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Promócia doktorov a kandidátov vied
Dňa 13. marca bola slávnostná promócia slovenských
a českých vedcov, ktorí v minulých mesiacoch obhájili
doktoráty vied — DrSc., a kandidatúry vied — CSc. Pro
mócia bola v aule Univerzity Komenského.
Doktori vied — DrSc.:
Na Prírodovedeckej fakulte UK obhájili hodnosť „dok
tora geografických vied": prof. RNDr. Michal LUKNIŠ,
prof. RNDr. Pavol PLESNlK, CSc.
Na Lekárskej fakulte UK obhájili hodnosť „doktora
lekárskych vied": prof. MUDr. Emil HURAJ, CSc., doc.
MUDr. Rudolf KLEN, CSc., doc. MUDr. Svatopluk KOČVARA, CSc., doc. MUDr. Vladimír ZVARA, CSc., doc.
MUDr. Karol VIRSlK.
Na Filozofickej fakulte UK obhájil hodnosť „doktor
filozofických vied" PhDr. Vladimír RUML.
Na Právnickej fakulte UK obhájili hodnosť „doktor
právnych vied": prof. JUDr. Karol LACO, prof. JUDr.
Martin VIETOR.
Na Filozofickej fakulte UK obhájil hodnosť „doktor
historických vied": prof. PhDr. Rudolf BEDNÄRIK, CSc.;
hodnosť „doktor pedagogických vied" prof. dr. František
HOLEŠOVSKÝ, doc. PhDr. Emil STRAČÄR, CSC.
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK obhájil hod
nosť „doktor pedagogických vied" prof. RNDr. Karol
STRÄŇAI.
Na Filozofickej fakulte UK obhájil hodnosť „doktor
psychologických vied" prof. PhDr. Vilém CHMELAŘ.
Kandidáti vied — CSc.:
Na Prírodovedeckej fakulte UK obhájili hodnosť „kan
didát fyzikálno-maťematických vied": prom. fyzik Ján
FOLTÍN, prom. matematička Mária KĽUČÄROVÄ, RNDr.
J u r a j MAMRILLA, prom. fyzik Jozef MICHALOV, prom.
pedagóg Ladislav MORAVSKÝ, prom. fyzik Ján PIŠÚT,
prom. fyzik Štefan ŠÄRÔ; „kandidát geologických vied":
prom. geologická Štefánia DÁVIDOVA, prom. geológ Vin
cent ĎUROVlC, RNDr. Ondrej FRANK, Jozef GULA,
RNDr. Anna HYÄNKOVÄ, RNDr. Štefan KAHAN, RNDr.
Ivan KRAUS, Igor MUCHA, RNDr. Rudolf ONDRÄŠIK,
Eva ŠAMAJOVÄ, RNDr. František REGÄSEK; „kandidát
geografických vied": Radimír PROKOP, Michal ZAŤKO;
„kandidát chemických vied": Ing. Eduard PAVLAČKA,
RNDr. Ľudmila ŽÚRKOVÄ; „kandidát biologických vied":
MUDr. Anton BACHRATÝ, doc. RNDr. J u r a j ČEPELÄK,
RNDr. Milan ČERNÝ, Ambróz FRAŇO, Ing. Pavol HELL,
František OLEJÄR, Jozef PALÄŠTHY, RNDr. Ján PAVELČIK, doc. RNDr. Milan POSPÍŠIL, Mária SLAMEČKOVÄ,
prom. pedagóg Štefan STOLLÄR, MUDr. Evžen STROU
HAL, doc. RNDr. Ladislav ŠOMŠÄK, RNDr. Jozef VONDftEJC.
Na Lekárskej fakulte UK obhájili hodnosť „kandidát
lekárskych vied": MUDr. Helena BACHLEDOVÁ, MUDr.
Milan BUROŠ, doc. MUDr. Daniel BARTKO, MUDr. Božena
BUŠŠOVA, MUDr. František ČERNÍK, Zdeněk ČUPR,
MUDr. Štefan DOBROTA, MUDr. Viera DZÜRIKOVÄ,
MUDr. Miloš ERICHLEB, MUDr. Anna Mária FEDORČÄKOVÄ, MUDr. Anton GODÄL, MUDr. Gabriel HORVÁTH,
MUDr. Klára HRUBIŠKOVA, MUDr. Ivan HULÍK, MUDr.
Pavol JANSA, MUDr. Eduard KALMAN, MUDr. Pavol
KOLESÄR, MUDr. Jiří KOPEČNÝ, MUDr. Alois KOSATÍK,
MUDr. Viliam KRAJŇÄK, MUDr. Alexander KREZE,
MUDr. Ján KRIŽKO, MUDr. Rudolf KRUTÝ, MUDr. Štefan
KUKURA, MUDr. Anton LUČANSKÝ, MUDr. Dezider
MAAR, MUDr. Adam MAGÄTH, MUDr. Lígia MAJLÄTl l u v A , MUDr. František MAKAI, MUDr. Ervín MALA-

TINSKÝ, doc. MUDr. Eugen MALÝ, MUDr. Teofil MIKLETIČ, MUDr. Miroslav MIKULECKÝ, doc. MUDr. J u r a j
MINÄR, MUDr. Eva MITROVÄ, MUDr. Rudolf MORAVEC,
MUDr. Zdenka NIEDERLANDOVÄ, MUDr. Šimon OMANÍK,
MUDr. J u r a j PAYER, MUDr. Anna PLEŠKOVÁ, MUDr!
Jozef POLEDNÍK, prof. MUDr. Anton PONŤUCH, MUDr.
Tibor REMIŠ, MUDr. Igor RIEČANSKÝ, MUDr. Karol
SAPÄK, MUDr. Helena SEČKÄROVÁ, MUDr. Pavol SED
LÁK, doc. MUDr. Margita SCHWALBOVÁ, MUDr. Eduard
SITÄR, MUDr. Dušan SKOKŇA, MUDr. Miloslav SLÁDEK,
MUDr. Jaromír SLÁMA, MUDr. Ján SLEZÁK, MUDr. Šte
fan STRAKA, MUDr. Martin ŠIMKO, MUDr. Anna ŠOFRÁNKOVÁ, MUDr. Viliam ŠVEC, MUDr. Michal TELEHA,
MUDr. Oľga TESAŔOVÁ, MUDr. Ladislav TOPOLSKÝ,
MUDr. Karol TRÁVNIK, MUDr. Nikita TJUČEV, MUDr.
Michal VALENT, MUDr. Eva VALOVIČOVÁ, MUDr. Jozef
VELVART, MUDr. František VLČEK, MUDr. František
ZACHAR, MUDr. Jozef ZLATOŠ, MUDr. Jozef ZRUBEC,
MUDr. Štefan ŽILAVÝ.
Na Farmaceutickej fakulte UK obhájili hodnosť „kan
didát farmaceutických vied": prom. farmaceut Ivan
BENEŠ, Ing. J u r a j KALÁČ, RNDr. PhMr. Miroslav HEftMANSKÝ, RNDr. Alica NĚMEČKOVÁ, RNDr. Mária SOVOVÁ, PhMr. Anna ŠŤÄHLOVSKÄ, Ing. Ivan ŠTĚPÁNEK,
PhMr. Miroslav VOSYKA.
Na Filozofickej fakulte UK obhájili hodnosť „kandidát
filozofických vied": doc. PhDr. MUDr. J u r a j CIGER,
Vlasta ČERNÍKOVÁ, Jaroslav DANIŠ, Zdena HLÁVKOVÁ,
PhDr. Teodora KUKLINKOVÁ, Milan ŠIMEČEK; „kandi
dát sociologických vied": doc. PhDr. Michal HRUŠKOVIC,
Ján MARGOČ.
Na Právnickej fakulte UK obhájili hodnosť „kandidát
právnych vied": JUDr. Andrej BAJCURA, doc. JUDr. Jo
zef BAKALA, JUDr. Štefan BARIČÄK, JUDr. Vladimír
HUTTA, JUDr. Margita PISCOVÄ, JUDr. Jozef ŠOLTÉSZ,
JUDr. Valéria ZELEZKOVOVÄ.
Na Filozofickej fakulte UK obhájili hodnosť „kandidát
historických vied": Ing. Milan BODLÁK, Zuzana DUHAJOVÄ, Zdenka HOLOTÍKOVÄ, Ing. J u r a j CHARVÁT, Ivan
LALUHA, Ľudovít LAŠŠÄN, prom. filozofka Mária MALÁ,
Dušan PROVAZNÍK, prom. pedagóg Jozef SULÁČEK,
prom. filozof Michal VÍVODA; „kandidát filologických
vied": prof. PhDr. Ján GREGOREC, Ján HOLÝ, prom.
pedagóg Vladimír KUČERA, PhDr. Jaroslava PAŠIAKOVÁ,
PhDr. Ján SEDLÁK, PhDr. František ŠIMA; „kandidát
pedagogických vied": Andrej ADAM. doc. PhDr. Július
ALBERTY, doc. Valéria BETÁKOVÁ, prom. pedagóg Du
šan HAPALA, Martin HARGAŠ, Lívia IVANIČOVÁ, doc.
Franitšek KARŠAI, PhDr. Ervín KOUKAL, Jozef MAŇÁK,
PhDr. Václav MEJSTŘÍK, doc. PhDr. Ján MIKLEŠ. Do
minik MIKULA, PhDr. Mikuláš MILAN, PhDr. Lili MONATOVÄ, prom. pedagóg Michal POLÖNYI, prom. pedagóg
Vladimír PREDMERSKÝ; „kandidát psychologických
vied": prom. psychologička Mária PANDŽEJEVOVÁ.
PhDr. Boleslav BÄRTA, prom. psychologička Ľuboslava
KLINDOVÄ, doc. PhDr. Róbert KONEČNÝ, Přemysl N10HAPL, Ladislav POŽÁR. PhDr. Chrudoš VALOUŠEK;
„kandidát vied o umení": prom. filozof Pavol MAZÁK.
Ivan SERDULA, František ŠTRAUS. PhDr. Jozef TVRDOŇ.
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK obhájili hod
nosť „kandidát pedagogických vied": Jozef BAČA. prom.
pedagóg Gustáv BREZNEN, Bohuslav HODAŇ. Bohuš
HATIAR, Jaroslav STARŠÍ, dr. Jan VÍŤAZKA, PhDr Jú
lius 2IŠKAV.

