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KYJEVSKÁ UNIVERZITA
Keď sa hovorí o Štátnej univerzite T. G. Ševčenka
v Kyjeve, vždy sa dodáva, že je to jedna z najstarších
univerzít krajiny. 15. júla roku 1834 sa konal slávnostný
akt otvorenia univerzity, ktorá mala zohrať úlohu v roz
voji vlasteneckej vedy, v zrevolučnení más, neskôr sa
mala stať sovietskou univerzitou, vyhňou mladých kád
rov pre potrebu národného hospodárstva našej mnoho
národnej socialistickej vlasti, jej kultúry, vedy a tech
niky.

V prvom roku existencie univerzity, ktorá mala iba
jednu filozofickú fakultu s historicko-filologickou a fyzikálno-matematickou katedrou, bolo prijatých 62 po
slucháčov. Taký bol začiatok. Keď sa z tejto vzdialenej
doby, kedy v našej krajine vrcholila samovláda a rastu
vzdelanosti a osvety sa bolo veľmi ťažko prebíjať cez
reakciu, prenesieme do súčasnosti, sme prekvapení čís
lami, ktoré svedčia o tom, že krajina Sovietov kladie
veľký význam národnému vzdelávaniu, materinsky sa

stará o budúcnosť svojho národa. Stačí povedať, že
v tomto školskom roku (1972/73) na našej univerzite
študuje viac ako 20 000 ľudí.
Naša mládež je veľmi povďačná otcom a dedom, ktorí
im vybojovali právo na lepší život a ktorí začali budo
vať tento život v našej krajine. My si sväto uctievame
revolučné tradície svojej univerzity. Svetlé stránky jej
histórie žijú v srdciach dnešného študentstva. Nikdy
nezabudneme na tých študentov, ktorí bojovali proti cár-

skej reakcii a museli sa stať vojakmi. Bolo ich 183. Aj
Vladimír Iľjič Lenin napísal o nich článok.
Nie náhodou študenti prvého ročníka s trémou prekra
čujú prah historického múzea kyjevskej univerzity, kde
sa starostlivo chráni a exponuje veľké množstvo mate
riálu, ktorý ukazuje minulosť i súčasný život našej
univerzity. Jedna z najväčších stálych expozícií sa volá
,.Univerzita dnes“. Z panelov múzea sa na najmladších
predstaviteľov univerzitného študentstva pozerajú šediví

vedci svetových mien, zakladatelia rôznych vedeckých
škôl, ktorí vpísali svoje stránky do histórie univerzity.
Študenti prvého ročníka v múzeu sa dozvedia o po
predných absolventoch univerzity, o tom, že na nej
študovali budúci vedci, kultúrni a verejní činitelia, zná
mi spisovatelia.
Vychádzajúc z múzea, návštevníci so zatajeným dy
chom pozerajú na vysoké mramorové pamätné tabule,
na ktorých sú zlatými písmenami zapísané mená štu
dentov a profesorov univerzity, ktorí zasvätili svoj život
boju proti fašizmu počas Veľkej vlasteneckej vojny
r. 1941—1945. Tu je vždy ticho ... A vždy čerstvé kvety.
- Áno, to všetko je história. Nie abstraktná — je to živá
história, ktorá vnikla do sŕdc dnešných študentov a zo
stáva v nich živá.
Aká je súčasnosť?
Dnes má kyjevská univerzita 19 fakúlt, 136 katedier.
Vedci a ich žiaci majú k dispozícii bohatú Vedeckú uni
verzitnú knižnicu, v jej fondoch sú 2 milióny 323 tisíc
kníh; početné predmetné kabinety, čitárne, laboratóriá,
vybavené modernou technikou.
Univerzita rastie z roka na rok, upevňuje sa jej materiálno-technická báza. Podľa rozhodnutia strany a vlády
stavajú celé univerzitné mestečko. V jednej budove už
študujú budúci geológovia a učitelia zemepisu, dokončuje
sa stavba pre fyzikov, stavia sa i veľký športový kom
plex. Stavby riadia a aj na nich pracujú sami študenti,
ktorí denne prichádzajú z rozličných fakúlt do práce.
Každý rok sa zlepšujú aj životné podmienky študentov
a ašpirantov, ktorí dnes majú k dispozícii už 12 vzduš
ných, priestranných internátov.
Nové zodpovedné úlohy pre sovietsku vysokú školu
a sovietsku vedu postavil XXIV. zjazd Komunistickej
strany Sovietskeho zväzu. Na plnenie týchto úloh je za
merané úsilie všetkých členov nášho kolektívu. Na vy
sokej škole vládne intenzívny vedecký elán. Do vedeckej
práce sa zapájajú študenti už v prvom ročníku. Každý
vniká do vedy svojou cestou, skúša svoje schopnosti;
spočiatku na malých veciach a postupne sa zapája do
spoločného rytmu, unáša sa neopakovateľným tvorivým
hľadaním. Vedecká študentská spoločnosť univerzity je
masová a veľmi plodná organizácia. O tom svedčí práca
početných krúžkov, sekcií a problémových skupín, pub
likované práce študentov, ich referáty na rozličných uni
verzitných a vysokoškolských vedeckých konferenciách,
účasť v konkurzoch o najlepšiu vedeckú prácu. Na po
slednom všezväzovom konkurze, ktorý bol venovaný 50.
výročiu vzdelávania ZSSR, naša univerzita podľa počtu
vyznamenaní obsadila prvé miesto v krajine.
Študenti, ktorí prejavili schopnosť a vzťah k vedeckej
práci, odporúčajú sa na ašpirantské štúdium.
Univerzitné štúdium — denné i diaľkové — na báze
katedier a vedeckých laboratórií pripravuje vysokoškol
ských odborníkov v 96 rôznych špecializáciách. Okrem
toho univerzitní vedci pracujú so stážistami z rôznych
vysokých škôl a vedeckých zariadení krajiny.
Teraz vedeckí pracovníci pracujú podľa plánu na roky
1971—1975. Vedecká päťročnica predpokladá splnenie
dôležitých vedeckovýskumných prác. Osobitná pozor
nosť sa venuje komplexnosti tematiky.
Keďže univerzita je viacprofilovým vedeckým zaria
dením, predstavitelia prírodných, spoločenských a huma
nitných vied riešia témy 30 najvážnejších a najaktuál
nejších problémov. Na našej vysokej škole sa robia vý
skumy v oblasti jadrovej fyziky, fyziky tuhých látok,
kvapalného stavu, kvantovej fyziky a elektrotechniky,
optických prístrojov a spektroskopie, fyziky slnka, polo
vodičov, fyzikálno-chemických vlastností polymérov,
komplexných spojení, fyziológie rastlín, mikroorganiz
mov zvierat a človeka, výpočtovej matematiky a kyber
netiky, dynamiky podzemných vôd, modelovanie filtrač
ných procesov, prognózy nálezov a prieskumu úžitko
vých nerastov, geofyziky, zemepisu, zákonitosti vývoja
svetovej literatúry, funkcie jazykov a žurnalistiky, filo
zofie, histórie, ekonómie, práva atď.
Výsledky, ktoré dosiahli niektoré vedecké ústavy uni
verzity, zabezpečili jej vedúce miesto v riešení problé
mov fyziky kvapalín, fyziológie zažívania, astrofyziky,
matnej metódy fotografovania.
Veľmi známe sú práce univerzitných vedcov v oblasti
matematickej fyziky, röntgenovej spektroskopie, elek

