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a

politickému
odkazu
FRIDRICHA
ENGELSA
Univerzita Komenského vstúpila do školského roku
1970/71 s predsavzatím rozvinúť pozitívnu ideovovýchovnú
činnosť všetkých svojich zložiek tak, aby toto významné
pracovisku vedy a vzdelávania na Slovensku dôstojne
oslávilo 150. výročie narodenia Fridricha ENGELSA, 100.
výročie vzniku Parížskej komúny a 50. výročie založenia
Komunistickej strany Československa.
Ostav marxizmu-leninizmu prispel k splneniu politicko-výchovných a vedecko-pedagogických úloh univerzity
usporiadaním dvojdňovej vedeckej konferencie k 150. vý
ročiu narodenia Fridricha ENGELSA. Konferencia sa usku točnila v dňoch 10. a 11. decembra 1970. Okrem pracov
níkov Ústavu marxizmu-leninizmu UK zúčastnili sa na nej
zástupcovia
ostatných
ústavov
marxizmu-leninizmu
v ČSSR, Ministerstva školstva, Ministerstva kultúry a ďal
ších spoločenských inštitúcií. Boli prítomní hostia zo
ZSSR: profesor A. G. LAŠIN, DrSc., profesor A. V. OR
LOV, DrSc., docent M. V. LAŠINA, CSc., docent BELOV,
CSc., profesor dr. GERLACH z NDR; profesor dr. Š. FEHÉR z MĽR; profesor dr. M. STEVANOV a profesor dr.
V. RADOM1ROVIČ z Juhoslávie a na konferencii aktívne
vystúpili.
Okrem hlavného referátu, ktorý predniesol profesor
PhDr. M. TOPOĽSKÝ na tému Fridrich Engels, jeho doba,
myšlienkový vývin, odzneli 3 koreferáty a 17 vedeckých
príspevkov domácich i zahraničných účastníkov. Bohatý,
myšlienkove a ideove aktuálny program konferencie bude
zverejnený v osobitnom Zborníku ÜML.
Jednotlivé vystúpenia hodnotili význam Engelsovho die
la z hľadiska jeho odkazu našej súčasnosti, kedy KSČS
rozvíja Engelsom započatý boj proti pravicovému oportunizmu, z hľadiska súčasných potrieb svojho ideovopolitického boja. V tomto sa zračila vysoká politická anga
žovanosť vystupujúcich za splnenie už vyslovených zá
merov.
Konferencia hodnotila význam diela spoluzakladateľa
marxizmu v oblasti filozofie, politickej ekonómie, vedec
kého komunizmu a dejín robotníckeho hnutia. Jednotlivé
vystúpenia z hľadiska jednoty revolučnej teórie marxiz
mu ukázali význam Engelsovho teoretického diela ako
nesmierne aktuálna a politicky potrebná pre splnenie
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historickej úlohy robotníckej triedy. V tomto zmysle vy
zneli a j vystúpenia zahraničných účastníkov vedeckí-,
konferencie.
Pripomínajúc život a dielo Fridricha ENGELSA vo ved<
a robotníckom hnutí z hľadiska súčasných potrieb našej
KSČS prispela a j táto vedecká konferencia k rozšíreniu
frontu ideologických pracovníkov za čistotu marxizmuleninizmu, a to nielen vo všeobecnej rovine, ale a j v pod
mienkach Univerzity Komenského. Nie j e tajomstvom že
rad j e j vedeckých a pedagogických pracovníkov sa v ne
dávnej minulosti aktívne zapojil do politickej a ideolo
gickej deštrukcie socializmu a prispel k vzniku spoloč. skej krízy v ČSSR. Boj proti ich názorom v oblasti vi iy
a politiky, k čomu sa mnohí vystupujúci aktívne pr.1-. as.,i
j e príspevkom C'ML UK k odhaleniu historický, i, filo
zofických a spoločensko-ekonomických základo. pravico
vého oportunizmu a teoretických zdrojov re\.zionizmu
Konferencia sa konala práve v dňoch, keď zasadalo de
cembrové plánum ÜV KSČS, aby vyvodilo závery a pou. nia z predchádzajúceho vývoja strany a spoločnosti Mož
no preto konferenciu hodnotiť ako príspevok pracovníkov
najpočetnejšieho ideologického frontu na Univerzite Ko
menského k realizovaniu politickej línie Komunistickei
strany Československa.
prof. JÜDr. Ján PLEVA, CSc

Mesiac
československo - sovietskeho
priateľstva
Odbočka ZČSSP pri Pedagogickej fakulte UK v Trnavo,
ktorá obnovila svoju činnosť koncom roka 1969, za svoju
hlavnú úlohu v konsolidačnom procese si vytýčila poíiticko-výchovnú prácu medzi učiteľmi a poslucháčmi.
Túto prácu rozvíja postupne približovaním a odovzdá
vaním nových poznatkov o ZSSR, upevňovaním družby
a internacionálnych vzťahov. Na ustanovujúcej schôdzi
odbočky sa zúčastnil dr. Karol ŠAVEL. prvý 1 tajomník
ÚV ZČSSP, ktorý vysvetlil ciele a úlohy t e j : organi
zácie v súčasnom období. Dal takto smer a líniu pr.
činnosť našej odbočky.
V Mesiaci československo-sovietskeho priatel.<tva naš :
odbočka ZČSSP rozvíjala intenzívnu politicko-výchovnú
činnosť. Dňa 4. novembra 1970 spoločne s iným; masovopilitickými organizáciami na fakulte dôstojne oslav,'.
53. výročie VOSR a otvorenie Mesiaca priatelstva. V pl
n e j aule fakulty odznela prednáška o význam; VOSR
a o antisovietskej a antikomunistickej činnosti praví covooportunistických síl v ČSSR roku Í968 Na oslavac!:
sa zúčastnil Gustáv ČECH, tajomník ť'V ZCSSP. k;ory
predniesol slávnostnú reč. V organizacii ZČSSP p: .vital
starých a nových členov našej fakulty, ktorých poi'v;
v Mesiaci priateľstva vzrástol na 200, nie.i/; nimi
poslucháčov.
V kultúrnom progranio vystúpili učitelia a poslucháči
Katedry hudobnej výchovy s dieia'n /о so . • - ,
našej hudobnej tvorby. Básne o VOSR a V. I
zarecitovali poslucháčky v slovenskom a r .-kom .a/y-