Z vedeckého života
V Domove vedeckých pracovníkov Slovenskej akadé
mie vied v Smoleniciach konalo sa v dňoch 10. až 12.
februára t. r. trojdňové medzinárodné sympózium o mo
dernom smere v jazykovede — v algebraickej lingvis
tike. Prednášky našich i zahraničných jazykovedcov,
ktorí sa zaoberajú týmto odvetvím jazykovedy, ako a j
bohatá diskusia, priniesli cenné poznatky, ktoré rozšíria
rozhľad špecialistov v tejto dôležitej a modernej oblasti
jazykovedy.

•

Dňa 12. februára t. r. sa slávnostne skončil medziná
rodný kurz epidemiológov, ktorého usporiadaním pove
rila Svetová zdravotnícka organizácia Československú
socialistickú republiku, najmä j e j popredných odborní
kov z vysokých škôl a akadémií vied. Na kurze sa zú
častnili odborníci-lekári z deviatich štátov. Vzácni hostia
pobudli v našej vlasti šesť mesiacov. Za vzorné usporia
danie kurzu sa poďakoval riaditeľ divízie prenosných
chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve pro
fesor MUDr. Karel Raška.
V dňoch 14.—17. februára t. r. sa konalo celoštátne
sympózium telovýchovného lekárstva v Tatranskej Lom
nici. Sympózium usporiadala Slovenská lekárska spo
ločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť pre športové
lekárstvo a Lekárska fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave. Tematika vedeckého podujatia bola: Ly
žiarsky šport z lekárskeho hľadiska. Odznelo tu trinásť
prednášok, ktoré sa zaoberali ergometrickým vyšetro
vaním lyžiarov (spôsoby merania svalovej práce) a trau
matológiou lyžiarskeho športu (úrazovosťou). Na sym
póziu sa zúčastnilo deväťdesiat účastníkov, z toho desať
zahraničných. Zo zahraničných účastníkov to boli najmä
lekári, ktorí sprevádzali zahraničné výpravy lyžiarov
v severských disciplínách na tohtoročných majstrov
stvách sveta vo Vysokých Tatrách. Pri tomto vedeckom
podujatí boli usporiadané a j výstavky lekárskych prí
strojov. Vystavovali tu podniky Chirana zo Starej Turej
a firma Jäger z Nemeckej spolkovej republiky.

V dňoch 16. až 18. februára t. r. v Domove vedeckých
pracovníkov Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach
bola konferencia s tematikou „Slovenská otázka a stred
ná Európa v novovekých dejinách". Konferenciu uspo
riadali Katedra československých dejín a archívnictva
a Katedra všeobecných dejín na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 50ročného trvania univerzity a pri príležitosti 100. výročia
narodenia Vladimíra Iľjiča Lenina. Na konferencii sa
zúčastnilo šesťdesiat účastníkov, z toho dvadsať zahra
ničných historikov z Maďarskej ľudovej republiky,
Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej re
publiky, Juhoslovanskej socialistickej federatívnej r e 
publiky a poprední československí historici z našich
univerzít a vedeckých ústavov. Na konferencii boli po
sudzované všetky snahy Slovákov od minulých storočí
až podnes, ktoré vyúsťovali v požiadavky o uznanie ná
rodnosti a konečné vyústenie v dnešnú federáciu. Kon
ferencia sledovala všetky politické koncepcie a programy
vo všetkých súvislostiach, nielen z úzkeho slovenského
pohľadu, ale zo stredoeurópskeho, ba dokonca z európ
skeho hľadiska. Mnohé nové poznatky priniesli zahraniční
hostia. Čitatelia a verejnosť sa s nimi bude môcť obo
známiť po vyjdení zborníka, ktorý obsiahne všetky r e f e 
ráty, koreferáty a diskusné príspevky našich a zahra
ničných odborníkov-historikov, ktorí sa týmito otázkami
zaoberajú.
Dňa 20. februára t. r. sa v Bratislave zišli vedci na za
sadnutí Ústredného výboru Slovenskej lekárskej spoloč
nosti Jána Evangelistu Purkyňu, predstavitelia spolkov
a odborných spoločností z celého Slovenska. Hlavnou
úlohou spoločnosti v tomto roku j e prenášanie najnov
ších vedeckých a odborných poznatkov medzi členstvo —
medzi široké rady slovenských lekárov-odborníkov v kaž
d e j vednej oblasti.
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Katedra pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univer
zity Komenského v Trnave usporiadala 19. februára t. r.
konferenciu o profile poslucháča pedagogickej fakulty.
Na konferencii sa zúčastnilo sedemdesiat vysokoškol
ských pedagógov z rozličných katedier. Hlavný referát
predniesol vedúci Katedry pedagogiky na Pedagogickej
fakulte UK v Trnave prof. PhDr. Ondrej BALÄZ, CSc.,
riaditeľ výskumnej úlohy o profile poslucháča. Zoznámil
účastníkov s výskumom, ktorý sa uskutočnil sčasti v ro
koch 1962—1963 a najmä s reprezentačným výskumom
z rokov 1968—1969.
Ďalší dôležitý referát predniesol prodekan fakulty do
cent PhDr. Ján VELIKANIČ, CSc.; okrem toho odznelo
viacej koreferátov a fundovaných diskusných príspev
kov, z ktorých vyznievalo zanietenie pre kvalitnú prácu
vysokoškolského pedagóga, ale a j snaha po lepšom po
znaní poslucháčov, snaha o vytvorenie správneho medzi
ľudského vzťahu medzi učiteľom a poslucháčom vysokej
školy. Konferencia sa stala cenným ohnivkom v reťazi
hľadania efektívnejších metód v príprave nového mla
dého pedagóga.
Dňa 27. februára t. r. usporiadala Slovenská ortope
dická spoločnosť a Slovenká reumatologická spoločnosť
v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch pracovnú schôdzu
ortopédov a reumatológov z celého Slovenska. Na pro
grame bolo 24 odborných prednášok. Hlavnou témou
všetkých prednášok bola problematika chirurgie reuma
tických chorôb a otázky spolupráce reumatológie s orto
pédiou. Na schôdzi sa zúčastnili a j početní odborníci
z Čiech a Moravy.
Dňa 27. februára t. r. bolo v Bratislave ustanovujúce
valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre medzi
národné právo, ktorá sa konštituovala ako vedecká spo
ločnosť pri Slovenskej akadémii vied. U/ v tomto roku
sa majú uskutočniť prvé podujatia, medzi nimi konfe
rencia na tému „Vplyv leninského učenia na rozvoj
medzinárodného práva".