trickej vodivosti v kovoch a zliatinách, fyziky tuhých
látok, mrazuvzdornosti rastlín, meliorácií pôd, histórie
Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky, politic
kej ekonómie, filológie. Značná časť týchto výskumov je
na svetovej úrovni.
Veľký teoretický a praktický význam pre národné hos
podárstvo ZSSR majú práce, ktoré naša univerzita usku
točňuje na základe hospodárskych zmlúv. Tieto práce sa
vysoko cenia vedecko-technickou spoločnosťou krajiny.
Mnohé z týchto prác úspešne sa uplatňujú vo výrobe
a ekonomický efekt prevyšuje prostriedky poukázané
na plnenie týchto prác.
Prípravy k veľkému sviatku sovietskeho ľudu — 50.
výročiu vzdelávania ZSSR — aktivizovali všetky zložky
našej práce. Hodnotný dar k jubileu pripravili aj uni
verzitní vedci. Majú za sebou stovky prednášok, besied,
článkov, venovaných významnému výročiu. Za desať me
siacov r. 1972 bolo publikovaných 29 monografií.
Osobitný význam sme pripisovali propagande priateľ
stva národov, proletárskemu internacionalizmu. Kyjev
ská univerzita má už viacročné tvorivé skúsenosti druž
by so zahraničnými vysokými školami. Dohody o pria
teľstve, vedeckej a kultúrnej spolupráci spájajú ju
s bratislavskou Univerzitou Komenského, Univerzitou
J. E. Purkyňu v Brne, debrecínskou univerzitou Lajoša
Košúta (Maďarsko), záhrebskou univerzitou (Juhoslá
via), Univerzitou Karla Marxa v Lipsku (NDR), centrál
nou univerzitou provincie Las Villas (mesto Santa Klara,
Kuba), Jagellonskou univerzitou (Krakov, Poľsko) a
Majsurskou univerzitou (India). Podporujú sa styky
s inými zahraničnými univerzitami. Splnenie úloh týchto
dohôd prináša veľký úžitok nielen našej vysokej škole,
ale aj univerzitám, s ktorými boli dohody podpísané.
Hovorí sa o zlepšení kvality vyučovania a o zvýšení úrov
ne vedeckovýskumnej práce, o spoločnom riešení zvlášt
nych vedeckých problémov a o zostavovaní učebných po
môcok a učebníc spoločným úsilím. Veľký význam má
výmena skúseností. V mnohých otázkach ide o oboj
stranný záujem. Veľmi dôležité je aj to, že v súvislosti
s dohodami majú naši študenti možnosť praxovať na
zahraničných univerzitách a študenti iných krajín pri
chádzajú na prax k nám. Takéto obojstranné návštevy,
mládežnícke stretnutia, zahraničné služobné cesty našich
vedcov prinášajú veľký úžitok veci priateľstva a vzá
jomného porozumenia národov rozličných krajín, veci
výchovy k proletárskemu internacionalizmu.
Na prípravnej fakulte zahraničných študentov a na
hlavných fakultách univerzity študujú chlapci a dievčatá
zo 77 krajín sveta.
Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby Kyjev, univerzita,
študentská rodina sa stali pre nich na niekoľko rokov
druhým domovom. Už v prvých dňoch vyučovania mla
dých zahraničných študentov zahrňujeme priateľskou
starostlivosťou a pomocou. A po skončení vysokej školy,
keď už dostanú diplom kyjevskej univerzity a vrátia sa
domov do NDR alebo Vietnamu, krajín Afriky alebo La
tinskej Ameriky — nezabúdajú, píšu milé, priateľské
listy, ďakujú za výučbu
Dnes, keď rýchlym tempom ustavične sa rozvíja veda
a technika, keď heslom storočia je vědeckotechnický
pokrok, vysoká škola musí pripravovať nielen ľudí vše
stranne pripravených z profesionálneho hľadiska, ale
je povinná pripravovať vedúcich výroby, šikovných orga
nizátorov más, oduševnených propagandistov ideí marxizmu-leninizmu, myšlienok, ktoré sú hybnou silou
komunizmu. Súčasne s teoretickými poznatkami, prak
tickými odbornými skúsenosťami, venujeme veľkú po
zornosť formovaniu marxistického svetonázoru našich
študentov, výchove a zdokonaľovaniu ich organizačných
schopností, lektorského umenia, lásky k práci.
Ešte veľa by sa dalo hovoriť o živote univerzity hlav
ného mesta sovietskej Ukrajiny, no všetko sa nedá
povedať v krátkom článku. Príďte! Privítame vás ako
milých hostí, ukážeme všetko svoje bohatstvo, rozpovie
me o všetkom, čo sme dosiahli veľkým úsilím.

Profesor M. U. BELYJ, rektor
Štátnej univerzity T. G. Ševčenka,
nositeľky Radu V. I. Lenina,
člen korešpondent Akadémie vied USSR

BLAHOŽELALI SME
K nespočetnému množstvu gratulantov k 60. narodeni
nám generálneho tajomníka ÚV KSČ JUDr. Gustáva HU
SÁKA, CSc., sa pripojila aj Univerzita Komenského v Bra
tislave. Rektor UK prof. MUDr. Emil HURAJ, DrSc., pri
tejto príležitosti odovzdal súdruhovi HUSÁKOVI blaho
prajný list a pamätnú zlatú medailu Univerzity Komen
ského.
Koncern januára 1973 dostal rektor UK od dr. G. HU
SÁKA list tohto znenia:
Dr. GUSTAV HUSÄK
(«Krtiny uymnli

Ov K9C
Y Prahe dňa 22.januára 1973

Vážený súdruh rektor,

chcem sa ešte raz i touto cestou poďa
kovať Vám osobne, vedeckým pracovníkom, učiteľom, študentom
i zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave za milé
blahoželanie a pozdravy k mojim narodeninám. Rovnako srdečne
ďakujem i za slová uznania, ktoré ste mi pri tejto príležitosti
vyjadrili a osobitne za Vaše ubezpečenie o plnej podpore poli
tiky Komunistickej strany Československu.

Od začiatku novembra 1972 do 7. januára 1973 bola
v pražskom Parku kultúry a oddychu J. Fučíka inštalova
ná výstava „50 rokov ZSSR“.
Výstavu navštívili státisíce našich i zahraničných obča
nov. Medzi návštevníkmi nechýbali ani učitelia, zamest
nanci a poslucháči Univerzity Komenského.

Poctu, ktorú ste mi preukázali udelením
zlatej medaily Univerzity Komenského, si úprimne vážim.