ku. Ústredná knižnica v spolupráci s Katedrou ruského
jazyka a literatúry urobila k otvoreniu Mesiaca priateľ
stva výstavku sovietskych knižných noviniek.
Odbočka ZČSSP v Mesiaci priateľstva za spolupráce
viacerých katedier uskutočnila niekoľko podujatí. Ka
tedra ruského jazyka a literatúry 19. novembra 1970
usporiadala besedu pre poslucháčov so študentkami,
ktoré boli na 5-mesačnom študijnom pobyte na Peda
gogickom inštitúte v Moskve. Besedu, ktorú viedli asis
tentky E. BUJNOVA a Z. ŠTEFÄNIKOVÁ, prebiehala po
dľa vopred pripravenej koncepcie a bola zameraná na
oboznámenie poslucháčov s podmienkami a spôsobom
štúdia na sovietskych vysokých školách, so životom
sovietskej mládeže v škole a mimo nej. Poslucháči sa
živo zaujímali o problémy sovietskej mládeže, hovorilo
sa o postavení komsomolskej organizácie na školách,
j e j vplyve a podobne. Na besede sa zúčastnilo 70 po
slucháčov.
Telovýchovná jednota VŠ pri Pedagogickej fakulte UK
v Trnave v spolupráci s Odbočkou ZČSSP usporiadala na
počesť Mesiaca priateľstva t u r n a j v stolnom tenise a
halový futbal. Katedra zemepisu v rámci Mesiaca pria
teľstva zorganizovala prednášku s besedou o sovietskej
ekonomike. Pre poslucháčov fakulty a študentov vo v y 
sokoškolskom domove premietli film „Obyčajný fašiz
mus". Katedra výtvarnej výchovy urobila s poslucháčmi
súťaž plagátu s tematikou československo-sovietskeho
priateľstva.
Odbočke ZČSSP pri Pedagogickej fakulte UK v Trnave
podarilo sa úspešne zainteresovať a j Socialistický zväz
mládeže do všetkých akcií Mesiaca priateľstva. SZM
usporiadal cezpoľný beh o pohár priateľstva a založil
túto tradíciu na počesť VOSR a Mesiaca priateľstva.
Na záver Mesiaca československo-sovietskeho priateľ
stva odznela prednáška o novej zmluve o priateľstve,
spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR. Fa
kulta z tejto schôdze poslala pozdravný list družobné
mu inštitútu v Jaroslavli.
Odbočka ZČSSP pri Pedagogickej fakulte UK v Trnave
takto prispela svojou politicko-výchovnou prácou k po
stupnému odstraňovaniu deformácií vo vedomí učiteľov
a poslucháčov v období dovŕšenia politickej konsolidácie
našej spoločnosti.
Mária GUNDOVÄ, odb. as.,
predsedníčka Odbočky ZČSSP
pri Pdf UK v Trnave.

Návštevy ^ zahraničia
V októbri 1970 dekan FTVŠ UK v Bratislave docent
PhDr. Ivan MACÁK, CSc., bol v Lipsku, kde sa zúčastnil
na oslavách 20. výročia vzniku Vysokej školy telový
chovnej, jednej z najväčších vysokých škôl tohto druhu
v strednej Európe. Pri tejto príležitosti odovzdal tamoj
ším akademickým funkcionárom pamätnú medailu Uni
verzity Komenského a pozdravnú adresu.
*

*

*

V októbri 1970 bola delegácia Pedagogickej fakulty
UK v Trnave v Halle-Wittenbergu, kde sa zúčastnila na
spomienkovej slávnosti 30Э. výročia smrti Jána Amosa
Komenského, organizovanej družobnou Univerzitou Mar
tina Luthera. V delegácii boli prodekan fakulty docent
PhDr. Ján VELIKANIČ, CSc., profesor dr. Jozef SCHU
BERT, CSc., a ďalší členovia.
*

*

*

27. októbra 1970 prijal rektor Univerzity Komenského
v Bratislave profesor MUDr. Emil HURAJ, DrSc., t r o j 
člennú študijnú delegáciu pracovníkov KSSZ z oblasti
školstva a vedy, ktorú viedol tajomník Oblastného v ý 
boru KS Ukrajiny Georgij Ivanovič ŠMAŇKO. Na prijatí
bolí prítomní prorektori, riaditeľ Ústavu marxizmu-lenínizmu UK, kvestor, predsedovia straníckych a odboro
vých organizácií. Členovia sovietskej straníckej dele
gácie sa živo zaujímali o celkovú organizáciu univer
zity, o vedeckú, pedagogickú a výskumnú prácu, ako
a j o stranícku a odborársku činnosť na Univerzite Ko
menského.
2

Na Univerzite Komenského dňa 30. novembra 1970
prednášal profesor Angel Trapero BALLESTRO o Špa
nielsku. Prednášku doplnil premietaním diapozitívov a
ukážkami španielskej ľudovej hudby. Na prednáške boli
prítomní poslucháči a členovia Katedry rumunskej, špa
nielskej a talianskej filológie Filozofickej fakulty UK.
Angel Trapero BALLESTRO j e profesorom ла madrid
s k e j univerzite, zastáva tiež funkciu vedúceho oddele
nia pre vyššie vzdelávanie UNESCO so sídlom v Paríži.
* * *
Dňa 1. decembra 1970 odcestoval 80-čIenný Akade
mický zbor UK do Jerevanu. 12-dňový zájazd sa usku
točnil v rámci družby medzi Univerzitou Komenského
a Štátnou univerzitou v Jerevane. Zbor mal vo svojom
repertoári skladby a piesne slovenské, české, ruské a
tiež arménske. Umeleckým vedúcim a dirigentom j e
odborný asistent Jozef POTOČÄR. So súborom v Jere
vane boli a j prorektor UK profesor RNDr. PhMr. Milan
MANDÄK, CSC., a dekan Pedagogickej fakulty UK pro
fesor JUDr. Michal BOGÄR.
•

* *

Dňa 3. decembra 1970 zavítali na Univerzitu Komen
ského tureckí hostia — rektor univerzity v Istanbule
profesor dr. TERZIOGLA (matematik) a dekan ekono
mickej fakulty v Istanbule profesor dr. Abdullah TÜRKOGLA (ekonomický geograf). Hostí prijal prorektor
UK profesor Ing. Milan MATULA. DrSc. V besede sa
tureckí hostia zaujímali o organizáciu a život na UK.
o vedeckú, výskumnú a pedagogickú prácu.
• **
Dňa 4. decembra 1970 prijal prorektor Univerzity Ко
menského profesor Miloš GOSIOROVSKÝ. DrSc., Stvor
člennú študijnú delegáciu Vlasteneckého ľudového fron
tu Maďarskej ľudovej republiky, vedenú generálnym
tajomníkom Národnej rady Vlasteneckého ľudového
frontu Istvánom BENCSIKOM. Delegáciu sprevádzal
predseda Ústredného výboru Národného frontu SSR Voj
tech DAUBNER.
*

*

*

Dňa 9. decembra 1970 prijal rektor Univerzity Ko
menského v Bratislave profesor MUDr. Emil HURAJ,
DrSc., generálneho konzula Juhoslovanskej socialistic
k e j federatívnej republiky v Bratislave Vladimíra GODLERA a zotrval s ním v neformálnej súdružskej besede.
* * *
Dňa 9. decembra 1970 zavítal na Univerzitu Komen
ského v Bratislave dekan Geologickej fakulty Štátnej
univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve docent Michal Fedorovič SKOPIČENKO (geofyzik). Sovietskeho hosťa pri
jal prorektor UK profesor RNDr. Augustín GOREK, CSc.
Predmetom rokovania bolo upresnenie projektu spolu
práce oboch univerzít na rok 1971 v rámci družby.
* * *
Na oslavách 50. výročia založenia Jerevanskej štátnej
univerzity sa zúčastnili koncom decembra 1970 prorek
tor UK prof. Miloš GOSIOROVSKÝ, DrSc., a dekan Prí
rodovedeckej fakulty UK doc. RNDr. Ernest KRIST, CSc.
Pri tejto príležitosti odovzdali akademickým funkcio
nárom zlatú medailu UK a dar Univerzity Komenského.

Oznam
Kontrolné oddelenie Rektorátu Univerzity Komenské
ho sa presťahovalo z budovy na Šafárikovom námestí
č. 12 na S u v o r o v o v u u l i c u č í s l o 16/a — číslo
dverí 121 a 122.