Jubileum
Dňa 16. marca sa do
žil 50 rokov odborný asis
tent Katedry teórie a me
todiky hier na Fakulte
telesnej výchovy a špor
tu UK Gustáv HERRMANN
Jubilant maturoval na
reálnom gymnáziu roku
1939, vysokú školu absol
voval v Bratislave s apro
báciou telesná výchova — francúzština. Od roku 1950
pôsobil ako asistent a od roku 1953 ako odborný asistent;
v roku 1960 prešiel na novozriadený Inštitút telesnej vý
chovy a športu (dnešná FTVŠ UK). Teraz j e poverený
vedením katedry počas neprítomnosti docenta PhDr
M. ROVNÉHO, CSc.
Gustáv HERRMANN počas s v o j e j životnej púte aktívne
športoval a reprezentoval vysokoškolský šport, ako a j
našu vlasť v zahraničí.
Okrem toho pracoval i teraz pracuje v telovýchov
ných a športových orgánoch a inštitúciách v rôznych
komisiách. Na fakulte patrí medzi vynikajúcich pedagó
gov, v práci j e svedomitý a dôsledný. Jubilant j e a j
publikačné činný. Roku 1957 mu vyšla (ako prvá slo
venská knižka z basketbalu) knižka „Moderný basket
bal", učebné texty „Basketbal", mal uverejnených 70
odborných a popularizačných článkov, spolupracoval na
inštruktážnych filmoch — basketbal, vodáctvo, gymnas
tika; okrem tohe vystupoval v televízii a rozhlase našom
i zahraničnom. Publikoval tiež recenzie, predniesol refe
ráty na športových a vedeckých konferenciách, prednáša
na kurzoch a školeniach trénerov basketbalu a futbalu.
Za svoju doterajšiu prácu dostal viacero vyznamenaní.
Vlani dostal pomätnú medailu UK, j e držiteľom titulu
„Majster športu", „Vzorný tréner", „Zaslúžilý tréner"
a nositeľ ďalších vyznamenaní.
V ďalšej jeho práci želáme mu veľa osobných a pra
covných úspechov!

NÁVŠTEVY D
O ZAHRANIČIA
zo

Dňa 15. januára prijal prorektor UK prof. Ing. Milan J decko-výskumnú a pedagogickú prácu na jednotlivých
MATULA, DrSc., tlačového tajomníka veľvyslanectva Rufakultách, ústavoch a katedrách. Osobitný záujem premunskej socialistickej republiky v ČSSR Petre VLASCEjavili o život vysokoškolákov, najmä zahraničných, o v e ANU a rumunského kultúrneho atašé lona EFTIMIE. Щ decko-výskumné plány a ich realizáciu na pracovisHostia sa zaujímali o štruktúru n a š e j univerzity, o ve- ^ kách UK.

Dňa 3. marca prijal prorektor UK prof. RNDr. PhMr.
Milan MANDÄK, CSc„ radcu-ministra a chargé d'affaires
Jemenskej ľudovej republiky Mohameda AI KAWSIHO.
Bola to prvá oficiálna návšteva jemenského diplomata
na Slovensku po federatívnom usporiadaní ČSSR. Hosť
nadväzoval priame kontakty so zodpovednými činiteľmi
na úsekoch, od ktorých očakávajú Arabi pomoc z našej

strany, najmä v školstve, zdravotníctve a kultúre. Vo
vzájomnej besede sa živo zaujímal o prácu, podmienky
a život jemenských vysokoškolákov, ktorí študujú na
našej univerzite. Profesor MANDÄK informoval jemen
ského hosťa o organizácii a systéme štúdia na Univer
zite Komenského.

Dňa 5. marca 1970 prijal prorektor UK v Bratislave
profesor JUDr. Karol PLANK, CSc., profesora dr. Hansa
WIESEDENERA z viedenskej univerzity. Rakúsky hosť
prišiel do Bratislavy na viacdennú návštevu. Profesor

PLANK mu odovzdal pamätnú zlatú medailu univerzity,
ktorú mu UK udeľuje za viacročnú plodnú spoluprácu
s našimi vedcami, najmä geológmi.

Priateľské
kontakty
družby
Prorektor Univerzity Komenského profesor Ing. Milan
MATULA, DrSc., odcestoval dňa 18. januára t. r. do
Zväzu sovietskych socialistických republík na desaťdenný pobyt. Navštívil univerzity v Moskve, Leningrade
a v Kyjeve. S akademickými funkcionármi spomenutých
univerzít prerokoval formy, náplň a niektoré konkrétne
termíny v ďalších družobných a priateľských kontak
toch. Na všetkých troch univerzitách prerokoval a pod
písal protokoly o spolupráci medzi sovietskymi univer
zitami a našou alma mater.
Protokol o pobyte profesora Ing. Milana MATULU,
prorektora UK na Lomonosovovej š t á t n e j univerzite
v Moskve.

