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Vyvrcholenie osláv 500. v ý r o č i a Mikuláša Kopernika
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Rok 1973 j e rokom, kedy si celý pokrokový svet pri
pomína päťsté výročie narodenia poľského učenca, ge
niálneho astronóma a matematika, ekonóma a lekára
Mikuláša Kopernika. Mikuláš Kopernik j e takou histo
rickou postavou, ktorá veľkosťou svojich myšlienok, ge
nialitou svojich vedeckých objavov vysoko prerástla
hranice rodnej krajiny, ktorá — možno povedať — má
nadnárodný význam, ktorá j e pýchou celého ľudstva.
Preto a j prostredníctvom UNESCO prevzala patronát nad
Koperníkovými oslavami Organizácia Spojených národov.
A preto päťsté výročie narodenia Mikuláša Kopernika
j e pre všetky národy sveta spoločným sviatkom vedy,
pokroku a triumfu ľudského umu. Hodnota a veľkosť
Koperníkovho diela spočíva nielen v revolučnom prelome
metodológie vedy vôbec a v astronómii osobitne, ale
najmä vo veľkých humanistických hodnotách myšlienok
poľského vedca, v jeho prínose pre rozvoj svetovej kul
túry a v jeho odvahe, s ktorou bojoval proti zaostalosti
a tmárstvu stredoveku.
Najviac akcií, čo j e prirodzené, usporadúvajú k tomuto
výročiu v Poľskej ľudovej republike. Slávnosti sa sú
stredili najmä na tri miesta, ktoré sa úzko s p á j a j ú so
životom a dielom Mikuláša Kopernika. Sú to mestá
Toruň, jeho rodisko, Krakov, kde začal svoje univerzitné
štúdiá a Frombork, kde najdlhšie pôsobil a kde a j umrel.
Pri tejto príležitosti vychádza, a to j e vari najvýznam
nejšie podujatie, súborné vydanie Koperníkových spisov,
ktoré pripravila Poľská akadémia vied.
V príprave a uskutočňovaní osláv a podujatí sa inten
zívne pracovalo a j na Slovensku. Vyše roka pracoval
výbor osláv na čele s námestníkom kultúry SSR dr.
Pavlom KOYŠOM, Poľské kultúrne stredisko v Bratislave
realizovalo výstavu, ktorá bola inštalovaná v priestoroch
Univerzity Komenského v Bratislave. Po rozšírení ex
ponátov niektorými trojrozmernými materiálmi výstava
putovala po slovenských mestách v Trnave, Leviciach,
Komárne a inde.

Pri príležitosti Koperníkovho výročia uskutočnilo sa
na Slovensku mnoho vedeckých, kultúrnych a výchovnovzdelávacích akcií a podujatí. Koordinoval ich" už spo
menutý celoslovenský výbor, v ktorom sú zastúpené vý
znamné inštancie i jednotlivci, napríklad Univerzitu
Komenského reprezentuje j e j rektor prof. MUDr. Emil
HURAJ, DrSc., Slovenskú akadémiu vied j e j podpredseda
akademik prof. PhDr. Vojtech FILKORN, DrSc., a tiež
tu pracuje tvorca Koperníkovej busty akademický so
chár Tibor BÄRTFAY, ďalej predstavitelia Socialistickej
akadémie Slovenska, Československej televízie, Sloven
ská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Osvetový ústav
v Bratislave, Západoslovenské múzeum v Trnave a ďalšie
organizácie. Veľmi účinným pomocníkom pri práci celo
slovenského výboru pre Koperníkove oslavy j e Generálny
konzulát Poľskej ľudovej republiky v Bratislave, najmä
vicekonzul a vedúci Poľského kultúrneho strediska v Bra
tislave magister Jan KNAPCZYK.
V prvých decembrových dňoch roku 1972 usporiadala
Slovenská hvezdáreň v Hurbanove seminár pre astro
nómov v Ľubochni. Socialistická akadémia Slovenska
pripravila seminár na využitie tohto výročia pri vysvet
ľovaní zákonitosti materialistického chápania sveta v zá
sadnom postoji proti náboženským predstavám, predsud
kom a prežitkom, Hvezdáreň v Hurbanove zorganizovala
študijnú exkurziu pod názvom „Po stopách Mikuláša
Kopernika v PĽR", na ktorej sa zúčastnili vybratí osve
toví pracovníci, viacerí učitelia. Osvetový ústav pripravil
viacero materiálov pre potreby osvetových zariadení a
škôl. Je to zborník „Mikuláš Kopernik. jeho život a die
lo . diafilm s tematikou Mikuláša Kopernika. A j po
predný slovenský dramatik a spisovateľ Ján SOLOVIČ
napísal televíznu hru pod názvom „A predsa sa točí".
Mnohé redakcie denníkov, týždenníkov, mesačníkov a
periodík, ako a j Československý rozhlas venovali i ve
nujú zvýšenú pozornosť popularizácii života i diela Mi
kuláša Kopernika.

Koperníkovmu výročiu venujú veľkú pozornosť a j
vrcholné vedecké, pedagogické a kultúrne inštitúcie.
Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied pri
pravili vedecké sympóziá a konferencie o živote a diele
Kopernika. Slovenská akadémia vied vydáva kritické v y 
danie Koperníkovho diela.
Dňa 30. má ja 1973 vyvrcholili oslavy na Slovensku
slávnostným zhromaždením v aule Univerzity Komen
ského v Bratislave, ktoré usporiadala UK v spolupráci
so Slovenskou akadémiou vied. Na slávnostnom zhro
maždení sa zúčastnili zástupcovia straníckych a š t á t 
nych orgánov. Prorektor UK prof. PhDr. Ján KVASNIČKA, CSc., medzi inými privítal predstaviteľov
diplomatického zboru akreditovaného v hlavnom meste
SSR, Bratislave, generálneho konzula ZSSR Michaila Michajloviča DEJEVA, generálneho konzula Poľskej ľudo
v e j republiky Boleslawa BENDEKA, generálneho konzula
Bulharskej ľudovej republiky Atanasa NIKOLOVA, gene
rálneho konzula Maďarskej ľudovej republiky Györgya
BJELIKA, generálneho konzula Rakúskej spolkovej r e 
publiky Roberta RICHTERA. S mimoriadnym potešením
prijali účastníci slávnostného zhromaždenia list pred
sedu Štátnej rady PĽR Henryka JABLONSKÉHO rekto
rovi UK prof. MUDr. E. HURAJOVI, DrSc., v ktorom
srdečne pozdravil slávnostné zhromaždenie a poprial
všetkým príslušníkom UK veľa tvorivých úspechov. Na
oslave sa zúčastnili početní zástupcovia družobných v y 
sokých škôl zo zahraničia, predstavitelia vedeckých in
štitúcií a zahraničných i domácich univerzít. Medzi nimi
boli: prof. Jevgenij Michajlovič SERGEJEV, prvý pro
rektor Štátnej univerzity M. V. Lomonosova v Moskve;
prof. dr. Eugeniusz RYBKA, riaditeľ Astronomického
ústavu na Jagellonskej univerzite v Krakove; prof. dr.
Andrzej ZIEBA z Jagellonskej univerzity v Krakove;
prof. dr. Ing. Wladyslaw RODEWALD, prorektor Varšav
s k e j univerzity; prof. dr. Tadeusz GRUDZINSKI z toruns k e j univerzity; prof. dr. Aurel LOGHIN, prorektor
univerzity v Iassi (Rumunsko); prof. dr. Ryszard GRYGLEWSKI z Akadémie medycznej v Krakove; prof. dr.
Kurt STECKER, dekan prírodovedeckej fakulty Univer
zity Martina Luthera v Halle (NDR); prof. Gerard LABUDA z Poznane, člen Poľskej akadémie vied, podpred
seda výboru osláv Mikuláša Kopernika v Poľsku.
Slávnostný p r e j a v o živote
a diele Mikuláša Kopernika
predniesol rektor Univerzity
Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Emil HURAJ,
DrSc. (na obr.), okrem iné
ho povedal: „Mikuláš Kopernik svojou heliocentric
kou teóriou o sústave v e s 
míru spôsobil obrovský pre
vrat vo vede i v celkovom
nazeraní na svet. Jeho názor,
ktorý bol v rozpore so s t á ročným učením cirkvi a
s bibliou, predstavoval taký
zásah do tradičných nábo
ženských a spoločenských
schém a výkladu vesmírnych
javov, ako nemal žiaden v e 
decký objav predtým a azda
ani potom.
Oslavy 500-ročnice Kopernika nemajú byť a nesmú byť
len pripomenutím si jubilea nevšedného človeka, pre
tože Kopernik j e historickou osobnosťou, ktorá svojou
genialitou, hlbkou a silou svojich myšlienok i nevšednou
pracovitosťou sa dopracovala k objavu svetového význa
mu, objavu, ktorý i po 500 rokoch vzbudzuje obdiv a
úctu". Profesor HURAJ podrobne rozviedol jeho dielo
i život s odkazom pre súčasnú generáciu a najmä pre
vplyv Koperníkovho diela na materialistický svetový ná
zor ľudstva i mladej generácie. V závere svojho prejavu
uviedol: „Dnes nás delí 500 rokov a niekoľko mesiacov
od chvíle, keď s a narodil veľký syn poľského národa.
Veda a technika zaznamenali nebývalé objavy, ktoré
ešte v 19. storočí boli iba utópiou fantastických romá
nov. Ľudstvo dnes siaha po planétach, po vesmíre, do
ktorého nám Mikuláš Kopernik otvoril cestu. Preto my
dnes, v období vedeckotechnickej revolúcie, v období
budovania novej, socialistickej spoločnosti chápeme
hlbšie a mnohostrannejšie význam Kopernika, ako ho

mohli pochopiť predchádzajúce generácie. A preto sa
stalo toto výročie sviatkom vedy, sviatkom pokroku,
sviatkom prvoradého kultúrneho významu."
Na slávnostnom zhromaždení v aule Univerzity Ko
menského udelili čestné doktoráty dvom významným
vedcom — prof. Jevgenijovi Michajlovičovi SERGEJEVOVI,
prvému prorektorovi Štátnej univerzity M. V. Lomono
sova a prof. dr. Eugeniuszovi RYBKOVI z Krakova.
V t e j t o súvislosti rektor UK prof. MUDr. Emil HURAJ,
DrSc., povedal: „Vychádzajúc z uvedených skutočností
Univerzita Komenského v spolupráci so Slovenskou aka
démiou vied usporiadala túto oslavu za účasti ostatných
vysokých škôl ako vyvrcholenie osláv päťstého výročia
narodenia Mikuláša Kopernika na Slovensku. J e j súčas
ťou j e i udelenie čestných doktorátov dvom popredným
predstaviteľom sovietskej a poľskej vedy, prof. SERGE
JEVOVI a prof. dr. RYBKOVI. Prof. SERGEJEV, ako
známy sovietsky geológ, má veľké zásluhy na príprave
a súčasnom vývoji stykov s Univerzitou Komenského
i na upevnení j e j postavenia na medzinárodnom fóre.
Naša alma mater chce týmto doktorátom oceniť jeho
významnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť
v sovietskej geológii. Dnes, keď geológia už nie j e
v úzkom slova zmysle iba „pozemskou vedou", ale pre
niká i do kozmu a my sa dozvedáme nové poznatky
o horninách mimozemského pôvodu, j e priam symbolic
ké, keď udeľujeme doktorát práve geológovi pri príle
žitosti Koperníkovho výročia. Prof. RYBKA, známy pred
staviteľ krakovskej astronomickej školy bol navrhnutý
na čestný doktorát Slovenskou akadémiou vied. Vedecká
rada Univerzity Komenského a rektor UK si jednomy
seľne osvojili tento návrh. Prof. RYBKA j e predstavi
teľom staroslávnej Jagellonskej univerzity, na k t o r e j
pred vyše štyristo rokmi študoval I Mikuláš Kopernik.
Netreba na tomto mieste zdôrazňovať, aké úzke vzťahy
spájajú našu univerzitu s krakovskou univerzitou. Nad
väzujeme v našej družbe na tie pozitívne tradície našich
národov, keď stovky slovenských študentov Studovali
na Jagellonskej univerzite v čase, kedy Slovensko eSte
nemalo vlastných vysokých škôl.
Tieto dôvody viedli Univerzitu Komenského n Sloven
skú akadémiu vied, aby pri oslavách päťstoročnlce na
rodenín Mikuláša Kopernika ocenil vedeckú prácu
doktorandov a aby im boli udelené čestné doktoráty
Univerzity Komenského. Päťsté výročie narodenia Mi
kuláša Kopernika, osobnosti, k t o r e j vedecký prínos a
pamiatka prerástli rámec rodného národa, bratov Polia
kov a ktoré patria dnes celému ľudstvu, j e k tomuto
slávnostnému aktu zvlášť významným rámcom. A j na
priek časovému odstupu, ktorý nás od Kopernika delí,
jeho myšlienky, názory a ideály, za ktoré bojoval a
v mene ktorých pracoval, sú nám blízke a majú čo po
vedať i dnešnému človeku, človeku síce obdobia tech
nickej revolúcie a kybernetiky, no predovšetkým človeku
socialistickej epochy."
Pozdravný prívet za Slovenskú akadémiu vied na
slávnostnom
zhromaždení
predniesol člen j e j predsed
níctva akademik prof. dr.
Ing. Ján GONDA, DrSc., (na
obr.). Vo svojom prívete sa
zameral na dielo Mikuláša
Kopernika a jeho nasledov
níkov, na vplyv Koperníkov
ho učenia na Slovensko.
V t e j t o súvislosti okrem iného povedal: „Slovenská
veda a slovenskí vedci si veľmi dobre uvedomujú tento
prevratný význam Kopernika, jeho diela a revolučnosť
jeho názorov. Vo Vydavateľstve SAV ešte tento rok v y j d e
preklad Koperníkovho spisu „De revolutionibus orbium
coelestium" (Pohyb nebeských s f é r ) s rozsiahlou úvod
nou štúdiou, ktorá hodnotí nielen jeho život, význam
jeho diela pre vedu, prirodzene najmä pre astronómiu,
ale a j postupné udomácnenie sa Kopernikom obhajova
ného heliocentrizmu na Slovensku. Veď Koperníkovo die
lo a jeho názory zohrali v minulosti na Slovensku nie
len vo vede, ale a j v svetonázorovej oblasti takú úlohu,
akú mu tak výstižne už takmer pred sto rokmi pripísal
Fridrich Engels.
Slovensko s Poľskom malo už od stredoveku tradične
dobré hospodárske a kultúrne styky. Počet študentov
na krakovskej univerzite od polovice 15. do polovice

16. storočia dosiahol do 2000. Z Poľska na Slovensko
ч naopak zo Slovenska v Poľsku zakotvilo práve v Ko
perníkovom storočí niekoľko významných humanistic
kých učencov. No vari najvýznamnejšiu udalosť v šírení
Koperníkových názorov tvorí skutočnosť, že na Sloven
sku, v Košiciach, 4. decembra 1574 zomrel Joachim J u r a j
Rheticus, ktorého súčasní bádatelia nazývajú zvestovateľom Kopernikianizmu . . . Kopernika do Košíc pozval
istý gróf Born, tam s a zdržiaval rok a pol. Sem priniesol
rukopis diela: „De revolutionibus orbitum coelestium", •
ktoré sa po jeho smrti dostáva do Nemecka, neskôr do
vlastníctva Jána Amosa Komenského. Inak Koperníkovo
učenie na Slovensku malo podobné cesty a osudy ako
všade inde v kresťanskej E u r ó p e . . . K definitívnemu
prelomu, pokiaľ ide o prijatie Koperníkovho heliocentrizmu, dochádza až v polovici 18. storočia, a to záslu
hou profesorov fyziky a matematiky na trnavskej uni
verzite Antona Revického, Andreja Jaslinského, Jána
Horvátha a Radiča. J u r a j Fándly vo svojom „Pilnom hos
podárovi" ešte na konci 18. storočia, kedy stále bolo Ko
perníkovo dielo a názory na cirkevnom indexe, populari
z u j e Koperníkov heliocentrizmus a j medzi slovenským
ľudom a v slovenskom národnom obrodení skladajú sa
básne na Mikuláša Kopernika, ako na pýchu slovanského
sveta a vo vtedajšom poňatí a j na pýchu Slovákov."
V závere svojho prejavu akademik GONDA uviedol kon
krétne výsledky v spolupráci medzi poľskými a sloven
skými pracoviskami najmä v oblasti astronómie."

