ča
sopisov, učiť sa cudzí jazyk, zopa
kovať si na prijímacie pohovory
ruštinu, dejepis. . . Nie je toho
trochu priveľa?
^ ČSM je to v závodoch ešte
^loršie, ako na strednej škole.
^Jpäť citujem: „Ešte som len
nastúpila, nikoho som nepoznala,
hneď mi dali spraviť zprávu o práci
ČSM za uplynulý rok. Bolo to ľah
ké, stačilo napísať veľkú nulu . ..
Založili sme krúžok „Nad mapou
sveta“. Pripravila som dve pred
nášky (obe veľmi zaujímavé), ale
neuskutočnili sa. Nik nechcel ostať
po pracovnej dobe . . .
Zvolili ma síce za politicko-výchovného referenta, no priznám sa,
nič nerobím.
V rámci ČSM som zorganizovala
zábavu. To sa im ešte páčilo. Stra
tila sa však jedna lyžička a ja som
musela zaplatiť nový, 3C0-korunový
servis. Druhý raz si podobnú akciu
dobre rozmyslím . . .
Vedenie závodu nám finančne,
ani nijako ináč nevychádza v ústrety...
Naša organizácia CSM je v po
rovnaní s inými závodmi ešte „po
merne“ dobrá.
Mnohí z nás nemajú ani legitimá
cie v poriadku, očakávame neprí
jemnosti na škole.
úfame, že všetkých nás prijI j mú a možno všetci doštudujeme. Chuť do štúdia máme.
B. F. LAZAR,
bud. poslucháč FFUK

Studentská rada na pohľadanie # Ples za 7000 Kčs O Filozofi najhorší
V minulom ročníku podrobili sme na stránkach Našej univerzity ostrej
ŠPORT
kritike prácu Študentskej rady v internáte SNP Horský park, členovia
Ak berjeme (j0 úvahy celobratiktorej nezodpovedne nakladali s finančnými prostriedkami, získanými siavskú krízu nedostatku športovísk
na tanečných večierkoch a filmových predstaveniach. Náprava nastala pre vysokoškolákov obyvatelia Horuž dávnejšie. Teraz sa pozrieme zblízka na celkový život obyvateľov ského parku môžu ’byť celkom spo_
Horského parku.
kojní. A okolie pre športovanie vyvyšších“ i z radov študentov. V in- dentská rada bedlivo dbá, aby sa užívajú dokonale — individuálne
ternáte sa vytvorila zdravá atmos- tu nič nezdražovalo. Na spomína- 1 P0^ organizačným vedením šporféra dôvery a tak sa mohli otvoriť nom plese v exoticky pripravenom tovej komisie SR, ktorá usporiadúva
__
-____ __- .
__..i«
' i_____
j — j- mohol
„u
nravidplnp športové
Snnrtnvp súťaže,
ciiťaŤo tešiace
tpšinpp
bare si• xí
študent
kúpiť polde- pravidelné
na prízemí
„vráta
pekiel“, i.A
ktoré
spájajú chlapčenský trakt s diev- ci za štyri koruny. Teda nie je sa v HP veľkej obľube. Na jar
Stručne: Azda nikdy nemalo fi- čenským, aby chlapci nemuseli cho všetko zárobok. Ani vtedy nie, keď chystá športové zápolenie v cezpoľnančné
n®m behu, volejbalový turnaj medzi
inčnéhospodárenie
hospodárenietaktakaktívnu
aktívnu diť
diť do
do jedálne,
jedálne, študovne
študovne aa bufetu
bufetu ples stojí 7000 Kčs.
Rozhlasový krúžok, ktorý sme ubytovanými fakultami, volejbalový
bilanciu ako teraz. Hrubý príjem či- cez dvor. A hriechy sa nepáchajú. . .
___
_ - ^___
_________ktorí
____ v našich glosách tiež v minulosti turnaj o Cenu HP, ktorého sa zú
nil okolo 40
000_ Kčs \ť-~'
(pravda, veľké
Pádna odpoveď moralistom,
fa ol i ojvýdavky — jednatanečná__ „so znalosťou veci“ ešte aj___dnes kritizovali pre lacnú senzáciu a vy- ?as^nia, všetky bratislavské vysokozábava 1300Kčs).Zakúpil
sa ďalší diskutujú na stránkach novín o ži- loženú banálnosť, urobil nemalé po- skolske internáty a mnoho dalších
magnetofón, hodnotné ceny pre vote vo vysokoškolských interná- kroky, hlavne získaním schopnej- športových podujatí. Darmo je,
ších individualít. Napojenie na roz- športová komisia Študentskej rady
účastníkov športových zápolení a ^-ch.
toch.
Na chválu vedenia domova patrí hlas po drôte je celkom šťastným P°d vedením poslucháča ITVŠ dávno
kvízov usporiadaných rozhlasovým
riešením a tak každý obyvateľ za- nepracovala tak aktívne, ako tohto
pína prijímač čs. rozhlasu na obed roku.
FILOZOFI NAJHORŠÍ
a večer kedy vysiela — internátny
rozhlas. Pravda, najväčším ťahákom
Prichádza jar. Horský park patrí
je kvalitná hudba, pretože rozhla- medzi najkrajšie miesta odpočinku
krúžkom, zásobil sa fotokrúžok atď. aj sústavný rast starostlivosti o
atď. A okrem toho poriadali sa pra- zvýšenie kultúry bývania a skrášľovidelné nedelné čaje, vysoko stra- vania okolia internátu. Zariadenie
tové. Teda nie je tu len úmysel každej izby je doplnené o vkusné
zarábať. A predga v pokladni je knižné poličky a dvakrát do roka
ešte niekoľko našetrených tisíciek. sa vyhodnocuje súťaž o najkrajšiu sový krúžok má k dispozícii veľké i zábavy pre veľkú časť obyvateľov
Čo s nimi? Každý ubytovaný má izbu. Na odmeny pre najporiadnej- množstvo magnetofónových pásov a Bratislavy. O jeho okolie sa však
právo navrhnúť, čo by bolo výhod- ších obyvatelův uvoľňuje vysoké archív, za ktorý by
sa nemuselo treba sústavne starať.Na úprave
nejšie investovať tak, aby slúžili finančné čiastky (v uplynulom se- hanbiť ani profi štúdio. Hovorené okolia internátu jepovinný každý
-----«««
v
slovo
má
však
naďalej
školácke obyvateľ domova odpracovať dve
všetkým. . .
mestri 1200 Kčs).
chyby (štylistické i rečové) a tak brigádnické hodiny za semester,
VEDENIE DOMOVA
KULTÚRA
naďalej s úškľabkom so hovorí Táto povinnosť každého poslucháča
Každým rokom sa mení štruktúra
V zimných mesiacoch najviac po o klube koktavých. . .
je zakotvená aj v internátnom poobyvateľstva internátov, mnohí štú- zornosti pútali pravidelné tanečné
.
„ riadku. Nie každý si ju plní. Najnedium končia, noví prichádzajú, ale večierky, ktoré zlákali aj veľkú
Fotografický krúžok má výborne poriadnejší sú poslucháči Filozoficešte nikdy sa nezmenila štruktúra účasť bratislavskej mládeže.
podmienky a hlavne bohatú skálu keikej fakuitv
fakulty — neodoracovali
neodpracovali ani
Horského parku tak, ako tohto škol_ zmienku stojí posledný ples, na námetov zo života internátu. Škoda, jednu brigádnickú hodinu,
ského roku. Starý chlapčenský in- ktorom sa zabávalo takmer 1300 že to nevie využiť.
A ešte jedna nemilá výčitka na
ternát obývajú z dvoch tretín diev- študentov! Horský park je jediný
skodmi ie že unikol adresu filozofov — sociálne zariačatá, oddelené od chlapcov „čin- internát, v ktorom sa na tanečných ,
v
v
ou je, e
denia na ich poschodí sú každý deň
skym múrom“. Túto, zo začiatku zábavách predávali alkoholické ná- internátny časopis, jediný svojho v takom žalostnom stave, že to
veľmi háklivú situáciu zvládlo ve- poje (pravda, v malom množstve), druhu v republike. Tu však je vina rozhorčuje všetkých filozofov. Kto
A rkvniŕfc
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í
Ars.
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ntVlxri
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A ..
denie domova celkom suverénne, AA sympatické
je,
že nedochádzalo
na zvolenom Cof
šéfredaktorovi,
ktorý 4-*-*to ± teda
pácha? Filozofi... A
vtom
napriek kuvičím hlasom z „miest k hulvátským výčinom a že Štu- dôveru sklamal.
sú tiež bezpečne najhorší.
Starej Študentskej rade sa zato
čila hlava pri čardáši bankoviek,
ktorému sa najviac poddával pred
seda i niektorí ďalší členovia, až
padol primáš i celá kapela. Peniaze
ani nehrajú takú veľkú rolu v čin
nosti Študentskej rady, ale keďže
stará muzika zahrala falošne práve
pri financiách, pokladáme za povin
nosť zoznámiť čitateľov s finančným
gazdovaním novej ŠR.