I. Od 21. do 22. januára 1970 bol na Lomonosovovej
štátnej univerzite v Moskve prorektor UK v Brati
slave prof. Ing. Milan MATULA, DrSc.
Počas svojho pobytu tlmočil návrhy bratislavskej
univerzity na nadviazanie vedeckých stykov medzi
katedrami univerzít v Bratislave a Moskve.
Rektorát univerzity v Moskve podporuje snahu uni
verzity v Bratislave na uzavretie trvalých vedec
kých zväzkov, ktorých cieľom bude uskutočňovanie
spoločných prác a poskytovanie vzájomnej pomoci
pre zvýšenie úrovne vedeckej práce a výučby na
oboch univerzitách.
íl. Po vzájomnej výmene názorov boli prijaté tieto
uznesenia:
1. Na základe súhlasu medzi Ministerstvom vyso
kého a stredného odborného školstva ZSSR a Mi
nisterstvom školstva SSR začať výmenu profeso
rov a prednášateľov pre spoločný výskum a pred
nášky. Tematika spoločných výskumných prác sa
bude odsúhlasovať formou vzájomnej korešpon
dencie a bude sa v budúcnosti potvrdzovať v plá
noch spolupráce partnerských katedier. Výsledky
výskumov sa budú publikovať v spoločných zbor
níkoch alebo monografiách.
2. Vzájomne sa budú pozývať pracovníci družobných
univerzít na rôzne konferencie a podujatia. Po
zvánky účastníkom budú zasielať rektoráty uni
verzít najneskôr tri mesiace pred konaním kon
ferencie.
3. Organizovať výmenu učebných plánov a meto
dických osnov v rámci odborov, o ktoré j e vzá
jomný záujem a takisto spolupracovať pri výmene
iných materiálov, univerzitných časopisov a po
dobne.
4. Organizovať bezdevízovú výmenu skupín poslu
cháčov na prevádzkovo-študijnú prax. Počty, zlo
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ženie a odbory skupín sa upresnia v budúcej
korešpondencii.
III. Obe univerzity považujú za potrebné prijímať mla
dých odborníkov na vedecké stáže v prvom rade na
tých katedrách, ktoré budú uskutočňovať spoločný
výskum.
IV. Univerzita v Moskve pozýva z bratislavskej univer
zity prednášateľa slovenského jazyka, ktorého za
radí podľa jeho akademického titulu a hodností a
zabezpečí mu bezplatné ubytovanie.
V. Ak prejaví Univerzita Komenského v Bratislave zá
ujem, môže moskovská univerzita vyslať prednáša
teľa ruského jazyka, ktorý by poskytol pomoc pri
organizovaní praktických cvičení a pre vypracovanie
spoločných učebných pomôcok ruského jazyka.
VI. Univerzita v Moskve v zhode so žiadosťou brati
s l a v s k e j univerzity prijme v októbri 1970 delegáciu
UK v zložení 3—4 pracovníkov, ktorí sa oboznámia
s plánmi perspektívneho rozvoja Lomonosovovej
š t á t n e j univerzity v Moskve.
VII. Realizácia návrhov ktoré našli vyjadrenie v tomlo
protokole, nadobudne platnosť po schválení prísluš
nými ministerstvami.
Prorektor
Prorektor
Lomonosovovej š t á t n e j
Univerzity Komenského
v Bratislave
univerzity v Moskve
prof. Ing. M. Matula, DrSc.,
doc. V. M. Fedosejev,
v. r.
v. r.
Protokol z rokovania o nadviazaní spolupráce medzi
univerzitami v Leningrade a Bratislave.
Štátna Zdanovova univerzita v Leningrade a Univerzita
Komenského v Bratislave skúmajú možnosti nadviazania
vedeckých a kultúrnych stykov medzi oboma univerzi
tami, ktoré by boli súčasťou spolupráce v oblasti vedy
a kultúry medzi Československou socialistickou republi
kou a Zväzom sovietskych socialistických republík.
Obe strany súhlasia, aby predpokladaná spoluprá i za
hrňovala uskutočňovanie spoločných vedeckých prác,
poskytovanie vzájomnej pomoci pri zvyiovanl úrovne
vedeckej a pedagogickej práce na oboch univerzitách
a tiež stanovenie stykov a výmenu skúsenosti v oblasti
ideovo-výchovnej práce medzi mládežou.
Pre určenie konkrétnych oblasti spolupráce si obe
univerzity v priebehu roka 1970 vymenia Informácie pi
somnou formou, t. j. formou korešpondencie a vzájom
ných návštev ľudí, ktorí pracujú na rovnakej tematike,
pôjde o pracovníkov partnerských katedier.

Výsledky tejto predbežnej práce budú formulované
ako konkrétne záujmy oboch univerzít v rámci spolu
práce, čo vo svojom dôsledku znamená určiť formy a
rozsah spolupráce partnerských katedier. Administrácia
oboch univerzít bude všemožne pomáhať pri určovaní
čiastkových kontaktov medzi katedrami, ktorých reali
zácia poslúži ako základ pre uzavretie dohody o vedec
k e j a kultúrnej spolupráci medzi univerzitami v Lenin
grade a Bratislave.
Dohoda a program navrhovanej spolupráce podliehajú
schváleniu príslušných ministerstiev oboch štátov.
Prorektor
Štátnej Ždanovovej
univerzity v Leningrade
doc. A. Žukov v. r.

Prorektor
Univerzity Komenského
v Bratislave
prof. Ing. M. Matula. DrSc.
v. r.
V Leningrade 23. januára 1970.

Protokol z pobytu prorektora UK v Bratislave prof,
lug. Milana MATULU, DrCc., na Štátnej univerzite T. G.
Ševčenka v Kyjeve.

. AäiUt tttfôý
V dňoch od 25. do 27. januára 1970 bol na Štátnej uni
verzite T. G. Ševčenka v Kyjeve prorektor bratislavskej
univerzity prof. Ing. Milan MATULA, DrSc. Cieľom ná
vštevy bolo prerokovanie návrhu plánu vedeckej a kul
túrnej spolupráce oboch družobných univerzít v roku
1970.
Obe strany sa zhodli v názore, že by bolo vhodné
ďalej rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu. Boli prerokované
predbežné jednotlivé body plánu; počíta sa s perspek
tívou rozvoja spolupráce i v najbližších rokoch.
Prijaté boli tieto návrhy:
1. Aby obe strany dali do plánu spolupráce v roku
1970 konkrétne návrhy na výmenu vedeckých a peda
gogických pracovníkov — na prednáškové, študijné a
prednáškové pobyty a výmenu študentských skupín pre
študijno-prevádzkovú prax.
2 Do plánu navrhnúť konkrétne úlohy, ktoré by sa
realizovali v roku 1970 a tiež perspektívne úlohy pre
najbližšie dva-tri roky.
3. UK navrhuje pre rok 1970 nadviazať kontakty a ve
deckú spoluprácu medzi nasledujúcimi katedrami:
a ) etnografie a folkloristiky;
b) archeológie;
c) medzi niektorými katedrami geologických fakúlt.
4. V dňoch od 31. mája do 14. júna 1970 UK usporiada
seminár na tému „Slovensko—ukrajinské vzťahy v ob
lasti národnej kultúry". UK na seminár pozýva jedného
pracovníka-folkloristu z k y j e v s k e j univerzity a žiada,
aby v rámci reciprocity prijala partnerská univerzita
v Kyjeve na rovnakú dĺžku pobytu pracovníka Kabinetu
etnológie FF UK odb. asistenta Jána Komorovského.
Vedúci Katedry etnografie a folkloristiky FF UK doc.
dr. Ján Podolák, CSc., žiadal tlmočiť pracovníkom folklo
ristiky k y j e v s k e j univerzity tieto návrhy:
— V rokoch 1970—1971 zorganizovať vzájomnú výmenu
vedúcich vedecko-výskumných pracovísk, ktorí vypra
c u j ú a odsúhlasia vzájomne tému (témy) spoločnej prá
ce (môžu to byť a j vedúci katedier, to však nie j e
podmienkou). Bolo by potrebné, aby napríklad zástupca
k y j e v s k e j univerzity navštívil za týmto účelom do apríla
1970 na tri-štyri dni UK v Bratislave.
— Výskum na danú tému (témy) budú uskutočňovať
pracovníci univerzít súčasne, každý na území s v o j e j
krajiny, ale mala by to byť všeobecná téma (témy).
— Po troch rokoch tejto spolupráce usporiada sa
vedecká konferencia alebo sympózium, na ktorom sa
posúdia výsledky spolupráce, ktoré sa budú publikovať
v spoločnom zborníku. Zborník v y j d e nákladom UK, no
ak si to budú želať vedeckí pracovníci k y j e v s k e j uni
verzity, môžu ho vydať a j v Kyjeve.
5. UK prišla s návrhom, aby sa začala spolupráca ka
tedier archeológie univerzít v Bratislave, K y j e v e a Jagellonskej univerzity v Krakove. Pracoviská týchto troch
univerzít by uskutočňovali spoločný archeologický v ý 
skum na spoločnú tému, spoločnú problematiku; upres
nia sa pri stretnutí zodpovedných vedúcich výskumných
teamov. Bolo by možné uzavrieť trojstrannú oficiálnu
dohodu.
Vedeckí pracovníci-archeológovia UK navrhujú tieto
témy:

