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Na aprílovej Vedeckej rade UK hlavným bodom pro
gramu bola ideologická a výchovná činnosť na pracovis
kách Univerzity Komenského. Správu uviedol profesor
PhDr. Michal TOPOĽSKÝ.
V úvodnej poznámke správy sa okrem iného uvádza, že
ak máme dnes osožné pristúpiť k prvému zoznámeniu sa
s kladmi a zápormi plnenia ideologicko-politických úloh
(úloh komunistickej výchovy), povinnosti „naučiť nášho
človeka socialisticky myslieť" a urobiť určité zhodnotenie,
musíme si najprv pripomenúť, ako tieto úlohy vznikali,
aký majú na našej univerzite, j e j pracoviskách a v spo
ločnosti vôbec zmysel.
Pritom j e všeobecne známe, že tieto plány determi
novalo viacero faktorov, z ktorých treba spomenúť: 1. na
šu spoločenskú situáciu po roku 1960 a najmä r. 1963 až
1969; 2. rozbor situácie v „Poučeniach..."; 3. uznesenia
ÚV KSČ a ÚV KSS, najmä po apríli 1969; 4. uznesenia
XIV. zjazdu KSČ, XXIV. zjazdu KSSZ a zjazdu KSS
v roku 1971; 5. smernice Ministerstva školstva SSR z ro
kov 1970 — 1791; 6. nie na poslednom mieste a j pohľad
vedenia UK (rektorátu i fakúlt) na svetonázorovú situáciu
v československom vedeckom úsilí a myslení, ako a j s tým
súvisiacou situáciou v realizovaní pedagogického procesu.
Z uvedených faktorov vyplýva, že ak sa naša spoločnosť
v minulom období dostala do ťažkej ideologicko-politickej
spoločenskej krízy, mohlo sa tak stať len preto, že už
dávno predtým ochorela světonázorově, stratila istotu
v marxizme-leninizme, teda v princípoch, na ktorých po
oslobodení roku 1945 budovala a riadiac sa nimi — i pri
všetkých chybách a nedostatkoch - jednako len ekono
micky, politicky i kultúrne rástla.
Druhý záver, ktorý s a z uvedených faktorov núka, ho
vorí, že tu treba začať a j zápas o správne socialistické
myslenie.
Plán i d e o l o g i c k o - p o l i t i c k e j v ý c h o v y na
UK v rokoch 1971-1975 a na školský rok 1971/72 v dô
sledku toho znie;
„I. Hlavnou tézou plánu, ktorú chceme realizovať a re
alizovanie ktorej sme si rozpracovali na päť rokov, j e :
„Naučiť nášho človeka socialisticky myslieť" (G. Husák).
II. Za tým účelom všetky pracoviská UK: 1. prehodno
tia z ideologických aspektov základy všetkých svojich
disciplín a budú sa pritom riadiť ideologickou a odbornou
situáciou na pracoviskách; 2. z týchto pozícií vypracujú
plány prednášok, seminárov, cvičení a podobne a budú
ich postupne realizovať; 3. v tomto zmysle budú zvyšovať
kvalitu práce všetkých učiteľov a pracovníkov, a to tým,
že budú: a) presne podľa plánu študovať ideologickú
stránku vlastných disciplín; b) hodnotiť vlastné disciplíny
a ich zmysel z hľadiska potrieb budovania socialistickej
spoločnosti; c) stavať si s tým súvisiace ideologické, od
borné, politické a etické úlohy; d) realizovať ich v pred
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náškach, na pracoviskách, ale a j v prednáškach pedago
gických a podobne; 4. zorganizujú v uvedenom zmysle
diskusie na všetkých pracoviskách; 5. vedenia fakúlt za
tým účelom budú realizovať podľa vopred vypracovaného
a vedením, ako a j fakultnou straníckou organizáciou
schváleného plánu medzikatedrové, celofakultně diskusie
o: a) vedecko-ideologických otázkach vôbec; b) aktuálnych
politických problémoch (počítajúc do toho a j súčasnú
problematiku prípravy a realizovania volieb). V tomto
zmysle pripravia podrobné plány a spôsob ich realizova
nia pod vedením straníckych orgánov UK, MV KSS, ÚV
KSS; c) spolu so SZM vypracujú presný plán spolupráce,
pričom organizačnú a problémovú stránku bude plnit SZM
a kvalitnú realizáciu plánov budú pomáhať zabezpečovať
vedenia fakúlt a všetci učitelia; d) pokiaľ ide o voľby
všetky pracoviská UK budú plniť úlohy, ktoré vyplývajú
z línie a uznesení vyšších straníckych orgánov."
Keď sme potom v bodoch III. a VI. uviedli, kto za reali
záciu týchto úloh zodpovedá, vedením fakúlt počnúc a ve
dúcimi pracovísk končiac, v bode VII. sme uviedli:
„Aby sa však plány práce a ich plnenie mohlo dobre
zorganizovať a kontrolovať, uvedené pracoviská si ich
rozpracujú podrobne najneskôr do 15. októbra každého
roku, vedenia fakúlt tieto plány prerokujú, schvália a bu
dú informovať vedenie UK o splnení tejto úlohy, plnenie
plánu budú kontrolovať koncom každého semestra a kom
plexne vždy na konci školského roku, najneskoršie do
30. júna toho-ktorého roku. O výsledkoch budú podávať
správy vedeniam fakúlt, vedenia fakúlt vedeniu UK a v e 
denie UK Ministerstvu školstva SSR do konca júla tohoktorého roku."
Takýto j e plán, povedal prof. PhDr. M. TOPOĽSKÝ,
a my dnes stojíme pred úlohou prvýkrát informovať vede
nie UK a Vedeckú radu UK, ako ho plníme, čo j e v ňom
dobré a čo zlé, ako ktoré fakulty (ich vedenia) uložené
úlohy zvládli a čo pritom znamenal iniciatívny postup ich
vedení, ako i ich vedúcich jednotlivých pracovísk, ka
tedier a podobne.
PLNENIE PLÁNU
Uvedieme aspoň niektoré všeobecné konštatovania.
V zmysle plánu a úloh v ňom postavených, ale i v spo
jitosti s upozornením na ich nedostatočnú konkrétnosť,
ktoré urobila Vedecká rada UK na svojom zasadnutí dňa
25. októbra 1971, všetky pracoviská UK si vypracovali
vlastné plány a určili spôsob ich realizácie. Preto, že sme
boli v procese prípravy a realizácie volieb do národných
výborov všetkých stupňov, realizovali sme z nich predo
všetkým: a) plány vnútrostraníckeho školenia, a to na
všetkých pracoviskách ako komplexný problém všetkých
pracovníkov, postupujúc formou seminárov; b) plány rea
lizácie volieb, a to tiež veľmi iniciatívne na rôznych
fakultách a ich pracoviskách. Niekde okrem prednášok" na
katedrách realizovali a j celofakultně aktívy, inde pra
covali formou odborných sekcií. Odzneli prednášky k prob
lematike volieb, socialistického štátu a k otázkam budo
vania socializmu vôbec, potom nasledovala diskusia vo
forme odpovedí alebo individuálnych problémových vystú
pení; c) pretože takto pracovali nielen pracoviská UK.
ale a j ROH a SZM, z toho vyplýva, že život na UK
a v internátoch bol plný politického vrenia. Orgány ROH
a SZM pri UK a na fakultách ich realizovali v'uniklube,
v študentských domovoch na Suvorovovej ulici, Horskom