So súdružským pozdravom

^
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U ( t f- ťt •'
Vážený súdruh
prof.MUDr.Emil HURAJ, DrSc .
rektor Univerzity Komenského
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Bratislava

V mesiaci januári 1973 sa dožili okrúhlych život
ných jubileí títo pracovníci a učitelia Univerzity
Komenského:
Rektorát UK: Pavol FEKETE, Jaroslav TICHÝ;
Lekárska fakulta UK: Jozefína MIČUCHOVÄ, Vlas
ta BARÄTHOVÄ, Jozef RICHTÄRIK;
Farmaceutická fakulta UK: doc. RNDr. PhDr. Karel
RADA, CSc.;
Prírodovedecká fakulta UK: Terézia PRACHÄROVÄ, Karol KURILLA;
Fakulta telesnej výchovy a športu UK: Emília
^ MALEČKOVÄ;
Študentské domovy a jedálne UK: Irma GEZMICKÄ, Matilda CSÄSZÄROVÄ, Ján FUNTEL.
*
V mesiaci februári 1973 oslávili okrúhle životné
jubileá títo pracovníci a učitelia Univerzity Ko
menského:
Filozofická fakulta UK: Ing. Jozef HAJDUŠEK;
Lekárska fakulta UK: Anna KOTRÍKOVÄ;
Prírodovedecká fakulta UK: Ernest BLEHO, Viera
CHOVANOVÁ, Irena BLAHUŠIAKOVÄ, Vojtech
LOBOTKA;
Fakulta telesnej výchovy a športu UK: Apolónia
MICHÁLKOVÁ, Jozef KOSTELNÍK;
Pedagogická fakulta UK, Trnava: RNDr. Anna
BOJKOVSKÄ, Andrej ČIČ, doc. PhDr. Jozef ŠAM^ KO, CSc.;
Študentské domovy a jedálne UK: Katarína KOZMOVÄ, Anna^ KOKYOVÄ, Gabriela NEZDOBOVÄ,
Zuzana BEŇOVÄ, Alexander RICHTER, Ján
KAHUŇ.
Všetkým srdečne blahoželáme!

Športová súťaž zamestnancov Lekárskej fakulty Uni
verzity Komenského o Pohár dekana má už niekoľko
ročnú tradíciu. V roku 1972 súťažilo v piatich druhoch
športu — volejbal, basketbal, nohejbal, volejbalové
dvojice mužov a volejbalové dvojice zmiešané — osem
kolektívov kliník, katedier a centrálnych dielní. Od
júna do októbra zohrali 55 zápasov, keďže vo všetkých
súťažiach sa hralo systémom „každý s každým”. Body
získavali víťazi (2) aj porazení (1), aby bol záujem
odohrať čo najviac zápasov. Príkladom pre všetkých
zamestnancov bol dekan prof. MUDr. Gustáv ČATÁR,
ktorý nielenže zohral otvárací propagačný zápas, ale
aktívne sa zapojil aj do vlastnej súťaže (v zmieša
ných dvojiciach obsadil 2 miesto). Víťazom súťaže ko
lektívov sa stala katedra fyziológie (120 bodov) pred
sociálnym lekárstvom (85 bodov) a katedrou anatómie
(70 V2 bodov).
Slávia MEDIK úzko spolupracuje so športovou komi
siou ROH a s vedením školy. Spoločným úsilím sa im
podarilo nielen zorganizovať spomínanú súťaž, ale aj
zabezpečiť telocvičňu pre športovanie žien a mužov.
Vyasfaltovaním dvoch športových ihrísk priamo v are
áli teoretických ústavov sa predĺži „sezóna” aj pre
rekreačné športovanie zamestnancov.
Aby však na rekreačné športovanie nechýbali potreb
né stimuly, chceme v oficiálnom súťažení pokračovať aj
v zimnom období. Pre súťaž sme vybrali nové druhy
športu — minifutbal, stolný tenis, kolky —, aby sme
prebudili záujem o šport u tých, čo doteraz nešporto
vali.
—ul—
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V období vedeckotechnickej revolúcie významným
článkom vedeckej práce je získať spoľahlivú a dobrú
informáciu. Tok a pramene informácií sa natoľko roz
rastajú, že tradičnými metódami zachytiť, čiže získať
prehľad je nemožné. Z toho dôvodu je nevyhnutné
toky informácií zachytiť tak, aby boli schopné uspoko
jovať dnešné požiadavky.
Na vysokých školách a univerzitách dosiaľ informač
nú činnosť sprostredkovala obyčajne ústredná knižnica,
knižničné stredisko, respektíve niekoľko dokumentač
ných pracovníkov, ktorí boli roztrúsení po niekoľkých
katedrách. Či išlo skutočne o informačnú činnosť, to
je diskutabilné. Dnes sme už dospeli k takému štá
diu, že tento nedostatok plne pociťujú na vysokých
školách a univerzitách.
Je známe, že už 4. päťročný plán stanovil pre tieto
knižnice v rámci skvalitňovania činnosti prehlbovať
špecializáciu a profiláciu fondov a pretvárať knižničné
strediská na ústredné knižnice. I keď v plnej miere
a hĺbke táto úloha sa na niektorých fakultách UK
nesplnila, nemôžeme tvrdiť, že sme sa nedostali do
predu. Určité úspechy sme dosiahli aj na UK. Dnes
každá fakulta UK má svoju ústrednú knižnicu.
Vývoj speje ale ďalej, a preto ani my sa nemôžeme
zastaviť na mŕtvom bode. Tým by sme brzdili zároveň
aj pedagogický a vedeckovýskumný rozvoj na univer
zite. Perspektívny plán rozvoja vysokoškolských kniž
níc v rokoch 1971—75 predpokladá ďalší rozvoj knižníc
a pretváranie ich na takú inštitúciu, ktorá bude mať
všetky predpoklady podať kompletné služby pre posky
tovanie potrebných informácií.
Teda najbližšie úlohy smerujú k prestavbe doteraj
ších ústredných knižníc a knižničných stredísk na
študijno-informačné strediská (SIS), či
už na fakultách UK, alebo na vysokých školách vôbec.
Preto MŠ SSR na základe uznesenia vlády SSR z 20.
januára 1971 o dobudovaní knižníc v jednotlivých re
zortoch a uznesenia Slovenského výboru pre vysoké
školy pristúpilo za spolupráce odborníkov k spraco
vaniu komplexného modelu SIS na Slovensku. Tento
model zahrnuje nové primerané úlohy knižníc, ktoré
majú zabezpečiť očakávané služby. Osobitosťou tohto
námetu je zmena oproti doterajšiemu chápaniu obsahu
i úlohy knižníc ako takej. SIS je zaradené na fakultách
respektíve vysokých školách do organizačnej štruktúry
samotnej školy. Je to aj odôvodnené, pretože, ak má
SIS plniť tie úlohy, ktoré od neho dnešná spoločnosť
požaduje, musí mať vytvorené také podmienky k čin
nosti a postavenie v rámci vysokoškolského vzdeláva
nia, ako všetky vedeckovýskumné pracoviská školy.
Ing. Kyselová z Ministerstva školstva SSR vo svojom
príspevku o „Študijno-informačných strediskách vyso
kých škôl” zdôrazňuje: „... Preto počítame s knižni
cami v budúcnosti ako so samostatnými organizačnými
jednotkami vedeckej a výskumnej základne školy,
respektíve fakulty.”
Uvedený model má veľmi reálny a tiež optimálny prí
stup k veci. Snaží sa vystihnúť špecifičnosť zhromaž
ďovania, transformácie a sprístupňovania prameňov in
formácie. SIS poníma ako základnú organizačnú a
funkčnú jednotku vedeckoinformačnej sústavy školy.
Samotný model pozostáva zo:
1. vzorového štatútu SIS,
2. vzorového organizačného poriadku SIS,
3. vzorového knižničného poriadku SIS,
ďalej je tu materiál, ktorý orientačne ukazuje a sta
novuje počet pracovníkov a priestorov v SIS, poplatky
z náhrad škôd vzniklé pri komunikačnom procese in
formačných prostriedkov.
Pre lepšiu informovanosť treba spomenúť i to, že
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súčasne týmto modelom sa rozpracúva i koncepcia
rozvoja a riadenia sústavy vědeckotechnických infor
mácií v SSR na pôde Ministerstva výstavby a techniky.
Táto skutočnosť má ďalekosiahly význam, najmä v sú
vislosti s vybudovaním celoštátneho integrovaného
informačného systému, ktorý má byť napojený do rám
ca spolupráce s krajinami RVHP.
Zrejmé je, že tento materiál je postavenv na takej
koncepčnej základni, uvedenie ktorého do života mô''*
mať nevšedné výsledky. Prirodzene, bolo by for^'
ak by sme pristupovali k uskutočneniu tejto úlohy na
Univerzite Komenského iba schematickv. Púhe preme
novanie ústredných knižníc na študijno-informačn*
stredisko a schválenie predloženého materiálu K
náležitých podmienok (pracovné sily, priestory, potre’
né informačné pramene, tak prvotné ako i druhotné),
by mohlo ohroziť vážnosť celého úmyslu a vyústilo by
to vo formalizmus.
Nutné je premyslieť prístup k realizácii tohto vzo
rového modelu na Univerzite Komenského. Fakulty
majú možnosť zvoliť si spôsob i časové rozpätie, ako
a dokedy ho realizujú, čiže uvedú tento projekt do
života. Niektoré fakulty už dnes majú predpoklady a
vytvorené určité podmienky, v ktorých sú schopní
založiť SIS a realizovať začiatočné úlohy, a potom ďa
lej spieť k realizácii k optimálnym požiadavkám SIS.
Napríklad na lekárskej fakulte, FTVŠ, na farmaceu
tickej fakulte,, dokonca i pedagogická fakulta v Trnave,
lekárska v Martine a Üstav marxizmu-leninizmu UK,
majú také podmienky, v ktorých pri trochu väčšej ak
tivite môžu začať s uskutočňovaním ŠIS. Ostatné fa
kulty t. č. sú na tom priestorové veľmi biedne. Nik<^
ale nie je stanovené, že ostatné fakulty nemôžu začni'
s prípravnými prácami, čiže s prípravou informačných
prameňov, najmä druhotných (katalógy, bibliografie
atď.). Je to dôležitý predpoklad na to, aby bola pre
hľadná a takto prístupná informácia všetkých infor
mačných prameňov, ktoré sa nachádzajú v ŠIS a tiež
v sesterských inštitúciách.
Nakoniec treba si uvedomiť, že tento materiál sa
nedá uviesť do života nárazovité, ale etapovité, čiže
perspektívne uskutočniť, na čo nesmieme zabudnúť.
Toto vyžaduje vypracovanie časového plánu, aby sme
videli, čo v tejto päťročnici sme schopní z predlože
ného projektu uskutočniť.
Veľkú úlohu pri uskutočňovaní plánu zohrajú sa
motné vedenia fakúlt, a to ich prístup k veci, pocho
penie, a najmä morálnu a materiálnu podporu terajších
ústredných knižníc.
Predpokladáme, že vedenia fakúlt si uvedomia, že
ŠIS má byť budované pre celú školu — fakultu a
v prvom rade bude slúžiť pre nich, pre každého jed
notlivého vedeckovýskumného pracovníka, učiteľa, od
borných a iných pracovníkov školy. Študijno-informač
né stredisko budujeme pre seba, a preto každý druh
investície sa nám niekoľkonásobne vráti.
prom. fil. Magda Mlynková

