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aby sme nezabudli
Jedna a nijako nie bezvýznamná stránka života Univerzity a jej
činnosti, zdá sa, nenašla doteraz na stĺpcoch Našej Univerzity
toľko miesta, pozornosti i záujmu, ako by jej patrilo. Je to štú
dium popri zamestnaní a otázky, ktoré s ním bezprostredne súvi
sia, pričom už teraz chcem konštatovať, že ich je nemálo.
Na väčšine fakúlt Univerzity Komenského popri dennom štúdiu
existuje aj niekoľko foriem štúdia popri zamestnaní, počet tzv.
diaľkovo študujúcich niekedy dokonca prevyšuje počet interných
poslucháčov, u niektorých odborov je štúdium popri zamestnaní
už dnes prevažujúcou formou štúdia vôbec a perspektívne bude
formou jedinou, atď.
Žiada sa zdôrazniť aj to, že študujúci popri zamestnaní majú
tiež svoje vlastné osobitné ,,študentské“ problémy, svojrázne doj
my i poznatky, ktoré chcú spolu s nami riešiť a o ktoré sa chcú
aj na stránkach NU podeliť.
Tieto ako i mnohé ďalšie nespomínané
skutočnosti motivovali
u nás, na Právnickej fakulte UK, zámer, smerujúci k väčšej pro
pagácii štúdia popri zamestnaní na samotnej UK a ku ktorého
realizácii má prispieť i tento článok.

C. Sc. FRANTIŠEK ČERVEŇANSKÝ,
prodekan pre ŠPZ na PF UK_____________
Samotné otázky, o ktorých by sa malo najmä písať sú početné,
rôznorodé, a neočakávam, že sa na všetky ujde. Nazdávam sa,
že akýmsi úvodom by mohla byť najvšeobecnejšia informácia o štú
diu popri zamestnaní na tej ktorej fakulte, s eventuálnym nadho
dením najzákladnejších a najaktuálnejších problémov. Z toho dô
vodu aj uvádzam nasledujúce.
Na Právnickej fakulte UK má študium popri zamestnaní (pred
tým aj oficiálne diaľkové štúdium) pomerne bohatú tradíciu.
Značné percento právnikov pôsobiacich v praxi, získalo právnické
vzdelanie práve v tomto druhu štúdia. Jeho konkrétne formy sa
v priebehu rokov, pochopiteľne, menili a striedali podľa toho, či
šlo o získanie úplného alebo len čiastočného, pre špecifické pot
reby toho-ktorého rezortu prispôsobeného právnického vzdelania.
Za tieto roky získala už fakulta značné skúsenosti, ktoré dnes
úspešne uplatňuje a o ktoré sa radi podelíme s ostatnými fakul
tami.
V súčasnosti považujeme za hlavnú úlohu v štúdiu popri za
mestnaní vyrovnanie jeho úrovne s denným štúdiom, paralelne
so zdokonaľovaním foriem výuky, modernizáciou a zvyšovaním
náročnosti v dennom štúdiu uplatňovať túto tendenciu aj v ŠPZ.
Za druhú základnú úlohu považujeme skorú stabilizáciu základných
foriem ŠPZ a ich učebných plánov. V tomto smere pociťujeme
určité ťažkosti, možno povedať objektívneho rázu, vyplývajúce
v prvom rade z početnosti foriem štúdia popri zamestnaní, koniec
koncov i z veľkého počtu poslucháčov, ktorý takmer dvojnásobne
prevyšuje počet poslucháčov v dennom štúdiu.
V tomto školskom roku existujú v štúdiu popri zamestnaní na
Právnickej fakulte tieto formy:
1. ročníková sústava, ktorá je formou základnou, štúdium trvá
päť rokov. Absolventi získávajú úplné právnické vzdelanie.
2. IV. a V. ročník absolventov Právnickej školy pracujúcich,
ktorí študujú podľa osobitného učebného plánu. Plán zahrňuje
všetky predmety základného plánu, absolventi získavajú taktiež
úplné právnické vzdelanie.
3. IV. ročník absolventov 3-ročného kurzu vybraných práv
nických predmetov náčelníkov Krajskej správy Ministerstva vnút
ra. Títo poslucháči počas dvoch rokov absolvujú konzultácie a
skúšky z tých predmetov, ktoré neboli zaradené do učebného
plánu kurzu a po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky získajú
taktiež úplné vysokoškolské vzdelanie.
Okrem toho fakulta zriadila 3-ročný kurz vybraných právnic
kých predmetov pre vedúcich pracovníkov vysokých škôl a podob
ný kurz pre vedúcich pracovníkov Národných výborov a Krajskej
správy Ministerstva vnútra. Prvý kurz má iba II. ročník, (I. roč
ník nebol v tomto školskom roku už zriadený), druhý kurz má
I. a II. ročník. Oba kurzy majú osobitné učebné plány, prispô
sobené špecifickým potrebám rezortov. Skúšky čo do rozsahu
i náročnosti sú na úrovni skúšok v ostatných formách ŠPZ. Ab
solventi týchto kurzov nezískavajú vysokoškolskú kvalifikáciu.
Táto početnosť foriem, no najmä fakt, že každá z nich má oso
bitný učebný plán je značnou zábranou stabilizácie ŠPZ na fakulte,
najmä z hľadiska učebných plánov. To má pochopiteľne za ná
sledok výskyt celého radu problémov pedagogického, metodického
i organizačného charakteru.
Preto treba uvítať a kvitovať pomoc, ktorú štátnej správe po
skytuje Komisia ROH pre ŠPZ na fakulte i univerzite.
Zvýšenú
pomoc očakávame aj od pripravovanej reorganizácie Ústavu pre
štúdium popri zamestnaní na UK, ktorý má rozšíriť svoju pôsob
nosť na všetky fakulty. Konečne u nás na Právnickej fakulte bol
v tomto zaujme zriadený Metodický kabinet pre štúdium popri
zamestnaní, ktorý už úspešne vyvíja činnosť.
Netreba iste osobitne zdôrazňovať, že všetko úsilie k zvýšeniu
úrovne ŠPZ predpokladá samozrejmú snahu učiteľov a posluchá
čov, bez svedomitého prístupu k štúdiu ktorých, je bezúčelné
každé i sebalepšie opatrenie a iniciatíva.
Chcel by som na záver vysloviť nádej, že ani tento podnet ne
zostane bez ozveny a že v budúcich číslach NU sa budú objavo
vať príspevky smerujúce nielen k informovanosti čitateľov o prob
lémoch štúdia popri zamestnaní, ale aj ich riešeniu.

Družba našej školy s popredný
mi vysokými učilišťami v zahraničí
sa rok čo rok rozrastá. Upevňujú
sa najmä už tradičné a nadväzujú
nové osobné kontakty s popredný
mi predstaviteľmi univerzít.
Po návšteve rektora parížskej
Sorbonny zavítal pred nedávnom
do Bratislavy rektor ďalšej význač
nej európskej vysokej školy
—
univerzity v Gente Jan-Jacques
Bouckaert. S vedúcimi činiteľmi
našej školy sa dohodol na for
mách spolupráce a družby. V naj
bližšom čase sa bude táto spolu
práca realizovať najmä prostredníc
tvom výmeny vzájomných informá
cií o vedeckej práci a ďalších ma
teriálov. Perspektívne sa ráta aj
s výmennými pobytmi učiteľov a
poslucháčov UK.
Rektor gentskej
univerzity si
počas svojej návštevy u nás pre
zrel teoretické ústavy Lekárskej
fakulty v Bratislave a novoposta
vené objekty Vysokej školy poľno
hospodárskej v Nitre. S uznaním
sa vyslovil najmä o úrovni ich
vnútorného vybavenia. Ako výraz
uznania zásluh o rozvoj medziná
rodnej vedeckej spolupráce
odo
vzdal rektor UK prof. dr. Vojtech

Vzácne

_______
50 hal.

CSM k
povstaniu
O pláne akcií UK k oslavám 20.
výročia
Slovenského
národného
povstania sme už v Našej univerzi
te písali. Dnes vás chceme poinfor
movať, ako sa na príprave týchto
akcií podieľa organizácia Českoslo
venského sväzu mládeže.
Vysokoškolský okres v spoluprá
ci so Sláviou UK pripravuje v rám
ci osláv telovýchovné stretnutie.
Zatiaľ sú tri
alternatívy.
Prvá:
stretnutie Univerzita — Technika
0 putovný pohár SNP, venovaný
rektorom UK.
Druhá: stretnutie
Univerzita Komenského — Karlova
Univerzita o putovný pohár SNP.
Tretia:
tohoročné vysokoškolské
športové hry (celoštátne) budú sa
organizovať ako hry z príležitosti
osláv SNP.
Ďalej usporiada ČSM v spolu
práci s. Katedrou slovenského jazy
ka a literatúry a ITVŠ pásmo slova,
hudby a pohybu, zameranú k SNP.
Tématikou SNP sa bude zaoberať
1 výstavka fotografií a dokumentov.

návštevy

Vysokoškolský výbor ČSM v spo
lupráci so Študentskými radami a
Pedagogickou
radou
zorganizuje
teľov univerzity v angličtine, nem- v ittťernátoch besedy s účastníkmi
Filkorn J. J. Bouckaertovi Zle
čine a francúzštine, určené
ako SNP doplnené premietaním filmu
medailu-učiteľa národov J. A.
dar pre indické vysoké učilištia.
alebo
inou
vhodnou
kultúrnou
menského.
Hlavným poslaním stretnutia nW1*
-kň- vložkou.
(EŤ)
dávno vymenovaného rektora uni
verzity v Halle prof. dr. Alfreda
Mädeho s rektorom UK bolo zhod
notenie
obojstranne
užitočnej
Relata refero (hovorím čo som cháči ITVŠ — toľko od podplukov
družby za minulý rok. Spolu s ním
a ďalšími univerzitnými hodnostár*- počul), že za c. k. monarchie bolo níka.
mi prerokovali otázky ďalšej vý podmienkou zaradenia do osobit
— Nezáujem o aktívne športova
meny prednášateľov a vedeckých ných plukov Jeho Výsosti, bytost nie je zarážajúci. Argumentom býva
ných meter sedemdesiatdva. Prie študijná zaneprázdnenosť, nedosta
publikácií.
Ďalším hosťom UK bol v minu berčivosť svetom vládla.
tok cvičebných priestorov, — do
lých dňoch mimoriadny a splno
Gorkého 1.
dáva dr. Munka.
17. apríla začali odvody.
mocnený veľvyslanec Indickej re
Vyšli sme.
Stojíme pred dverami s tabuľkou
publiky v Prahe Mohan Prakash
Bolo krásne, takmer máj. Deň
—
vojenská
odvodová
komisia.
Mathur. Rektorovi Vojtechovi Filako stvorený na prechádzku. Na
Major, plukovník, podplukovník? druhej strane ulice nastupovali do
kornovi odovzdal dar indického
Dvere sa otvorili a bol to pplk. električky kolegovia z Horského
prezidenta dr. Radhakrišnana
—
kolekciu jeho filozofických
diel, Remenár.
parku. Šesťdesiat halierov za ešte
v ktorých sú obsiahnuté základy
Sme v kreslách a v rozpakoch viac nezdatnosti.
starého i súčasného indického my viac než on a druhá povolaná oso
Košťálová—Petrovská
slenia. V rozhovore vyslovil indic ba dr. Munka.
Jeden
optimista,
druhý
menej.
ký veľvyslanec potešenie nad roz
Predbežné výsledky,
uzávery,
vojom indicko-československej kul
V KIJEVE ZAHÁJILI nakrúcanie
túrnej spolupráce. Rektor" UK odo konštatovania.
celovečerného dokumentárneho fil
— Odvodové komisie zistili, že mu o režisérovi a
vzdal vzácnemu hosťovi diela učispisovateľovi
manuálne pracujúci odvedenci sú Alexandrovi Dovženkovi
(1694—
oveľa fyzicky zdatnejší ako vyso 1956). Film uvedú tento rok pri
koškoláci. Výnimku tvoria poslu príležitosti jeho 70. narodenín.