O S L A V A 21. VÝROČIA
VZNIKU NDR

Ján A m o s

Deň po otvorení nového školského roku na Pedago
gickej fakulte UK usporiadalo dekanstvo a katedra zá
padných filológií slávnostné zasadanie na počesť 21.
výročia vzniku NDR. Pred budovou viali vlajky oboch
štátov, symbol vzájomnej a nerozlučnej družby. Do slncom prežiarenej, slávnostne vyzdobenej auly sa zišlo
niekoľko desiatok študentov, najmä pozvaní poslucháči
nemeckého jazyka a hudobnej výchovy. Čestnými hos
ťami boli kultúrni a politickí činitelia mesta Trnavy,
zástupcovia učiteľského zboru a funkcionári fakulty.

jeho pôvodu
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Medzi domácich prišli osláviť výročie vzácni hostia
z NDR — člen predsedníctva ÚV SPD Hans JENDRETZKI, viceprezident ligy pre priateľstvo medzi ná
rodmi, GOLDMANN, vedúci kultúrneho a organizačného
strediska NDR v Prahe (na obr.)
Slávnostné zhromaždenie otvoril prodekan docent
PhDr. Ján VELIKANIČ, CSc. V príhovore zhodnotil plod
ný v ýv o j doterajších stykov s pedagógmi demokratic
kého Nemecka, potvrdil stále rastúcu úroveň života cc
l e j spoločnosti, ako mal možnosť vidieť pri j a r n e j
návšteve Berlína. S radosťou konštatoval znovuupewnenie priateľských vzťahov v nerozlučnom zväzku socia
listických krajín Európy.
Hans JENDRETZKI vo svojom vystúpení priamo nad
viazal na tematiku úvodnej reči. So zápalom a srdeč
nosťou priblížil zúčastneným historický v ý v o j realizácie
myšlienok socializmu v NDR. Hovoril o neľahkej úlohe
budovania povojnového školstva mladej republiky. Vzťah
NDR — ZSSR označil ako vyjadrenie úprimnej vďaky za
pomoc pri budovaní socializmu.
Druhú časť slávnostného programu zasadania vyplnila
hudobná produkcia „Kultúrnej úderky" z NDR. Anne
KÜHL z Berlína predniesla na klavíri Sonátu Fis dur,
op. 78., L. v. Betehovena a Schweenove Tri nemecké
tance. Pater BASCHE, prvý hobojista Komickej opery
v Berlíne, vystúpil s Romancou pre hoboj a klavír R.
Schumanna. Hans JÜRGEN WASCHMUTH (tenor) — só
lista Štátnej opery v Halle, zaspieval piesne Schuberta,
Griega, Weismanna a áriu Donizettrho. Spolu s doprovodom hoboja a klavíra uviedli Telemanovo Trio. V y 
soko umelecký prejav vyvolal nadšenie poslucháčov.
Vyrovnanosť, precíznosť a kvalita spolu s výberom
vhodného repertoáru prispeli k vytvoreniu dobrej po
hody a vzácneho umeleckého zážitku. Program a stret
nutie skončilo, no priateľstvo trvá a podľa slov Hansa
JENDRETZKÉHO čoskoro dôjde k ďalším strenutiam.
Marie Blanka SVOBODOVA

Segeš-Komenský
a otázka
zo Slovenska...

Sú určité veci, ktoré v obecnom povedomí figurujú
a j e veľmi obtiažne ich zmeniť, ak sa zistí ich nespráv
nosť. Medzi ne patrí meno KOMENSKÝ. Toto meno
vzniklo podľa obce Komňa, kde Komenského otec mal
fojtstvo, toto meno používal Ján Amos rovnako, ako
dnes by sme povedali pseudonym, práve tak ako Nivanus (Nivnický) alebo Hunobrodensis.
Nezabúdajme, že rodové meno vtedy nebolo ešte ustá
lené a že mnohým ľuďom pri presťahovaní do inej obce
bolo novými spoluobčanmi priezvisko udelené podľa pô 
vodu. Ak Komenský sám v dedikácii pripravovanej knihy
sa podpísal „Ján Amos Segeš Nivnický po otcovi zvaný
Komenský" j e to dôkaz, ktorý sa nedá bagatelizovať.
Pokiaľ ide o slovenský pôvod jeho rodu, j e nutné brať
do úvahy, že Segeš j e maďarské slovo, čo ovšem ne
musí znamenať, že jeho nositeľ bol Maďar. Pochádzajú
teda predkovia veľkého mysliteľa z Uhorska a n : ; j e
dôvodu vylúčiť pôvod z „Hornej zeme", terajšieho Slo
venska. Pokúšali sme sa nájsť jeho možných predkov,
ukázalo sa však. že sme našli v najpriaznivejšom prí
pade súčasníkov. Rozriešenie tejto otázky môžu dať 1зп
archívy.
Boli by sme šťastní, keby naše riadky dali podnet
k tomu, aby sa niekto tejto úlohy ujal.
Prof. RNDr. e t MUDr. J. A. VALŠÍK DrSc.