parku, na Lafranconi alebo ako vlastné podniky, tiež
v rámci agitačného strediska, volebného strediska a po
dobne; d) výsledok toho bol, že voľby v internátoch UK
prebiehali hladko, rýchle a ako j e známe s 99.17 % úspe
chom. Neznamená to, že to isté percento sa týka a j stup
ňa socialistickej uvedomelosti pracovníkov a poslucháčov
UK, ale rozhodne j e to dobrý znak, pokiaľ ide o perspek
tívne možnosti výchovy k socialistickému mysleniu. Po
trebné j e len, aby vedenie UK, fakúlt a všetci pracovníci
túto skutočnosť optimálne využili.
Vo všeobecnom konštatovaní, pokiaľ ide o plnenie po
stavených úloh na jednotlivých fakultách, treba tiež upo
zorniť na dobrú iniciatívu vedenia fakúlt využiť konkrétne
podmienky pracovísk. Tak sa stalo, že iplány úloh a metó
dy ich plnenia na rôznych pracoviskách UK sú rôzne. Je
napríklad rozdiel medzi učiteľskými a neučitelskými f a 
kultami, medzi týmito j e diferenciácia, determinovaná
zložitosťou problematiky fakulty, kvantom j e j pracovní
kov a poslucháčov atď. Zmysel j e však všade spoločný,
daný centrálnym plánom UK, ktorý zase vychádza z uzne
sení XIV. zjazdu KSČ a XXIV. zjazdu KSSZ.
Na druhej strane treba tiež uviesť, že iniciatíva v tvor
be plánov pracovísk UK viedla a j k rôznej ich kvalita
tívnej úrovni. Toto „zlo" však dostalo tento zmysel:
pretože sme systematicky sledovali tvorbu plánov jednot
livých pracovísk UK, že sme j u pozorne kontrolovali na
poradách prorektora s prodekanmi, rôznosť plánov viedla
k vzájomnej výmene skúseností, k úvahám, čo by sa
z toho, čo sa darí na pracoviskách jednej fakulty, dalo
realizovať na ostatných fakultách. Tu j e potom príčina,
prečo zasadnutia prodekanov pre politickovýchovnú prácu
bývali zaujímavé, problémovo podnetné a vzájomne pouč
né. Pôjde teda o to, aby s a to konkrétne prejavilo pri
spresňovaní plánov najmä pre roky našej päťročnej pre
stavby koncepcie jednotlivých disciplín, koncepcie náplne
i metodiky prednášok, vedenia seminárov, cvičení a spo
lupráce so študentmi, SZM.
Na Vedeckej rade UK boli hodnotené jednotlivé fakul
ty, ústavy a pracoviská, ako si plnili doteraz časti plánov
a jednotlivé akcie a podujatia.
ZÁVERY, ÚLOHY A PERSPEKTÍVY
Záverom možno konštatovať: že 1. niet na UK praco
viska, ktoré by nemalo plán práce a neplnilo ho; 2. podob
ne niet pracoviska, ktoré by nesledovalo plnenie úloh
stranícko-politických, ideologicko-odborných, ideologickometodologických a nesledovalo problémy účinnej spolu
práce so SZM a masovými organizáciami vôbec; 3. nedo
statky, o ktorých však treba hovoriť, sa týkajú postavenia
jasného cieľa pre celú päťročnicu a v súvislosti s tým
konkrétnosti plánov na bežný školský rok.
Pôjde teraz o to, aby sa vedenia všetkých pracovísk
UK po prvých skúsenostiach a vychádzajúc z prijatého
„Plánu úloh, vyplvajúcich z uznesení XIV. zjazdu KSČ"
uvedených nedostatkov čo najrýchlejšie zbavili a aby už
teraz začali pracovať na konkrétnych plánoch na školský
rok 1972/73, v snahe mať ich pripravené v súvislosti
s hodnotením výsledkov práce za školský rok 1971/72
a spresnené na začiatku školského roku 1972/73.
Spiniť túto úlohu j e nevyhnutné nielen z formálnych
príčin. Nútia nás k tomu skutočnosti, s ktorými sme
sa stretli už pri príprave a realizácii volieb, ale a j pri
príprave a realizácii samotného plánu práce. Ako všetky
analýzy fakúlt upozorňujú, v oboch prípadoch sme sa
nezbavili formalizmu (a to ani v plánovaní) a ani s tým
súvisiacej malej aktivity mnohých pracovníkov na všet
kých pracoviskách UK. Tak sa stáva, že na pracoviskách
zotrvávajú staré hriechy. Zatiaľ čo jednitlivci, jednotlivé
kolektívy vyvíjajú najväčšie pracovné úsilie, veľká časť
sa ešte zapája iba pasívne do plnenia úloh. Vedecký so
cializmus možno kvalitne budovať len s ľuďmi plne ini
ciatívnymi. Aby však títo mohli byť socialisticky inicia
tívni, musia dobre poznať zákonitosti vzniku, existencie
spoločnosti vôbec a socialistickej spoločnosti osobitne,
význam odbornej, politickej a mravnej pripravenosti kaž
dého jednotlivca v uvedenom zmysle, no a preto, že uve
dené úlohy sú nepochopiteľné bez dobrej znalosti marxizmu-leninizmu (a to vo všetkých jeho súčastiach) naše
plány musia byť odrazom znalosti týchto skutočností, reš
pektujúc pritom konkrétnu situáciu na konkrétnych pra
coviskách. Ak nimi zatiaľ nie sú a ak by týmto nedostat
kom a j naďalej trpeli, prezrádzali by omnoho závažnejšiu
chybu na UK, ako sa na prvý pohľad zdá. Chybu totiž,
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ktorá sa ukazuje, že sme v socialistickom uvedomovaní
a vedomí ešte vždy neprekročili štádium fráz, plytkej
empirie a že teda o socialistickom myslení viac hovoríme,
ako jeho obsah poznáme. Ako by to potom kvalifikovalo
celý náš učiteľský zbor, ťažko na to a j pomyslieť. Preto
j e nevyhnutné, aby sme po prvom roku hľadania, zisťova
nia chýb i predností, skončili s nedostatkami v plánovaní
a práci a začali premyslený útok v smere definitívnych
plánov ideologickej prestavby celkovej našej práce na UK.
Konkrétne to znamená, že plány ideologicko-politickej
a výchovnej práce musia mať na každom pracovisku tieto
časti: 1. konkrétny obsahový a kalendárny plán stranicko-ideologického školenia; 2. konkrétny tematický a ka
lendárny plán ideoiogicko-metodoiogických seminárov
(diskusií); 3. plány práce masových organizácií, predo
všetkým ROH, SZM; 4. plány spolupráce so SZM.
*

*

*

Spoločne so správou o priebehu ideologickej a výchov
nej činnosti na pracoviskách UK na Vedeckej rade UK
bola prerokúvaná a j správa o stave a plnení plánu ideovopolitickej práce na UK po linke Socialistického zväzu
mládeže.
V uvedenej správe sa konštatuje, že hlavnou sférou
SZM na vysokej škole j e ideovo-výchovná práca, ktorá
v sebe zahŕňa všetky druhy činnosti a aktivitu posluchá
čov, členov SZM, vo vyučovacom procese, ale hlavne mimo
neho. Imanentným jadrom tohto druhu činnosti j e vý
chova a sebavýchova členov SZM, ale takisto a j nečlenov,
teda všetkých poslucháčov vysokej školy. Tento výchovný
proces v rámci SZM má za úlohu naučiť ľudí socialisticky
myslieť a pracovať v tom zmysle, aby sa stal neoddeliteľ
nou súčasťou systému komunistickej výchovy na vysokej
škole. Výsledkom tohto nášho snaženia by mal byť človek,
pripravený aktívne sa zúčastňovať na spoločenskom e j
politickom živote modernej socialistickej spoločnosti
v procese nastupujúcej vedeckotechnickej revolúcie.
Ak máme splniť túto náročnú úlohu, musimf zhodno
tiť vlastné sily, ale i podmienky, za ktorých máme svoje
ciele realizovať. Predovšetkým si musíme byt vedomi.
že na ЦК pracuje silná organizácie SZM. postaveni пд
pevnýchzSkTädocnľ Príchodom nových ročníkov na drunej
strane nám stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom
počet členov SZM takmer o sto percent. Preto hlavná
úloha SZM na UK v predchádzajúcom a vile a j v tomto
období bola zameraná na ideovo-výchovnú prác u medzi
týmito poslucháčmi. V tomto smere bolo potrebné zab»'/
pečiť nasledovné úlohy: 1. dobudovať novú organizačnú
štruktúru vzhľadom na narastajúci počet členov; 2. vy
tvoriť základ systému ideovo-výchovnej práce v rámci
SZM, v pôsobnosti pre poslucháčov všetkých ročníkov; 3
vytvoriť podmienky a vybudovať systém výchovy z funk
cionárskeho aktívu; 4. za vypracovanie konkrétnych plá
nov a ich praktickú realizáciu sú zodpovedné fakultné
výbory. Celoškolský výbor SZM bude predovšetkým túto
činnosť koordinovať a kontrolovať.
Plán práce na úseku ideovo-výchovnej práce má dve
časti. Prvá časť obsahuje námety pre ideovo-výchovnú
činnosť. Každá fakultná organizácia si v tomto zmysle
rozpracúva výhľadový plán činnosti na niekoľko rokov
dopredu. Druhá časť obsahuje rámcový plán úloh v jed
notlivých sférach činnosti organizácie SZM na fakultách,
študentských domovoch a v kluboch organizácie SZM
na UK.
Každá fakultná organizácia pri koncipovaní plánu čin
nosti vychádzala zo záverov XIV. zjazdu KSČ. predovšet
kým z objasnenia funkcie mládeže v socialistickej spoloč
nosti. Najväčší dôraz a pozornosť zväzáci venovali
predvolebnej aktivite, ktorá vyvrcholila jednotným vy
stúpením študentov vo voľbách. Kvantitatívna stránka
tohto procesu spôsobila, že nabehnúť na systematickú
ideovo-výchovnú prácu v súčasnosti j e najdôležitejšou
potrebou. Plány činnosti a ich plnenie na jednotlivých
fakultných organizáciách znamená, že doterajšiu činnosť
možno považovať za úspešnú. J e dôležité na tomto mieste
poďakovať predovšetkým ZO KSS na jednotlivých fakul
tách, ako a j vedeniam fakúlt za pomoc, ktorú organizácii
SZM na svojej fakulte poskytli.
Teda, ideovo-výchovná práca v SZM sa zameriava
hlavne na tieto oblasti: 1. zvýšenie politickej úrovne čle
nov fakultných organizácii SZM; 2. zvýšenie študijnej
úrovne členov SZM a ostatných študentov; 3. zabezpe
čovanie politických akcií v priebehu školského roku; 4.
kádrovú prácu; 5. kontrolnú činnosť.