Čestní doktori Univerzity Komenského
Profesor Jevgenij Míchajlolovič SERGEJEV
(na obr.),
j e prvý prorektor Štátnej univerizty Michaila Vasiljeviča
Lomonosova v Moskve a po
predný predstaviteľ inžinier
s k e j geológie a náuky o zákla
dových pôdach v ZSSR. Svoji
mi vedeckými prácami v tomto
odbore sa stal známou a váže
nou osobnosťou medzinárodné
ho významu.
Narodil sa 23. marca 1914
v Moskve. Študoval na mos
kovskej univerzite, kde na Ka
tedre náuky o základových pô
dach Geologícko-pôdnej fakul
ty v roku 1940 ukončil štúdium
Ako nadaný absolvent vysokej školy zostal pracovať
na katedre vo funkcii asistenta. V roku 1944 obhájí'
kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Zmáčovacie
teplo zemín". V roku 1945 dosiahol hodnosť docenta
a v roku 1952 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na té
mu „Genéza a zloženie základových pôd ako podklad
štúdia ich vlastností". V roku 1954 sa stal vedúcim ka
tedry náuky o základových pôdach a inžinierskej geoló
gie, ktorú vedie dodnes. Viac rokov bol dekanom geo'ogickej fakulty, od roku 1964 j e prorektorom moskov
s k e j univerzity. Počas Veľkej vlasteneckej vojny sa
zúčastnili na bojoch o Stalingrad, neskôr v dôsledku ťaž
kého zranenia sa vrátil spať na univerzitu.
Profesor SERGEJEV od roku 1945 vykonáva základné
prednášky z náuky o základových pôdach Pre túto ved
nú disciplínu napísal vynikajúcu vysokoškolskú učebni
cu „Náuka o základových pôdach", ktorá vyšla už
v troch vydaniach. Okrem toho prednášal na akademic
kých fórach v ČSSR. Poľsku, NDR, Rumunsku, Juhoslá
vii, Francúzsku, Nórsku, Fínsku, Číne a Japonsku Pro
fesor SERGEJEV vyškolil už 37 kandidátov vied a dvoch
doktorov vied. V roku 1966 bol zvolený za člena koreš
pondenta Akadémie vied v ZSSR pre vedný odbor hyd
rogeológia.
Vedecká práca prof. SERGEJEVA bola zameraná
na niekoľko oblastí:
1 Vzájomné pôsobenie vody, iónov a častíc v sedimentárnych (najmä ílovitých) horninách ako základ v ý 
skumu ich inžiniersko-geologických vlastnosti. V t e j 
to oblasti publikoval štyridsaťštyri prác.
2. Otázky vývoja súčasného stavu a ďalšieho rozvoja
inžinierskej geológie, technickej meliorácie hornín
a náuky o základových pôdach. Z t e j t o oblasti publi
koval päťdesiatjeden prác.

V druhej polovici slávnostného zhromaždenia v aule
Univerzity Komenského bola slávnostná promócia čest
ných doktorov UK prof. Jevgenija Michajloviča SERGEJEVA a prof. dr. Eugeniusza RYBKU.
V kultúrnom programe vystúpil Slovenský komorný
orchester, laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda, pod
vedením zaslúžilého umelca Bohdana WARCHALA. Pred
niesol Concerto grosso, h-mol, dielo 6, číslo 12 Georga
Fridricha Händla.
Slávnostné zhromaždenie sa skončilo Internacionálou.

3. Zostavenie inžiniersko-geologických klasifikácií hor
nín (osem publikovaných prác).

• Hostia na slávnostnom zhromaždení

4. Regionálne inžiniersko-geologické výskumy v aridnej
zóne (Kara-kum) Západnej Sibiři a v údoliach riek
Amur a Jenisej, na základe ktorých bol rozpracovaný
celý rad vedeckých problémov reg'onálnej inžinier
s k e j geológie. V tomto smere publikoval dvadsaťštyri
prác.
Profesor SERGEJEV publikoval celkom vyše 140 v e
deckých štúdií, článkov, monografií, učebníc a učeb
ných textov. Mnohé z nich boli preložené do iných j a 
zykov a patria k základnému citovanému fondu vedeckej
disciplíny.
Profesor SERGEJEV publikoval celkom vyše 140 vě
dom odborov na moskovskej univerzite, v rokoch 1941
a 1945—1947 bol tajomníkom straníckej organizácie, bol
členom Krasnopresnenského okresného výboru KSSZ
mesta Moskvy, niekoľko funkčných období bol členom
výboru KSSZ Geolopickej fakulty Štátnej univerzity M
V. Lomonosova v Moskve. V súčasnom období j e členom
predsedníctva výboru KSSZ na moskovskej univerzite
a člen predsedníctva Leninského okresného výboru
KSSZ. Okrem uvedených funkcií prof SERGEJEV j e už
niekoľko rokov členom N a j v y š š e j atestačnej komisie
pre udeľovanie vedeckých hodnosti, predseda sekcie
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geologie a geofyziky Výboru pre udeľovanie Leninovej
a Štátnej ceny. Od roku 1966 j e predsedom vedeckej
rady Akadémie ZSSR pre inžiniersku geológiu a náuku
o základových pôdach. Za veľké zásluhy o vedu,
za obranu i rozvoj sovietskeho štátu bol prof. SERGEJEV vyznamenaný Leninovým radom, Radom Veľkej
vlasteneckej vojny, dvoma radmi Červenej zástavy, r a 
dom Červenej hviezdy a 9 medailami.
Profesor SERGEJEV a ním vedená vedecká škola sa
zaslúžili o rýchly rozvoj našej modernej inžinierskej
geológie. Sústavne j e j poskytovali účinnú pomoc výme
nou najnovších odborných publikácií a učebníc, počet
nými radami v osobnom styku, pri zostavovaní učeb
ných plánov a plánov vedeckej práce, ako a j priamym
školením mnohých našich stážistov a vedeckých ašpi
rantov.
Už vyše 15-ročný hlboký záujem, všestranne sa roz
víjajúca účinná pomoc našej vede sa však neobmedzila
len na úseku geológie. Profesor SERGEJEV, ako dlho
ročný čelný predstaviteľ n a j v ä č š e j sovietskej vysokej
školy, svetoznámej Štátnej univerzity M. V. Lomonosova, prispel významne k nadviazaniu družby s Univerzi
tou Komenského a má veľkú zásluhu na j e j prehlbovaní
a rozširovaní. Osobitnú pozornosť venuje hlavne tomu,
aby naša družobná spolupráca prinášala čoraz výraznej
šie výsledky vo vedeckej tvorbe, v širokej výmene
prednášateľov i vo výchove mladých špecialistov. V sú
časnosti na Univerzite Komenského pôsobia už desiat
k y vedeckých i pedagogických pracovníkov, ktorí sa po
važujú za žiakov Lomonosovovej univerzity a sú hrdí
na to, že s ňou udržujú úzke tvorivé kontakty. Nie v po
slednom rade Univerzita Komenského vysoko oceňuje a j
vzácnu podporu, ktorú j e j poskytuje profesor SERGE
JEV ako predstaviteľ j e d n e j z najvýznamnejších sveto
vých univerzít na medzinárodných vysokoškolských fó
rach, menovite v rámci Medzinárodnej únie univerzít.
Profesor dr. Eugeniusz RYB
KA (na obr.), sa narodil 6. má
j a 1898 v Radzimine. Študoval
na univerzite v Krakove, kde
bol roku 1926 promovaný
na doktora filozofie v špeciali
zácii astronómia. V roku 1932
sa
habilitoval
na
docenta
na Varšavskej univerzite. Po
čas štúdia pracoval ako vedec
ký výpočtár na Astronomic
kom ústave Jagellonskej uni
verzity v Krakove. Po ukonče
ní štúdia bol asistentom a
neskôr odborným asistentom
Astronomického ústavu Var
š a v s k e j univerzity.
Po habilitácii prešiel do Lvova, kde zastával funkciu
zástupcu profesora a neskôr mimoriadneho profesora
na univerzite Jana Kazimierza. Potom pracoval ako pro
fesor na Univerzite Ivana Franka vo Lvove. Obdobie
hitlerovskej okupácie prežil tiež vo Lvove. Po vojne bol
prof. RYBKA spočiatku riadnym profesorom Wroclaws k e j univerzity, pričom súčasne zastával a j funkciu ria
diteľa tamojšieho astronomického observatória. Neskôr
prešiel do Krakova, kde pôsobil ako riadny profesor Ja
gellonskej univerzity a riaditeľ univerzitného astrono
mického observatória. Od 1. októbra 1968 j e v dôchodku.

hviezd. Súčasne nadviazal spoluprácu s južnými obser
vatóriami ZSSR na Kryme a v Gruzínsku, kde pracoval
na fotoelektrickej hviezdnej fotometrii. V t e j t o spolu
práci pokračuje dodnes.
Ešte vo wroclawskom období prejavil vo vedeckej
činnosti hlboký záujem o históriu astronómie. Od roku
1955 j e predsedom sekcie pre históriu astronómie
pri výbore Poľskej akadémie vied pre históriu vedy a
techniky. Vo svojich prácach z histórie astronómie sa
sústredil najmä na témy súvisiace s Kopernikom a roz
vojom Koperníkovho učenia. Intenzívne sa tiež zaoberal
osobou Jána Keplera. Bol iniciátorom a redaktorom
dvojzväzkového diela „História Astronomii v Polsce".
Profesor RYBKA po veľa rokov zastával významné
funkcie v Medzinárodnej astronomickej únii: bol vice
prezidentom a neskôr predsedom Komisie Medzinárod
n e j astronomickej únie pre históriu astronómie. V ro
koch 1961—1970 bol členom organizačného komitétu
Komisie Medzinárodnej astronomickej únie pre hviezd
nu fotometriu. V roku 1970 Všezväzová astronomickogeodetická spoločnosť pri Akadémii vied ZSSR zvolila
prof. RYBKU za čestného člena. O rok neskôr hol zvole
ný za člena korešpondenta Medzinárodnej akadémie pre
históriu vedy so sídlom v Paríži Okrem toho Je členom
mnohých domácich a zahraničných vedeckých spoloč
ností, medzi nimi Royal Astronomical Society a Société
Astronamique de France. V Poľsku bolo prof. RYBKOV!
zverených veľa vedecko-organizačných funkcii. Bol po
stupne riaditeľom astronomických observatórií vo Lvo
ve, Wroclawi i Krakowe. dekanom Fakulty matematiky,
fyziky a chémie Wroclawskej univerzity, predsedom
Astronomického komitétu Poľskej akadémie vied a
predsedom komitétu Poľskej akadémie náuk pre Medzi
národnú astronomickú úniu Doteraz j e členom komité
tu PAN pre históriu vedy a techniky a členov medziná
rodného komitétu „Copernic". Zastával alebo zastáva
funkcie predsedu vedeckých rád: Spoločnosti víeobecn e j vedy. Sliezskeho planetária a Poľské| spoločnosti
astronómov amatérov. Je tiež predsedom Hlavného vý
boru Poľskej spoločnosti prírodovedcov MlkuláSa Kopernika Ako ocenenie mnohostranných zásluh prof
RYBKU boli mu prepožičané vysoké Štátne vyznamena
nia a vyznamenania vedeckých inštitúcii. Dosiaľ publi
koval 72 vedeckých prác z astronómie, z toho 12 prác
z problematiky hviezdnej fotometrie, 9 z fundamentál
ne premenných hviezd, jedna práca z polárnych žiar,
5 referatívnych prác, 1 práca z inej tematiky a 26 prác
z histórie astronómie.
Profesor RYBKA ako pedagóg j e autorom vysokoškol
skej učebnice ..Astronómia Ogólna", ktorá dosiahla už
štyri vydania. Okrem toho viackrát vyšli rôzne verzie
jeho učebnice astronómie pre stredné školy.
Univerzita Komenského i naši vedci oceňujú profeso
ra RYBKU ako jedného z vedúcich poľských astronó
mov, ktorý má dlhoročné pracovné styky s českoslo
venskými astronómami v stelárnej astronómii a v histó
rii astronómie, vysoko oceňujú jeho podporu, ktorú
poskytuje československým astronómom na medziná
rodných fórach.
Na návrh Slovenskej akadémie vied Univerzita Ko
menského udelila profesorovi RYBKOVI čestný doktorát.

Na začiatku s v o j e j vedeckej dráhy sa zaoberal najmá
výpočtami efermíd zákrytov hviezd Mesiacom a pozoro
vaním premenných hviezd. Publikoval tiež práce z fotovizuálnej fotometrie a súčasne venoval veľa úsilia orga
nizácii a budovaniu Astronomického observatória
vo Lvove vo funkcii riaditeľa.
V povojnových rokoch vo Wroclawi sa venoval budo
vaniu observatória, kde začal pracovať na fotoelektric
k e j fotometrii hviezd. Súčasne nadviazal tematickú spo
luprácu so sovietskymi astronómami v oblasti meridiánovej astronómie. Hlavným vedecko-organizačným
dielom profesora RYBKU bolo založenie nového astro
nomického observatória na Fort Skala v roku 1964; táto
udalosť bola spojená so 600. výročím založenia Jagel
lonskej univerzity. V novom observatóriu prof. RYBKA
organizoval fotometrický a spektrometrický výskum
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Promócia čestných doktorov

Pätnásť rokov plodnej spolupráce
(Dokončenie z č. 9)
Mládežnícke organizácie spolupracovali od samého za
čiatku, veď už v lete 1958 s a uskutočnila brigáda našicn
študentov v NDR, pričom posledný týždeň strávili j e j
účastnici v rekreačnom prostredí ostrova Rügen. Po
dobne a j príslušníci FDJ navštevovali Univerzitu Komen
ského a okrem stretnutí pracovného charakteru mali
možnosť spoznať krásy slovenských hör a kultúrnych
pamiatok. Isté ochabnutie v spolupráci znamenalo ob
dobie krízových rokov 1968—1У69, keď s a rozpadla je d
notná mládežnícka organizácia v ČSSR, avšak čoskoro
s a situácia normalizovala a vzájomné kontakty s a plne
obnovili. Výrazom spolupráce študentov, i keď nepre
bieha na poli miadeznickeno hnutia, ale po oľiciainej
stránke vedenia univerzity, resp. takúlt, j e vzájomná
výmena športovcov, študentov FTVŠ, ktorí s a zúčast
ňovali napr. jachtárskych kurzov na Baltickom mori a
zas nemeckí študenti sa zúčastňovali sústredení lyžia
rov v Nízkych Tatrách. Tak isto veľký význam pre vzá
jomné spoznávanie má štúdium našich germanistov na
univerzite v Halle a na druhej strane účasť nemeckýcn
študentov na letnej škole slovenského jazyka — Studia
academica slovacaj,SAS).
Nemožno obísť ani spoluprácu straníckych organizácií,
ktorá od počiatku tvorila významnú súčasť nápine našej
družby s Halle, a j keď nebola oťiciálne v zmluve o druž
be zvlášť špecifikovaná. Je samozrejmé, že pri rokova
niach o uzavretí družby i potom pri j e j konkrétnej reali
zácii s a významnou mierou podieľalo stranícke vedenie
na UK i jednotlivé organizácie na lakultách a zložkách
UK, ktoré dávali základnú ideovopolitickú orientáciu
všetkým akciam. Ako to zdôraznil doc. dr. BUNTIG,
ktorý za univerzitu v Halle hodnotil výsledky pätnásť
ročnej družby, rektori oboch univerzít i akademickí
funkcionári rokovali a jednali zároveň v intenciách stra 
ny ako členovia a funkcionári straníckeho vedenia oboch
univerzít, a preto treba zvlášť hodnotiť význam a účasť
straníckych vedení na tomto vzájomnom akte spolu
práce, ktorý mal i má veľký politický dosah, a to nielen
v rámci oboch univerzít, ale i na poli medzinárodnom.
Prichodí nám spolu so súdruhmi z Halle zhodne konšta
tovať, že družba našich univerzít od počiatku patrila
medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie družby, ktoré
sme uzavreli s inými vysokými školami. Okrem toho
fakt, že bola prvou družbou tohto druhu, spôsobil, že
s a stala vzorom, ukážkou pri uzatváraní podobných družieb s inými vysokými školami. Univerzita Komenského
ako celok i jednotliví j e j príslušníci, učitelia, pracovníci
i študenti boli a sú hrdí na túto našu družbu s bratskou
univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu a mô
žeme bez nadsádzky konštatovať, že po celý čas trvania
t e j t o družby Univerzita Komenského sa snažila zo v š e t 
kých síl naplniť obsah družby konkrétnymi činmi. Ani
v roku 1968, keď naša spoločnosť bola otrasená krízo
vými javmi v najrozličnejších oblastiach nášho života,
zo strany Univerzity Komenského a väčšiny j e j prísluš
níkov nedošlo k rušivým javom v stykoch s bratskou
univerzitou v Halle. Veď v marci 1968 s a uskutočnil
veľmi úspešný a podnetný zájazd hospodárskosprávnych
pracovníkov Rektorátu UK do Halle, v lete toho istého
roku, keď vrcholila hystéria v našich masovokomunikač
ných prostriedkoch, podnikový výbor ROH organizoval
pioniersky tábor detí pracovníkov družobnej univerzity
z Halle na Oravskej priehrade.
Ešte v roku 1968 navštívila Univerzitu Komenského
delegáalS vedenia hallskej univerzity, aby dohodla plán
ďalšej spolupráce na dva roky. Vedenie Univerzity Ko
menského sa pozitívne stavalo k týmto návrhom a samo
vyšlo s iniciatívou pri rozvinutí a rozšírení družobných
stykov s univerzitou v Halle. Treba tiež konštatovať, že
práve v krízovom roku 1968 prebiehala oslava 10-ročného
výročia družby, pri k t o r e j naša univerzita dokumento
vala s v o j bratský a pozitívny vzťah k univerzite v Halle.
Po roku 1970 a najmä v posledných rokoch s a zvlášť
rozšírila naša družba s univerzitou v Halle, keď sa pri
realizácii vzájomných stykov vychádza z dlhodobej kon
cepcie plánovania a odstránenia živelnosti vo vzájom
ných kontaktoch. Ako bolo konštatované i na porade
rektorov vysokých škôl ČSSR a NDR v jeseni 1972, efek
tívne sú styky dlhodobého charakteru, pri ktorých sa vy

chádza z potrieb národného hospodárstva a záujmov
príslušných vedných disciplín. Pritom treba s a oriento
vať na tie odbory, kde zo spolupráce plynie najväčší ve
decký a kultúrno-politický efekt. Všetky doterajšie účin
né formy spolupráce treba ďalej rozvíjať a prehlbovať,
či j e to už na poli vedeckého výskumu alebo v oblasti
pedagogickej a politickovýchovnej práce. Len takouto
cestou naša spolupráca bude prinášať ešte lepšie a t r v a 
lejšie výsledky.
-jub* * *

Pri príležitosti „15 rokov priateľskej zmluvy Halle—
Bratislava" dostali sme dva články doc. dr. R. BÜNTIGA
o vývoji družby univerzít Bratislava—Halle, ktoré uve
rejnil časopis „Universitäts Zeitung". V týchto rozsiah
lych príspevkoch autor popisuje ponľad našich priateľov
na v ý v o j n a š e j družby od j e j vzniku až do dnešných dní.
Kedže materiál v celom rozsahu nemôžeme uverejniť,
publikujeme iba podstatné časti.

