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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOST
U N I V E R Z I T Y KOMENSKÉHO
(Pokračovanie z č. 7)

— Ostav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky
pri PF UK.

Vybudovanie kooperačných vzťahov medzi jednotlivý
mi fakultami UK j e trvalým bodom pracovného progra
mu vedenia UK. Sú vybudované dve pracoviská, ktoré
sú pričlenené k Rektorátu UK: Biochemický ústav UK
a Chemický ústav UK; tieto koordinujú výskumnú čin
nost všetkých chemických a biochemických pracovísk
Univerzity Komenského. Ich činnosť j e predmetom kaž
doročnej analýzy na pôde CZV KSS a vedenia UK. Zvlášť
kladne treba hodnotiť ich širokú spoluprácu s rezort
nými a podnikovými výskumnými ústavmi. Najvýraz
nejšie úspechy sú, ak sa riešená úloha zameriava a j na
realizačný výstup.

Keďže posledné dve pracoviská s ú vybavené zasta
ranými a nevýkonnými počítačmi. Ostav výpočtovej tech
niky VŠ i pri t r o j s m e n n e j prevádzke nepokryje všetky
požiadavky výskumného a pedagogického procesu, ktoré
stále narastajú, vedenie UK vypracúva návh rozvoja v ý 
počtovej techniky pre obdobie 6. 5RP.

S potešením konštatujeme, ž e kooperačné vzťahy me
dzi SAV, vysokými školami a inými pracoviskami v rámci
pripravovaného plánu 6. 5RP budú mať podstatne vyššiu
úroveň, keďže pôjde o striedavú koordináciu výskum
ných úloh a teda bude musieť zákonite dôjsť k ď a l š e j
u ž š e j spolupráci.
Na oddelení vedeckého výskumu a VTI RUK sa z a 
vádza centrálna evidencia zoponovaných úloh podľa f a 
kúlt, vedeckovýskumných ústavov a podľa kategórií
úloh. Dvakrát ročne sa vyhodnocovali zoponované v e 
deckovýskumné úlohy, pričom, ako sme už uviedli,
zvlášť sa hodnotili úlohy, ktorých výsledky mali reali
začné výstupy. Za obdobie 1971—1975 (do s e p t e m b r a )
boli zoponované tieto výskumnovývojové úlohy:
Počet
výskumnovývojových úloh:
z toho úlohy:
R

Rok

Celkom

1971
1972
1973
1974
1975

65
32
39
76
67

54
26
29
47
42

279

198

Spolu:

1
12
2

10
6
9
17
23

16

65

1
—

Ťažisko oponentských konaní úloh riešených v 5. 5RP
bolo v IV. štvrťroku 1975 a prenieslo s a a j do I. š t v r ť 
roku 1976, v ktorom oponentské pokračovania sa m a j ú
uzatvoriť.
Najvyššími straníckymi a vládnymi orgánmi pre v y 
soké školy bola vytýčená závažná úloha výchovy dosta
točného počtu odborne kvalifikovaných pracovníkov pre
oblasť výpočtovej techniky.
V súčasnosti požiadavky využívania výpočtovej tech
niky UK pre oblasti vedecký výskum, pedagogický pro
ces a ASR zabezpečujú pracoviská:
— Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl;
— Výskumné výpočtové stredisko pri ÜML UK a

Návrh ďalšieho rozvoja výpočtovej techniky UK, prekonzultovaný s pracovníkmi MŠ SSR j e :
— zriadiť na RUK po adaptácii v priestoroch terajšieho
výskumného a výpočtového strediska pri ÜML UK
výpočtové stredisko pre plnenie požiadaviek v ob
lasti vedeckého výskumu, pedagogického procesu a
ASR týchto fakúlt a pracovísk UK: právnická, filo
zofická, lekárska, farmaceutická, telesnej výchovy a
športu a všetky celouniverzitné pracoviská UK. Toto
pracovisko pod Га návrhu sa má vybaviť počítačom
EC-1040, prípadne podobným v rovnakej kapacite;
požiadavku MŠ SSR akceptovalo;
— p r e Prírodovedeckú fakultu UK predovšetkým pre
Ustav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky
na zabezpečenie výučby v plnom rozsahu programo
vania a využívania výpočtovej techniky sa navrhla
kúpa počítača (financie sú EC-1010; ak by PF UK
bola dotovaná väčším počítačom, na ktorom by bolo
možné riešiť podstatnú časť vedeckovýskumných úloh
a diplomové práce;
— na F a r m a c e u t i c k e j f a k u l t e UK inštalovať počítač
RPPR-16.
Požiadavky, uvedené v osobitne vypracovanom ela
boráte pre jednotlivé pracoviská UK, vychádzajú z r e 
álnych potrieb pre plnenie úloh školy vo využívaní v ý 
počtovej techniky v jednotlivých oblastiach. Opodstat
nenie uvedených požiadaviek j e natoľko závažné, že
považujeme za potrebné otázku rozvoja výpočtovej
techniky riešiť veľmi urýchlene.
Do hlavných úloh UK pre školský rok 1974/75 bola
zaradená úloha racionalizácie na úseku plánovania evi
dencie kontroly a hodnotenia výsledkov vedeckovýskum
n e j činnosti. Zo záverov májových plenárnych zasadnutí
ÚV KSČ a OV KSS v y p l ý v a j ú a j pre úsek riadenia v e 
deckovýskumnej činnosti závažné úlohy, ktorých splne
nie nevyhnutne vyžaduje pomoc výpočtovej techniky.
Ide o úlohu osobitne významnú, splnenie k t o r e j pomôže
zefektívniť riadenie vedeckovýskumnej činnosti. Jedným
z týchto opatrení j e postupné zavádzanie výpočtovej
techniky do riadiacej a organizačnej práce. Prvá etapa
plnenia t e j t o úlohy sa už realizovala. Úlohou p r v e j etapy
(1975) bolo predovšetkým získať od zodpovedných rie
šiteľov základné informácie o výskumných úlohách, kto
ré sa m a j ú riešiť v období 1976—1980 na UK, zostaviť
plán práce a plán finančného zabezpečenia. Zodpovední
riešitelia vyplnili nový plánovací list v ý s k u m n e j úlohy
(tlačivo UK), zostavený oddelením vedeckého výskumu
po konzultáciách so zástupcami MŠ SSR. Účelom stro

