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Komunistická výchova na UK
Univerzita Komenského za roky socialistickej výstav
by vyrástla v socialistickú vysokú školu, pripravenú
vychovávať vysokoškolsky kvalifikovanú mladú socialis
tickú inteligenciu, ktorá je všestranne pripravená pre
tvorivú a riadiacu prácu v rozličných oblastiach života
socialistickej spoločnosti.
Súčasná etapa rozvinutej so
cialistickej spoločnosti, medzi
národná situácia a zostrený ide
ologický boj si však nevyhnutne
vyžadujú ďalšie zdokonalenie
celého systému komunistickej
výchovy študentov. Jedným z
prostriedkov zvyšovania kvality
a efektívnosti ideovovýchovnej
práce je jej vedecky zdôvodne
né riadenie a perspektívne plá
novanie. O tom, ako na Univer
zite Komenského pristupujeme
k riešeniu zámerov v tejto ob
lasti, hovoríme s prorektorom
UK prof. PhDr. Samuelom CAMBELOM, DrSc. (na snímke].
— Súdruh prorektor vyjadrením zvýšenej pozornosti,
ktorú Univerzita Komenského venuje úlohám v tejto
oblasti, je Rámcový plán komunistickej výchovy. Na aké
skutočnosti v ňom kladieme dôraz?
— Rámcový plán KV študentov našej univerzity, ktorý
sme vypracovali pred dvoma rokmi, vychádzal z doku
mentu ÚV KSČ o ďalšom vývine čs. výchovno-vzdelávacej sústavy. Vypracovali sme ho na základe záve
rov XV. zjazdu strany a mali sme na zreteli predovšet
kým otázky, ktoré súvisia s obsahovou prestavbou
štúdia. Zmyslom dokumentu a zmyslom úsilia o kon
cepčné riešenie KV je snaha o jednotu výchovy a vzde
lávania, inak povedané, o taký prístup k výchovným
otázkam, ktorý sa realizuje predovšetkým cez pedago
gický proces. Nejde nám o to, aby výchovné otázky rie
šili len učitelia ústavov marxizmu-leninizmu, učitelia
spoločenskovedných katedier a pracovísk, ale každý uči
teľ, každá katedra. A to tak, aby využívali vo svojom
odbore ideové svetonázorové súvislosti, ktoré príslušný
odbor preto dáva. Samotný náš dokument — rámcový
plán — má platnosť na celú túto päťročnicu, resp. aj
na ďalšie obdobia a vychádza z toho, že nejde o prob
lém jedného-dvoch rokov, o kampaň, ale o sústavné úsi
lie, ktoré výsledkom má byť výchova a príprava absol
ventov, ktorí sú komplexne pripravení pre život.
— To znamená vychovať nielen vynikajúceho biológa,
sociológa, lekára, ale takého špecialistu, ktorý má zmysel
pre celospoločenské posudzovanie otázok, ktorý vidí
problémy vlastného odboru v širokých súvislostiach na
šej spoločnosti.
— Aj v minulosti máme krásne príklady ľudí, ktorí
boli napr. lekármi a pritom sa vyznačovali veľkým zmys
lom pre otázky národa, svojej spoločnosti, ktorí mali
úzky kontakt so spoločenským životom. Spomeniem meno
veľkého nášho revolučného pracovníka dr. Vrbenského,
ktorý bol blízko Moskovského vedenia strany, súdruha
Gottwalda. Vyznačoval sa veľkým zmyslom pre celospo
ločenské otázky; veď lekár, a práve lekár na vidieku
môže zohrať obrovskú úlohu nielen pri kultúrnom vzde
lávaní, ale pri celkovom vyspievaní nášho obyvateľstva.

Teda nielen spoločenskovedné odbory, spoločenskovedné
fakulty, ale aj tzv. prírodovedné, lekárske fakulty, tech
nika, jednoducho celá oblasť VŠ má nesmierne veľkú
a náročnú úlohu pripravovať komplexne absolventov. Do
kument o obsahovej prestavbe, nový projekt našej výchovno-vzdelávacej sústavy práve z tohto vychádza,
v tom je jeho podstata.
— Rámcový plán KV sme vypracovali na UK pred
dvoma rokmi. Do akej miery môžeme byť spokojní s jeho
realizáciou?