Prieberčivosť svetom vládla
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CO SA ROBÍ NA VÝCHODE
FF UK je bezpochyby centrom
filozofickej výuky na Slovensku.
Nie je však jedinou. Už piaty rok
pôsobí na východe Slovenska Filo
zofická fakulta UPJŠ. Nadväzuje na
duchovné tradície klasického škol
stva, sídlom ktorého Prešov bol
v stredoveku. Rozsahom i skúse
nosťami síce za Bratislavou zaostá
va, no dosahom svojéj pôsobnosti
nechce zostať lokálnou.
Prešovskí filozofi sú na verej
nosti známi predovšetkým
ako
permanentní držitelia zástavy SÜV
ČSM za letnú aktivitu, A skutočne,
fakultná organizácia sväzákov je
u nich čulá. Dokázala zostaviť út
var, o ktorý sa márne snažia na
tunajšej FF. Divadielko poézie. Od
vzniku nacvičilo a vystúpilo so šie
stimi pásmami — posledne s Mihálikovými Tŕpkami. Ich recitácie
s hudobnými medzihrami sa upria
mili ponajviac na vážnu, medita
tívnu lyriku.
Divadielko vedú a
vystupujú v ňom rutinovaní reci
tátori, s vavrínmi z Kubína i Pro
stějova.
Aj školský
časopis
Prešovský
vysokoškolák,
ktorý
vydávajú
spolu s Pedagogickým inštitútom,
je na úrovni a znesie porovnanie
s časopismi bratislavských fakúlt.
Tlačia ho ofsetom na dvadsiatich
stranách s nákladom 1G00 výtlač
kov. Keďže je mesačníkom, infor
mačná funkcia v ňom ustupuje do
pozadia. Preto sa v ňom publikujú
okrem aktuálnych článkov hlavne
literárne a vedecké práce poslu
cháčov i pedagógov. So slovesnými
materiálmi
harmonizujú výtvarné
príspevky, robené väčšinou techni
kou grafiky, i umelecké fotografie.
Spomenutie si zaslúži nedávna dis
kusia o dogmatizme s celoškolskou
účasťou. Novinám úspešne sekun
duje fakultná nástenka Elán, roz
hlasové relácie i študentské ve
čierky — všetko s literárnym za
meraním.
úmerné študijným podmienkam

tentoraz v tom dobrom zmysle.
Priemer známok posledne nepresia
hol 2,0, hoci napríklad vysokoškol
ské skriptá možno kúpiť len z ne
predaných zvyškov z Bratislavy a
teda s časovým oneskorením. Po
dobným problémom sú posluchárne,
ktoré nie sú všetky v jednej bu
dove, ale na troch rôznych mies
tach. Čiastočnú
úľavu priniesla
novopostavená ústredná budova fa
kulty, no aj tá sa delí o domov
ské právo s redakciami ukrajin
ských časopisov a inými masovými
organizáciami. Zato treba vypichnúť
prístup študentov
ku
kvalitnej
študijnej literatúre i historickým
prameňom, uloženým v niekoľkých
prešovských knižniciach. Lektori na
škole sa za päť rokov vypracovali
z neskúsených, ale
ambicióznych
pedagógov na vedecké
osobnosti
celoslovenského formátu, akými sú
dqc. Petrus, doc. Halečka, Tobik a
i. Zdravú ctižiadosť majú aj sa
motní študenti, čo badať na práci
ich vedeckých krúžkov. Na posled
nej prehliadke študentských vedec
kých prác v Olomouci obsadili Pre
šovčania tri druhé a dve tretie
miesta. Vcelku boli druhí za Pra
žanmi, čiže na Slovensku najlepší.
Študijné kombinácie na FF UPJŠ
sú filologické (okrem filozofie a
dejepisu) a s učiteľským určením.
Perspektívne sa ráta s pribúda
ním ďalších študijných disciplín.
Už v budúcom študijnom roku pri
budne niekoľko nových odvetví —
osveta, angličtina a i., ktoré znovu
podvýšia závažnosť ústavu. Podľa
názoru študentov by sa žiadala aj
väčšia spolupráca s Bratislavou.

BLESKOVÉ
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Sto miliónov
študentom

Po vyhodnotení uplynulého finančného roka sa na dekanstvách našich fakúlt a na riaditeľstvách internátov začal pri
pravovať nový finančný rok. Návrh na nový rozpočet predlo
žili na schválenie Ministerstvu školstva a kultúry. V polovici
marca bol rozpočet schválený. Na hospodárskom oddelení sme
sa spýtali s. G. Benčiča, ako rozdelia pridelené prostriedky.
• Akou sumou bude UK dis
• Koľko korún je určených
ponovať tento rok?
do mzdového fondu?

— Tento rok bude mať UK
k dispozícii asi 100 miliónov
Kčs. V súvislosti s prekonáva
ním nedostatkov v národnom
hospodárstve niektoré položky
nášho návrhu rozpočtu škrtli.
Najviac to postihlo položky na
cestovné a materiálne výdavky.

Do tohto fondu je určených
do 40 miliónov korún, ktoré
idú na mzdy učiteľských a neučiteľských pracovníkov vrá
tane študentských jedální a
internátov. Na vecné výdavky

r,S

ktoré sú štipendiá študentov a
vedeckých ašpirantov, cestov
né, odmeny za prácu, sa pa
mätá celkove sumou 13 mih ko
rún.

• Ale okrem výdavkov m
výuku a internáty je iste tre
ba dosť peňazí na udržiavanie
budov univerzity?
— Podľa štruktúry štátneho
rozpočtu UK sa vydá na inves
tičné práce viac ako 4 mih ko-

• Ako boli prostriedky roz
» nmctonio
ne 14g
ng
.
delené podľa rozpočtových od hradí nemocenské poistenie za
mestnancom
a
študentom
na
zariadenia
3
mih
200
tisíc
ko
vetví?

— Na výuku pripadá 70 mi šej Univerzity. Na osobné vý rún. Na generálne opravy mi
liónov, na štipendiá študentov davky, mimo mzdových fondov, lión 137 tisíc korún.
a vedeckých ašpirantov 11 mih,
Krátenie rozpočtu nám trochu skomplikovalo hospodárski
na vedecký výskum 5 mih, na
situáciu univerzity. Sú predpoklady, že pri správnom hospo
internáty vrátane príplatkov na
dárení, keď sa uprednostnia naliehavé požiadavky pred tými
stravovanie študentov 13 mih
ktoré znesú odklad, pridelené prostriedky Univerzite Komen
Kčs.
ského vystačia.
Zhováral sa: Ján Sile
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HELMUT LESSING — predstavil
sa a ja som sa žartom opýtal: Prí
buzný Gottholda Ephraima Lessinqa? S vážnou tvárou odpovedal:
Áno, bol to blízky príbuzný môjho
starého otca. To bol úvod rozho
voru, trocha
prekvapivý,
ktorý
som, pochopiteľne v tomto smere
ďalej nerozvíjal z dvoch príčin:
nevyznám sa v rodokmeni Lessingovcov a nechcel som sa blamo
vať. To po prvé. A po druhé —
Helmut Lessing má iné interes-y a
je tu z iných príčin.
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Pár otázok západonemeckym ■ ■ „
6484

iba pacifizmus bez aktívneho boja
je málo, bez videnia súvislostí

• Ozaj, aké sú tie dojmy?

1 Vľ2blľÍ°';!"ímJ™'
Rozišli sme
sa so |A
sociálnou demo
~
IA
Ä "
kraciou i pre názorové rozdiely na
kapitalistickú hospodársku politiku

otľorenoasťoľmskusiimnajmäkJdchybách dogmatickej, stalinskej minu
losti a v hľadaní nových východísk
a ciest ; záruk proti návratom. My

"3S rSrhísi SUtrVdSr
'X:
Položili sme si taký optimálny cieľ:

a bol u nás ako vedúci derhnm ľíaíl ŕľu
saťčlennej delegácie tohto západo- nJ0&P zákonoch ^
sú vážnemeckého
študentského
sväzu, ^
^
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Na porade funkcionárov
Jedny dvere a dva štítky. Na tické štúdium poslucháčov. Dokohornom —r------nápadne: ----------Katedra telesnej„ nalejšia
príprava by
sa -poskytla
----------...
- _I
„
XT o
- —' ‘
výchovy
pri• Právnickejí fakulte.
Na znížením počtu hodín,- -najmä
počtu
dolnom menej nápadne:
Vysoko- seminárov v týždni.
Vysoko
školský výbor ČSM. Máme šťastie,
Ďalšie pripomienky: Pre vojakov
za dverami práve zasadajú tí dru- urobiť čo najdlhšie sústredenie na
hí — sväzáci. Schôdza je krátka, začiatku roku, čím by sa zmenšil
ale o to zaujímavejšia. Hovorí sa počet hodín v semestroch. Zlepšiť
o prestavbe štúdia.
ubytovacie podmienky. Niet ani štuProHcoHa vv'
nHh pcRfpnt dijných priestorov. Pri prijímaní do