STRETNUTIE NA LF UK
V zmysle uznesenia XIV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS, VIII.
všeodborového zjazdu, ako aj vládneho programu o pre
hĺbení sociálnej starostlivosti o človeka vedenie Lekár
skej fakulty UK a Závodný výbor ROH pri LF UK uspo
riadali dňa 26. januára 1973 ďalšie stretnutie s bývalými
zamestnancami lekárskej fakulty. Stretlo sa tu 70 dô
chodcov, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, a z nich
mnohí i teraz pomáhajú brigádnicky budovať fakultu.
Fakulta prijala bývalých pracovníkov ako svojich, veď
vykonali veľký kus práce pre jej zveľadenie a rozvoj. Aj
teraz, keď čas už poznačil ich krok, pribudli vrásky, pri
chádzajú k nám ako svoji k svojim: zaujímajú sa o dia
nie na ich bývalom pracovisku. Naša spoločnosť vysoko
oceňuje ich prínos na budovaní nového zajtrajška nás
všetkých.
Stretnutie bolo v srdečnej atmosfére, keďže naše zria
denie umožňuje každému v spokojnosti žiť, umožňuje
uplatniť najhumánnejšie perspektívy v živote. Toto stret
nutie jasne naznačilo, že generácia, ktorá pamáhala budo
vať socializmus v našej vlasti, je pevne spätá s dnešným
dianím u nás. Spoločné posedenie na Lekárskej fakulte
UK potvrdilo, že človek môže byť prospešný v každom
veku.

ZMLUVA
o priamej vedeckej
spolupráci medzi
Univerzitou Komenského
v Bratislave
a
Univerzitou vo Varšave
Táto zmluva sa uzatvára
na základe vykonávacieho
Plánu
kultúrnej
dohody,
ktorý bol podpísaný v Prahe
dňa 5. novembra 1971 medzi
vládou Poľskej ľudovej re
publiky a vládou Českoslo
venskej socialistickej repub
liky.
V súlade s Dohodou o kultúrnej spolupráci medzi
Československou socialistickou republikou a Poľskou
ľudovou republikou za účelom rozširovania vedeckých
kontaktov a upevňovania priateľstva medzi oboma ná
rodmi, vedenie Univerzity Komenského v Bratislav^
a Univerzity vo Varšave považujú za vhodné uzavretia
tejto Zmluvy a určujú nasledujúce formy spolupráce:
§ 1
Na základe bodu 17 uvedenej v Dohode obe univer
zity si budú vymieňať vedecko-pedagogických pracov
níkov na kvótu 4 týždňov z odborov, ktoré zaujímajú
obe strany.
g 2
Obe strany sa zaväzujú požiadať príslušné rezortné
ministerstvá o odsúhlasenie 12 mesiacov na výmenu
pracovníkov ročne. Kvóta by sa rozdelila na kratšie
pobyly.
§ 3
Obe univerzity zabezpečia:
a) prehĺbenie nadviazanej spolupráce v odboroch:
právo, administratíva, geológia, žurnalistika;
b) nadviazanie spolupráce v oblasti: biofyzika, chémia,
filozofia, geografia, počítacie stroje (samočinné
počítače), psychológia, pedagogika;
c) výmenu skúseností z oblasti výučby učiteľov (po
bočka Univerzity Varšava v Bialymstoku);
d) vyslanie vedecko-pedagogického pracovníka Ústavu
anglistiky Univerzity vo Varšave ako lektora anglic
kého jazyka na Univerzitu Komenského v Bratislave.
§ 4
Vedecké pracoviská oboch univerzít si budú vymie
ňať informácie o výsledkoch v pedagogickej a vedec
kovýskumnej práci so súhlasom vedenia univerzít a
podľa možnosti a potreby budú taktiež spolupracovať
pri riešení vedeckých problémov. Výsledky tejto spolu

práce sa môžu publikovať vo vedeckých časopisoch a
v inej univerzitnej tlači.
§ 5
Obe univerzity si budú podľa potreby vymieňať
študijné plány, zoznamy prednášok, vedecké pomôcky,
učebnice, študijné materiály, vedecké informácie a
publikácie.
g ^
Obe univerzity si budú navzájom pomáhať pri výchove
diplomových, doktorských alebo habilitačných prác,
dávať k dispozícii svoje materiály, prípadne pomáhať
pri získavaní materiálov.
V prípade potreby obe univerzity budú pozývať sa
mostatných vedeckých pracovníkov na recenzovanie
prác.
§ 7
Obe univerzity si budú navzájom pomáhať pri príprave
spolupráci budú predkladať svojim nadriadeným škol
ským orgánom plány výmeny pracovníkov, ktorých
chcú delegovať na družobnú univerzitu.
Návrhy pre každý nasledujúci rok treba predložiť
do konca decembra predchádzajúceho roka.
§ 8
Formality spojené s realizáciou výmeny osôb si obe
univerzity vybavia v zhode s predpismi, ktoré sú
záväzne pre ich štát.
V Bratislave 8. decembra 1972
Rektor
Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Emil HURAJ, DrSc.
Prorektor
Univerzity vo Varšave
prof. dr. Ing. Wladyslaw RODEWALD