Horský park 64
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V časopise olomouckých študen
tov nás upútal článok „Klubou se
kluby“, ktorý satirickou formou
napáda tému, mnohých i našich dis
kusií a snáh študentov — vytvoriť
si svoj klub. Taký klub, aký majú
študenti všade v zahraničí.
„Zišlo sa v týchto dňoch na fi
lozofii 17 mladých ľudí rôznych po
volaní a národností, ktorí sa pova
žujú za odborníkov. Konštatovali,
že študentský ľud žije zle, špatné,
hádali sa, čo urobiť, aby žil lepšie.
Uzdravujúci liek už poznali — roz
voj študentských klubov; dokonca
už ho niektorí skúšali, ale návod
k širokému použitiu sa musí ešte
len skomponovať.
V synfónii existujúcich a propa
gujúcich klubov zneli disharmonic
ké leitmotívy:
„KLUB EFEMERNÝ! Vstup len
pre francúzsky hovoriacich domo
rodcov“ — znelo zľava.
„Klub je nové meno pre staré
besedy“ a „KLUB NECH RIADI
DOCTORES ETMENTORES!“ — zne
lo sprava.
Spredu potom — „ŠTUDENTOKRACIA DO KLUBOV!“
Zozadu — „Nechceme kluby, pi
jeme individuálne!“.. ..
Ďalej v článku vtipne charakte
rizovali neexistujúce študentské
kluby: hispánský, parížsky, ruský,
bohemistický, anglický . .. Ale sú
tu i slová vážne:
Rektori a kvestori, dekani a re
ferenti, dajte nám kluby!
Dopredu počujeme odzbrojujúcu
otázku: „Kde vziať klubovňu, keď
musíme mať miestnosti úradné,
prázdne a rezervné?“
V závere článku navrhujú nie
ktoré skutočne jestvujúce voľné
miestnosti, ktoré by tomuto účelu
mohli slúžiť.

JbCNOtfOSPOtáR
Dvojtýždenník Vysokej ško
ly poľnohospodárskej v Nitre
prináša na svojich stránkach
už „štvrtý rozlúčkový list jed
noho z nepodarkov“ — sú to
ostré satirické fejtóny o ne
úspešných
vysokoškolákoch,
ktorých vyhodili zo školy pre
lajdáctvo. Tieto fejtóny nás z
obsahu posledných čísiel za
ujali najviac.
Z rubriky „Čo vy na to?“
uvádzame: Vieme sa podpísať?
Kto môže o tom pochybovať?
Správne sa podpísať je prvý
dokaz prechodu od analfabetiz
mu ku gramotnosti.
A predsa čítame na skriptách a zošitoch našich poslu
cháčov: Ondrejková Mária, Ku
racinka Ján a podobne ...
... Takýto podpis je proti
duchu a zákonom nášho spi
sovného jazyka. Okrem Mada
rov všetky európske národy
(dokonca aj Fíni, najbližší

príbuzní Madarov) si vždy
píšu najprv meno (krstné) a
potom priezvisko. Presvedču
jeme sa o tom denne čítaním
novín a počúvaním rozhlasu.
Nezosmiešňujem
sa teda
svojím podpisom. Preto česť
madarskému poslucháčovi, ak sa
podpíše Alföldi Janos, no smut
no nám, ak čítame Hraško Ján.

®64
Brnenskí vysokoškoláci venovali
posledné číslo svojho časopisu búr
livým oslavám prvého apríla. Našli
sme tu i zaujímavý článok „Co
ukázal průzkum“. Píše sa v ňom
o: . . . sľubne sa rozvíjajúci socio
logický prieskum nazvaný „Čo robí
vysokoškolák od rána do večera“
(CDVRV), priniesol už rad zaujíma
vých zistení. ..
. .. Podľa prieskumu navštevuje
divadelné predstavenia: 4 a viac
krát mesačne — 26 % poslucháčov,
2—3-krát mesačne — 63 °/o poslu
cháčov, 1-krát mesačne — 9 % po
slucháčov, nenavštevuje — 2 % po
slucháčov.

Koncerty navštevuje: 3 a viac
krát mesačne — 19 % poslucháčov,
2-krát mesačne — 45 °/o posluchá
čov, 1-krát mesačne — 32 % poslu
cháčov, nenavštevuje — 4 % poslu
cháčov.
Výstavy výtvarného umenia: 2 a
viackrát mesačne — 41 % poslu
cháčov, 1-krát mesačne — 58 °/o
poslucháčov, nenavštevuje 1 % po
slucháčov.
Filmové predstavenia: 4 a viac
krát mesačne — 12 % poslucháčov,
2—3-krát mesačne — 31 °/o poslu
cháčov, 1-krát mesačne — 29 % po
slucháčov, nenavštevuje — 28 %
poslucháčov.
Rozhovormi so študentmi bolo
zistené, že pomerne vysoké percen
to nezáujmu o divadlá a koncerty
je dané predovšetkým nevhodným
umiestnením koncertných sál a di
vadelných budov od študentských
internátov. „Radšej si zájdem na
výstavu francúzskeho maliarstva.
Je to bližšiee a cestou si môžem
ešte kúpiť citróny“ — argumento
vala napríklad poslucháčka divadel
nej vedy . . .
. . . Nezáujem postihuje aj film.
Hlavnú vinu treba hľadať u odve
kého konkurenta filmu — televízie.
Äno, aj medzi vysokoškolákmi
vzrastá kultúra „televízorových pa
púč“. „Načo by som chodil do kina,
keď mám kŕčovité žily a v inter
náte klubovňu s televízorom, kres
lami?“ — cynický výrok poslucháča
I. ročníka odboru psychológie . . .
. . . Toľko ku kultúrnemu profilu
našich študentov. Nabudúce prine
sieme podobné údaje o učiteľoch
univerzity. Číselne sa síce nelíšia
od údajov získaných prieskumom
študentstva, ale mení sa najmä
motivácia nezáujmu v niektorých
disciplínach umeleckej tvorby.