a ) výskum stepných a lesných kultúr neskorého
neolitu;
b) začiatky vývoja hutníctva, osobitne priemyslu medi.
Vedúci katedry archeológie FF UK prof. dr. Bohu
slav Novotný, CSc., navrhuje raz za rok stretnutie ve
dúcich vedecko-výskumných teamov, ktorí by rozpra
covávali témy a kontrolovali plnenie plánu.
Po troch rokoch spolupráce usporiadať zasadnutie,
sympózium zástupcov katedier a výsledky výskumov
publikovať na bratislavskej alebo k y j e v s k e j univerzite.
Ktedra archeológie môže v rámci recipročnej bezdevízovej výmeny prijať jedného vedeckého pracovníka
z k y j e v s k e j univerzity v roku 1970, ktorý by predisku
toval konkrétne študijné úlohy pre rok 1970, i pre n a j 
bližšie dva-tri roky.
6. Bolo by účelné spoločne rozpracovať témy spolu
práce niektorých katedier geologických fakúlt. Napríklad
docent dr. G. Varček, CSc., vedúci Katedry nerastných
surovín Prírodovedeckej fakulty UK navrhuje spoločnú
tému: „Korelácia fyzikálnych vlastností hornín geoché
mie a metalogenetickej špecializácie neolitného magne
tizmu československých a sovietskych Karpát". Túto
tému by mali prerokovať a rozpracovať vedeckí pracovníci-geológovia oboch univerzít a podať svoje kon
krétne posudky a návrhy. UK navrhuje uskutočniť
stretnutie do apríla 1970 v Kyjeve, kde by pricestoval
zástupca UK v prípade, ak dostane pozvanie.
Výsledky spoločných výskumov bude možné predložiť
na „Kongrese Karpatsko—Balkánskej asociácie", ktorý
bude v roku 1973, a vo forme vedeckého zborníka.
7. Naše univerzity si vymenia vedeckých pracovníkov,
delegácie na čele s rektormi, ktoré sa zúčastnia na ve
deckých konferenciách poriadaných pri príležitosti stého
výročia narodenia V. I. Lenina. Počíta sa s tým, že účast
níci prednesú referáty na leninskú tematiku v Bratislave
a v Kyjeve.
8. V priebehu februára 1970 si obe univerzity vymenia
plány konferencií, sympózií, ktoré budú v roku 1970 na
oboch univerzitách. Podľa prejaveného záujmu vyšleme
vzájomne pracovníkov, ktorí sa na podujatiach zúčastnia
aktívne — prednáškami.
9. Vymeníme si informácie o novej štruktúre univer
zít, nové učebné plány. Všetky materiály sa budú zasie
lať na zahraničné oddelenie univerzít.
10. Zavedie sa trvalá výmena univerzitných časopisov.
V roku 1970 si univerzity vymenia po štyroch materiá
loch o živote univerzít; materiály budú publikované
v univerzitných časopisoch.
11. Vedecké knižnice budú pokračovať vo výmene lite
ratúry, vedeckých publikácií.
12. UK by chcela prijať v roku 1970 v rámci recipro
city na dva-tri mesiace lektora ukrajinského jazyka,
do Kyjeva môže vyslať na rovnako dlhý čas lektora slo
venského jazyka.
13. UK má záujem o prijatie týchto prednášateľov
v roku 1970:
a ) profesora Chemickej fakulty Uskova (Katedra k a loidnej chémie) — na dva týždne;
b ) profesora alebo docenta Právnickej fakulty (Ka
tedra administratívneho práva) — na dva týždne;
c) Kyjevská univerzita v rámci reciprocity pozve
dvoch pracovníkov UK na základe vedeckých zá
ujmov fakúlt a katedier.
14. UK bude mať pravdepodobne kvótu 60 dní na v y 
slanie svojich pracovníkov a žiada o prijatie týchto
pracovníkov na študijné pobyty:
a) doc. RNDr. Štefan Paulov. CSc.. (Katedra všeobec
n e j zoolóqie a fyziolóqie živočíchov):
b ) doc. RNDr. Oliver Bašovský, CSc., (Katedra eko
nomickej aeografie — prednáša ekonomickú geo
grafiu ZSSR):
c) odb. asistenta RNDr. Jána Kausa, CSc.. zaoberá sa
výskumom niektorých otázok hydrotermálnych
zmien vo vulkanických horninách:
d) doc. JUDr. J u r a j Kolesár, CSc., (Právnická fakulta
UK, Katedra pracovného práva).
15. Ak návrhy UK na prijatie stážistov budú prijaté,
predloží kyjevská univerzita svoje požiadavky na v y 
slanie stážistov, predbežne týmto oznamujeme záujem
com o študijné pobyty z UK.
Ifi. ?.eláme si vzájomne vymieňať delegácie v zložení
(Pokračovanie na str. 8.1
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Za
docentom
PhDr.
Františkom
Rudašom,
CSc.
Dňa 9. februára 1970 po dlhej a ťažkej chorobe zomrel
v 54. roku svojho plodného života člen Katedry psycho
lógie Filozofickej fakulty UK docent PhDr. František
RUDAŠ, CSc. Rozlúčka so zosnulým bola vo vestibule
univerzity dňa 13. februára. Za vedenie Univerzity Ko
menského sa s docentom Rudašom rozlúčil prorektor
profesor PhDr. Eugen Pauliny, DrSc. Za Filozofickú f a 
kultu UK smútočný prejav predniesol j e j prodekan pro
fesor PhDr. Elemír Terray, CSc., ktorý vo svojom prejave
uviedol:
— Vážená pani Rudašová, smútočné zhromaždenie!
Správa o úmrtí nášho vzácneho kolegu a priateľa do
centa PhDr. Františka Rudaša, CSc., prišla nečakane.
Vedeli sme síce, že prekonáva veľmi ťažkú chorobu,
no ani len zďaleka sme nerátali s tým, že zápas s ňou
dopadne pre neho tragicky. Boli sme presvedčení o tom.
že jeho pevná životná vôľa posilňovaná nadšením pre
vedeckú a pedagogickú prácu mu pomôže prekonať zá
kernú chorobu a navrátiť ho medzi nás — svojich kole
gom, priateľov, ako aj medzi študentov,
ktorým sa
s toľkou láskou venoval a nezištne obdarúval novými
poznatkami. Preto toľká bolesť, keď sa máme zmieriť
so skutočnosťou, že Ferko RUDAŠ nás navždy opustii,
že nás viac nebude oblažovať jeho hrejivý úsmev a
úprimné slovo.
Pripadla mi neľahká úloha, menom vedenia, učiteľské
ho zboru a zamestnaneckého kolektívu Filozofickej f a 
kulty UK rozlúčiť sa so zosnulým súdruhom a priateľom
docentom RUDAŠOM a pred týmto smútočným zhro
maždením vysloviť mu úprimné poďakovanie za obe
tavú prácu, ktorú pre svojich študentov a pre rozvoj
psychologickej vedy na našej fakulte vykonával. Zároveň
mi prichodí tlmočiť posledný pozdrav a vrúcnu vďaku
odborovej organizácie na fakulte za jeho nezištnú-a obe
tavú práeu v bývalom fakultnom výbore, v ktorom po
dve obdobia zastával funkciu predsedu.
V hlbokom pohnutí stojíme dnes pri jeho rakve a za
mýšľame sa nad tým, čo za svojho pomerne krátkeho,
no obetavou prácou naplneného života vykonal.
Docent RUDAŠ sa narodil 26. decembra 1915 v Novej
Bani v rodine mestského veterinára. Jeho svetonázor
a politické presvedčenie sa utvárali už v skorom detstve.
Najmä jeho pokrokovo zmýšľajúca matka a komunistickí
priatelia v rodnej obci pozitívne vplývali na mladého
študenta, ktorý už ako gymnazista v rámci samovzdelá
vacieho krúžku Ľudovíta Štúra vo Zvolene nebojácne
prejavoval svoje politické presvedčenie. Krátko po prí
chode na Filozofickú fakultu UK v roku 1936 bol zvolený
do študentskej samosprávy v internáte Lafranconi za
KSČ a o rok neskôr bol za KSČ delegovaný do Zväzu
vysokoškolského Studentstva, kde začas vykonával funk
ciu predsedu stredoškolskej komisie. Pre obmedzenú
možnosť študijných kombinácií zvolil si štúdium fran
cúzštiny a nemčiny, hoci práca s mládežou ho väčšmi
priťahovala k štúdiu pedagogiky a psychológie. Za Slo
venského štátu bol ako komunista kruto prenasledovaný
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a napokon preradený do trestného útvaru pre politicky
nespoľahlivých. Iba vďaka solidárnej pomoci niektorých
členov ilegálneho hnutia podarilo sa zaradiť do superarbitračného pokračovania. Ako presvedčený komunista
podieľal sa na prípravách Slovenského národného po
vstania a 29. augusta 1944 nastúpil so zbraňou v ruke
ako dobrovoľník I. československej armády na Slovensku
do boja za oslobodenie našej vlasti. Po ústupe povstania
do hôr prešiel do partizánskej brigády J. V. Stalina —
do odriadu pplk. Veličku v oblasti Vepory. Za svoje
hrdinstvo bol vyznamenaný „Radom SNP" II. triedy, me
dailou za účasť v povstaní, čs. medailou „Za chrabrosť"
a čs. vojenskou medailou „Za zásluhy" I. triedy.
Po oslobodení našej vlasti s plnou vervou pracoval na
obnove vojnou poškodeného školstva na Slovensku, za
čo dostal roku 1946 vysoké vyznamenanie „Za hrdinstvo
v práci" I. triedy.
Rok 1948 znamenal pre nebohého docenta RUDAŠA istý
prelom, lebo po návrate zo študijného pobytu v Parizi,
kde mal možnosť pod vedením profesora Wallona pre
hĺbiť si svoje teoretické poznatky z psychológie, defini
tívne sa rozhodol pre vedecko-výskumnú prácu v tejto
vednej disciplíne.
Do učiteľského kolektívu filozofickej fakulty nastúpil
roku 1951 v hodnosti zástupcu docenta. Hneď po prí
chode na fakultu ujal sa pedagogickej činnosti a za
svojho 19-ročného pôsobenia prednášal viaceré psycho
logické disciplíny. Vedeli sme. že jeho prednášky vyni
k a j ú originálnosťou a vysokou teoretickou úrovňou. Boli
to možné iba preto, že svoje výklady opieral o vlastnú
vedeckovýskumnú prácu. Neprislúcha mi hodnotiť báda
teľskú prácu docenta RUDAŠA. Spomeniem iba to. /с
v ostatnom čase sa intenzívne venoval skúmaniu prob
lémov z oblasti psychológie umenia, ktoré originálne roz
pracoval vo s v o j e j habilitačnej práci „Psychológia um<leckého tvorenia výtvarného, hudobného a slovesného",
ako a j v iných samostatných štúdiách. Pozornosť si
zasluhujú najmä jeho úvahy o vplyve umenia n.» ro/i>j
ľudskej osobnosti. Za vynikajúcu vedeckú a pedagogickú
prácu mu udelil minister školstva roku 1967 čestný titul
„Zaslúžilý učiteľ".
Vedecké dielo a pedagogická činnosť docenta RUDANA
sú ukončené. V srdciach svojich študi ntov, ktori
k nemu s úctou budú hlásiť ako k svojmu učiteľovi,
zanechal trvalé stopy. Bol im krásnym príkladom vyso
koškolského pedagóga, ktorý plným priehrštím rozdáva
svoje poznatky. Ako učiteľ bol im v mnohých ohľadoch
; vzorom. No plnú úctu si získal tým, že mal pochopenie
í pre prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznaní. Svojich
študentov vedel upútať hlbavým výkladom a filozofic
kým presvetľovaním interpretovaných problémov. Svoji
mi fundovanými výkladmi a vľúdnou taktnosťou zasvä
coval poslucháčov do tajov vedy a zároveň im vštepo
val lásku a úctu k vedeckej a pedagogickej práci. Ako
vedec a pedagóg nikdy neupadol do suchárskeho forma
lizmu, ale vždy osvedčoval zdravý zmysel pre ocenenie
ozajstných hodnôt, ktoré objasňoval s porozumením a
nadšením.
No neúprosná smrť vytrhla ho z našich radov. Jeho
odchod pociťujeme všetci ako veľkú bolesť a len ťažko
sa zmierime so skutočnosťou, že nám navždy odišiel vy
nikajúci učiteľ a vážený vedecký bádateľ, ušľachtilý člo
vek vzácnych ľudských kvalít, ktorý z hĺbky duše
miloval pravdu a spravodlivosť.
Drahý Ferko, vo chvíli pre nás tak ťažkej, keď napl
není žiaľom sa máme s Tebou navždy rozlúčiť, skláňame
sa v hlbokej úcte pred Tvojím dielom a vyslovujeme Ti
poďakovanie za všetko, čo si pre fakultu a pre j«»j rozvoj
vykonal.
»
Tvoju svetlú pamiatku si v srdciach dlho uchováme.
ČesťT v o j e jpamiatke!