— Jedna vec, hoci neľahká, je vypracovať plán. Druhá
ešte ťažšia, samozrejme, je ho realizovať. My sme v tom
to roku náš rámcový plán KV rozšírili aj o realizačný
plán komunistickej výchovy na roky 1978—1979. Snažili
sme sa v ňom upresniť termíny plnenia úloh, určiť zod
povedných pracovníkov. A ešte ďalší nový moment je
tu, plán sme konkretizovali na jednotlivé ročníky štúdia.
To znamená, že z neho jasne vidieť, ktoré úlohy KV sa
majú realizovať v 1. ročníku, ktoré v 2., 3. atď. Každý
ročník vychádza z výsledkov predchádzajúceho ročníka,
z toho, ako je poslucháč v príslušnom ročníku pripra
vený na riešenie náročnejších úloh. Je to pokus, budúc
nosť ukáže, do akej miery sme správne postupovali. Tre
ba povedať, že vypracovanie tohto realizačného plánu je
svojím spôsobom aj sebakritika za prvé roky. Uvedomili
sme si, že všeobecný rámec programu KV nestačí, ak
sa má litera zmeniť na skutočnosť, treba zámery pre
pracovať až do konkrétnosti na katedry, na ročníky; a
pokiaľ ide o katedry, na konkrétneho učiteľa.
— Rámcový plán obsahuje aj oblasť a sféru foriem re
alizácie KV?
— Ťažisko ideovo-politickej výchovy je v pedagogic
kom procese. Naše skúsenosti z minulosti hovoria, že
obyčajne sme sa okrem pedagogického procesu upria
movali na oblasť mimofakultného života, zväzáci-študenti sa realizovali v SZM a v záujmových krúžkoch. Tieto
formy, samozrejme, platia aj naďalej, pochopiteľne, že
nechceme urobiť život študenta jednotvárny. Aj študent
je človek, ktorý sa realizuje po linke kultúrnej čin
nosti, športovej činnosti, teda v plnej šírke záujmovej
činnosti. To je po prvé, ale základná myšlienka je v tom,
že sa má študent získať světonázorově ideove, pracovne
pre postoj a riešenie problémov nášho života, predo
všetkým prostredníctvom svojho vlastného odboru. Uči
teľ, povedzme fyziky, matematiky, farmácie sa musí zís
kať pre prácu a pre život našej spoločnosti práve láskou
a vzťahom k vlastnému odboru. Komunistická výchova
to nie je len učenie sa svetonázoru, to nie je len štú
dium marxistickej filozofie. Učiť sa komunisticky žiť a
pracovať znamená predovšetkým si plniť základné ob
čianske povinnosti, byť študentom, ktorý neberie prácu,
štúdium na ľahkú váhu, ale ktorý sa štúdiom skutočne
učí byť raz právoplatným členom našej spoločnosti. Teda
práca a zmysel pre prácu a vzťah k pracovným povin
nostiam je hlavná sféra, v ktorej sa rieši problém vzťahu
k spoločnosti, a teda aj hlavná forma komunistickej vý
chovy.
— Komunistická výchova sa musí stať vecou všetkých
učiteľov Univerzity Komenského a teda nielen učiteľov
marxizmu-leninizmu?
Podstata komunistickej výchovy ako vyplýva z doku
mentu a zo záverov XV. zjazdu KSC stavia práve na

osobnosti učiteía. My už roky přizvukujeme a najmä
sme po krízovom období sa usilovali na VŠ formovať
osobnosť vysokoškolského učiteľa, tak, aby bol schop
ný plniť všetky tri základné úlohy, ktorými sa
realizuje osobnosť VŠ učiteľa vo svojej jednote. To zna
mená, byť majstrom v pedagogickom procese. Ak chce
byť učiteľ majstrom v pedagogickom procese, musí byť

odborne veľmi zodpovedne pripravený, musí byť samo
statným vedeckovýskumným pracovníkom, osobnosťou a
musí sa plne realizovať spoločenskopoliticky. Jedine ta
káto osobnosť učiteľa môže pôsobiť na študenta, získať
ho a nakoniec môže zvládnuť aj náročné úlohy, ktoré
nám vytýčil XV. zjazd KSC.

Branná výchova na UK
Predsedníctvo ÚV KSC v súlade s leninskou koncep
ciou o jednote výstavby a obrany socializmu vydalo dňa
19. marca 1971 ideovo-politickú smernicu o Jednotnom
systéme brannej výchovy obyvateľstva ČSSR.