A k o sa začalo naše priateľstvo
Pred 15 rokmi vznikli medzi Univerzitou Martina Lu
thera v Halle-Wittenbergu a Univerzitou Komenského
v Bratislave vztahy priateľstva a spolupráce na zmluv
nom základe. Bilancia vývoja nášho priateľstva j e veľmi
pozitívna. Je dobré vedieť, že na oboch stranách boli
mnohí príslušníci našich univerzít, počnúc od vysoko
školských učiteľov, zamestnancov, študentov i asisten
tov, ktorí prispeli svojou prácou k tomuto cieľu, pričom
každým školským rokom pribúdali noví aktívni spolu
pracovníci. Treba vyzdvihnúť, že rozvoj kontaktov a pria
m e j vedeckej spolupráce na všetkých rovinách, tak zo
strany vedenia univerzít, ako a j zo strany jednotlivých
odborov, bol spojený so snahou zefektívniť spoluprácu.
Toto poskytuje záruku, že i v budúcnosti budeme spo
ločne pokračovať na ceste, ktorú ukázali marxistickoleninské strany našich bratských krajín. V komuniké
o oficiálnej priateľskej návšteve straníckej a vládnej
delegácie ČSSR v septembri 1972 v NDR sa zhodne kon
štatovalo, že „spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, vzde
lania, treba ďalej cieľavedome prehlbovať. Všestranná
výstavba spolupráce prehĺbi priateľstvo národov NDR
a ČSSR a tým prispeje k zblíženiu národov socialistickej
sústavy".

Bratské strany dali orientáciu
Dvadsiaty zjazd KSSZ v roku 1956 poskytol základ
pre rozpracovanie generálnej línie stratégie a taktiky
komunistického robotníckeho hnutia, ktorý bol potom
rozpracovaný na moskovskej porade komunistických a
robotníckych strán socialistických k r a j í n v novembri
1957. Najdôležitejšiu úlohu videli komunistické strany
socialistických krajín v posilnení socialistického sveto
vého systému, v podporovaní všetkých foriem oslobodzo
vacieho hnutia proti imperializmu a v tom, aby s a za
hranilo novej svetovej vojne.
Na 3. konierencii SED v marci 1956 sa okrem iného
rokovalo o vzťahu k ZSSR a k ďalším socialistickým štá
tom. Pritom konštatovali, že v priebehu prvého pátročného plánu sa upevnili vzťahy a spolupráca so socialis
tickými krajinami na poli hospodárstva, techniky, vedy
a kultúry. Univerzity a vysoké školy mali sa stať socia
listickými centrami vzdelávania. Pritom s a prikladal n a j väčší význam vytvoreniu socialistického vedomia v uči
teľských zboroch, medzi asistentmi a študentmi.
Vzťahy medzi bratskými socialistickými štátmi sa stále
upevňovali počnúc vznikom Rady vzájomnej hospodár
s k e j pomoci v roku 1949 a vznikom Varšavskej dohody
v roku 1955. Nový typ vzťahov medzi socialistickými
štátmi j e na úplnej rovnoprávnosti, bratstve, priateľ
s k e j spolupráci a vzájomnej pomoci.
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Niekoľkostoročné progresívne tradície
Kontakty univerzít Halle a Bratislava boli postavené
na pokrokových tradíciách medzi nemeckým a sloven
ským národom v uplynulých storočiach, zvlášť na vzťa
hoch medzi našimi univerzitami v 18. a 19. storočí. Ich
pokračovanie sa uskutočňuje na principiálne nových zá
kladoch socialistického spoločenského poriadku zbave
ného od akéhokoľvek nacionalizmu pri vzájomnom r e š 
pektovaní duchovných a kultúrnych snažení národov. Na
takomto základe sa realizovali prvé kontakty oboch ná
rodov po porážke reakcie v ČSSR v roku 1948 a po vzniku
NDR v roku 1949. Tieto boli však sporadické a náhodilé,
z prípadu na prípad. Návšteva štátneho sekretára pre
vysoké a odborné školstvo v NDR dr. GIRMUSA na Uni
verzite Komenského v m áji 1957 dala podnet pre prí
pravu konkrétnej spolupráce medzi univerzitami Brati
slava—Halle.
K príprave zmluvy a k objasneniu konkrétnych návr
hov pre spoluprácu slúžila návšteva delegácie hallskej
univerzity 17. a 18. decembra 1957 v Bratislave. Hostia
z Halle vedení prof. dr. JAHNOM boli veľmi priateľsky
a srdečne prijatí. Vzájomné porozumenie pre problémy
partnera a obojstranná ochota k spolupráci charakte
rizovali prvé stretnutia. Neskôr rozhodla Vedecká rada
UK na svojom zasadaní 20. decembra 1957 prijať pozva
nie na prvý týždeň družby do Halle, ktorý sa mal konať
v dňoch 24. až 30. marca 1958. Okrem toho bol odsúhla
sený návrh zmluvy o spolupráci. Akademický senát Uni
verzity Martina Luthera odsúhlasil predložený návrh 15.
februára 1958. Profesor JAHN mohol pri t e j t o príleži
tostí konštatovať, že „v decembri minulého roku (1957)
rokovania dospeli do takého štádia, že pri osobnom
kontakte mohli byť obojstranné návrhy parafované".
O týchto rokovaniach uverejnila komuniké celoštátna
československá tlač v plnom znení.

Nemecko-slovenské vysokoškolské t ý ž d n e
Návrh obojstranne uskutočňovať vysokoškolské týždne
vznikol na lekárskej fakulte univerzity v Halle a bol
v Bratislave mimoriadne pozitívne prijatý. Zmluva mala
byť podpísaná na slávnostnom zhromaždení v rámci pr
vého týždňa družby. Obaja partneri pristupovali k j e j
realizovaniu s najväčšou zodpovednosťou. Na oboch uni
verzitách bol to prvý zmluvne fixovaný vzťah k inej
družobnej univerzite. Obe univerzity mohli neskôr pri
rozvíjaní svojich medzinárodných kontaktov využiť tieto
skúsenosti, ktoré mohli aplikovať vo vzťahu k iným
partnerom.

Pod v e d e n í m straníckej organizácie
Prvé rozhovory viedli vedúci funkcionári oboch uni
verzít. V tejto súvislosti treba povedať, že vedenia s t r a 
níckych organizácií oboch univerzít boli politicky plne
zodpovedné za tieto akcie. Rektori rokovali ako členo
via straníckych vedení a a j ostatní funkcionári štátnej
správy konali pod vedením strany robotníckej triedy.
Táto skutočnosť j e veľmi dôležitým aspektom pre novú
kvalitu medzinárodných vzťahov medzi inštitúciami so
cialistických krajín. V centre priateľských vzťahov mala
byť výmena skúseností a všetky s tým súvisiace otázky
spojené s opatreniami na praktickú vzájomnú podporu.
Ďalej problémy vedenia v y s o k e j školy a organizácia vedy,
informácie o zamýšľaných zmenách na vysokom škol

stve, výmena vedeckých pracovníkov, spoločné výskurrtné úlohy, výmena publikácií a veľa ďalších vecí. Pria
teľská zmluva medzi Univerzitou Komenského a Univer
zitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu mala byt
základňou pre spoluprácu, ktorá obsahuje podstatné
stránky vývoja socialistických univerzít.

Roku 1958 sa začala nová kapitola v dejinách
našich univerzít
Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi univerzitami
Halle a Bratislava bola na slávnostnom zasadaní dňa 24.
marca 1958 v Halle podpísaná vtedajšími rektormi prof,
dr. Leom STERNOM a prof. dr. Júliusom ŠEFRÄNKOM.
Tvorila východisko a základ pre rozvoj priateľských
vzťahov medzi našimi univerzitami. Základ preto, lebo
obsah a politické zameranie zmluvy boli ďalekosiahle
koncipované, tiež rozličné formy vedeckej spolupráce
majú až doteraz platnosť a vo viacerých oblastiach sú
schopné ďalšieho vývoja.
V krátkom úvode zmluvy j e formulovaný politický cieľ
družby so slovami: „Priateľskú zmluvu podmieňuje spo
ločný b o j našich národov za mier a socializmus pod
vedením Sovietskeho zväzu. Na historické tradície hu
manizmu a priateľstva národov nadviazali zmluvné s t r a 
ny, keď dohodli základ pre úplne nové a dosiaľ nebývalé
vzťahy priateľskej spolupráce. Pritom všeobecné styky
univerzít boli chápané ako súčasť vzťahov medzi našimi
národmi. To j e ich spoločný vklad, ich príspevok k upev
neniu priateľstva našich národov." Univerzity to vyhlásili
v úvode zmluvy slovami: „Aby sme nadviazali na tradície
vzťahov medzi českou a slovenskou kultúrou a univerzi
tami v Halle a Wittenbergu a upevnili existujúce úzke
priateľstvo medzi nemeckým a československým ľudom,
uzavierajú Univerzita Martina I.uthera v Halle-Wittenbergu a Univerzita Komenského v Bratislave túto pria
teľskú zmluvu."

Úlohy a f o r m y spolupráce
Jednotlivé články zmluvy detailne vypočítavajú úlohy
a formy spolupráce. Pravda, už pri j e j formulácii sa po
čítalo s ďalším vývojom, ktorý mohol priniesť a priniesol
i zmeny vo formách spolupráce. Je zaujímavé, že a j zo
strany Univerzity Komenského dohoda a vzťahy k uni
verzite v Halle až podnes sú na prvom mieste v porov
naní s ostatnými družobnými vzťahmi. Rektor hallskej
univerzity hodnotil výsledky spolupráce medzi vysokými
školami v rámci priateľských zmlúv vo svojom referáte
na porade rektorov ČSSR a NDR dňa 14. novembra 1972
v Prahe slovami: „Priateľské zmluvy sa ukázali ako s t a 
bilné a efektívne, obohatili spoločensko-politický a ve
decký život spriatelených vysokých škôl, umožnili vznik
núť politickým, vedeckým a priateľským kontaktom."

Prvý spoločný vysokoškolský t ý ž d e ň v Halle
Spolupráca sa uskutočnila ponajprv vo forme spoloč
ných vysokoškolských týždňov počínajúc rokom 1958
v Halle a neskôr striedavo každý rok v Bratislave a
v Halle. Vysokoškolské týždne prispeli k spoznaniu v e 
deckého a pedagogického potenciálu bratských univerzít
a popularizovali priateľstvo našich národov na univer
zitách v Halle a Bratislave. Podľa zmluvy v každom v y 
sokoškolskom týždni malo byť spoločné vedecké zasa
danie. Na fakultách sa konali prednášky hostí a pri tejto
príležitosti sa vymieňali skúsenosti. Ďalšie vzájomné po
zvania na vedecké konferencie a zasadania, ako a j infor
mácie o takýchto podujatiach celoštátneho charakteru,
výmena učiteľských síl na semester, alebo študijný rok,
sprostredkovania skúseností o dizertačných a habilitač
ných prácach, boli zaujímavými pre jednotlivé odbory.

Politická zodpovednosť oboch mládežníckych
organizácií

Slávnostné privítanie
v Bratislave.
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delegácie

UML

na

stanici

Základ spolupráce masových organizácií bol tiež do
hodnutý v priateľskej zmluve. Už v septembrovom čísle
Našej univerzity z roku 1958 sú články venované letnej
aktivite slovenských študentov v NDR. Píše sa v nich
nadšene o spoločnej práci na študentských brigádach,
o návšteve „Deutsche Bücherei" v Lipsku, koncentrač-

hého tábora v Buchenwalde pri Weimare, galérie obrazov
v Drážďanoch a o pobyte na ostrove Rügen (Rujana).
Podobne spomína i univerzitný časopis v Halle na pobyt
haitských študentov na Slovensku, vo Vysokých Tatrách.
V zmluve boli okrem pracovných brigád študentov
spomínané rekreačné cesty, športové stretnutia, ako a j
výmena kultúrnych súborov. Tieto a iné formy spolu
práce mládežníckych organizácií patria dnes k životu
študentov oboch univerzít a nemožno ich odmyslieť
z praxe ich vzťahov. Problémy vznikli po známych uda
lostiach roku 1968, keď s a mládežnícka organizácia
v ČSSR musela nanovo konštituovať. Mládežnícke orga
nizácie proklamovali v zmluve o družbe ich vysokú poli
tickú zodpovednosť a zaväzovali sa aktívne zúčastniť na
medzinárodnom boji mládeže. V 5. časti zmluvy vychá
dzali z toho, že mládežnícke organizácie zmluvných
partnerov sú členmi medzinárodného zväzu študentov
a spoločne vyhlásili, že budú ako socialistické mládež
nícke organizácie spoločne podporovať všetky akcie Me
dzinárodného zväzu študentstva v rámci uznesení svojich
ústredných vedení.
Spolupráca mládežníckych organizácií má význam nie
len v konkrétnych kontaktoch dneška. Treba vychádzať
z toho, že zo študentov vyrastú odborníci, ktorí s a do
stanú do zodpovedných funkcií, budú koordinovať poli
tiku, hospodárstvo, vedu a techniku našich oboch štátov
a realizovať socialistickú integráciu v praxi. Preto ich
práca na tomto poli má veľký význam pre budúcnosť.
Z toho vzniknú nové kritériá pre budúcu spoluprácu
nielen pre mládežnícke organizácie, ale prirodzene i pre
vysokoškolských učiteľov, ktorí takýchto socialistických
odborníkov majú vychovávať, aby boli schopní nazna
čené procesy realizovať. Toto platí a j na vedenia našich
univerzít, ktoré majú usmerňovať ďalší v ý v o j priateľ
ských vzťahov z tohto zorného uhla. Prof. dr. POPPE
povedal k tomuto na spomínanej konferencii rektorov
v Prahe: „Od roku 1970 došlo k mnohostranným stret
nutiam rektorov, prorektorov a ďalších funkcionárov v y 
sokých škôl. Porady slúžili nielen ku kontrole pracov
ných plánov a rozpracovania budúcich úloh, umožnili a j
aktuálnu vzájomnú informáciu o vývoji vysokých škôl
a výmenu skúseností v konkrétnych otázkach ich politicko-ideologického a štátneho vedenia."