Právnickej fakultv s Ján Ikovran •
r°eníka
ťravmcKej laKuíty s. jan bKovran skúšk

sa práve vrátil zo zasadnutia Vy
sokoškolskej rady ÚV ČSM, kde sa
tiež riešil tento problém.
— Výrobná
prax
nesplňovala
svoj účel, — hovorí — teraz je
ťažisko na letných brigádach. Sa
mozrejme, sme za odbornú prax,
ale nechceme, aby sa opakovala
situácia, keď poslucháči dva týž
dne upravovali bývalý cintorín.
—Pri skúškach treba zaviesť
volné termíny, aby každý poslucháč
mohol ísť čo najlepšiepripravený
a nie ako je to teraz,že bez
ohladu na individualitu jednotlivých
študentov musí prísť na skúšku na
jeden termín celý ročník, — dodá
va s. Štefek, člen výboru a odb.
as. z Farmaceutickej fakulty.
Požiadavky študentov čiastočne
zhrňuje Štefka Jágerská z FF: —
Je treba zvýšiť úroveň prednášok
a seminárov. Prirodzene, každý od
bor má špecifické podmienky a
možnosti, v rámci ktorých môže
toto uskutočniť. Ide
o
odbornú
úroveň vyučujúcich na jednej strane a na druhej ’strane o systema-

dôkladné

stavbe štúdia, na základe ktorých
vypracuje
VV súhrnnú
zprávu.
A
v_
_ v
_
1'
už sa rokuje
o dalších bodoch programu.
Opäť
diskusia, _pripomienky,
_
_
_
návrhy.
Tíško zatvárame dvere s dvoma
štítkami. Blíži sa koniec semestra,
Vysokoškolský okres už začal pracovať naplno a už nebude potrebný koordinátor práce FV ČSM akým

seminár
""
tému, ktorú si možno ----ešte hovo-

,ľ^i: p-»«.«Ut«r,k.A«.r,k»m ä>5s&*."ÄSS5*Ä
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kedy v niektorých skupinách pre zorovom
vývoji, pochopiteľne, ďa
legraficky začali:
javujú. To všetko, pravdaže, prináša nám ťažkosti — existenčné a
finančné predovšetkým. Ale aj tak
sme
^niverzjťách
najsilnejšou
organizáciou, máme za sebou velku
prácu vo vysokoškolskej politike a
prebojúvaní jej reforiem,
- Ako
-•
#
došlo k vašej ceste k nám
a ako ju chcete využiť?
Niektorí príslušníci SDS boli viaso skupinou Falken v Prahe Na rozdiel od iných študentských tu nadviazali kontakty
^ a prijali

# Čo je cieľom vašej návštevy
ČSSR?
Informovať sa bezprostredne o žiyo^g, problémoch a výchove navySokých _______
školách u„ vás,
nadviazať
__ _ _________
kontakty, vymeniť si názory, diskutovati so študentmi
Q hiavni,mi Hor
• Je.
su
.y
__
mi SDS a vôbec aký je vlastne
charakter vašej organizácie?

lej ako v NSR — veď u nás takmer njet socialistických profesorov
politikov. Aj Univerzita Komens^ého by nám tu mohla napríklad
v príprave seminára — veľa pomôcť. Vaše vysoké školy sú ďalej
ako naše, v organizácii, možnos
tiach, podpore i podmienkach štu
dentov v príprave do života. Štu‘‘ujú u vás všetky vrstvy nie iba
Privilegovane, ako u nas, kde z ro1^ Tmň
kých školách napríklad iba
okolo

prijímacie je Vysokoškolský výbor ČSM. A
tak bude y septembri na dverách organizaci! v Nemeckej spolkovej pozvanie UV CSM k vam. Zial, ma- 5'v

republike niet politickej strany, li sme tentoraz málo času na inPo tejto diskusii prijíma VV ČSM‘ č. 312 už len jeden štítok.
ktorá by naše ciele podporovala a tenzívnejšie, hlboké diskusie s česuznesenie, aby jednotlivé fakultné
koslovenskými študentmi - bolo to
E. Ťapajová ich i mocensky presadzovala.
výbory vypracovali zprávy o preí V-»
«“V
r-w
W> r\ V» í ✓ \
T'N 1*1 P O
Q
sme sa totiž rozišli so sociálnou iba
prvé^ r-mzoznámenie.
Dúfame predemokraciou, sme proti remilitari- to v ďalší rozvoj kontaktov. Doma
zácii NSR, za mierovú koexistenciu, budeme o našich dojmoch informopodporujeme odzbrojovacie návrhy vať verejnosť v tlači (v dvoch po--------" - bojujeme
----- predných denníkoch), i v tlači a
Ranackého a ^----Gomulku,
v odzbrojovacom hnutí i ako účast- časopisoch študentských. A, samo
zrejme, na schôdzach a diskusiách
Kvapky dažďa a tabuľka: I. štát- lej scény, Divadielka poézie a v po- níciVeľkonočných mierových po
doma.
ny študentský domov, Suvorovova slednom čase i Divadla P. O. Hviez- chodov, lebo smepresvedčení, že
ig/g.
doslava a Novej scény neustáva
Hneď na začiatku smola — pred- ani v skúšobnom období. Mesačná
se(jníčka Študentskej rady
Erika bilancia — vstupenky v hodnote
šperková sa učí na štátnicu nie- 5000 až 8000 Kčs.
kde v~ knižniciľ
Študentská rada robí pravidelne
V snahe zlepšiť stav náboru na
Pre informáciu zložiek uvádzame
Šťastie v nešťastí — ERIKA RO- ,
,
^
X7 . .
MANOVÁ, jej kolegyňa, a čo je k tf °
poriadku. V letnom se- predplatné
nášho časopisu
ako tabuľku plánovaných stavov pred—
.
i jeho distrubúcie na školský rok platiteľov (u zamestnancov) na
hlavné, tiež funkcionárka ŠR sa ™e;St" .Kľ.fľ.L"3
".fiľ.
nej zabudnutých salok a tanierov, 1964/1955
administrácia časopisu školský rok 1964/1965:
učí na izbe.
ale ešte stále musia súdružky upra- oboznamuje týmto čitateľov o sys- Farmaceutická fakulta
150
Kvapky dažďa, zajtrajšia štátni
‘»vačky 1z1?f.ať do k>*chyne riad téme náboru predplatného a dis- Filozofická fakulta
190
ca, sekunda chytá za nožičky“^J
ktorý * polozili anonymne ruky do tribúcie na uvedené obdobie.
340
Lekárska fakulta kliniky
kundu.
umyvárok alebo na chodby. I to U zamestnancov sa:
250
Prírodovedecká fakulta
— Len tri minúty ... tri minúty
je prejav kultúry!
Inkaso
predplatného
bude Rektorát UK
o „Suvoráku“. . .
Mladosť a móda. Začiatkom letuskutočňovať na jednotlivých zlož- ITVŠ
— 900 študentiek cíti smäd po
kách UK cez pracovníka kultúrno- Právnická fakulta
kultúre. Záujem o zľavnené vstu- ného semestra bola jedáleň ešte
výchovnej komisie ROH a tento ŠD — SNP
penky do Národného divadla, Ma- v neskorých večerných hodinách
plná dievčat. ŠR v spolupráci s obcez úsekových dôverníkov. ŠD na Suvorovovej ul.
chodným domom Dunaj zorganizoTermín náboru na školský ŠD na Švédske domky
vala malú, ale úspešnú Módnu pre- rok 1964/1965 treba u zamestnan- Botanická záhrada UK
hliadku. O potlesk nebola núdza, cov ukončiť do konca mája 1964.
1150
A šport? V zime chodievalo niea) ROH príslušnej zložky rozpíše
Sme začiatočníci nielen
v štú- ročníkového
výboru
dá pozerať koľko dievčat
hrávať volejbal do nahlásený plán náboru
čitateľov
Nábora inkaso predplatného
u
diu, ale i v prácia organizovaní nielen
príjemne, ale
i spokojne, telocvične v Internáte Mirka Neš- podľa pracovísk a určí pracovníkaposlucháčov sa
uskutočňuje prizápoďujatí
ČSM na vysokej
škole. Veď koľkopodujatí sa zorganizopora. Keď bude teplejšie, chcú z kultúrno-výchovnej komisie ROH pise na budúci školský rok.
na zorganizovanie náboru a inkasa
veď- -len nedávno,
nie je -------—r
tomu ani --ai0> nemyslím spoločne, ale po chodiť s loptou na Lido.
„
-....„.-„x-u
r’
..
*
^
predplatného. ROH zahlási
meno
rok, čo sme prišli na Lekársku krúžkoch a skupinách. I v športe
Kvapky
dazda,
900
študentiek
foho^0
pracovrtíka
administrácii
fakultu. Prišli, zapísali sa a začali to bolo dobré. Prebehol pingpongo- pod jednou strechou, tri minutý
Ny.«
r
študovať. Prvé krôčky sme mali vý turnaj, zúčastnili sme sa futba
. ,
b) Úsekoví dôverníci odovzdajú
ozaj také bojazlivé, spočiatku sme lového, volejbalového i basketba prešli...
Elena Tapajova jnkaso predplatného za svoj úsek
sa snažili chodiť všade, na pred lového turnaja v rámci
fakulty.
pracovníkovi
kultúrno-výchovnej
nášky i cvičenia. Ten prvý, zimný Potom hrali chlapci niekoľko fut
komisie zodpovednému za nábor.
semester, to bolo len také oťuka balových
zápasov:
bývajúci
na
c)
Pracovník
jodovedný za ná
nie sa, spoznanie tvári. Išlo nám to Švédskych domkoch s mešťanmi
bor poukáže predplatné zloženkou
celkom dobre. Prekonali sme prvú (Švédy—Mesto
2:2)
a
dvakrát
na účet ,,NU“ a dojedná s admi
skúšku a ani nevieme ako a sto- Švédy—Žižkováci 2:5, 1:2. A tenistráciou distribúciu. Hlavne zaistí
jíme už pred druhými.
raz je v programe odohrať ročnídistribúciu na svojej zložke a to
Äno, to je po stránke jednej, kový turnaj medzi krúžkami (viac
cez podateľňu zložky jednotlivým
—í*! trochu
4.—u., i o~ krúžkov spolu utvorí jedenástku)
Chcem sa však zmieniť
úsekovým dôverníkom a títo pred
stránke
druhej. O mimoškolskej o Víťaza ročníka.
platiteľom — činiteľom.
práci a o práci ČSM. Na začiatku
Možno každý čakal najviac na
Administrácia „NU“ poznamená
bola plenárka, zvolili sme výbor — ročníkovú zábavu. Bola i tá a mož
va, že nábor, inkaso, distribúcia
nepoznali sme sa navzájom a ani no povedať celkom dobre organi
u zamestnancov bude v podstate
členov výboru. Čas bežal veľmi zovaná i keď nie v tom najlepšom
V rámci akme Po stopách SNP prebiehať ako vlani kedže nebolo
rýchle, týždne semestra sa počítali termíne. V dvojhodinovom progra-

TRI MINUTÝ Y DAŽDI

Ako v nábore NU

Som spokojný

t DOslucháčov Z hľadiska
P°sl
■„ if.7di"‘
'?a.
sociálneho zloženia
je
štúdium stá'e Privilé9ium- Ale' t0 Íe už iná
*

Veríme, že budeme mať mož
nosť ešte o nej hovoriť. Lenže
či tieto možnosti vieme vždy
aktívne, seriózne a s hĺbkou
znalostí a zápalu využívať tak,
ako nám to ukazujú neraz ná
vštevy kolegov spoza hraníc?
(jv)

Viete, že...
• vysokoškolský výbor ČSM sa
podrobne zaoberal otázkou príprav
osláv 20. výročia SNP a navrhuje
pri tejto príležitosti pozvať 8 zahraničných
študentov, s ktorými
bv sa uskutočnili na jednotlivých
fakultách besedy. Do úvahy pri
chádzajú štáty: Bulharsko, Juho
slávia, Francúzsko, Poľsko, poťažne
Taliansko. Z každého štátu by boli
pozvaní dvaja delegáti.
• VV ČSM pridelil na jednotlivé
fakulty 10 prihlášok o autostop.
• študenti, ale hlavne
športoví
referenti na fakultách asi zaspali,
lebo nevyužívajú zlepšenú situáciu
v športových oddieloch Slávie a
nejavia o prácu v oddieloch veľký
záujem.
E. Ť.

