Plán osláv na LFUK je už
vypracovaný. V tomto školskom
roku plánujú rad význačných
podujatí. Vrátane slávnostného
zahájenia školského roku bude
práca na fakulte zameraná na
dôstojné oslávenie výročia po
vstania. Duch práce bude pre
niknutý duchom povstaleckým,
so zameraním na zdravotníctvo
v povstaní.
— CZV ROH v spolupráci s ko
misiou pre oslavy SNP za
bezpečí v septembri 1964
besedu s účastníkmi SNP
z LFUK.
— Vo vestibule nových Teore
tických ústavov uskutoční
sa v septembri výstavka fo
tografií, ktorá bude charak-

SNP nás zaujíma všetkých
terizovať účasť lekárstva na
povstaní a ich činnosť. (Prá
cou bola poverená Katedra
organizácie zdravotníctva a
Katedra základov marxizmu-leninizmu.)
V septembri 1964 budú jed
notlivým účastníkom SNP
z LFUK udelené pamätné
medaily UK.
Katedra telesnej výchovy
organizuje športové súťa
že zamestnancov podľa jed
notlivých pracovísk — vo
volejbale, stolnom tenise,
futbale. Pre jednotlivé sú
ťaže sa venuje pohár deka

O študentoch z Kijeva H SNP v stre
de pozornosti ■ Prišli k nám z NSR
■ Rozhovor s hudúcim vedcom ■
Proti dogmatizmu v ČSM ■ Matúš
Družba s Brnom
Číslo 18.

na, ktorý ostane pre ďalšie
roky putovným.
— Začiatkom roku 64/65 v roč
níkoch, kde prebieha výuka
marxizmu-leninizmu, spolo
čenskovedné katedry, venu
jú najmenej jednu prednáš
ku a jeden seminár prob
lematike SNP.
Vrcholom osláv bude vedec
ká konferencia, bude sa konať
v apríli—máji 1965, na ktorej
budú hodnotené výsledky jed
notlivých odborov od r. 1945.
*

*

K jubilejnému 20. výročiu
SNP sa s plnou zodpovednos
ťou pripravujú i na Farmaceu
tickej fakulte UK. Komisia na
prípravu osláv pod vedením
doc. dr. Jozefa Kňažku vypra
covala plán akcií na počesť
slávneho výročia.
Rýchlym tempom sa blíži 20. vý
Otvorenie osláv bolo 9. mar ročie SNP. Besedy, diskusie nieke
ca 1964. Konala sa beseda dy i polemiky na stretnutiach
s účastníkmi povstania. Dr. G.
s dr. Gustávom Husákom. Be
seda bola zaujímavá. Hovoril
(Pokračovanie na 2. str.)

Všetky sa páčia

Dostaneme mesto

V priebehu 10—14 rokov vyrastie
v Mlynskej doline študentské mes
tečko, prvé svojho druhu v repub
Ročník IX like.
Bude vybavené podlá najmo
dernejších požiadaviek. Široké uli
ce budú lemovať zelené pásy a
v zeleni sa budú topiť aj budovy
Fakulty užitej matematiky a fy
ziky. ITVŠ namiesto doterajších
nevyhovujúcich objektov dostane
riadne vybavenie. SVŠT bude mať
v študentskom mestečku aj Elek
trotechnickú fakultu. Zároveň s bu
dovaním dopravnej a obchodnej
siete sa. počíta aj s výstavbou ob
jektov pre poskytovanie služieb,

asa
niverzita
Bratislava 30. V. 1964

Myšlienka vytvoriť v Bratisláve klub vysokoškolákov nie je
nová. Čo by taký klub známenal, ľahko pochopí každý, kto
oozná súčasné priestorové mož
nosti pre kultúrnu prácu medzi
vysokoškolákmi. Iba Mladá gar
da má vyhovujúcu spoločenskú
miestnosť, v ostatných interná
toch sa improvizuje využitím
jedálne alebo iných, ešte menej
vyhovujúcich miestností. Fakultné organizácie ČSM na vysokých školách a ani novozaložený VV ČSM nedisponujú
žiadnymi priestormi pre poriadanie kultúrnych podujatí. Takéto miestnosti treba po meste
prácne zháňať i pomerne draho
platiť, čo zvyšuje náklady na
vstupné za uvedené podujatia,
Preto už zakladacia konfe-

rencia vysokoškolského okresu
ČSM v novembri 1963 prijala
uznesenie o nutnosti zriadiť
v
Bratislave vysokoškolský

dramaturgický, ap.). Súčasne
klub umožní vystupovanie študentských hudobných a divadělných skupín, poriadanie výstav mladých výtvarníkov, premietanie filmov atď. Po tretie
bude klub miestom, kde sa môžu stretávať študenti rôznych
fakúlt, naši študenti so zahraničnými, naväzovať nové priateľstvá.
Táto
koncepcia
nezo----- pekná
r------ ------1 — -----stala ani chvíľu na papieri. Bola zriadená prípravná komisia

pri VV ČSM pre zriadenie klubu. Bola vypísaná súťaž s odmenami na hľadanie klubových
miestností. Všade, kde sa len
dalo, na schôdzach i besedách
agitovali členovia VV ČSM za
klub a vysvetľovali jeho potrebu a význam. Táto mravenčia
práca nezostala celkom bez
efektu. V súčasnom období vznikol reálny návrh vo forme štatútu, ktorý nadobudne platnosť
po schválení v rade MsNV.

BLESKOVÉ

Zahraničné
kWíW
brigády

Zahraničné brigády vysokoškolákov — to je veľká túžba
a ilúzia temer každého študenta. Keďže záujem o takéto
brigády je veľký, avšak informácie a podrobnosti vie málokto, zašli sme si za osobou najpovolanejšou — Mate
jom SPRINZLOM, vedúcim štábu brigád pri Vysokoškol
skom výbore ČSM.
— Organizuje ČSM zahra
ničné brigády vysokoško
lákov? A akým spôso
bom?
— Zahraničné medziná
rodné brigády organizuje ÜV
ČSM v Prahe, ktorý koreš
ponduje s mládežníckymi
organizáciami v jednotlivých
krajinách, dostáva od nich
ponuky a podľa týchto po
núk vysiela našich študen
tov do zahraničia. V tomto
roku vysiela ÜV ČSM na, ta
kéto brigády asi 100 štu
dentov, 20 z Bratislavy, pri
čom na každú fakultu pri
padá jeden až dvaja študen
ti. Účastníkov navrhuje fa
kultný výbor.
— Aké sú podmienky pre
účasť na takýchto brigá
dach a o ktoré krajiny
ide?
— Podmienkou je ovláda
nie dvoch svetových jazy
kov a ideová a politická
vyspelosť, pretože i keď bu
dú študenti na týchto bri
gádach pracovať, dôležitou
činnosťou budú .priateľské
diskusné večery, na ktorých

50 hal.

Podľa tejto dohody sa klub
zriadi v miestnostiach MDKO
na Suchom Mýte č. 17. KNV
a MsNV sľúbili pomoc pri
krytí finančných nákladov na
adaptáciu. Veľkou pomocou bola chvályhodná ochota odboru
školstva a kultúry SNR, ktorej
možno ďakovať, že perspektívy
klubu vysokoškolákov v Bratislave sú reálne. Na základe štatútu bude mať plnú moc .pri
obsahovej prace v klube klubový výbor, ktorého pred-

Klub vysokoškolákov bude
klub ako kultúrny stánok vysokoškolákov. Komisia pre mimopracovnú činnosť pléna VV
prijala základné zásady. V prvom rade potreba samostatne
disponovať klubovými miestnosťami pre poriadanie besied,
spoločenských hudobných večerov, rôznych vystúpení a podobne. Po druhé potreba založiť
pri klube celý rad záujmových
krúžkov (filmový, hudobný, výtvarnícky, diskusné
krúžky,

sa liste budú musieť iprejayiť. Ide najmä o krajiny
Švédsko, Anglicko, Poľsko,
NDR.
Aké medzinárodné briČSM
organizuje
gády
Československu?
v Cei
— Sú to tzv. Medzinárod
né
budovateľské
tábory
v Živohošti pri Prahe, Napajedlách a na Táloch. Me
dzinárodný budovateľský tá
bor na Táloch organizuje
náš Vysokoškolský výbor a
uskutoční sa v dvoch turnu
soch: 13. VII. — 27. VII. a
27. VII.—10.VIII.
Zúčastní
sa ho predbežne 50 študen
tov z Francúzska, Anglicka,
Švajčiarska, Švédska, ZAR,
SSSR, USA, NDR a Poľska.
Na Táloch bude pracovať aj
30 študentov z Bratislavy,
podmienkou je znalosť as
poň jedného cudzieho jazy
ka.
— Toto sú však medziná
rodné brigády pre mizivé
percento vysokoškolákov.
Aké sú možnosti výmenných brigád so zahraničnými študentami?