Úzke kontakty m e d z i odborárskymi
organizáciami
A j odborárske organizácie mali s v o j významný podiel
na spolupráci oboch univerzít. Ich činnosť, ktorá viacmenej stála v centre pozornosti univerzitnej verejnosti,
predstavuje veľmi účinný potenciál v spolupráci. Ich
aktivita spočíva v najrozličnejších oblastiach života uni
verzity. Napríklad sa organizovali spoločné prázdninové
akcie detí a výmena rekreantov. Mnohostranné priateľ
ské vzťahy širokých kruhov pracovníkov a zamestnan
cov našich univerzít patria k zásluhám odborárskej prá
ce. Práve tak ako výmena skúseností, pri takých
v zmluve menovaných témach, ako ideologicko-politické
vzdelávanie svojich členov, spolupôsobenie odborov na
výskume a výučbe, spoločenská zodpovednosť vedeckých

Zo slávnostného zasadania v aule UK roku 1959

pracovníkov, až po problémy dejín robotníckeho odbo
rového hnutia.
Odborárske organizácie sa prihlasujú k princípom pro
letárskeho internacionalizmu, k solidarite s bojom ro
botníckej triedy v kapitalistických štátoch a s národmi
bojujúcimi o s v o j e oslobodenie vo svete. „Obe organi
zácie sa zaväzujú," ako sa píše v zmluve, „na svojich
pracoviskách uskutočňovať akcie medzinárodnej solida
rity, ku ktorým vyzve SOF." Zmluva otvorila novú pe
riódu poznávania a porozumenia pre problémy partnera
a fixovala pri zohľadnení daných možností konkrétne
opatrenia pre rozličné odbory činnosti. Zmluva vytvo
rila predpoklady pre stálu výmenu skúseností pri usku
točňovaní vysokoškolskej politiky marxisticko-leninských strán našich krajín, o informáciách, o obsahu a
organizácii vedeckého bádania, ako a j výchovy a vzde
lávania študentov. Podporila vznik početných priateľ
ských osobných kontaktov medzi vysokoškolskými uči
teľmi a študentmi, pracovníkmi a zamestnancami našich
univerzít. V tomto smere znamenala rozhodne pozitívny
prínos. Všetko toto sa mohlo úspešne rozvíjať, pretože
víťazná robotnícka trieda vedená marxisticko-leninskými stranami, realizovala novú formu socialistických
vzťahov medzi našimi štátmi.
<-%
í . '"/m

• Kladenie venca k pomníku Ľudovíta Štúra v Modre
delegáciou UML roku 1959 na čele prof. G. Bondim
Preložil a upravil: J. Bartl

Pri príležitosti 15. výročia trvania zmluvy o družobnej
spolupráci medzi Univerzitou Martina Luthera v HalleWittenbergu a Univerzitou Komenského v Bratislave
usporiadala naša družobná univerzita v dňoch 15.—17.
mája 1973 oslavy spojené s vedeckými zasadnutiami. Na
týchto podujatiach sa zúčastnilo 39 predstaviteľov Uni
verzity Komenského na čele s j e j rektorom prof. MUDr.
Emilom HURAJOM, DrSc.
Na slávnostnom zhromaždení Univerzita Martina Luthe
ra udelila čestný doktorát rektorovi UK prof. MUDr.
Emilovi HURAJOVI, DrSc. Rektor UML prof. dr. sc. POP
PE vyznamenal tiež niekoľko predstaviteľov UK za zá
sluhy pri založení a ďalšom rozvíjaní družby pamätnými
medailami hallskej univerzity.
Zlaté medaily dostali: prof. PhDr. Vojtech FILKORN,
DrSc., prof. JUDr. Ladislav SCHUBERT, DrSc. a prof. dr.
h. c. Július ŠEFRÄNEK (in memoriam);
Strieborné medaily dostali: prof. PhDr. Ján KVASNIČKA, CSc., doc. JUDr. Rudolf TRELLA, CSc., JUDr. Ján
BÚRAJ, prof. RNDr. PhMr. Milan MANDÁK, CSc., prof.
PhDr. Pavel ONDRUS, DrSc., prof. PhDr. Ondrej BALÄŽ,
CSc.;
Bronzové medaily dostali: prof. JUDr. Stanislav MA
TOUŠEK, CSc., a Lívia ŠILHÄNKOVÁ.
Rektor UK prof. MUDr. Emil HURAJ, DrSc., odovzdal
pamätné medaily UK zástupcom UML v Halle:
Zlaté medaily prevzali: prof. dr. sc. Eberhard POPPE,
doc. dr. Helga HEERDEGEN, doc. dr. Rudi BÜNTIG,
prof. Karlheinz RENKER;
Strieborné medaily prevzali: prof. dr. Franz HOFMAN N.
Günter MAINZER, prof. dr. Wolfram KAISER, prof. dr.
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Rudi HIEBLINGER, prof. dr. Willi BÜCHNER-UHDER,
prof. dr. Dieter BERGNER, prof. dr. Hans-Georg WER
NER, prof. d r . Ernst LUTHER, prof. dr. Helmut HARKE,
doc. dr. Janis SCHMELZER;
Bronzové medaily prevzali: prof. dr. Klaus WIENER
a doc. dr. Erich EMMERLING.
Slávnostné zhromaždenie si minútou ticha uctilo pa
miatku zosnulého bývalého rektora UK prof. dr. h. c. Jú
liusa ŠEFRÁNKA, ktorý pred 15 rokmi podpísal, zmluvu
o družobnej spolupráci.
V kultúrnej časti programu vystúpil Spevácky zbor
UML v Halle (Reichard-Chor) so svojím programom a
niekoľkými slovenskými ľudovými piesňami.
Dňa 16. mája 1973 sa konalo plenárne zasadnutie na
tému „Všestranný vývoj osobnosti ako úloha socialistickej
výchovy učiteľov". Odzneli štyri referáty, z hallskej uni
verzity vystúpili prof. dr. Franz HOFMANN a doc. dr.
Klaus BEYER; za UK vystúpili prof. PhDr. Jozef MÄTEJ,
GSc., prednáškou na tému „Problémy vzdelávania učiteľov
v ČSSR" a doc. MUDr. PhDr. Juraj CÍGER, CSc., prednáš
kou „O metodologických
problémoch komunistickej
vý
chovy študentov na Univerzite Komenského".
V kultúrnej časti programu vystúpili v aule hallskej
univerzity domáci „Reichard-Chor" a súbor piesní a
tancov Fakulty telesnej výchovy a športu UK „GYMNIK".
Dňa 17. mája 1973 boli rokovania v pracovných skupi
nách podľa vedných odborov:
— v Sekcii marxizmu-leninizmu na tému „Význam štú
dia marxisticko-leninského
spoločného základu pre vývoj
osobnosti pedagóga",
— v Sekcii polytechniky na tému „Technicko-ekono
mická a polytechnická orientácia ako prvok vzdelávania
učiteľov",
— v Sekcii germanistiky na tému .Jíultúrno-umelecké
vzdelávanie a výchova ako súčasť socialistickí ho vzdelá
vania učiteľov germanistiky",
— v Sekcii telovýchovnej na tému „Branná výchova ako
princíp vývoja socialistickej osobnosti a predmet vzdelá
vania učiteľov telesnej výchovy",
— v Sekcii filozofickej na tému „Vývoj osobnosti štu
dentov v súvislosti s vývojom socialistických študentských
kolektívov",
„Príprava študentov učiteľského smeru na
nastávajúce úlohy v kolektívnej výchove". V každej sekcii
aktívne reprezentovali UK 1 - 2 zástupcovia príslušného
vedného odboru prednesením odborných prednášok.
Dňa 19. mája 1973 boli sympóziá a kolokviá v biologic
kej, farmaceutickej, geografickej, matematickej, právnic
k e j a lekárskej sekcii hallskej univerzity.
Referáty a prednášky, ktoré odzneli na oslavách 15. v ý 
ročia o družobnej spolupráci, budú vydané vo zvláštnej
publikácii Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.
Lívia šilhánková
*

*

*

Pri príležitosti 15. výročia
podpísania družobnej zmluvy
medzi Univerzitou Komen
ského a Univerzitou Martina
Luthera v Halle (NDR) usku
točnili sa vedecké a oslavné
podujatia na pôde hallskej
univerzity, ktorá udelila čest
ný doktorát — dr. h. c. —
rektorovi UK prof. MUDr.
Emilovi HURAJOVI, DrSc.,
(na obr.).
Profesor HURAJ j e vedúcim Katedry rekonštrukčnej
chirurgie na Lekárskej fakulte UK. Stredoškolské štúdium
ukončil na gymnáziu vo Zvolene, vysokoškolské štúdiá na
bratislavskej univerzite. Od roku 1950 pracuje na Orto
pedickej klinike LF UK. V roku 1960 obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu na tému „Podiel vaskularizácie na kost
n e j regenerácii", o rok neskôr sa habilitoval na docenta
prácou „Ovplyvňovanie hojenia zlomenín predkolenia".
Doktorskú dizertačnú prácu „Postnatálny vývoj bedro
vého klbu u dojčiat so zreteľom na regresívne zmeny
u dospelých" obhájil roku 1969, v tom istom roku bol
menovaný za riadneho profesora ortopédie.
Profesor MUDr. Emil HURAJ, DrSc., j e členom viace
rých slovenských i celoštátnych odborných a vedeckých
komisií. Je členom Prezídia Slovenskej komisie pre ve
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decké hodnosti, celoštátnej komisie pre obhajoby doktor
ských dizertačných prác z odboru chirurgie, členom ko
misie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác, ko
misie pre vedu Výboru pre štátne ceny Klementa Gott
walda, Slovenského výboru pre vysoké školy. Od roku
1972 j e hlavným odborníkom ortopédie pre SSR, ďalej
súdnym znalcom z odboru ortopédie, j e predsedom Slo
venskej ortopedickej spoločnosti, podpredsedom Federál
neho výboru Čs. ortopedickej spoločnosti, člen redakčnej
rady Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca, člen Societé Internationale de Chirurgie Orthopedique et Traumatológie, členom vedeckej rady Mi
nisterstva zdravotníctva SSR.
Profesor HURAJ sa zúčastnil na viacerých študijných
pobytoch v Nemecku, Bulharsku, Poľsku, ZSSR, ako a j na
zahraničných vedeckých zjazdoch a vedeckých poduja
tiach (NDR, Anglicko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko,
Poľsko). Je školiteľom vedeckých ašpirantov, oponentom
dizertačných prác (kandidátskych a doktorských), j e ško
liteľom odborníkov I. a II. stupňa z ortopédie pre rezort
Ministerstva zdravotníctva.
Vedecká, odborná, prednášková a publikačná činnosť
ukazuje, že profesor HURAJ vo svojom odbornom záuj
me obsiahol všetky smery ortopédie i traumatológie chrb
tice a končatín. Najväčšia časť jeho prác j e však zame
raná na štúdium reaktibility a regenerácie kostného tka
niva po traume a hodnotenie minerálnych soli z rtg
snímky denzitometriou. Doteraz publikoval i so spoluau
tormi v domácich i zahraničných časopisoch takmer 80
prác, z čoho j e väčšina vedecko-odbomých. Na domácich
a zahraničných vedeckých fórach odpřednášel sto pred
nášok. Okrem toho uverejnil vyše 20 recenzii zahranič
ných monografii. Do tlače pripravil ďalšie práce. Profesor
HURAJ publikoval dve samostatné monografie, jednej
j e spoluautorom. V dvojzväzkovej „Traumatológii" Je zostavovateľom spolu s dr. HUDECOM a dr. STEINEROM.
Za túto monografiu a za časť spracovanú v nej. dostal
„Kostlivého cenu" za rok 1971. Je koordinátorom vediť
kovýskumnej úlohy rezortného zdravotníckeho výskumu
V-6-1. Je riešiteľom so spolupracovníkmi troch výskum
ných úloh.
Za doterajšiu vedeckú, výskumnú, pedagogickú, publi
kačnú a organizátorskú prácu dostal viacero vyznamenaní,
medzi ktorými sú Stá':>e vyznamenat •••, л ко a j za'-ir.v
pocty a uznania.
K 15. VÝROČIU PRIATEĽSKEJ ZMLUVY
Podpísanie priateľskej zmluvy o spolupráci medzi
Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu ч
Univerzitou Komenského v Bratislave bolo významným
krokom pre ďalšie rozvíjanie bilaterálnych stykov, uži
točnosť ktorých v nasledujúcich rokoch dokumentuje
plodná spolupráca v rôznych oblastiach politickej, spo
ločenskej a vedeckovýskumnej práci. Odvtedy sa usku
točnilo veľa spoločných akcií a vyvinuli sa nové e f e k 
tívne formy spolupráce na podklade vzájomnosti:
— účasť na spoločných vedeckých konferenciách a uni
verzitných slávnostiach,
— spolupráca pri vypracovaní výskumných a študijných
programov, ako a j publikačnej činnosti,
— rozšírenie športových stykov a účasť na lyžiarskych,
resp. jachtárskych sústredeniach.
Nemenej významné sú osobné kontakty študentov, uči
teľov a vedcov oboch univerzít. Často sú spoločné dovo
lenky u nás vo Vysokých Tatrách a zase v NDR pri Bal
tickom mori.
V rámci hlavnej dohody na úrovni fakúlt, resp. sekcii,
bolo vytvorených rad dohôd. Významná j e spolupráca
Katedry germanistiky a nordistiky Filozofickej fakulty
UK so Sekciou germanistiky a vedy o umení Univerzity
M. Luthera. Na j e j základe od roku 1970 odchádzajú
pravidelne každý rok do Halle poslucháči germanistiky
na jednosemestrálny študijný pobyt, aby sa najvernej
šie oboznámili s históriou a súčasnosťou krajiny, k t o r e j
jazyk a kultúru študujú a aby sa zdokonalili vo fonetike
a konverzácii. Pravidelne dochádza a j k výmene lekto
rov a prednášateľov. V súčasnosti j e v Halle (asi 20 štu
dentov a jeden lektor z Bratislavy; na Katedre gymnas
tiky FF UK vyučujú nemecký jazyk traja lektori
z Halle.
Príkladná spolupráca j e a j medzi Sekciou športovej
vedy Univerzity M. Luthera a Fakultou telesnej výcho

v y a športu UK. Často j e vzájomná konfrontácia nových
poznatkov a skúsenosti vo výchove učiteľov telesnej
výchovy a vo vedeckom výskume.
A j fakultná organizácia SZM pri FTVŠ UK vyvíja veľ
k ú iniciatívu pri nadväzovaní kontaktov s mládežníckou
organizáciou pri sekcii športovej vedy. V rámci týždňa
priateľstva zavítala do Halle trojčlenná delegácia f a 
kultného výboru SZM (škoda, že na oslavách v Halle sa
nezúčastnil ani jeden zástupca /.a celoškolský výbor
SZM) na čele s predsedom F. CHMELÄROM, ktorá roko
vala so zástupcami vedenia Slobodnej nemeckej mláde
že pri Sekcii športovej vedy Univerzity M. Luthera
o nových formách spolupráce medzi oboma mládežníc
kymi organizáciami. Výsledkom bol konkrétny program
spoločných študentských akcií. Poslucháči z Halle v y 
slovili úprimný záujem o nadviazanie osobných kontak
tov medzi jednotlivými seminárnymi skupinami.
Zárukou ďalšieho úspešného rozvíjania obojstranných
priateľských stykov j e doc. dr. SCHMELZER, ktorý j e
na čele Oddelenia pre medzinárodné styky Univerzity
M. Luthera, má vrelý vzťah k našej krajine a nášmu
ľudu a úprimne s a priznal, že miluje Bratislavu a Vyso
ké Tatry, ktoré často navštevuje, a nadovšetko náš fol
klór, ktorého j e ctiteľom.
Oslavy v Halle/S prehĺbili úprimné 15-ročné pria
teľstvo medzi oboma univerzitami a potvrdili užitočnosť
vzájomnej spolupráce vo všetkých sférach politickospoločenskej, vedeckovýskumnej a študentskej činnosti.
Ondrej Dudáš

G y m n i k úspešne
reprezentoval UK v Halle

V rámci týždňa priateľstva v Halle/S veľmi úspešne
reprezentoval Univerzitu Komenského folklórny súbor
GYMNIK pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK.
Vysokonáročným tanečným a hudobným umením pri
činil sa GYMNIK o dôstojný rámec osláv. Najmä jeho
nefalšované podanie pastierskych hier a detvianskeho
tanca, ako a j hlboko precítená interpretácia ľudovej
hudby a spevácke výkony sólistov vzbudili zaslúžený
ôbdiv a uznanie vyspelého domáceho publika.
Ďakujeme členom a vedeniu folklórneho" súboru
GYMNIK, za šírenie dobrého mena našej univerzity
v krajine priateľov.
O. Ô.

Rukopisy Komenského
v o Fulfieku x
K najvzácnejším exponátom pamätníka Jana Amosa
Komenského vo Fulneku patrí tretie vydanie jeho Laby.rintu z roku 1757, faksimilie jeho rukopisov a Múdrosť
starých Čechov. Jedinečná zbierka takmer 2000 ľucŕovych
porekadiel a prísloví. Komenský j u zhromaždil v rokoch
1618 — 1622, t. j . v čase, keď žil a pracoval vo Fulneku.
Budova pamätníka, ktorý j e súčasťou vlastivedného ústa
vu v Novom Jičíne, patrí medzi 33 národných kultúrnych
pamiatok v ČSSR. Stojí na miestach, kde j e historicky do
kázané, že J. A. Komenský pôsobil. Neďaleká kaplnka j e
zvyškom kostola českých bratov, kde Komenský kázai.
Ideovou dominantou expozície v pamätníku sú dokumen
ty o Komenského humanistickom úsilí proti rozvráteným
pomerom doby, v ktorej žil. Ďalšia časť sleduje jeho ži
votné osudy až do príchodu do Fulneku v roku 161Ô. Naj
rozsiahlejšia j e expozícia venovaná životu a tvorbe učite
ľa národov vo Fulneku, kde bol duchovným správcom
Českobratského zboru a pôsobil ako učiteľ v miestnej
škole.