-^вГТ, Jubileum
Základná organizácia Socialistické
ho zväzu mládeže pri Rektoráte Uni
verzity Komenského oslávila 6. apríla
1972 p r v é v ý r o č i e s v o j e j exis
tencie.
Na výročnej členskej schôdzi zbilancovala svoju čin
nosť za uplynulé obdobie a vytýčila si úlohy do budúc
nosti.
Ako vlastne vznikla organizácia Socialistického zväzu
mládeže pri Rektoráte Univerzity Komenského? Inicia
tíva pre založenie tejto organizácie vyšla od Základnej
organizácie Komunistickej strany Slovenska pri Rekto
ráte UK, ktorá poverila s. VALOVIČOVÚ, členku tejto
organizácie, aby sa podujala na zoskupenie niekoľko
mladých ľudí na rektoráte a v pridružených ústavoch,
ktorí mali záujem o spoločnú prácu v rámci SZM. Bola
to úloha dosť ťažká a možno práve preto mala organi
zácia na ustanovujúcej schôdzi dňa 6. apríla 1971 len
šesť členiek: ss. Janu CAGALINCOVÚ, Darinu HARNIČÄROVU, Máriu KOBELÄROVU, Oľgu MELENCOVÚ, Ele
nu STREŠKOVU a Evu ŠUSTEROVÚ, a práve týchto šesť
dievčat dokázalo, v čo snáď ani samotné pri vzniku
organizácie nedúfali — získať svojou prácou, a to a j
napriek nezáujmu a ľahostajnosti mnohých ďalších mla
dých o prácu v SZM. V súčasnosti má organizácia 15
členov a 7 čakateľov na preukaz člena SZM.
Na prvej výročnej členskej schôdzi dňa 22. novembra
1971 organizácia po prvýkrát bilancovala — a úspešne:
— členská základňa bola rozšírená; záväzky k 50. vý
ročiu KSČ boli splnené; ideologická výchova na základe
politického školenia prebiehala podľa programu; úlohy
dané ObV SZM boli plnené svědomitě a do spoločen
ských podujatí sme sa zapájali aktívne; usporiadali sme
spoločné akcie (napríklad: návšteva kina, divadla, v ý 
stav, spoločné tanečné večierky a turistické vychádzky);
vytýčili sme si plán činnosti pre budúce obdobie.
Na druhej výročnej členskej schôdzi dňa 29. marca
1972 bolo konštatované, že vytýčené úlohy boli splnené
a že organizácia prevzala patronát nad Pionierskou or
ganizáciou na Základnej deväťročnej škole na Palackého
ulici. Činnosť organizácie bola i za tento polrok bohatá,
najmä čo sa týka politickovýchovnej práce, spoločných
kultúrnych a športových podujatí. Za obetavú a aktívnu
činnosť pri utváraní a rozširovaní členskej základne boli
traja členovia SZM odporúčaní za kandidátov KSS. Na
tejto výročnej členskej schôdzi sa v živej diskusii kriti
zovalo najmä to, že priateľstvo, ktoré j e medzi -členmi
SZM ako spolupracovníkmi na pracovisku, sa neprenáša
i do práce pri plnení spoločných povinností v organizá
cii, že súdružské vzťahy treba naďalej upevňovať, aby
tak každý získal pocit, že má priateľov, na ktorých sa
môže vždy a všade spoľahnúť.
V pláne činnosti organizácie do konca roka 1972 j e
zahrnuté:
— ďalšie rozširovanie členskej základne; zabezpeče
nie ideovovýchovnej práce formou politického vzdelá
vania; rozvíjanie bohatšej a pútavejšej činnosti v pio
nierskej organizácii, nad ktorou máme patronát; rozví
janie spolupráce so ZO KSS, ZO ROH, odbočkou ZČSSP
a SZŽ na Rektoráte Univerzity Komenského; odpracova
nie 200 brigádnických hodín na počesť Slovenského а I.
zjazdu SZM; rozvíjanie maximálnej pracovnej iniciatívy
v druhom roku piatej päťročnice; zameranie pozornosti
na šetrenie elektrickou energiou, úsporu pracovného
materiálu; plnením úloh, daných Obvodným výborom
SZM, svědomitě a aktívne sa podľa možností zapájať
do všetkých podujatí na pracovisku i mimo neho; uspo
riadanie spoločenských kultúrnych a športových podu
jatí.
V e r í m e , že rozsiahly plán činnosti pre budúce ob
dobie budeme môcť znova úspešne vyhodnotiť. Uspoko
j u j e nás, že pri práci sa môžeme obrátiť o radu a po
moc na Základnú organizáciu Komunistickej strany
Slovenska pri Rektoráte Univerzity Komenského a rov
nako si ceníme a j pochopenie a finančnú pomoc ZV ROH
pri RUK. Preto a j touto cestou ďakujeme obom orga
nizáciám za ich pomoc našej mládežníckej organizácii.
Elena Strešková
predsedníčka ZO SZM
ČSSR

Oslavy
dr. I. B. Zocha
. ял :
Я м Я Е
Na Pedagogickej fakulte UK
^
v Trnave bola v marci spomien*г Э К Я т '
ková oslava dr. I. B. ZOCHA (na
'
obr.) pri príležitosti 50. výročia
Ш в т т ilWffli i'l'Li
jeho smrti.
Po úvodnom prejave profesora PhDr. J. SCHUBERTA,
CSc., veľmi hodnotný referát profesora PhDr. J. MA
TEJA, CSc., predniesol v jeho neprítomnosti PhDr. J.
PŠENÄK z Katedry pedagogiky FiF UK v Bratislave.
V referáte sa všestranne rozobral a vyzdvihol význam
I. B. ZOCHA v dejinách slovenskej pedagogiky.

V kultúrnom programe vystúpil komorný a sláčikový
súbor katedry hudobnej výchovy pod vedením odb. asis
tenta J. ALBRECHTA. Hviezdoslavovu báseň recitovala
D. SUCHANCOVÄ, poslucháčka 1. ročníka pedagogickej
fakulty. Potom si účastníci prezreli výstavu zo života
a diela dr. I. B. ZOCHU (na obr.).
Po oslavách v Trnave sa účastníci odobrali na miest
ne oslavy do Modry, kde bola menšia slávnosť pri príle
žitosti odhalenia pamätnej tabule dr. I. B. ZOCHOVI na
dome, v ktorom naposledy býval a umrel. Oslavy otvoril
Gustáv FIALA, predseda MsNV v Modre. Slávnostný pre
jav mal Viliam ČAPEK, riaditeľ bývalej Meštianskej
školy v Modre (t. č. v dôchodku). Vyzdvihol zásluhy
I. B. ZOCHA pri budovaní základov slovenského škol
stva a vedy a poukázal na to, že dr. I. B. ZOCHA za
svätil s v o j život vykořisťovanému biednemu slovenské
mu ľudu. V Modre počas svojho odpočinku na dôchodku
sa venoval sirotincu a školám.
V kultúrnom programe vystúpili žiačky Pedagogickej
školy v Modre. Spevácky zbor Pedagogickej školy
zaspieval slovenské buditeľské piesne pod vedením
J. BIBZU, profesora a zástupcu riditeľa Pedagogickej
školy v Modre. Na záver osláv spolu so zborom účast
níci zaspievali pieseň „Kto za pravdu horí".
Na oslavách v Trnave a v Modre sa zúčastnili žijúci
príbuzní dr. I. B. ZOCHA.
PhDr. M. ONDRUŠKOVÄ-GUNDOVÄ
PdF UK v Trnave