— V tomto roku organizuje Štáb brigád pri SÜV
ČSM výmennú brigádu s má
ďarskými študentami v poč
te asi 90. Okrem toho vyba
vujeme výmenné brigády
s Juhosláviou a Poľskom.
— Myslíte, že počet našich
študentov, ktorí odchá
dzajú na medzinárodné
brigády je dostačujúci a
zodpovedá
možnostiam
ČSM?
— Tohto roku sa podni
kajú len prvé pokusy s or
ganizovaním
medzinárod
ných brigád na základe vý
meny. Je samozrejmé, že ak
__________________^
sa táto forma letnej brigádpick ej činnosti osvedčí, budú sa poriaďať tieto brigá
dy pre väčší počet študen
tov. Je však treba vedieť, že
každá iniciatíva zo strany
nášho vysokoškolského vý
boru je podmienená názo
rom partnera na výmenu,
z čoho potom vyplýva aj to>,
že nie je v našich silách
poriadať toľko medzinárod
ných výmenných brigád, ako
by to zodpovedalo záujmu.
Preto treba umožniť účasť
na takýchto brigádach tým,
ktorí sa už viacerých bri
gád doma zúčastnili. Tejto
zásady sa budeme držať aj
v budúcnosti.
(an)

«C

sedom bude zástupca VV ČSM,
odhlasovaný plénom a tajomníkom bude zástupca MDKO..Členom klubu sa bude môcť stať
každý vysokoškolák, ktorý za
platí stanovený poplatok a dostane klubový preukaz. Klub
bude môcť navštíviť člen klubu
a ním pozvaný hosť.
Toľko k súčasnému stavu,
čo čakáme od budúcnosti? Že
KNV a MsNV dodržia slovo a
uvoľnia prostriedky pre adap
táciu. Že sa naši študenti po
chlapia a prihlásia sa na jed
nomesačnú brigádu na pomoc
klubu. Že adaptačné práce ne
potrvajú dlho a klub budeme
môcť slávnostne otvoriť najne
skôr k 17. novembru, to zna
mená ku 25. výročiu Medziná
rodného dňa Studentstva.
Člen VV ČSM, vedúci prí
pravnej komisie pre klub
Július RAJČÄNI, asist.

o veciach, ktoré boli pre väč
šinu, možno i všetkých vďač
ných poslucháčov, nové.
V máji je na pláne beseda
s dr. Friederom a inými účast
níkmi povstania, ktorí pôsobia
na fakulte.
Komisia si zobrala za úlohu
propagovať besedy na Filozo
fickej fakulte UK, ktoré sa ko
nali každý štvrtok.
V pláne na september je vy
stúpenie Divadielka poézie na
FaFUK s programom, ktorý
čerpá tematiku zo SNP.
Vyvrcholenie samotných os
láv bude účasť na celouniverzitných podujatiach v rámci
osláv.

krytého bazéna, spoločenskej sály,
športovej haly, klubovní.
Hovoril som, že dostaneme v prie
behu 10—14 rokov . . ., ale k reali
zácii sa pristúpi už začiatkom bu
dúceho roku. V krátkej dobe naši
stavbári majú odovzdať prvých 800
z celkových 2500 miest internátu,
ktorý sa začne stavať v prvej eta
pe výstavby študentského mesteč
ka.
Po dokončení mestečka nájde
v ňom príjemné ubytovanie vyše
10 000 študentov. Máme sa na čo
tešiť, a ak nie my, tak naši mladší
kolegovia celkom určite.
— J. Síleš —

Kvantita Kontra Kvalita
Podľa perspektívnych plánov rozvoja vysokých škôl sa počíta, že
v roku 1970 bude študovať na našich vysokoškolských zariadeniach
220 000 študentov. V.porovnaní s dnešnou situáciou je to prakticky
dvojnásobok poslucháčov, ktorých naše fakulty o šesť rokov budú
musieť prijať a zabezpečiť im maximálnu výchovnú i výukovú sta
rostlivosť. Ak pri hodnotení dnešnej situácie právom nie sme spo
kojní s odbornou úrovňou a kvalitou pedagogického procesu, vynára
sa otázka, o koľko percent sa má zvýšiť do roku 1970 aj kvalita
a odborná pripravenosť absolventov vysokých škôl, Prax totiž jed
noznačne dokazuje, že odborná úroveň realizovaná či už na úseku
výroby, alebo sociálnych služieb je závislá predovšetkým od kvali
tatívnych stránok intelektuálnej reprodukcie. Aj pri výrobe klincov,
alebo koľajníc požiadavky na kvantitu a kvalitu sa neriadia záko
nom ekvivalencie. Predpokladať preto, že sa nám za krátke obdobie
šiestich rokov podarí na fakultách po zdvojnásobení počtu posluchá
čov zdvojnásobiť i kvalitu odbornej prípravy absolventov — je
požiadavka neskromná a nereálna a musí vyvolať vážne pochybnosti.
Upustiť od požiadaviek na aspoň dvojnásobné zvýšenie kvality od
bornej prípravy našich absolventov — znamená zase pasívny súhlas
k ďalšiemu zaostávaniu v rapídne stúpajúcej medzinárodnej súťaži
a to na každom úseku národného hospodárstva.
Smernica o zvýšení počtu vysokoškolských študentov na 220 000
sa stanovila na základe zrovnania pomerov medzi počtom vysoko
školákov a počtom obyvateľov v SSSR, USA, Anglicku, Švédsku
a v niektorých socialistických štátoch — a našej situácie, pričom
sa vychádzalo hlavne z predpokladaného rastu výroby v sedemroč
nom pláne. Pri zrovnaniach s pomermi v SSSŔ sa však zabudla
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zvážiť okolnosť, že u nás je podstatne iná situácia v počte absol
ventov stredných a priemyselných škôl. Ďalej, ako vieme, došlo
k dosť závažným zmenám v plánovaní výroby, pôvodnej sedemročnice, čo nesporne ovplyvní potrebu pracovníkov v niektorých
odboroch. Konečne prax ukazuje, že už v súčasnej dobe nie sú
absolventi vysokých škôl v závodoch dostatočne využití, pretože
niekedy vykonávajú práce, ktoré by mohli byť zverené pracovníkom
s nižšou kvalifikáciou. V zdravotníctve je napr. situácia taká, že
čo do počtu lekárov je ČSSR (vzhľadom k počtu obyvateľov) už
na druhom mieste na svete (SSSR, ČSSR, Izrael). Pri rozhodovaní
o závažnej otázke plánovaného počtu študentov vysokých škôl mal
by sa urobiť hlboký rozbor ekonomických pomerov, vedecké analýzy
a štúdium rozvoja jednotlivých disciplín, v rámci celého národného
hospodárstva i v rámci korelačných vzťahov Rady vzájomnej hospo
dárskej pomoci. Tieto rozbory sa dosiaľ nerobili a preto i počet
220 000 študentov v roku 1970 — ostáva nedoriešenou otázkou.
Ďalej je tu otázka výberu, resp. náboru študentov pre vysoko
školské štúdium. Nejde len o záujemcov o vysokoškolské štúdium —
ide aj o ich kvalitu. Správna socialistická zásada „umožniť stredo
školské vzdelanie čo najširším vrstvám obyvateľstva“, našla svoju
realizáciu v rozsiahlych úpravách štúdia na stredných školách. Tieto
jravy doniesli nešťastné dôsledky, prejavujúce sa u študentov
povrchnom osvojení si stredoškolskej látky a v nedostatku návyku
Samostatnej práci. Isteže na tom nenesú vinu učitelia stredných
Í>1, ale predovšetkým požadované reformy a menené osnovy.
!|sat>d roku 1948, t. j. za posledných 15 rokov, urobili sme 8 najrôzších reforiem vysokoškolského štúdia. Pritom sa postupovalo
:akou pilnosťou, že skôr ako by sa boli dali vyhodnotiť výsledky
!nej reformy — už sa zavádzala iná. Miesto organizačnej jednoty
odmienok pre systematickú prácu, vytvárali sa podmienky perlentného stressu pre učiteľov i študentov. Skutočné dôsledky
to „veľkorysého“ experimentovania ukážu sa v plnom rozsahu
po dlhšom časovom odstupe — hoci niektoré negatívne javy sú
'kantné už dnes.
:^fste by nemalo význam uvádzať ďalšie príklady. Väčšine našich
okoŠkolských učiteľov je táto situácia veľmi dobre známa,
ľak ako v priemysle a na iných úsekoch nášho života, plnenie
^nu „hrubej produkcie“, i vo vysokoškolskej pedagogike prinieslo
Šje ovocie. Žiaľ veľmi trpké. Pretože nám chýbajú vedecké anaY a seriózny sociologický prieskum tejto oblasti, skutočný pokles
lity na úkor predpokladaného a požadovaného štandardu dnes
:stne nevieme objektívne posúdiť.
j o problematike zvýšenia názornej výuky a zavádzania moderh progresívnych postupov — sa u nás len hovorí. Tak isto stojí
blém i s vyhľadávaním a osobitnou výukou talentovaných študeň. Je ich pomerne dosť — okolo 12—16 percent. V zahraničí sa
.uje vynikajúcim študentom maximálna starostlivosť, lebo, ako
prieskumom zistilo, pre prax sú cennejší a vytvárajú viac hodnôt
> masa priemerných a podpriemerných. U nás je situácia opačná:
viac pozornosti a času venujeme slabým študentom, ktorých sa
ujeme nejako dotiahnuť k záverečným skúškam. Aká bude ich
|nosť a spoločenská rentabilita v praxi — to nás už nezaujíma.
zaujíma zatiaľ predovšetkým to, aby ich prepadnutím na skúšh nebol na nás uvrhnutý biľag zlého vysokoškolského učiteľa,
to paradox, ktorý sme si už zvykli pasívne prijímať,
ým situácia na našich vysokých školách bude taká, že v priniálnych otázkach kvality a kvantity výukového a výchovného
>cesu budeme naďalej obchádzať všeobecne platné pedagogické
cípy a zákonitosti — ťažko je žiadať nejaký zásadný obrat,
bo sa snáď domnievame, že aj v pedagogickom procese sa ku
ivoreniu kvality dostaneme len hromadením kvantity?

Zaujímavé skúsenosti
Minister školstva a kultúry ČSSR
dr. Čestmír Císař, jeho námestník
Václav Hendrych a vedúci oddelenia ministerstva Jiřina Hitschmanová boli nedávno na návšteve u
ministra vysokého a stredného odhorného školstva SSSR Vjačeslava
JeljUtina, kde sa oboznamovali
problémami sovietskeho školstva,
najmä vysokého.
Ako vyhlásil v rozhovore s čs.
novinármi v Moskve minister dr.
Císař, betu táto návšteva pre výmenu Mastností v školstve^"najmä
vysokom, veľmi prospešná, pozo■ *
......................
ruhodne
výsledky
dosahujú v so_

Problémy
mladých
x
r

Vel* sa uu "áfs rozpráva a píše
° prób émoeh, ktoré ma naša dnesná mládež. Celé
Cele šťastie,
štastie. že
ze nielen
u nás má mládež ťažkosti, pozrite
sa za hranice, aj tam sa vyskytut -z
. ^ u
M0PKVA
Jeden z mladých
čitatel ov „Komsomolskej pravdy
sa opýtal redakcie, či sa slusi tancit charleston. Odpoved. Keď vieš,