•
S docentom PhDr. Františkom RUDAŠOM, CSc., sa
ďalej rozlúčili: profesor PhDr. Július ŠPAŇAR, CSc.,
docent PhDr. Ondrej KONDÄŠ, CSc., /a Psychologickú
spoločnosť Slovenskej akadémie vied, Rudolf MARTIŠ.
podpredseda Ústredného výboru Socialistickej akadémie
Slovenska, dr. Ivan JANČUK, CSc., za Náčelníctvo slo
venského Junáka.

BRATISLAVA,
Vyhodnotenie
činnosti
športových
oddielov
v roku 1969
V krásnom zasneženom prostredí v Modre-Pieskoch
v Učebno-rekreačnom zariadení UK sa konalo dňa 6.
marca t. r. zasadnutie výboru Telovýchovnej jednoty
SLÁVIA UK rozšírené o predsedov, respektíve o zástup
cov jednotlivých športových oddielov. Na programe bolo
vyhodnotenie činnosti v uplynulom roku, otázky mate
riálneho a organizačného zabezpečenia rozvoja jednot
livých druhov športu na UK, schválenie rozpočtu oddie
lov na rok 1970 a ďalšie.

Predseda
Telovýchovnej
jednoty SLÄVIA UK PhDr.
Eduard NEMEČEK (na obr.)
predniesol na zasadnutí ten
to prejav:
— Vážení priatelia, súdruhovia!
Stáva sa už akýmsi zvykom, že hodnotíme každoročne
činnosť našej telovýchovnej jednoty tu v Učebno-rekreačnom zariadení UK. A j úlohou našej dnešnej schôdze
je, aby sme si pohovorili kriticky o nedostatkoch, ktoré
sa v našej práci v minulom roku vyskytovali; ale tiež
treba poukázať a j na klady, na dobrú prácu, ktorú sme
urobili pre rozvoj telesnej výchovy na Univerzite Ko
menského.
Dnešná schôdza j e tým významnejšia, že sa koná na
začiatku jubilejného roku 25. výročia oslobodenia našej
vlasti Sovietskou armádou. Do osláv sa zapojí a j naša
telovýchovná jednota športovými podujatiami, ktoré
budú tiež v rámci osláv 10. výročia založenia Fakulty
telesnej výchovy a športu UK, ku k t o r e j dnes už mate
riálne patria takmer všetky oddiely. Výbor telovýchov
n e j jednoty odporúča, aby do univerzitných osláv boli
zaradené tieto športové podujatia: Už v apríli na otvo
renie samotných osláv by malo byť medzinárodné stret
nutie v modernej gymnastike. V júni by mal byť
futbalový turnaj, ktorý usporiada Zväz vysokoškolákov
Slovenska spoločne s FTVŠ. Hlavná časť športovej časti,
ktorá bude spojená s Medzinárodným dňom studentstva,
uskutoční sa v novembri tohto roku. Mali by to byť
medzinárodné podujatia v basketbale, volejbale, ľahkej
atletike, beh Horský park—Lafranconi. Už teraz j e po
trebné tieto podujatia pripravovať a stanoviť presné
termíny ich konania, aby ich mohla univerzita zaradiť
do oficiálneho programu. Nie menej významná bude
účasť našich príslušníkov na prvomájovom sprievode;
tejto otázke sme v minulosti nevenovali dostatočnú po
zornosť.
Celé telovýchovné hnutie stojí pred významnou úlo
hou — výmenou členských preukazov. Bude záležať od
nás všetkých, aby sme sa touto otázkou zodpovedne
zapodievali a uskutočnili výmenu v stanovenom termíne,
a hlavne, aby sme členov nestratili, ale získali ďalších