jového spracovania informácií získaných z plánovacích
listov v p r v e j etape bol predovšetkým výpočet niekto
rých údajov, ich usporiadanie, t. j. vytlačenie návrho
vého a plánovacieho listu podľa požiadaviek MŠ SSR.
Pri vypracúvaní návrhu plánovacieho listu pre účely
UK sa prihliadalo k doterajším druhom formulárov, sú
časne s a však zaradili i informácie, ktoré sa doteraz
nepožadovali. V priebehu plnenia p r v e j etapy sa uká
zalo, že určená úloha má svoje opodstatnenie v kom
plexe úloh UK, avšak j e j plnenie podľa určeného har
monogramu narazilo na viaceré nedostatky, ktoré treba
v ďalšom období riešiť, a to nielen na fakultách a ostat
ných vedeckovýskumných pracoviskách UK, Rektorátu
UK, ale a j v ÜVT. Súčasne treba venovať systematickú
pozornosť doškoľovaniu pracovníkov UK na úseku v y 
užívania výpočtovej techniky v praxi. Organizačné do
riešenie a zvládnutie úlohy predpokladá veľký prínos
nielen pre vedenie univerzity, ale predovšetkým pre
riadenie vedeckovýskumného úseku fakultami. Ráta sa
s tým, že po dopracúvaní projektu vedenia fakúlt budú
podľa potreby dostávať rôzne analýzy, na základe kto
rých sa budú môcť prijímať účinné opatrenia. Súčasne
RUK by mal mať možnosť, na požiadanie riadiacich or
gánov, získať vo veľmi krátkom čase všetky potrebné
analýzy.
Výpočet ďalších čiastkových úspechov, alebo plnených
úloh by si žiadal podstatne viac priestoru. Považujeme
za podstatné, že sa dosiahol zvrat v t e j t o oblasti k lep
šiemu. Pritom si uvedomujeme, že trvalým a systema
tickým odstraňovaním nedostatkov sme schopní túto
prácu zlepšiť a dosahovať ešte lepšie výsledky.
Vo vedeckovýskumnej činnosti dosiahnuté najvýznam
nejšie výsledky v rokoch 1971—1975:
Povinnosti vysokoškolského učiteľa sa sústreďujú pre
dovšetkým do oblasti politickovýchovnej, pedagogickej
a vedeckovýskumnej. K tomuto pristupujú povinnosti
v spoločenských organizáciách a všeobecne povedané
občianske povinnosti. V tomto pracovnom režime si musí
vytvoriť priestor pre vedeckú prácu, ktorá potrebuje
určitú duševnú koncentráciu pred samotným prístupom
a j e veľmi náročná na čas, predovšetkým práca experi
mentálneho charakteru. Postavenie vysokoškolského uči
teľa sa nedá zrovnať s pracovným režimom vedeckého
pracovníka akadémie. Vedeckovýskumná práca podľa
svojho charakteru sa často koná vo večerných hodinách
na úkor rodín doma alebo na ústavoch a často a j na úkor
dovoleniek počas letných prázdnin. Prevažná časť našich
učiteľov prakticky o t e j t o skutočnosti ani nehovorí,
keďže pred nástupom do tohto povolania vie o pracov
nom režime. Uvádzame to len pre dokumentáciu, vzhľa
dom na dosiahnuté výsledky.
Z celkového množstva 711 oponovaných úloh za roky
1971—1975 j e naozaj ťažko určiť najúspešnejšie. V pod
state všetky úlohy prispeli väčšou alebo menšou mie
rou k prehĺbeniu vedeckých poznatkov v jednotlivých
yedných odboroch.
Poukazujeme tiež na skutočnosť, že V štatistických
údajoch zatiaľ neregistrujeme — nevyhodnocujeme do
statočne veľmi záslužnú prácu našich učiteľov v oblasti
expertízy a popularizačnej činnosti.
Uvádzané práce ako najvýznamnejšie nemôžu pred
stavovať objektívnu skutočnosť. Nie j e jednoduché vy
typovať, ktoré výsledky momentálne posunuli látku da
n e j disciplíny. Najjednoduchšie sa posudzujú výsledky,
ktoré majú bezprostrednú realizáciu. Charakter UK a
zameranie vedeckovýskumnej základne za minulé roky
nám dávajú malý priestor pre takéto hodnotenie. Podľa
zápisníc z oponovaných prác konštatujeme, že prevažná
časť bola hodnotená veľmi kladne a oponentská rada
často odporúčala vo výskume pokračovať. Z množstva
dosiahnutých výsledkov za jednotlivé fakulty musel v ý 
ber pre výskum urobiť prodekan a za celú školu pro
rektor. Uvádzané významné výsledky katedrami by
predstavovali samotnú publikáciu. Preto si osobne mys
lím, že celkový výber nemôže byť objektívny a úplný.
V tejto súvislosti sa opäť vraciame k myšlienke vydať
za každú päťročnicu zoznam riešených úloh a dosiah
nuté výsledky v celouniverzitnej publikácii.

Rozsah a plnenie úloh štátneho plánu rozvoja vedy
a techniky:
V roku 1971 z celkového počtu plánovaných úloh bolo
129 zrušených. Pri dôkladnejšej previerke úloh z pre
važnej časti došlo k zrušeniu v roku 1973. Cesto pre
zarážajúce dôvody, čo svedčilo o nedostatočnej kontrole
jednotlivých fakúlt, keďže riešitelia 3 roky nepristúpili
k riešeniu úloh. Išlo predovšetkým a úlohy „F" a „R"
plánu (celkom 118 úloh). Treba však pripomenúť k tejto
skutočnosti a j fluktuáciu učiteľov, ako a j odchod do dô
chodku.
Celkom iná situácia bola v plnení plánu A a P. Pre
javila sa tu úloha koordinátora ako riadiaceho a kon
trolného článku. Z celkového počtu 857 ukončených úloh
sa v tomto období bude oponovať ešte 146 úloh, alebo
na základe súhlasu koordinátora prejdú bez záverečnej
správy do plánu šiestej päťročnice.
Za rok 1974 a 1975 na základe v úvode spomínaných
dokumentov a opatrení UK môžeme situáciu hodnotiť
pozitívne.
Vedúci katedier a riešitelia pristupujú k úlohám ďa
leko zodpovednejšie, čo sa zvlášť prejavilo v príprave
na šiesty päťročný plán.
Vedeckovýskumná činnosť UK za rok 1975:
XIV. zjazd KSČ veno'val veľkú pozornosť otázkam vedecko-technickej revolúcie a vedecko-technickému roz
voju. Využitie možnosti súčasnej vedeckej revolúcie Je
pritom v plnom rozsahu podmienené sociálnou podsta
tou spoločenského poriadku. Každá z protikladných sve
tových sústav pristupuje k revolučným zmenám vo vede
a technike a ich realizácii na podklade rozdielnych
triednych podmienok s rozdielnymi cieľmi. Prestavba
spoločnosti na socialistických základoch vytvára objek
tívne podmienky pre širšie využitie vedy. Vyplyva to
z hlbokých vnútorných vzťahov socializmu a vedy. z ť>
ho, že socializmus j e založený na vede. Poznatky s ú 
časnej vedy nachádzajú čim ďa l e j tým viac v soi íalistických výrobných vzťahoch plný priestor pre svoje
uplatnenie.
Súťaž vo vede j e dnes jednou z najdôležitejších fo
riem triedneho zápasu dvoch systémov. J e j význam ešte
zvýrazňujú úspechy mierovej politiky socialistickej sú
stavy. Čím viac úspechov bude mať v budúcnosti úsilie
socialistických zemí o zachovanie mieru vo svete, tým
väčší význam a váhu bude mať súťaž na poli vedy a
techniky.
Dokázať prednosti socializmu v t e j t o oblasti vyžaduje
zmobilizovať v rámci celej socialistickej sústavy a kaž
d e j socialistickej zeme zvlášť všetky možnosti a zdroje
pre všestranné urýchlenie tohto pokroku. Úspech socia
listickej vedy v tejto súťaži vyžaduje jednak sústavný
a dôsledný boj s buržoáznou ideológiou, s teóriami elít,
s revizionistickými a oportunistickými tendenciami a
jednak a j spájanie vedeckej argumentácie s praktickými
riešeniami úloh socialistickej a komunistickej výstavby.
Pritom j e potrebné vychádzať ďalej zo záverov októbro
vého zasadania ÚV KSČ z roku 1972, májových a júlo
vých plenárnych zasadnutí o vývine, súčasnom stave
a úlohách spoločenských vied v ( SSR, informácie o prí
prave vedeckých pracovníkov a správy Predsedníctva
ÜV KSČ o zabezpečovaní záverov XIV. zjazdu KSČ
úlohách pre rok 1975, záverov Mestského pléna KSS
v Bratislave a mnohých operatívnych pokynov MS SSH.
Toto množstvo dokumentov, nariadení a zdôvodnení
potvrdzuje závažnosť vytýčenej úlohy. Vedenie UK spolu
s vedeniami fakúlt a celouniverzitnými ústavmi v úzkej
spolupráci so ZO KSS rozpracúvalo a postupne spresňo
valo v tejto oblasti svoje úlohy. Uvedomujú ci zodpo
vednosť a možnosti vedeckovýskumnej základne UK, ako
a j zlepšenie riadiacej a kontrolnej činnosti na všetkých
úsekoch, mohlo sa vo vedení UK a vo Vedeckej rade
UK postupne každým rokom konštatovať, že sa dosa
h u j ú lepšie výsledky. V súčasnosti môžeme síce
konštatovať, že plánované úlohy za 5. 5RP sa splnili a
vytvorili sa dobré predpoklady pre splnenie úloh a j
v 6. 5RP, avšak pri reálnej kritičnosti vidíme ešte mno
hé rezervy pre dosiahnutie efektívnejších výsledkov.