Právnici okolo
SLOVENSKA

vedat, ze to bola prvá akcia, i ked
čiastočná, nášho ročníka. A ako
sme sa dozvedeli na začiatku let
ného semestra, kedy sme mali dru
hú plenárku, pribudla k nej ešte
jedna — šachový turnaj. Bola zi
ma, pre športovanie nebolo miesta
a ani čas — veď sa blížila prvá
skúška. K činnosti ročníkového vý
boru ČSM treba
pridať výmenu
preukazov a zadeľovanie na skúš
ku.
Radikálny obrat k lepšiemu na
stal teraz, na začiatku letného se
mestra. Bola plenárka. Zhodnotila
prácu za uplynulé obdobie, vytý
čila plán a uložila úlohy. A tak
je to správne. Práca ide. Darí sa
novým členom výboru, ktorí boli
dodatočne zvolení.
Neviem, čím
je to, ale teraz sa už na prácu

beatovej skupiny TIENE. I keď celkove môžeme
byť s programom
i zábavou spokojní, predsa
nás
mrzí, že sa tancovalo len vyše
troch hodín.
Teraz pripravuje ročníkový výbor
ČSM tematickú plenárku o diele
a práci so spisovateľkou J. Blažkovou. Organizovanie besedy prebieha dobre, vedia o tom už všetci
a myslím, že,i jej priebeh bude
dobrý.
Záverom len toľko: I keď
sa
spočiatku zdalo, že práca viazne,

sku

j

j

Na základe toho, že mnohí poslucháči lepšie poznajú Čechy (viaceré zájazdy boli zamerané na poznanie práve tejto časti republiky)
a mnohé miesta Slovenska ostávajú
pre nich neznámou, vypracovali trasu: Bratislava — Trenčín — Žilina
— Vysoké Tatry — Prešov — Košice — Rožňava — Dobšiná —Banská Bystrica a opäť Bratislava.
n
^
,
Počas trojdňového zájazdu sa
dejiskom
nr^H^0d«aVPlrn^hi:larn+L
Slovenského národného povstania,
k rinhrAmn
kf,« navštívili miesta najznámejších bok dobrému. Je za nami
uz kus ^oy ako
. pamatník obetiam zver^0^a,neP
ktorou ^njozerne skosti fašizmu y Kremničke. Zábyť my i Fakultný výbor ČSM pri
lu sa zúčastnilo 50 poslucháčov.
LFUK spokojní.
,
.
Jozef FUŠKA
Viera Kuchárová

V

Vysielač Horský park
Internát Slovenského národného povstania v Horskom
parku sa hrdí nad ostatnými vysokoškolskými internátmi
jedným primátom — pravidelným vysielaním vlastného rozhlasového štúdia. Už z tohto
hľadiska je práca rozhlasových
nadšencov v Horskom parku
prinajmenšom prínosom. Ešte
vypuklejšie, než záujem vystupuje do popredia samotná
kvalita ich vysielania.
V tejto súvislosti som položil vedúcemu rozhlasového

študentov. Títo sú však podľa relácii z príslušných ternatických oblastí. Slúži nám i cieľavedomá organizácia práce,

distribuovanie na svojej zložke horeuvedeným spôsobom.

Krivá
bežkyňa
Na chodbe novej budovy Lekár
skej fakulty stál pútač ČSČK. Boli
na ňom dvaja bežci atletickej postavy a pokrivená bežkyňa, ktorá
je až celkom vzadu. Muži znázorňujú Martin a Košice, žena ČSCK
na lekárskej fakulte v Bratislave.
pntač volá na členskú schôdzu.
Napriek tomu, že každý riadny
vysokoškolák sa dnes cíti „odsudzený“ a nepracuje ani len v ČSM,
nieto ešte v Červenom kríži, roz
hodol som sa na ňu ísť. Schôdza
bola večer, 22. apríla v Malej po
sluchárni a počet členov na nej

Nie je svadba ako svadba — ale táto študentská stála určite
za to. V minulých dňoch usporiadali filozofi veľkolepý obrad
Na plenárnych mesačných schô- V súvislosti s koncertmi vážnej ^pC
^merny T_prvé,mu slovu ^jt0
lúčiacemu sa ženáčovi z ich radov. Nechýbali historické kosHovorilo sa o neuteše
dzach členov krúžku a na týž- hudby vysielame i profily veľ- miestnosti.
tými, prejavy, hudba. A ako vás presvedčia aj naše zábery,
nej činnosti ČSČK na fakulte a že
denných poradách vedúcich kých hudobných umelcov. So budúci lekári majú čo pomôcť tej nechýbal ani starodávny koč ťahaný dvomi bielymi koníkmi.
jednotlivých skupín prípravu- záujmom sa stretá i štvrtková to organizácii. A teda, ako to už Taxík je síce modernejší, ale niet nad romantiku, a tej bolo
jeme program vysielaní a ma- relácia Očami mladých a re- vždy v takomto prípade býva, dali počas celého svadobného obradu dosť.
Foto: R. Kedro
teriálne i personálne ho za- portážne pásmo Život okolo si kolektívne záväzky. Rozvrhli ich
celkom demokraticky. Úlohy
sa
bezpečujeme.
nás. Prirodzene, k tomu sa dru zvyšujú
s počtom ročníkov, hoci
• V akých technických pod- žia príležitostné relácie a pra v praxi to
býva naopak.
mienkach pracujete?
videlné internátne zpravodajŠtudentov
I. ročníka organizáAlfou i omegou našej práce stvo.
.
cia oboznámi s predlekárskou poje dobrá vysielacia aparatúra.
Nakomec otazka trochu mocou, študenti II. a III. ročníka
Primerane využívame i vlastné sociologická: s akým ohlasom získajú kvalifikáciu inštruktorov
magnetofóny. V štúdiových dis- prijímajú študenti vaše relá- pre školenia ČSČK prvých cyklov
kotétcach máme vyše 1200 plat- cie?
a študenti IV. a V. ročníka funkní. Ustavične však přikupujeŤažko
ti zodpovedať.Studeňcíu
zdravotníkov v pionierskych

niekoľko Moľázok.Vi Zahorak°V1 ^hraničnej Tdomácej ^udob• Marián, ty vedieš prácu nej produkcie. K týmto cieľom
rozhlasového krúžku už tretí nám uvoľňuje Studentská rada
rok. Čo môžeš povedať celkove mesačne asi 500 korún.
o jej tohoročnej koncepcii?
V krúžku stabilne pracuje 23

f

čosľ "amoŽrejmé™^
Ta t^ho^určľľ TTaMoTTntTntTe
tým dobrovoľnú prácu svojich dvoch členov za aktivistov na výkolegov. Preto je uznanie ta- pomoc pri zabezpečovaní hygienickou zriedkavosťou. Nejde však kých zariadení,
• A proporcionálne zastúpe- o to. I kritické pripomienky
Pravdaže, nemožno už dnes plenie jednotlivých relácií?
k práci rozhlasu, pokiaľ
budú sať, že keď si podali tieto záväzky,
Najviac času venujeme vy- vedené adresnou snahou po- je
všetko v poriadku. Ale zdá
sielaniu tanečnej a zábavnej môcť, príjememe radi.
ia,^íe
to P1®!1 reálny, a činnosť
ČSČK sa na Lekárskej
fakulte
hudby. Najmä v koncerte na
predsa len rozhýbe.
želanie a v Panoráme šlágrov.
Intervievvoval L. Hagara
J. Benka

V poslednom čase stalo sa
pre fakulty vecou cti mať svo
je vlastné divadielko poezie.
Preto sa objavilo viacero tých
to avantgardných celkov. Prav
da, s odlišným -zameraním
i kvalitou, y súča'smosti je
v kurze Divadielko poézie pri
PaFUK, ktoré sa dostalo do
popredia niekoľkými vskutku
objavnými inscenáciami. O je
ho práci hovorí aj tento roz
hovor s Jiřím Netečným, vedú
cim divadielka.
— Čo považujete za svoj naj
väčší úspech a neúspech?
— Naším najväčším úspe
chom bolo pásmo poézie Mrožka a Morgensterna: Karol.
S ním sme sa dostali až do
Wolkrovho Prostějova, kde nám
zaňho udelili Cenu za objavnú
inscenáciu. Bolo to v roku 1963.
Vtedy sme boli vôbec
prví
v Bratislave, ktorí sme prebojúvali Mrožka s jeho absurd
nou satirou. A spomenuté
predstavenie bolo aj naším do
teraz najnáročnejším predsta
vením. Hneď po premiére sa
o ňom mnoho hovorilo, len
v Bratislave nás akosi neuzná-

Úífefné
divadielko
vali ani za hodňých spome
nutia. O neúspechoch v našej
práci sa doteraz nedá hovoriť.

— Mohli by ste načrtnúť
stručné dejiny Divadielka?
— Začiatok bol celkom ne
záväzný. Pred štyrmi ťokrhi sa
zišla skupina ľudh So záujmom
o poéziu. Prvé predstavenie
sme mali pred obecenstvom
výlučne z našej fakulty. Pred
cudzím publikom sme vystú
pili až s našou treťou inscená
ciou — pásmom černošskej po

ézie Langstona Hughesa. Vtedy
sme skončili druhí v krajskom
kole STM. Doteraz sme uviedli
šesť programov. Stále väčší Ča
sový odstup medzi nimi súvisí
s rastúcou náročnosťou predlo
hy. Za mnohé úspechy v mno
hom vďačíme Stálej divadelnej
ochotníckej scéne y Bratislave.
Táto nás všestranne podporuje
a na jej scéne pravidelne vy
stupujeme.
— Akú koncepciu má Vaše
Divadielko?
— Tématiku si berieme len
zo súčasnosti, hlavne typické
reakcie na náladu doby. Sna
žíme sa o triezvosť podania.
Hudbu používame na dokres
lenie atmosféry.
— Ktorých autorov upred
nostnujeter
nostňujete?
— Z našich sú to súčasní —

Hanzlík, Šotola, Válek, Feldek,
Stacho. Podobne aj svetoví —
Mrožek, Morgenstern, Ferling
hetti, Corso. Ako dramaturg
s nami spolupracuje známy Mi
lan Uhde.

— Vaše perspektívy do bu
dúcnosti?
— Konečne uviesť vlastný
textapeal. 23. apríla bola pre
miéra nášho najnovšieho pás
ma poézie amerických beatnikov Ferlinghettiho a Corsa
s názvom Vrženo na břeh. Tiež
si hľadáme nástupcov, pretože
tento rok dokončia štúdium
mnohí základní členovia Diva
dielka.