NOVÍ AKADEMICI ČSAV

NÁVŠTEVA ZO ZAHRANIČIA

Slávnostný prejav predsedu Československej akadémie
vied akademika Jaroslava KOŽEŠNÍKA k 25. výročiu Fe
bruára, referát podpredsedu ČSAV akademika Josefa POULÍKA o rozpracovaní záverov októbrového zasadania ÜV
KSČ o ideologických otázkach a voľby členov ČSAV, tvo
rili program 31. valného zhromaždenia ČSAV v Prahe dňa
15. februára 1973.
V tajných voľbách valné zhromaždenie zvolilo za no
vých členov ČSAV 31 popredných českých a slovenských
vedcov.
Za členov akademikov zvolilo: čle
nov korešpondentov ČSAV Jindřicha
BAČKOVSKÉHO, Miloša GOSIOROVSKFHO, (na obr.), akademika SAV
Vladimíra HÁJKA, Jaromíra HRBEKA,
akademika SAV Vojtecha KELLÖA,
Bohumila KVASILA, Félixa OLIVU,
Oldřicha ŘÍHU a Václava VANĚČKA.
Za členov korešpondentov zvolili 22
vedcov.
Účastníci zhromaždenia poslali pozdravný list ÚV KSČ
a pracovníkom vedy adresovali výzvu, aby vychádzali z
pevnej marxisticko-leninskej ideologickej základne.

Dňa 30. januára 1973 prijal rektor Univerzity Komen
ského prof. MUDr. Emil HURAJ, DrSc., ministra školstva
Kirgizskej sovietskej socialistickej republiky prof. Abdula
Kanimetoviča KANIMETOVA, kandidáta vied, so svojím
sprievodom. Na prijatí sa zúčastnili predstavitelia Minis
terstva školstva SSR, vedenie Univerzity Komenského,
riaditeľ Ústavu marxizmu-leninizmu UK, odborníci-pedagógovia z filozofickej fakulty, stranícki a odborárski funk
cionári. V priateľskej besede sa sovietski hostia živo za
ujímali o systém výchovno-vzdelávacej práce na univer
zite, štruktúru vzťahov medzi fakultami a vedeckový
skumnými inštitúciami, o skúsenosti pracovníkov Ústavu
marxizmu-leninizmu UK, o komunistickú výchovu vyso
koškolských učiteľov a o ďalšie otázky života vysokých
škôl. Potom si prezreli priestory univerzity a navštívili
Matematický pavilón Prírodovedeckej fakulty UK v Mlyn
skej doline.(V sovietskej delegácii boli okrem ministra školstva
prof. K. KANIMETOVA ešte docent V. M. MELNIKOV,
metodik ministerstva-pedagóg, G. D. KUZNECOV, tajom
ník straníckej organizácie ministerstva, docent ŠADRIN,
1. prorektor Jeroslavlianskeho pedagogického inštitútu.)
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JUBILEÁ
Dňa 13. decembra 1972 sa dožil
60 rokov prof. PhDr. Eugen PAU
LÍNY, DrSc., (na obr.), vedúci Ka
tedry slovenského jazyka Filozo
fickej fakulty Univerzity Komen
ského v Bratislave.
Jubilant bot pôvodne stredoškolským profesorom, roku
1938 získal hodnosť doktora filozofie, habilitoval sa roku
1943, kedy získal titul docenta, od roku 1945 je profe
sorom slovenského jazyka, vedeckú hodnosť — DrSc. —
získal roku 1958 a od roku 1967 je členom korešponden
tom Slovenskej akadémie vied.
Profesor PAULÍNY patrí k našim naj priebojnejším mo
derným vedeckým pracovníkom v oblasti slovakistiky a
slavistickej lingvistiky. Široká je oblasť jeho vedeckých
výskumov v publikovaných prácach. Venuje sa proble
matike historickej gramatiky slovenčiny, štylistike sú
časného jazyka, ako aj otázkam jazykovej kultúry. Svo
jimi prednáškami a prácami z oblasti slovakistiky stále
intenzívnejšie preniká do európskej slavistiky. Jeho práce
sa týkajú slovenského jazyka v celom rozsahu (súčasný
spisovný jazyk, nárečia, dejiny slovenského jazyka) a vše
obecnej jazykovedy. V tejto oblasti sa zaslúžil najmä o
výskum dejín jazyka, o -poznanie štruktúry súčasného
opisného jazyka a o výskum zvukovej stránky jazyka.
Ako vysokoškolský učiteľ vychoval množstvo kvalifiko
vaných odborníkov, ktorí pôsobia na stredných školách,
v odborných redakciách, ako vedeckí pracovníci v Slo
venskej akadémii vied a ako vysokoškolskí učitelia. V sú
časnosti okrem vedenia katedry slovenského jazyka pra
cuje ako člen Kolégia jazykovedy SAV, ako predseda sla
vistických komisií pre slovenské spisovné jazyky, pre fo
netiku a fonológiu a pre slovanský jazykový atlas, je tiež
členom príslušných medzinárodných slavistických komisií.
Je školiteľom vedeckých ašpirantov a vedúcim riešite
ľom štátnej úlohy slovanský jazykový atlas.
Z najvážnejších diel jubilanta spomenieme aspoň
„Štruktúra slovenského slovesa“, „Fonológia spisovnej
slovenčiny“, „Fenologický vývin slovenčiny“, „Dejiny spi
sovnej slovenčiny“, „Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej
Moravy“ a iné.
Profesor PAULÍNY je členom viacerých vedeckých spo
ločností doma i v zahraničí, je členom redakčných rád
odborných časopisov, vedeckým redaktorom viacerých
publikácií. Bol riaditeľom a zakladateľom Letného semi
nára slovenského jazyka a kultúry — STUDIA ACADE
MICA SLOVACA. Zastával tiež akademickú funkciu, bol
prorektorom Univerzity Komenského. Za svoju doterajšiu
vedeckovýskumnú, pedagogickú, publikačnú a organizá
torskú činnosť dostal štátne vyznamenanie „Rad práce“
a viacero uznaní a ocenení.
*

*

*

Dňa 20. januára 1973 oslávil 50 rokov docent MUDr.
Ján BIRČÄK, CSc., vedúci Katedry pediatrie I na Lekár
skej fakulte Univerzity Komenského. Jubilant od vstupu
do KSS prešiel viacerými straníckymi funkciami, v súčas
nosti zastáva funkciu člena kontrolnej a revíznej komisie
pri Celozávodnom výbore KSS UK.
Pedagopicko-vvchovná činnosť docenta BIRČÄKA je
rozsiahla. Prednáša pediatriu IV. ročníku stomatologického
smeru, školské a dorastové lekárstvo V. ročníku pediatric
kej vetvy a tiež ai všeobecnému smeru. Je členom rigo
róznej komisie. Jubilant je publikačné činný. Výsledky
svojej vedeckovýskumnej práce uverejnil doteraz v 47
vedecko-odborných publikáciách, a to v domácich i zahra
ničných časooisoch. Tieto práce sú oriainálne, najmä v
oblasti fy^iolóqie puberty. V roku 1963 dostal docent
BIRČÄK Hálkovu cenu za najlepšiu pediatrickú publiká
ciu. V súčasnosti popri veľkom pedagogickom a organi
začnom zaťažení intenzívne pracuje na svojej doktorskej
dizertačnej práci.
Za doterajšiu pedagogickú, vedeckovýskumnú, publi
kačnú a organizátorskú činnosť mu rektor Univerzity
Komenského udelil pamätnú striebornú medailu UK. Je
tiež nositeľom viacerých uznaní a ocenení.
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Pri príležitosti päťdesiatin docenta MUDr. J. BIRČÄKA,
CSc., Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská pedia
trická spoločnosť usporiadala dňa 24. januára 1973 sláv
nostnú vedeckú pracovnú schôdzu, na ktorej prednášali
odborníci z pediatrie.