Jednotlivé výročné správy za rok 1975 vykazujú do
siahnuté úspechy a súčasne poukazujú na problémy, ktoré
sú v právomoci riešenia fakúlt alebo ústavu. Ide o pre
sadzovanie nového myslenia a osvojenia si potrieb na
š e j spoločenskej objednávky na úseku vedeckého bá
dania u všetkých učiteľov UK. Tak, ako v minulosti
i teraz presadzujeme potrebu budovania širokých pra
covných teamov, ktoré jedine môžu zabezpečiť seriózne
výsledky.
Sme presvedčení, že UK v 6. 5RP dosiahne ešte v ý 
raznejšie úspechy vo vedeckovýskumnej práci a zaradí
sa na popredné miesto medzi vysokými školami v ČSSR.
***
Vedeckovýskumná činnosť všetkých pracovísk Univer
zity Komenského prebiehala v roku 1975 v znamení do
končovania vedeckovýskumných úloh plánovaných ore
obdobie 1971—1975. Úroveň riadiacej a kontrolnej čin
nosti v tejto oblasti veľmi pozitívne ovplyvnili závery
plén ÚV KSČ a ÚV KSS z rokov 1974 a 1975. Vedenie
UK vypracovalo „Súbor opatrení na zabezpečenie záve
rov novembrového pléna ÚV KSČ v roku 1974 v pod
mienkach Univerzity Komenského", v ktorých sme sa
sústredili na najzávažnejšie úlohy v oblasti politickovýchovnej, pedagogickej a vedeckovýskumnej. Našou
snahou pri zvládnutí náročných úloh v oblasti vedy
v podmienkach vedecko-technického rozvoja a zabez
pečovaní jednoty vedecko-technického, ekonomického a
sociálneho rozvoja bolo bezpodmienečne skvalitniť prá
cu na úseku spoločenských, prírodovedných a lekárskych
vied. Jednotlivé fakulty a celouniverzitné pracoviská
vypracovali plán najdôležitejších úloh, k plneniu kto
rých viedli katedry a oddelenia.
l e k á r s k a fakulta UK v Bratislave
Pri bilancovaní vedeckovýskumnej činnosti v roku
1975 konštatujeme, že sa úspešne ukončili úlohy evi
dované v štátnom, rezortnom i fakultnom pláne. Sta
rostlivosť straníckych i štátnych orgánov podnietila
vedenie fakulty na prehlbovanie integrácie vedeckový
skumného potenciálu fakulty na dodržiavanie maximál
n e j racionalizácie a zefektívnenie základného i apliko
vaného výskumu s jeho nadväznosťou na prax a peda
gogický proces. Vo zvýšenej miere sa podporovala
koordinačná činnosť pracovísk fakulty medzi sebou pri
vytváraní tematických celkov a naďalej sa podporovala
spolupráca s ústavmi SAV, ČSAV, vedeckovýskumnou
základňou MZd SSR a s inými vysokými školami, ako
a j výrobno-hospodárskymi jednotkami Chirana, n. p. a
Slovakofarma, n. p.
Skvalitňovala a rozširovala sa vedecká príprava mla
dých nádejných vedeckých pracovníkov fakulty a pri
voľbe tém kandidátskych doktorských a habilitačných
prác sa dbalo, aby boli v súlade s výskumným profilom
pracoviska a a j integrálnou súčasťou plánovaných v ý 
skumných úloh. Vyhľadávali sa talentovaní študenti a
perspektívni pracovníci fakulty z radov študentov v úz
k e j spolupráci so SZM a Radou ŠVOČ. Súbežne s a za
bezpečovalo kvalitné vedenie týchto študentov z radov
profesorov a docentov.
Lekárska fakulta UK v Martine
Posledný rok 5. päťročnice pre v ý v o j fakulty bol n a j 
dôležitejší, mal ukázať, že úlohy, ktoré si táto mladi
fakulta predsavzala, bezozvyšku a j splní. V prvých ro
koch päťročnice sa dokončilo len niekoľko úloh, ktoré
predstavovali malé percento celkovej výskumnej kapa
city. Lokalitou podmienená izolovanosť LF UK v Martine
od výskumných ústavov a od pracovísk akadémie má
svoje nebezpečie; ak fakulta chcela dokázať svoju opod
statnenosť, musela a j na poli výskumu splniť plánované
úlohy. Opakovaná intenzívna starostlivosť priniesla ai
úspechy a dá sa konštatovať, že v podstate výskumné
úlohy sa splnili. Za toto treba poďakovať straníckej or
ganizácii, ktorá na verejných členských schôdzach sa
zaoberala s touto problematikou a diskusiu viedla k zá
važným záverom, ktoré predstavovali veľkú pomoc pri
plnení úloh.