Možnosti rekreácie

vietskych vysokých školách plánovitým začleňovaním vysokoškolákov do vedeckej práce od tretieho
ročníka, ale poskytujú laboratóriá
i poslucháčom nižších ročníkov, ak
prejavia želanie,
Krúžky vysokoškolských poslucháčov pracujú vo vedeckom vý
skume priamo na objednávku prie
myselných závodov. V ruskej fe
derácii napr. urobili takto poslu
cháči výskumné práce pre priemy
selné závody v hodnote vyše 100
miliónov rubľov. Ďalšou podnetnou
skúsenosťou je napr. to, že i najmladšie technické kádre sa rýchle
prakticky oboznamujú s najnovšou
technikou,
vrátane
konštrukcie
kozmických lodí a rakiet, i keď
sú niekedy priestory vysokých škôl
a inštitútov nevyhovujúce. Od 7.00
hod. ráno do neskorých večerných
hodín sú laboratóriá a technické
kabinety plne využité. Akadémia
vied a jej üstavJ. akt[vne s vy_
sokými škJolami Sp0lupracujü.
Pre nás sú taktieťž zaujímavé nie_
kt“| “experimenty' vo výučbe na
základných a„ „1*
nižších stredných
školách, napr. školy a dokonca už
školy, s vyučovaním cudzich ja kov aiebo eXperimentálne trie’d/ kde ga od p^vého roku
j^glskej dochádzky učia deti al-

1. Kto chce stráviť príjemne víkend a má vlastné vozidlo, alebo
použije autobusové spojenie ČSAD
od Avionu, je vítaný hociktorú jsobotu a nedeľu na našom univeržitnom URZ na Pieskoch. Šéfkuchár Rybár je pripravený poslúžiť
kvalitnou stravou, k dispozícii je
celý deň aj bufet a samozrejme
všetky spoločenské zariadenia URZ.
Denná penzia na URZ stojí aj nad alej iba 25 Kčs (10 Kčs noci ah
a 15 Kcs celodenná strava). Ireba
si len vopred telefonicky zabezpečiť nocľah u správcu Jančulu:
Modra-Piesky — 29! Kto chce vy
užiť mimoriadne výhodné služby
URZ iba v nedeľu, nemusí sa na
URZ ani vopred ohlasovať!
_____ J_________________
2. Upozorňujeme,
že uvedené služby je pripravené URZ poskytovať
našim pracovníkom aj cez letné
prázdniny v čase závodných rekreácií ROH. Iba s nocľahom y júli
a auguste to bude horšie. Avšak
kto má vlastný stan, bude môcť
si ho v areáli URZ vybudovať a
ostatné pohostinstvo má zabezpečené!
3. Vždy, keď je voľný niektorý
z univerzitných autobusov, voz.
v nedelu rekreantov na naše URZ
za jednotné cestovné tam a späť
3 Kčs. Bližšie informácie podá súdr.
K. Kukučová, vedúca Ústrednej

tah^TREALd- ^/iovek sa aÄsrÄÄz^
chémiu kde prednášajú vysoko-

obráti na sud so žiadostou zmeny
priezviska „Líbené (Sloboda). Dovod: V najbližšej dobe sa chce
oženiť.
VATIKÁN — Rozhlasová stanica
Vatikán vyzvala svojich veriacich,
aby sa modlili za hriechy, ktoré
spáchali mladí počas karnevalu.
VAR S ZA W A — „Gazeta Robotnieza“ uverejnila anketu, v ktorej sa
okrem iného spytovať! na koníčka
čitateľov. Jedna z odpovedí na tú
to otázku: „Mám tri hobby: čier
ne blond a tie ostatné“.
BONN — Jeden z poslancov do
Bundestagu obdržal nasledujúci list:
V parlamente sú nielen starší, ale
aj mladí a slobodní muži. Moja
dcéra nie je bez majetku. Hľadá
muža. Nemohli by ste jej naho
voriť niektorého zo svojich kole
gov?
KRAKOW — Mladý človek, ktorý
chcel sa dať spútať manželskými
zväzkami, dal do novín- inzerát:
Pekná, neznáma slečna. Netrúfal
som sa Vás osloviť v autobuse.
Stále myslím len na Vás. Prosím
Vás, zľutujte sa nado mnou. Ča
kám na Vás. Moje číslo telefónu . .
Dostal vyše 700 telefonátov.
—KR—

Viete, že...
. . . internát SNP v Horskom parku
sa začal stavať v roku 1940 a dokončený bol v roku 1947 a bude
oslavovať svoje 17. narodeniny?
... na stavbe internátu SNP pra
coval aj básnik a šéfredaktor Mla
dej tvorby Miroslav Válek a iní
dnešní význační predstavitelia náš
ho kultúrneho života?
... na slávnostnom otvorení inter
nátu v roku 1947 za zúčastnili bás
nik Laco Novomeský a dr. Gustav
Husák?
. . . 13. mája 1864 sa konala beseda
Lacom Novomeským, Gustávom

“"1Ä Ä
8,00

jednu v noci?
. . . najviac brigádnikov na úprave
okolia pracovalo (i pracuje) z ra
dov poslucháčov Lekárskej fakulty (samozrejme dievčatá z I. ročnika) a najmenej priaznivcov bri
gád (brigáda je povinná) je z ra
dov z vyšších ročníkov z Filozo
fickej fakulty?

7. mája odišla na týždenný zájazd do Poľska trojčlenná delegácia Vysokoškolského výboru ČSM,
ktorá sa na pozvanie poľskej štu
dentskej organizácie — ZSP zú
častnila osláv 600. výročia zalo-

Kí.*

Rozhovor s budúcim vedcom?
Na celoštátnej konferencii
o študentských vedeckých prá
cach z oblasti histórie, filozo
fie a práva v Olomouci boli aj
traja účastníci zo Slovenska.
Pretože všetci traja sú poslu
cháčmi Filozofickej fakulty UK
v Bratislave, požiadal som naj_
mladšieho z nich — Ivana Martona, aiby pre našich čitateľov
sprostredikova 1 niekoľko struč
ných informácií:
— Okrem nás, Bratislavčanov. bolo na konferencii dvad
sať vysokoškolákov z Prahy,
Brna a Olomouca. Pokračovali
sme v našej minuloročnej tra
dícii: Slávo Koľada za svoju
prácu „Vplyv podmienených
podnetov na komponenty úna
vy“ dostal jednu z prvých cien.
(Boli tri prvé, tri druhé a tri
tretie ceny.) Laco Macháček
bol druhý. Jeho názory na pro
blematiku životných ideálov
vysokoškolákov vyvolali zvlášť
vzrušivú diskusiu. Môj „Pokus
o
ódmpnili trpť u cenou

—- Keď som prišiel na konferenciu a uvidel zoznam uvádzaných prác, zmocnil sa ma
komplex
menejcennosti.
Myslím si, že nespravodlivo
boli hodnotené vedecké práce
brněnských študentov.
• Čo ťa prekvapilo na kon
ferencii?
Bezchybná organizácia a
stopeircentná
pripravenosť.
Spomenul som si na našu fakultnú konferenciu, kde neprišli ani mnohí oponenti. Mu
seli sme lieh zháňať. V 01omou_
ci kritizovali nepochopenie zo

KMF pri Filozofickej fakulte uspo
riada 13. V. 1964 prednášku doc.
(Dokončenie z 1. str.)
dr. Edgara Kirscha z Halle „Tho Husák, účastník povstania, prijal
mas Mann a Johannes R. Becher pozvanie a prišiel na besedu so
zamestnancami a poslucháčmi Farüber Goethe“.

Rozprávka už dokončená
Predovšetkým
nesúhlasím
s formuláciou článku v č. 9—
10, v ktorom autor neinformovane , alebo' zámerne si vymýšľal dôvody, prečo menovaná pracovníčka
obsadzovala
technické miesto na PFUK a
pracovala
v
administratíve,

’ S: á«.™.. «».

30. IV. 1964 bola utvorená skupina Červeného kríža na Farmaceutickej fakulte UK. Utvorenie
skupiny bolo spojené s besedou o
náplni práce a spoločenskom vý
zname ČsČK.
-K. Š.-

Teraz stručne pre informáciu
čitateľov Našej univerzity: Na
technické
miesto
ustanovil
spomínanú súdružku pred viac
rokmi dekan fakulty, t. č. vedúci katedry, na ktorej pra
cuje autor „rozprávky“, s tým,
že bude pracovať v administra
tíve s perspektívou, že katedra
časom získa toto miesto pre
í r*/-»v** v* *17 r1rn4-#-»ry xrrvHi i
seba. NT#-»
Na -r*písomný
dotaz vedú
ceho katedry v zimnom se
mestri tohto školského roku
som osobne odpovedal a vy
svetlil som, prečo prípad ne
možno riešiť v zimnom semes-

tri s ubezpečením, že prípad
rozriešime v letnom semestri,
výslovne sem však pevedal, že
nezaručujem,
že
technické
miesto dostane Katedra antropológie. Dnes je prípad rezriešený, spomínaná súdružka
je ustanovená na
Katedru

*>*»*»• T“»-* •

vedeckého komunizmu. Tech
nické miesto sme nemohli pri
.
deliť
Katedre
—"----antropologie,
pretože pri rozdeľovaní
tech
1 o vani technických síl na rok 1964 sme
dôkladne
prepočítali
pomer
učiteľov a technických pra
covníkov na experimentálnych
katedrách a spravodlivo sme
pridelili sily katedrám, kde bol
nrvrYl Cl V* ri
ci
pomer horší.
Myslím, že tým je rozprávka
ukončená.
JERGUŠ M.,
dekan Prírodovedeckej
fakulty UK

strany profesorov, zvlášť študenti z Prahy. Som rád ,že situácia u nás nie je v tomto
smer e najhoršia.
• Hovôríš dosť všeobecne...
— ...vieš, ešte nie všetci
na našej fakulte chápu, že štu
dent ako tvorivá osobnosť sa
Stretla som ho na FV ČSM všetkými oddeleniami, ako je
môže maximálne prejaviť prá- právnickej fakulty. Práve si napr. poľnohospodársky odbor,
ve vo vedeckej práci na škole, prezeral posledné číslo „Mla- finančný, výstavba a iné. PoTo je najkonkrétnejšia príčina dého Právnika“. Na zadnej stra- slucháči sa zaujímajú o prácu
súčasného stavu. Oroveň■■
štu- ne tohto mesačníka, ktorý do- týchto odborov. Aby sa lepšie
’
’ ' ’
dentských
vedeckých krúžkov konale informuje svojich čita- oboznámili so systémom práce,
na našej fakulte nemožno hod- teľov o všetkom, čo sa na tejto navštívili so s. dr. Jakubovinotiiť iba podľa umiestnenia fakulte za posledný mesiac uro- čom
Priemyselný
kombinát
v Olomouci..
(ca) bilo, o všetkom čo hodlajú mesta Bratislavy. Vedú si pov budúcnosti podniknúť, re- drobný pracovný denník, ktorý
dakcia želala poslucháčom 4. po ukončení praxe predložia na
ročníka príjemnú prevádzkovú posúdenie a ohodnotenie katedre. Súdruh Toman je toho
Vo štvrtok 28. mája sa konal veka, či obmedzuje spoločnosť
Pavel Toman je jedným názoru, že o tom, či poslucháči
v Dome osvety diskusný večer rozvoj individuality, o autorite z tých,
1 ktorí 4. mája t. r. na- dokázali z tejto prevádzkovej
bratislavskej tribúny aktualít dospelých očami mládeže, o
u i
~
__
.
.
stúpili na štvortýždennú prax praxe vyťažiť čo najviac pre

Právo v teréne

/Vo naše otázky

s&sŕsttíTTsrisx csT.Ä-rs r isä-ää

„Mládež hľadá odpoved“. Orgcmizovala ju Čs. spoločnosť pre
šžrem'e politických a vedeckých
poznatkov, ČSM a Mestský dom
kultúry a osvety. Diskusia hľadala odpovede na otázky, v čom
• Si spokojný s umiestne- hľadať životnú romantiku, o ciním?
t onom živote modewého clo-

Skúškové obdobie je tu a nám sa tak veľmi učiť nechce.