VYDANÁ KNIHA
Do predaja sa dostala kniha ATLAS SLOVENSKÝCH
HLÁSOK, j e j autormi sú PhDr. Jana DVONČOVÄ, CSc.,
MUDr. Gejza JENČA, CSc., a PhDr. Ábel KRÁĽ. CSc.
Tento Atlas nie j e prvou knihou o fonetike slovenčiny.
Už pred štyridsiatimi rokmi vznikla v pražskom fone
tickom laboratóriu práca, ktorá sa zaoberala fonetickým
opisom slovenskej výslovnosti na základe experimen
tálneho fonetického výskumu. Lenže táto práca bola po
značená jednak dobovými náhľadmi na slovenčinu, j e d
nak i vtedajšími technickými možnosťami fonetického
výskumu. Nemala teda slúžiť ako spoľahlivý základ fo
netického opisu, ku ktorému dospela v ostatných rokoch
slovenská jazykoveda v iných jazykových plánoch. Túto
disproporciu neodstraňujú ani niektoré neskoršie publi
kácie, týkajúce sa a j fonetiky slovenčiny. V tejto situ
ácii možno ATLAS SLOVENSKÝCH HLÁSOK označiť za
základnú prácu fonetického opisu slovenčiny, najmä
opisu tvorenia zvukov reči, čiže artikulácie.
ATLAS SLOVENSKÝCH HLÁSOK j e v podstate mate
riálová práca. Jeho hlavná váha leží v obrazovej časti,
t. j . v dokumentácii artikulácie slovenských hlások. Do
kumentárna časť obsahuje rozsiahly materiál získanými
tradičnými i modernými metódami fonetického výsku
mu, pri ktorom sa i z hľadiska metodického zužitkovali
výdobytky dnešnej fonetiky, ba v niektorých postupoch
aplikovali autori a j nové prvky a našli originálne rie
šenia.
Artikulačnú dokumentáciu doplňajú oscilografick; a
spektrografické akustické analýzy, ktoré podávajú obra.
o akustickej skladbe dokumentovaných hlások. Tieto
analýzy sú v podstate interpretované s ohľadom na
procesy produkcie zvukov reči a s ohľadom na iste artikulačné charakteristiky hlások, no využívajú sa a j na
doplnenie artikulačných opisov o základne údaje o akus
tickej štruktúre hlások. Artikulačné a akustické opisy
obsahuje textová, interpretačná časť Atlasu.
Ovodné kapitoly textovej časti zasadzujú problema
tiku fonetického výskumu a fonetickej analýzy zvukov
(Pokračovanie na str. 8.)
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Prieteľské styky medzi nemeckým národom a národmi
našej vlasti majú starú tradíciu. Tieto styky — pokiaľ
prinášali demokratické a pokrokové vzájomné ovplyv
ňovanie — zanechali nám trvalé kladné dedičstvo. Prí
kladom týchto stykov boli v minulosti vzájomné vzťahy
medzi českým a slovenským národom a univerzitami vo
Wittenbergu a v Halle. Na spomínaných univerzitách
študovalo niekoľko sto Slovákov. Význační predstavite
lia slovenskej kultúry, vedy a literatúry, i boja za slo
bodu, ako bol Matej Bel, Ľudovít Štúr, Pavol Jozef Ša
fárik, Andrej Braxatoris-Sládkovič, Jonáš Záborský, Ján
Kalinčiak, Samo Bohdan Hroboň, Benjamín Červenák a
iní — prinášali z týchto univerzít mnoho demokratic
kých, pokrokových a humanitných myšlienok. Na túto
tradíciu nadväzuje dnešná spolupráca našich univerzít,
no za nových podmienok. Ako vysoké školy dvoch socia
listických krajín môžeme staré tradície spolupráce dnes
rozvíjať na oveľa vyššom základe — jednoznačne v pro
spech pokrokového rozvoja našich štátov a národov.
Takmer dve tisícky kilometrov prešli autom pracov
níci Univerzity Komenského v Bratislave na ceste do
NDR a späť. Ich cieľová stanica bola univerzitné mesto
Halle/Saale-Wittenberg, kde navštívili družobnú Univer
zitu Martina Luthera. Vo výprave boli vedúci Technic
kého odboru na Rektoráte UK Ing. Jaroslav KALUŠ,
riadite! Správy študentských domovov a jedálni UK
JUDr. Jozef MAJERČÍK, tajomník Lekárskej fakulty UK
JUDr. Rudolf MATEIČKA a autor príspevku.
Už niekoľko ráz za dvanásť rokov trvania družby si
zasadli spoločne s nemeckými kolegami pracovníci Uni
verzity Komenského, aby si vymenili skúsenosti z ria
diacej a ekonomickej práce univerzít.
Široká platforma spolupráce od začiatku podpísania
zmluvy v roku 1958 priniesla skutočne bohaté ovocie.
V začiatkoch každoročne obe univerzity striedavo orga
nizovali vysokoškolské týždne družby s výmenou peda
gógov a poslucháčov. V pedagogickej praxi máme veľmi
dobré skúsenosti z výmeny učiteľov, viacerí hosťovali
semestrálne, iní dokonca viac rokov. Poslucháčom n a š e j
univerzity pomáhajú lektori nemeckého jazyka a litera
túry (germanistom), ktorí pôsobia na filozofickej f a 
kulte pravidelne od podpísania zmluvy. Študenti slavis
tiky z NDR sa pripravovali na doktorské, respektíve di
zertačné práce v Bratislave a častá výmena naše vzťahy
.upevňuje a rozširuje. Pravidelne sa organizujú prázdni
nové jazykové kurzy a brigády, ktoré sú najlepšou príležitotosťou pre zlepšenie v konverzácii. Na letných s e 
minároch slovenského jazyka a literatúry (Studia academica slovaca) j e vždy značná účasť poslucháčov a
učiteľov z NDR. Podobná spolupráca j e a j v iných
oblastiach univerzitného štúdia. Niet vari týždňa, kedy
by nebol niekto z Halle v Bratislave alebo naopak, s a 
mozrejme na štúdijnom pobyte, respektíve na prednáš
kach alebo spoločnom vedeckom, výskumnom alebo pe
dagogickom podujatí.
Predstavitelia Univerzity Martina Luthera v HalleWíttenbergu navrhujú, aby sa nadviazala trojdružba
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medzi univerzitami v Bratislave, Halle a Poznani. Ide
v skutočnosti iba o nadviazanie kontaktov bratislavskej
univerzity s univerzitou v Poznani, s ktorou haitská uni
verzita už družbu má. V rámci družby by sa okrem ve
deckých, výskumných a pedagogických stykov mohli
usporiadať výmenné rekreácie detí, zamestnancov a po
dobne. Hallskí predstavitelia navrhujú a j ďalej organi
zovať „týždne družby" — prednášky, konferencie, podu
jatia a akcie raz na Univerzite Komenského, potom na
univerzite v Halle, z ktorých by sa vydávali zborníky,
ako to bolo v prvých rokoch družby.
Zaujímavé poznatky získala delegácia UK v Halle
z riadenia a organizácie univerzity. Poradným orgánom
rektora j e s p o l o č e n s k á r a d a . Polovicu členov
tvoria učitelia univerzity, zamestnanci, študenti, druhá
polovica j e menovaná, sú v n e j vynikajúci odbornli i
z praxe, významní jedinci (riaditelia podnikov, stranícki
pracovnici, odborárski funkcionári, vojenskí činitelia,
športovec-olympionik atď.), členov spoločenskej rady
menuje ministerstvo na návrh rektora univerzity. Na
čele spoločenskej rady j e prezídium, ktoré pracuje me
dzi plénami, ktoré sa schádzajú raz za štvrťrok. Pred
sedom spoločenskej rady nie j e rektor, menuje ho mi
nister, rektor sa zodpovedá za činnosť univerzity spo
ločenskej rade. Na j e j programe býva referát rektora,
koreferáty jednotlivých členov, v ktorých tiež hodnotia
prácu univerzity z ich hľadísk a dávajú odporúčania.
Okrem spoločenskej rady existuje a j vedecká rada uni
verzity, podobne ako na našich vysokých školách.
Zaujímavá j e a j schéma Univerzity Martina Luthera
v Halle-Wittenbergu. Na čele univerzity j e rektorát, na
jeho poste stojí rektor, ktorý má sekretárov, útvar pre
informácie, referenta pre zvláštne úlohy (obranu), práv
nika, referenta pre menovanie docentov a profesorov
a hosťovské prednášky, tlačový útvar. Okrem uvede
ných funkcií sú na rektoráte univerzitný archív, univer
zitný súbor a akademický orchester, útvar, v ktorom
pracuje univerzitný maliar, grafik a kreslič. Potom sú
t r a j a prorektori, a to 1. prorektor, prorektor pre spolo
čenské vedy a prorektor pre prognózu a v ý v o j vedy.
Existuje tu šesť rovnocenných direktorátov, na čele kaž
dého direktorátu j e riaditeľ: 1. direktorát pre výchovu
a vzdelávanie; 2. direktorát pre kádre a kvalifikáciu;
3. direktorát pre výskum; 4. direktorát pre zahraničné
styky; 5. direktorát pre ďalšie vzdelávanie; 6. direktorát
pre plán a ekonomiku.
V minulosti mala hallská univerzita takmer desať f a 
kúlt. Dnes sú to iba tradičné tri — filozofická, prírodo
vedecká a lekárska. Okrem toho existuje 17 sekcii, na
čele ktorých sú riaditelia, sú to spravidla profesori. Ria
ditelia sekcií majú námestníkov pre vedu a výskum, a
pre výchovu a vzdelávanie. Okrem toho v sekciách j e
zmocnenec pre ekonomickú stránku, výnimku tvorí le
kárska sekcia a sekcia rastlinnej produkcie, ktoré majú
námestníkov riaditeľa pre ekonomickú činnosť. Riadenie
sekcií j e vecou rektora, ktorý máva raz za mesiac po
radu s riadtieľmi sekcií.

Dobré skúsenosti majú nemeckí súdruhovia v umiesťovaní vysokoškolákov do internátov. Pri udeľovaní in
ternátnych miest vysokoškolákom neberú do úvahy hra
nice príjmov, ani sociálne kritérium, podobne j e to a j
pri udeľovaní štipendií. Ak nemajú vysoké školy miesto
v internátoch, informujú o tom predsedu krajského ná
rodného výboru, ktorý má povinnosť a j so svojím apa
rátom sa postarať o zabezpečenie ubytovania študentov.
Napríklad v Berlíne 300 bytov zabrali pre študentov.
V NDR existuje Uznesenie Rady ministrov o ubytovaní
študentov vysokých a stredných škôl zo dňa 7. júna 1970,
podľa ktorého orgány štátnej moci musia zabezpečiť
ubytovanie študentom. Miestne orgány štátnej moci sú
povinné bytovú výstavbu realizovať tak, aby zabezpečili
kapacity pre ubytovanie študentov, ktorí študujú najmä
prírodné a technické vedy. Výstavba internátov j e v po
predí záujmu verejných orgánov, sú to stavby sledované
vládou.