Farmaceutická fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK tak, ako a j ostatné praco
viská sa v poslednom roku 5. päťročnice zamerala najmä
na včasné ukončenie plánovaných úloh a na prípravu
výskumných úloh pre 6. 5RP. Pokračovalo s a v plnení
ideového programu, ktorý vedenie fakulty v úzkej spo
lupráci so ZO KSS vypracovalo na začiatku roku 1974
a ktorý bol upresnený po plénach ÚV KSČ a ÚV KSS
v roku 1974 o vedecko-technickom rozvoji. Na základe
celkovej analýzy vedeckovýskumnej práce fakulty sa
vytvorila nová koncepcia, ktorá znamenala zvýšenie
efektívnosti práce, najmä integráciu úloh a vytvorenie
medzikatedrových teamov.
Súčasne sa konštatovalo, že na fakulte j e v rovnová
he prírodovedný a zdravotnícky výskum. Keďže Farma
ceutická fakulta UK vedeckovýskumnou kapacitou (150
tisíc hodín ročne) predstavuje v SSR najväčšie farma
ceutické pracovisko, treba podstatne posilniť zdravot
nícky výskum a zamerať ho na najaktuálnejšiu proble
matiku. Tieto tendencie sa začali uplatňovať už v prie
behu roku 1974 a celková kapacita sa doriešila v roku
1975. Na fakulte záverečné oponentúry prebiehali podľa
plánu a už koncom novembra sa odoponovali takmer
všetky úlohy A plánu a polovica rezortných úloh.
Vstupnou oponentúrou súčasne prechádzali všetky
úlohy A, P plánu a rezortné úlohy, ktoré sa budú riešiť
v roku 1976—1980. Po týchto oponentúrach zdravotnícky
výskum bude kryť 76 °/o vedeckovýskumnej kapacity f a 
kulty. Vcelku dá sa konštatovať, že fakulta pre 5. 5RP
splnila plánované úlohy.
Právnická fakulta UK
V uplynulom roku sa riešili plánované fakultné úlohy
schválené na rok 1975. Ako vyplýva z ďalších častí hod
notenia výsledkov dá sa konštatovať, že v posledných
rokoch sa dosiahli v podstatnej miere plánované ideovo-politické a vedeckovýskumné zámery. Podstatná
časť dosiahnutých výsledkov sa zoponovala a u zostá
vajúcich úloh sa uskutoční do konca februára 1976. Cel
kovú činnosť vedenie fakulty hodnotí kladne. Vysoko
treba hodnotiť skutočnosť, že značná časť kapacity
PF UK v uplynulom roku sa sústredila na spracovanie
základných straníckych ideovo-politických a vedeckoodborných dokumentov a materiálov, ktoré bezprostred
ne súvisia s prípravou XV. zjazdu KSČ.
Učitelia fakulty tiež vykonávali systematicky exper
tízu a posudkovú činnosť, bezprostredne spätú s rie
šením aktuálnych praktických problémov štátnopolitic
kej, legislatívnej, justičnej a arbitrážnej praxe. Ich
snahou bolo napomáhať činnosti straníckych, štátnych
a hospodárskych orgánov pri zdokonaľovaní foriem
právnej regulácie v našej spoločnosti. Osobitne treba
hodnotiť, že v publikačnej činnosti a príspevkoch sa
reagovalo a j na kritiku antimarxistických názorov a
teórií, ktoré sa prejavili v otázkach štátu a práva v krí
zovom období. V roku 1975 fakulta vo v ä č š e j miere ako
v predchádzajúcich rokoch pristúpila v rámci vedecko
výskumnej činnosti k zásadovejšiemu vypracovaniu ideovopoliticky a odborne zodpovedajúcich učebných po
môcok a to už so zreteľom na prestavbu právnického
štúdia. Na katedrách, kde sú odborne kvalifikačné pred
poklady, stanovili plány spracovania učebníc predovšet
kým z vedných odborov, ktoré sú z hľadiska súčasných
požiadaviek komunistickej výchovy a vzdelania študen
tov práv veľmi naliehavé.
Filozofická fakulta UK
Pri celkovom hodnotení vedeckovýskumnej činnost
na fakulte za rok 1975 vystupuje do popredia niekoľko
hlavných problémov. Predovšetkým treba uviesť, že vý
skumná základňa fakulty primerane reagovala na aktu
álne spoločenské potreby, sformované v uzneseniach CV
KSČ a najmä v uznesení PÚV KSČ o spoločenských ve
dách a v poslednom období v Liste ÚV KSČ k príprave
XV. zjazdu KSČ. Zvlášť treba vyzdvihnúť skutočnosť, že
mnohé úlohy, ktoré z týchto dokumentov vyplývajú, ur
čitá časť vedeckovýskumnej základne už prakticky pred
vídala, že boli obsiahnuté vo vedeckovýskumných zá

meroch. Vyzdvihnutie spoločensky závažných problémov
straníckymi a štátnymi orgánmi stimulatívne pôsobilo
v tom zmysle, že s a začala venovať ešte väčšia a najmii
cieľavedomejšia pozornosť. V tomto smere s a vhodne
modifikovali niektoré z existujúcich zámerov vedeckého
výskumu na fakulte. Najväčšmi sa však tento vplyv od
razil vo voľbe úloh pre budúce obdobie.
Vedenie fakulty konštatuje na základe výsledkov za
rok 1975 a celú piatu päťročnicu, že väčšina plánova
ných úloh i prác, ktoré vznikli mimo plánu sa zame
ralo na problémy spoločensky a vedecky aktuálne. Pri
tom treba hodnotiť, že pokiaľ ide o výsledky, výrazne
sa v nich zosilnil moment praktickej aplikability nielen
v pedagogickom procese, ale a j v rôznych oblastiach
spoločenskej praxe. Fakulta svojimi vystúpeniami v ý 
razne zasahuje do ideovo-politickej problematiky, do
formovania vedomia atď. Vedenie UK oceňuje tiež po
pularizačnú, posudkovú a expertíznu činnosť.
Na základe plnenia uznesení vedenia UK sa presadila
potreba plánovania vedeckovýskumnej činnosti a uplat
ňovania metód, s ktorými j e tento prístup k bádateľ
s k e j aktivite spojený: vstupné, priebežné a záverečné
oponentúry, zoskupovanie sa riešiteľov do väčších cel
kov, úsilie o dialektické spojenie prvku základného vý
skumu s realizovateľnými výstupmi v spoločenskej
praxi. V roku 1975 už absolútna väčšina výskumných
prác vznikla v rámci plánu výskumu. V roku 1975 sa na
FF ukončil mimoriadny počet výskumných úloh. Spôsob
ukončenia bol ešte rozmanitý — monografie, záverečné
správy, publikovanie alebo obhajoba kvalifikačných prác.
(Dokončenie v čísle 9)

V klubovej činnosti ZO SZŽ Rektorátu UK bola bese
da na tému „Zdravotnícka kozmetika" s premietaním
filmov a mala značný ohlas.
Organizácia tiež konala pre ženy dva kurzy strihov
a šitia, na ktorých si jednorazove vyhotovili strihy na
mieru.

Spontánny úspech a hlas na Rektoráte UK mala vý
stava ručných prác (na snímkach).

Výročná členská
schôdza ZO SZŽ
Koncom marca 1976 sa konala výročná členská schô
dza ZO SZŽ Rektorátu Univerzity Komenského v Bra slave.
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Na snemovaní žien odovzdala organizácii delegátka
Obvodného výboru SZŽ Bratislava I Ľubica STEVLÍKOVÄ „Pamätný list ÚV SZŽ" za aktívnu účasť v ženskom
hnutí pri budovaní socialistickej spoločnosti.
ZO SZŽ Rektorátu UK má 11 členiek s jedenásť
členným výborom na čele s predsedníčkou Margitou
VALOVIČOVOU. V uplynulom období a j táto organizácia
prešla náročným úsekom činnosti, či už pri výmene
členských legitimácií, pri hodnotiacich členských schô
dzach, ako a j v záväzkovom hnutí. Členky SZŽ sa za
pojili do celoobvodovej akcie „Krása života" — výstavy
ručných prác. V rámci prvého bratislavského obvodu tri
členky dostali diplomy. Besedovali na tému „Žena po
tridsiatke" v rámci „Malej rodinnej školy". Organizácia
usporiadala podpísanú akciu: zbierku na oslobodenie
čílskych žien, väznených čílskou juntou. Na podnet SZŽ
so ZV ROH každoročne sa koná posedenie s bývalými
pracovníkmi — dôchodcami. Členky SZŽ si tiež vypočuli
zaujímavú prednášku „Postavenie ženy v socialistickej
a kapitalistickej spoločnosti".
V uplynulom roku členkami daný záväzok odpracovať
200 hodín v rámci záväzkového hnutia bol nimi čestne
splnený. Okrem tohto odovzdali takmer jednu tonu od
padového papiera do zberu a niekoľko kilogramov v y 
sušených pomorančových kôrok.

V čase výročnej členskej schôdze ZO SZŽ Rektorátu
UK členky splnili s v o j záväzok к XV. zjazdu KSČ: od
pracovali 444 brigádnických hodín, t. j. v priemere 4
hodiny na jednu členku.
Z t e j t o stručnej informácie j e zrejmé, že i členky ZO
SZŽ na Rektoráte UK v Bratislave si svoje úlohy pínia
čestne a svědomitě.