tlbe Comentan
MORAVIAN COLLEGE

Do redakcie nám prišiel časopis
The Comenian z Pensylvánie v USA.
Je to týždenník študentov na Mo
ravskej univerzite v Betleheme
(Pensylvánia). Vydávajú si ho sami
študenti, celú redakciu tvoria štu
denti. Časopis vychádza na štyroch
stranách formátu asi ako Naša uni
verzita, náklady s tlačou hradia vo
veľkej miere inzerátmi, ktoré za
berajú dosť veľkú plochu celých
novín. Tieto, možno povedať liberálno-demokratické noviny uverej
ňujú zprávy z denného študentské
ho života, športu a sporadicky aj
hlavných politických udalostí.
Tento rok nastúpil do novín nový
hlavný redaktor — Bili Horwath,
ktorý vo zvláštnom vydaní vyhla
suje ďalšiu líniu The Comenian. Po
kladá študentské noviny za najsil
nejší hlas na škole, na stránkach
The Comenian sa môžu vyjadriť
všetci zodpovední a inteligentní
študenti k problémom školy a oko
lia.
Horwath vyhlasuje, že nebudú
rešpektovať žiadne „posvätné kra
vy“ na pôde univerzity, že hľadá
ikonoborcov, ktorí sú zrelí vo svo
jich úsudkoch a schopní primera
ného vyjadrenia. Celá redakcia je
zo študentov, prispievateľov. Hor
wath vyzýva v závere všetkých
študentov k spolupráci. (Ako sa tá
to línia prejaví v The Comenian,
uvidíme. Pozn. red.)
V týždenníku nás zaujala anketa,
kde riešia rasový problém v USA.
Položili jednotlivým študentom Mo
ravskej univerzity tieto tri otázky:
1. Keď ste prišli do USA, bolo to
po prvý raz, čo ste sa stretli s dis
krimináciou?
2. Cítite nejaký druh diskriminá
cie na našej univerzite?
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3. Čo myslíte, že je najväčšou
prekážkou integrácie?
O odpovede požiadali študentov
zo zahraničia.
Odpovedá študent zo Švajčiarska:
1. O vašich problémoch som čí
tal hodne už doma vo Švajčiarsku.
2. Mne sa nevidí.
3. Najväčšou prekážkou sú raso
vé rozdiely, výchova, nezhody. Pre
konať všetko, na to treba čas. V
Amerike je veľa ľudí — nebezpeč
ných tradicionalistov. Integračný
problém je pre nich nový — po
rovnal by som to hoci aj s moder
ným umením, architektúrou či hud
bou — nechcú alebo nerozumejú
tomuto hnutiu.
Odpoveď študenta z Indonézie:
1. Nie, nebolo to po prvý raz.
2. Nie celkom.
’
*
3. Hlavnou prekážkou je to, že
si ľudia nevedia dať sami úprimný
a hlboký vnútorný záväzok, ktorým
by sami riešili rasové nezrovnalosti.
Všetci sú príliš zamestnaní genera
lizovaním, ktoré neodráža úprimnú
snahu vyriešiť tento problém.
Odpoveď študenta z Virgin Islands:
1. Äno, prvý raz.
2. Äno, cítim. Je to diskriminá
cia iba na individuálnom základe,
ktorá je väčšinu času skrytá.
3. Prijatie černocha ako človeka.
Ignorovanie určitého druhu ľudí.
Odpoveď študenta z Jordánska:
1. Nie, keďže i u nás máme urči
tý prejav diskriminácie.
2. Äno, cítim rasovú i nábožen
skú.
3. Najväčšou prekážkou je pred
sudok.
(p§)

Z bežným... pohľadom
Školské noviny sú popri roz
hlase, nástenných novinách
význačným spôsobom rozširo
vania novostí či predostierania
problémov pred našich študen
tov. Ich dosah závisí od stupňa
využitia, ktorý dovoľujú tech
nické a kádrové podmienky.
Tieto sú pre mnohé školské
časopisy otázkou bytia a neby
tia.
Aký je stav v tomto smere
na našich fakultách? Pomocou
jednoduchých počtov si ľahko
vypočítame, že zo šiestich fa
kúlt UK (vrátane ITVŠ) majú
svoj orgán štyri, teda dve sa
zaobídu bez neho. Sú to LFUK
a ITVŠ, kde vraj nie sú pre
to podmienky ani tradície. Tie
to podmienky (pod čím treba
rozumieť obsadenie redakcie a
jej technické vybavenie) sú
gordickým uzlom pre mnohé
redakcie jestvujúcich časopi
sov a podväzujú ich aktivitu.
Na Filozofickej fakulte vy
chádzal až do minulého roku
cyklostylovaný časopis Tribúna
mladých. Tento mal skutočne
dobrú úroveň vďaka viacerým
mladým autorom, ktorí sa oko
lo neho grupovali. Po ich od
chode, vyštudovaní, sa teraz
Jeden sociológ, zlákaný ús
pechom rôznych dotazníkov
akcií, vypísal medzi Varšavanmi súkromnú anketu. Otázka
znela: „Prečo sa vlastne poze
ráš na televíziu, ale povedz
pravdu'/* Bolo by možné mat
určité výhrady proti formulá
cii otázky, v sociológii dost
neobvyklej, ale odpovede boli
skutočne zaujímavé.
Desat
percent účastníkov
ankety prehlásilo, že ich rozču-

o reprezentantovi študentských
snažení na FFUK len« hovorí.
Neustále sa preťahuje vydanie
tohoročných čísiel, už či pre
nedostatky technické alebo au
torské. Bolo by škoda, keby
Tribúna mladých zmizla zo
sveta úplne, bolo by treba na
viazať na tradíciu starších ko
legov, pre ktorých to bol sku
točne časopis ich, študentský
a ktorý si ešte v deň jeho vy
dania medzi sebou vždy rozo
brali.
PrFUK a FaFUK so svojím
Prírodovedcom a Farmaceutom
sú v približne rovnako ťažkej
situácii. Oba cyklostylom tla
čené časopisy nemajú stálu
periodicitu (viac-menej me
sačnú). Redakčná rada Far
maceuta je „vymeniteľná“ a
stále sa strieda. Do piateho
roku svojej existencie vstúpila
s
chronickým
nedostatkom
prispievateľov. Z posledného
čísla je zaujímavá anketa
o študijných výsledkoch v pre
došlom semestri. Jej podanie
však urobilo z časopisu skôr
informačný bulletin. Ani ostat
né slovesné príspevky nie sú
odchodnejšie, o grafickej úp
rave ani nehovoriac. Prírodo
vedec je v pomere k predcho-

vypnutý televízor. Väčšina z
nich púšťa len obraz a vypína
zvuk (pretože, ako hovoria, tie
reči ich nezaujímajú) a občas
sa pozrú na obrazovku.
Dvadsať percent účastníkov
prehlásilo, že zapínajú televí
zor len vtedy, ked sa na obra
zovke objavujú osoby, ktoré
poznajú a majú radi. Naši di
váci prežívajú v tomto prípa
de vzrušenie, ktorého zdrojom
nie je ani tak samotná relácia,
ako skôr chovanie známeho, je
ho spôsob vedenia relácie, je
ho zovňajšok. Všetky omyly a
prerieknutia v nich budia žiaľ
a súcit, len občas si pomyslia,
že oni by to dokázali lepšie.
„Včera bol báječný program“ —
hovoria. „Pán X. spadol zo sto
ličky, ale hned vstal a ducha
plne pokračoval v prednáške“.
Štyridsať percent skúmaných
zapína televízor s nádejou, že
uvidia porážku človeka, ktoré
ho neznášajú, ku ktorému cítia
nepriateľstvo. Ide nielen o
osoby, ktoré sa priamo uka
zujú na obrazovke (novinári,
redaktori, herci a pod.), ale
tiež o autorov uvádzaných
hier, o filmových režisérov,
výtvarníkov a iných.
Pätnásť percent divákov sle
duje podrobne televízne pro
gramy, či sa na obrazovke ne
objaví niekto, komu — podľa
rôznych povestí — bolo zaká
zané vystupovať v televízii.
vyjdú vo vydavateľstve Slovenský
spisovateľ.
— A čo vaša vlastná tvorba?
— V tejto dobe odovzdávam do
tlače svoju druhú knižku. Je to
akoby zamyslenie sa nad strachom
pred smrťou a unikaním pred ňou.
Po formálnej stránke sa tu už
viac prikláňam k symbolu. Dúfam,
že táto forma vyjadrovania si náj-

v poslednej dobe namútilo veľa
vody. Spomína sa často termín
„skupina“, generácia a podobne,
Stačí si prečítať reakciu Jána Majerníka na Feldekov článok v Mladej tvorbe a dostaneme obraz, ako
sa rôznia náhľady na spoločenskú
a umeleckú závažnosť našej tvorby. Ján Majerník píše: „...Na
ozaj myslím, že tu ide skôr o ge-