Ďalšie návštevy
V minulých dňoch zavítala
na našu univerzitu štvorčlenná
delegácia Univerzity T. G. Šefčenku v Kijeve. Profesor Kornejev a docent Ljaško navštíviH
prírodovedeekú
,__c .
,

fakultu,

docent Sujarko a docentka Žuk<>va Filozofickú fakultu,

Univerzitu Komenského nav_
štívil aj profesor dr. Marcel
COHEN významný francúzsky
,
koved
profesor na ÉcoJ“ *
^
le des Hautes Etudes v Paríži.
Udelili mu pamätnú medailu
Univerzity Komenského.

SNP nás zaujíma všetkých

školskí pedagóg^via.
Juhoslovania. Na pozvanie Vyso
koškolského výboru
ČSM
bola
v Bratislave 26. mája štvorčlenná
delegácia Sväzu študentov Juhoslávie. Počas štvordenného pobytu
Bratislave navštívila viaceré fa
kulty a rokovala o konkrétnych
možnostiach výmeny delegácií a
študentských brigád.
-an-

knižnice na filozofickej fakulte,
Podobne o hociktorej otázke spojenej s rekreáciou na URZ môžete
sa bližšie informovať na Rektoráte
UK u s. J. Majerčíka, predsedu
komisie pre využívanie a dobudovanie URZ.
Učebno-rekreačné zariadenie UK
na pieskoch patrí nám všetkým
a pret0 aj využijte všetky jeho
Výhodné služby a pohostinstvo,
ke(j. chcete stráviť príjemný vív Malých Karpatoch!
-1-

maceutickej fakulty UK. Miestnosť,
v ktorej sa beseda konala, bola
preplnená. Začala sa o druhej ho
dine, ale ani o piatej sa vďačným
poslucháčom nechcelo rozísť. De
cembrová dohoda, SNR, boje v ho
rách, život partizánov, každodenné
drobné starosti, radosť i žiaľ nad
víťazstvom, spomienky na padlých
súdruhov — to sa nedá zabudnúť.
K takýmto spomienkam sa vždy
nájdu vďační poslucháči.
-KŠ-

Filozofi oajoktívoejší
V polovici mája sa skončil
na Filozofickej fakulte cyklus
ôsmich besied usporiadaných
v rámci osláv Slovenského náro(jného povstania. Patril k najúspešnejším a najviac navšte
vovaným, dosvedčovala to* na
trieskaná sála i samotný prie
beh jednotlivých štvrtočných
večerov. Jednotlivé prednášky
sa týkali koreňov SNP, príprav
povstania partizánskych a vo~
.
__ ____^
_
jenských akcií v SNP, tlače po
čas povstania, ako videli SNP
v zahraničí, vzťah Čechov ku
SNP a účasť umelcov v povsta
ní.
Besedy boli cenné svojou
otvorenosťou
a
priamosťou
i účasťou význačných predsta
viteľov a činiteľov v povstaní,
akými nesporne boli napríklad
súdruhovia dr. Husák, Novomeský, Rašla, Stahl, Bednár a
množstvo iných — mená vyberám len náhodne, ich výpočet
je značne dlhý. V takýchto
priamych večeroch sa dávali
otázky týkajúce sa dosiaľ neznámych faktov a nečudo, že
niekedy sa posedenia pretiahli
od pol siedmej večer i do pol
dvanástej v noci. Teraz sa
skončil prvý, jarný cyklus besied, bude sa v ňom pokračovať na jeseň. Filozofická fakulta takto začala v univerzit-

Bratislave.
Dvadsaťjeden hodne ich samotná práca,
neformálne oslavy Slovenského
zaujíma. Diskusiu viedla re- poslucháčov prejde postupne
-VK- národného povstania.
-rdaktorka Kultúrneho života
Agneša Kalinová a na otázky
odpovedali predstavitelia nášho
verejného života z rôznych
oborov. Pred začatím večera
Predtým bol plagát. Potom, 29.apríla beseda. Svojím spôso- vydávajú
Civis,
podobný
vystúpila big-beatová skupina
bom neobyčajná. Sympatickí západonemeckí študenti — Hel- Spieglu. Ich redaktorov volí štuBlue Stars.
-rmut Lessing, s ktorým sme mali v minulom čísle interview, dentský parlament. Každoročne
Cenzúru nahradzujú
Edith Karl, a tí ostatní. Neveľká skupinka. . Všetci členovia sa~ menia. ^
1 J
Socialistického sväzu študentov NSR5 Sväz sa postavil do opo rektoráty.
zície voči sociálnodemokratickej strane, preto jeho členov zo
O štipendiách a ubytovaní
strany vylúčili. Napriek tomu pri posledných voľbách hlaso vysokoškolákov sa veľa neho
vali za sociálnodemokratickú stranu, i keď v mnohom s jej vorilo. Dozvedeli sme sa, že
programom nesúhlasia.
jediným kritériom je sociálne
Skupinka študentov zapále- bu v rôznych sociálnych zaria- postavenie rodičov. Štátne štiných za demokraciu.
deniach.
Základná vojenská Pendium poberá 14 pere. stuPodľa pedagogického pries- služba trvá 18 mesiacov.
dentov, pričom rodinný príjem
kumu na frankfurtských škoDiskusia sa zvrtla na štu- nesmLe presahovať 700 mariek
lách je iba 9 pere. študentov dentské časopisy. Závidíme im meisacne.^ O^rem toho stipendia
ochotných postaviť sa za och- počet titulov a náklady. Vy- Poskytujú odbory a armada. Saranu demokratických práv už chádza asi päťdesiat titulov so mozrejme za protihodnotu,
teraz zakotvených v ústave. 16 spoločným nákladom 250 tisíc.
V študentských domovoch
percent študentov je fašisticky Na jedného študenta jeden vý- býva iba 5 pere. poslucháčov,
naladených, ostatní neutrálni, tlačok. Väčšinou ich vydávajú
Životná úroveň je celkove
Zachovanie základných občian- študentské # parlamenty (naj- vysoká, no existujú skupiny,
skych práv je v súčasnosti vyššie orgány študentských v ktorých je podpriemerná,
v NSR politickým problémom a sväzov). Financujú ich zo so- V tom je dôvod malého počtu
v boji za ich zachovanie sa ciálnych a športových príspev- poslucháčov robotníckeho pôprejavuje politická angažova- kov. Na jednotlivých univerzi- vodu. Priemerný príjem v týchnosť študentov. Spolková vláda tách dosahujú tieto časopisy to rodinách je asi 600 mariek,
totiž pripravuje schválenie zá- asi päťtisícový náklad.
čo je neúmerné vzhľadom k vý
konov pre mimoriadny stav,
Okrem týchto oficiálnych ča- sokým cenám nájomného,
ktorými možno v prípade pot- sopisov existujú študentské
Nevyhli sme sa otázke Berreby maximálne oklieštiť ob- časopisy, ktoré vydávajú kul- línskeho múru. Ich postoj je:
čianske slobody.
túrne alebo náboženské skúpi- Múr je v NDR i v NSR nerád
Pre nás je zaujímavá aj otáz- ny. Sú zväčša skromné, podľa videný. Je však antifašistickým
ka vojenskej služby študentov, finančnej situácie tej-ktorej ochranným múrom. Je nutnosV NSR, podobne ako u nás, po- skupiny. Po celej NSR sú roz- ťou.
volávajú do armády osemnásť- šírené nadoblastné študentské
Stretli sme sa s niektorými
ročných. Študenti však majú časopisy, najmä magazíny. Naj- študentmi NSR osobne. Treba
právo odvolať sa pred komisiou významnejší Konkret má im závidieť ich záujem o veci
a po štvrtom semestri, s plat- náklad 30 000. Je pacifistický okolo nich a doslova životný
nosťou do konca štúdia, majú až ľavičiarsky orientovaný. Kre- optimizmus.
Foto: Tuleja možnosť robiť si náhradnú služ- sťanskodemokratickí -študenti
Petrovskä-Košťálová

Prišli k nám z N S R

TRES GALLOS

SHAKESPEARE
Ctitelia a znalci dramatické
ho odkazu Williama Shakespea
ra si pripomenuli štyristé vý
ročie narodenia tohto, dodnes
neprekonaného majstra javis
kovej reči prednáškou doc. dr.
Jána Šimku na tému „Shakespearov
obraz
zanikajúceho
feudalizmu“,
ktorá
odznela
dňa 5. mája v rámci prednáš
kového cyklu Krúžku moder
ných filológov.
Prednášateľom zámeru —
analyzovať primárne z aspektu
apoločensko-ekonomického —
poslúžili ako východiskový ma_
teriál dve Shakespearové hry
Kráľ Lear a Timon Aténsky.

Drobnice
* * *

* * *

Odporúčame vám
□ Pozrieť si výstavu Viliama
Chmela v Slovenskej národnej
galérii.
□ Kúpiť si lístky na vynika_
júci taliansky
film režiséra
Viscontiho Vášeň.
□ Prelistovať si v knižnici
časopis Divadlo, jpre jeho vy
nikajúcu úroveň.