VYZNAMENANÍ
Vláda Slovenskej socialistickej republiky k tohoroč
nému Dňu učiteľov udelila za dlhoročnú záslužnú prácu
vo výchove a vzdelávaní mládeže, ako a j za obetavú čin
nosť čestný titul ZASLÚŽILÝ U
Č ITEĽ týmto pracovní
kom Univerzity Komenského:
© Lekárska fakulta UK v Martine — prof. MUDr. Jura
jovi KORPÄŠOVI, CSc.;
© Fakulta telesnej výchovy a športu — prof. PhDr.
MIROSLAVOVI ROVNÉMU, CSc.,
© Prírodovedecká fakulta UK — prof. RNDr. Michalovi
LUKNIŠOVI;
Čestný titul ZASLÚŽILÝ ŠKOLSKÝ PRACOVNÍK:
• Rektorát UK — PhDr. Anne ZLATOŠOVEJ;
© Lekárska fakulta UK — Jánovi DRESLEROVI
Minister školstva Slovenskej socialistickej republiky
udelil za príkladné plnenie úloh v socialistickej výchove
a vzdelávaní, ako a j za obetavú verejnú činnosť čestný
titul VZORNÝ UČITEĽ:
© Filozofická fakulfa UK — doc. PhDr. Uľjane FECANINOVEJ a doc. PhDr. Ivanovi SERDULOVI, CSc.;
© Prírodovedecká fakulta UK — doc. RNDr. Františkovi
VILČEKOVI, CSc.
Srdečne blahoželáme!
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Zeny oslavovali
Pn príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien
prijali čelní funkcionári Univerzity Komenského v Bra
tislave: rektor prof. MUDr. Emil HURAJ, DrSc., pred-

® Lekárska fakulta — Anna KROSLÄKOVÄ, MUDr.
Anna RANDUŠKOVÄ, doc. MUDr. Oľga BLAŠKOVÄ;
® Právnická fakulta — JUDr. Zdenka KAMMERHOFFEROVÄ, Justína PEŠKOVA, Jaroslava PETRUŠOVÄ;
© Prírodovedecká fakulta — Rozália NOCIAROVA, Her
mína LUKÄČOVÄ, RNDr. Anna HYÄNKOVÄ, CSc.,
RNDr. Vlasta MADAJOVA;
® Pedagogická fakulta Trnava — Anna BOCKOVÄ, Ing.
Viera 2ÄČKOVÄ, Anna RÝSKOVÄ;
© Ústav marxizmu-leninizmu — Mária OSUSKÄ, Elena
KALISKA, doc. PhDr. Mária MALA, CSc.;
@ Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl — Mária
JURČOVÄ;
в Celoškolský výbor SZM — Magda FAZEKAŠOVÄ,
Anna MAŠEJOVÄ.
Srdečne blahoželáme!

P r v á izba revolučných tradícií na U K

seda CZV KSS UK doc. Ing. Daniel ŠEĎO, CSc., a pred
seda Koordinačnej porady predsedov ROH doc. MUDr.
Anton BÓZNER, CSc., delegáciu zaslúžilých pracovníčok
Univerzity Komenského. Úprimne im blahoželali a okrem
kytíc červených klinčekov odovzdali im plakety Univer
zity Komenského.

Ku Dňu učiteľov na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Trnave otvorili Izbu revolučných tradícií.
Bola založená v rámci pracovnej iniciatívy к XV zjazdu
KSČ a svojím obsahom j e zameraná k 30. výročiu zalo
ženia fakulty, ktorá vznikla v roku 1946 v Bratislave
Skôr ako s a pristúpilo k budovaniu Izby revolučných
tradícií, preštudovali sme dostupnú literatúru a v ne
jednom prípade sme získali poznatky a j z praxe budo
vania týchto izieb. Po konzultáciách izba j e v seminár
n e j miestnosti, v k t o r e j sa vyučuje teória výchovy a
dejín pedagogiky. Izbu upravil kolektív pracovníkov ka
tedry pedagogiky a slúži celej fakulte.

V:-;.;

Jednotlivými pracoviskami UK boli navrhnuté:
® Rektorát UK — Amália DOBŠINSKÁ, Božena ŠPIRKOVÄ, PhDr. Anna ZLATOŠOVÄ, Ing. Soňa MARTIN
SKÁ;

Fakulta telesnej výchovy a športu — Una ČECHV'ALOVÄ, Miroslava ČADOVÁ;
Farmaceutická fakulta — RNDr. Mária BLAHOVÄ,
Františka FIGUROVÁ;
Filozofická fakulta — PhDr. Veronika KOVALÍKOVÄ,
CSc., PhDr. Ľudomila AMBRUŠOVA, CSc., doc. PhDr.
Anna ŠTEPITOVA, CSc.;

V miestnosti sú jednotlivé exponáty a na zadnej ste
ne j e heslo „30 rokov Pedagogickej fakulty — 30 rokov
boja za nového učiteľa" s obrazom učiteľa národov J.
A. Komenského a fotomontáže zo života a práce na na
š e j fakulte (na snímke).
V miestnosti sú dve skrine — v j e d n e j sú vystavené
zborníky, "ktoré vydala fakulta, ako a j početné publiká
cie autorov z fakulty; v druhej sú rôzne dokumenty
o politickom, hospodárskom a kultúrnom živote Trnavy,
ako a j okolia. Nechýbajú obrázky Petra Jilemnického,
ktorý svojho času učil v Trnave a tu čerpal i námety
k s v o j e j tvorbe. Mnohé obrázky s ú zo života a boja ro
botníkov v meste. Pri inštalácii dokumentov nám účin
ne pomohli skúsenosti a poznatky pracovníkov Západo
slovenského múzea v Trnave, Mestského domu osvety
a v nemalej miere a j pracovnici katedry dejepisu a
Ústavu marxizmu-leninizmu UK.
Na čelnej stene j e štátny znak a portrét generálneho
tajomníka ÚV KSČ a prezidenta republiky G. Husáka.
V izbe sú diaflex a diaprojektor na premietanie dia
pozitívov zameraných na život a činnosť fakulty, ako a j
na Trnavu. Miestnosť j e vybavená potrebným nábyt
kom.
Keďže v izbe sa bude vyučovať, študenti popri v y 
učovaní časom v spolupráci s členmi jednotlivých ka
tedier: dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, v ý 
tvarnej výchovy a iných, vystavované exponáty budú
vymieňať, upravovať izbu. pripravovat dokumenty a in
štalovať. Patronát nad izbou majú pracovníci Ústavu
marxizmu-leninizmu UK a pedagogiky. Takto v priebe
hu štúdia získajú študenti poznatky, skúsenosti, ako a j
návyky, ako izbu inštalovať a v n e j pracovať.

V izbe revolučných tradícií pri príležitosti osláv 30.
výročia fakulty bude sa konať rad rôznych podujatí:
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, pobočka
Trnava, v spolupráci so Spoločnosťou špeciálnej peda
gogiky, pripravuje spomienku na zakladateľa defektológie na Slovensku Viliama Gaňu, ktorý po niekoľko ro
kov prednášal túto disciplínu v Trnave; tiež tu bude
výstavka z práce a diel Viliama Gaňu. Vyvrcholením po
dujatí bude 55, výročie vzniku KSČ spojených radom
osláv.
Prvá izba revolučných tradícií na pedagogickej f a 
kulte má dôležité poslanie. Stane sa strediskom kultúr
nopolitickej činnosti pracovníkov a študentov fakulty
a splní svoje poslanie pre výchovu nového človeka.
— PhDr. H. Janus, CSc. —