Michal Radgowski
tuje nezapnutý televízor. Cho
dia kľudne okolo zrkadla, do
ktorého sa nikto nepozerá, ale
bo okolo klavíra, na ktorom
nikto nehrá, ale nemôžu zniest

konkrétneho sveta. Keď pôjdeme
v tomto chápaní poézie ešte ďalej,
dostaneme sa na nové stanovisko,
že možno tu už hovoriť o ešte
novšej vývinovej fáze súčasnej
slovenskej poézie. Mám totiž dojem — a podľa mňa nie som ďaleko od pravdy — že súčasní mladí
slovenskí básnici neuplatňujú už
vo svojej tvorbe takou mierou

Nedeľné doobedie. Tradičný
bratislavský vietor. Pred Diva
dielkom poézie sa grupuje
mládež. A dolu, v suteréne,
preplnená hlučná sála. Hudba
z magnetofónových pásov. At
mosféra nedočkavosti. Vraj
vystúpi aj Milan Sládek.
Po pol jedenástej víta Bra
ňo Hlubocký obecenstvo a
predstavuje účinkujúcich. Za
čína tretí z bratislavských
textapealov.
Predstavujú sa mladí slo
venskí satirici, ktorí dosahujú
ozajstný kontakt s publikom
a svojou úprimnosťou i vtipom
súhlas a smiech. Nesporne ve
die ostrieľaná dvojica Lasica
— Satinský, predviedli s men
šími obmenami svoj výstup
z osláv 80. výročia Slovenských
pohľadov. Bavili sa na účet
našej literatúry, inšpiráciách
spisovateľov. Marián Vanek

Môže to byť herec, populárny
hlásateľ — tieto ohováračky
sú naprosto iracionálne, ale v
tejto skupine skúmaných im
vždy veria.
Desať percent televíznych
divákov tvoria učení odborníci
v odbore teórie závisti a šta
tistiky cudzích príjmov, úrad
níci
súkromných daňových
úradov. Táto skupina, našťastie
malo početná, počula o priam
rozprávkových príjmoch osôb,
pracujúcich v televízii. Pilne
sledujú televízne relácie a pre
mýšľajú, ako by sa sami mohli
pripojiť k tejto reťazi šťastia
a blahobytu.
Ďalšie skupiny sú pomerne
malé, ale stoja za to, zmieniť
sa o nich vzhľadom k origi
nálnym motívom ich záujmu o
televíziu. Sú to:
Dve percentá osôb posadlých
technikou. Vykonávajú rozsiah
le zrovnávacie pozorovania, či
sa počet porúch zmenšuje, či
sa podmienky zlepšujú a aká
vzdialenosť nás delí od sveto
vej úrovne. Väčšinou sú to
nespokojenci. Myslia si, že si
tuácia je deň odo dňa horšia,
ako každý francúzsky rentier
pri raňajkách tvrdí, že sa chuť
vína od včerajška zhoršila.
Dve percentá tvoria ľudia
bez strechy nad hlavou, ktorí
nemajú kde stráviť zimný ve
čer. Navštevujú teda známych
pod zámienkou, že by sa chceli
pozrieť na detský program s
Mišom z okienka.
Jedno percento televíznych
divákov tvoria podivíni, ktorí
tvrdia, že sa pozerajú na te
levíziu, pretože „programy sú
zaujímavé a zábavné.“
Preložené z polštiny.

Psychológia diváka

Náš stály spolupracovník, Ivan Popovič, s ktorého karikatú
rami sa stretáte skoro v každom čísle Našej univerzity
bude vystavovat začiatkom mája v Prahe. Obrázky si rozve
šia v miestnostiach divadielka Paravan.

V prvom čísle tohoročnej Mladej
tvorby sa začala diskusia o tom,
či zaradiť mladých básnikov, ktorí
v roku 1958 vystúpili pred verej
nosť s novou koncepciou chápania
poézie do skupiny a či im možno
priznať nejaký ucelený program.
Skupina týchto mladých sloven
ských básnikov sa sústredila okolo
Ľubomíra Feldeka. O jej poslaní
a náhľadoch na súčasnú slovenskú
poéziu nám porozprával jeden z jej
členov — prom. lekár, t. č. redak
tor vydavateľstva Slovenský spiso
vateľ Ján S t a c h o :
— Aké sú vaše náhľady na sú
časnú slovenskú poéziu vo svetle
vašej tvorby, presnejšie povedané
vo svetle kritérií, ktoré kladiete
pri posudzovaní hodnoty súčasných
básnických diel ?
— Neviem, či budú so mnou nie
ktorí súhlasiť, ale som presvedče
ný, že v posledných rokoch — asi
v tej dobe, keď sa sformovala
naša skupina — možno badať
v slovenskej poézii istý kvalitatív
ny zvrat. Ustúpilo sa z pozícií chá
pania poézie ako rýmovaných fráz
a na miesto toho nastúpilo nové
ponímanie poézie, ako vnímanie

dziemu trochu kvalitnejší, naj
mä zásluhou s. Šarmana a po
slucháčov 4. ročníka, s ktorými
časopis stojí a padá. Ich člán
ky majú väčší švih, primeraný
väčšej novinárskej rutine au
torov. Snažia sa, v rámci mož
ností, aj o lepšiu vonkajšiu
úpravu.
O experiment sa pokúsili
právnici. Okrem mladého práv
nika vydali v polovici marca aj
jeho literárnu prílohu Prúdy.
Zaujme hneď pútavou obálkou.
Vydavatelia si v programe vy
týčili okrem literárnych prvo
tín (próza i poézia) uverejňo
vať aj vedecko-populárne člán
ky z práva a filozofie. A hneď
otláčajú stručný rozbor Koší
kovej Dialektiky konkrétna a
hodnotenie právnickej konfe
rencie v Smoleniciach. Intelektualizujúca koncepcia sa odrá
ža v každom príspevku. Aj li
terárne materiály, ktoré sú
v menšine, sa podriaďujú sna
he po súčasnosti, i keď im to
celkom nevychádza. Paralelu
tvoria aj ilustrácie s viditeľ
ným vplyvom Vaneka. Celko
ve je iniciatíva právnikov v po
slednej dobe ojedinelá a preto
vítaná.
—KUČMA—