Dňa 1. februára 1973 oslávil 55
rokov prof. MUDr. Alexander REHÄK, CSc., (na obr.), vedúci Klini
ky detskej dermatológie Katedry
pediatrie II na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratisla
ve.
Jubilant po ukončení vysokoškolského štúdia, po absol
vovaní vojenského výcviku bol odoslaný na východný
front, odkiaľ koncom októbra 1943 prebehol so skupinou
vojakov k Červenej armáde. Vstúpil do II. paradesantnej
brigády v ZSSR, s ktorou zotrval až do konca vojny. Od
roku 1946 pôsobí na lekárskej fakulte. Po vytvorení sa
mostatného kožného oddelenia detského veku bol poverený
vedením tohto pracoviska. V roku 1959 sa habilitoval na
docenta, od roku 1964 je doktorom vied — DrSc. —; ro
ku 1962 bol menovaný riadnym profesorom. V období
1967 — 1970 pôsobil ako zahraničný expert na lekárskej
fakulte univerzity v Mosule (Irak) vo funkcii prednostu
kliniky a riadneho hosťujúceho profesora. V roku 1970
opäť sa ujal svojej funkcie prednostu detskej kožnej kli
niky v Bratislave.
Základné zamerania profesora REHÄKA je histológia
kože, ktorej sa venuje prakticky od začiatku svojej čin
nosti na univerzite. Z tohto odboru vypracoval aj dizer
tačné práce (docentskú a doktorskú s témou patológie
kožnej rakoviny, respektíve kožných epiteliálnych nádo
rov v širšom zmysle. Po vytvorení detskej kliniky bolo
treba budovať nový odbor, ktorému sa venuje v posled
ných desiatich rokoch so zvláštnym zameraním na aler
gické kožné choroby detského veku. Rozpracúva ich vý
skumné vo funkcii vedúceho kabinetu klinickej alergológie a imunológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov
a farmaceutov. Za jeho trojročného pôsobenia, expertízy
v Iraku venoval sa štúdiu niektorých tropických kožných
chorôb.
V súvislosti s odborným zameraním jubilant zastával
najrozličnejšie funkcie v poradných zboroch ministerstva
zdravotníctva, päť rokov vykonával funkciu krajského od
borníka a viac rokov funkciu ordinára v Štátnom sanató
riu v Bratislave.
Profesor REHÄK patrí k vysokokvalifikovaným pedagogic'ko-vedeckým pracovníkom, ktorý vo funkcii vedúceho
klinického pracoviska dokázal zorganizovať nový úsek pedagogicko-výskumnej práce v rámci II. katedry pediatrie
Lekárskej fakulty UK a povzniesť- ho v relatívne krátkom
čase na vysokú úroveň. V odbornej problematike vie do
konale zladiť pokrokové smery vo vlastnom odbore s po
trebami danej etapy výstavby našej spoločnosti, rovnako
uplatňuje a zavádza pokrokové smery do výučby.

Dňa 12. februára 1973 oslávila
významné okrúhle jubileum prof,
dr. Jindra HUŠKOVÄ, bývalá člen
ka Katedry rumunskej, španielskej
a talianskej filológie Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave.
Jubilantka bola publikačné činná už od roku 1922. Spo
čiatku sa venovala modernej rumunskej próze, neskôr
poézii a napokon dráme. Svoju pozornosť zameriavala naj-

mä na otázky rumunskej literárnej histórie a teórie. Pu
blikovala aj štúdie z oblasti rumunskej jazykovedy. Okrem
svojej vedeckovýskumnej činnosti profesorka HUŠKOVÄ
je známa našej verejnosti aj ako prekladateľka z rumun
skej literatúry do slovenčiny. Svoje preklady, ako aj ďal
šie preklady doplnila zasvätenými doslovmi. Je autorkou
vedecko-populárnych článkov o rumunskej literatúre, lin
gvistike a kultúre vôbec, ktoré boli uverejnené v perio
dickej tlači u nás i y Rumunsku. V rumunskej tlači obo
znamovala verejnosť s kultúrnymi a politickými udalos
ťami v Československu a najmä upozorňovala na vzťahy
rumunsko-československé. V posledných rokoch inten
zívne spolupracovala na Dejinách rumunskej literatúry.
Profesorka HUŠKO VÄ už začiatkom dvadsiatych rokov,
keď sa stala prvou lektorkou rumunčiny na Filozofickej
fakulte UK, začala s pedagogicko-prekladateľskou činnos
ťou. V jej pedagogickej práci sa prejavil vplyv profesora
J. U. JARNÍKA z Prahy a profesora Ovidia DENSUTIANA
z Bukurešti. Odvtedy vychovala veľa pracovníkov, ktorí sa
úspešne uplatňujú v kultúrnom živote ako redaktori a
prekladatelia. V práci vždy prejavovala náročnosť a po
rozumenie voči poslucháčom, ktorí si ju ako učiteľku
vážili a obľúbili. Jubilantka nejaký čas externe prednášala
na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, viac
krát prednášala aj v Bukurešti, Kluži a v rumunskom
rozhlase.
V roku 1970 na Veľvyslanectve Rumunskej socialistickej
republiky v Prahe slávnostne odovzdal rumunský veľvy
slanec v ČSSR Ion OBRADOVICI vysoké štátne vyzname
nanie profesorke dr. Jindře HUŠKOVEJ — Meritul cultu
ral — za zásluhy v oblasti kultúry, za dlhoročnú činnosť
na poli rumunsko-slovenských vzťahov a za činnosť na
filozofickej fakulte, ktoré jej udelil predseda Štátnej ra
dy Rumunskej socialistickej republiky Nicolae CEAUŠESCU. Jubilantka je tiež nositeľkou ďalších vyznamena
ní, medailí a ocenení.
Prajeme profesorke HUŠKOVEJ veľa zdravia a ďalšie
osobné úspechy!