Jubileum
Dňa 19. marca 1976 oslávil 70
rokov akademik prof. MUDr.
Karol ŠIŠKA, DrSc., vedúci Ka
tedry chirurgie II na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
Jubilant po skončení stredo
školského štúdia na srbskom
gymnáziu v Novom Sade štu
doval na Lekárskej fakulte
Karlovej univerzity v Prahe.
Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v praž
skom sanatóriu v Podolí, zložil fyzikálne skúšky a za
meral sa na chirurgiu. Krátko pôsobil u prof. Kostlivého v Bratislave a od roku 1933 na II. chirurgickej
klinike u prof. Diviša v Prahe.
V roku 193Э prišiel na Slovensko Zastával funkciu
primára chirurgického oddelenia Šrobárovho ústavu
v Dolnom Smokovci, bol tiež riaditeľom Liečebne tbc
vo Vyšných Hágoch. Od roku 1950 pôsobí v Bratislave
ako prednosta II. chirurgickej kliniky Lekárskej fakul
ty UK.
Jubilant sa v roku 1946 habilitoval na docenta a roku
1953 bol menovaný riad пут profesorom chirurgie. V tom
istom roku bol zvolený za člena korešpondenta SAV,
o dva roky neskôr za riadneho člena SAV a súčasne f
stal riaditeľom Ústavu experimentálnej chirurgie SAV.
V roku 1956 získal hodnosť DrSc. — doktor lekárskych
vied. Od roku 1962 j e riadnym členom ČSAV a 4. júna
1970 bol menovaný predsedom SAV, túto funkciu za
stával do konca apríla 1974.
Akademik ŠIŠKA pozdvihol nový vedný odbor — kardiochirurgiu na medzinárodnú úroveň. Pod jeho vedením
bol na klinike vyvinutý prístroj pre umelý krvný obeh,
ktorý umožnil začleniť do programu klinickej praxe
najkomplikovanejšie kardiochirurgické výkony, vyúste
ním ktorých bola transplantácia srdca u pacienta. Vysokoaktívna činnosť prof. ŠIŠKU na úseku kardiochi
rurgie sa odráža a j vo vedecko-organizačnej činnosti.
V minulosti bol i teraz j e koordinátorom viacerých ve
deckovýskumných úloh.
V rámci riešenia výskumných úloh bol pod vedením
prof. ŠIŠKU vyvinutý a experimentálne overený prí
s t r o j pre mechanickú podporu zlyhávajúceho srdca.
Jubilant doteraz uverejnil vyše poldruha stovky ve
deckých prác v domácich a zahraničných časopisoch.
Od založenia II. chirurgickej kliniky jeho prvoradým
cieľom bolo vytvoriť optimálne podmienky pre náročnú
výučbu poslucháčov medicíny nielen vo všeobecnej chi
rurgii pľúc, srdca a hrudníka vôbec. Pod jeho vedením
boli natočené viaceré vedecko-náučné filmy hlavne s rádiochirurgickou tematikou. Aktívne s a podieľal a j na
príprave nových učebníc chirurgie pre medikov.
Úspešná vedecko-odborná činnosť akademika ŠIŠKU
našla uznanie v širšom svetovom meradle, prejavom
toho bolo jeho zvolenie do viacerých medzinárodných
vedeckých organizácií a spoločností.
Jubilant sa aktívne zapájal do verejno-prospešnej
práce, ako a j do politickej činnosti. Zastával rôzne
funkcie v odborných inštitúciách, straníckych a v e r e j 
ných orgánoch, j e členom mnohých vedeckých spoloč
ností, redakčných rád a poradných zborov.

Za svoju vedecko-odbornú, pedagogickú a verejno
prospešnú i politickú činnosť bol akademik ŠIŠKA v y 
znamenaný najvyššími poctami: Medailou J. E. Purkyňu,
Radom práce, Cs. vojnovým krížom, Medailou SNP II.
triedy, Čs. medailou za zásluhy I. triedy, sovietskou me
dailou Za pobiedu nad Germánijej a Pamätnou medailou
SNP; j e nositeľom titulu Hrdina socialistickej práce,
ako a j ďalších uznaní a vyznamenaní. Okrem toho j e
laureátom š t á t n e j ceny SSR a nositeľom Pamätnej me
daily V. I. Lenina.
Člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ľudovít PEZLÄR odovzdal 19. marca 1976 v prítomnosti vedúceho
oddelenia ÚV KSS Ivana LITVAJA akademikovi K. ŠIŠ
KOVÍ pri príležitosti jeho 70. narodenín blahoprajný list
ÚV KSS. V liste sa vysoko hodnotí záslužná, obetavá a
tvorivá práca jubilanta pri budovaní nášho socialistic
kého zdravotníctva, vedy i vysokého školstva pri vý
chove mladej generácie i aktívna a angažovaná činnosť
vo funkciách člena ÚV KSČ a ÚV KSS, poslanca Fede
rálneho zhromaždenia a SNR, ako a j na Univerzite Ko
menského a v SAV.

K sedemdesiatinám
prof. PhDr. Michala Topoľského
Osobnosť profesora PhDr. Mi
chala TOPOĽSKÉHO. ktorý 6
apríla 1976 oslávil 70 rokov,
aozná nielen niekoľko generAt *
:ií bývalých univerzitných po
slucháčov, ale a j naša Širšia
zerejnosť. Súvisí to predoviet<ým s tým. že profesor TOJ
OĽSKÝ j e nielen vedeckojedagogirký, ale a j verejno>oliticky významne činný.
Jubilant sa narodil v Juhoslávii v Petrov« i Po »kou
čení vysokoškolského štúdia na Karlovej univerzít«v Prahe pedagogicky a kultúrno-osvetove pósibil ak
profesor na petroveckom gymnáziu Bol zakladatel'» n
a generálnym tajomníkom Man • »S-.enskej v J-ihosia
vii. Počas druhej svetovej vojny bol za svoje antifa
šistické zmýšľanie väznený maďarskými okupačnými
úradmi.
Po oslobodení na pozvanie vtedajšieho povereníka
školstva sa presťahoval v roku 1946 do Československa.
Tu sa profesor TOPOĽSKÝ významne podieľal na budo
vaní slovenského školstva vo funkcii námestníka pove
reníka školstva a od roku 1947 ako univerzitný profesor
v rôznych akademických funkciách: dekan Pedagogickej
fakulty, dekan Spoločensko-vednej fakulty Vysokej ško
ly pedagogickej. Od roku 1959 až doteraz pôsobí na Uni
verzite Komenského, kde bol v rokoch 1959—1963 j e j
rektorom, neskoršie prorektorom. Od roku 1961 viedol
Katedru dialektického a historického materializmu na
Lekárskej fakulte UK. V súčasnosti j e profesor TOPOĽ
SKÝ vedúcim oddelenia marxistickej filozofie Ústavu
marxizmu-leninizmu UK, členom vedeckej rady ÚMI.
UK. Z mnohých jeho významných štátnych funkcií treba
spomenúť jeho členstvo v Slovenskom výbore pre vy
soké školy MŠ SSR.
Jubilant sa významne podieľa a j na organizovaní filo
zofického diania na Slovensku ako člen vedeckého ko
légia SAV, člen redakčnej rady teoretického časopisu
Filozofia, ale najmä ako predseda Slovenskej filozofickej
spoločnosti, ktorú vedie k plneniu úloh na ideologickom
fronte.
Vo s v o j e j rozsiahlej publikačnej činnosti sa profesor
TOPOĽSKÝ venuje hlavne gnozeologickej problematike
filozofických a metodologických otázok prírodných vied,
ako a j kritike filozofických zdrojov po/.itivi/mu a revizionizmu. Výsledky s v o j e j vedeckovýskumnej práce pub
likoval v troch knižných prácach, vo vyše 100 o d b o r n y h
štúdiách a v množstve popularizačných článkov. Vystú
pil na mnohých domácich i zahraničných konferenciách
a vedeckých seminároch.
Nie menej významnou oblasťou jeho činnosti j e jeho
politicko-osvetová činnosť. Je zakladateľom ( s. spoloč
nosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov,

kde dlhé roky vykonával funkciu predsedu Slovenského
výboru.
Bohatá pedagogická, vedecká, organizačná a popula
rizačná činnosť profesora TOPOĽSKÉHO bola ocenená
mnohými straníckymi a štátnymi vyznamenaniami, pre
dovšetkým Radom práce, Zlatou medailou Univerzity
Komenského a Medailou J. A. Komenského.
Celá bohatá činnosť profesora PhDr. Michala TOPOĽ
SKÉHO j e naplnená angažovanou prácou v prospech na
š e j socialistickej spoločnosti. Pri tomto životnom jubi
leu mu želáme veľa zdravia, neutíchajúcej vitality, tvo
rivých síl a osobných úspechov.