Prijatím uvedeného uznesenia začala sa nová epocha
praktického napĺňania leninských záverov o úlohe ľudo
vých más pri zabezpečovaní obrany revolučných výdo
bytkov socialistickej vlasti.
Jednotný systém brannej výchovy obyvateľstva ČSSR
rieši konkrétne úlohy brannej výchovy integrované
v uzneseniach XIV. zjazdu KSC.
Všetky tieto úlohy treba pokladať za dlhodobo platné
a vysoko aktuálne.
Jednotný systém brannej výchovy treba chápať ako
jednu z dôležitých a nevyhnutných stránok politickej a
ideologickej činnosti strany, štátnych orgánov, spoločen
ských organizácií.
Uznesenie Predsedníctva ÚV KSC o Jednotnom systéme
brannej výchovy obyvateľstva je výsledkom analýzy do
terajšieho stavu realizácie úloh brannej výchovy, vy
chádza z nutnosti zabezpečiť aktívnu obranu socialistic
kého štátu pred možnou vojenskou agresiou imperia
lizmu.
K zabezpečeniu fungovania Jednotného systému bran
nej výchovy obyvateľstva bol vydaný zákon NZ č. 73/1973
Zb. o brannej výchove. Zákon určuje ciele, obsah, roz
sah, spôsob riadenia, práva a povinnosti orgánov, orga
nizácií a účastníkov pri plnení úloh brannej výchovy.
Samostatný zákonný podklad v brannej výchove napo
máha dosiahnuť zásadný obrat v:
— chápaní miesta a významu brannej výchovy na vy
sokých školách;
— prístupoch k jej vykonávaniu zo strany vedenia škôl,
katedier, učiteľov a ostatných pracovníkov;
— chápaní zodpovednosti všetkých zainteresovaných
funkcionárov a pracovníkov podľa pôsobnosti;
— utváraní potrebných podmienok.
Zákon určuje brannú výchovu na školách v ČSSR ako
povinnú. Za realizáciu cieľov brannej výchovy na sk
iách zodpovedá MŠ SSR. Zásady a hlavné úlohy brannej
výchovy stanovuje s federálnym ministerstvom národnej
obrany.
V súvislosti s realizáciou úloh Jednotného systému
brannej výchovy obyvateľstva v rezorte školstva SSR boli
vydané pokyny č. 180/1971-A-2 zo dňa 20. augusta 1971
na realizáciu výučby predmetu branná výchova v záuj
me zabezpečenia vyššej úrovne branného vzdelania štu
dentov učiteľského smeru štúdia.
V roku 1972 vydalo MŠ SSR ďalšie pokyny č. 318/1972A-2 zo dňa 1. novembra 1972 na zabezpečenie výučby
brannej výchovy na fakultách neučitelského štúdia.
Na základe uvedených pokynov bol zaradený do učeb
ných plánov učiteľských smerov štúdia fakúlt UK po
vinný predmet branná výchova v rozsahu jednej hodiny
prednášky, jednej hodiny seminára týždenne a Kurz me
todickej praxe brannej výchovy v trvaní sedem dní. Kurz
nadväzuje na semestrálnu výučbu predmetu branná výľ
chova.
Na fakultách neučitelského smeru štúdia bol zaradený
predmet branná výchova v rozsahu 45 hodín prednášok.
Predmet branná výchova je povinný pre všetky štu
dentky a študentov, ktorí nenavštevujú vojenskú prípra
vu na Vojenskej katedre UK, pre vojakov v zálohe okrem
dôstojníkov.
Obsah výučby predmetu branná výchova tvorí na uči
teľských smeroch štúdia teória vyučovania brannej vý
chovy, na fakultách neučitelského štúdia spoločensko
vedná, politicko-vojenská problematika, kde ide o zís
kanie poznatkov z teórie štátu, marxisticko-leninského
učenia o vojne a armáde, medzinárodných vzťahov, vo
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jenskej politiky KSČ, vojensko-odborných otázok a po
dobne.
Na Lekárskej a Farmaceutickej fakulte UK je výučba
rozšírená o 30 hodín prednášok s obsahom organizácia
a taktika zdravotníckej služby za vojny.
Predmat branná výchova sa končí skúškou, ktorá sa
započítava do priemeru štúdia.