JUBILEÁ
Cestou realistického chápania li
teratúry a jej úloh vo svojej ve
deckovýskumnej, kritickej i literárno-historickej činnosti vždy šiel
prof. PhDr. Milan PIŠÚT, DrSc.,
(na obr.), člen Katedry slovenskej
literatúry a literárnej vedy Filo
zofickej fakulty Univerzity Komen
ského v Bratislave. (Narodil sa 16.
februára 1908 v Liptovskom Miku
láši.)
Od začiatku tridsiatych rokov písal skoro do všetkých
našich literárnych časopisov, najmä však do Elánu a Slo
venských smerov. Zaujímali ho otázky literárnej teórie
a kritiky; poukazoval na ich vedecké riešenie, skúmal
vzťahy vedeckého myslenia a rôznych myšlienkových sme
rov k nášmu životu, najmä však k umeleckej orientácii
mladých spisovateľov. Jubilant objasňoval a hodnotil no
vé smery v literárnej vede — tzv. formalizmus a štruk
turalizmus a ich dôsledky pre literárnu kritiku. Z jeho
záverov vyplýva, že zastáva realistické princípy literárnej
kritiky.
Profesor Milan PIŠÚT sa zamýšľal nad profilom súčas
nej literatúry a odhaľoval jej možnosti. Písal množstvo
prenikavých posudkov o dielach súvekej literárnej pro
dukcie. Živo prejavoval záujem o českú literatúru a česko-slovenské literárne vzťahy (K. Mácha a Slovensko).
Vlčkové časopisecké príspevky, najmä z oblasti dejín slo
venskej literatúry zostali roztrúsené po časopisoch. Až
pričinením jubilanta dostali sa do rúk slovenskej verej
nosti vo dvoch zväzkoch, vydaných Slovenským vydava
teľstvom krásnej literatúry pod názvom „Kapitoly zo
svetovej literatúry“ a „Medzi Váham a Vltavou“.
Z našej literárnej minulosti profesora PIŠÚTA zaujala
najmä štúrovská epocha, ktorej venoval dielo „Počiatky

básnickej školy Štúrovej“. V rámci hlbokého rozboru spo
ločenských a literárnych skutočností osvetlil vznik a po
dobu nášho literárneho romantizmu. Neskoršie sústredil
svoju pozornosť na dielo najrevolučnejšieho štúrovského
básnika Janka Kráľa. PIŠTJTOVE práce o našom a slovan
skom romantizme v literatúre, a najmä početné slarsie
i nové práce o Jankovi Kráľovi patria stále k tomu naj
lepšiemu, čo o tomto období v slovenskej literárnej his
tórií máme (už spomenuté dielo „Počiatky básnickej ško
ly Štúrovej“, „Janko Kráľ a jeho Dráma sveta“ a „Janko
Kráľ — Život a básnické dielo“). Novšie štúdie z rôz
nych literárnych oblastí vydal vo zväzku literárnych štú
dií a portrétov v knihe „Roky a diela“, kde sú cenné
najmä štúdie o veľkých realistoch európskych literatúr,
ruských a sovietskych popri starších štúdiách a kritikách
zo slovenskej a českej literatúry. Roku 1963 pripravil a
zredigoval dvojzväzkové „Dejiny svetovej literatúry“, kto
ré boli prvé svojho druhu v našej republike.
Po smrti akademika Andreja Mráza sa stal redaktorom
časti „Slovenská literatúra“ v Čs. vlastivede, pre ktorú
spracoval stať „Literatúra slovenského národného obro
denia“. Ďalej vyšli jeho štúdie o Kuzmánym, Hurbanovi,
Kraskovi, „Petôfi a J. Kráľ“, „Slovenský literárny roman
tizmus a jeho vzťahy k európskym literatúram“ a ďalšie.
Vypracoval časti o literatúre osvietenského obdobia do
druhého zväzku akademických „Dejín slovenskej litera
túry“, pripravil a zredigoval „Dejiny slovenskej literatú
ry“, podobne pripravil a zredigoval dvojzväzkové „Dejiny
svetovej literatúry“. V súčasnosti má v tlači dielo „Ro
mantizmus v slovenskej literatúre“.
Rozsah vedeckej a pedagogickej činnosti od roku 1929
do 1967 je uverejnený v Zborníku Filozofickej fakulty,
XX, (Phillogica), 1968, v „Bibliografii jeho literárnovedných a literárnohistorických prác“; obsahuje vyše 250
jednotiek. Jeho knižné monografie majú základný význam
vo výskume slovenskej literatúry národného obrodenia.
Veľa času jubilantovi zaberajú tiež rôzne funkcie vo
vedeckých spoločnostiach, radách, komisiách, ako aj od
borné posudky dizertačných ašpirantských a habilitačných
prác.
Za svoju bohatú vedeckú, výskumnú, pedagogickú, pu
blikačnú a organizátorskú činnosť dostal viacero vyzna
menaní, uznaní, ocenení. Je tiež nositeľom štátneho vy
znamenania „Za vynikajúcu prácu“.
Spolu s profesorom PhDr. Milanom PIŠÚTOM, DrSc., si
jeho životné jubileum pripomína celá plejáda jeho odcho
vancov, básnikov, prozaikov, literárnych historikov, kri
tikov, redaktorov, učiteľov, profesorov a ďalších kultúr
nych pracovníkov, ako i celá naša verejnosť.
***
Dňa 27. februára 1973
oslávil docent dr. PhMr.
Ladislav KNAŽKO, CSc.,
(na obr.), vedúci Kated
ry farmaceutickej ché
mie Farmaceutickej fa
kulty Univerzity Komen
ského v Bratislave a
nositeľ štátneho vyzna
menania „Za zásluhy o
výstavbu”, päťdesiat ro
kov svojho života.
Po úspešnom absolvovaní štúdia farmácie bol roku
1947 promovaný za magistra farmácie. Po ukončení
štúdia si svoje vedomosti rozširoval štúdiom na Prí
rodovedeckej fakulte UK a po uzákonení 4-ročného
farmaceutického štúdia absolvoval ešte štvrtý ročník
farmácie. Ešte pred ukončením vysokoškolského štúdia
bol prijatý na Farmakologický ústav Lekárskej fakulty,
za vedeckú pomocnú silu s povinnosťami asistenta pre
odbor farmaceutická chémia.
Po reorganizácii farmaceutického štúdia prešiel na
novozriadený Üstav farmaceutickej chémie. V máji
1956 bol menovaný zástupcom docenta pre odbor far
maceutickej chémie a v roku 1958 sa pre tento odbor
habilitoval. V roku 1966 obhájil kandidátsku dizertačnú
prácu a získal vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutic
kých vied.
Pedagogicky pracuje a pôsobí doc. KNAŽKO prak
ticky od nástupu za asitenta a patrí medzi služobne
najstarších učiteľov fakulty. Od roku 1950 samostatne
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prednáša farmaceutickú chémiu všeobecnú a kontrolu
chemických liečiv. Vyše 15 rokov je examinátorom
tejto disciplíny a člen komisie pre štátne záverečné
skúšky, je predsedom komisie pre rigorózne doktor
ské skúšky a predseda komisie pre obhajobu kandi
dátskych dizertačných prác z odboru farmaceutická
chémia. Vydal dve učebné pomôcky (800 stranové
skriptum z farmaceutickej chémie všeobecnej a so
spoluautormi monografiu Chemická léčiva).
Vo vedeckej oblasti pracuje doc. KŇŽKO na teoretic
kom a praktickom výskume solubilizácie a hydrotrópie
a na výskume kontrolných analytických metód pre
chemické liečivá a farmaceutické prípravky.
Výsledky publikoval doteraz v 27 experimentálnych
pôvodných prácach a vo dvoch prehľadných referátoch.
Na konferenciách a sympóziách Československej farma
ceutickej spoločnosti predniesol doteraz 25 prednášok.
Na seminároch pre terénnych pracovníkov na celom
území ČSSR predniesol okolo 150 prednášok na najroz
ličnejšie aktuálne témy farmaceutickej chémie a
farmaceutickej praxe. Je zodpovedným riešiteľom dvoch
rezortných vedeckovýskumných úloh. Aktívne spolu
pracuje s Chemickými závodmi W. Piecka v Novákoch
a so Slovakofarmou, n. p., Hlohovec. Je predsedom
hlavnej odborovej komisie IX-1 rezortného plánu vý
skumu Ministerstva zdravotníctva SSR a koordinátorom
dvoch problémových komisií odborového plánu výsku
mu pre lekárstvo a farmáciu na Slovensku.
Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti doc. KŇAŽ
KA bohatá a rozsiahla je i jeho organizátorská a
funkcionárska činnosť (bol dekanom a viackrát pro
dekanom fakulty). Pracuje v Slovenskej a Českoslo
venskej farmaceutickej spoločnosti J'. E. Purkyňu.
Desať rokov bol predsedom Slovenského výboru tejto
spoločnosti a podpredsedom Československého výboru.
Teraz pracuje ako predseda výboru farmaceuticko
chemickej sekcie, pôsobí ako člen v redakčnej rade
časopisu ,.Farmaceutický obzor”, a od roku 1960 „Čes
koslovenská farmácie”; pracuje v mnohých komisiách.
Za doterajšiu úspešnú pedagogickú, vedeckú a orga
nizačnú prácu doc. KNAŽKO dostal štátne vyznamena
nie „Za zásluhy o výstavbu”; pri príležitosti 20. výročia
vzniku samostatných farmaceutických fakúlt mu re
tor Univerzity Komenského udelil striebornú medailu
UK, za zásluhy o rozvoj farmaceutického školstva.
Jubilant patrí medzi zakladajúcich učiteľov Farma
ceutickej fakulty Univerzity Komenského. Svojou hú
ževnatosťou a cieľavedomosťou v práci je dobrým
príkladom pre mladších spolupracovníkov.
Menom jeho spolupracovníkov, žiakov ako i členov
Československej farmaceutickej spoločnosti J. E. Pur
kyňu mu prajeme veľa zdravia, pracovných a tvorivých
úspechov!
RNDr. Jozef Čižmárik