O modernizácii
učebného procesu,
stave učebných
pomôcok a ich
využívaní na UK

neauzacia záverov a i v . zjazuu k í l nasia na vsetkycn
laKuitacn univerzity лоШепллело ьVuj odraz a j v n e oľíu otazo* iiiouenitzaeie zvýšenia názornosti a využí
vam muuernej uiuaKticKej tecimiKy v ceiorn pedayuyicхош procese, lenuj proyresiviiy jav zacai oprou uiuiulOati iiauouuuat na ui\. p^ustatue vzostupný třenu, a lo
j e парпек čomu, ze vacaina j e j pracoviaK sústavne zá
pasí pieaovsetkym s veikyrm priestorovými tazkostami.
veuenie UK neustaie sieuuje reanzaciu posLupnej mo
dernizácie pťuayuy.cKeno procesu. Koieyium гекюга о к
na svojom zasaunuti una zo. marca
znova roko
valo o tejto prooiematiKe a v tejto suvisiosu sa súčasne
Konstatovalo, ze j e naozaj veimi narocne a osooitne kom
plikovane vyuzivaL moderne uceone prostriedky tam, кае
niet dostatocnýcn priestorov nieien na vyucou a uaisiu
pedagogickú cmnost, aie ani na zaoudovame a uskiaunovame týcnto matenaiov a am dost miesta pre študen
tov, čo sa v dost širokom meradle prejavuje a j priamo
na nasej univerzite, ťreto so zreteiom na tieto prooiemy
"*e j e lariKa Uiona nasej univerzity pri príprave a vycnove absolventov, scnopnycn tvorivým spoaooom vsetKo no
ve, со prináša dooa, apiiKOvat na roznycn úsekoch nasuo
spoiocenskeno a nospodarskeno života, ť r i pinem tejto
Uiony s a musia upiatnovat nove lormy a metódy prace,
uopmene modernými tecnmckymi prostriedkami, uceDnyrni pomockami, ktoré napomanajú к dosiannuuu vytyceneno ciela — zaoezpecit s i r o K ú modernizáciu obsahu
vzdelávania a súčasne a j realizovanie zasady spájania
teorie so spoločensky progresívnou praxou.
Plnenie tejto úlohy v podmienkach univerzity j e velmi
náročné, pretože rozsah odborov, pre ktoré pripravuje
absoiventov, j e široký. Avšak a j napriek uvedeným ťaž
kostiam venuje sa na pracoviskách UK pozornost rieše
niu základnýcn podmienok pre modernizáciu pedagogic
kého procesu. Na niektorýcn fakultách sa vytvorili oso
bitné komisie pre modernizáciu a názornost výučby (LF
UK Bratislava, FaF UK), oddelenie moderných učeoných
pomôcok (FiF UK), oddelenie teórie vyučovania (PF UK),
resp. na ďalších fakultách sa riešia tieto otázky priamo
na katedrách.
• Na väčšine fakúlt chýbajú, ako sme už uviedii, zákiadné
priestory pre umiestnenie a plné využívanie modernej
didaktickej techniky. Ide tu konkrétne o učebne, semi
nárne miestnosti, laboratóriá a sklady, (resp. kabinety)
pre učebné pomôcky, ktorých majú fakulty nedostatok,
alebo, ak a j niektoré priestory majú, sú tieto poväčšine
zastaralé, nedostatočne vybavené, s maiou rozmernostou,
veľkou hlučnosťou, slabým osvetlením a inými nedostat
kami.' Skutočnosťou j e a j to, že viaceré fakulty si musia
pre zabezpečenie výučby požičiavať a j náhradné priestory,
ktorými sú okrem iných a j kinosály, rôzne zasadačky a
podobne, kde nie sú ani elementárne podmienky pre "pl
nenie zásad vysokoškolskej výučby.
Na Univerzite Komenského j e však a j niekoľko učeb
ní špeciálne zariadených modernou didaktickou technikou,
ako napríklad jazykové laboratórium, uzavretý televízny
okruh (FiF UK, PdF UK a iné), čo však zdaleka nestačí
pre pomerne vysoký počet študentov. Takéto priestory
by mali byť a j na ostatných fakultách.
Okrem učební sú veľmi potrebné seminárne a labora
tórne miestnosti, ktorých j e na väčšine fakúlt máío (LF
UK Bratislava, Martin. Právnická fakulta UK. FiF UK.
Prírodovedecká fakulta UK), takže výučba v nich sa rea
lizuje ód skorých ranných do neskorých večerných hodín.
A j v mnohých z týchto priestorov sa vyskytujú podobné
nedostatky, o ktorých sa hovorí pri učebniach (napr. Prír.
fak UK, FiF UK a iné).

Nedostatok učebných priestorov a ich roztrieštenosť po
meste (v bratisiave, Martine i v Trnave) má spätne ne
priaznivý odraz meien na učiteľov, aie osobitne a j na
študentov, pretože vyucuu majú a j v popoiuanajsicn 110amacn s maiymi preatavKami ( a j z touto dovouu stuuenti nemôžu sa aostat napr. na ooeu uo odiamejsicn jeutuni v studentsKých aomovocn, v Ktorých Dývaju a preto
siudentsKe jeaatne uK v centre mesta su prepmene
stravníkmi, со ma tiez svoje nepnazmve dôsiedKy;. v uuaovacn íaKúlt cnýbaju osouitne studijné priestory, (Kto
ré s u potreone osoDitne vtedy, ak sa študentom v rozvinu
nodin vyskytne „voine OKienKo" a pod.). KovnaKo cnyoaju čitárne, resp. študovne nielen priamo vo laKuitnycii
Kiiizmciacn, aie a j vo vacšme študentsKýcn domovov
(napr. na Osmoiovovej a suvorovovej unci v tíratisiave,
aKo a j inde).
Tato nepriaznivá situácia ma viacerých pracoviskách
UK veľmi v á ž n e ovplyvňuje pedagogieKy proces i jeno
modernizovanie; avšak tato skutocnosi пуако neodradza
vedenia pracovísk od tono, aDy a j v týchto tažkýcn podmienkacn nevyvíjali úsilie na postupne skvalitňovanie pe
dagogického procesu a jeho modernizáciu pri súčasnom
zaoezpecem širšieho využívania ucebných pomocok a vsetk e j modernej didaKticKej techniky.
celkove sa ukazuje, ze množstvo učebných pomôcok na
íakuitach j e rôzne ( j e t o podmienené a j zameraním stu
dijných odDorov) a ich počet, a to a j v súvislosti s vý
menou zastaralých za modernejšie sa neustale mení, no
oproti minuiosu zvyšuje. Ich uskladňovanie sa rieši n a j 
častejšie priamo na Katedrách (váčšine iakúlt cnýoajú
osoDitné sKlady, resp. kabinety pre ich uskladňovanie^,
tiež v pracovmach učiteľov ako a j v skriniach na chod
bách, čo j e však nevyhovujúce. Stažená j e tiež manipu
lácia s učebnými pomôckami, keďže si vyžaduje časté
prenášanie z miestnosti do miestnosti (iba ojedinele sú
učebné pomôcky v špeciálnych učebniach), čo im nijako
neprospieva.
V modernizácii výučby osobitné miesto zaujíma výpoč
tová technika. Väčšina fakúlt okrem Prírodovedeckej fa
kulty UK a ÜML UK, nevlastní výpočtovú techniku, tak
že nie sú možnosti j u využívať priamo. Ak sa robia pokusy s j e j zavádzaním do pedagogického procesu, tak
prevažne sa využíva Výpočtové stredisko ÚML UK, ako
a j FiF UK, FaF UK, FTVŠ UK, Prírodovedeckej fakulty
UK, resp. iné pracoviská.
^Popri postupnom využívaní didaktickej techniky vo vý
učbe j e dôležité, aby sa a j študenti oboznámili s mož
nosťami ich využívania a manipuláciou. Toto s a realizuje
prostredníctvom laboratórnych prác, v študentskej ve
deckej a odbornej činnosti, ako a j v rámci učebného plá
nu, absolvovaním tzv. kurzov vyučovacej techniky (oso
bitne na učiteľských fakultách) a inými spôsobmi.
V záujme efektívnejšieho využívania učebných pomô
cok pri Katedre vysokoškolskej pedagogiky Filozofickej
spolupráca (napr. na FiF UK, PrF UK, FTVŠ UK a i.),
ktorú j e potrebné ďalej prehlbovať a rozvíjať na všetkých
fakultách.
K závažným učebným pomôckam patri a j študijná lite
ratúra, ktorej nedostatok s a neustále pociťuje, najmä
pokiaľ ide o učebnice. V záujme širšieho oboznámenia
študentov s modernými učebnými pomôckami a ich vyu
žívaním pripravuje oddelenie moderných učebných pomô
cok pri Katedre vysokoškolskej pedagogiky Filozofickej
fakulty UK vydanie viacerých skript zameraných na spo
menutú problematiku. Toto oddelenie tiež organizuje a j
semináre a výstavky moderných učebných pomôcok, ako
a j postgraduálne štúdium pre mladých učiteľov.
Využívanie moderných učebných pomôcok častejšie si
vyžaduje a j opravu a údržbu. Servis pre opravu učebných
pomôcok čiastočne si zabezpečujú niektoré fakulty samy
a čiastočne iné pracoviská napr. Chirana, Mediopta, Datasystém a iné.
V záujme zlepšenia situácie na tomto úseku kolégium
rektora UK schválilo viaceré opatrenia, realizácia ktorých
čiastočne pomôže odstrániť nedostatky a ťažkosti, s kto
rými univerzita zápasí. Uplatňovanie nových foriem a
metód práce vo výučbe, doplnených modernými didak
tickými prostriedkami, realizuje a zintenzívňuje pedago
gický proces a pomáha učiteľom i študentom vyrovnať
sa s prírastkom a spracovaním informácií v čase pre
spoločnosť ekonomicky prijateľnom.
Moderné učebné pomôcky a didaktická technika pri
spievajú k prepracovaniu, prehlbovaniu a skvalitňovaniu
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ideovo-politickej a pedagogicko-odbornej úrovne výchovy
absolventov vysokých škôl pre obdobie vyspelej socialis
tickej spoločnosti. Súhrn moderných foriem didaktických
prostriedkov, využívaných v pedagogickom procese, má
tvoriť adekvátnu protiváhu technickému pokroku vo vý
robe, a preto treba urobiť všetko, aby dnešný vysokoško
lák bol všestranne pripravený tvorivo uplatňovať získané
vedomosti a praktické zručnosti v prospech našej spo
ločnosti.
- A. Z. -

Modernizácia
výučby

Na vysokých školách možno televíziu zaradiť do vý
učby v dvoch systémoch — otvoreného televízneho
okruhu a uzavretého televízneho okruhu.
Otvorený televízny okruh dovoľuje pozorovať vysie
laný program na televíznych obrazovkách neobmedze
nému počtu televíznych divákov. Títo podľa plánu štú
dia alebo svojho záujmu sledujú relácie vysielané tele
víziou.
U nás sa televízia využíva na vysokých školách, a to
najmä forma, uzavretý televízny okruh, ktorý slúzí
k pozorovaniu náročných demonštrácií, zložitých alebo
nebezpečných pokusov, k predvádzaniu didaktických fil
mov, k televíznym hospitáciám, k prenosu chirurgických
operácií a pod. Poslúži tiež k prenosu prednášok odbor
níkov rôznych odborov, rozmanitých aktualít zo života
školy a k realizácií rôznych iných programov.
Pomerne v krátkom čase sa na Slovensku vybudovali
viaceré uzavreté televízne okruhy za pomoci vedenia
škôl a nadšencov pre túto novinku na rôznych vysokých
školách.
Prvé poznatky a skúsenosti s televíznym uzavretým
okruhom získali na I. chirurgickej klinike v Bratislave,
kde j e inštalovaná televízna kamera v osvetľovacích
telesách nad operačným stolom. Kamera sníma celý
priebeh operácie, ktorú môžu sledovať medici v pred
náškovej miestnosti na televízore. Prítomný j e pritom
a j príslušný odborník, ktorý poslucháčom-medikom v y 
svetľuje priebeh operácie. Použitie televízie pri preno
soch z operačnej sály znamená značnú pomoc pre lekárov-pedagógov a j medikov. Zariadenie umožňuje sledo
vať operácie i väčšiemu počtu poslucháčov, čo j e
pri priamej účasti v operačnej sále nemožné. Posluchá
či majú možnosť a j priamej účasti na operácii, ale
v menšom počte.
Na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Koši
ciach uzavretý televízny okruh slúži na pozorovanie pa
cientov. Obraz sa prenáša z izby pacienta do posluchár
ne, kde komentár k obrazu hovorí príslušný prednášateľ.
Styk medzi posluchárňou a miestnosťou pacienta (táto
j e malých rozmerov a poslucháči by sa tam nezmestili)
sa robí pomocou krátkovlnovej vysielačky.
Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove používa uzavretý
televízny okruh ako medzičlánok na pozorovanie iného
prostredia, t. j . na hospitačné účely. Používajú sa pritom
tri televízne kamery, inštalované v triede na cvičnej
škole. Snímané zábery so zvukom prenášajú sa koaxiál
nym káblom do v e d ľ a j š e j miestnosti, kde na dvoch
obrazovkách môžu adepti učiteľstva sledovať priebeh
vyučovacej hodiny. Oproti tradičnej forme náčuvu ten
to spôsob má niektoré výhody, a to v tom, že oddeľuje
dva rôzne kolektívy — žiakov v triede a poslucháčov
školskej praxe. Týmto j e možné, že učiteľ-metodik s a 
mostatne pracuje s hospitujúcimi poslucháčmi, čo
v triede pri tradičnej forme nie j e možné. Priebeh vy
učovacej hodiny sa dá zachytiť na magnetofónový pás,
ktorý slúži pri rozbore vyučovacej hodiny.
Uzavretý televízny okruh podľa prof. dr. Karšaiho,
CSc. (UPJŠ Prešov), umožnil vytvoriť väčšie skupiny
poslucháčov, ktorí sa zúčastňujú na školskej praxi (30),
pomohol znížiť počet hospitačných hodín a v dôsledku
toho znížiť počet vedúcich skupín, počet náčuvových
hodín, zjednodušuje sa zostavenie rozvrhu hodín na f a 
kulte í cvičnej škole, ako a j skvalitňuje sa vedenie a
riadenie praxe.

Na obdobných princípoch pracuje uzavretý televízny
okruh na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a
v Nitre (na cvičnej škole). Na Pedagogickej fakulte UK
v Trnave rozdiel v uzavretom televíznom okruhu spočí
va v tom, že obraz z triedy sa prenáša na fakultu
do posluchárne vzdialenej 200 metrov. (Cvičná škola a
fakulta sú v osobitných budovách, oddelené od seba
školským dvorom a trávnikom).
Ďalší uzavretý televízny okruh j e na Vysokej škole
dopravnej v Žiline, kde sa uskutočňuje prenos z labo
ratórnych miestností Katedry elektrickej trakcie
do upravenej prednáškovej miestnosti. Poslucháči môžu
takto sledovať prenosy najmä z oblasti vysokého napä
tia, na ktorých s a doteraz z bezpečnostných dôvodov
nemohli zúčastniť.
Katedra fyziológie la anatómie hospodárskych zvierat
na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre využíva
uzavretý televízny okruh pri sledovaní pitiev zvierat
poslucháčmi.
Ďalší uzavretý okruh j e vo Vývojových dielňach a la
boratóriách pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej
vo Zvolene. Pomocou neho snímajú zábery z mechanic
k e j technológie dreva, umožňuje demonštrovanie me
chanizmov z lesníckej technológie, využíva sa pri sle
dovaní spracovania kovových výrobkov, ako a j z dreva.
Uzavretý televízny okruh m a j ú vybudovaný i na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. Pracovníci Kabinetu didaktic
k e j techniky uvedenej fakulty zriadili filmové a televíz
ne štúdio v budove fakulty, kde j e inštalovaný snímací
televízny stôl, prepájacia rozvodná skrinka do jednotli
vých katedier a prednáškových miestností. Pri použití
televízneho procesu vhodným spôsobom j e vyriešený
zvuk, a to obojstranne. Prednášateľ môže komentovať
vysielaný obraz alebo ho prípadne komentuje pracov
ník, ktorý napr. demonštruje preparát pod mikrosko
pom. Celú prednášku (zvukovú časť) počuť pri televíz
nych kamerách, ktoré umožňujú snímanie; takže kame
raman má nožnosť prednášku sledovať a v správnom
čase snímať jednotlivé pokusy, podľa technického sce
nára.
V budove Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave bol
Inštalovaný uzavretý okruh tak, že ním bolo možné sní
mať zábery v jednotlivých laboratóriách a pracovniach
(poloprevádzok)
a tieto pomocou káblového rozvodu
sledovať na 4 obrazovkách v prednáškovej miestnosti.
Prednášky napr. z farmaceutickej výroby sa dali do
pĺňať zábermi prístrojov, ktoré boli k dispozícii, prípad
ne ich bolo možné dopĺňať zábermi z výrobných závo
dov.
Prakticky uzavretý televízny okruh má na Slovensku
každá vysoká škola. Pre dosiahnutie lepších výsledkov
a práce bolo by potrebné vybudovať experimentálne
stredisko zaoberajúce sa televíziou. Toto by mohlo byt
na niektorej vysokej škole. Stredisko by koordinovalo
výskum; robilo dokumentáciu, pomáhalo pri zapracova
ní kádrov, spolupracovalo so zahraničnými vysokými
školami v oblasti televízie atď. Nazdávame sa, že sú
všetky predpoklady preto, aby bolo na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave v Mlynskej doline.
PhDr. H. Janus, CSc.