JUBILEÁ
Dňa 12. apríla 1976 sa dožil
55 rokov prof. MUDr. Július
HRÚZIK, CSc., vedúci Katedry
infekčných chorôb Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
Jubilant s v o j e schopnosti a organizačné skúsenosti v y 
užil pri budovaní kliniky, pri zavádzaní nových diagnos
tických a liečebných metód na klinike, pri práci vo
výbore sekcie infekcionistov, pri zriaďovaní strediska
pre cudzokrajné choroby Fakultnej nemocnice v Brati
slave, ako a j Katedry prenosných chorôb a chorôb
v tropoch Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a f a r 
maceutov. Je k r a j s k ý m infektológom. Pod jeho vedením
katedra pravidelne usporadúva kurzy pre lekárov a od
borníkov, ktorí odchádzajú do tropických a subtropic
kých krajín a vracajúcich sa z týchto oblastí.
Jubilant doteraz publikoval vyše pol stovky vedeckoodborných prác, v ktorých sa zameriava na štúdium
nukleoproteínového metabolizmu, tularémie, ornitózy,
besnoty, vírusovej hepetitídy, zmeny aktivity transamináz v pečeni, leptospiróz a iných. Jeho vedecký záujem
j e široký. Experimentmi vhodne doplnil metodiky a
preukazuje veľmi dobrú orientáciu v biochémii, pato
logickej anatómii, histológii a imunológii. Okrem peda
gogických povinností si svědomitě plní rad funkcií na
fakulte i mimo nej; j e členom vedeckých rád, prednáša
pre postgraduantov, j e predsedom a členom viacerých
komisií. Napísal učebné texty ,.Vírusové a recketisové
nákazy", do celoštátnej učebnice „Vnútorné choroby"
napísal o vírusových infekciách, ako a j ďalšie state a
štúdie. Jeho vedecká činnosť vychádza z potrieb praxe
a j e j výsledky opäť aplikuje v praxi. Je osvedčeným,
dobrým pedagógom, j e školiteľom viacerých vedeckých
ašpirantov. Okrem odborných funkcií zastával i teraz
zastáva a j funkcie stranícke i v spoločenských organi
záciách.
Za svoju doterajšiu vedeckú, pedagogickú, politickovýchovnú a oragnizátorskú prácu dostal viacero vyzna
menaní. J e nositeľom štátneho vyznamenania Za zásluhy
o výstavbu, pamätných medailí Univerzity Komenského,
Slovenskej lekárskej spoločnosti a ďalších ocenení.

stva, vied a umení v Prahe, predsedom Štátneho výboru
pre vysoké školy. Po vzniku pedagogickej fakulty
v roku 1947 bol j e j profesorom. Po vzniku SAV s a stal
j e j predsedom, bol profesorom Vysokej školy pedago
gickej a neskôr vedúcim vedeckým pracovníkom Vý
skumného ústavu pedagogického a od roku 1971 pôsobí
na filozofickej fakulte.
Jubilant sa svojou iniciatívou a prácou verejno-organizačnou, vedeckou, publicistickou, ako a j pri výchove
nových učiteľských kádrov mimoriadne zaslúžil o rozvoj
školstva a pedagogiky u nás. Jeho prednášky a semi
náre s ú na vysokej ideovo-politickej, metodologickej a
vedeckej úrovni. Na úseku vedeckovýskumnom sa od
oslobodenia zapodieva otázkami rozvoja vzdelávacích sú
stav, otázkami vedeckotechnickej revolúcie v oblasti vý
chovy (v súvislosti s pracovnou a polytechnickou vý
chovou), ako a j otázkami mravnej výchovy.
Jeho teoretická práca s a vždy orientovala k nástoj
čivým otázkam socialistickej školy a výchovy. Vo svo
jich politických a verejných funkciách, ktoré od oslo
bodenia vykonával, zasadil s a o realizáciu povstaleckého
nariadenia SNI! o poštátnení všetkého školstva, venoval
sa organizačným a rekonštrukčným prácam a bol ini
ciátorom viacerých reformných úsilí na školskom úseku,
významne sa zúčastnil na zápase o štátnu a jednotnú
školu. Jeho návrh na zjednotenie školského systému sa
stal východiskom pre t e x t školského zákona v roku 1948.
Akademik PAVLÍK j e autorom významných publikácií
a štúdií, ktoré predstavujú u nás základný fond socia
listickej pedagogickej literatúry. Jeho vedecká práca
v oblasti pedagogiky bola ocenená Štátnou cenou. Me
dailou J. A. Komenského, Pamätnou medailou SAV za
rozvoj vied na Slovensku a ďalšími uznaniami. Popri
pedagogických povinnostiach vykonával i v súčasnosti
vykonáva viacero funkcií: podpredseda Socialistickej
akadémie Slovenska, člen výboru Matice slovenskej, ve
dúci lexikálnej skupiny a člen redakcie Encyklopédie
Slovenska pri SAV, člen komisie pre pedagogiku a psy
chológiu ČSAV a SAV, člen komisie pre udeľovanie ve
deckých hodností a iné.
Člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník G'V KSS
Jozef LENÄRT odovzdal 1. apríla 1976 v prítomnosti
člena Predsedníctva a tajomníka ÜV KSS Ľudovíta PEZLÄRA, vedúceho oddelenia ÜV KSS Ivana LITVAJA a
ministra školstva SSR Štefana CHOCHOLA Rad Víťaz
ného februára akademikovi Ondrejovi PAVLÍKOVI, pod
predsedovi ÚV Socialistickej akadémie SSR. Vysoké
štátne vyznamenanie mu udelil prezident republiky pri
príležitosti 60. narodenín za dlhoročnú politickú, v e r e j 
nú, ako a j organizačnú, pedagogickú, vedeckovýskumnú
a publicistickú činnosť a za významný podiel pri budo
vaní socialistického školstva na Slovensku.
Jubilantovi pri jeho jubileu odovzdal predseda SAV
akademik Vladimír HAJKO striebornú medailu ČSAV Za
zásluhy o vedu a ľudstvo, ako a j pozdravný list Pred
sedníctva SAV.