V ten istý deň námesLník ministra školstva SSR pro
fesor RNDr. Michal GREGUŠ, DrSc., odovzdal dekréty
docentov týmto učiteľom UK: MUDr. Pavlovi ČERNAKOVI, CSc., MUDr. Gustávovi ČIERNEMU, CSc., JUDr.
Antonovi KOPŠOVI, CSc., PhDr. Františkovi KUBOVIČOVI, CSc., RNDr. PhMr. Rudolfovi MEDVECKÉMU, CSc.,
JUDr. Rudolfovi TRELLOVI, CSc., Ladislavovi LANDS
MANOVI.

Z vedeckého života
V dňoch 7. a 8. decembra 1970 prebiehal na Pilo pri
Častej seminár venovaný problémom knižničnej obsluhy
detí a mládeže.
Seminár usporiadala Mestská ľudová knižnica v Bra
tislave spolu s Katedrou knihovedy a vedeckých infor
mácií Filozofickej fakulty UK pri príležitosti 25. vý
ročia existencie bratislavskej Mestskej knižnice pr<
mládež.
Na seminári sa okrem domácich hostí zúčastnilo a j
niekoľko hostí zo zahraničia — z Poľska a Maďar
Zahraniční účastníci predniesli veľmi zaujímavé prí
spevky, ktorými značne obohatili program. Sústredili
sa hlavne na vymedzenie vzťahu medzi sieťou školských
knižníc a knižníc pre deti a mládež.
Veľmi zaujímavé postrehy mali a j referáty hostí
z Mestskej ľudovej knižnice v Chomutove a zástupky n.oddelenia pre deti a mládež Mestskej ľudovej knižnici
v Prahe.
Môžeme konštatovať, že seminár plodnou výmenou
názorov prispel k objasneniu a vzájomnému prekonzul
tovaniu si určitých špecifických problémov vhodnej
knižničnej obsluhy detí a mládeže, ktorým doteraz ne
bola venovaná dostatočná pozornosť.
V závere seminára účastníci prijali uznesenie, kto
rého úlohou bude a j akceptovanie na seminári získa
ných poznatkov v praxi. Podrobnejšie informaci o se
minári prinesie knihovnícka tlač.
DAGMAR MIČUROVA, FF UK
* * *

Za pozornosť s t o j í Dom vedcov a učiteľov Univerzity
Martina Luthera v Halle/Saale (na obr.), ktorý zo sú
kromnej vilky upravili na dôstojný stánok, v ktorom
možno uskutočňovať vedecké konferencie, prijatia za
hraničných univerzitných hostí, rôzne zasadnutia a po
dujatia. Sú v ňom hotelové izby, kuchyňa, výčap a iné
účelové zariadenia, ktoré slúžia pre účely univerzity.
Podobne by sa dalo vymenúvať veľa vecí, no v jednom
príspevku ich nemožno všetky opísať.
Pri krátkom pobyte v Halle, Berlíne, či v iných mies
tach NDR možno všeličo obdivovať, ba možno našim
nemeckým priateľom i závidieť a možno sa veľa poučiť.
PhDr. JOZEF MALACKÝ

Oznam
Minister školstva profesor Ing. Štefan CHOCHOL, CSc.,
odovzdal 22. októbra 1970 v Bratislave menovacie dekré
ty riadnym a mimoriadnym profesorom slovenských v y 
sokých škôl.
Rozhodnutím zo dňa 29. septembra 1970 vymenoval
prezident republiky za riadneho profesora pre odbor
urológie docenta MUDr. Vladimíra ZVARU, DrSc. Za
mimoriadnych profesorov menoval: docenta JUDr. Mi
chala BOGÄRA, docenta PhDr. Michala HRUŠKOVIČA,
CSc., docenta MUDr. Júliusa HRÚZIKA, CSc., docenta Ing.
Miroslava Jirgesa, CSc., docenta PhDr. Ľudovíta KILÄRA, CSc., docenta PhDr. Jána KVASNIČKU, CSc., docenta
JUDr. Stanislava MATOUŠKA, CSc., docenta PhDr. Pavla
ONDRUSA, CSc., docenta JUDr. Jána PLEVU, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Filo
zofický ústav Slovenskej akadémie vied usporiadali
v dňoch 8. a 9. decembra 19Г0 v Dome politickej vý
chovy pri Mestskom výbore KSS v Bratislave vedeckú
konferenciu „ENGELSOVO DIELO A SÚČASNÉ SPOLO
ČENSKÉ VEDY". Konferencia sa konala pri príležitosti
150. výročiča narodenia tohto vodcu a učiteľa proleta
riátu, ktorý v bratskej spolupráci s Karolom Marxom
vytvoril marxistické učenie — teóriu vedeckého komu
nizmu a filozofiu dialektického a historického materia
lizmu.
Otvárací prívet predniesol dekan Filozofickej fakulty
UK profesor PhDr. Samuel CAMBEL, CSc. Hlavný r e f e 
rát na tému „Filozofický odkaz Fridricha Engelsa" mal
akademik profesor PhDr. RNDr. Igor HRUŠOVSKÝ.
DrSc. Docent PhDr. Ján BODNÄR, DrSc , člen korešpon
dent SAV, hovoril o Engelsovi a jednote vedeckomaterialistického svetonázoru. Profesor PhDr. Lev HAXZEL
prednášal o Engelsovi a súčasnej kritike marxistickoleninskej filozofie.
Okrem toho odznelo takmer 20 koreferátov a diskus
ných vystúpení, ktoré sa týkali rôznych oblastí, do kto
rých zákonite zasahuje Engelsovo dielo a jeho odkaz
pre spoločenské vedy.
*

*

*

V Bratislave 11. decembra 1970 bol XXIV. chirurgický
deň Kostlivého, ktorý usporiadala Československá : rurgická spoločnosť Čs. spoločnosti J. E. Purkyňu s I.
chirurgickou klinikou Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Slávnostný otvárací prejav mal profesor MUDr. Kon
štantín ČÄRSKY. V odborných prednáškach, dop: i nyvh
premietaním diapozitívov, sa prítomní odbornic zaotx
rali stavmi a liečbou postihnutia dolných končatín —
zlomeninty klbov, kostí, poranenia mäkkých čistí ко
lena, svalovým, nervovým a cievnym traumat izmoni. :
habilitačnou liečbou zlomenín a podobne. Pri tej', p v
ležitosti si spomenuli a j 50. výročie založí • c,t Či -Л - >•
venskej chirurgickej spoločnosti
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JUBILEÁ
Dňa 13 októbra 1970 s a do
žil 65 rokov profesor RNDr.
Karol STRÄŇAI, DrSc., ria
diteľ Výskumného ústavu
telesnej výchovy mládeže
Fakulty telesnej výchovy a
mládeže Univerzity Komen
ského v Bratislave (na obr.)
Jubilant stredoškolské štúdium absolvoval na gymná
ziu v Žiline, vysokoškolské štúdia na Prírodovedeckej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1930-39
pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Kež
marku, Michalovciach a Bratislave; sedem rokov bol
prednostom Ústavu telesnej výchovy na bratislavskej
filozofickej fakulte. V rokoch 1947—1933 pôsobil na Pe
dagogickej fakulte Slovenskej univerzity, kde bol dva
roky dekanom a šesť rokov vedúcim katedry telesnej
výchovy. V rokoch 1953—1959 pôsobil na Vysokej škole
pedagogickej v Bratislave, po celý čas bol prorektorom
a vedúcim katedry telesnej výchovy.
Jubilant po vzniku Inštitútu (po roku 1965 fakulty)
telesnej výchovy a športu UK bol štyri roky dekanom.
Zastával i teraz zastáva dôležité funkcie v našich i me
dzinárodných a zahraničných orgánoch: člen korešpon
dent Komisie sociológie telesnej výchovy pri Svetovej
rade pre telesnú výchovu UNESCO, člen Českosloven
s k e j pedagogickej spoločnosti, člen Vedeckej rady
ČSZTV, Socialistickej akadémie Slovenska, atď.
Profesor RNDr. Karol STRÄŇAI, DrSc., j e autorom
viacerých teoretických a metodických prác, ako a j publi
kácií, ktoré sa zaoberajú históriou telesnej výchovy, j e j
organizáciou a ďalšími otázkami tejto dôležitej zložky
komunistickej výchovy mládeže a dospelých. Za svoju
bohatú vedeckú, pedagogickú, publikačnú a organizá
torskú prácu dostal viacero vyznamenaní a ocenení. Je
nositeľom štátneho vyznamenania — Radu práce. Radu
Jiřího Františka Chaloupeckého — najvyššieho vyzname
nania Čs. zväzu telesnej výchovy (J. F. Chaloupecký bol
zakladateľ Federácie robotníckych telovýchovných jed
nôt a spartakiádnej tradície). Okrem toho profesor
STRÄŇAI bol vyznamenaný viacerými vojenskými od
znakmi, pamätnými medailami a ďalšími uznaniami.