Návšteva do zahraničia
Dňa 16. apríla 1972 odcestovali na týždennú návštevu
do ZSSR rektor Univerzity Komenského profesor MUDr.
Emil HURAJ, DrSc., kvestor UK JUDr. Ján BÚRAJ, pro
dekan Lekárskej fakulty UK docent MUDr. Karol KA
PELLER, CSc., a predseda ZO KSS na LF UK docent
MUDr. Ján KRIŽKO, CSc. Delegácia univerzitných pred
staviteľov navštívila Štátnu univerzitu M. V. Lomonosova
v Moskve, Štátnu univerzitu T. G. Ševčer.ka v Kyjeve,
kde podpísala a upresnila dohody v rámci družobnej
spolupréce na roky 1972-74. Na II. medicínskom inštitúte
v Moskve prekonzultovala možnosti spolupráce s pra
coviskami Lekárskej fakulty Univerzity Komenského u
podpísala zmluvu.
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Za dr. h. с.
Ing. Štefanom Jánšákom
Dňa 8. apríla 1972 vo veku 85
rokov skonal čestný doktor Uni
verzity Komenského v Bratislave
Ing. Štefan JANŠÄK (na obr.).
Rozlúčka so zosnulým bola 13. apríla v aule UK a
v bratislavskom krematóriu. So zosnulým na smútočnom
zhromaždení v aule UK sa rozlúčili predstavitelia UK,
SAV, SAV, Slovenskej archeologickej spoločnosti. Slo
venskej geografickej spoločnosti, Zväzu slovenských
spisovateľov a ďalších inštitúcií, ako a j široká verejnosť.
Všestranné dielo Ing. Štefana JANŠÄKA zhodnotili prof.
PhDr. Bohuslav NOVOTNÝ, CSc., doc. PhDr. Bohuslav
CHROPOVSKÝ, CSc., akademik prof. PhDr. Josef POULlK, DrSc., spisovateľ Ján HRUŠOVSKÝ a ďalší činitelia.
* i *
Z príhovoru prof. PhDr. Bohuslava NOVOTNÉHO, CSc.:
— Inžinier Štefan JANŠÄK pochádzal z veľmi skromných
pomerov, z rodiny záhorského rolníka a obuvníka. V y 
šiel však z rodiny, kde túžba po vzdelaní bola silná a
výsostne spätá s vedomím pomôcť slovenskému ľudu
vzdelaním a osvetou. A nebolo preto vecou náhody, že
dedinský chlapec odišiel na štúdium na českú reálku
do Hodonína. Tu sa nezačína, ale prehlbuje jeho národ
né povedomie, ktoré len nadobúdalo ďalších istejších
foriem na brnenskej technike, kde v predvečer p r v e j
svetovej vojny získava inžiniersky diplom. Zdalo by sa,
že sa životná dráha pred ním otvára, že cieľ dosiahol.
Ale nebol by to Štefan JANŠÄK, vedomý si svojho pô
vodu, aby cestou tlače nenabádal a nebúril roľníctvo
proti zámožnej panskej triede, ako o tom hovoril súdny
výmer, ktorý mu vyniesol takmer päťmesačné väzenie.
A vo vojnovej víchrici, ktorá naňho prichystala pascu
rakúskouhorského armádneho zboru, hrozila mu strata
života. Veľká októbrová socialistická revolúcia a vznik
samostatného Československa znamenali zásadný obrat.
Štefan JANŠÄK zaujíma dôležité miesto vládneho r e f e 
renta pre verejné práce na Ministerstve s plnou mocou
pre Slovensko a s tzv. prvou slovenskou vládou pri
chádza do Skalice, do Žiliny a neskôr do Bratislavy.
A na úseku verejných prác zastáva významné miesto
v štátnej správe takmer po tri desaťročia. Mnohí v jeho
postavení by využívali výhody, ktoré mu táto popredná
funkcia poskytovala. Tu sa však ukázala osobnosť Šte
fana JANŠÄKA, tu sa prejavili jeho najvnútornejšie zá
ujmy najvypuklejšie. Abstrahujúce od pôct a výhod,
ale neustále v strede politického, kultúrneho a vedec
kého diania, našiel si vlastnú, osobitnú cestu k huma
nitným vedám, ku ktorým ho spájala láska už od mla
dosti. A Štefan JANŠÄK vedel j u plne vychutnávať, hoci
mu neraz pripravila mnohé úskalia. So zanietenosťou
jemu celý život vlastnou, s erudíciou skúseného prak
tika a j teoretika uplatňoval v širokej škále svoje skú
senosti, realizoval triezvo systematicky svoje plány. Jeho
činnosť zasahuje do mnohých vedných disciplín, nachá
dza uplatnenie práve tak na poli kultúrnej histórie a
archeológie, p r e j a v u j e sa jeho vzťah k historickej g e 
ografii, numizmatike, muzejníctvu, či nemenej úspeš
Celou
jeho publikačnou
prácou, no
najmä jeho živo
nými
pokusmi
o vlastnú literárnu
tvorbu.
tom, jeho konaním, vinie sa ako červená niť dôsledné
uplatňovanie zásad československej vzájomnosti a spo
lupráca oboch našich národov na poli kultúrnom a hos
podárskom. Dokladom toho s ú a j z mnohých strán
dosiaľ pozoruhodné biografické práce o Danielovi Lichardovi, Štefanovi Fajnorovi, Andrejovi Kmeťovi, či
najrozsiahlejšia z nich o doktorovi Pavlovi Blahovi, jeho
vrcholné dielo.
K s v o j e j láske, archeológii, vyznal sa Štefan JANŠÄK
v mnohých svojich dielach. Spolu s akademikom Eisnerom patrí nesporne u nás k j e j moderným priekopní
kom, horlivým propagátorom i cieľavedomým organizá
torom. Venoval j e j veľa zo svojho voľného času, kto
rého nikdy nemal nazvyš a získal štúdium a nesporne
a j danými mu vlohami znalosti, ktoré sú ďaleko akého
koľvek amaterizmu. Jeho úzky kontakt s prírodou, cit

4

pre terén a zmeny v ňom priviedli ho už skoro k sle
dovaniu pravekého osídlenia. A znalý geodetických prác
zanechal nám rad plánov dávnych pamätníkov, a to
často a j takých, ktoré neskoršie boli zničené. Dve veľké
knižné práce zaslúžia si však predovšetkým uznania. Ju
to Janšákov „Dolný Hron a Ipeľ v praveku" a „Sídliská
s obsidiánovou industriou na východnom Slovensku".
V nich zachoval nepreberné množstvo pravekých a ranodejinných nálezov, ktoré sú pre poznanie slovenského
praveku dodnes nepostrádateľné, a ktoré sa s jeho
rozsiahlou súkromnou zbierkou dostali natrvalo do fon
dov Slovenského národného múzea. A tak Štefan JAN
ŠÄK, sám „Robotník v službách vedy" otváral „Brány
do dávnoveku" „Lovcom hlinených perál", ako sa volajú
jeho ďalšie knižné práce s archeologickou tematikou.
A len torzá vyšli dosiaľ z jeho pripravovanej rozsiahlej
štúdie o „Českej ceste".
Univerzita Komenského si vždy vážila zásluhy Štefana
JANŠÄKA o rozvoj slovenskej vedy a kultúry a ocenila
ich už v roku 1947 udelením čestného doktorátu. Inži
nier Štefan JANŠÄK prijal vtedy túto poctu skromne,
ale chápal j u súčasne ako výzvu pomôcť a j pri výchove
vysokoškolských poslucháčov. Rad rokov viedol niektoré
prednášky z archeológie na filozofickej fakulte a neskôr
a j pedagogickej fakulte a odovzdával nastupujúcej mla
d e j generácii nezištne skúsenosti, ktoré sám po dlhé
roky získaval. Učebnica „Terénna teória a prax" j e toho
výrečným dokladom.
Svoj organizátorský um uplatňoval zosnulý po dlhé
roky ako predseda Slovenskej archeologickej spoloč
nosti, bol a j predsedom Slovenskej muzeálnej spoloč
nosti a inde. Jeho zásluhy o slovenskú kultúru ocenil
prezident republiky v uplynulom roku udelením vyso
kého štátneho vyznamenania, Radu práce.
Nestačí tento krátky výpočet na to, aby v plnej miere
priblížil, zhodnotil a predovšetkým vyčerpal celé život
né dielo zosnulého inžiniera Štefana JANŠÄKA. 211 život
plodný, ktorý nemal hluchých miest, bol to život napl
nený prácou, ktorá mu bola radosťou a cieľom. A jeho
rodina dokázala mu vytvoriť prostredie, v ktorom v stro
hom systéme s v o j e j práce nachádzal v i d y kľud, istotu
a vedomie, že koná dobro pre ľud, z ktorého vzišiel
a ktorému zostal verný.
Česť jeho pamiatke!