AKO NA TO? — tak sa volá
článok v časopise Právnickej
fakulty UK Mladý právnik, kto
rý pretláčame celý:

Zomrel taliansky kráľ bábik. Vo
veku 78 rokov zomrel v Turíne
Luigi Lupi V., ktorý bol piatym
riaditeľom slávneho bábkového di
vadla Gianduia, založeného rodinou
Lúpi začiatkom XVIII. storočia. Od
tých čias, čo prvý Luigi Lupi zria
dil obľúbené bábkové divadlo, vždy
najstarší člen rodiny dostal meno
Luigi a prevzal vedenie divadla.

šej tlači iba pred necelými
dvoma rokmi získal už určitú
popularitu, najmä
zásluhou
Roháča. Čo možno povedať o
jeho karikatúrach? Na rozdiel
od svojich generačných dru
hov Popoviča (poetická kres
ba), Vaneka (satira spoločen
sky silne zaangažovaná, mies
tami drastická), Zimkova ka
rikatúra chce byť čisté hravo
výtvarná. Charakteristické pre

Od našich priateľov z Kijeva, s ktorými si dopisujeme,
dostali sme list a dva príspevky, uverejňujeme ich a tak sa
snažíme prehĺbiť družbu, ktorú Univerzita Komenského má
s kijevskými študentmi a profesormi.

členný oddiel kijevských štu
dentov. V kazašskej stepi sta
vali školy a nemocnice, kluby
a obytné domy, hospodárske
budovy.

Goetheho medaila poľskému ved
covi. Docent nemeckej literatúry
Vratislavskej
univerzity
Marian
Szyrocki dostal Goetheho medailu,
ktorú mu udelil Goetheho ústav
v Mníchove ako poctu za zásluhy,
ktoré si poľský vedec získal svo
jou vedeckou prácou o nemecký
jazyk a kultúru. Szyrocki sa pre
dovšetkým venuje bádaniu o ne
meckom baroku a napísal vedecké
ňu sú zatiaľ úsporné kresebné dielo o básnikovi Martinovi Opitzoprostriedky.
vi (1597—1639) a dvojdielne deji
Ján Jankovič ny literatúry.

Kreslí, kreslí

ídm

Milí priatelia!
Už niekoľko rokov študenti
Kijevskej univerzity dobrovoľ
ne trávia letné prázdniny na
celinách a pomáhajú tamojším
pracovníkom. V lete minulého
roku pracovalo na sovchozoch
Celinného kraja 16 000 študen
tov z rôznych miest Sovietske
ho sväzu. Medzi nimi tritisíc-

V sovchoze „KizbeľskijH sme
sa ubytovali v škole. Mali sme
stavať domy. Stavbyvedúci nás
neprijal veľmi prívetivo a po
čuli sme na svoju adresu nie
práve príjemné slová nedôvery.
— Tí tak toho nastavajú!
Váhajúc pridelil nás na stav
bu dvojbytového domčeka:
— Robte, potom sa budeme
aj inak rozprávať.
— Ukážte, čo viete.
Snažili sme sa. Veľmi sme si
chceli získať dôveru stavbyve
dúceho.
Zo začiatku nám bolo ťažko.
Medzi nami nebol ani jeden
odborník-stavbár. Ale už za
dva týždne každý sa stal aj
murárom, aj omietkárom a
kečľ bolo treba aj tesárom.
Najviac toho mal Nikolaj
Tomenko. Správne rozdeliť ľu
dí, zabezpečiť dopravu, mate*
riál... Náš Nikolaj bol i dobrý
veliteľ i neúnavný^ - robotník.
Ked nevedel — spýtal sa. Im

fyzikov a chemikov, biológov a
matematikov, historikov a no
vinárov, ktorí namiesto zaslú
ženého
letného
odpočinku,
stali si do radu budovateľov.
Všetci teraz už znovu sedia
v laviciach. No na minulosť,
naplnenú pátosom hrdinskej
práce, sa nezabúda. O nej sa
na stránkach našich novín ob
javujú zaujímavé články.

V súťažení, ohnivom ako leto
na celinách, oddiel kijevských
študentov obsadil prvé miesto
a bol vyznamenaný Putovnou
červenou zástavou Krajského
výboru strany a Krajského vý
konného výboru. Sme hrdí na
Posielame Vám články o ži
to, že na tomto víťazstve má vote a ľuďoch univerzity. To
nemalý podiel aj práca študen je naša odpoveď na Váš list.
tov našej univerzity: budúcich Čakáme na Vaše príspevky.

VELITEL BRIGÁDY
Zdá sa, ako by to bolo včera.
Nástupiště kijevskej stanice.
Slnko, úsmevy. Kvety, kvety ...
Priateľské stisky rúk, želania
stastnej cesty.
Dovidenia, Kijev.
... Bolo nás desať. Z filolo
gickej fakulty. Toto sú moji
priatelia: Viťa Bulavko, Kola
Grigorenko, Bor ja Dzjuba, Vá
ňa Iľjenko, Dima Kordomec,
Miša Jacenko, Tola Sysojev,
Kola Čiševyj, a Kota Tomenko
— veliteľ našej desiatky, stra
nícky inštruktor fakultnej or
ganizácie, my sme boli tí šťast
livci, nám sa podarilo ako
prvým odísť na celiny Turgaja.
Kolesá vlaku klopú. Chlapci
sa naklonili nad mapou. A už
je tu náš prvý prístav na celi
nách.
Vetru vlak bije na struny,
Do stepi letí, k Turgaju,
Nás čakajú tam drsné celiny,
Orly vystrašené k nebu
vzlietajú. —
ukladá riadky do zápisníka Ni
kolaj Tomenko.

Mladý právnik

kov.
□ Učiť sa na skúšky.

jomne zmohli na tieto otázky
a odpovede:
— Robíš, robíš...?
— Áno, áno. V prvom rade
mám veľa práce v škole. Pri
pravujem diplomovanú prácu.
Budú to politické plagáty a
jeden kreslený film. Okrem
toho „diplomového“ filmu mám
Ondrej Z i m k a
je gene rozkreslené ešte dva ďalšie
račným druhom karika túr i sto v scenáre. Na kreslenú satiru
Popoviča a Vaneka, ktorých mám čas iba vo voľnom čase
čitatelia poznajú taktiež i zo
stránok NU. Dnes mu dávame
slovo slovom i obrazom na
stránkach
Našej Univerzity
ako kolegovi vysokoškolákov a a je mi skôr záľubou ako hlav
spoluhodovníkovi pri bohatom ným políčkom.
menzovom stole v jedálni UK.
— Kto sa ti takto páči zo
Má dvadsaťšesť rokov a z ča svetových mien kresleného fil
su na čas nosí bradu. Keď som mu. karikatúry, a tak.
ho vyhľadal v školskom ate
—
Juhoslovanský Vukotič
liéri na VŠMU (študuje u pro v kreslenom filme. Stienberg
fesora Chovaná odbor užitej a Siné v karikatúre, Kandingrafiky) museli sme z bon skij a Klee ako výtvarníci.
tónu poškuľovať po jeho ko
Potom som sa ešte dozve
legyniach a tak sme sa vzá- del, že z nápojov mu najviac
pomáha mušt, ale aj víno a
vodka. Pracuje sa mu lepšie
zavčasu rána, večer je vraj
na iné veci... satiru zatiaľ
nepíše.
Doma som z rozhovoru pri
dal ešte toto:
Hoci ša karikatúry Ondreja
Zimku začali objavovať v na-

Tak, ako sme sa dohodli, po
sielame Vám niekoľko pozná
mok o živote univerzity. Boli
vytlačené v univerzitných no
vinách „Za sovietske kádre“.
Dva články — „Súboj s púš
ťou“ a „Veliteľ brigády“ — ho
voria o obetavej práci našich
študentov na celinách.

O ČOM PfŠU INÍ

O dogmatizme sa už toho popísa
lo. I o dogmatizme v práci ČSM.
Ako sa však zbaviť toho negatív
neho javu? Ako ho vykoreniť z náš
ho života, z práce v Sväze? To je
jedna z hlavných otázok, vyriešenie
ktorej by prispelo k ozdraveniu
ovzdušia v ČSM. Dnešná situácia je
charakteristická práve hľadaním
foriem, ktoré by pomohli prekonať
vplyv dogmatizmu na mládež, ktorá
vyrastala práve v období jeho pan
stva. Týmto problémom sa zaobera
lo aj Vysokoškolské plénum okres
ného výboru ČSM. Domnievame sa,
že je správne uverejniť niektoré
závery z tohto rokovania.
Jednou z najdôležitejších úloh
pre zvýšenie aktivity
členstva
□
Navštíviť predstavenie Luigi V. odišiel na odpočinok pred je vytvorenie podmienok pre
Divadielka poézie FaFUK, pás- niekoľkýim rokmi a divadlo zdedil vzájomnú dôveru a otvorenosť
mo poézie amerických beatni- terajší riaditeľ, jeho syn Luigi Lu medzi členstvom. Vo veľkej miere
tu musia pôsobiť i výbory v ročnípi VI.

SHAKESPEAROVÉ DIELA vyšli
v Sovietskom svaze v náklade 5
miliónov výtlačkov. Pri tohoroč
ných Shakespearových
oslavách
hrá 100 sovietskych divadiel jeho
hry.
NAJDRAHŠIA
KNIHA
SVETA.
Monumentálne knižné dielo Salvá
tora Daliho „Apokalypsa“, vážiace
210 kilogramov a obsahujúce ilu
strácie a nevydané texty vynikajú
cich francúzskych umelcov a spi
sovateľov, previezli do Spojených
štátov.
Vystavili ho už behom cesty —
na lodi France, pod prísnou och
ranou detektívov Hlavnej transat
lantickej spoločnosti, potom bude
vystavené šesť mesiacov na medzi
národnej výstave v New Yorku,
precestuje USA a navštívi možno
i Japonsko.