— Nakoniec niečo bez otáz
ky?
— Aby sa nám vydarili všet
ky daisie
ďalšie premiéry.
Zhováral sa I. Kučma

PÄŤ TEXTAPEALOV

rai?avaN*ve snetKacn zemana i
V Prahe vystavuje Ivan Pojič

ZASLÚŽI SI LENINOVU CENU?
V SSSR stále širšie okruhy
čitateľov diskutujú o literárnych a
umeleckých dielach
navrhnutých
na Leninovu cenu. Mnoho listov
dostala redakcia moskovskej Prav
dy o poviedke A. Solženicyna „Je
den deň Ivana Denisoviča“. To bo
lo ešte predtým, ako boli Leninove
ceny rozdelené.
Niektoré listy hodnotia Solže
nicyna len kladne a schvaľujú ná
vrh, aby autor dostal Leninovu ce
nu. Iní ho hodnotia celkom opač
ne. Pri čítaní oboch druhov listov
vidíme Jednostrannosť
pohľadov
na rozoberané dielo.
Autori ta
kýchto listov sa v polemickom zá
pale nesnažia zachovať objektivitu.
Objektívny čitateľov názor vy
jadruje tretia, najpočetnejšia sku
pina listov. Ich autori píšu o ces
tách vývoja sovietskej literatúry,
rozoberajú dielo objektívne a ur
čujú jeho miesto
v literárnom
dianí.
Poukazujú aj na podstatné ne
dostatky diela; majú záujem na
zvyšovaní
ideovej i
umeleckej
úrovne literatúry. Všetci dochá
dzajú k názoru,
že poviedka A.
Solženicyna si zaslúži veľké uzna
nie, ale nie je možné ju zaradiť
medzi vynikajúce diela, ktoré by
mohli byť odmenené Leninovou ce
nou. Takéto listy začali prichádzať
najmä vtedy, keď sa objavili v
sovietskej tlači recenzie a články,
ktoré Solženicyna prehnané chvá
lili a zdôrazňovali, že si zaslúži
najvyššiu odmenu. Cenné vlast

nosti poviedky sú zrejmé a je ich
mnoho, ale vcelku poviedka ne
patrí medzi diela, z ktorých by
si mala brať príklad celá sovietska
literatúra — listy čitateľov doka
zujú, ako si ľudia uvedomujú
zodpovednosť za udelenie Lenino
vej ceny.
Vážny nedostatok poviedky vidia
niektorí v zjednodušenom prístu
pe k zobrazovaniu charakteru so
vietskeho človeka a jeho duchov
ného sveta. Tento charakter, ako
komentuje, Pravda, sa za ťažkých
podmienok, ktoré zobrazuje autor,
prejavoval v skutočnosti omnoho
silnejšie, než je to opísané v tom
to diele.
Takmer všetky listy kritizujú
jazyk poviedky. Čitatelia vytýkajú
autorovi, že porušil najlepšie tra
dície s ruského literárneho jazyka,
že zabúda na jeho estetickú a vý
chovnú úlohu.
Dnes sú už Leninove ceny za
rok 1964 rozdané.
Šesť z nich
udelili kultúrnym pracovníkom —
ukrajinskému spisovateľovi Olesovi
Hončarovi,
novinárovi
Vasilijovi
Peskovovi, umelcovi
Alexandrovi
Dejnekovi, baleríne Maji Pliseckej,
violončelistovi Mstislavovi Rostropovičovi a hercovi Nikolajovi Čerkasovovi.
Diskusia
okolo
Solženicynovej
poviedky ukázala, s akým záujmom
o vývoj literatúry a o prácu spi
sovateľov pristupujú sovietski ľu
dia k diskusii o dielach navrhnu
tých na Leninovu cenu.
- r -

ne, Repka je technik a tretí...
sedí na internátnej posteli a
píše. Tentokrát nie poéziu. Slo
víčka z dalšej španielskej lek
cie.

Vytvoriť ovzdušie úprimnosti,
nepredstierania, očariť jedno
duchosťou prirodzeného preja
vu, nesmierne zainteresovať di
váka, to sú hádam tie najzákladnepšie vlastnosti textapealov
vôbec. Divákovi je iste príjem
né, ak nielen číta našich pro
zaikov, či básnikov v časopi
soch, ale má možnosť ich osob
ne poznať, v bezprostrednom
styku s nimi overuje si ich ná
zory, ak ho uchvacujú ako živí
ľudia všetkým tým, čo im je
vlastné. Ak počuje všetko to,
čo napísali, od samotných au
torov, ak sa mu dokonca ukážu
ako živí ľudia rozprávajúci o
tom s čím sa on denne stretá
— vtedy takéto stretnutie di
váka uspokojuje, spĺňa jeho
očakávania.
V Bratislave sa konalo už 5
textapelov v Divadielku poézie
— hovoriť o tradícii bolo by
teda ešte predčasné. Jedno je
však už nesporné: nedeľné
textapealy si získali publikum
(jeho počty sa rozširujú až
tak nebezpečne, že priestory
Divadielka poézie sú už prima
lé). Získali si i účinkujúcich
mladých autorov. Marián Va

lej vystupovali Marián Vanek,
Gabriel Viktor a Braňo Hlu
bocký, z ktorých posledný pre

kvapil azda najviac svojou od
vážnou a pekne spracovanou
absurdnou poviedkou.
Hovoriť o význame textapea
lov už hádam ani netreba. Sa
motný fakt, ako diváci oblie
hajú Divadielko poézie v sna
he dostať sa dnu za každú ce
nu (lístkov je tak málo a
textapealy sa neopakujú) sved
čí o tom, že ich jestvovanie
je prepotrebné a nutné. Následujúce stretnutie autorov
s divákmi bude v nedeľu 24.
V. — a ten, kto chce dostať
naň lístok, musí si privstať, pre
tože predpredaj nejestvuje.
Marián Vanek vystavoval vo
foyeri divadielka ilustrácie k
satrickému románu Vlada Mi
náča „Výrobca šťastia“.
-1-

Odporúčame
vám

• Prečítať si knihu absol
něk, Braňo Hlubocký, Tomáš
Janovic, Peter Petiška, Peter venta FFUK Dušana Kužeľa
Balgha, Vlado Bednár — pred „Vráti sa niekto iný“.

stupujú pred obecenstvo po
každý raz s nepredstieranou
silou svojho často improvizova
ného prejavu.
V nedeľu 2. mája prišla po
druhý raz i Jaroslava Blažková.
Na tomto stretnutí mladých
autorov spievala francúzske
šanzóny mladá gitaristka Dana
Jarašová. Tentoraz bol program
rozdelený na dve časti. Prvá
bola zamerania vážneho, prózu
tu čítali Balgha, Blažková, Bed
nár a Štefko, verše zo svojej
básnickej
zbierky recitoval
Igor Galin. Po prestávke ná
sledovala satirická časť. Obja
vili sa v nej Janovic a Petiška
v nezvyklej, ale dobre zahranej
roli dvojice epigramatikov. Ďa

• Pozrieť si poslednú insce
náciu SND — Shakespearovho
Hamleta.

• Prejsť sa do čitárne U čer
veného raka, kde okrem dob
rého posedenia čaká výstava
plastík mladého sochára Ru
dolfa Šipkovského.
• Poslať redakcii Kultúrneho
života gýče, pre ich pripravo

vanú výstavu gýčov.
• ísť sa do kina pobaviť na
sviežu anglickú veselohru „Na
obchôdzke“ a spomenúť si na
mladosť pri komerčnej indián
ke „Poklad na striebornom ja
zere“.

™ O čom píšu iní
ZIŠLI SME SA
Minulý mesiac sa konal v noch na zlepšenie práce ČSM
Brandýse nad Labem celoštát i o dosiahnutých výsledkoch.
ny seminár redaktorov vysoko Hovorilo sa konkrétne o od
školských študentských časo stránení formálnosti organizá
pisov. Stretli sa na ňom po cie, umiestenkách, zvýšení poč
prvý raz zástupcovia okolo tu štipendií okresných a kraj
tridsiatich časopisov (lebo toľ ských, o vytvorení štyroch
ko ich skutočne u nás vychá tlačiarní skript, o nadmernom
dza) a* prvý raz mali možnosť počte prednášok, zahraničných
vymeniť si poznatky zo svojej zájazdoch, o výmene cudzoja
práce. Stretnúť sa bolo užitoč zyčnej literatúry ako aj výme
né, mnohí sa tu prvý raz bliž ne študentov, o správnom prie
šie zoznámili s tlačenými pred behu autostopu — a o mno
staviteľmi všetkých fakúlt re hých dôležitých problémoch
publiky. Impulz, Hej rup!, Me mladých ľudí na vysokých ško
dik, Stavař, Bakalář, Zkrat, lách. Zástupcovia ÚV KSČ zase
Šutr, Reflex, Baňák — takéto a odpovedali na otázky týkajúce
ešte mnohé iné názvy majú sa ťažkostí nášho národného
naše študentské časopisy, so hospodárstva a ideovej práce
všetkými sme si vymenili ad strany medzi mládežou. Celý
resy a tak budeme môcť čita seminár si možno teda ceniť
teľov lepšie informovať, čo sa iako prínos, najmä čo sa týka
nového deje na ostatných ško odvahy
pri hľadaní koreňov
lách.
našich chýb a ciest k ich ná
Ale to nie je jediný prínos prave. Bola to osožná výmena
seminára. V besede s predsta názorov, ktorá podčiarkla akti
viteľmi ÜV KSČ, ÜV ČSM a re vitu mladých ľudí — vysoko
dakcií mládežníckych časopi školákov pri budovaní socia
sov, ako aj pri vzájomných lizmu u nás, nechuť prijímať
besedách odznelo veľa podnet neosožné frázistické heslá bez
ných návrhov i postrehov, dis aktívneho obsahu, ako aj to,
kutovalo sa o skutočne prvo že problémy mladých sú rázu
radých otázkach nášho života, celoštátneho a nie lokálneho
vymieňali sa skúsenosti. Sú jednotlivých fakúlt. Nebojác
hrnne môžeme konštatovať, že nosť, s akou sa púšťali predsta
celý seminár prebiehal v zdra vitelia študentských časopisov
vom otvorenom duchu polemi do odhaľovania chýb je pred
ky „zoči voči“, bez fráz a bez pokladom dobrého a správneho
zbytočného pózovania.
informovania čitateľov, ako aj
Vedúci oddelenia študujúcej dôkazom zdravého socialistic
mládeže ÚV ČSM s. Macháček kého jadra našich vysokoško
informoval redaktorov o plá lákov.