Za profesorom
JUDr. Jiřím Hromadom
Dňa 1. apríla 1972 skonal pro
fesor JUDr. Jiří HROMADA (na
obr.), ktorý 25. novembra 1971
oslávil svoje 70. narodeniny.
Profesor HROMADA bol dlhé roky vedúcim Katedry
správneho práva na Právnickej fakulte UK, predtým
pracoval na rôznych miestach a funkciách. Vysokoškol
ské štúdiá ukončil na Karlovej univerzite v Prahe. Po
sudcovských skúškach vykonával funkciu sudcu, roku
1929 bol menovaný sekretárom Najvyššieho správneho
súdu v Prahe, kde neskôr bol predsedom senátu, potom
bol na Správnom súde v Bratislave a od roku 1951 pô
sobil na Univerzite Komenského v Bratislave.
Vedecká a publikačná činnosť profesora HROMADU
bola bohatá. Napísal mnoho vedeckých statí, štúdií a
článkov, bol autorom a spoluautorom skript a učebných
textov zo správneho a finančného práva. Bol členom
viacerých odborných a vedeckých komisií a inštitúcií,
bol školiteľom vedeckých ašpirantov. Po príchode na
právnickú fakultu pracoval v rôznych funkciách, pre
dovšetkým v odborárskom hnutí, bol predsedom rozhod
covských komisií na Ústrednom národnom výbore a Slo
venskej vysokej škole technickej, bol tiež členom
rôznych komisií pri odborových orgánoch. A j v straníc
k e j práci bol aktívny, bol lektorom pri MsV KSS a funk
cionárom bývalej Spoločnosti pre šírenie politických a
vedeckých poznatkov. Za jeho bohatú vedeckú, pedago
gickú a verejnú činnosť dostal viacero vyznamenaní i
ocenení. Bol nositeľom titulu „Za zásluhy o výstavbu",
„Zaslúžilý učiteľ" a pri odchode do dôchodku mu rektor
Univerzity Komenského odovzdal zlatú pamätnú me
dailu UK. (Na jeho vlastnú predsmrtnú žiadosť poslednú
rozlúčku odbavili najbližší príbuzní a známi v tichosti,
bez š i r š e j verejnosti v Prahe.)

z m i w u l o s r í s r i a v K i i c k y

Biologické pracovisko Univerzity Komenského v Tur
čianskej Štiavnické j e umiestnené v starobylom Révayovskom kaštieli uprostred prekrásneho prírodného
prostredia, ktoré s k r á š ľ u j e park so vzácnymi drevinami
(na obr.). V súčasnosti sa pracuje na renovácii kaštieľa
a úprave okolia, aby tento historický komplex mohol
slúžiť svojmu poslaniu.
Našich čitateľov zaiste bude zaujímať voľačo z minu
losti lokality, kaštieľa i kraja, v ktorom sa tento objekt
nachádza, ktorý prešiel od stredoveku zložitým a mno
hotvárnym historickým vývojom, aby nakoniec v období
budovania socializmu slúžil ľudu, slúžil potrebám socia
listickej vysokej školy. Kaštieľ, ktorý bol postavený
pre pyšný feudálny rod, vrátil sa do rúk pracujúcich,
lebo z potu a mozoľov ich predkc v kedysi bol posta
vený.
Pôvodným administratívno-správnym i vojensko-obranným centrom tejto oblasti bol Sklabinský hrad,
ktorého zrúcaniny sa nachádzajú niekoľko kilometrov
južnejšie od kaštieľa na horskom hrebeni, z ktorého
hradní páni ovládali celú dolinu. Tento hrad zohral
významnú úlohu v dejinách Turca. Zmienky o jeho
existencii pochádzajú už z 13. storočia a popri Blatnici
a Znieve patril k najstarším a najvýznamnejším turčian
skym hradom.
Od stredoveku sídlili na hrade kráľovskí kasteláni,
ktorí odtiaľto spravovali rozsiahle majetky patriace
kráľovskej komore. Patrili sem Sklabiná (Sklabinský
Podzámok), Diaková (pri Dražkovciach), Štiavnička, Turany, Šútovo, Ratkovo, Kľačany, Priekopa, Martin a
Mošovce.
Začiatkom 15. storočia hrad i s panstvom kráľ Žig
mund udelil Mikulášovi Balickému, ktorému dal hod
nosť turčianskeho župana. Od roku 1410 sa Sklabinský
hrad stal sídlom turčianskeho komitátu (župy). Do
vtedy ním bol Znievsky hrad. Neskôr hrad i poddanskú
dediny a mestečká patriace k nemu prechádzali z rúl:
do rúk, pričom viacerí šľachtici, ktorí za svoje zásluhy
dostali Sklabinu, zastávali i funkciu turčianskeho žu
pana. (Napríklad v druhej polovici 15. storočia bol pánom
Sklabine finančník kráľa Mateja, Ján Ernst.) Sklabinský
hrad bol sídlom župy do 18. storočia, kedy sa admi
nistratívne centrum presunulo do Martina. Tu sa vybu
doval a j župný dom. Hrad bol niekoľkokrát dobýjaný
najmä v dobe kuruckých vojen. Má tri časti. Pred n a j
nižšou časťou hradu v rokoch 1610—1630 vznikol kaš
tieľ. Zmienky o ňom sú z polovice 17. storočia, kedy
po prvý raz vyhorel. Neskôr bol obývaný iba kaštie!,
kým vlastný hrad postupne spustol a od začiatku 19.
storočia stal sa ruinou. Kaštieľ pri hrade sa zachoval
do roku 1944, kedy v bojoch povstaleckých a partizán
skych oddielov s fašistami bol vypálený a zničený.
V storočniciach novoveku nadobúdala význam lokali
ta pod hradom — Turčianska Štiavnička, do k t o r e j sa
presunulo i sídlo hradných pánov. V 16. storočí s rozvo
jom strelných zbraní i zdokonalením obliehajúcej tech
niky klesal význam hradov ako vojensko-strategických
objektov, v dôsledku čoho sa šľachta usadzuje v pod
danských mestečkách a dedinách, kde si buduje honos
né kaštiele kúrie, i keď hrady ešte určitý čas plnia
svoju pôvodnú funkciu, zhruba do 18. storočia.
Po Moháčskej bitke roku 1526 dochádza v Turci, tak
ako a j v iných župách, k veľkým majetkovým presunom,
ktoré mali politické pozadie. Nový kráľ Ferdinand I.
z haburského rodu, aby získal dostatočnú oporu v boji
s protikráľom Jánom Zápoľským, udelil sriemskemu