V rámci záujmovej sekcie
založili si študenti Katedry
románskej filológie súbor la
tinskoamerických piesní a tan
cov. Oboznamujú sa v ňom
s ľudovou tvorivosťou krajín
tohto vzdiaileného kontinentu.
Súbor má pätnásť členov a
skupinu sólistov — Tres gal
los. Formuje sa aj tanečná
zložka.
Svoj prvý veľký úspech do
siahol súbor vystúpením v Do
me SČSP v Týždni kubánskoč esk os 1 oven sk e j d ružby.
- Košťálová -

ponoval sebakázňou, húževna
tosťou. Objavoval sa tam, kde
bolo najťažšie. Takú on mal
povahu. Za slovom — čin. A
jeho činy boli ako oheň. Jeho
neúnavnosť a húževnatosť, lás
ka k práci boli príkladom pre
nás všetkých. Každý úspech
sme dosahovali v pote tvárí.
Tým náša radosť z víťazstva
bola dvojnásobná.

ké riadky. A vôbec, turgajská
step je večer veľmi poetická.
Až sa ti žiada posnívať si vo
večernom chládku.
Vychádza i Nikolaj. Zafajčí
si, potúla sa po stepi a hned
na to objavuje sa v zošite po
známka: „Dnes chcem myslieť
viac ako včera/1 Za spevu noč
nej stepi a pleskotu zástavy
vlajúcej nad naším stanom ro
dili sa tieto verše:
Ked preletia dni,
Ja rozpoviem dievčine,
Ako vlak zo stepi
Uháňal k Ukrajine.
Dnes už Nikolaj, tak ako
všetci ostatní, má o čom roz
právať. Veď 85 dni na celinách
— to je veľký príbeh nášho
dozrievania, rastu a poznania
práce.
Boli sme mladí ľudia a štu
denti. Teraz sme aj robotníci.
Škoda, že sa všetko nedá vy
rozprávať v novinovom článku.
Ivan Skladnýj,
poslucháč filologickej
fakulty KGU

Brigáda načas, pred prícho
dom ostatných študentov „ceUnníkov** vytiahla steny dvoj
poschodového domu.
— Ž ak si *)! — spokojne ký
vali hlavami starí ak šakali **)
a zvedavo obzerali našu prá
cu. To bolo pre nás najväčšou
pochvalou.
V štyridsaťpäť stupňovej turgajskej horúčave sme potom
vystavali kravín pre 120 kusov
dobytka.- Nikolaj pracoval zá
roveň s nami. Jeho nadšenie
bolo nákazlivé. A po večeroch *) Žaksi (kazašsky) — dobre
pri dohorievajúcej sviečke ro **) aksakali (kazašský) — vá
dili sa drsné, lakonické, poetic- žení starci

koch a na fakultách. Vytvorenie
týchto podmienok je možné iba
pomocou polemiky, diskusie. Veď
práve potlačovanie týchto preja
vov, ktoré sú mládeži vlastné, za
krývanie pravdy frázami, zakrýva
nie faktov, to bola jedna z pHčin
politickej pasivity študentov-sväzákov na vysokých školách. Politicko-výchovná práca môže byť ús
pešná v dnešnej dobe najmä ak
bude spĺňať určité podmienky. Jed
nou z nich je informovanie členstva
0 otázkach problematiky odbornej
1 politickej. Využívanie zahranič
ných odborných skúseností pomo
cou časopisov a kníh, výmenné za
hraničné zájazdy, ktoré sú tiež dô
ležitým prostriedkom v politicko
výchovnej práci. A znovu diskusie,
polemika, fakty. Veľký dôraz bude
potrebné klásť tiež na skvalitnenie
výuky, a to aj predmetov marxis
tických lebo práve pri výuke tých
to sa dogmatizmus v minulosti na
mladých ľudí lepil najviac. Je zrej
mé, že splnenie týchto úloh si bu
de vyžadovať veľa dôkladnej a se
rióznej práce. Ťarcha jej organizá
cie bude však v prvom rade spo
čívať na fakultných a ročníkových
výboroch. Je preto samozrejmé, že
by v týchto orgánoch mali byť
funkcionári, ktorým ľudia veria, za
ktorými idú. Bude v budúcnosti po
trebné, aby sa členstvo aktívnejšie
ako v minulosti zúčastnilo na vo
lení funkcionárov. To znamená, že
kandidátky by sa mali dať včas na
prediskutovanie medzi masy člen
stva, aby sa tieto mali čas k ním
vyjadriť. Voľby by už mali prestať
byť len aktom zdvíhania rúk. Veď
aktivizáciú más, pôsobenie na túto
aktivizáciu možno očakávať len od
práce funkcionárov nie „podhode
ných“, ale takých, ktorí cítia zod
povednosť voči tým, ktorí ich vo
lili, a ktorí cítia, že za nimi masy
stoja, že majú ich podporu, funk
cionárom, o ktorých masy vedia, že
budú nezištne a smelo zastupovať
ich záujmy.

HP 62 na svete
Predomnou leží 2. číslo inter
nátneho časopisu ŠR — ŠD — SNP
Horský park. Bol som aj tak tro
chu zvedavý, ako bude vyzerať,
pretože
dopisovateľská
činnosť
z radov ubytovaných sa nezdá veľ
mi priaznivá.
Internátny časopis by mal byť
v prvom rade tribúnou ubytova
ných. Ako som mal možnosť vidieť
niektoré iné časopisy, či už v Brne,
alebo Prahe, zdá sa, že vynalieza
vosť, grafická úprava a aj celková
náplň by mohla byť trochu pes
trejšia, najmä preto, že v inter
náte Horský park býva značná časť
filozofov, ktorí iste vo svojom bu
dúcom živote sa budú živiť perom.
Tiež sa mi zdá, že ročník 62/63,
ktorý redigoval Dušan Klinger (ne
pamätám sa, koľko čísiel vyšlo)
uverejňoval viac literárnych (bás
nických í prozaických) prác poslu
cháčov rôznych fakúlt, bývajúcich
v Horskom parku.
Keď si všimneme celkovú náplň
časopisu (rozsah 7 strán) zistíme,
že sa svojím zameraním skoro vô

bec nelíši od prvého čísla. Na pr
vej stránke sú Zprávy — novosti,
ktoré iste zaujmú všetkých ubyto
vaných, pretože sa týkajú bývania
v novom školskom roku, otázka
kúpaliska atď.
V novom čísle nechýba fejtón,
verše dodal šéfredaktor časopisu
Ondrej Gajdoš, o problémoch ži
vota v internáte hovorí riaditeľ
ŠD — SNP Július Lisek, ďalšia
stránka patrí tým nedisciplinova
ným, posledná stránka športu a
tajnička.
Zdá sa to trochu málo. Pár slov
pre budúcnosť. Každý vie, že za
darmo nikto nič s láskou nerobí
(aspoň nie študenti!!!), ale mali
by si uvedomiť, že je to ich tribú
na a že záleží len na nich, či v bu
dúcom školskom roku bude (hneď
od septembra) vychádzať časopis
lepší, ale hlavne zaujímavejší. Prí
ležitosť i ochota vedenia ŠD —
SŇP je a pevne verím, že i dosť
talentov, ktorí by si na stránkach
internátneho časopisu mohli overiť
svoje pisateľské nadanie.
-ijk-

Súboj s púšťou
Horúčava. Úžasná horúčava.
Zdá sa ti. že už-už sa rozto
pí pôda. Pod zubami škrípe
piesok. Slaný pot, s ním zmie
šaný, omýva tvár.
Dnes, keď znovu počúvam
prednášky v univerzitnej po
sluchárni, chodím po jesen
ných uliciach rodného Kijeva,
ždá sa mi, že všetko toto bo
lo hrozne dávno... a možno
to bol iba sen?
No nebol to sen. A dokonca
si výborne pamätám, kedy a
kde to bolo. Čas — august —
september 1963. — Miesto —
Kara-Kum. Áno, skutočná púšť
Kara-Kum, o ktorej som ke
dysi iba v knihách čítal.
Sem, do púšte, odišlo päť
mojich kamarátov a ja.
Pod horúcim nébom Turgaja
sme my, študenti univerzity,
stavali ovčiarne.
Či sme mali skúsenosti? Nie.
No mali sme čosi dôležitejšie:
Mali sme obrovskú
túžbu
vyskúšať svoje sily, vyzvať
púšť na súboj. Z tohto súboja
sme vyšli ako víťazi a zane
chali sme v púšti dve ovčiar
ne.
Tí. ktorí neboli na celine,
sa často pýtajú:
— No povedz, ako tam bo
lo? Ťažko?
— Či ťažko? — pýtam sa ja
a rozprávam takúto príhodu.
... Potraviny a vodu
nám
vozili autom
zo Šoškakulu.
Každý deň biologička Inna Buchová vítala nás, piatich una
vených a vyhladnutých mlá
dencov, chutnými raňajkami
obedmi «a milým úsmevom.
No raz... Vo zvyčajnom ča
se auto neprišlo. Nebolo ho

ani za jednu, ani za päť ho
dín. Neskôr sme zistili, že sa
mu niečo pokazilo. A vtedy ...
30. augusta sa nikto z nás
neumýval. Vody bolo celkom
málo. Pili sme hospodárne.
Pracovali sme tak ako pred
tým, od šiestej ráno do_ôsmej
večer.
Prvého septembra som mal
narodeniny. Ako sa nepodoba
li na tie. čo bývali doma za
stolom, prikrytým slávnostným
obrusom, pod jasným svetlom
lustra. A ako mi je drahý
tento deň. Vtedy sa mi zdalo,
že najlepším darom pre mňa
môže byť príchod auta.
No
nebolo ho už tretí deň. Pery
vyschli a popraskali od ho
rúceho vetra a smädu. Voda
v kanve sa minula a, ako vždy
v takýchto prípadoch, strašne
sa chcelo piť, piť, piť... Pri
obedňajšej prestávke sme sa
zišli ako obyčajne. Pozval som
priateľov na narodeniny. „Sláv
nostná hostina“ pozostávala z
niekoľkých kúskov pečiva, kto
ré mi pred nedávnom poslali
z domu, a zo spravodlivo roz
delených dvoch pohárov dra
hocennej vody.
Vypil som svoju „porciu“ a
pochopiteľne, že mi to nesta
čilo. A zrazu Inna podáva mi
svoj pohár:
— Vezmi si, Pavlík, ty si
náš oslávenec.
... Dnes som si znovu pri
pomenul túto príhodu. Po
mohla mi pochopiť, čo je to
ozajstné priateľstvo. A vy sa
pýtate, či bolo ťažko na ce
line.
Pavel Jemlin,
poslucháč elektrotechnickej
fakulty KGU.