či už z radov mládeže, alebo dospelých. A treba otvorene
povedať, že naša telovýchovná jednota by mala mať viac
podpory od pracovníkov a učiteľov univerzity, najlepším
svedectvom starostlivosti o prácu v telovýchove j e stále
sa prejavujúci nedostatok pracovníkov v oddieloch, ale
a j v samotnom výbore. Na tomto úseku si sľubujeme
určitú nápravu po spoločnom zasadnutí výboru TJ SLÄ
VIA UK s predstaviteľmi univerzity.
Zmenila sa tiež situácia z rokov, keď s a bývalá
SLÄVIA VŠ delila na SLÁVIU UK a SVŠT. Vtedy uza
tvorená dohoda j e dnes už neaktuálna a j e potrebné
niektoré j e j pasáže zmeniť. Preto sa pripravuje spo
ločné zasadnutie predstaviteľov oboch výborov a už dnes
máme na sekretariáte návrh dohody vypracovaný na
SVŠT, ktorý j e však veľmi globálny a j e potrebné nie
ktoré časti detailne rozpracovať. Dúfajme, že sa dostane
na jednotnú platformu a uzatvoríme dohodu na ďalších
päť rokov. Bude to za určitých podmienok, splnenie
ktorých bude závislé na podpísaní dohody. Ide o ľahkú
atletiku, plávanie, vodné pólo, ktoré musíme riešiť pre
cízne. Ochota zo strany SVŠT je, teda musíme ešte
chvíľku vyčkať.
Keby som chcel v krátkosti hodnotiť činnosť našich
oddielov za rok 1969, mohol by som konštatovať, že
úspechy boli striedavé a v niektorých športoch slabšie
ako v predchádzajúcom roku. Treba však a j tak poďa
kovať všetkým športovcom, trénerom a funkcionárom
za ich prácu a venovanie voľného času pre rozvoj teles
n e j výchovy a športu v našej telovýchovnej jednote.
Nechcem sa zaoberať jednotlivými odielmi a ich hodno
tením, chcem však povedať, že v budúcnosti musíme
venovať väčšiu pozornosť výchovnej stránke, ktorú často
opomíname. Zatiaľ, čo v minulosti nás ťažili finančné
prostriedky a nezaplatené faktúry, dnes nás však ťaží
nedostatočné zázemie v jednotlivých športoch z radov
mládeže. V niektorých oddieloch sa s týmto problémom
už vysporiadali, alebo sa vysporadúvajú, v niektorých
si nevedia zatiaľ rady. Spoliehajú sa len na prílev no
vých členov z radov vysokoškolákov. To sa neoplatí,
o čom sa najlepšie presvedčili plavci, a myslím, že o nič
lepšie nie sú teraz na tom ani volejbalistky.
Dnes, keď hovoríme o našich športovcoch, treba otvo
rene priznať, že podmienky pre nich sa podstatne zlep
šili, a to hlavne formou športových štipendií a čiastočne
a j ubytovaním, čo sme však v minulosti nedoriešili.
V súčasnosti, keď v Lafranconi j e prísľub, že okrem
poslucháčov FTVŠ UK, majú byť v ..«iTUo internáte a j
špičkoví športovci univerzity. Nedoriešila sa ešte otázka
odmeňovania športovcov-nevysokoškolákov, ktorá j e
predmetom rokovania výboru TJ SLÄVIA UK s nadria
denými orgánmi, a a j táto otázka by mala byť vhodnou
formou vyriešená v p r v e j polovici marca.
Nesmieme však zabúdať ani na náklady, ktoré posky
t u j e SLÄVIA na činnosť oddielov. Nie sú to financie
nízke, preto j e potrebné ich účelne využívať. Oddiely
nevyužívajú možnosť krátenia štipendia na určitý čas
pre porušenie disciplíny, čo by veci často len osožilo.
Na druhej strane však bude nutné vyžadovať a j od sa
motných trénerov, ktorých máme v našej jednote me
sačne odmeňovaných okolo tridsať. Treba, aby ich práca
bola na zverencov náročná a odzrkadlila sa a j vo v ý 
chovnej a výkonnostnej stránke. Nechceme na tréne
roch sporiť, ale musíme od nich vyžadovať plnenie po
vinností a vzťah k telovýchovnej jednote.
Hospodárske podmienky n a š e j jednoty sa zlepšili.
Nemôžeme však financie pustiť voľne, ale a j v zlepše
n e j hospodárskej situácii bude potrebné zaviesť prís
nejšiu kontrolu využívania prostriedkov pri jednotlivých
akciách a podujatiach. V súčasnosti vydali niektoré zvä
zy svoje hospodárske smernice, ktoré však nie sú zá
väzné pre telovýchovné jednoty, pre ne platia stále
smernice, ktoré vydal Ústredný výbor Československého
zväzu telesnej výchovy a boli publikované v Telovýchov
nom pracovníkovi.
Pri kontrole minuloročnej činnosti zistili sa nedostat
ky, ktoré musíme rozhodne odstrániť. Týka sa to hlavne
včasného účtovania záloh, ktoré j e u niektorých oddie
lov slabinou, a bolo to vytýkané a j na výročnej členskej
konferencii. Horšie však je, že naša revízna komisia
neexistuje, čiže nepracuje. Bude potrebné o tejto otáz
ke si pohovoriť a komisiu doplniť.
Otázka medzinárodného styku v tomto roku nebude
už tak živá, ako to bolo v ostatných dvoch rokoch. Po
dľa schválených smerníc styk doma, alebo vonku po
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voľuje príslušný zviiz, ktorého v športovo-technickej
kompetencii j e oddiel. Pridelený zahraničný styk musí
byť ešte a j v štvrťročnom pláne a pomer 1:3 musí každý
zväz rešpektovať; to znamená tri socialistické štáty,
jeden kapitalistický, nie však v oddiele, ale v prísluš
nom zväze. Preto všetci funkcionári v oddieloch nech
si zistia, aký m a j ú pridelený styk, aby mohli včas začať
s korešpondenciou so zahraničným partnerom a dať si
toto schváliť v telovýchovnej jednote a na Mestskom
výbore Slovenskej telovýchovnej organizácie. Zvlášť sú
ešte špecifikované styky s Nemeckou spolkovou repub
likou.
Ďalšou kapitolou j e starostlivosť o materiál a špor
tový inventár, ktorý pre jednotlivé oddiely zapožičiava
školská správa. Otázke evidencie sa často nevenuje
patričná pozornosť, na čo sme boli upozornení. Ak budú
chcieť oddiely nakupovať nový materiál, musia predložiť
starý materiál na odpis a len potom im sekretariát j e d
noty vydá žiadanku pre príslušnú fakultu na nákup
nového materiálu do výšky finančných prostriedkov,
ktoré má fakulta k dispozícii od rektorátu. Uvažujeme
o zriadení jedného skladu, v ktorom by bol sústredený
všetok materiál zakúpený pre telovýchovnú jednotu.
Toto j e však v súčasnosti v rozpore so smernicami Mi
nisterstva školstva.
Dostali s t e smerné čísla rozpočtu na rok 1970. Bolo
by zbytočné hovoriť o zvýšení, pretože nemáme z čoho
zvyšovať. Je však potrebné rozpísať smerné číslo do
jednotlivých položiek a predložiť do jedného týždňa
sekretariátu SLÁVIE, aby sme mohli jednotlivé položky
posúdiť a urobiť prípadné zmeny. Po definitívnom schvá
lení bude možné rozpočet čerpať. Je však potrebné pred
ložiť rozpisy jednotlivých súťaží, aby sme vedeli, čo
platí jednota a na čom sa podieľa usporiadateľ súťaže,
majstrovstva ČSSR alebo SSR. Mnohé veci sú nepopu
lárne, ale j e úlohou všetkých úsekov nášho života čo
najlepšie zlepšiť hospodárenie.
Od výročnej konferencie, na k t o r e j bol zvolený nový
výbor Telovýchovnej jednoty SLÁVIA UK, nastali určité
zmeny. Na p r v e j schôdzi výboru bol zvolený za predsedu
profesor MUDr. Jozef KUKURA, ktorý však túto funkciu
vykonával iba tri mesiace, potom sa vzdal funkcie
predsedu. Z výboru tiež odišiel profesor PhDr. Vladi
mír ČERNUŠÄK, CSc., pretože bol zvolený za predsedu
Ústredného výboru Slovenskej telovýchovnej organizá
cie. Preto nastali zmeny a j vo výbore. Za predsedu som
bol zvolený j a a do výboru bol kooptovaný plukovník
Anton TAKÄC, ktorý bol členom širšieho výboru. Obom
našim bývalým funkcionárom — prof. MUDr. KUKUROVI
a prof. PhDr. ČERNUŠÄKOVI — prichodí nám poďakovať
za prácu, ktorú vykonali pre rozvoj vysokoškolského
športu a som presvedčený, že príde čas a obaja zase
budú pracovať medzi nami. Taktiež mi prichodí v mene
výboru poďakovať vedúcim funkcionárom univerzity,
menovite rektorovi profesorovi MUDr. Emilovi HURAJOVI, DrSc., a kvestorovi JUDr. Jánovi BURAJOVI za
ich všestrannú podporu telovýchovnej jednoty. Opaku
jem, že naša spoločná schôdza s vedením univerzity iste
odstráni a j tie maličkosti, ktoré nie sú v našich silách
odstrániť. Ďakujem tiež nadriadeným orgánom — Mest
skému výboru a Ústrednému výboru Slovenskej telový
chovnej organizácie za pomoc, ktorú nám v minulosti
poskytovali, ako a j vám všetkým a prostredníctvom v á s
všetkým trénerom a športovcom za ich reprezentáciu.
Dovoľte, aby som na záver vyhlásil desať najúspeš
nejších športovcov n a š e j telovýchovnej jednoty: 1. Júlia
BENDEOVÄ, volejbal; 2. Ľuboš KALEČIK, plávanie; 3.
Michal SCHMUCK, vodné pólo; 4. Miriam CUNINKOVÄ,
lyžovanie; 5. Oľga KOZIČOVÄ, plávanie; 6. Lýdia VINDUŠKOVÄ, volejbal; 7. Mária MALIŠOVÄ, volejbal; 8.
Jozef LABUDA, volejbal; 9. Peter HOCHSCHORNER, ka
noistika; 10. Stanislav FIALA, gymnastika.
Blahoželám našim najúspešnejším športovcom a pra
jem im v budúcnosti veľa osobných a športových úspe
chov.