— uverejnila celostranový záznam
z verejnej plenárnej schôdze KSČ
Fakulty technickej a jadernej fy
ziky ČVUT, na ktorú boli pozvaní
minister školstva a kultúry dr.
Čestimír Císař a minister predseda
Štátnej komisie pre rozvoj a koor
dináciu vedy a techniky František
Vlasák. Vyberáme z ich odpovedí
na otázky skutočne len niekoľko
málo
úryvkov
pre
nedostatok
miesta.
. . . Otázka: Za prvej republiky
bol rektor bohom a dekan len
o niečo menším. Dnes sú len a len
úradníkmi. Koľko sa tým úrado
vaním stráca síl a kvalifikovaných
kádrov. Myslím, že je treba dať
väčšiu hospodársku a personálnu
samostatnosť rektorom a hlavne
dekanom.
Císař: Áno, to je pravda, bude
treba vybaviť vysoké školy znač
nou autonómiou . .,
. . . Otázka: Prečo sa nič nerobí
so zahraničnými študentmi, ktorí
neštudujú? Sú predsa známe prí
pady, že zahraničný študent tu
študuje päť rokov a pritom je v
druhom ročníku.
Císař: Sprísňujeme podmienky
prijatia
zahraničných
študentov
na naše vysoké školy. Stávalo sa
nám, že zahraniční študenti mali
maturitné vysvedčenie
a pritom

• ••••••••••
zodpovedajúce vzdelanie nemali.
Znížili sme kvótu prijímaných a sta
novili sme odbory, na ktoré bude
me zahraničných študentov pri
jímať. Musíme v tejto otázke pri
stupovať zásadne. Naďalej však bu
deme radi prijímať pilných a pra
covitých študentov zo zahraničia
a pokladáme za česť pre naše vy
soké školy, že sú v toľkých ze
miach vyhľadávané ako miesto na
dobudnutia kvalifikácie . . .
Ďalej
súdruh
Císař
hovoril
o skriptách, o tom, že najväčšie
ťažkosti sú s autormi, ktorí načas
nedodávajú voľným tlačiarňam ru
kopisy. „Honoráre sú neuveriteľne
malé. Nechápem, prečo by nejaká
vynikajúca vysokoškolská učebnica
nemohla byť odmenená štátnou ce
nou. Azda by tiež bolo dobré, keby
si Ministerstvo školstva a kultú
ry ponechalo určitú čiastku a ús
pešných autorov odmeňovalo oso
bitnými prémiami“. . .
. . . Otázka na konci: Rád by
som poprosil súdruhov ministrov,
aby si takéto besedy naplánovali
častejšie. Keď už nič iného, aspoň
my budeme mať
dojem, že sa
s tými našimi problémami niečo
deje.
Císař a Vlasák: Radšej by sme
trikrát týždenne absolvovali ta
kúto besedu, ako sa trikrát týž
denne dohadovať s rôznymi úrad
nými inštitúciami . . .
Súdruh Císař
pri uverejňovaní
tohoto materiálu upozornil redak
torov Univerzity Karlovej na to,
že zlepšenia nevychádzajú len od
riadiacich orgánov, ale i ČSM a
študenti sami majú samozrejme,
tiež veľké možnosti, ako prispieť
k dobrému chodu štúdia.

• Prezrieť si prvé číslo no
vého časopisu Estetika.

— Ferlinghetti, Dylan Tho
i s Repkom. No hoci tam bolo
zastúpených niekoľko ďalších mas.
mladých mien, tretí bežec chý
• Odkedy píšeš?
bal. Prečo nebol zaradený äj
— Serióznejšie vari od za
Laučík?
čiatku tohto semestra. Nehne

— Tento výber zostavila re vajte sa, ale ja akoby som svo
• Buenos dias, seňor Štrpka.
dakcia Mladej tvorby temer ju minulú tvorbu ani nevidel.
Študujeme, študujeme?

Hovoríme, prečo sme prišli. pred dvoma rokmi. Vtedy sme Je to naozaj tak.

— Äá, program, — usmeje sa, sa vzájomne ešte nepoznali. Ale
• Ako iste sám vieš, veľa
— Tak, chlapci sa hrajú na — veľmi sa to preháňa. Ba vy rozhodne tam mal byť zastú ľudí (hlavne starších) prijalo
skytli sa i hlasy, že sme sa vy pený aj Laučík.

literátov.
— Akoby ich už nebolo dost.,
(tých programov).
— Ešte aj poézia.
— Veď dobre, dobre, poézia,
ale ako to čítať? Akoby už ne
bolo dosť..* (tých básnikov).
— Že vraj bežci.
S týmito slovami vystúpili
z električky. Koniec ich zaují
mavého rozhovoru mi nebolo
súdené počuť. Ale viete, o ko
ho vlastne ide? Vám, ktorí čí
tate Mladú tvorbu, istotne áno.
Pamätáte sa na program sku
piny Osamelých bežcov Laučíka, Repku a Btrpku? Nuž, ten
to rozčúlil dobrých mužov.

• Kritika (konkrétne Fel váš program ako dosť vyťahodali na túto cestu ignorujúc
Alebo naopak, zhovie
akúkoľvek inú poéziu. Veľa ľu dek) prijala tento spoločný de vačný.
dí to zle' pochopilo. Považuje but siedmych autorov pomerne vavo? Vyjadri sa k tomu.
— Myslím, že okolo tvorby
sa to za akési siláci vo. Vlast- priaznivo. Čo na to ty?

JE TO BEŽEC

— Povedal som už, rukopisy
k tomuto výberu sme odovzdali
už pred dvoma rokmi. Z od
stupu sa mi to zdá už dosť
vzdialené. Tá knižka i kritika
• A prečo potom ten názov (aspoň z môjho hľadiska) ne
dá sa dnes už brať vážne.
„Osamelí bežci“?
— Ide nám o vlastný aspekt
• Čo považujete za najlepšiu
pri nazeraní na poéziu. Nechce svoju prácu?
me lámať nijaké všeobecne
— Širšie koncipovanú báseň,
Ivan Laučík študuje na Pe platné estetické normy. Náš
na ktorej práve pracujem.
dagogickom inštitúte v Marti program je Čisto etický.

ná cesta a schválnosť, nútenosť, smiešny extrém. Zakla
danie spolkov pre spolky, pro
gramov pre programy. O to tu
vôbec nešlo.

• Prečo práve vy traja?

• Ako literát iste veľa čí

— Spojila nás predovšetkým taš. Čo na teba v poslednom

určitá príbuznosť našej poézie. čase najviac zapôsobilo?
— Dosť blízky mi je Camus
Hlavne spôsob básnického vi
denia. Niektorým ľudom sa zdá, — hlavne myšlienkovo. Mám
rád modernú literatúru. Z na
že sme si i formou blízki.
• V nedávno vydanom vý šich najviac Tatarku.

o Spomínaš hlavne prozaikov
bere Dúfam, že nevyrušujem,
Eva sme sa stretli s tebou — a poézia?

nastupujúcej najmladšej gene
rácie bude ešte veľa kriku.
I mávania rukou. Ale mladí sú
pri nás a to nám predbežne
stačí. Chcel by som však pove
dať, že mladý bratislavský li
terárny život, i ked sa o ňom
hodne hovorí, živorí. Bol som
s Laučíkom a Repkom v Pra
he: tam je to omnoho, omnoho
živšie. Porovnávať sa to proste
neodvážim. Od nedávna sa roz
běhnuvších text-appealov si
sľubujeme veľa. Hovorí sa i o
akomsi klube. Takom neorgani
zovanom, alebo ešte lepšie po
vedané — lokálne organizova
nom. Voľnosť, nie kŕčovitá or
ganizovanosť; spontánnosť, nie
prázdny pátos — to priťahuje
mládež.
(GH)

Opakovanie metodiky.

Fakt.
Pod pojmom fakt rozumieme vec, udalosť. Myšlienku.
Téma.
Skúšobné obdobie 1964
Fakt: 18. mája 1964 sa začína skúšobné obdobie.
Zámer: Mať všetky skúšky pohromade uzavreté v indexe.

V športovej gymnastike
Minulý týždeň sa uskutočnili v
telocvični na Kalinčiakovej ulici
Krajské majstrovstvá žien v špor
tovej gymnastike III. výkonnostnej
triedy. Usporiadateľom tohto po
dujatia bola katedra gymnastiky
ITVŠ, ktorá pri tejto príležitosti
prihlásila do súťaže 19 pretekárok,
ktoré zároveň bojovali o titul
majstra ITVŠ. Rozhodcami tohto
stretnutia boli poslucháčky 4. roč.
ITVŠ, ktoré v tomto školskom se’
mestri skladajú štátnicu z gym
nastiky. Svojej úlohy sa zhostili
na výbornú. Vzhľadom k dobrej
organizácii — objektívnemu hodnoteniu a za účasti značného počtu divákov, ktorí svojím potleskom hodnotili jednotlivé pretekárky (niekedy ani nie za výkon —
..i^ ^«
u:„u„i:‘___
^..
ale
podľa „línie“)\prebiehali
preteky v peknom športovom duchu.
Víťazom týchto krajských maj
strovstiev a zároveň aj majstrom
ťrxzř
_ ________
x •
ITVŠ sa stalo -i1. ^_
družstvo
Slávie
UK (poslucháčky I. roč.). Z jednotlivkýň si prvenstvo vybojovala
Eva Bilická.
Výsledky:
D r u ž s t v á: I. dr. Slávie UK
— 148,15 b. (Bilická, Štibrániová,
Hagarová, Kvasnicová, Chrenová,
No snáď to nebude všetko tak zlé, ^k^äbalova),
2. II.
snažíme sa!).
11 dr. Slávie UK — 143,80 b.
Brigáda skončila ale sme iba v
3- slávia Peda9óg Nitra “ 142’69
polovici násypu, kto to dorobí. uo *
.
,,

vyzyva

Najprv bola schôdza, výmena
názorov, diskusia, potom padol návrh. Spravíme poriadnu '' brigádu.
Zišli sme sa v pondelok. Rozkaz

pÄjmÄ! Äj\riľrdmsezaNs:
všetci chlapci a dievčatá. Za týždeň sa zídeme a pokračujeme. Ale
len sami? Však máme i iné skupiny na škole, vyzvanie je na súťaž. A to už pár rúk v propagačnom krúžku spravilo svoje. Druhý
deň visí na nástenke plagát: ,,Vý---— skupinám
i.^ .w
« tIste
e t sa
co
zva všetkým
pridajú, poznáme ich.
A tak vyzývame aj vás, ostatné
fakulty našej univerzity k súťaži
v odpracovaní brigád na počesť májových udalostí. Veríme, že sa zá
pojíte a napíšete nám na FV ČSM,
ITVŠ. Čakáme na vaše zprávy!