Dobrá vec sa podarila
I keď stranícka skupina súdruha Jána BALLONA pri
Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave je
malá, pracuje dobre. Plánovité sa schádza, plní dané úlo
hy, rieši rôzne otázky úseku a podáva výboru ZO KSS
podnetné návrhy.
Jeden z takýchto návrhov bol na založenie Slovenské
ho zväzu žien. Keďže naše aj neorganizované pracovníčky
prejavili ochotu, vzala si stranícka skupina vec za svoju
a pustila sa do práce. Výsledok je, že 27 žien sa prihlá
silo do ZO SZZ. Pričinili sa o to súdružky MAZÜROVÄ,
STUPAVSKÁ a VRBOVÁ, ktoré sa stali členkami príprav
ného výboru. Ako prvá sa prihlásila do SZZ súdružka
ŠVECOVÄ.
Naše ženy dokazujú, že nebudú stáť bokom od úsilia
po organizovanom riešení problémov žien na pracovisku.
ZO SZZ má veľa plánov a ženy sú si vedomé, že ich spl
nenie popri zamestnaní a domácich prácach zaberie ďal
šia povinnosť. No s vedomím, že to všetko je pre ne
dobré, nebudú ľutovať čas, ani námahu, aby sa dobrá vec
darila. Aj v úsilí získať nové členky do Slovenského zväzu
žien budú ďalej pokračovať. Stranícka skupina sa teda
pričinila o splnenie tejto úlohy dobre.
- O. V.-

Mama mi nakúpila všelijaké pomôcky, aby som sa
naučil plávať. Avšak po mnohoročných pokusoch s na
fukovacím kolesom a krídelkami som jej rezolútne
vyhlásil, že voda je pre mňa malá, lebo ma neunesie.
Keď som mal sedem rokov, šli sme s mamou, sestrou
a o tri roky mladším synovcom k moru a dúfali sme,
že až sa odtiaľ vrátime, už nebudem „plávať ako sekera
pod vodou”.
Po trampotách vo vlaku dostali sme sa do Varny
a keďže už autobusy do Pomoria nešli, mama objednala
taxík, myslela asi, že Pomorie je len za humnami. To
vám bola dlhá cesta — 115 kilometrov! Ledva sme
čakali, kedy skončí — každý z iného dôvodu. Sestra
pre únavu, ja so synovcom od nedočkavosti čím skôr
sa v mori kúpať a mama zo strachu, že keď zaplatí
taxík, môžeme sa pre nedostatok financií hneď obrátiť
z Bulharska domov. Ja som sa s mamou hádal, že nás
šofér nerozumel, lebo tri razy sme videli more a on
zakaždým zahol do vnútrozemia, lebo iste myslel nie
mestečko Pomorie, ale že chceme vidieť celé pomorie.
Za Burgasom bola tabuľka „Pomorie 15 km”, tak sme
si všetci vydýchli.
Na druhý deň sme šli slávnostne k moru. Spýtal
som sa Andrejka, ako sa mu páči. A on vraj „tej vody
je priveľa, nedalo by sa z nej trochu vypustiť“?
More bolo tiché, vliezli sme so sestrou do vody
„žabe po kolená” a sadli sme si chrbtom k moru.
Zrazu prišla taká vlna, že nás zaliala., skoro sme sa
utopili. Slaná morská voda vletela mi do očí, uší, nosa,
ale hlavne poriadne som sa jej naglgal — od tej dofr
neznášam přesolené jedlá. Vybehli sme na breh a zas
nás zaplavili letáky — akýsi Radža Jogurt oznamoval
príchod do Pomoria z lietadla.
Andrejko sa spočiatku bál ísť s nami do mora, len
behal po pláži,, vyvolával nás, a keď to nepomohlo, re
zolútne vyhlásil, že sa „z tejto rodiny zblázni“. Za dva
týždne som s ním nazbieral denne na kilá mušlí a pri
kazovali sme mame, aby všetky vzala domov, do Bra
tislavy. V piesku sme kreslili a stavali, ale vlny to vždy
zmyli. Zatiaľ mama so sestrou naberali hnedú farbu.
Ležali na rozpálenom piesku a v noci od bolesti nespali.
Prehlásili, že to bolo hotové martýrstvo. Povedal som
im, že radšej by som ostal na tej našej horskej farbe —
zelenej.
Po dvoch týždňoch sme šli domov. Plávať som sa
nenaučil, preto sme všetci konštatovali, že i v mori je
ešte pre mňa málo vody, lebo ma neudržala. Zo smútku
nad tým ma ešte vytrhla príhoda cestou na rakete
z Burgasu do Varny, keď sa nám zazdalo, že nad morom
zase lietajú letáky. Bola to však pošta, ktorá vyletela
od prievanu do mora. A tak raketa zastala a plavčíci
„kýblami“ lovili listy z mora.
Doma ešte tri roky som nevedel plávať. No potom ma
mama zverila „odborníkom“. Dnes, vďaka Fakulte, teles
nej výchovy a športu Univerzity Komenského a súdružke
odbornej asistentke Laurencovej, ktorá ma ochotne pri
jala do plaveckého kurzu, skáčem do bazénu v plavárni
z najvyššieho stupňa. A tak, čo som sa nenaučil v Bul
harsku, naučili ma doma. Ale to by ani moja mama ne
bola, keby bola spokojná! Hovorí, že plávam ako psík,
ja však tvrdím, že plávať treba tak, aby sa človek ne
utopil.
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