•
Po bohatej diskusii boli prijaté tieto uznesenia:
1. Schvaľuje sa referát prednesený predsedom PhDr.
Ľ. NEMECKOM.

2. Schvaľuje sa poradie desiatich najúspešnejších špor
tovcov TJ SLÄVIA UK za rok 1969.
3. Schvaluje sa činnosť výboru telovýchovnej jednoty
za uplynulé obdobie, ako a j navrhnuté opatrenia po
stránke hospodárskej, materiálnej a športovotechnickej.
4. Ukladá sa všetkým funkcionárom oddielov a výboru
jednoty využívať účelne finančné prostriedky a
v rámci platných smerníc nadriadených orgánov.
5. Schvaľuje sa usporiadanie športových súťaží v rámci
25. výročia oslobodenia a 10. výročia FTVŠ v basket
bale, volejbale, atletike, modernej gymnastike.
6. Ukladá sa výboru jednoty zvolať revíznu komisiu
za účelom zvolenia j e j predsedu.
7. Ukladá sa oddielovým hospodárskym pracovníkom
a výboru jednoty uskutočniť školenie.
8. Zlepšiť spoločenskú stránku života pre pretekárov
SLÁVIE UK.
9. Schvaľuje sa odmeňovanie športovcov jednoty, tré
nerov a funkcionárov za úspešnú reprezentáciu. Po
v e r u j e sa výbor jednoty stanoviť kritériá pre odme
ňovanie a ich schválením do konca marca t. r.
10. Požiadať Ministerstvo školstva SSR o vytvorenie
tried talentovanej mládeže. Túto otázku prerokovať
s Mestským výborom Slovenskej telovýchovnej or
ganizácie.
11. Ukladá sa všetkým oddielom vypracovať perspektív
ny plán do roku 1975, osobitne na jednotlivé roky
so zameraním na rozvoj masovosti a výkonnosti.
12. Preskúmať činnosť hokejového oddielu po stránke
výchovnej, materiálnej a jeho posledný zájazd do
Rakúskej spolkovej republiky.
13. Konštatuje sa, že pre prácu výboru TJ SLÁVIA UK
a jeho komisií nie sú zabezpečené podmienky.
O tomto treba informovať rektora Univerzity Ko
menského v Bratislave.
14. Urýchlene treba riešiť otázku systemizácie pracov
níkov sekretariátu TJ SLÄVIA UK.
15. Každoročne vyhlasovať nielen najúspešnejších špor
tovcov jednoty, ale a j najúspešnejších trénerov.
16. Schvaľuje sa vytvorenie komisie pre úpravu štatútu
TJ SLÄVIA UK v tomto zložení: J. JEDDOVSKÝ.
plk. A. TAKÄČ, prof. dr. A. KUCHEN a joden právnik.

(Dokončenie zo str. 4.—5.)
troch-štyroch ľudí (študentské, mládežnícke, straníc
k e . . . ) s dĺžkou pobytu 4—5 dní. Táto výmena by sa
uskutočňovala na bezdevízovom základe.
17. Vzájomne si vymenia dve-tri skupiny študentov
v celkovom zložení 20—30 ľudí za účelom učebno-prevádzkovej praxe.
UK žiada medzi iným o prijatie desiatich posluchá
čov archeológie, desiatich poslucháčov geografie a de
siatich poslucháčov botaniky.
Bolo by vhodné, aby kyjevská univerzita vyslala do
Bratislavy poslucháčov rovnakých odborov.
Na základe tohto protokolu vypracuje Štátna univerzita
T. G. Ševčenka v Kyjeve plán spolupráce medzi oboma
družobnými univerzitami pre rok 1970 a vo februári ho
zašle na podpísanie Univerzite Komenského v Bratislave.
Plán nadobudne platnosť po schválení príslušnými mi
nisterstvami ZSSR a ČSSR.
Prorektor
Prorektor
Štátnej univerzity
Univerzity Komenského
T. G. Ševčenka v Kyjeve
v Bratislave
prof. A. M. Marinič,
proľ. Ing. M. Matula, DrSc.,
člen korešp. AV USSR, v. r.
v. r.
V Kyjeve dňa 26. januára 1970.
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