Beseda

njímali o tréningové možnosti naSloh
šich rpnrp^^ntíintnv
reprezentantov, ío\ inh
ich wctmvystro3eil|e a vybavenie, o situáciu v hoa v reprezentačnom mužstve.
Reprezentanti vo svojich odpove
diach otvorene hovorili o svojich
<js)
športových ťažkostiach

Nad sieťou
^-ä*- -

(vše4tkyÉS,ávľaaSUK):á5.1 Nagyovi
•*
'iez on
an .K / c i ii..,i —
vT:a. \
35,80 b. (SI. Pedagóg Nitra),
ú. M. Chernová
35,60 b. (Slávia
, , , nn
.....................
Všetkých 28 pretekárok získalo
Hf- v.Vk- triedu žien v športovej
gymnastike. Pochvalu za pekné výkonv si zaslúžia nielen
niol^n nrptpkárkv
kony
pretekárky,
ale aj rozhodcovia a v plnej miere

fosf

Vo štvrtok 16. apríla sa konala
v Študentskom domove Horský
. .
,
parl? heseda s ucastmkm, X. mn|Jyc . 0
Yc. .. '?r . v . nns"
b™cku' Pnt0fmn'. h0", ceskoslovenski reprezentanti Golonka, Nepela,
Bartosiewicz, redaktor Štartu Horňáček.
bol r---premietnutý
film
-Najprv
-«r—
---------^
9
9
m
Innsbruck 1964, ktorým si vyše
-■
"■ "WT
rw Hl
WT
300 účastníkov besedy pripomenú- I I f*| W
I
I I I I I V r"í I
X I I V
lo rušné februárové dni. Po úvod- M. M. W*
J
M. M. M. W
M. M-M A. %* J
ných otváracích slovách K. Ryba------------------------------ -------------------------------------------------------------------------rika
n histórii
rika ^o^
histórii^ rimniŕnh
zimných nlvmniiolympiju U1
'
*' **
”

skom^arku je^tlivé^ročníky
rodovedeckei fakultv o maistra
U mužov si
_ najlepšie viedol III. ročník, ktorý

rozkopat tu priehradu meüzi vo- myslím, aoy sme to uorooni zase _
iľ'^ňr^í^A^ľt^Vpo:
vel sa 24 párov rúk naťahovalo po
krompáčoch, lopatách . . . Prv si to
ale musíme rozdeliť, zasiahol rýchle vedúci práce s. Adamík. Bolo to
jednoduché: Dvaja sem, dvaja tam,
vy budete kopať, vy nakladať a
zbytok voziť. S chuťou do toho a
„ť •
• hotová.
_ j___ j;
-------- -----polovica
je
Začali sme
pracovať. A kus za kusom sa hlinený
násyp premiestňoval tam, kam patril. Pozor — prerušiť prácu! Prišla
vzácna návšteva. Člen nášho fotokrúžku — Ivan. No tak pekne dokopy — úsmev a je to. A tak sa
vám aj predstavujeme. Sme poslucháči 1. ročníka ITVŠ, odbor (údaj
ne jedna z neposlušných skupín.

organizátori — s. odb. as. Rovná
a Oravcová z katedry gymnastiky
ITVŠ.
V. Formánek

'

ÍVÄv 2^ Na^daTšich'mi^:
tach sa umiestnili: II. ročník V.,
IV. a I. ročník.
mužstvo hralo .v Trzosta_Víťazné
~
ve: Orsagh, Svabek, Rapos, Varga,
uenarej a ŕico.
Zo žien boli najlepšie druháčky
x miesto -------- xx
a« obsadili ---prvé
pred1 prváčkami a štvrtáčkami.
(sb)

Bežia, hádžu, skáču

ajiepsi a tl éti
Na ihrisku SÚV ČSTV sa konali
27. apríla medziročníkové majstrov
stvá ITVŠ v ľahkej atletike. O ti
tuly v „kráľovnej“ bojovalo do 60
pretekárov. Je to síce pekná účasť,
ale niektoré disciplíny ostali pred
sa len neobsadené (najmä u žien).
Čo sa výkonov týka — boli prie
merné, len niektorí pretekári vy
nikli. Z lepších výsledkov musíme
pochváliť hokejistu Nedomanského
v skoku do diaľky, kde porazil
unavených špecialistov (deň pred
tým mali preteky). Pekné časy
zabehli Kubán na 100 m, Trenc na
400 m a štandardných 190 cm sko
čil Lendel do výšky.
Výsledky — muži: 100 m 1. Ku
bán (III.) 11,1 sek., 2. Salay (V.)
11,4, 3. äkrabák (II.) 11,5, 400 m
1. Trenc (II.) 52,0 sek., 2. Štoček
(III.) 5.4,3, 3. Mačuga (III.) 55,2,
1500 m 1. Vendégh (III.) 4:15,6
min., 2. Paďha (II.) 4:25,1, 3. Lukscheider (I.) 4:44,6, 110 m prek.
1. Štoček (III.) 16,6 sek., 2. Miklovič (II.) 16,8, 3. Ihring P. (II.)
16,9, guľa 1. Ihring A. (III.) 13,71
metra, 2. Polóny (III.) 13,20 m, 3.
Nedomanský (II.) 12,28 m, disk 1.
Ihring A. 43,12 m, 2. Polóny 35,90
metra, 3. Duben (III.) 34,22 m,
oštep 1. Ihring P. (II.) 48,30 m,
2. Ihring A. 42,85 m, 3. Miklovič
(II.) 38,29 m, skok do výšky 1.

Po futbale, volejbale a iných atléti bratislavskej Slávie, to sme
letných športoch prišla k slovu aj videli už 2. a 3. mája na jej odkráľovná športu — ľahká atletika, dielových majstrovstvách. Po tejto
Václav Formánek Ako sa na novú sezónu pripravili domácej previerke sa slávisti stret
li a zmerali si sily s ostatnými
bratislavskými atlétmi na maj
strovstvách Bratislavy, ktoré boli
9. a 10. mája na štadióne Mladej
gardy. Atléti budú štartovať aj 16.
mája v rámci diaľkového športoJe dobrýmzvykommedzi školaženostíoproti nám.
V prvom rade charakterizovať krátko — naša je vého stretnutia univerzít.
Okrem
minadväzovaťnavzájom družbu,
sme sasnažili overiť sitieto zána vyššej úrovni, napriek tomu, našej univerzity budú na diaľku
'T'V» f-v» AV*
c? o
rli*rrio o "5
Fi
F
Hkioc YY} ťA 'ZO ťTl O
*» o-í i^i
w->
1-»
ť'í F X í
i•
j___
• _
t-v i
V telocvični PKO sa uskutočnil
Tohto dobrého zvuku sa
držia aj 1 ležitosti.
Preto
dnes môžeme spo-• TO
že v Prahe vy
majú
omnoho
lepšie *-«súťažiť
univerzity
z_ Kijeva,
Debposlucháči
bratislavského
ITVŠ, ľahlivo odpovedať k radosti, či ne- podmienky.
recína a z Brna. Atléti bratislav v sobotu 18. apríla medziročníkový
ktorí si už viac rokov dopisujú spokojnosti spolužiakov. Napríklad,
ských vysokých škôl budú štarto- turnaj ITVŠ v hádzanej mužov.
s katedrami pražského ITVS.
kolegovia v Prahe majú ozaj kalo• Výsledok cesty?
vať aj na preboroch Vysokoškol- Turnaja sa zúčastnili družstvá I.
až IV. ročníka. Vzájomné stretnu
Minulý mesiac rozšírili styk z pí- rieky bohatšiu stravu, ako ostatní
...............
Dvaja poslu- študenti. V jedálni sa však okrem . Sme s- ním spokojní. Dohodli
, . 20. mája
lliajc, vv Nitre. hier’ ktoré budú tia všetkých ročníkov mali dobrú
somného ....
na v^bný.
osol
úroveň, o čom svedčí aj počet
dosiahnutých bránok v hracom ča
Mačuga
odcestovali koncom marca do Pra- sme sa aj o voľné vstupenky na
na
ľemu tohoročnému trojstretnutiu. se 2X15 min. Najviac sa páčil po
sledný zápas medzi II. a IV. roč
níkom, ktorý rozhodol o konečnom
k^hovor! Váda v* Formánek.Sle<l"
umiestnení. Víťazom sa stalo druž
stvo III. ročníka, reprezentované
• Čo bolo podnetom k ceste?
svojim špecialistom a poslucháčom.
Už tri roky sa snažíme nadvia- Podobne sme sa to rozhodli za- ľdmadnetrhlTvnľ1SfmLLľ0nn,LVa budú aJ 'dve významné ľahkoatle- Gibom, Ihringom, Polónym, Kubáodpadne
hlavná
finančná
položka
m
ľľ
•k
,
nom, Matulom, Ďuračkom, Bzdu=1' vzájomnú
„váfn^n,-, družbu,
Hn„5h„ zatiaľ sa
«« to,
tr, viest
i u nás. Rozdiel bude v tom,
zať
„
^Tr
chom
a
Neuráthom.
Najlepším
bohužiaľ, obmedzovalo len na vy- ze vstupenky bude vlastnit FV
strelcom turnaja bol Bzduch, kto
mieňanie dopisov. Koncom marca CSM. Bude rumí odměňovat jedrý v troch stretnutiach vsietil 19
sa na pražskom ITVS konala ple- notových poslucháčov,
bránok.
nárna schôdza ČSM. Pri tejto pri£o
týka samotných budov a z celého Slovenska, mnohí ešte niVýsledky:
ležitosti nás pražskí kolegovia po- ostatného vybavenia, sú na tom kdy neboli v Prahe a naopak. Pred5 ť 1 .milovní^ lahK.eJ at]e:
IV. ročník—-III. ročník 8:13 (4:6),
čo tešiť,
zvali, aby sme sa ústne dohovorili pražskí kolegovia neporovnateľne to pri výmenných zájazdoch bude
y’
majU
(br) II. ročník—I. ročník 10:12 (6:6),
na spoločných akciách oboch škôl. lepšie. Majú svoj komplet budov, v “
'
Prahe
sprievodca, ktorý našich
hneď vedľa internát, vlastné miest- oboznámi so školou, Prahou, oko
• Poznatky z Prahy?
nosti ihrisko, plaváreň. Keď sa lím. Chceme tiež vymieňať posluMedzi našimi študentmi „išla fá- im chceme vyrovnať, máme čo do- cháčov na výcvikové kurzy. Pražá
ma“, že Pražáci majú hodne vymo- háňať. A ČSM? Jeho prácu možno ci vždy chodia do Krkonôš, my
Študentskej rade internátu SNP
vždy do Tatier. Prečo by to ne
v Horskom parku sa konečne pomohlo byť naopak ?
__ .
darilo zabezpečiť činkáreň pre krúNechceme, aby naša družba bola žok vzpieračskej gymnastiky. Do
záležitosťou niekolkých dní, pri- päťdesiat záujemcov o kulturisticpadne jedného školského roku. ké cvičenia sa bude teraz schádzať
Chceme zo všetkých našich pôdu- na smený v malej miestnosti ktoČlenstvo TJ Slávia Univerzita prijalo na výročnej konferencii rad jatí spraviť tradíciu, aby oba rú im pre tieto účely prepožičala
uznesení, realizovanie ktorých je
plnezávislé na úzkej spolupráci „športové giganty“ — ITVŠ i ITVS lekárska fakulta Škoda len že ie
tak s masovo-politickými zložkamina UK, ako aj predovšetkým s
ve- boli v stálej spolupráci. Veríme, už koniec školského roku a kuldením školy.
že sa nám to vydarí a že plány turisti si toho už veľa nezacvičia
Keby sa ma niekto spýtal, že čo
V rámci tejto spolupráce sa preto vytvorila pri kolégiu rektora UK neostanú len plánmi.
......
(ih)
(Samo) sa mi najviac nepáči v Študent
telovýchovná komisia, zložená zo zástupcov vedenia školy, TJ, VV,
skom domove Horský park, bez
ČSM, CV ROH a KTV, ktorá bude plne nápomocná pri budovaní
p^y'<
x.
•
dlhého zaváhania by som odpove
univerzitnej telesnej výchovy.
dal, že správanie ľudí. Nie všet
Táto komisia už zahájila svoju chovných úloh na UK tieto néy|hy:
^ •.- - -r' w
kých, ale je ich dosť.
I. Ňa úseku hospodárskom:
činnosť a na svojom prvom zasa
Hovorí sa, že vyspelosť národa
Zástupca vedenia školy a jH'ľV
daní dňa 26. III. si vytýčila pra
sa prejavuje v kultúrnej úrovni
covný program, spočívajúci prvo- spolu s predsedom TJ
a v čistote a ďalej, že inteligencia
plánovacím
rade v prevode fakultatívnej na °
je reprezentantom národa. Neviem,
dobrovoľnú telesnú výchovu. V tej- otázku
finančného
zabezpečenia
ako by sme obstáli v hodnotení,
to súvislosti prerokovali otázku činnosti TJ aby mohla byť i|pj0§ikeby niekto prišiel najmä v pon
postoj lene uzavretá zmluva med*'
spolupráce KTV
delok ráno hodnotiť prostredie
učiteľov telesnej výchovy k TJ a a RUK o materiálnom zabez
budúcich reprezentantov národa.
jej potrebám. Po dôkladnom pre- činnosti jej oddielov na rol
Neviem presne, čo sa pokladá
diskutovaní tejto otázky ako aj v zmysle smerníc. Zároveň
za prejav vysokej kultúrnej úrov
celkovej situácie na jednotlivých KTV a TJ dbať na budúci;. rok
ne, no viem, že rozbíjanie fliaš na
fakultách, prijali z hľadiska zlep- na dôsledné plánovanie finančnýc!
zábave, veľká spotreba alkoholu,
šenia pomerov na tomto úseku, ako prostriedkov pre potreby *
neporiadok na izbách, chodbách
aj z hľadiska náročných telový- voľnej telesnej výchovy.
nie sú dobrým svedectvom štu
fakulta si pripraví pre svoj
denta.
diely — družstvá finančný
Žiaľ, ľudia s veľkými požiadav
TJ ho má schváliť a potom präpdkami nedokážu používať hygienické
ložia celkový plán RUK na ^eaíjlpl
zariadenia!
zovanie.
A myslia si o sebe, že sú inte
II. Na úseku organizačnom:
ligenti.
Uložili ITVŠ vyslať v b u corn
A tzv. inteligenti si myslia, že
školskom roku poslucháčo^
nočné hulákanie Hlbokou až po in
ročníka na prax do šport^vplw
a LFUK prebieha turnaj o putovný pohár LFUK vo volejba ternát, rušenie nočného kľudu na
oddielov TJ.
sú najlepšou študentskou
Výbor TJ spolu s VV ČSM pre
le. V turnaji je zapojených osem mužstiev, medzi nimi je chodbách
zábavou.
skúmajú spolu možnosť usporia
i družstvo zamestnancov. Do finále postúpilo družstvo II. a
Študentská rada vie o týchto
dania vnútrouniverzitných súťaží
IV. ročníka. Obrázok je zo zápasu IV. ročník — Pediatria.
problémoch, ale ich neriešila. Pre
po linke ČSM a v spolupráci ITVŠ.
Foto: J. Mentel.
Dekanátom jednotlivých fakúlt
podajú návrh na prijatie externých
Vydáva CZV KSS na UK a
pracovníkov z radov trénerov I. tr.
LF, ZV ROH na UK a LF, VV
pre potreby dobrovoľnej telesnej
Ľahkú
atletiku
KTV
FaFUK rozdelenie cvičencov z radov poČSM na UK a LF a Rektorát
Koniec školského roku sa rýchlo
výchovy.
V septembri
októbri, volejbal a slucháčov UK za jednotlivé fakulty a isto blíži a my sme nútení znova
Univerzity Komenského, Bra
Študijno-vedecké oddelenie RUK basketbal ITVŠ — Katedra hier prijala tento návrh:
pripomenúť tým, čo si nesplnili
tislava, Šafárikovo nám. č. 12.
preskúma otázku finančného
za- v apríli, plávanie a vodné pólo Ka- Lekárska fakulta:
50 žien, 32 svoju povinnosť a nevyrovnali svo
Riadi redakčná rada. Vedúci
bezpečenia
družby
medzi
fakultami
tedra
plávania,
hádzanú
Katedra
mužov.
je dlžoby na predplatné Našej uni
redaktor J. Vereš, redaktor V.
rôznych vysokých škôl v rámci hier, kanoistiku KTV PrFUK, tenis
Prírodovedecká fakulta: 18 žien, verzity, že len tak prehodiť cez
Bednár. Redakcia a adminis
telovýchovných
súťaží.
KTV
PF
UK,
turistiku
a
umeleckú
64
mužov.
trácia:
Katedra
novinárstva
plece povinnosť a zodpovednosť
III Na úseku športových prebo- gymnastiku ITVŠ a ľadový hokej Farmaceutická fakulta- 25 žien
FFUK, Bratislava Gondova 2,
nie je vlastnosť najčestnejšia a
rov
vysokých
škôl
ČSSR.
KTV
PrFUK.
Filozofická
fakulta:
50
žien,
16
tel. 550-20. Vychádza dvojtýž
nebude ju možno iba tak „odpí
Organizovaním ôsmeho ročníka
IV. Na úseku III. celoštátnej mužov,
denne. Tlač: Západoslovenské
týchto
preborov
poverili
KTV spartakiády:
Právnická fakulta: 30 žien, 16 sať“. Preto nemožno naposledy ne
tlačiarne 01, n. p., Bratislava,
pripomenúť. Ste nám dlžní, dlžní
v jednotlivých športových odvetKomisia
prerokovala
pokyny mužov.
Dukelská ul. 51.
viach takto:
MŠK vysokým školám týkajúce sa ITVŠ nahlási účasť vlastných cvi- sebe, univerzite a štátu:
K-05*41178
I- k o 1 o :
. zabezpečenia príprav III. CS a na čencov dodatočne.
LFUK (stomatológia) 470,— Kčs,