Dňa 5. decembra 1970
oslávil 55 rokov vedúci
Katedry histológie a embriológie Lekárskej f a 
kulty Univerzity Komen
ského akademik profesor
MUDr. Ivan STANEK,
DrSc. (na obr.)
J.ubilant pracoval na katedre už ako študent. Pracuje
a vedie prácu v kolektíve svojich spolupracovníkov na
lekárskej fakulte a j v SAV. Jadro jeho bohatej a tema
ticky širokej vedeckej práce tvorí štúdium retikuloendoteliálneho systému, makrifágov centrálneho nervstva a iných tkanív. Pracuje modernými metódami,
z ktorých sám mnohé u nás zaviedol. Pod jeho vedením
bola zavedená a j metodika eloktrónovej mikroskopie a
iné metodiky v cytologickom laboratóriu SAV a rad me
todík na fakultnom ústave. Mnohými cennými radami
pomáha a usmerňuje ako školiteľ a j inými formami ve

e

deckú prácu mnohých pracovníkov v rôznych biologic
kých odvetviach.
Vedecké práce profesora STANEKA, publikované doma
a j v zahraničí majú vysokú vedeckú hodnotu. Priniesol
svojou vedeckou prácou závažné a široko významné po
znatky najmä o pôvode a vzniku morfológie a citofyziológie gliových a iných makrofágov. Jeho práce re
prezentujú dôstojne našu vedu v zahraničí.
Pedagogická činnosť profesora STANEKA má po všet
kých stránkach vynikajúcu úroveň, osobitne však treba
poukázať na vysokú úroveň jeho prednášok, ktoré sú
u študentov veľmi obľúbené a na vydanie učebných tex
tov, najmä učebnice „Embriológia človeka", ktorá j e
vysoko hodnotená doma i v zahraničí. Napísal tiež stať
o nervovom tkanive do učebnice akademika WOLFA
„Histológia a mikroskopická anatónia" a sám i so spolu
pracovníkmi vydal ďalšie učebné texty. Vychoval a vy
chováva rad pedagogických a vedeckých pracovníkov
pre fakultu, ako a j mimofakultné pracoviská. Je auto
rom mnohých popularizačných prednášok a publikácií,
ktoré uskutočnil sčasti v spolupráci so Socialistickou
akadémiou.
Veľmi rozsiahla a záslužná j e a j organizačná práca
jubilanta na fakulte i v SAV. Vybudoval fakultný ústav
a s v o j e organizačné schopnosti a pracovitosť uplatnil
a j vo funkcii dekana, prodekana, predsedu a člena ko
misií. Bol jedným z hlavných organizátorov stavby no
vých teoretických ústavov fakulty. Spolupracoval pri
zakladaní SAV a budovaní j e j biologických pracovísk.
Hlavným prínosom jeho pôsobenia je, že prebral pe
dagogické a vedecké tradície svojich predchodcov a
rozvinul odbor histológie a embryológie na Slovensku
do t a k e j šírky a kvality, že sa stal zakladateľom a ve
dúcou osobnosťou slovenskej histologickej školy.
Profesor STANEK za svoju bohatú dlhoročnú vedec
kú, pedagogickú, publikačnú, organizačnú činnosť, ako
a j za prácu v mnohých odborných redakciách, vo ve
deckých spoločnostiach dosial vysoké štátne vyzname
nanie „Za zásluhy o výstavbu".

Dňa 9. decembra 1970
sa dožil 70 rokov akade
mik profesor PhDr. An
d r e j SIRÄCKY, DrSc. (na
obr.) Pochádza z Petrovca, kde sa jeho predkovia
vysťahovali koncom 18.
storočia.
V roku 1921 prichádza do Prahy študovať filozofiu
a literatúru na Karlovej univerzite. V tom čase v Prahe
boli rušné časy. Početná študujúca mládež, ktorá sem
prichádza zo všetkých končín republiky, bola svedkom
pohnutých zápasov pokrokových síl s reakciou. Jednu
skupinu tvorili mladí ľudia sympatizujúci s ideami so
cializmu a komunizmu, snažiaci sa priblížiť k strane a
podporovať j e j politické akcie. Táto skupina utvorila
spolok, tzv. „Voľné združenie študentov socialistov zo
Slovenska", Jedným z najagilnejších členov spolku bol
A. SIRACKÝ. Tribúnou mladých socialistov sa stal zbor
ník DAV (DAV pochádza z iniciálok osobných mien
DAŇO OKÁLI, ANDREJ SIRÄCKY a VLADIMÍR CLEMENTIS).
V rokoch štúdií sa značne rozrástla literárna a publi
cistická činnosť jubilanta. Jeho príspevky (krátka pró
za, e s e j e a básne) sa stále vo väčšom počte objavujú
na stránkach pokrokových novín a časopisov. Prvá úva
ha vyšla v Pravde chudoby pod názvom O proletárskom
umení (1924), druhá v DAVe (1925) pod názvom O lakzvanom rozpore indivídua ;i spoločnosti.