lllil

e ďalší oddiel

ávne tendencie arganizoortovú činnosť vysokoov vo veľkých telový
ch jednotách sa ukázali
esprávne a preto sa aj
,mamutia“ Slávia Vš
ila na Sláviu SVŠT a Slá_
iverzita, neskôr vznikla
ŠíáViä Ekonóm a teraz — Slá
via Medik. Lekárska fakulta
UK si samostatnú TJ zasluhu
je, pretože je jednou z naj
väčších bratislavských fakúlt
a študovali na nej, alebo štu
dujú mnohí špičkoví športovci.
Novovytvorená Slávia
Medik
bude mať zatiaľ päť oddielov:
futbalový, volejbalový, basket
balový, lyžiarsky, vodácky a
okrem toho dva odbory: ZTV a
turistiky. Doteraz bol na Le
kárskej fakulte iba futbalový

oddiel a odbor ZTV, pričom
športovú činnosť organizovalo
ROH. Začínajúcej jednote po
dala pomocnú ruku
Katedra
telesnej výchovy, ktorá po
máha medikom budovať v zá
hrade školy viaceré športo
viská. Členovia vodáckého od
dielu si postavili už 16 lami
nátových lodí, takže sa majú
už v lete na čo tešiť. Veľkou
akciou, ktorú plánuje pre svo
jich členov turistický oddiel,
má byť letný stanový tábor na
Dubníku. V Slávii Medik je teda
chuti do práce dosť. A to je
najlepšia cesta k tomu, aby sa
šport stal nielen potrebou kaž
dého vysokoškoláka, ale aby aj
každý vysokoškolák mal k to
mu podmienky.
- an -

Predpríprava

Záber z majstrovstiev
v gymnastike
Foto: Tuleja

*

príla sa konali majstrovstvá
eutickej fakulty UK vo vomužov a žien.
ťaží žien sa na prvom miesiestnilo družstvo štvrtého
pred družstvom druhého
. Čestné tretie miesto obdružstvo prvého ročníka,
očník sa súťaže nezúčastnil,
piateho ročníka, ktorí sa
tiež zúčastnili súťaže, si odniesli
vavríny víťazstva. Druhé miesto
obsadilo družstvo tretieho ročníka

pred družstvom štvrtého a prvého
ročníka. Druhý ročník svoje druž
stvo do súťaže neposlal.
Ako favorit majstrovstiev na
stúpilo družstvo z radov zamest
nancov fakulty. Suverénne zvíťazili
nad celkami štvrtého,
tretieho
i piateho ročníka.
Majstrovstvá boli predpípravou
a zároveň výberom najlepších na
medzifakultné prebory vo volejba
le, ktoré boli 12. a 13. V. 1964.
-KŠ-

Družba lekárskych fakúlt:
3. a 4. mája 1964 prebehli v poradí už druhé dni družby
medzi LFUK v Bratislave a LFUJEP v Brne. Každoročne sa
obe fakulty vzájomne stretávajú. Minulý rok sme pozvali na
šich brněnských priateľov na pôdu
bratislavskej fakulty
a tento rok bola rada oplatiť návštevu u nás.
Hoci dážď kropil cestu na nervák. Po peknom začiatku a
šim dvom plným autobusom, vedení 8:0 predsa naše dokázali
predsa sme sa tešili na svo prehrať. Lepšie sa držali bas
jich už starých známych. Te ketbalisti, k dvom víťazstvám
šili sme sa na vzájomnú výme z prvého dňa pripojili tretie.
nu vedeckých prednášok i na Potom však prišli „čierne“ zá
mužné
športové
boje.
Na pasy pre našich. V peknom
športovcoch ležala túžba stoj zápase naši volejbalisti podľahli
čo istoj získať krásny putovný brněnským len tesne 3:2.
Zo začiatku v basketbale
pohár dekanov oboch fakúlt
späť do Bratislavy a takto dievčat sa situácia pre nás
odplatiť minuloročnú porážku vyvíjala sľubne. Naše dievčatá
brněnským. Uplynulý rok vzá si skoro celý polčas dokázali
jomné športové boje prebieha udržovať 4—6-bodový náskok,
li len medzi študentmi. Tento potom však ochabli a prehrali
rok však po obojstrannej do ozaj len •so smolou o 2 body.
Týmto zápasom sa teda vzá
hode do bojov zasiahli i za
mestnanci. Zatiaľ len volej ba _ jomný pomer vyhřátých a pre.
lová šestka a futbalisti. Štu bratých zápasov vyrovnal cel
denti súťažili vo volejbale, kove na 3:3. Putovný pohár
získa ten, kto vyhrá v posled
basketbale a futbale.
Športové odpoludnie začali nom stretnutí — volejbal za
prvý deň študenti-futbalisti. mestnancov. Boli to naši za
Po výkope s. dekana LFUK mestnanci, ktorí v rozhodujú
prof. dr. Kukuru sa boj začal. com stretnutí, pod vedením
Naši dokázali, že v Bratislave
rastú futbalisti dobrých kvalít
a po 90 minútach pekného bo
ja, ukazovateľ skóre zastal na
8:0 pre Bratislavu. Hneď po
□ Na ITVŠ reorganizovali
študentoch nastupovalii k „hlav ročníkové výbory. Týmto sa
nému“
zápasu zamestnanci. vyriešil pálčivý problém bliž
Nádherný
futbal
obsahoval šieho kontaktu ročníkových
„všetky prvky“, ktoré sa dajú výborov s fakultným výborom.
na futbalovom ihrisku pred Pružnejšou sa stala hlavne
viesť. I keď brněnských od organizácia športových podu
väčšej pohromy zachránilo se jatí (majstrovstvá ITVS) a
dem žrdí, predsa i tak naše propagácia týchto pretekov.
víťazstvo v pomere 3:2 na sú
□ Najaktívnejším ročníkom
perovej pôde si treba na za na ITVŠ je telovýchovný od
čiatok ceniť.
bor prvého ročníka. K Prvému
Druhý deň pokračovali špor máju odpracovali 130 brigád
tové súťaže zostávajúcimi zá nických hodín na úprave volej
pasmi. Prvé nastúpiir naše balového ihriska a posluchární.
študentky
k
volejbalovému Na súťaž vyzvali aj ostatné
stretnutiu. Po prehratých ‘pr pracovné skupiny ITVŠ.
□ Ten istý krúžok pripravu
vých dvoch setoch, za hromo
vého povzlbudzovania našich je návrh na odznak ITVŠ a tiež
fanúškov, sa vypli k vrcholné návrh na jednotné športové
mu výkonu a vyrovnali na 2:2. oblečenie pre všetkých poslu
- jura Rozhodujúci set bol úplný cháčov ITVŠ.

s. prof. Kukuru výbornou hrou
sa pričinili o hladké víťazstvo
2:0 a tým zabezpečili, že pu
tovný pohár si povezieme do
mov a v celkovom hodnotení
i víťazstvo nad priateľmi z Br
na v pomere 4:3.
Slávnostným odovzdaním di
plomov ’ a plakiet víťazným
družstvám boli dni družby
ukončené.
A my sd len želáme, aby na
ša krásna družba naďalej sa
plodne rozvíjala.
Jozef Beňuška

nasej univerzity

Slávia UK zahájila sezónu
Za pekného slnečného počasia
zahájili slávnostným nástupom svo
ju sezónu atléti Slávie UK. Stretli
sa na ihrisku Telovýchovného stre
diska
v
priateľskom
stretnutí
s družstvom Slávie VŠ — Brno.
Bolo to prvý raz v tejto sezóne,
keď naši atléti vytiahli do boja,
S netrpezlivosťou preto očakávali
všetci diváci aká bude forma po
poctivej zimnej príprave, aké budú
výsledky. Neboli sklamaní. Všetci
pretekári podali dobré výkony a zví
ťazili v pomere 78:60 bodom. Slab
ší výkon podali iba žrďkári, od
ktorých sa očakávalo viacej. Stret
nutie prebiehalo za účasti divákov,
ktorí svojím povzbudzovaním a po
tleskom hodnotili výkony jednotli
vých športovcov, v peknom špor
tovom prostredí. Nedostatkom však
bola jeho slabá propagácia na jed
notlivých fakultách a zlé vyrozu
menie samotných pretekárov, nie
ktorí ani o stretnutí nevedeli a
nedostavili sa. Myslím, že v ďalších
stretnutiach by sa mali pretekárom
rozosielať osobitné pozvánky. Ďal
ším nedostatkom bola veľmi slabá
pomoc ostatných fakúlt našej Uni
verzity v príprave ihriska pre pre
teky a pri vykonávaní rozhodcov
ských a zapisovateľských funkcií.
Usporiadateľmi a rozhodcami boli
väčšinou členovia katedry ľahkej
atletiky ITVŠ a poslucháči ITVŠ.
Stretnutie s takýmto obsadením
pripomína stretnutie ITVŠ a nie
Slávie Univerzita.
Záverom verím, že v budúcnosti
sa tieto nedostatky nebudú opako
vať a všetky fakulty UK vyšlú na
stretnutie svojich ľudí a tak sa
všetci spoločne podelia o dobrú
organizáciu stretnutia.