OZNAMY
V dňoch 30. a 31. mája 1973 bola v Bratislave XVIII.
súdno-lekárska konferencia, ktorá s a zaoberala najnov
šími problémami súdneho lekárstva.
Odborníci z celej ČSSR si vymenili skúsenosti a po
znatky zo s v o j e j súdno-lekárskej praxe, pričom sa zame
rali predoyšetkým na spoločensky škodlivé javy — výskyt
fetovania u mladistvých a alkoholizmus.

Valné zhromaždenie
Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky
pri Slovenskej lekárskej spoločnosti sa ko
nalo dňa 11. má j a 1973 v Bratislave.
Súčasťou tohto zasadnutia bola a j pracovná schôdza,
na k t o r e j vystúpili odborníci z oblasti humánnej gene
tiky. Prednesené referáty boli z oblasti výskumu ľud
s k e j genetiky, ktorá v súčasnosti j e v centre pozornosti
lekárov, biológov, sociológov, právnikov a širokej v e r e j 
nosti.
S referátmi vystúpili pracovníci Výskumného ústavu
pediatrického v Brne, Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
lekárov a farmaceutov v Bratislave a tiež pracovníci
Univerzity Komenského v Bratislave. Riešili sa problémy vplyvu dedičnosti a prostredia na formovanie nie
ktorých somatických a duševných znakov. Zaujímavý
bol napríklad referát pracovníka Výskumného ústavu
pediatrického v Brne, ktorý sa zaoberal vplyvom dedič
nosti a prostredia na formovanie inteletku. Rozviedol
problémy dedičnosti a vývoja inteligencie v ľudskej
populácii. V ďalšom referáte z toho samého pracoviska
riešili problém výskytu non-pternity, j e j význam
v humánnej genetike a pri dedično-biologických s k ú š 
kach.
V referáte z Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov
a farmaceutov predniesli svoje výsledky z výskumu v ý 
vojových chýb, ktoré sú spôsobené chromozomálnymi
zmenami. Poukázalo sa na veľký význam cytogenetickej
analýzy pre lekársku prax, pokiaľ ide o odhaľovanie v ý 
vojových porúch.
;
K problematike metód využitia klinicko-genetického
vyšetrenia hovoril v obsiahlom referáte pracovník z kli
nického pracoviska v Martine, ktorý poukázal na široké
možnosti využitia niektorých morfologických a soma
tických znakov u človeka v praxi. Prednáška bola do
plnená množstvom názorných príkladov z klinickej
praxe, ktoré upozornili na ich variabilitu pri rôznych
klinických jednotkách.
Z antropologického pracoviska Univerzity Komenské
ho zaujímavo hovorili o význame rozpadu populačných
izolátov na Slovensku (pod názvom: Genetické dôsled
k y rozpadu izolátov na Slovensku). Slovensko malo nie
kedy množstvo izolátov, ktoré mali okrem iných vply
vov za dôsledok rozširovanie príbuzenských sobášov a
uzatváranie sobášov z tých istých geografických celkov.
Populácia bola takto rozdrobená na menšie izoláty. Ty
pické izoláty boli na Orave, v niektorých častiach Lipto
va, v oblastiach východného Slovenska (Ulič, Ubľa).
V súčasnosti v dôsledku nebývalého rozvoja Slovenska
a v e ľ k e j migrácie obyvateľstva prebieha rozpad týchto
populačných izolátov, čo sa p r e j a v u j e a j zmenami v zlo
žení n a š e j populácie. Výskum j e zameraný okrem iného
na sledovanie telesnej výšky, hlavového indexu a inte
ligenčného kvocienta vo vybraných populačných celkoch
na Slovensku.
Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti lekárskej
genetiky pri Slovenskej lekárskej spoločnosti uložilo
novému výboru Slovenskej spoločnosti lekárskej gene
tiky rozpracovať ďalej problémy vývoja zdravej popu
lácie z genetického hľadiska a bojovať proti nespráv
nym názorom v lekárskej genetike.
Za predsedu Slovenskej spoločnosti lekárskej gene
tiky bol opäť zvolený prof. MUDr. Vladimír VRŠANSKÝ.
22
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M t l th
Vo veľkej telocvični Študentského domova Juraja
Hronca konala sa dňa 1. júna 1973 súťaž moderných
gymnastiek „O pohár rektora Univerzity Komenského".
Na súťaži sa zúčastnili pretekárky z Telovýchovnej jed
noty SLÄVIA UK a z družobnej Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (NDR).

M

41

m

Л1 i t t i a

9 — O - U—\2

«» «Д t i

Príklady využitia niektorých genetických metód
cytogenetickej analýzy a dermatoglyfickej analýzy
L M. X.
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Za p r o f e s o r o m
Júliusom Šefránkom

I

K smútočnému zhromaždeniu prehovoril prorektor UK
prof. PhDr. Michal TOPOĽSKÝ, za Ministerstvo školstva
SSR sa so zosnulým rozlúčil riaditeľ Odboru ideovej vý
chovy prof. PhDr. Jozef DZUGAS, CSc., za CZV KSS na
UK, ako a j za Ustav marxizmu-leninizmu UK na zhro
maždení prehovoril doc. dr. František KOŠECKÝ, vedúci
oddelenia vedeckého komunizmu a za študentov sa
s prof. ŠEFRÁNKOM rozlúčil poslucháč Filozofickej f a 
kulty UK Miroslav MOJŽITA. Nad hrobom v Slávičom
údolí prehovoril akademik prof. Miloš GOSIOROVSKÝ,
DrSc.

Smútočný prejav prorektora UK prof. PhDr. Michala
TOPOĽSKEHO:
Vážené smútočné zhromaždenie!
Správa o úmrtí nášho vzácneho kolegu a priateľa pro
fesora Júliusa ŠEFRÄNKA prišla nečakane. Vedeli sme
síce, že prekonáva veľmi ťažkú chorobu, že zápas s ňou
dopadne pre neho tragicky. Boli sme presvedčení o tom,
že jeho pevná životná vôľa, posilňovaná nadšením pre
vedeckú a pedagogickú prácu, mu pomôže prekonať zá
kernú chorobu a navrátiť s a medzi nás — svojich kole
gov, súdruhov, priateľov, ako a j medzi študentov, kto
rým sa s toľkou láskou venoval a nezištne obdarúval
novými poznatkami. Preto toľká bolesť, keď s a máme
zmieriť so skutočnosťou, že profesor Šefránek nás na
vždy opustil.
Pripadla mi neľahká úloha, menom vedenia Univerzity
Komenského, učiteľského zboru a príslušníkov UK roz
lúčiť sa zo zosnulým súdruhom a priateľom profesorom
Júliusom Šefránkom a vysloviť mu úprimnú vďaku za
obetavú prácu, ktorú pre svojich študentov a pre celú
univerzitu vykonal.
Bôľom s ú naplnené srdcia, súdruh profesor. Vašich
najbližších, rodiny, spolupracovníkov i Vašich žiakov,
ku ktorým ste mali vždy vrelý ľudský vzťah a ktorým
ste odovzdávali z Vášho vedného odboru a Vašich širo
kých poznatkov a skúseností. Osirelo Vaše pracovisko,
naša univerzita ťažko ponesie túto stratu. Zapísali s t e s a
do sŕdc a histórie Univerzity Komenského, či už ako
j e j profesor, prorektor a tiež a j ako j e j rektor. Žiaľ,
nedožili s t e sa osláv, ktoré práve prebiehajú na Univer
zite Martina Luthera v Halle — osláv 15. výročia uza
vretia družobnej zmluvy medzi oboma našimi univerzi
tami, ktorú s t e práve Vy podpisovali a pričinili s t e s a
0 široké rozvinutie družobných a súdružských vzťahov
medzi týmito socialistickými vysokými školami.
Vy, ako rektor Univerzity Komenského, práve na tom
to mieste ste mnohokrát vystupovali pri rozličných prí
ležitostiach, kde sme spolu s Vami prežívali pocity zod
povednosti i pocity radosti nad dobre vykonanou prácou.
1 Vy ste prispeli nesmiernym vkladom k úspešnému
rozvoju našej univerzity a hodnoteniu práce t e j t o n a j 
v y š š e j vedecko-pedagogickej a kultúrnej inštitúcie Slo
venskej socialistickej republiky svojou 20-ročnou čin
nosťou a vedeckou spisbou. Za dlhoročnú obetavú prácu
ste dostali mnohé vysoké štátne vyznamenania. A s Vami
sa tešili Vaši najbližší, Vaši spolupracovníci i my, vede
nie univerzity. Nevedeli sme a ani sme neverili, že tak
krátko potrvá naša spoločná radosť, a že neúprosná smrť
pretrhne tak skoro Váš plodný život. Čo všetko s t e
chceli a ešte mohli vykonať pre Váš vedný odbor, pre
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slávu tejto vysokej školy, ktorej s t e boli oddaný celou
dušou.
Dovoľte mi, vážená rodina profesora Šefránka, vážené
smútočné zhromaždenie, vysloviť v tejto chvíli účasť
s Vami, menom Univerzity Komenského i menom svo
jím. Dovoľte vysloviť prísľub, že si Vás, súdruh profe
sor Šefránek, naša univerzita uchová vo večnej pamiat
ke. Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre ňu, pre náš
slovenský národ, pre jeho vedu, kultúru a politiku vy
konali.
Česť Vašej pamiatke!

Smútočný prejav vedúceho Oddelenia vedeckého komu
nizmu Ústavu marxizmu-leninizmu UK doc. dr. Františka
KOŠECKÉHO:
Vážená smútiaca rodina, vážene smútočné zhromažde
nie, súdružky, súdruhovia!
Pripadla mi smutná úloha rozlúčiť sa v mene CZV
KSS UK, ZO KSS, ZV ROH, Ústavu marxizmu-leninizmu
UK, oddelenia vedeckého komunizmu s Tebou, súdruh pro
fesor, s človekom komunistom, funkcionárom, starostli
vým manželom a otcom.
Nie j e to úloha ľahká, o to viac, že ešte nedávno si
bol medzi nami. Zákerná choroba Ta však vytrhla z našich
radov. Strácame v Tebe súdruha, ktorý plným priehrštím
rozdával teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti.
Pomáhal a radil si nám, ako čo najlepšie splniť úlohy,
ktoré stoja pred nami.
Zarmútila nás správa, že si odišiel z našich radov Ty,
čestný, obetavý komunista, ktorý svoj život zasvätil prá
ci, komunistickej strane, robotníckej triede a pracujúce
mu ľudu.
L ž ako mladý študent vstúpil si v roku 1926 do komu
nistickej strany, v ktorej si po desaťročia vykonával mno
hé významné funkcie. Neboli to ľahké roky, ale Ty ti
vedel, kde j e Tvoje miesto. Ako redaktor Rudého práva.
Pravdy a Slovenských zvesti si svojimi článkami burco
val robotníkov, roľníkov a pokrokovú inteligenciu do boja
proti buržoázii, za práva pracujúcich. Nie Je preto ná
hodné, že v tridsiatych rokoch sa stávaš vedúcim tajom
níkom Krajinského vedenia KSČ na Slovensku, počas Slo
venského národného povstania hlavným redaktorom po
vstaleckej Pravdy a po obsadení Banskej Bystrice fašis
tami, partizánom a pracovníkom Hlavného štábu parti
zánskeho hnutia v Nízkych Tatrách. Bol si presvedčeným
antifašistom, čo si dokazoval a j svojou činnosťou.
Po oslobodení našej vlasti dal si svoje sily a schopnosti
k dispozícii strane a ľudu. Ako hlavný redaktor Pravdy
a vedúci pracovník Ústredného výboru KSS stál si v ra
doch tých. ktorí bojovali za obnovu nášho národného hos
podárstva a proti silám, ktoré sa snažili hatiť naše na
predovanie k socializmu. Významný j e Tvoj prínos a j po
roku 1948, keď nielen svojou konkrétnou prácou, ale a j
vedeckou a publicistickou činnosťou prispievaš k objasňo
vaniu mnohých problémov praktického i teoretického rázu.
Nie menej významná j e a j Tvoja práca na Univerzite
Komenského. Tu na tejto pôde, ale a j mimo n e j si od
roku 1953 svojimi teoretickými a praktickými skúsenos
ťami prispieval k budovaniu a činnosti našej socialistic
k e j vysokej školy, či už ako vedúci katedry marxizmuleninizmu, prorektor, rektor a profesor. A j tu si pôsobil
ako komunista, viedol si študentov, ašpirantov a j svo
jich kolegov k marxistickému chápaniu problémov a úloh,
stál si na pozíciách proletárskeho internacionalizmu a so
cialistického vlastenectva.
Tvoju prácu ocenila strana i naša socialistická spoloč
nosť. Svedčí o tom rad vyznamenaní, ako Rad práce, Rad
SNP I. triedy, Československá medaila za zásluhy I. stup
ňa a mnohé iné, ktorých si držiteľom.
Dnes, keď sa s Tebou lúčime, drahý súdruh profesor,
ďakujeme Ti za Tvoju prácu, za to, že si prispel k výchove
našich mladých ľudí. Budeš nám chýbať, budú nám chý
bať Tvoje skúsenosti a vedomosti, Tvoje rady, Tvoj súdružský vzťah.
Česť Tvojej svetlej pamiatke!