Zhluk
satirikov
inštaloval pohotovo v malom
foyeri bleskovú výstavu svo
jich karikatúr. Potom číta
„vlastnoručne napísané po
viedky“. Vynikol bezprostred
nosťou a prirodzeným vtipom.
Ak by sa so svojimi poviedočkami trochu viac „pohral“, po
rozmýšľal o nich a ak by si
obohatil slovník, iste by pri
niesli viac. Príjemne prekvapil
člen Amfora Braňo Hlubocký
svojou absurdnou poviedkou,
no záver celkom nepresvedčil.
Janovic a Petiška nepriniesli
oproti svojim predchádzajú
cim vystúpeniam na textapealoch veľa nového.
Inú náladu prinieslo vystú
penie Milana Sládka, vedúceho
pantomimickej skupiny na MS
SND. Svojimi dvoma etudami
Bábka a Salome (Z predstave
nia Onos do ticha) vytvoril
v divadielku ovzdušie intimity
a tichej poézie. Dokázal, že je
skutočným virtuózom svojho
povolania.
Ním vytvorená ilúzia si žia
dala jemné dozvuky, či umoc
nenie. Stačili by jedna, dve

básničky, vážna próza, aby
vznikol
prirodzený prechod
k programovaným satirickým
vystúpeniam. Medzi jeho etu
dy bola vkľúčená satira Janovica a Viktora „O gýči“, čo
bolo na úkor jednak Sládkovho snaženia, jednak satirikov
samotných.
V druhej časti prečítal Vla
do Bednár úryvok z pripravo
vaného
satirického románu
„Uhni z cesty!“.
I na treťom bratislavskom
textapeali sa prejavila rozpa
čitá improvizácia v základnom
koncipovaní poradia, v akom
majú účinkujúci nastupovať na
scénu. Prílišný zmätok a ne
organizovanosť na účet rých
leho spádu, či vytvorenia uce
leného programu.
Vyformovala
sa
satirická
tvár textapealu. Ak však ustr
nie len na tejto jednej zo
strún, hrozí mu (i preto, že
satirici už vyšli pred obecen
stvo so všetkými najlepšími
nápadmi), že sa stane stereo
typom.
Znovu zažaté svetlá, hudba,
skončil sa textapeal. Obecen
stvo sa rozchádza, je skoro
jedna hodina. Ďalšie stretnutie
mladých s mladými bude o tri
týždne, azda sa do malého di
vadielka dostanú tí, pre kto
rých tu tentoraz hľadisko ne
stačilo.
-Iv-

DROBNICE
Dvesto rokov Ermitáže. Tristo
šálov, do dvoch miliónov exponá
tov, takmer jeden a pol milióna
návštevníkov ročne — to sú údaje
o najväčšej sovietskej obrazovej
galérii Ermitáži, ktorá tento rok
slávi výročie 200 rokov od svojho
vzniku.
Starec a more. Vdova po Ernes
tovi Hemingwayovi vyhlásila zpravodajcovi časopisu Ogoňok, že v
nevydanom literárnom odkaze jej
muža je len jeden román — epic
ké dielo zahrnujúce značné časové
obdobie včítane druhej svetovej
vojny. Novela „Starec a more“ je
jeho súčasťou. Dej románu sa roz
víja na mnohých miestach zeme
gule, ale prevažne v priestore Ka
ribského mora.

Armstrong
Louisa Armstronga, Sáru Vaughamovú a Raya Charlesa pozval
Sväz čs. skladateľov na I. medzi
národný džezový festival, ktorého
dejiskom bude v októbri Praha.
Len ďalšie rokovanie však rozhod
ne o tom, či sa pozvaní umelci na
festivale skutočne zúčastnia.
Na festival prídu orchestre z
krajín socialistického tábora a aj
súbory z NSR, Veľkej Británie, Ta
lianska, Francúzska a USA.

Román nemá doteraz názov a nie
je vylúčené, že o ňom bude mu
sieť rozhodnúť Mary Hemingwayová. Kedy román vyjde, nemôže po
vedať, pretože usporiadanie literár
nej pozostalosti si vyžiada veľmi
veľa práce .
Okrem tohto románu a spisova
teľových spomienok na Paríž dvad
siatych rokov, ktoré vyjdú knižne
v máji, zanechal Henmingway ešte
poviedky o Afrike.
Mary Hemingwayová chce napí
sať svoje spomienky na manžela,
ale nebude to skoro. O mnohých
spomienkach na spisovateľa, ktoré
sa v poslednom čase vyrojili ako
huby po daždi, Mary Hemingwayo
vá hovorí, že až na vzácne výnim
ky sú v nich samé nezmysly.* v
Znova Marcel Marceau. Francúz
sky mím Marcel Marceau založil
opäť novú skupinu, s ktorou pred
vedie parížskemu publiku moderné
poňatie Dona Juana. Jeho skupinu
tvorí 11 tanečníkov. Marcel Mar
ceau už plánuje so skupinou zahra
ničné turné.
Poľský film vyznamenaný. Poľský
film „Ako byť milovaná“ získal na
Medzinárodnom filmovom festivale
v San Francisku cenu „Zlatej brá
ny“. Cenu za najlepší herecký vý
kon získala poľská herečka Barbara
Kraftowna za úlohu v tomto filme.

DEBATA SO STACHOM
konkretizmus, ako doteraz, ale
hlavným momentom ich tvorby je
téma, pričom formálne básnické
prostriedky nie sú natoľko pod
statné.
— Existuje podľa vás nejaká
paralela medzi slovenskou a čes
kou poéziou?
— Myslím, že v porovnaní s čes
kou poéziou je mladá slovenská
poézia na inej koľaji. Súčasní českí
básnici sú silne ovplyvnení poéziou
Holana, kým slovenskí básnici —
myslím tým tú mladšiu generáciu
— sú viac pod vplyvom poézie
Rimbauda a Apolinaira.
— V súvislosti s Rimbaudom mi
prichádza na um, že vy sa tiež
zaoberáte prekladmi. . .
— V týchto prekladoch netreba
ísť do svetovej poézie ďaleko —
prekladám totiž práve Rimbauda.
Chcel by som teraz niekedy vydať
obsiahly výbor z jeho poézie a
v budúcnosti celé jeho dielo. Jeho
dielo pokladám osobne za nosný
pilier celej modernej európskej
poézie. Vydaním jeho diela u nás
chcel by som dosiahnuť lepší pre
hľad našich čitateľov o jeho tvor
be, pretože málo obsažný preklad
Š. Žáryho — ktorý je aj značne
nepresný — nespĺňa ani len infor
matívnu funkciu. Ďalej chystám do
tlače obsiahly výber z poézie Saint
Johna-Perseho. Oba tieto výbery

de u čitateľov pochopenie. Keď sa
pozrieme do ..kuchyne“ mojich ko
legov, nájdeme tu nejeden príklad
takéhoto chápania básnických ob
razov.
Mám ešte jednu nedokončenú
knihu, na ktorej som začal pra
covať ešte predtým, ako som sa
pustil do tejto poslednej. Je to
epicko-lyrické pásmo, no je to
tak doširoka komponované, že za
tiaľ nemám, priznám sa, odvahy
v práci na tejto knižke pokračo
vať. Dúfam, že sa raz k tejto kniž
ke vrátim a že ju dokončím. Vie
te, všetko potrebuje svoj čas.
A táto knižka ešte nedozrela . . .
— Keď ste už spomenul „kuchy
ňu“ mladých slovenských básnikov,
môžete nám prezradiť, čo chystá
vydavateľstvo Slovenských spisova
teľ v blízkej budúcnosti?
— Ešte v tomto roku vyjde kni
ha Jána Buzéssiho „Škola kinická“,
na druhý rok vyjdú knihy Jána
Ondruša a Vlastimila Kovalčíka.
Myslím, že práve knižka Jána On
druša bude pochúťkou pre milov
níkov hodnotnej poézie. O čo tam
pôjde ? Nechajte sa prekvapiť .. .
— A na záver by bolo dobré
zaujať stanovisko k tzv. generač
nému problému, okolo ktorého pre
bieha práve teraz diskusia v Mla
dej tvorbe.
— Okolo tejto problematiky sa