šľachticovi Františkovi Révaymu roku 1527 hradné pan
stvo Sklabinu. Túto donáciu mu obnovil roku 1535 a
pridal hodnosť dedičného turčianskeho župana, ktorú
Révayovci zastávali až do novoveku. Ferdinand ešte roz
šíril panstvo Révayovcov o majetky blatnického hradu,
ktoré boli v stredoveku tiež kráľovskou doménou. Tak
sa stali Révayovci najsilnejšou šľachtickou rodinou
v Turci.
V 16. storočí sa rozšírila na území severného Uhorska
reformácia, ktorá zasiahla i Turiec. František I. Révay,
hoci bol oddaným stúpencom Ferdinanda v zápasoch
o uhorský trón, v náboženských veciach sa priklonil na
stranu protestantov. Bol dokonca v priamom písomnom
styku s Lutherom. Révayovci i neskôr posielali svojich
synov na štúdiá na nemecké protestantské univerzity
V 17. storočí sa ale Révayovci priklonili znovu ku kato
licizmu a svojich poddaných podľa zásady „koho vláda
— toho náboženstvo" (cuius regio eius religio) nútili
raz vyznávať protestantizmus, raz katolicizmus.
Révayovci získali veľké zásluhy v službách kráľovskej
koruny, čo sa im pochopiteľne vyplatilo. Značné príjmy
z poddanských dedín, medzi ktoré sa dostali i bývalé
kráľovské mestečká Martin, Turany, Mošovce, im umož
nili, aby si vybudovali reprezentačné sídlo na svojom
panstve. Na južnej strane poddanskej osady Štiavnický
(prvá zmienka o Štiavničke j e z roku 1474 ako o dedine
patriacej k Sklabinskému hradu), vznikol v 16. storočí
kaštieľ, ktorého základná dispozícia bola budovaná ešte
v renesačnom štýle. Prvá písomná zmienka o kaštieli
pochádza z roku 1637. Kaštieľ v Štiavničke, podobne
ako a j ďalšie turčianske kaštiele t e j doby, bol budova
ný pod vplyvom domácej tradície tzv. spišsko-šarišskej
renesancie, k t o r e j výraznými prvkami boli štvorcový
pôdorys, nárožné veže, alebo bašty, ozdobné portály,
fasády zdobené sgrafitom, typické štítkové atiky. Spo
medzi turčianskych kaštieľov iba kaštieľ v Štiavničke
a Trebostove mali a j arkády a loggie.
Z pôvodného archívneho materiálu sa len máločo
zachovalo, čo by mohlo objasniť stavebnú minulosť kaš
tieľa v Štiavničke a preto i pri výskume tohto objektu
sa muselo postupovať viac metódou bezprostredného
architektonického výskumu (článok Ing. J. Kaluša v Na
š e j univerzite č. 8., 1972). Faktom je, že z renesačnej
dispozície štiavnického kaštieľa máločo ostalo, pretože
v 18. storočí bol prestavaný a boli k nemu pristavené
ďalšie časti, ktoré tvorili s nim jednotný architekto
nický celok. Kaštieľ tak dostal barokovú podobu, ktorá
sa zachovala podnes.
Hoci Révayovci v 16. a 17. storočí zastávali významné
funkcie a hodnosti vo feudálnom Uhorsku, ich sláva bola
zatienená inými mocnejšími rodmi. Iba niektorí prísluš
níci rodu získali a j prófske hodnosti. V turčianskej župe.
kde bolo veľa drobnej, zemianskej šľachty, znamenali
vždy jednu z najvýznamnejších rodín. Ani príchod ka
pitalizmu veľa nezmenil na ich postavení, i keď formälno
boli zrušené všetky šľachtické tituly a privilégiá. Až
revolučný výbuch Slovenského národného povstania,
ktoré v tomto kraji, bohatom na revolučné tradície,
malo mimoriadne veľký ohlas (v blízkej Sklabinej bola
už niekoľko týždňov pred vypuknutím povstania vyhlá
sená Československá republika), urobil i koniec panstvu
tohto feudálneho rodu, ktorý v prvých dňoch povstania
urýchlene zmizol do zahraničia. Vtedy sa začali písat
nové dejiny nielen Štiavničky a kaštieľa, ale celeho
kraja, ktorý po stáročia bojov za slobodu ľudu, dočkal
sa k r a j š e j budúcnosti.
—jub—
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Jubileá
Dňa 1. apríla 1972 oslávil 50 rokov
profesor JUDr. Ján TOMKO, CSc., (na
obr.), vedúci Katedry medzinárodného
práva Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Jubilant z hľadiska slovenskej socialistickej internacionalistiky patrí medzi j e j zakladateľov a pričinil sa o j e j
rozvoj. Po absolvovaní právnickej fakulty nastúpil na ka
tedru medzinárodného práva a politiky. Od roku 1957
j e vedúcim katedry; na docenta sa habitoval roku 1960,
profesorom j e od roku 1965. Počas pôsobenia na univer
zite zastával veľa zodpovedných funkcií, bol dekanom fa
kulty, prorektorom UK, členom vedeckých rád, straníc
kym a odborárskym funkcionárom. Vo všetkých funkciách
vystupoval i teraz vystupuje ako vysokoškolský učiteľkomunista, ktorý nielen učí, ale a j vychováva k socialis
tickému vlastenectvu, k proletárskemu internacionalizmu,
láske k ZSSR, k statočnej práci; preto i pôsobením
v týchto funkciách si vyslúžil čestné miesto v radoch
priekopníkov socializmu a socialistickej školy.
Jeho vedeckovýskumná činnosť predstavuje v súčas
nosti okolo stovky prác. Najvýznamnejšia j e jeho mono
grafická práca „Vnútorná právomoc štátov a OSN", ktorá
vyšla v ruskom a anglickom preklade. Toto dielo prispelo
k rozvoju československej a slovenskej internacionalistiky.
Ako spoluautor j e pri vydaní publikácií „Kuba a mier
víťazí", „Medzinárodné právo a mierové spolunažívanie".
V ďalších štúdiách a článkoch reagoval na najaktuálnejšie
a najpálčivejšie otázky medzinárodného práva, ako témy
treba spomenúť: nemecká otázka z hľadiska posilnenia
autority NDR, vojnové základne, kolektívna bezpečnosť,
otázky koexistencie dvoch systémov z hľadiska medziná
rodnej spolupráce, otázky čs. štátnosti z hľadiska medzi
národného práva, boj za mier a národnooslobodzovacie
hnutie, vplyv budovania socializmu na rozvoj medzinárod
ného práva a ďalšie. Nie menej dôležitá j e jeho vedeckopopularizačná práca. Napísal desiatky glos z medzi
národného života. Osobitnú kapitolu vedeckovýskumnej
práce jubilanta tvoria učebné pomôcky z odboru medzi
národného práva verejného a medzinárodného práva sú
kromného. Do tejto oblasti činnosti profesora TOMKU
patria a j recenzie, odborné posudky, ktoré znamenajú
tvorivé rozpracovanie danej tematiky.
Profesor TOMKO bol i j e členom desiatok rôznych
orgánov a organizácií, kde vystupuje ako predstaviteľ
slovenskej inteligencie, vedcov, či právnych teoretikov.
Je členom predsedníctva viacerých organizácií: Slovenskej
mierovej rady, Čs. mierového výboru, j e predsedom Slo
venskej spoločnosti pre medzinárodné právo, člen Sveto
v e j rady mieru, j e členom rôznych redakčných rád, me
dzinárodných organizácií a orgánov (čs. národnej skupiny
pri Stálom arbitrážnom dvore v Haagu, člen Rozhodcov
ského súdu pre námornú a riečnu plavbu v Gdyni, člen
Komisie pre zabránenie a odstránenie rasovej diskriminá
cie pri OSN, člen Združenia pre medzinárodné právo
a podobne). Jubilant reprezentuje náš štát a právnu vedu
na medzinárodných konferenciách, sympóziách a kongre
soch doma i v zahraničí.
Za doterajšiu bohatú tvorivú činnosť dostal viacero
uznaní, j e nositeľom štátneho vyznamenania „Za zásluhy
o výstavbu", pamätnej medaily UK a ďalších ocenení.

Docent MUDr. Ondrej HAĽÄK, CSc.
(na obr.), vedúci Katedry pľúcneho,
pracovného a telovýchovného lekárstva
na Lekárskej fakulte Univerzity Ko
menského v Martine sa dožil dňa 4.
apríla 1972 60 rokov.
Jubilant absolvoval vysokoškolské štúdiá na Karlovej
univerzite v Prahe. Do príchodu na lekársku fakultu pô
sobil na viacerých zdravotníckych pracoviskách, v tuber
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kulóznom sanatóriu v Novom Smokovci, v Novej Polianke,
kde bol primárom, tbc oddelenia Vojenskej nemocnice
v Prahe, riaditeľom a vedúcim lekárom Vojenskej tbc
liečebne v Novej Polianke, od roku 1967 až doteraz j e
vedúcim Kliniky chorôb pľúc a tbc v Martine. Jubilant
v roku 1962 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a od
roku 1965 j e docentom.
V pedagogickej praxi docent MUDr. Ondrej HAĽÄK,
CSc., využíva výsledky a poznatky zo s v o j e j doterajšej
vedeckovýskumnej práce. Je autorom a spoluautorom de
siatok prác, uverejnených v odborných časopisoch a pu
blikáciách. Aktívne sa zúčastňuje prednáškami a vystú
peniami na medzinárodných vedeckých podujatiach,
kongresoch, sympóziách a seminároch.
Jubilant zastával i teraz zastáva funkcie vo viacerých
odborných komisiách a organizáciách — predseda Slo
venskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti
(predseda Federálneho výboru spoločnosti), poradný člen
Medzinárodnej únie proti tbc, člen komisie SAV pre ko
ordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách. Za svoju do
terajšiu činnosť dostal viacero verejných ocenení, okrem
iných j e nositeľom štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu
prácu" a „Radu práce".