TELOCVIKÁRI V PRAHE

Aj v hádzanej
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Lendel (IV.) 190 cm, 2. Ihring P.
170 cm, skok do diaľky 1. Nedo
manský (II.) 643 cm(U), 8. Kubán
(III.) 635 cm, 3. Filo (V.) 630 cm.
Ženy: 100 m 1.—2. Vychovalová
(II.) a Bartošová (I.) 13,8 sek., 3.
Rulíková (I.) 13 8, guľa 1. Štefková (III.) 10,57 m, 2. Hricová
(IV.) 9,01 m, 3. Dubovská (I.)
8,97 m, disk 1. Štefková 31,52 m,
2. Raymanová (III.) 27,25 m, 3.
Dubovská (I.) 24,52 m, oštep 1.
Gavorová (I.) 28,08 m, 2. Dubov
ská 26,53 m, 3. Štefková 26,35 m,
skok do výšky 1. Vargová 140 cm,
2. Gavorová 140 cm, 3. Záhorská
(III.) 135 cm, skok do diaľky 1.
Bartušová 440 cm, 2. Gavorová
396 cm, 3. Záhorská (III.) 341 cm.
V bodovom hodnotení jzvíťazili
u mužov poslucháči III. ročníka
s 36 bodmi pred II. ročníkom 31
bodov a I. ročníkom 5 bodov. Štvr
té a piate miesto získali IV. a V.
ročník so 4 bodmi.
U žien vysoko zvíťazili poslu
cháčky I. ročníka, ktoré . získali
30 bodov. Druhé boli tretiačky so
14 bodmi. Tretie miesto si vybo
joval II. ročník so 7 bodmi a štvr
té IV. ročník s 2 bodmi.
Celkove bolo pradie: 1. III. roč
ník 50 b., 2. II. ročník 38 b., 3.
I. ročník 35 b., 4. IV. ročník 6 b.
a 5. V. ročník 4 b.
(max)

3

III.
IV.
III.
II.
1.
2.
3.
4.

ročník—II.
ročník—I.
ročník—I.
ročník—IV.

ročník
ročník
ročník
ročník

Tabuľka turnaja:
III. ročník
I. ročník
II. ročník
IV. ročník

3
3
3
3

15:13
19:11
10:12
19:14

(7:7),
(11:4),
(7:6),
(10:6).

2
2
1
1

38:33 4
35:39 4
42:41 2
41:43 2
(max)

0
0
0
0

1
1
2
2

Lyžiarsky oddiel Slávie UK us
poriadal v utorok, 21. IV. členskú
schôdzu. Po referáte o činnosti
oddielu za zimné obdobie, bola be
seda so súdruhom Mrázom, vedú
cim lyžiarskej výpravy v Innsbruc
ku. Potom premietli krátky film
o tohoročných zimných olympij
ských hrách.

Kulturisti pud strechou

BUDE DOBRA SPOLUPRÁCA?

Malé deti v Horskom parku
čo si myslela, že v študentskom
domove
bývajú
dospelí
ľudia,,
ktorí vedia čo a ako treba? Za
budlo sa na to, že okrem inteli
gentov tu bývajú aj polointeligenti
a deti, ktorých treba vodiť za ru
čičku a učiť ich tomu, čo sa pred
tým nenaučili.
Každý pracovný deň možno na
chodbách
stretnúť
upratovačky,
ktoré sa starajú o čistotu a poria
dok. A spýtajte sa, či by sa im
nedalo pomôcť aj trochu inak, ve
rejnou mienkou.
Ozaj,
kde je verejná mienka?
Deväť z
desiatich
opýtaných
ubytovaných sa vás spýta: — A
čo to je? — Keď mu odpoviete,
že je to také ovzdušie, ktorým
priamo či nepriamo odsudzujete
tých, ktorí nekonajú v súlade so
spoločenskými pravidlami správa
nia sa, odpovie vám s kľudom, že
takého názoru v internáte niet,,
lebo ešte sa nestalo, aby bol nie
kto upozornený na svoje vyčíňa
nie.
Činnosť v HP je dosť rôznorodá
a bohatá. Len ľudia akoby zaostá
vali za vývojom doby. To možno
preto, lebo dlho otáľame, kým sa
rozhodneme riešiť problémy.
Ján S í 1 e š

Dlžníci, na slovíčko
Prírodné vedy 3000,— Kčs (sľu
splatiť dlžobu už máme),
Filozofická fakulta 710,— Kčs
RV ROH FFUK 170,— Kčs.
Až na posledné, ide o predplat
študentov-sväzákov. Dúfame, že
ozve svedomie zodpovedných a <
žobu
urýchlene
vyrovnajú.
1
o peniaze, o zabezpečenie náš
časopisu
a
nechceme
príkro
k tomu poslednému: k vymáhar
od zodpovedných. Sme totiž pr
svedčení, že o pár dní to už n
bude potrebné.
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