neračné problémy, generačné vlast
nosti, spoločné v tej či onej miere
nielen autorom, ktorých spomína
Feldek, ale aj iným mladým.“ To
by bolo k stanovisku o termíne
„skupina“ či iba nejaká hmlistá
„generácia“. Mám dojem, že autor
toho článku hádže našu skupinu
do jedného vreca s ostatnými sku
pinami, ktoré vznikli nedávno a
ktorých nutnosť nie je preukáza
teľná. Teraz je to skôr móda.
A nakoniec by bolo dobré spome
núť ešte jednu poznámku Jána
Majerníka: „Zdá sa mi totiž, že
v mladej poézii sa pod rúškom
neobyčajne iskriaceho výrazu tají
veľa prázdnoty a banality, opako
vania a myšlienkovej chudoby.
V tejto súvislosti mi prichádza na
um čerstvá myšlienka Viktora
Šklovského: Vo víne sa rozlišuje
prvá a druhá chuť, ktorá zostane
v ústach. Druhou chuťou umenia
musí byť veľká myšlienka.“
S týmto vymedzením by som
v podstate súhlasil, len nevedno,
koho mal aútor konkrétne na mys
li,
keď
spomínal
myšlienkovú
prázdnotu mladej slovenskej poé
zie. Našej skupine neupiera určitú
hodnotu a na kom teda ostáva ten
punc ? Azda trochu konkrétnosti
by nezaškodilo . . .

Jedným zo starších príslušníkov Generácie 1909 je aj Imro
Weiner-Kráľ. Uverejňujeme jeho olej „Z Kysúc“ z roku 1959.
Weiner-Kráľ sa narodil 26. X. 1901 v Považskej Bystrici.
Maturoval v Levoči. Vysokú školu navštevoval v Prahe,
v Düsseldorf e, v Berlíne a Paríži. K výstave Generácia 1909,
ktorá tak úspešne prebieha v SNG, sa vrátime v budúcom
čísle.
Zhováral sa Alexander POLAKOVIČ

LINE o přeborníka v plávaní

Jeden z najlepších znakárov v Európe, Ivan Ferák.
Foto: Max Dubrovay

Od finále ČSŠH y plávaní si krytá žilinská päťdesiatka neodJdýchla. Bola svedkom nielen každodenného tréningu ži
linských plaveckých nádejí, ale aj priamym dejiskom viace
rých významných plaveckých podujatí (medzištátne stretnutie
ČSSR—Rumunsko, majstrovstvá republiky a pod.)V prvé aprílové dni tohto zabezpečení
telovýchovných
roku sa Žilina pripravila na asistentov jednotlivých škôl?
privítanie slovenských plavcov Alebo proste nezáujem? Na
— vysokoškolákov. Na oblast- prvý pohľad sa to môže zdať.
nom kole 8. ročníka preboru V skutočnosti bola účasť, či
Slovenska v plávaní bojovali lepšie neúčasť, ovplyvnená nepo dva dni 4. ia 5. apríla o ti- vhodne
voleným termínom,
tul Přeborník Slovenska v plá- Technická komisia vysokoškoivaní.
ských hier určila termín preUsporiadateľ — Vysoká ško- tekov na apríl a apríl spadá
la dopravná v Žiline rozposla podľa metodického učebného
la prihlášky 27 katedrám, ale kalendára plávania do prípravodpcvedalo ich len 7. Prečo? ného obdobia. Taktiež viacerí
Bol to snáď strach pred vý- poprední plavci sú v tomto
koňmi silnejších súperov, ale- období na sústredeniach, pribo nezvládnutie organizačných pravujú sa na dôležité medzi-

Ešte AUTOSTOP ešte AUTOSTOP ešte
Okolo organizovaného Autostopu je stále veľa diskusii. Na
niektoré z polemických otázok odpovedal súdruh Václav Vĺč
ka, pracovník telovýchovného oddelenia ÚV ČSM a tajomník
ústrednej komisie autostopu.
A Je nutné časové obmedzenie? nizovanému autostopu nákladČasové obmedzenie je nutné, ných áut, ale bezvýsledne.
Vychádza zo správnej arguSúdruhovia na ministerstve
mentácie hlavného dopravného dopravy majú veľa zlých skúinšpektorátu. Na jeseň a v zi- seností s dopravnými nebodá
me sa situácia v doprave na mi hlavne mladých riadicov
našich cestách podstatne zhor- nákladných áut, ktorí boli svošuje. Na namoknutých a zľado- jimi spolujazdcami rozptýľ ovatelých vozovkách je veľké vaní. Ďalej dochádza k dopravnebezpečenstvo šmykov, čo ve- ným nehodám pri prudkom
die často k dopravným neho- brzdení
takých
nákladných
dám. S obmedzením autostopu áut, cez ktoré nie je dobre
len na obdobie suchých vozo- vidieť. Aj tu sa teda prihliada
viek súhlasia nielen zodpoved- predovšetkým k bezpečnosti
né orgány, ale aj veľká väčši- dopravy. Ak ale autostopári
na autostopárov.
dokážu svojím chovaním na
A Prečo sa nesmie jazdiť cestách, že nemajú vinu na
nákladnými autami?
žiadnej z dopravných nehôd,
Táto otázka nás tiež veľmi veríme, že už v roku 1965 bupáli. Vieme dobre, že doteraz de autostop rozšírený aj na
brali autostopárov hlavne ria- nákladné vozy.
diči nákladných áut. Snažili A Nezdá sa vám 3 000 km
málo?
sme sa o to, aby bolo možné
Ak má organizovaný autopoužiť už tento rok k orga-

Opora našej Slávie, viacnásobná rekordmanka, Astrid Kijjuszová v plnom tempe.
Foto: Max Dubrovay

stop slúžiť podpore turistiky
mládeže, bude 3 000 km plne
vyhovovať. Autostopári totiž
pôjdu len hlavné vzdialenosti,
napr. Plzeň — Poprad, ďalej
do Tatier pôjdu pešo. Autostopár teda môže za 3 000 km
prejazdiť trikrát celú republi
ku. 3 000 km nebude stačiť tým,
ktorí jazdia autostopom zo
školy k rodičom alebo za iný
mi, zrejme nie turistickými
záujmami.
A Neuvažuje sa o medzinárod
nej autostopárskej spolupráci?
Uvažuje. Ak to dovolia pod
mienky, bude možno už v roku
1965 autostop rozšírený na
ČSSR a Poľsko. Záleží to však
aj na mnohých ďalších jedna
niach o návšteve Poľska vô
bec. Nemôžeme teda presne
povedať áno alebo nie, ale
o rozšírenie organizovaného
autostopu do zahraničia sa
budeme usilovať.
A Je autostop obmedzený
početne aj v Poľsku?
Ak sa pozrieme na jednotli
vé ročníky organizovaného au
tostopu v Poľsku, ukáže sa, aké
mal nedostatky. V roku 1958
tam vydali 30 000 preukazov.
Stačilo to. Ale behom roka
záujem o preukazy rástol.
V roku 1959 ich preto vydali
70 000. A nestačilo to. Avšak
už pri tomto počte sa objavo
vali určité nedostatky. V ro
ku 1960 a 1961 vydali síce 80
tisíc preukazov, ale to sa poriadateľom vypomstilo. Na vý
padovkách z veľkých miest
stálo až 350 autostopárov, kto
rí sa márne a často nevhod
ným spôsobom dožadovali od
vezenia. Po týchto ročníkoch,
kedy musela zasiahnuť aj bez
pečnosť, sa znížil počet orga
nizovaných autostopárov v ro
ku 1963 len na 45 000 účastní-