Akademik profesor PhDr. Vojtech
FILKORN, DrSc., (na obr.), podpredse
da Slovenskej akadémie vied, vedúci
Katedry logiky a Kabinetu metodolój i e vied na Filozofickej fakulte Uni
verzity Komenského v Bratislave dňa
8. apríla 1972 oslávil 50 rokov.
Od začiatku svojho pôsobenia na filozofickej fakulte
jubilant začal sa špecializovať na problematiku z oblasti
modernej logiky, metodológie vied. dejín vedy a filozofii
Otázky z týchto oblastí sa mu stali sprievod<.,m v Jeho
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti na fakult>
i mimo nej. Vychoval mnoho talentovaných marxisticky
orientovaných logikov a filozofov, ktorí pôsobia na vy
sokých astredných školách, vedeckých ústavoch na ce
lom Slovensku.
Jubilant j e autorom štyroch monografických prác. kto
ré na seba obsahovo nadväzujú. Prvou monografiou Je
kniha „Predheglovská logika", kde autor podáva ucelený,
marxisticky fundovaný pohľad na dejiny logiky. Ukázal,
že vysvetliť dejiny logiky nemožno len z n e j samotnej,
ale vo vzájomnom vzťahu s inými vedami a na pozadí
celkového spoločenského vývinu. Analýzu urobil na základe
erudovaných znalostí dejín ľudského myslenia od Aristo
tela až po Hegla. Predmetom skúmania danej práce j e
predovšetkým preddialektická logika. V ďalšej monografii
„Metóda vedy" a neskôr v „Úvode do metodológie vied"
podrobil hlbokému rozboru funkciu analýzy, indukcie a
dedukcie a ukázal, aký význam majú pri výstavbe vedec
kého systému a najmä pri objavovaní zákonov, tvorení
hypotéz a ich overovaní. Napokon publikoval knihu „Predialectical Logic". V súčasnosti pripravuje do tlače novú
prácu k problematike metodológie vied. Okrem spomenu
tých monografií napísal množstvo štúdií a článkov o otáz
kach logiky, metodológii vied, dejín vedy a filozofie
v Akademik
odborných FILKORN
a vedeckých
časopisoch.
prednášal
na mnohých našich i za
hraničných vedeckých podujatiach — v NDR, PĽR. na
Filozofickom kongrese v Benátkach atď. Osobitne treba
hodnotiť, že jubilant pristupoval a pristupuje k skúmaniu
otázok metodológie vied z pozície marxizmu-leninizmu.
Problematika, ktorou sa zaoberá, má významné filozofické
aspekty, ktoré vždy zdôrazňoval a považoval za veľmi
dôležité. Z tohto hľadiska j e významná jeho koncencia
dialektickej logiky, ktorá mala ohlas ai v zahraničí. Jeho
vedecké publikácie zohrali významnú úlohu pri presadzo
vaní marxistickej metodológie vied do výskumnej a pedaaogickei práce vedcov z oblasti nrírodnvch a spoločen
ských vied na Slovensku, ale i v celej ČSSR. Jeho vedecká
činnosť sa stretáva so živým ohlasom 1 v zahraničí.
Profesor FILKORN intenzívne sa zapája a j do verejnopolitickej a organizátorskej činnosti. V súčasnosti pôsobí
v mnohých funkciách. Z významnejších funkcií, ktoré za
stával i teraz zastáva spomeniem" iba niektoré — bol
prorektorom Univerzity Komenského, v rokoch 1962- 1966
bol j e j rektorom, bol členom ideologickej komisie OV

KSČ a UV KSS, členom Celozávodného výboru KSS na
univerzite, podpredsedom Štátnej komisie pre udeľovanie
vedeckých hodností; bol a j e členom Predsedníctva ČSAV
a SAV, členom vedeckých rád Filozofickej fakulty UK
a celouniverzitnej vedeckej rady; j e podpredsedom SAV,
členom redakčnej rady časopisu „Filozofia", členom Čes
koslovenského komitétu pre logiku, metodológiu a filo
zofiu vedy.
Za svoju doterajšiu bohatú všestrannú činnosť dostal
viacero vyznamenaní, j e nositeľom štátnych vyznamenaní
„Rad práce" a „Za zásluhy o výstavbu", ako a j ďalších
medailí, uznaní a ocenení.

Dňa 30. apríla 1972 oslávil 50 ro
kov docent RNDr. PhMr. Alois BO
ROVANSKÝ, CSc., člen Katedry
farmaceutickej chémie na FaF UK
a jeden z popredných predstavite
ľov čs. farmácie (na obr.).
Jubilant už počas štúdia farmácie a chémie prejavoval
sklony k vedeckej práci, rozhodol sa po dokončení štúdia
venovať sa vedeckej dráhe. Roku 1951 sa stáva asisten
tom na ústave farmaceutickej chémie, kde sa začína špe
cializovať na odbor syntézy chemických liečiv. V roku 1960
obhájil z oblasti prípravy nových lokálnych anestetík kan
didátsku dizertačnú prácu a po zlúčení farmaceutických
fakúlt prechádza na Farmaceutickú fakultu UK do Bra
tislavy. V roku 1966 sa habilitoval a bol ustanovený do
centom farmaceutickej chémie.
Docent BOROVANSKÝ j e autorom základných skript
pre štúdium disciplíny príprava chemických liečiv, ktoré
sústavne doplňuje najnovšími poznatkami; v súčasnom
období pripravuje štvrté vydanie. Tiež j e spoluautorom
základnej učebnice farmaceutickej chémie „Chemická lé
čiva" a skript „Návody pro cvičení z chemické prípravy
léčiv". Ako examinátor pôsobí ako člen komisie pre štát
ne záverečné skúšky FaF UK a člen komisie pre obha
jobu rigoróznych prác z odboru farmaceutická chémia.
Bohatá a rozsiahla j e i vedecko-výskumná činnosť do
centa BOROVANSKŕHO. Sústreďuje sa hlavne na štúdium
lokálnych anestetík zo skupiny bazických anilidov a karbamátov. Z tejto problematiky doteraz publikoval spolu,
so spolupracovníkmi 25 pôvodných vedeckých experimen
tálnych prác. Okrem toho j e autorom alebo spoluautorom
22 patentov a celého radu odborných prednášok, referá
tov, ktoré odzneli na našich i zahraničných konferenciách.
Jeho vedecká kvalifikácia bola potvrdená i tým, že bol
menovaný koordinátorom čiastkovej rezortnej výskumnej
úlohy Ministerstva zdravotníctva SSR.
V poslednom období zameral svoju pozornosť i vete
rinárnym liečivám. V rámci spolupráce s Výskumným
ústavom veterinárneho lekárstva v Brne vypracoval dva
návrhy na patentovanie známych, ale u nás nevyrábaných
liečiv Syngamix firmy Bioveta a Bithinu, S.
Za svoju doterajšiu úspešnú pedagogickú a vedeckú
prácu bol docent BOROVANSKÝ vyznamenaný udelením
čestného uznania rektorom UK a Slovenským zväzom
vynálezcov a zlepšovateľov.
Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti svoje organi
začné schopnosti využil docent BOROVANSKÝ i vo via
cerých fakultných a mimofakultných funkciách. Dlhé roky
pracoval ako predseda prevádzkovej komisie FV ROH,
ktorej cieľom bola spolupráca so štátnou správou v za
bezpečovaní úloh v oblasti pedagogickej a vedeckej čin
nosti fakulty a ako predseda knižničnej komisie FaF UK.
V rokoch 1966 — 1969 bol prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť FaF UK a v súčasnosti pracuje ako člen
poradného zboru prodekana pre vedu a výskum, j e pod
predsedom sekcie farmaceutickej chémie Slovenskej far
maceutickej spoločnosti J. E. Purkyňu a ako predseda
redakčnej rady bibliografie FaF UK. Okrem výchovy f a r 
maceutov sa venuje i výchove doktorantov a vedeckých
ašpirantov z odboru farmaceutickej chémie.
V ďalších rokoch želáme docentovi BOROVANSKřMU
veľa úspechov v osobnom živote a vo vedeckej práci!
J. Čižmárik