Smútočný prejav riaditeľa Odboru ideovej výchovy Mi
nisterstva školstva SSR prof. PhDr. Jozefa DZUGASA,
CSc.:
Vážené smútočné zhromaždenie!
Chvíle, keď sa nám v živote prichodí navždy lúčiť
s človekom, ktorého sme dobre poznali, s ktorým sme
spolupracovali, s ktorým sme sa skoro denne stretávali,
sú vždy veľmi ťažké. Osobitne bolestne ich prežívame,
ak ide o ľudí, ktorých si vysoko vážime pre ich pracov
né, morálne a ľudské kvality. Z nášho stredu odchádza
súdruh profesor Šefránek, ktorý bol vždy takýmto člo
vekom.
V spomienke na neho výrazne do popredia sa nám pre
tláča predstava, ako súdruh profesor Šefránek prednáša
študentom, ako so zápalom vedie diskusie, s akým zain
teresovaním vystupuje na rôznych vedeckých konferen
ciách, poradách, kde sa riešili najzložitejšie otázky. Ne
chýbal práve tam, kde sa riešili kľúčové problémy a pri
všetkých týchto príležitostiach vynikal predovšetkým j e 
ho zmysel pre koncepčnosť. Snaha prospieť čo najväčším
podielom k ďalším pozitívnym riešeniam bola vždy spo
jená u neho s veľkým oduševnením a nadšením, bez
ohľadu na osobný prospech a bez ohľadu na svoj voľný
čas. Mimoriadna obetavosť, ktorú si u neho všetci vysoko
vážime, bola spojená predovšetkým s jeho bohatou a cie
ľavedomou pedagogickou prácou vo vzťahu k študentom
a mladým učiteľom
Veľmi mnoho absolventov univerzity si s vďačnosťou
spomína na profesora Šefránka, sú mu povďační za to
najzákladnejšie, že ich svojím pedagogickým majstrov
stvom naučil socialisticky myslieť a mnohí, dnes už kva
lifikovaní učitelia sú mu povďační, svojmu profesorovi
za jeho mimoriadnu starostlivosť, za jeho rady, jeho kon
krétnu pomoc pri ich vedeckom raste.
Profesor Šefránek ako pedagóg ostáva vzorom pre na
šich učiteľov. Výsledky jeho pedagogickej činnosti sa v ý 
razne prejavovali a prejavujú tam, kde j e to najkon
krétnejšie a najužitočnejšie — v spôsobe myslenia a
v dosahovaných výsledkoch tých ľudí, ktorých on učil,
ktorých on vychovával.
Takéto výsledky mohol súdruh Šefránek dosiahnuť pre
to, že jeho vysoká odborná erudícia, bohaté pedagogické
skúsenosti spájali sa s vysokými morálnymi a ľudskými
vlastnosťami.
Je najvyšším uznaním pre učiteľa, a to nad všetky vy
znamenania a iné ohodnotenia, ak jeho poslucháči, jeho
ašpiranti, jeho spolupracovníci ho majú úprimne radi, ak
sa na neho úprimne obracajú a jeho meno vyslovujú
s úctou a uznaním.
Profesor Šefránek toto plne dosiahol. Takto sa zapísal
do našich sŕdc — do sŕdc učiteľov, študentov, spolupra
covníkov. Takto si zachovávame i jeho svetlú pamiatku
a trvalý spomienku na neho.
Veľavážený súdruh profesor Šefránek, lúčim sa s Tebou
v mene pracovníkov Ministerstva školstva i v mene všet
kých učiteľov marxizmu-leninizmu na Slovensku, ďaku
jem Ti za Tvoju statočnú prácu, za Tvoj veľký príspevok
pri výchove socialistickej inteligencie. Nikdy na Teba ne
zabudneme.
Česť Tvojej pamiatke!
*

*

*

Smútočný prejav akademika profesora Miloša GOSIOROVSKÉHO, DrSc., nad rakvou profesora J. Šefránka v
bratislavskom Slávičom údolí:
Drahý priateľ, kolega, učiteľ.
drahý súdruh Šefránek!
Dostal som jednu z najťažších úloh vo svoiom živote:
mám sa rozlúčiť s ušľachtilým človekom, priateľstvo
s ktorým, spojené s jeho radami a povzbudzovaním, už
takmer 35 rokov považujem za jednu z najšťastnejších
položiek svojho života.
Lúčim sa s Tebou nielen — a j keď predovšetkým v mene Tvojej milovanej a milujúcej manželky. Tvojich
deti, Tvojich neviest a Tvojich vnukov, ale a j v mene

všetkých učiteľov, študentov a zamestnancov Filozofic
k e j fakulty Univerzity Komenského, na ktorej si pôsobil
20 rokov, z poverenia Slovenského zväzu novinárov, v me
ne všetkých Tvojich niekdajších poslucháčov v legálnych
a nelegálnych straníckych školách, v mene všetkých či
tateľov obrovského množstva Tvojich článkov, v mene
všetkých Tvojich priateľov, ktorí Ta mali úprimne radi
pre Tvoje skvelé povahové vlastnosti, čestnosť, skromnosť,
úprimnosť, odborné i politické vedomosti a nezištnú po
moc spolupracovníkom. Určite mi prepáčiš, že niet času
vymenovať ich všetkých, veď ich bolo tak veľa po celom
Slovensku, v českých krajinách (najmä v Prahe, kde si
pôsobil od roku 1928 do roku 1938), v Sovietskom zväze,
v NDR, v Maďarskej ľudovej republike a v iných socialis
tických krajinách. Nikdy nezabudnem na našu spoločnú
cestu do Moskvy v júni 1951, do t e j Moskvy, v ktorej si
a j Ty od chvíle, čo si začal politicky myslieť, videl hlav
né mesto krajiny budujúcej takú spoločnosť, za vybojo
vanie ktorej si vložil svoj talent, vedomosti a vôbec celé
svoje vzdelanie už pred 46 rokmi do služieb Komunistic
k e j strany Československa.
Vo všetkých svojich funkciách na úseku idelogickej
práce, kde sme Ta poznali ešte v časoch buržoáznej re
publiky, si preukázal už vtedy hlbokú znalosť učenia kla
sikov marxizmu-leninizmu, ako a j mimoriadnu schopnosť
tvorivo aplikovať toto učenie na československú skutoč
nosť. Ktovie, komu a kedy (ba či vôbec) sa podarí čo len
zrátať množstvo Tvojich článkov z tohto obdobia v legál
nej i nelegálnej tlači, množstvo a všetky témy Tvojich
prednášok v spomenutých legálnych i nelegálnych ško
lách KSČ, všetky rozsudky buržoáznych súdov nad Tebou
pre túto revolučnú činnosť. A aká radosť po šiestich ro
koch fašistickej tmy zavládla medzi tými účastníkmi Slo
venského národného povstania, ktorí Ta poznali už pred
tým, že sa opäť mohli stretnúť s Tebou, či už osobne
alebo na stránkach ústredného orgánu KSS „Pravda", ako
j e j hlavného redaktora v srdci Povstania — v Banskej
Bystrici!
S akou úzkosťou sme po Tvojom ťažkom úraze v roku
1945 všetci sledovali, či sa nám vrátiš, keď už nie do
novín, tak na iný úsek ideologickej práce. Tvoja pevná
vôľa vtedy po niekoľkých mesiacoch zvíťazila a potom
po celých 28 rokov si napriek narušenému zdraviu plnil
všetky povinnosti, ktorými Ta poverovali stranícke a
štátne orgány, a na každom zverenom úseku si nám bol
vzorom človeka, od ktorého sa treba učiť nezištnej služ
be svojmu ľudu a svojej strane. Mali sme úprimnú ra
dosť z toho, že jeden z prvých čestných doktorátov Uni
verzity Martina Luthera v Halle, na ktorej študoval v mi
nulom storočí náš Ľudovít Štúr, si dostal ako vtedajší
rektor našej univerzity práve Ty, niekdajší autor naozaj
prvých marxistických článkov o tejto najvýznamnejšej
postave slovenského národného obrodenia. A j za toto
všetko sme si Ta všetci ešte viac obľúbili, obdivujúc pri
tom Tvoju rodinu, ako ti umožňuje plnenie zverených
úloh. A a j pre toto všetko tak bolestne preciťujeme, že
odchádzaš navždy spomedzi nás. Nepoznáme ani jedného
človeka, ktorému by si bol v živote čo len nevdoiak
ublížil, ak — pravda — za ublíženie nemôže ani jeden
komunista, ani jeden statočný človek považovať Tvoj ne
kompromisný ideologický boj nroti buržoáznym teóriám,
proti fašistom a ostatným uvedomelým nepriateľom mar
xizmu-leninizmu. Naooak. každý čestný človek, ktorv mal
šťastie sa s Tebou bližšie poznať, poznal Ťa vždy ako sú
druha ochotného vždy pomôcť a poradiť v akejkoľvek si
tuácii.
Drahý Julko, čo k tomu všetkému dodať? Povedalo sa
toho už dnes v aule Tvojej alma mater tak veľa. že veľmi
ťažko sa hľadajú slová, ktoré bv naozaj s plnou výstiž
nosťou vyjadrili naš bôľ nad dnešnou rozlúčkou. Na mno
hé Tvoje práce už nadviazali a ďalej budú nadväzovať bu
dúce generácie v ideologickej oblasti: no a keď už ani
z nás tu prítomných nikoho viac nebude, naše deti a naši
vnuci f pravnuci sa budú učiť z Tvojich prác, ako i z Tvo
jich prekladov Manifestu Komunistickej strany a ostat
ných prác klasikov marxizmu-leninizmu. Avšak zatiaľ
nám — Tvojej rodine. Tvojim priateľom. Tvojim súdru
hom — budeš veľmi chýbať, každý z nás si Ta navždy
zachová vo vďačnej pamäti.
Česť Tvojej práci, česť Tvojej pamiatke!
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Návštevy ™ zahraničia
ry

vyhnufcný základ pre ďalšiu spoluprácu a výmenu skúse
ností v oblasti výučby a výchovy historikov. Návšteva
našej delegácie prispela k prehĺbeniu priateľstva v duchu
socialistického internacionalizmu.
Naša delegácia sa oboznámila s históriou kórejského
ľudu a s jeho bohatou kultúrou i návštevou moderne vy
budovaných a zariadených historických múzeí, etnografic
kého múzea národnej galérie, prehliadkou starobylého
sídelného mesta riše Korjo, terajšieho mesta Kesonu
Navštívili sme a j „kórejské Lidice a Kľak", mesto Sinčchon, v ktorom boli ubití a utýraní americkými vojskami
kórejskí vlastenci počas vlasteneckej vojny kórejského
ľudu v rokoch 1950 — 1953, sídlo komisie OSN pre prí
merie v Panmundžone, prístav a rekreačné stredisko na
východnom pobreží Wonsan a ďalšie pamätné miesta.
Presvedčili sme sa o veľkej starostlivosti Kórejskej
strany práce a vlády KĽDR o historické pamiatky a inšti
túcie, o všestrannú pripravenosť mladej socialistickej ge
nerácie, o veľkom a uvedomelom pracovnom hrdinstve
kórejského ľudu pri výstav
be socialistickej vlasti. Zdá
sa mi, že „krajina rannej
sviežosti", ako Kóreu oddáv
na volali, priliehavo vystihu
j e predovšetkým dnešnú so
cialistickú KĽDR.

Dňa 28. mája 1973 prijal rektor UK prof. MUDr. Emil
HURAJ, DrSc., prof. Konstantina Mitrofanoviča S1VAŠA,
vedúceho oddelenia vedeckého výskumu Centrálneho in
štitútu traumatológie a ortopédie (CITO) v Moskve (na
obr.).
Sovietsky hosť zotrval s rektorom UK v srdečnej a
priateľskej besede, zúčastnil sa na operácii na Ortopedic
k e j klinike Lekárskej fakulty UK. Rektor UK prof. HU
RAJ odovzdal sovietskemu hosťovi pamätnú striebornú
medailu Univerzity Komenského za úspešnú spoluprácu
s bratislavskou ortopedickou klinikou.

««ЗимВткЗж Ш ÍL. •. í»
• Delegácia pred Univerzitou
Dňa 29. mája 1973 prijal rektor UK prof. MUDr. Emil
HURAJ, DrSc., za účasti vedenia univerzity zahranič
ných hostí zo Sovietskeho zväzu, Poľska, NDR a Rumun
ska (na obr.), ktorí sa zúčastnili na oslavách 500. výročia
narodenia Mikuláša Kopernika.
Hostia navštívili a j jednotlivé pracoviská univerzitných
fakúlt a Slovenskej akadémie vied.
V rámci kultúrnej dohody medzi ČSSR a Kórejskou
ľudovodemokratickou republikou navštívila v dňoch 1. až
22. mája 1973 študijná delegácia českých a slovenských
historikov KĽDR. Členmi delegácie, ktorú viedol prof. dr.
Róbert HRBEK, CSc., zástupca riaditeľa Ústavu marxizmu-leninizmu na SVŠT, boli doc. dr. Štefan KOLAFA, CSc.,
z Katedry československých dejín FF KU v Prahe a doc.
dr. Mikuláš PlSCH, CSc., z Katedry všeobecných dejín
a archeológie FF UK v Bratislave.
Cieľom delegácie bolo oboznámenie sa so štruktúrou,
obsahom, formami a metódami výučby a výchovy na ško
lách KĽDR, osobitne na Historickej fakulte Univerzity
Kim Ir Sena v hlavnom meste Pchenjane. Za tým účelom
delegácia navštívila niektoré školy, predškolské a školské,
ako i pionierske inštitúcie a zariadenia, vykonala pre
hliadku jednotlivých fakúlt Univerzity Kim Ir Sena, kto
r á j e ešte vo výstavbe — dokončuje sa budovanie uni
verzitného mesta. Vypočuli sme seriál prednášok z kórej
ských dejín a po prvý raz odzneli tu a j dve prednášky
z českých a slovenských dejín od najstarších čias až po
súčasnosť. Prednášky a besedy našej delegácie s kórej
skými vysokoškolskými učiteľmi histórie položili prvý ne-
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Našu delegáciu prijali veľmi srdečne, bratsky a počas
celého pobytu kórejskí hostitelia j e j prejavovali mimo
riadnu starostlivosť, pozornosť a vážnosť, ktorej vyvrcho
lením bolo prijatie delegácie členom politbyra Kórejskej
strany práce a podpredsedu vlády s. Pak Sen Čerom.
Touto cestou vyslovujeme srdečnú vďaku kórejským hos
titeľom.
Návšteva KĽDR má a j náš domáci, univerzitný histo
rický aspekt. Práve pred 20 rokmi, po skončení agresív
nej vojny proti KĽDR sme na pôde našej univerzity, na
Filozofickej fakulte UK, privítali 30-člennú skupinu pr
vých kórejských vysokoškolákov na Slovensku, ktori sa
tu jeden rok pripravovali na štúdium na slovenských
technických fakultách — o rok prišla ešte ďalšia skupina.
Bol som poverený pedagogickým vedením tejto prvej
skupiny. Naši kórejskí hostitelia sa s uznaním a vďakou
vyslovili za pomoc a solidaritu našich národov s ľudom
KĽDR tak v minulosti, ako i v súčasnosti za prípravu
dobrých vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov, ktorí
sa dobre zapojili do výstavby socializmu. Bolo to i ocene
nie príspevku Univerzity Komenského a učiteľov Filozo
fickej fakulty UK. Škoda, že v doterajších dejinách uni
verzity a filozofickej fakulty nenachádzame o tom
zmienku. Chceme preto využiť toto 20. výročie príchodu
kórejských študentov na našu univerzitu s návštevou a
návratom našej delegácie z KĽDR k tomu, aby som Ka
binetu dejín ÚK odovzdal do depozitu album o pobyte
a štúdiu kórejských študentov na Filozofickej fakulte
UK, čím sa obohatia slávne internacionalistlcké tradície
našej univerzity.
Doc. PhDr. MikulAS Pisch, CSc.

J

Jubileum
Docent PhDr. Jozef FELIX, CSc.,
(na obr.), vedúci Katedry francúzskeho
I jazyka a literatúry Filozofickej fakuli ty Univerzity Komenského v Bratisla
ve, dožil sa dňa 27. mája 1973 60 ro
kov.
„ Jubilant, ružomberský rodák, ukončil vysokoškolské
štúdia na Sorbonne v Paríži. Roku 1942 získal doktorát
filozofie po obhájení rigoróznej práce „Jozef Ignác Bajza
v dejinách slovenskej literatúry", v ktorej poukázal na
dovtedy neznáme práce slovenského osvietenstva.
Jubilant za tzv. slovenského štátu patril k opozične
orientovaným pracovníkom, ktorí mali vyhranene kritický
vzťah k ľudáctvu a fašizmu. Pre svoj postoj často dostá
val sa do sporov s oficiálnymi predstaviteľmi ľudáckej
ideológie v oblasti kultúry. Počas Slovenského národného
povstania, ktorého sa zúčastnil ako literárny pracovník,
písal ^ do povstaleckých časopisov. Napríklad v „Novom
slove" z 15. októbra 1944 uverejnil významný článok „Slo
vo o inteligencii" v duchu intencií komunistickej strany,
o poslaní inteligencie pri budovaní novej spoločnosti.
Po oslobodení svojimi kritickými a polemickými člán
kami bojoval proti sentimentálnej, únikovej literatúre
tzv. anjelských zemí, za obnovenie princípov realizmu a
spoločenskovýchovnej funkcie literatúry a prekladov zo
svetovej literatúry, z ktorých mnohé sám redakčne pri
pravil alebo preložil. Vydal niekoľko knižných diel, na
príklad obsiahlu monografiu „Cesty k veľkým" o vrchol
ných zjavoch svetovej literatúry.
Docent FELIX j e autorom desiatok knižných alebo
časopiseckých prác, ktoré sa týkajú rôznych otázok ro
mánskych literatúr. Prekladá z francúzštiny, taliančiny,
španielčiny a portugalčiny. Publikácie docenta FELIXA
majú vysokú úroveň. Je romanistom v najširšom zmysle
slova, skúma literárne obdobia, postavy a diela vo viace
rých literatúrach súčasne, vo francúzskej, talianskej i
španielskej. Jednotlivé odbory jeho činnosti sú navzájom
úzko späté, poznatky z jednej oblasti pomáhajú mu
presnejšie formulovať súdy a závery v iných. Jeho štú
die sa vyznačujú rozsiahlou znalosťou najdôležitejšej li
teratúry o danom predmete, o spoločenských a kultúr
nych podmienkach doby, z ktorých príslušná literatúra
vyrástla a pokračuje v sledovaní premien, ktorými autor
a jeho dielo prechádzali v neskorších obdobiach. Osobit
ne treba spomenúť a j jeho vynikajúcu znalosť slovenskej
literatúry, ktorej bol prenikavým a náročným kritikom;
neskoršie sa venoval literárnohistorickému výskumu, uve
rejnil viacero štúdií vo vydavateľstve Tatran a v ďal
ších vydavateľstvách.
Vďaka docentovi FELIXOVI máme dnes v slovenčine
vrcholné diela svetovej literatúry, ako j e Cervantesov
„Don Quijote" a- Danteho „Peklo" (druhé dielo spolu
s básnikom V. Turčánym). Veľmi si treba ceniť a j jeho
rozsiahly, s vedeckou presnosťou a starostlivosťou napí
saný komentár k Danteho Peklu (300 strán). V knihách
„Modernita súčasnosti" a „Cesty k veľkým" j e výber
FELIXOVÝCH štúdií a článkov, komentárov a doslovov
- za „Modernita súčasnosti" dostalo sa mu roku 1970
uznanie cenou Zväzu slovenských spisovateľov; roku 1967
mu udelili vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu". Rozsah
dosiaľ publikovaných prác docenta FELIXA len z oblasti
romanistiky j e takmer тю1 druha tisíca strán textu. Popri
tejto práci bol činný ako prekladateľ svetovej umeleckej
literatúry, predovšetkým z diel románskych literatúr. Do
teraz preložil asi 50 diel, ktoré boli veľmi náročné na
preklad. Za preklad Valéryho „Môj Faust" roku 1971 mu
udelili cenu Jána Hollého a za slovenské prekladv Villona
a Valéryho, ako a j za obsiahle vedecké komentáre k nim
roku 1969 dostal francúzsku cenu Prix Henri Desfeuilles,
jedinú vo Francúzsku udeľovanú cenu za preklad.
Docent dr. J. FELIX. CSc., j e členom mnohých edič
ných rád československých vydavateľstiev, redakčných
rád, odborných časopisov, členom komisii a rôznych od
borných inštitúcií. To všetko dostatočne svedčí o jeho
plnom zaangažovaní v našej socialistickei kultúre. Ako
učiteľ svojím čestným, priamvm a statočným postojom
získal si plnú dôveru nielen všetkých členov katedry, ale
a j obdiv všetkých poslucháčov.