Do vlastných radov
V minulom čísle sme informovali
čitateľov . . . etc. Takto sa začína
Bleskové interview v NU z 1. IV.
1964 s titulom „Univerzita oslávi
dôstojne“.
Aj ja by som chcel tak začať.
V minulom čísle sme informovali
čitateľov o celouniverzitných podu
jatiach, ktoré sa chystajú v rámci
osláv Slovenského národného po
vstania. Chcel by som sa trochu
pozastaviť nad obsahovou hodnotou
tohoto interviewu.
Plán osláv, ktorý tento rozhovor
obsahuje, je veľkolepý. Ako býva
zvykom, tak sa napchalo doňho
všetko, čo je možné aspoň trochu
spojiť s menom povstania. Okrem
iného, citujem: „Fakulty budú
orientovať pracovné záväzky na
akciu Skrášľovanie mesta, brigád
nické akcie a pod., prípadne letnú
aktivitu študentov zameriavať na
záväzky z príležitosti osláv SNP“.
Myslím, že do plánu sa zabudol
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pridať ešte aj návrh, aby sa na
najrozličnejšie výrobky a predmety
dennej
spotreby
dali nálepky
SNP. Veľmi dobre sme sa naučili
robiť z veľkých vecí nálepky a vy
lepovať ich na každú príležitosť.
Veľmi dobre sme sa naučili profanovať.
Chcel by som sa zmieniť o akcii,
ktorá už beží, žiaľ, študentmi má
lo povšimnutá. Je to cyklus besied
o koreňoch, prípravách a samot
nom priebehu SNP na Filozofickej
fakulte. Sú to besedy, ktoré majú
vynikajúcu úroveň a ktorých sa
doteraz zúčastnili priami účastníci
Povstania, súdruh Pavlík, Rašla,
Vašečka, Stahl, Šoltés, Falťan a
mnohí ďalší. Je málo vysokoškolá
kov, ktorí vedia o SNP celú pravdu.
A práve dopátrať sa tejto pravdy,
poznať názory a zážitky jeho pria
mych účastníkov, ujasniť si ne
zrovnalosti, ktoré nás učili pred
niekoľkými rokmi zo stredoškol
ských učebníc, si kladú za cieľ tie
to besedy.
Skutočnosť je však taká, že nás,
študentov, zdá sa, to nezaujíma.
Z celého množstva študentov FFUK
sedí na besedách vždy 20—40 ľudí,
ktorých môžete stretnúť aj na rôz
nych
iných besedách.
Väčšina
z prítomných sú vždy príslušníci
(nech sa na mňa za to nehnevajú)
tej staršej generácie, ktorá robila
povstanie vlastnými rukami. Keď
človek vidí týchto ľudí, ktorí už
všeličo prežili a nestratili zápal,
ani optimizmus, sú ochotní disku
tovať do hlbokej noci a študenta
zazrie len kde-tu, tak sa musí tro
chu hanbiť, že aj on patrí medzi
masu študentstva, ktorá už dlhší
čas zotrváva vo „veľkej nečinnosti“
a ani tak skoro z nej nemieni vy
bŕdnuť.

Malé deti sú iskričky, potom sú
z nich pionieri a potom sväzáci.
Iskričky učia na schôdzach politic
ky myslieť, pionierov zaúčajú do
umenia schôdzovať o ničom, svä
záci vyplňujú formuláre. Tento
zložitý mechanizmus sa zakladá na
všetkom možnom, okrem aktivity
samotných mladých ľudí. Do po
hybu ho uvádzajú dekréty, uzne
senia, zprávy. Sväzáci „prišli na
to“, že v písaní zpráv, schôdzovaní
a uzneseniach je príliš málo poé
zie pre mladého človeka, že im to
ide na nervy, a preto nerobia rad
šej nič. Sú pasívni Chodia na po
vinné cvičenia a zbierajú zápočty.
Chodia aj do kina, pod viechu a
sem-tam aj do divadla. A to ostat
né? To za nás už urobí niekto
iný. Čo my, my sme to nesprofanovali, tak čo máme naprávať? Že
sú skvelé besedy o SNP? No a
vo Hviezde zasa hrajú dobrý film.
A keď sa vás, budúcich učiteľov
histórie, opýta dieťa v škole:
na niektoré zo závažnejších pro
blémov Slovenského národného pov
stania? Na ľudí, ktorí sa ho zú
častnili, na deje?
Tak mu to potom asi všetko pek
ne vysvetlíte, veď ste sa to už
učili z nejakej starej učebnice,
nie?
Nechcem byť plagiátor, ale požičiam si jednu otázku zo spomí
naného interviewu: A ČO ĎALEJ?
Do rubriky v indexe by sme si
mali zapísať ako výberovú pred
nášku „Besedy o SNP“, konajú sa
každý štvrtok v budove FFUK na
Gondovej ulici č. 2, v prednáško
vej miestnosti č. 127 vždy o 18,30
hod. Za prednášku sa udeľuje kla
sifikovaný zápočet!
To aby sme nezabudli.
— Jural Hora —

kov. Musíme mať tiež na mysli,
že v Poľsku sa zúčastňujú au
tostopu osobné i nákladné au
tá. Tieto skúsenosti nás hlav
ne vedú k tomu, že sme tohto
roku umožnili oranizovaný au
tostop len pre 40 000 mladých
ľudí. Ak však prebehne prvý
ročník hladko, môžeme budúci
rok počet preukazov zvýšiť.
A Smie organizovaný autostostopár zastavovať motorku?
Nesmie. Motocyklisti majú
totiž na svedomí veľký počet
dopravných nehôd, ktoré Často
končia smrťou.
A V niektorých krajinách sa
nestopuje od západu slnka do
jeho východu; ako je to u nás?
V
pravidlách
autostopu,
s ktorými sa má každý autostopár a riadič oboznámiť, je
jasne povedané, že sa nesmie
stopovať v noci. Toto opatre
nie chráni predovšetkým riadičov. Obmedziť stopovanie
priamo hodinami sa nedá —
pretože sa od 22. III. do 31. X.
deň predlžuje a kráti.
Toto zodpovedanie otázok is
te zjednoduší veľa dohadov,
ktoré doteraz u nás o autosto
pe kolovali. Na cestách sa už
pohybujú prví nadšenci mávajú
ci preukazmi autostopára, celá
akcia sa rozbehla. Na prvé po
znatky, dobré či zlé, si musíme
ešte nejaký čas počkať.

oooooooooo
V 11. čísle NU ma zaujal článok
nadpísaný dvoma výstižnými slova
mi: „Fajčia, fajčia“. Autor v ňom
skratkovitou formou zhŕňa zprávu
amerických vedcov o škodlivosti
fajčenia. K článku treba podotknúť,
že súvislosti, ktoré riešila skupina
amerických vedcov, sú pracovnou
náplňou mnohých ďalších skupín
i význačných individualít na celom
svete už dlhé roky. — Tak začína
svoj príspevok do diskusie o faj
čení Viliam Bada, poslucháč IV.
ročníka LFUK v Bratislave. Ďalej
píše:
Prví oponenti fajčenia sa objavili
hneď potom, ako francúzsky vy
slanec v Portugalsku, pán Jean
Nicot, vyhlásil historickú vetu, že
dym listov indiánskej rastliny z ne
dávno objaveného Nového sveta
má zázračné liečivé účinky na
väčšinu neduhov sužujúcich ľud
stvo.
Od tých čias sa datuje spor
medzi ctiteľmi a odporcami faj
čenia. Ktorá strana vedie, o tom
najlepšie
hovoria
astronomické
cifry vyfajčených cigariet u nás,
čím sa ČSSR dostala na jedno
z prvých miest na svete v tejto
pomerne málo populárnej súťaži.
Mnohých zaiste zaujme fakt, že
hoci má fajčenie už pomerne dlhú
tradíciu, výskyt ochorení na rako
vinu pľúc, pľúcny emfyzém, srd
cové infarkty, vysoký krvný tlak,
kôrnatenie tepien, žalúdočné a dvanástorníkové
vredy,
Biirgerova
choroba a celý rad ďalších, ktoré
zabezpečujú stále vzrastajúcu kon
junktúru úmrtí a v ktorých zaují
ma fajčenie čestné miesto, neboli
v minulosti tak časté.
Čo je tomu na príčine? Argu
mentovať sa dá napr. novými diag
nostickými
metodikami,
celkove
zlepšenou lekárskou starostlivos
ťou, spolu s chemizáciou i neurotizáciou nášho života. Nemenej
význačným faktom je rozhodne aj
kvalitatívna zmena v konzumácii
tabaku, ktorá nastala asi tak v ob
dobí po I. svetovej vojne. Vtedy
sa začala dávať prednosť cigaretám,
pred dovtedy obľúbenými fajkami
a cigarami.
Práve od tohoto obdobia vidieť
prudký vzrast výskytu vyššie uve
dených ochorení, hlavne rakoviny
pľúc. V čom tkvie vyššia škodlivosť
cigariet? Odpoveď je jednoduchá
— v papieri. Hoci sa vyrába čo
najjemnejší, predsa je v ňom celý
rad veľmi účinných rakovinotvorných látok — oveľa viac, než
v samotnom tabaku! Len tak mi
mochodom, tieto látky z nich sa
napr. užívajú v medicínskej praxi
na experimentálne vyvolanie zhub
ných nádorov u pokusných zvie-