Treba zdôrazniť, že branná výchova okrem výučby sa
stala organickou súčasťou komunistickej výchovy na UK,
je zapracovaná do perspektívnych a realizačných plánov
komunistickej výchovy UK i jednotlivých plánov hlav
ných úloh vedúcich pracovníkov na UK.
Pri realizácii výučby všeobecne vychádzame z charak
teristiky brannej výchovy vzhľadom k súčasnej epoche,
a to: ,,Branná výchova je organickou súčasťou komunis
tickej výchovy, ktorá v podmienkach triedne rozdele
ného sveta sleduje cieľavedomú prípravu obyvateľstva
na aktívnu obranu socialistického štátu a socializmu“
a z procesuálnej stránky: „Branná výchova ako neod
deliteľná súčasť komunistickej výchovy je procesom,
v ktorom sa cieľavedome, systematicky a uvedomele
utvárajú základné mravné, ideovo-politické, intelektuál
ne, pracovné branno-fyzické a odborno-technické kvality
obrancov socializmu“, a nakoniec zo špecifiky poslania
a cieľa brannej výchovy vyplýva, že je súčasťou komu
nistickej výchovy, integrovanou súčasťou školy, jej vý
chovného pôsobenia v každej pedagogickej práci, všet
kých vysokoškolských predmetov a špeciálne predmetu!
branná výchova, je významným nástrojom ideovej vý
chovy na UK, ktorú špecificky profiluje.
K výučbe brannej výchovy pristupujeme diferencovane.
Napríklad na Právnickej fakulte UK venujeme väčšiu
pozornosť otázkam branného zákona a vojenskej práv
nej politike, na Lekárskej a Farmaceutickej fakulte UK
ochrane proti účinkom zbraní hromadného ničenia a
podobne.
Vo výučbe brannej výchovy badať zlepšenie aj z hľa
diska medzipredmetových vzťahov, čo sa prejavuje väč
ším záujmom poslucháčov o brannú výchovu než dote
raz. V tejto oblasti sú ešte rezervy, a treba, aby najmä
učitelia odborných predmetov, ale i funkcionári fakúlt
venovali tejto otázke primeranú pozornosť.
Na zabezpečenie výučby brannej výchovy bola na UK
v roku 1973 zriadená Katedra brannej výchovy UK ako
celouniverzitné pracovisko s pôsobnosťou pre všetky fa
kulty UK [okrem FTVŠ UK), ďalej VŠMU VŠVV. V roku
1971 bol v rámci katedry vytvorený kabinet brannej vý
chovy na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.
Katedra má tri základné úlohy:
1. zabezpečovať výučbu brannej výchovy;
2. vypracovať učebnice a skriptá;
3. rozpracovať teoretické otázky.
Plnenia úloh katedrou sa jedenkrát do roka hodnotí
v užšom kolégiu rektora UK. Práca bola hodnotená klad
ne. Okrem toho sa vedúci katedry zúčastňuje kolégií
dekanov fakúlt v súvislosti s hodnotením výučby bran
nej výchovy.
Úprava MŠ SSR z 22. júna 1977 č. 98/1977-A/3 urču
júca zásady pre brannú výchovu na vysokých školách
mení zásadne niektoré doteraz platné organizačno-pedagogické prístupy. Určuje zabezpečiť výučbu brannej
výchovy vo všetkých formách riadneho štúdia, t. j. aj
štúdia popri zamestnaní a v externom štúdiu.
Na fakultách učiteľského smeru štúdia podľa úpravy
zostáva názov predmetu rovnaký, zaradenie do ročníka
a pristupuje skúška, ktorej výsledok sa započítava do
priemen, štúdia. Mení sa názov kurzu na Kurz brannej
výchovy, ktorý sa končí zápočtom.
Na fakultách neučiteľského smeru štúdia okrem Le
kárskej a Farmaceutickej fakulty UK sa mení názov
predmetu na „Obrana socialistického štátu“, v tom istom

rozsahu hodín, avšak k dvojhodinovej prednáške pristu
puje jednohodinový seminár. Výučba sa končí skúškou,
ktorá sa započítava do priemeru štúdia.
Na Lekárskej a Farmaceutickej fakulte UK ešte pri
stupuje v rámci odboru predmet „Branná výchova II.“
v rozsahu 30 hodín prednášok s náplňou „Organizácia a
taktika zdravotníckej služby za vojny“. Predmety sa kon
čia spoločnou skúškou, ktorá sa započítava do priemeru
štúdia.