Seminár v Smoleniciach
Oddelenie psychológie profesionálneho vyvinu a pora
denstva pri Psychologickom ústave FF UK j e známe
svojimi prácami z odboru poradenstva nielen doma, ale
a j v zahraničí. Zvlášť v posledných rokoch zaznamená
vame intenzívny rozvoj tejto problematiky, čo vysvetľuje
hlavne j e j narastajúci celospoločenský význam.
Jednou z posledných akcií usporiadanou pracoviskom
našej univerzity (v spolupráci s ostatnými inštitúciami
zaoberajúcimi sa problémami poradenstva) bol II. česko
slovenský seminár o poradenstve v školskom a profesio
nálnom vývine v Smoleniciach v novembri 1972. Jeho
hlavným cieľom bolo zhodnotiť dosiahnutý stav v teórii,
praxi a organizácii poradenstva v ČSSR za posledných
desať rokov. Význam tohto podujatia prekračuje však rá
mec našej krajiny, nakoľko bol súčasne stretnutím n a j 
poprednejších odborníkov v poradenstve zo všetkých so
cialistických krajín (zúčastnilo sa na ňom 17 zahranič
ných hostí). V rámci podujatia si zasluhuje zvláštnu po
zornosť osobitná porada zvolaná z iniciatívy Psychologic
kého ústavu FF UK, ktorá prerokovala konkrétne otázky
o prehĺbení spolupráce socialistických krajín v tejto ob
lasti.
Seminár otvoril prof. PhDr. T. PARDEL, DrSc., ktorý
zhodnotil prácu Psychologického ústavu na tomto úseku
za 15 rokov jeho trvania. Na otváracom zasadnutí sa
účastníkom seminára prihovorili a j naši oficiálni pred
stavitelia: s. M. VLAČIHOVÄ, námestníčka ministra
školstva SSR; Ing. A. KOZÄR, námestník ministra práce
a sociálnych vecí SSR; prof. RNDr. A. GOREK, CSc., pro
rektor UK; prof. PhDr. S. PASIAR, prodekan FF UK a
PhDr. J. DANIEL, CSc., predseda Slovenskej psycholo
gickej spoločnosti. S hlavným referátom vystúpil doc.
PhDr. J. KOŠČO, CSc., v ktorom sa zacfoeral vývinom
poradenstva u nás, jeho súčasným stavom a poňatím
predmetu poradenstva. S veľkým záujmom bol prijatý
príspevok s. L. F. LITVIŇÄKA, experta RVHP z Moskvy
o zabezpečovaní potreby vedeckých, technických a pedaaogických kádrov a o ich príprave.
Obsahová štruktúra rokovania v nasledujúcich dňoch
bola určená niekoľkými tematickými okruhmi vyplývajú
cimi z náplne a zacielenia jednotlivých referátov. Išlo
o práce jednak z oblasti teoreticko-koncepčnej. jednak
z ob'asti výskumu. V ďalší deň zasadnutia bola veľmi
podnetným bodom programu panelová diskusia na tému
..AHvňine problému teórie a praxe v našom poraden
stve". Diskusia bola neobyčajne živá a plodná.
II. československý seminár o poradenstve v školskom
a profesionálnom vývine možno považovať za ďalšie z veľ
mi úspešných podujatí univerzitného pracoviska, ktoré
len podčiarkuje takmer 35-ročnú tradíciu rozvíjania teó
rie a praxe poradenstva pracovníkmi UK.
D. Hargašovä — M. Králíková

Vymenovanie nových profesorov UK
Prezident republiky vymenoval rozhodnutím z 13. mar
ca 1973 s účinnosťou od 1. januára 1973 za riadnych pro
fesorov:
MUDr. Karola HOREČNÉHO. DrSc.. pre odbor pediat
ria: Ing. Miloslava JIRGESA. DrSc.. pre odbor politická
ekonómia: MUDr. Pavla NÄDVORNÍKA, DrSc., pre odbor
neurochirurgia.
Ďalej vymenoval za mimoriadnych profesorov:
Ing. Miroslava BÖHMERA. CSc.. pre odbor aeológia lo
žísk nerastných surovín: MUDr. Ondreja HACÄKA. CSc.,
pre odbor vnútorné lekárstvo: MUDr. Štefana HOJU.
CSc., pre odbor biolóaia: RNDr. Miroslava KODfRU. CSc.,
pre odbor mineralógia; JUDr. Vladimíra POLÄŠKA. CSc.,
pre odbor trestné nrávo: RNDr. Jána TOMLAINA. CSc..
pre odbor meteorolóaťa a klimatológia: RNDr. Seraela
USAČEVA. CSc.. pre odbor experimentálna fvzika: RNDr.
Cvrila VARČEKA. CSc.. pre odbor geo'ógia ložísk nerast
ných surovín: PhDr. Jána VELIKANIČA. CSc., pre odbrr
pedagonika.
Minister školstva SSR prof. Ing. Stefan CHOCHOL. CSc..
odovzdal novovymenovaným profesorom dekréty dňa 22.
mája 1973.
Srdečne blahoželáme!
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Leninské krúžky

Začiatky futbalu na Lekárskej fakulte Univerzity Ko
menského v Bratislave siahajú do minulosti. Pravidelnej
šie sa začína futbal hrávať od roku 1963; vtedy sa začí
najú hrávať tradičné zápasy dvoch družstiev Pohronci (tí,
ktorí sa v lete plavili po Hrone v rámci kurzov telesnej
na Lekárskej fakulte UK v Bratislave začali svoju čin
výchovy), proti ostatným. I keď mená sa menili, možno
nosť v školskom roku 1971/72. Krúžky sú náročnejšou f o r 
povedať, že za Pohroncov hrávali, v tých časoch dr. KA
mou školenia Socialistického zväzu mládeže, ktoré nadvä
LINA, dr. RUDOLF, dr. FISCHER, dr. ZAJAC, dr. MIzuje na výchovnovzdelávací proces na vysokých školách,
NÄR, dr. SMREČANSKÝ, dr. KLUVÄNEK, nebohý dr.
osobitne na štúdium spoločenskovedných predmetov a
NOVOSAD, dr. TICHÝ a ďalší.
politickej výchovy. V novembri 1971 otvorili dva Leninské
V mužstve ostatných zamestnancov hrali prof. KUKUkrúžky, v ktorých sa začalo vzdelávať 60 najaktívnejších
RA, doc. ŠTEFANOVIČ, dr. ROSlVAL, dr. ČATÄR, dr. PKčlenov SZM, z toho 28 funkcionárov rôznych orgánov
CHÄŇ, J. STARŠÍ, dr. J. ZAJAC, Ing. ČALFA, dr. BESZM. V školskom roku 1972/73 pre veľký záujem otvorili
ŇUŠKA, dr. MENTEL, dr. REMIŠ a ďalší.
na fakulte ďalšie dva krúžky.
Do roku 1963 sa hrávali zápasy nesystematicky, podľa
Zavŕšením tohtoročnej práce bola I. ideologická kon
ponúk na zohratie stretnutia, po roku 1963 sa začína
ferencia Leninských krúžkov SZM na Lekárskej fakulte
organizovať futbal na fakulte, vďaka organizačnému pod
UK v Bratislave dňa 28. apríla 1973. Na konferencii sa
chyteniu dr. MENTELOM a dr. BEŇUŠKOM. Za pomoci
zúčastnil a j rektor UK prof. MUDr. Emil HURAJ, DrSc., odb. asistenta PREKOPA zabezpečujú ihrisko na Dyname
a dekan LF UK prof. MUDr. Gustáv ČATÄR, CSc. Pri Spoj, kde pravidelne raz týždenne sa začína s tréningatejto príležitosti si 50 absolventov záverečného ročníka
mi a organizovaním futbalového mužstva. Postupne sa
Leninských krúžkov pripravilo absolventské práce na
začínajú organizovať futbalové zájazdy, kde sa utužuje
jednu zo šesť tém. Všetky práce po odbornej a obsahovej
jednak kolektív, ale tiež sa nadväzujú športové a medzi
stránke zhodnotil doc. Ing. Karol BAKOŠ, CSc., ktorý
ľudské priateľstvá. N'a začiatku s v o j e j činnosti zohralo
družstvo fakulty niekoľko priateľských stretnutí s ústav
najlepšie práce odporučil do užšieho výberu pre hodno
tiacu komisiu (doc. MUDr. Pavol ČERNÄK, CSc. — pred mi národného zdravia. Tak v rokoch 1964 — 1966 sa hrali
stretnutia s OÚNZ Trnava. ÚNZ Bojnice, ÚNZ Parti
seda; prof. PhDr. Michal TOPOĽSKÝ; doc. Ing. Karol
BAKOŠ, CSc.; doc. PhDr. MUDr. Juraj CÍGER, CSc.. a po zánske, kde sa hralo viackrát, tiež v Nitre a Komárne.
V posledných rokoch, vďaka pochopeniu vedenia fakulty,
slucháč Bruno RUDINSKÝ). Porota vybrala tri najlepšie
Slávie Medik a ZV ROH reprezentanti-futbalisti pravi
práce, ktoré predniesli na spomenutej ideologickej kon
delne päť až šesť stretnutí zohrali mimo Bratislavy v
ferencii
— budú tiež publikované.
T
Na základe tohtoročných skúseností organizátori budú
rôznych častiach Slovenska. V rámci družby s pracujúci
účastníkov Leninských krúžkov viesť k tomu, aby praco
mi a j v iných odvetviach nášho hospodárstva boli odovali na záverečnej práci priebežne celý 2. ročník školenia,
hraté priateľské stretnutia s Lesným závodom v Hrirtopreto absolventské témy vypíšu už v októbri 1973.
vej, STS Šurany, STO Dunajská Streda, so zamestnaní .imi
Leninské krúžky na LF UK v Bratislave boli založené ÚNZ Hnúšťa-Likier a množstvu zápasov s bratislavským
ako na jednej z prvých fakúlt na Slovensku Nemalú
družstvami.
úlohu na tomto fakte má pomoc ZO i DO KSS na LF UK,
Futbalové mužstvo zamestnancov lekárskej fakulty
vedenie fakulty, Ústav marxizmu-leninizmu UK. Šťastným
každoročne sa zúčastňuje na futbalovom turnaji o pohár
riešením bola voľba lektorského zboru, ktorý sa poda
rektora UK. Za toto obdobie raz boll prví a trikrát ohs.i
rilo zabezpečiť väčšinou z radov sovietskych pedagógovdili tretie miesto.
marxistov na čele s vedúcim lektorom doc. IVANOVOM.
Osobitnú kapitolu športových kontaktov tvort družbe
Táto skutočnosť ovplyvnila a j úroveň a popularitu Lenin
s Lekárskou fakultou UJEP v Brne. Okrem futbalu za
ských krúžkov medzi študentmi. Veľký význam pre túto
mestnanci oboch fakúlt súťažia v kolkoch, basketbale a
prácu má tiež pomoc doc. BAKOŠA, ktorý s organizá
volejbale. Od roku 1971 futbalisti LF UK v Bratislave
tormi úzko spolupracoval od samého začiatku Leninských
postupne zvíťazili 4:1, 8:1, a v roku 1973 2:1.
krúžkov; z členov FV SZM významný podiel na úsoešnei
A j keď čas poznačil mužstvo, tváre sa menia, kolek
práci krúžkov má Ján VRABEC, ktorý viedol krúžky od
tívny duch, priateľstvo, športová súdržnosť a láska
ich vzniku.
k športu epájajú kolektív futbalistov. Viacerí bývalí ak
tívni športovci radi spomínajú na prežité roky v športo
vom kolektíve a pomáhajú rozkvetu športu na fakulte.
Tak sa vracajú aktívni vrcholoví športovci do radov re
prezentantov fakulty, ako napríklad prof. KUKURA, dr.
HORNIAK, dr. BlNOVSKÝ a iní. Tiež veľa aktívnych špor
V mesiaci máji, júni, júli a auguste 1973 oslavujú okrúh
tovcov zastáva vážené a zodpovedné miesta v rámci fa
le jubileá títo učitelia a pracovníci Univerzity Komen
ského: Ján Móza, Berta Kmotorková, Mária Lachová, odb. kulty a našej univerzity: prof. MUDr. G. ČATÄR, CSc.,
prof. MUDr. J. ŠTEFANOVIČ, CSc., doc. MUDr. T. RE
asist. prom. fil. Lýdia Jurzová, odb. asist. RNDr. Vladi
mír Podhradský, CSc., doc. MUDr. Dušan Bruháč, CSc., MIŠ, CSc., doc. MUDr. I. PECHÄŇ a ďalší.
odb. asist. MUDr. Jozef Hupka, CSc., odb. asist. MUDr.
Jozef Dedek, Jozef Krížik, odb. asist. PhDr. Alexander
Uharček, CSc., Ján Rovniak, odb. asist. Ladislav Rybár,
František Fojku, Mária Kirchmayerová, Magda Zisková,
Ferdinand Fitt, Alžbeta Almašiová, prof. MUDr. RNDr.
Jindřich Valšík, CSc., prof. PhDr. Štefan Pasiar, František
Lúčny, Marta Kollárová, Amália Mráziková, Mária Arpášová, prof. MUDr. Dionýz Blaškovič, DrSc., Hedviga Ulrichová, prof. RNDr. Ľudovít Krasnec, Mária Lubuškyová,
odb. asist. MUDr. Anna Pivková, prof. MUDr. Ján Lajda,
Marta Mišíková, doc. Ing. Ján Madien, CSc., PhDr. Dušan
Hapala, CSc., Elvira Bergmannová, Zuzana Štefániková,
dr. RNDr. Vladimír Piják, doc. MUDr. Ján M. Bencúr, CSc.,
odb. asist. MUDr. Gejza Jenča, CSc., Anna Neumanová,
• Reprezentanti fakulty vo futbale na 12. DťW'h družby,
Katarína Vadíková, Mária Vaneková, Michal Aladič, Anna
konaných v apríli 1973. Snímka: dr. J. Mení e1 I. M. ľ.
Lojková, odb. asist. MUDr. Ladislav Božík, Genovéva Ronecová, Anna Kodajová, Kristína Vaculová, Elena Šefránková, prof. PhDr. Jozef Mátej, CSc., Mária Silná, Amália
N A S A U N I V E R Z I T A , s p r a v o d a j U n i v e r z i t y Komenského A V y d á v a : Rek
Kochová, Štefan Kurej, Mária Manová, Helena Figurová,
torát U K , P u b l i kačn é o d d e l e n i e , 885 4 5 B r a t i i l a v a , Š a f á r i k o v o nám. č. 1 2 Ш
T e l e f ó n : 5 3 5 6 1 » , 580 4 1 » , k l a p k a 326 % Vedúci r e d a k t o r : Р Ш г . Jozef
Terézia Sehrammová, Ľudovít Jančula, Anna Petrášová.
Malacký, g r a f i c k á ú p r a v a : E t e l a K r e j č o v á Q T l a č : O d b o r n é u č i l i l t e p r i
Všetkým prajeme veľa pracovných a osobných úspe
n . p . P o l y g r a f i c k é z á v o d y , B r a t i s l a v a , K o l á r s k a 8 Q U z á v i e r k a 25. k a i d é b o
mesiaca.
chov!
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