Koku 192i> odchádza z ľrahy do Petrovcu, kil*
na gymnáziu. Jeho litera r na a výchovná činnost v
to období jo zameraná na vzděláváni«' !udu. prvh'bcvi nie jeho národného povedomia. \ko redaktor N r . ; jednoty (1934-41) pričiňuje sa o to, aby sa - i
kach časopisu objavovali články pokrokoví ;•?
kratičkého zamerania. Nebolo zriedkavo-tou • . • ; .
sopise a j Články hlásajúce potrebu zblížená s- í . So
vietskym zväzom.
Po okupovaní Háčky fašistickohorthyo,
skotu N SIRÄCKV ako nespofahl:\>
školských služieb. V roku 1941 bol zatk"u*.y i
vany. Neskôr prešiel do redakcie Slovenskej jedr-JICJ ifí
Pešti. kde t a j n e rozmnožoval letáky pri K — í : . < .
stranu Vojvodiny, nadväzoval s a styk so súdrC-jr. v .
Slovenska, so súdruhmi a partizánmi B
z á a
".
diny. Po oslobodení Báčky Sovietskou arr-.áiT1» za:
jubilant pracovať na národnom výbore v Petrov?. Y •:Í tobri 1944 začína vychadzať prvé číslo č m y c - j r..-лл
ľudu na podnet A. SIRÄCKEHO. V torr-, storr rc*:i
vracia na gymnázium do Petrovca. kde sa stal тлс.-.яГот. Na gymnáziu pôsobí do roku 1948. kedy tr. ftMCn*
nictvo školstva pozýva na Slovensko. Od
: n
začal pred našat na univerzite v Bratislave; -•kz--.~
veľa prednáša na početných politických a sta-.-;. -.- < . r zoch. V roku 1952 53 j e dekanom filozof: :ke; fi.< .. .,
od roku 19Ö3 d o roku 1956 vykonáva f u r . k ~ . n k t a a
u- verzity. V decembri 1955 bol zvolený za рг«-1ве:..
SAV. vykonával tiež funkciu podpredsed. SAV 3 c
.
1969 bol externým riaditeľom Soc:alog:ckfe -Isrji .
SAV.
Jubilant j e nositerom Radu republ.ky. - a t .
Národnej ceny SNR za vedu z'.ate; Česi-í. : ълл~\*
ČSAV ..Za zásluhy o vedu a ľudstvo". V r : 'coci 1Ж0-<54
bol poslancom a členom Předsednictva SN-.
doer. Vedeckého kolégia filozofie a sociológ:«- SA.
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JUBILEÁ
Dňa 30. decembra 1970 sa dož^a . у т а т г л Ь - .
•-*
prof. MLDr. IRENA JAKUBCOVA. Jufc irJÚa K J » H - Í
r,a gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, v reir- 1SS v. i
promovaná na Lekárskej fakulte UK v B n u d n c .
promócii dlhší čas pracovala na detskej klinike v Prahe,
neskoršie v Bratislave. Za Slovenského štátu dávala ve
rejne najavo svoje protiľudácke a protiklerikálne zmýš
ľanie a na znak protestu odišla z klinického pracoviska
do terénu, kde ako súkromná lekárka sa stala menej
závislou od vtedajších politických pomerov. V roku 1945,
po oslobodení a výmene vedenia kliniky, sa vrátila na
detskú kliniku, kde pracovala ako odborná asistentka,
neskôr ako vedúca interného oddelenia. V roku 1952
bola menovaná prednostom I. detskej kliniky a pove
rená výučbou pediatrie na všeobecnom smere štúdia.
S veľkým úsilím vybudovala túto kliniku v krátkom čase
po stránke organizačnej i pracovnej tak, aby slúžila na
výučbu poslucháčov. V roku 1953 bola menovaná docent
kou a roku 1963 profesorkou.
Zo všestrannej práce prof. Jakubcovej j e potrebné
vyzdvihnúť odbor detskej kardiológie, ktorému sa oso
bitne venuje od svojho študijného pobytu vo Švédsku
v roku 1947. Predstavuje vlastne zakladateľa detskej
kardiológie na Slovensku. Priekopnícky vybudovala sieť
kardiologických poradní, vyškolila celý rad terénnych
pediatrov v detskej kardiológii. Založila a organizačne
vybudovala doliečovací ústav pre detských kardiakov na
Sliači. Na I. detskej klinike sa j e j podarilo vybudovať
vysokošpecializované kardiologické centrum, a to v ý 
skumné reumatologické stredisko, ako a j diagnostické
stredisko pre vrodené srdcové cHyby so zameraním na
kardiologickú liečbu.
Rozsiahla výskumná a publikačná činnosť proľ. Jakub
covej rieši hlavne otázky detskej kardiológie. Jedna
z prác — Karditívy v detskom veku — bola hlavným
referátom na celoštátnom pediatrickom zjazde. Jubi
lantka j e expertom výskumného kardiologického kabi
netu SAV, školiteľom v detskej kardiológii, členkou ve
deckých poradných zborov a členkou ďalších vedeckých
rád. Šesť rokov bola predsedkyňou Slovenskej odbočky
pediatrickej sekcie Čs. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu, ktorá pod j e j vedením vyvíjala bohatú činnosť.
Je nositeľkou viacerých uznaní a vyznamenaní.
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vmstrrasťami.
O organizačných schopnostiach proľ. Kubisa svedčí
jeho činnosť pri budovaní a reorganizácii Ústavu pre
lekársku chémiu LF UK. V rokoch 1953—1955 vykonával
funkciu prodekana fakulty. Ďalej j e to jeho účasť na
budovaní fakulty v Martine, kde pripravil podrobné pod
klady pre výstavbu, materiálové a technické vybavenie
katedry chémie, kde zabezpečil výučbu chémie v prvých
rokoch činnosti tejto fakulty.
Za svoju pedagogickú, vedeckú a organizačnú činnosť
bol v roku 1969 vyznamenaný zlatou medailou Univerzity
Komenského.

j

G R A T U L U J E M E !

•

j učiteľom a zamestnancom Univerzity Komenského.
: ktorí v uplynulých týždňoch roku 1970 oslávili ži; votné jubileá:
j
65 rokov
Václav VOLNÝ;
;
60 rokov
Karol SILOVSKÝ. Štefan FIXEL..
•
55 rokov
Jozef VIZI, Daniel CSERHALMI;
•
S
50 rokov
I
odb. as. Jozef HAGARA, odb. a s RNDr. Štefan
•
ОСНЛВЛ. odb. as MUDr. Ondrej SZAK. odb. as
j
Jozef PROKOP, odb. as. PhDr Jiří KOSTKA.
5
Michal DOJČAN, Gejza PODHRADSKÝ.

;

*

*

*

;
TieS úprimne blahoželáme pracovníčkam, ktoré
S oslávili životné jubileá:
Í
odb. as. PhDr. Viere BUNČÁKON'EJ. odb. as.
;
PhDr. Yilme VÄCLAVlKOVEJ. Márii JURKOVIJ
ČOVEJ, Márii KIŠOVEJ. prom. ped. Ružene KU:
B1COVEJ, Márii SCHNEIDEROYEJ a Márii ČA;
DENEJ.
•
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Prehliadka
mladosti,