DEŇ U Č I T E Ľ O V
Dňa 1. apríla sa dožil 60 ro
kov akademik prof. PhDr. On
d r e j PAVLlK, DrSc., člen Ka
tedry pedagogiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (na snímke).
Jubilant bol pôvodne učiteľom základných a stredných
škôl. V rokoch 1944—1945 aktívne sa zúčastnil na prí
prave SNP, počas Povstania bol tajomníkom ÜV KSS
v Banskej Bystrici, neskôr zástupca povereníka školstva
(za KSS), bol osobným tajomníkom a pomocníkom K.
Šmidkeho. Po oslobodení bol povereníkm školstva a
osvety, zástupcom povereníka a prednostom školskej
komisie. V rokoch 1948—1950 bol povereníkom informá
cií a osvety, neskôr prvým námestníkom ministra škol

Na našej vojenskej katedre sa konali dôstojné oslavy
Dňa učiteľov za účasti viacerých akademických funkcio
nárov, zástupcov Vojenskej katedry Univerzity Palac
kého v Olomouci.
V slávnostnom príhovore pplk. Zdeněk TALAŠ pouká
zal okrem iného na úspechy, ktoré naša katedra do
siahla. Spomenul a j úlohy, ktoré v budúcnosti katedra
bude plniť v zmysle záverov XV. zjazdu KSČ pri výcho
ve študentov pre obranu našej socialistickej vlasti.
Zástupca CUV SZM pri príležitosti teito slávnosti
odovzdal učiteľotn: ss. A. NOVÁKOVI, J. PAŠKOVI, Š
MANKOVECKÉMU, J. REMŽOVI, F. GOTTLIEBEROVI a
A. JÁNOŠÍKOVI diplomy ako prejav ocenenia ich obe
t a v e j práce s výbormi SZM na Univerzite Komenského
v Bratislave.
—gt—
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Cestne s p l n e n ý
záväzok

XV.

Na počesť XV. zjazdu KSČ príslušníci
ZJAZD
našej vojenskej katedry vyhlásili socia
listický záväzok — dosiahnuť veľmi
dobré hodnotenie pri komplexnej pre
vierke katedry VOMŠ SSR.
Príslušníci vojenskej katedry už dnes hlásia, že s v o j
socialistický záväzok čestne splnili. Pri komplexnej
previerke dosiahli veľmi dobré hodnotenie a v niekto
rých predmetoch vojenskej prípravy, napríklad prísluš
níci prírodovedeckej fakulty dosiahli výborné hodnote
nie z ostrých strelieb zo samopalu.

KSČ

Blahoželáme príslušníkom v o j e n s k e j katedry!
—gt—

Zoznam publikácií
vydaných na
Univerzite Komenského
v I. štvrťroku 1976
© Fakulta t e l e s n e j výchovy a športu
Sýkora: Teória vyučovania školskej telesnej
výchovy I.
•

Farmaceutická fakulta
Szticz: Návody na cvičenia z organickej chémie

Kčs
12,—

Lekárska fakulta
Wenke: Základy farmakológie
28,
Strelka: Otolaryngológia pre poslucháčov
všeobecného lekárstva
10,
Zborníky:
Folia facultatis Medicae UC, Tom 12, suppl. 1974
—
Folia facultatis Medicae UC, Tom 13, fasc. 1
—

® Pedagogická fakulta
Košč: Všeobecná patopsychológia
Zborníky: Pedagogika 7, Pedagogika 8
© Právnická fakulta
Matoušek: Štátne právo socialistických
štátov III.
Dojčák: Základy teórie štátu a práva I.
Dojčák: Základy teórie štátu a práva II.
Čarvaga: Všeobecné dejiny štátu a práva I.
Carvaga: Všeobecné dejiny štátu a práva II.

10,
—

11,50
1з!—
15^—
Íl!—
10Í50

в Prírodovedecká fakulta
Chrapan: Úvod do atómovej fyzky
6.
Pišút: Problémy fyziky jadra a elementárnych
častíc
10
Zaťko: Úvod do geometrie
g,
Adamčíková: Fyzkálna chémia II.
5,
Zborníky:
Microbiológia IV.
Physiologie plantrum XI.
_
Erdelský: Kolokvium o rastlinných explantátoch —
•

Ostav marxizmu-leninizmu UK
Pleva: Kapitoly z dejín MKH I.

Vojenská katedra UK bola poverená
konaním VII. majstrovstiev v športo
v e j streľbe vojenských katedier vy
sokých škôl SSli.
Majstrovstvá budú v dňoch 12,—1-1. m á j a 1976 na
športových streľniciach v Petržalke (SVŠT), Patrónke
a Stupave, na ktorých sa zúčastnia všetky vojenské ka
tedry vysokých škôl SSR v súťaži družstiev a jednot
livcov.
Na VII. majstrovstvách sa bude závodit v týchto dis
ciplínách: štandardná malokalibrovka — 60 rán ležmo
(muži a ženy), 3X20 rán (muži a ženy), ľubovoľná
pištoľ — 60 rán na 50 m a športová pištoľ 30-|-30 rán
na 25 m.
Doteraz na uskutočnených majstrovstvách v športo
v e j streľbe VK VŠ SSR reprezentanti našej unverzity
dosiahli viacero pozoruhodných výsledkov. Mená závodníkov — streľcov: A. NOVOTNÝ, M. KOVÁČIK, Z. KO
LÁROVA a mnohých ďalších zostanú dlho zapísané
v kronike majstrovstiev. A j na VII. majstrovstvách
v športovej streľbe vojenských katedier vysokých škôl
SSR, ktoré sú v znamení XV. zjazdu KSČ a 55. výročia
založenia KSČ reprezentanti našej univerzity iste urobia
všetko, aby naše farby čestne hájili a dosiahli najopti
málnejšie výsledky nielen pre súcasnosf, ale a j pre
ďalší rozvoj športovej streľby na Univerzite Komen
ského.
-Q J-

9,—

9 Filozofická fakulta
Skalická: Odborné texty z jazyka nemeckého
pre poslucháčov dejín hudby, umenia arche
ológie a národopisu
11>
Serdulová: Odborné texty z jazyka nemeckého
pre poslucháčov histórie a archívnictva
10,50
Žatku/iak: Tvorba dipíomovej práce
5,50
Šlhan: Latinčina pre romantikov
10,—
Gajdoš: Geofyzka pre archeológov
2,50
Lipták: Vybrané state z teórie riadenia II.
5,50
Dicsö: Štatistické tabuľky pre psychológov
6,50
Zborníky: Historica XXVI.
•

VII. majstrovstvá
v š p o r t o v e j streľbe

12,50

GRATULUJEME
V mesiacoch marci a apríli 1976 oslávili okrúhle Jubi
leá títo učitelia a pracovnici Univerzity Komenského
v Bratislave:
9

Rektorát

a ústavy — Oľga JEŽOVA;

® Farmaceutická fakulta — Rozália KOVÁČIKOVA;
® Filozofická fakulta — doc. PhDr. Martin ZEMAN, Jo
zef PIŠKITEL, Anna JAHELKOVÄ, PhDr. Margita JEDINAKOVÁ, Alojz BUDEJOVSKÝ;
® Lekárske fakulty — MUDr. Jozef SLAMEŇ, CSc., Fer
dinand PÁL, Jozef ĎURIŠKA, prof. MUDr. J u r a j KORPÄŠ, CSc., MUDr. Ladislav SOBOCKÝ, CSc., doc.
MUDr. Vladimír MARTINKO, CSc., Anna ZEMANOVA;
© Pedagogická fakulta v Trnave — RNDr. Jozef KLINOVSKÝ, Anton KOŠŤÄL;
© Prírodovedecká fakulta — Vincent TEKULA, RNDr.
Ján MAĎAR, CSc., Terézia CZAHAKKOVA, Ľudovít
PULC, RNDr. Arnold ŠKVARČEK, CSc., prof. RNDr.
Miroslav FIEDLER, DrSc.;
© l stredná správa študentských domovov a jedální —
Júlia ŠIMOVÄ, Rozália ŠARMÍROVÄ, František HORVÄTH, Mária FILLOVA, Anna NOVÁKOVÁ, Marta
ROJKOVA, Ján MIKLETIČ, Magdaléna MIKI.OŠOVA
Jozef KRÜPA.
Srdečne blahoželáme!
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