Výsledky:

2. Brno 46,5 (Grác, Obrda, ftehulka, Kučera)

1. Kubáň UK
2. Škrabák UK
3. Grác B

11,2 sek.
11,4 sek. Dialka:
11,6 sek.
663 cm
1. Kubáň UK
645 cm
2. Filo UK
400 m:
644 cm
3. Nedomanský UK
1. Frenz B
54,3 sek.
54,6 sek. Výška:
2. Švajda UK
3. Syinkášek UK
55,0 sek.
175 cm
1. P. Ihring UK
175 cm
2. Coufal B
800 m:
170
cm
3. Fober B
1:59,7 min.
1. Frenz B
1:59,9 min. Disk:
2. Vendegh UK
2:07,4 min.
41,70 m
3. Kadubec UK
1. Uhlík B
39,55 m
2. Poláček B
38,84 m
1500 m:
3. Polóny UK
4:18,0 min.
1. Cametís B
4:19,2 min. Guľa:
2. Pasiar UK
14,16 m
4:24,5 min.
1. Uhlík
3. Žigraij UK
13 73 m
2. Polóny
12,47 m
3 000 m:
3. Gruna B
9:36,8 min.
1. Haluza UK
9:37,6 min. Oštep:
2. Ozorák UK
10:16 2 min.
55,53 m
3. Benda B
1. P. Ihring
51,49 m
2. Polóny
47,21 m
110 m prek.':
3. Némethy UK
16,9 sek.
1. Miklovič UK
17,1
sek.
Žrď*
2. P. Hiring UK
360 cm
17,7 sek.
1. Harondek B
3. Ohmel B
340 cm
2. Kaul UK
320 cm
4x100 m:
3. Miklovič
1. UK 49,9 (Kubáň, Filo, Škrabák,
Václav Formánek
Svinkášek)

Prví vzorní absolventi

Krátko

Poslucháči a zamestnanci LFUK si svojpomocou budujú v Me
dičke] záhrade už druhé volejbalové ihrisko. Na obrázku sú
poslucháčky III. ročníka pri úprave terénu. Foto: J. Mentel

Filozofi víťazne

V rámci tradičnej družby s br
něnskou Filozofickou fakultou zo
hrali naši filozofi v Brne niekoľko
priateľských zápasov vo futbale,
volejbale a basketbale. Vo futbale
zvíťazili Bratislavčania 8:1 (3:0),
bránkami Královiča 4 Sabola 2,
Kola a Mošovského po 1. Za domá
cich bol úspešný Novotný. Vo vo
lejbale dievčat zvíťazili domáce
hráčky presvedčivo 3:0, u chlapcov
zase hostia v pomere 3:1. V bas
ketbale po tuhom boji a za pomoci
domáceho rozhodcu zvíťazili Brňa
nia 49:44 (30:26). Najlepšie strie
ľali Vlk 18, Kynzl 14, resp. Herr
mann a Melicherčík po 16, Šefránek 10. U dievčat vyhrali naše filozovky kontumačne 20:0, pretože
domáce hráčky sa nedostavili . . .
Celkove zvíťazili bratislavskí filo
zofi 3:2.
-an-

Slávnostný výkop v zápase študentov lekárskych jakúlt Brna
a Bratislavy previedol dekan Lf v Bratislave prof. Kukura.
Foto: dr. Mentel

Chceme lepšiu družbu
Veľa kriku sa okolo toho nenarobilo, to je pravda. A je to tak
dobre, pretože „trapas“ je to takto
menší. Ale aj tak si myslím, že
dosť veľký na to, aby sa o ňom
písalo. O čo vlastne ide? Nuž niekoľko rokov má naša (t. j. Filozo
fická fakulta) družbu s brněnskou
vysokou školou, s tamojšou Filozo
fickou fakultou. Na tom by však
ešte nič nebolo, podobných družieb je viac. Ale je každá takáto?
—- Pôjdu basketbalisti, futbalisti
a volejbalisti. V prvom a poslednom športe i ženy. Zraz je o pol
šiestej pred fakultou. Ideme auto
busom. O stravu a nocľah je po-

bolo doviesť nás k menze. Pre
viedol to spoľahlivo a — zmizol.
Pravda, po čase sa objavil i druhý,
ktorého úlohou zas bolo oboznámiť
nás
možnosťami sobotňajšieho
večera
Brne. Švédsky big-beat,
Večerní Brno, Divadlo bratří Mrštiků a ďalšie divadlá a podniky.
A že zajtra tu hrajú Bratislavčania
futbal so Zbrojovkou, že si môžeandiť. Oboznámil nás neme ísť zafandiť.
zištné so všetkým a tiež zmizol.
vlastne ešte chceli?
Čo sme vlastne
O program nebolo núdze, o stravu
"a nocľah tiež. Ale
ai~ aa
— u~
dá sa tomu
ho
voriť družba? Družba s dlhoročnou tradíciou? Družba, ktorá by
mala bvť
byť vecou nás všetkveh?
všetkých? To
„.ataraué.
To naozaj bolo. Možno povedať, iste nie! Veď i v obyčajných šporobedy a večere v brnenskej tových zápasoch, uskutočňujúcich
v ničom nezaostávajú a po- sa bez pláštika družby, sa stretničom nepredčia na- neme mnohokrát s ozaj spontánnyže
lo Si to zjesť a i nocľah mi prejavmi priateľstva a družby,
[ich vakoch na žinenkách bol ktoré však nemusí nik podnecovať.
obstojný. Ale to bolo naTo všetko v Brne nebolo. Brnenskí priatelia sa rozišli po domo
[šetko.
áve v tom je to. — Jo, již voch a nám nezostávalo nič iné,
dy, kde jste tolik vězeli ako využiť vrelo odporúčaný pronebo co? — privítal nás gram. Jedni išli na pivo, druhí do
v červených teplákoch. — divadla, tretí sa prechádzali po
.X«
X~t.il----------------------------i--A_
A-J-1-'
A. "
iž vás
čekáme.
Šatny jsou
meste,
na
druhý
deň sa išlo
v chodbě. Svlékněte se a spoločne na futbal. A predsa by
Nuž, zobliekli sme sa sme si boli radi pobesedovali s na
lo sa naše stretnutie. Bez šimi brněnskými kolegami o spooľvek privítania, bez stiskov ločných problémoch. Radi by sme
úsmevov. Nevšímavo a nadviazali nové priateľstvá, prehíjne. A to tak medzi tou bili družbu. Nestalo sa. Vrátili sme
divákov, ako i na hřišti, sa domov tak, aby sme tam išli.
o niečom hovorilo, tak sa
A tak len v sväzáckych archíoločne nadávalo na sudcu, voch oboch fakúlt pribudne papier,
odom, bolo prečo. Nevy- že v ten a ten deň, po toľký a
jtíbľné, ba smiešne je, ak v toľký raz sa stretli bratislavskí a
|Í§skom stretnutí dvoch fakúlt brnenskí filozofi — športovci pri
"covia takí neobjektívni. Veď vzájomnom meraní síl. No je to
tretnutia na upevnenie pria- len ďalší papier. Na budúci rok
teľstva a nie o body.
prídu študenti z Brna zase k nám.
Zápasy skončili, súperi odišli. A Nechceme, aby vyzerala naša družtak sme ostali sami s jediným ba takto. Len takto,
funkcionárom ČSM, ktorého úlohou
Eugen G i n d 1

Prednedávnom sa konalo slávnostné vyradenie prvých vzor
ných absolventov vojenskej prípravy na Vojenskej katedre pri
Univerzite Komenského. K vyradeniu nastúpili absolventi zá
verečného ročníka vojenskej prípravy lekárskeho smeru, inak
poslucháči V. ročníka všeobecného, detského a zubného le
kárstva Lekárskej fakulty UK. Za prítomnosti učiteľov Vo
jenskej katedry, náčelníka VKUK dôst. Štefana Vágnera, ná
čelníka lekárskeho smeru pri VK dôst. MUDr. Pavla Mráza,
veliteľa záverečného ročníka vojenskej prípravy dôst. J. Antolíka i akademických funkcionárov fakulty prodekana doc.
MUDr. E. Huraja, C. Sc. a pedagogického vedúceho ročníka
doc. MUDr. I. Kostolného boli ešte pred nástupom do záve
rečného jednomesačného sústredenia vyradení ako vzorní,
prví pätnásti absolventi vojenskej prípravy na VK UK. Všet
kým bol udelený na návrh vedenia katedry a ročníkovej or
ganizácie ČSM čestný odznak „Vzorný branec“.
Čo však predchádzalo udeleniu týchto odmien? Aké boli
kritériá pre ich udelenie? Bola to socialistická súťaž frek
ventantov. Hlavnými kritériami boli: výborný prospech vo
vojenských i civilných predmetoch, aktívna práca v masových
organizáciách, splnenie odznaku PPOV a samozrejme, prísne
dodržiavnie vojenskej disciplíny a kázne. Súťaž sa pravidelne
vyhodnocovala po každom dni vojenskej prípravy, raz me
sačne a raz za semester. Táto pravidelná kontrola bola zá
rukou, že súťaž nebola formálna, ale stala sa vecou každého
jednotlivca, ktorý sa do nej prihlásil. Ostatní jej účastníci
budú vyhodnotení na záver jednomesačného sústredenia.
Pevne veríme, že i oni v nej dobre obstoja, vyznamenaní ne
sklamú a preto do videnia o rok, na sústredení.
L. Floreôn

Ach,ten Matuška...
Nie, nie som proti spevu Valdemara Matušku. Dokonca ho veľmi
rád počúvam, najmä tú: „Buď pose mnou, lásko sladká . .
Keď si však už niekto robí vylo
ženú „srandu“ z vlastných obdi
vovateľov, to sa už nedá hodnotiť
ako poctivý prístup k obecenstvu.
O čo mi však ide?
Študentská rada pri internáte
SNP Horský park pozvala totiž
Valdemara Matušku na tanečné ve
čierky, aby zaspieval niekoľko pes
ničiek zo svojho repertoáru. Dva
krát sme ho mali možnosť vidieť
a počuť. Prvý raz prišiel s veľkým
oneskorením,
zaspieval niekoľko
pesničiek, zobral asi 300 Kčs a
odišiel. Druhýkrát prišiel i s Karlom Štedrým, samozrejme zase ne
skoro, zaspievali asi 5 pesničiek
(trvalo to asi 20 min.), zobrali 600
Kčs a odišli.
Večierok 8. mája 1963 navštívilo
trochu viac priaznivcov, ako v iné
dni, veď V. Matuška je predsa len
magnet, ktorého sa oplatí vidieť a
počuť. Zaplatili vstupné 8 Kčs (inokedy je to 5 Kčs), lebo čakali, že
to bude stáť za to. A ono to sku
točne stálo zato!!!
Nie som proti vystúpeniam V.
Matušku. Lenže takéto podniky
stoja skutočne za kočku, i keď sú
v prevedení V. Matušku. Kto do-

plácá? Zase len študenti. Organi
zátori takýchto podujatí by si mali
uvedomiť, či je to rentabilné, ale
hlavne, či to plní svoj účel.
-ijk-

Vydáva CZV KSS na UK a
LF, ZV ROH na UK a LF, VV
ČSM na UK a LF a Rektorát
Univerzity Komenského, Bra
tislava, Šafárikovo nám. č. 12.
Riadi redakčná rada. Vedúci
redaktor J. Vereš, redaktor V.
Bednár. Redakcia a adminis
trácia:
Katedra
novinárstva
FFUK, Bratislava Gondova 2,
tel. 550-20. Vychádza dvojtýž
denne. Tlač: Západoslovenské
tlačiarne 01, n. p., Bratislava,
Dukelská ul. 51.
K-05-41196