INCHEBA '71

ladnosti
Československý chemický priemysel za podpory fede
rálnej vlády a národných orgánov nadviazal na tradíciu
dunajských veľtrhov v Bratislave s orientáciou na potre
by čs. chemického priemyslu. Medzinárodný chemický veľ
trh INCHEBA úspešne na túto tradíciu nadväzuje. Je sú
časťou čs. veľtržnej politiky a popri strojárskom a spo
trebnom veľtrhu v Brne j e tretím významným medziná
rodným podujatím v ČSSR. Organizovaním špecializovaných
medzinárodných veľtrhov v Bratislave j e poverené Gene
rálne riaditeľstvo Slovchémie.
Veľtržný sortiment INCHEBA podľa špecializácie j e od
základných surovín cez polotovary až po finálne výrobky,
vrátane chemického strojárstva. Koncepčne sa uvažuje
v trojročných cykloch špecializovať veľtrh na určitý okruh
spotrebiteľov a na tomto základe voliť tematické zame
ranie veľtrhu.
Prvý špecializovaný chemický veľtrh v Bratislave —
INCHEBA '69 — pod titulom „Chemizácia poľnohospodár
stva a potravinárskeho priemyslu" bol predovšetkým ur
čený pre výrobcov a spotrebiteľov v oblasti chemickej
výživy a ochrany rastlín, chemickej výživy a ochrany
zvierat, aplikačnej poľnohospodárskej techniky a potravi
nárskeho priemyslu.
Druhý ročník Medzinárodného chemického veľtrhu —
INCHEBA '70 — pod titulom „Chemizácia stavebníctva
a ťažkého priemyslu" bol určený výrobcom a spotrebite
ľom v stavebníctve, doprave a strojárenstve. Tento roč
ník bol v porovnaní s predchádzajúcim veľkým pokrokom,
najmä pokiaľ ide o komerčné výsledky.
V dňoch 24,— 30. júna 1971 bude v Bratislave tretí
ročník Medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA 7 1 .
Jeho špecializácia bude „Chemizácia spotrebného priemys
lu". Štruktúra doteraz prihlásených vystavovateľov dáva
podmienky k tomu, aby veľtrh napomohol k rozvoju a
hospodárskej spolupráce a tým splnil svoje poslanie na
úseku chemického priemyslu. Zo štátov RVHP sa na veľ
trhu už po druhý raz zúčastňujú ZSSR, NDR, MĽR. Tohto
roku sa prihlásilo tiež Rumunsko. Z ostatných štátov
Európy okrem firiem, ktoré už tradične vystavujú na veľ
trhu (napríklad Shell Londýn, BASF NSR, Geigy Švaj
čiarsko) po prvý raz sa na veľtrhu zúčastní firma Sandoz
Švajčiarsko, Monsanti Brusel, Parfüms Weil Francúzsko
a iné. Široká paleta finálnych výrobkov a technických
zariadení prihlásených vystavovateľov reprezentuje naj
novšie smery vývoja výroby a obchodu.
Z ČSSR sa na veľtrhu zúčastňujú najdôležitejšie pod
niky zahraničného obchodu z Bratislavy a Prahy, všetky
generálne riaditeľstvá chemického priemyslu a im pod
liehajúce podniky, ďalej podniky textilného priemyslu,
drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, papierenského,
sklárskeho, tukového priemyslu a parfumérie, farmaceu
tického priemyslu.
Celková výstavná plocha v tomto roku bude 12 000 m 2 .
Hlavným centrom veľtrhu budú objekty Parku kultúry a
.'•ddy -iui a jeho volné priestranstvá, kde budú k dispozí
cii montované stánky, architektonicky situované priamo
na nábreží Dunaja.
Súčasťou Medzinárodného veľtrhu INCHEBA sú medzi
národné vedecko-technické konferencie, sympóziá a kon
gresy, špecializované podľa tematiky veľtrhu. Popri veľ
trhu bude v Bratislave v dňoch 29. júna až 2. júla 1971
medzinárodný kongres ,,Chemické vlákna". Bude pracovať
v troch sekciách: 1. Príprava chemických vláken; 2. Spra
covanie a aplikácia chemických vláken; 3. Vývoj základ
ných surovín pre prípravu chemických vláken a použitie
pomocných priemyselných prípravkov. Okrem tohto kon
gresu bude v Bratislave jedna z najvýznamnejších vedecko-te: hnických podujatí, a to „Konferencia o premenách
polymérov" v dňoch 22.—24. júna v spolupráci s INCHEBA
na základe poverenia IUPAC — Medzinárodnej únie pre
čistú a úžitkovú chémiu.
- jm -

a krásy
V Prešove koncom novembra 1970 prebehli majstrov
stvá Slovenska v modernej gymnastike v kategórii žia
čok a žien. Súťažili držitelky našich najvyšších výkon
nostných tried. — I. VTM a I. VT.
Na majstrovstvách sa zúčastnili i pretekárky SLÄVIE
UK. V dlhodobej príprave na tieto preteky si postavili
za cieľ udržať si doterajšie vedúce postavenie na Slo
vensku. Úloha to bola o to ťažšia, že družstvo prežíva
generačný proces. Namiesto väčšiny doteraz osvedče
ných pretekárok ležala ťarcha tohtoročnej prípravy, tak
i zodpovednosť nielen na bedrách zbytku pôvodného
družstva (Z. TAKÄČOVÄ a R. BALGOVÄ), ale hlavne
na dievčatách, ktoré doteraz nestáli na takom fóre (A
ILKOVÄ, Ž. IŽOVA. J. KOCIÄNOVA i D. SENDEHÄKOVA, ktorá už síce v kategórii žien súťažila, ale nie v t e j
to triede). I napriek zlým fyzickým a psychickým vply
vom počas pretekov (nevyhovujúce ubytovanie na po
kročilé jesenné obdobie, zima v telocvični, preferovanie
domácich pretekárok) si vyslúžili všetky slavistky abso
lutórium. Uznanie za to patrí ich trénerke, odbornej
asistentnke E. FIALOVEJ.
Súťaž mládeže sa stala doménou Prešova, klor> "l>
sadil prvé dve miesta. Oroveň mládeže však bola ni/ši.i
ako v minulých rokoch a nad tým by sa mali trénerky
tejto kategórie zamyslieť.
V I. VT žien sa stretli pretekárky troch oblasti Slo
venska v súťaži jednotlivkýň. Po dvojdennom zápolení
v povinných i voľných zostavách vyšla víťazne, a tým
získala i titul majsterky Slovenska Alena ILKOVA zo
SLÄVIE UK (53,65 b) s impozantným bodovým násk"kom pred druhou MARUŠOVOU / Prešova (52,92 b.) a
KRCHOVOU z Liptovského Mikuláša (52,025 b.). Naj
vyššiu známku šampionátu obdržala taktiež ILKOVÄ
(9,3 b.) za svoju akrobatickú zostavu.
Napriek ukončeniu pretekárskej sezóny nemohol si
oddiel modernej gymnastiky SLÄVIE UK oddýchnuť,
keďže na začiatku roku 1971 ho čakajú dve závažné po
dujatia — majstrovstvá Slovenska (presunuté z októbra
1970 na j a r ) a II. ročník súťaže o „Pohár rektora UK
v modernej gymnastike". V oboch podujatiach oddiel
bude obhajovať dosiahnuté víťazstvá.
Eugen KESZÖCZE, odb. as. FTVŠ UK
(Dokončenie zo str. 3.)
reči do všeobecnej jazykovej problematiky. Z riešenia
istých článkov týchto vzťahov vyplýva potom ten postup
a spôsob dokumentácie a opisu artikulácie hlások spi
sovnej slovenčiny a ten ich inventár, ktorý j e v uvede
n e j publikácii.
ATLAS SLOVENSKÝCH HLÁSOK j e spracovaný s ohľa
dom na predpokladaný širší okruh používateľov. Je nie
len príspevkom k vedeckej analýze a k vedeckému opisu
slovenčiny vôbec. Je nepostrádateľnou pomôckou pre
tých, ktorí túto problematiku študujú z akéhokoľvek
hľadiska alebo vychádzajú z n e j pri riešení špeciálnych
úloh, a pre tých, ktorým j e reč prostriedkom profesio
nálneho výskumu. Rovnako j e dobrou študijnou pomoc
kou učiteľom a poslucháčom na rôznych typoch a stup
ňoch škôl.
ATLAS SLOVENSKÝCH HL.ÄSOK vyšiel vo Vydavateľ
stve Slovenskej akadémie vied, má 108 strán textu a 120
strán obrázkov; náklad 2000 výtlačkov, stojí 50.— Kčs.
Nasa univerzita ф
U K

ф

Publikačné

Spravodaj Univerzity Komenského ф
oddelenie,

535-61*, 5 8 0 - 4 1 * , k l a p k a 0 2 5 ф

Bratislava,

Šafárikovo

ф Grafická úprava: Etcll KRBJÖOVA ф Iii'
národnom

podniku

Vydáv.» Rekti
оДш.

>
<

Polygrafické závody, Bratislava, Kolárska

vierka 25. každého mesiaca.

1.'.

Vedúci r e d a k t o r ; P h D r . Jozef МЛ1 A C K Ý
8

#

Uz.i

<t