o b o v z b z i K i i eb i p i o m o v . . .
V apríli odovzdali akademickí funkcionári Univerzity
Komenského diplomy doktorov vied — DrSc., a kandi
dátov vied — CSc. Udelila ich Vedecká rada UK na zá
klade obhajoby dizertačných prác podľa zákonného opat
renia predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR zo
dňa 26. februára 1964 o udeľovaní vedeckých hodností
a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.
Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave obhájil hodnosť
„doktora lekárskych vied: docent MUDr. Andrej BUČKO;
na Farmaceutickej fakulte UK obhájil hodnosť „doktora
farmaceutických vied" Ing. dr. Oldřich NĚMEČEK; na
Právnickej fakulte UK obhájil hodnosť „doktora práv
nych vied" profesor JUDr. Ladislav SCHUBERT; na Fi
lozofickej fakulte UK obhájil hodnosť „doktora filozo
fických vied" docent PhDr. Jozef MISTRlK, „doktora
psychologických vied" profesor PhDr. Tomáš PARDEL.
Na Prírodovedeckej fakulte UK obhájil hodnosť „kan
didáta fyzikálno-matematických vied": RNDr. Michal
FERIANC, RNDr. Ľudovít FISCHER, RNDr. Rudolf HAJOSSY, RNDr. Anton ŠTRBA, docent RNDr. Sergej USAČEV; „kandidáta chemických vied": docent dr. Jaromír
JALŮVKA, RNDr. Ing. Ján KLAS, RNDr. Rudolf KOPUNEC, RNDr. Fedor MACÄŠEK, RNDr. Vladimír MIKULAJ,
Ing. Ľudmila ULICKÄ, RNDr. Dagmar KALAVSKÁ; „kan
didáta biologických vied:" RNDr. Milan BOBÄK, dr.
PhMr. Ján BALOUN, RNDr. Alžbeta HERICHOVÁ.
Na Lekárskej fakulte UK obhájil hodnosť „kandidáta
lekárskych vied:" MUDr. Jozef BABALA, MUDr. Galina
BAYEROVÄ, MUDr. Alfréd GALOVIČ, MUDr. Karol KO
REŇ, MUDr. Zora LAZAROVÁ, MUDr. Peter MRÁZ,
MUDr. Anton ŠAŠINKA, MUDr. Ján TKÁČIK.
Na Biochemickom ústave UK obhájil hodnosť „kandi
dáta lekárskych vied MUDr. Jozef ADAM.
Na Farmaceutickej fakulte UK obhájil hodnosť „kan
didáta farmaceutických vied": prom. biol. Jaroslav
LUDVA, RNDr. Milan PACHTA, PhMr. Drahomíra PATÁ
KOVÁ, RNDr. Václav SUCHÝ, RNDr. Ján ŠUBERT.
Na Filozofickej fakulte UK obhájil hodnosť „kandidáta
filozofických vied": RSDr. Ondrej FILO, PhDr. Pavol
LOMEN, Ján PUSTAY, J u r a j ZIMA; „kandidáta pedago
gických vied": PhDr. Štefan ELIÁŠ, Ladislav BARČÁK,
docent dr. Andrej SOPIRA; „kandidáta vied o umení":
docent PhDr. Cyril CHORVÄTH, docent dr. Štefan
DOBOŠ.
Na Právnickej fakulte UK obhájil hodnosť „kandidáta
právnych vied": JUDr. Milan ČIČ, JUDr. Ladislav HAS
PEL, docent dr. František KUČERA, docent dr. Bohuslav
POSPÍŠIL, JUDr. Miroslav VYCHODIL.
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK obhájili
hodnosť „kandidáta pedagogických vied": PhDr. Ladislav
ČEPČIANSKY, PhDr. Vladimír ŠIMONEK, Ondrej TURZÁK, docent PhDr. Miloslav ZÁLEŠÁK.
Vedecká rada UK udelila hodnosť „kandidáta chemic
kých vied" Ing. Viere MÉZEŠOVEJ; „kandidáta fyzikálnomatematických vied" prom. fyz. Pavlovi ČIČMANCOVI;
hodnosť „kandidáta geologických vied" RNDr. Sone KIPIKAŠOVEJ, Jozefovi GULOVI; „kandidáta biologických
vied" Viere FERÄKOVEJ, RNDr. Svatavě KLENOV'SKEJ;
hodnosť „kandidáta lekárskych vied": MUDr. Božene
BUŠOVEJ, doc. MUDr. Pavlovi ČERNÁKOVI, MUDr. Márii
FATRANSKEJ, doc. MUDr. Vladimírovi GALANDOVI,
MUDr. Zdenke NIEDERLANDOY'EJ, doc. MUDr. Jozefovi
PÉČOVI, MUDr. Jozefovi PALENČÁROVI, MUDr. Vilia
movi ŠVECOVI, MUDr. Márii ZBOJANOVEJ, MUDr. Já
novi ZELINOVÍ; hodnosť „kandidáta farmaceutických
vied": RNDr. Luděkovi BENEŠOVI, Ing. Jánovi BURIANKOVI, RNDr. Anne BUČKOVEJ, PhMr. Milanovi LEHKÉ
MU, Ing. JUDr. PhMr. Antonínovi BILICKÉMU, RNDr.
Ľubošovi ŠTARHOVI; hodnosť „kandidáta právnych
vied" JUDr. Floriánovi SIVÁKOVI, JUDr. Jozefovi ŠÓLTÉSZOVI; hodnosť „kandidáta historických vied": Otovi
FRANCOVI, JUDr. Robertovi ŠAVELOVI; hodnosť „kan
didáta psychologických vied": Karolovi ADAMOVIČOYI,
Júliusovi MARKOVI, Ivanovi BUJUKLIEVOYI. Oľge HOLECYOVEJ, Želmíre TARCALOVEJ; hodnosť „kandidáta
pedagogických vied": Xénii ROVNEJ, Jánovi ŠVOŇAVCOVI, Jozefovi ČECHVALOVI.
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V knižničných fondoch Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského (presne v Knižnici slovanského seminára)
nachádza sa kniha „ZIELNIK HERBARZEM Z JgZYKA

LACIŇSKIEGO ZOWIA od doktora Symona SYRENIUSA"
(Cacranus, Syreňski, Syreniusz, Syrennius), vydaná
v Krakove roku 1613. Kniha má 1549 strán.
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Miesto bibliografického popisu knihy uverejňujeme
*

Okrem Syreňského Zielnika j e v knižničných fondoch
a j jeho starší, ale menší brat „HERBÁŘ aneb BYLINÄft
z roku 1596 od vysoceučeného a vznešeného pána dokto
r a Petra Ondřeje MATHIOLA / ny", reedícia, Praha 1924.
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Upozorňujeme na tieto knihy P'
ceutov, lekárov a všetkých tých. ktorí m02u čerpat
z nich poučenie (pozri obraz titulného listu Syreňského
Zielnika.)
M. GERGELOVÁ

Oznamy
Gratulujeme

LEKÁRSKY A FARMACEUTICKÝ VÝSKUM. Minister
zdravotníctva SSR profesor MUDr. Emil MATEJÍČEK,
DrSc., na marcovom plenárnom zasadaní Vedeckej rady
Ministerstva zdravotníctva SSR poukázal na potrebu ďal
š e j integrácie vedecko-výskumnej činnosti medzi jednot
livými pracoviskami, rezortmi, národnými republikami, ale
v intenzívnejšej miere a j medzi jednotlivými štátmi so
cialistického spoločenstva. Plénum prerokovalo spresnený
plán lekárskeho a farmaceutického výskumu na Sloven
sku pre rok 1972. Obsahuje dovedna 914 čiastkových v ý 
skumných úloh zameraných na riešenie aktuálnych otázok
zdravej ľudskej reprodukcie, zdravého vývoja detskej
populácie, tvorby zdravého životného a pracovného pro
stredia a na výskum a liečbu chorôb, ktoré zapríčiňujú
spoločnosti najzávažnejšie škody.

SÚHRNNÝ PREHĽAD VÝSLEDKOV z pasportizácie le
kární vydali zásluhou pracovníkov Katedry farmaceutic
k e j prevádzky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.
Prehľadné tabuľky a komentár k získaným údajom, cha
rakterizujúcim stav lekárenskej služby v roku 1966, tvorí
vhodnú pomôcku pre všetkých poslucháčov, ktorí spracú
v a j ú diplomové a písomné práce k rigoróznemu pokračo
vaniu z odboru organizácie a riadenia farmácie. Materiály
vydané v o forme skript by nemali chýbať v žiadnej kniž
nici vedúcich pracovníkov lekárenskej služby. Skriptá
„Pasport lekárni" zašle na dobierku Slovenská kniha, Bra
tislava, ul. Čs. armády č. 44.

učiteľom a pracovníkom Univerzity Komenskeho,
ktorí oslavujú v máji 1972 okrúhle jubileá:
75 ROKOV
Július BLAŠKOVIČ;
55 ROKOV
Ján PÄN'IK;
50 ROKOV
Andrejev Lavranti CHUCHUK,
docent MUDr. Eugen ŠPAŇÄR, CSc.,
odb. asistent Viktor BRÖS.

Úprimne blahoželáme a j univerzitným jubilant
kám: Gizele FIĽAKOVEJ, Rozálii BIHALIOVEJ, Te
rézii SCHUBERTOVEJ, Ružene ŠLOSIARIKOVEJ,
Helene PATROVEJ, odb. asistentke MUDr. Oľge
STAVROVSKEJ, Jane SALAYOVEJ, odb. asistentke
PhDr. Ľudmile AMBRUSOVEJ, CSc., Etele KORPÁŠOVEJ, doc. MUDr. Elene ZAJACOVEJ, CSc.

N a š a univerzita 0
UK

0

Publikačné

S p r a v o d a j Univerzity Komenského ф
oddelenie,

V y Ad v n Rektorát

B r a t i s l a v a , Š a f á r i k o v o nám.

12.

telefón

535-61 •, 580-41 •, k l a p k a 326 ф Vedúci r e d a k t o r : P h D r . Jozef M A L A C K Ý
ф

G r a f i c k í úprav.i

I tcl.i K R F . j C l O V A

ф

T l . u : Oilboinr

národnom p o d n i k u P o l y g r a f i c k é z á v o d y , D r a t i i i a v a , Kolár* k a
v i e r k a 25. k a ž d é h o m e s i a c a .
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