štátne preteky. Tým možno do
uirčitej miery ospravedlniť fakt,
že dve najväčšie fakulty — UK
Bratislava a SVŠT Bratislava
vyslali miesto pôvodne pláno
vaných 17—18-členných druž
stiev len po 7 pretekárov.
Družstvo UK Bratislava re
prezentovali 2 dievčatá (Hirschová a Karpinská) a 5 chlap
cov (Filčák, Körös, Dubrovay,
Berlanský a Nemčič). Ostatné
katedry postavili takéto druž
stvá:^
SVŠT Bratislava — 4 chlap
ci, 4 dievčatá, PI Prešov 4 ch.,
5 d., PI Nitra 5, 2, LF Košice
1, 4, VŠP Nitra 3, 0, VŠD Žili
na 3, 2, a Veterinárska fakul
ta Košice vyslala jedného
chlapca. Celkove sa preboru
zúčastnilo 20 dievčat a 26
chlapcov.
Ako možno charakterizovať
samotné preteky? Mali veľmi
slabú úroveň, čo sa nakoniec
odrazilo aj v zaplávaných ča
soch. Jediná plne
obsadená
disciplína bola 100 m v. sp.
muži, kde sa plávali dve roz
plavby. Nedostatok preteká
rov, či lepšie pretekárok, za
príčinil, že napríklad, v disci
plíne 4x100) m polohová šta
feta ženy štartovali zo zúčastných 8 družstiev len 3 štafe
ty.
Prvá disciplína v prvý deň
patrila našim plavcom. Po dob
rom štarte sa vedenia ujal Fil
čák, keď po 100 m viedol už
skoro o bazén pred ostatnými.
V závere už nemal s kým bo
jovať, čím možno vysvetliť sla
bý čas na 400 m 5:01,3. Dru
hý v tejto disciplíne
sa

umiestnil Nemčič časom 5:34,9
a tretí Körös 6:03,3, všetci
traja z UK Bratislava.
Ďalšie výsledky:
400 m v. sp. ženy: 1. Polláková (SVŠT) 6:09,8, 2. Hvizdová (PI Prešov) 6:45,8, 200 m
prsia muži: 1. Hečko (SVŠT)
3:00,0, 2. Oříšek (PI Prešov)
3:00,5, 3. Berlanský Ján (UK)
3:12,8. 200 m prsia ženy: 1.
Kunicová (SVŠT) 3:16,2, 2. Žofčáková (LF Košice) 3:26,0, 3.
Klohnová (PI Prešov) 3:28,6.
100 m znak muži: 1. Gál
(SVŠT) 1:09,6, 2. Mathe (VŠP
Nitra) 1:14,6, 3. Berlanský
1:15,5. 100 m znak ženy: 1.
Brtková (LF Košice) 1:23,2, 2.
Hirschová (UK) 1:29,5, 3. Majerčáková (SVŠT) 1:32,0. 200
m motýlik muži: 1. Nemčič
2:54,3, 2. Körös 3:10,0, 3. Du
brovay 3:20,4 (všetci UK). 100
m motýlik ženy: 1. Kunincová
(SVŠT) 1:25,9, 2. Karpinská
(UK) 1:29,9, 3. Žofčáková (LF
Košice) 1:31,7, 100 m v. sp.
muži: 1. Filčák 1:01,2, 2. Heč
ko 1:01,9, 3. Pivovarov (SVŠT)
1:03,3. 100 m v. sp. ženy: 1.
Polláková 1:15,1, 2. Hvizdová
1:17,0, 3. Brtková 1:19,3. 4x100
m polohovka muži: 1. SVŠT
4:59,2, 2. UK 5:22,7, 3. PI Pre
šov 5:33,4. 4x100 m polohovka
ženy: 1. SVŠT, 2. PI Prešov, 3.
PI Nitra.
Družstvo UK Bratislava si
celkove odnieslo 3 prvé, 6
druhých a 4 tretie miesta. Náš
najväčší súper SVŠT bol o nie
čo úspešnejší, keď získal 8
prvenstiev, 1 druhé a 2 tretie
miesta.
Ľuba Haruštiaková

foď

našej univerzity

cigaretu?.
10 CIGARIET
rat so 100-percentnou účinnosťou,
stačia zlomky miligramov.
Okrem toho, cigaretový dym je
neutrálnej reakcie, ľahší a preto
sa dobre vdychuje — šľukuje.
Oproti tomu dym z 'Cigár je zása
ditý a ťažší a u väčšiny ľudí
sa bez subjektívnych obtiaží vdy
chovať nedá.
Vo výpočte ďalších a ďalších
argumentov proti tvrdeniu pána
Nicota (ktorému táto rastlina vďa
čí i za meno Nicotiana Tabacum)

by sa dalo ešte veľmi dlho po
kračovať. Zdá sa však, že pán
Nicot je u nás ešte príliš uzná
vanou kapacitou medzi fajčiarmi.
Niekto môže mávnuť rukou a
povedať, že je to každého osobnou
vecou, keď raz niekto fajčí, nikto
ho nemá právo v tom obmedzovať.
Myslím, že nemá pravdu. Fajčenie
nie je záležitosťou jednotlivca, ale
vecou celospoločenskou. Človek je
tvor spoločenský, žije v spoloč
nosti a riadi sa jej ustanoveniami,
rešpektuje jej pravidlá. Prečo ma
jú potom nefajčiari znášať „dob
rodenie“ fajčiarov? Problém pa
sívneho fajčenia je nanajvýš ak
tuálny. Rozsiahly výskum jedno
značne dokázal, že pobyt v zafaj
čenej miesťhosti má tie isté dô
sledky, ako fajčenie samotné! Te
levízni diváci sa mohli prednedáv
nom presvedčiť na'vlastné oči, ako
vyzerá vzduchový filter namonto
vaný na skúšku v jednom z praž
ských Pohostinstiev. Dôkaz nad
slnko jasnejší. A predsa, atmosféra
na väčšine našich schôdzí, konfe
rencií sa skôr podobá krížencovi
cementárne a krematória, než zme
si plynov určenej k dýchaniu.
Nebolo by lepšie vyhradiť pre
fajčiarov osobitné miestnosti a po
čas schôdzí fajčenie jednoducho
zakázať? Je to iste problém hodný
zamyslenia.
V. Bada, LFUK

Miatä ĽnSifí