Tým, že uvedená úprava MŠ SSR stanovuje zabezpe
čiť výučbu brannej výchovy vo všetkých formách riad
neho štúdia, vznikol pre katedru problém značného ne
dostatku učiteľov.
Na úseku vedeckovýskumnej činnosti sú učitelia ka
tedry zapojení do riešenia úloh rezortného plánu výsku
mu RŠ-18-2 „Branná výchova ako súčasť komunistickej
výchovy na vysokých školách SSR“.
Najvážnejším problémom práce katedry je zabezpečo
vanie kvalifikačného rastu učiteľov.
V súčasnosti je aj nedostatok literatúry, ktorá by zhr
ňovala celú problematiku. Doterajšia učebnica „Obrana
socialistického štátu“ (Naše vojsko, Praha 1974) je z hľa
diska obsahu len čiastočná, nezohľadňuje zameranie mno
hých odborov, v ktorých sa používa, mnohé state treba
doplniť a inovovať a je jej nedostatok. Je správne, že
Katedra brannej výchovy UK má plánované učebné texty
do roku 1980.

Katedra je dobre vybavená didaktickou technikou a
učebnými pomôckami, nemá však vlastnú učebňu, takže
používaná didaktická technika pri výučbe je spojená
s technickými ťažkosťami (montáž, prenášanie atdĹ.).
Avšak je predpoklad, že v letnom semestri v tomto škol
skom roku bude už výučba v budovanej špeciálnej učeb
ni brannej výchovy.
Výchovno-vzdelávací proces v brannej výchove je
z materiálno-finančnej stránky dostatočne zabezpečený.
Kurzy brannej výchovy organizuje katedra v URZ
v Ľubochni. V priestoroch konania kurzu sú ťažkosti so
zriaďovaním strelníc pre malokalibrové zbrane.
V kádrovom zabezpečovaní kurzov zostáva zásadným
problémom otázka obsadenia miesta lekára, keďže táto
funkcia pre lekárov a študentov Lekárskej fakulty UK
vyšších ročníkov nie je atraktívna.
Žiadalo by sa, aby kurzy navštevovali aj akademickí
funkcionári fakúlt.
Učitelia brannej výchovy sa aktívne podieľajú, na or
ganizovaní záujmovej brannej činnosti v rámci ZO Zväzarmu na RUK a ObV Zväzarmu Bratislava I.
Katedra úzko spolupracuje s Vojenskou katedrou UK,
s vojenskými útvarmi na teritóriu konania kurzov.
Aj keď sa v uplynulom období dosiahli v zabezpečo
vaní výučby brannej výchovy pozitívne výsledky, bude
potrebné doriešiť niektoré otázky a stále zlepšovať
prácu.
Doc. Cyril Gajer

Privítali sme hostí z Krakova
Nielen ekonomické, ale i kultúrne styky s naším se
verným susedom Poľskou ľudovou republikou majú
dlhoročnú bohatú tradíciu. V poslednom čase sa však
rozvíjajú mimoriadne intenzívne. V októbrových dňoch
sme boli svedkami významného podujatia Pozdrav dru
žobného mesta Krakova, ktoré bolo významným príspev
kom k upevneniu bratskej, priateľskej spolupráce
našich národov a štátov. V rámci tohto podujatia bola
aj návšteva oficiálnej delegácie krakovského Krajského
výboru Poľskej zjednotenej robotníckej strany, ktorá
absolvovala bohatý program počas niekoľkodňového
pobytu v Bratislave. Jej cieľom bolo prispieť k účinnej
propagácii kultúrnospoločenských podujatí v rámci
Pozdravu družobného Krakova a súčasne sa oboznámiť
s metódami a formami práce vo výchovno-vzdelávacom
systéme na stredných a vysokých školách.
Dňa 17. októbra 1978 sme privítali: vedúceho dele
gácie Stefana MARKIEWICZA, tajomníka krakovského
KV PZRS pre vedu a školstvo, Andreja ZMUDU, ná
mestníka primátora mesta Krakov, Jána WOLNEHO,
tajomníka straníckej organizácie na Vysokej škole hut
níckej a baníckej, predsedu Komisie pre vedu a škol
stvo KV PZRS, Tadeusza KURDZIELA, zástupcu vedú
ceho oddelenia KV PZRS u Lucjana PISKARZA, zástupcu
vedúceho oddelenia KV PZRS na pôde Univerzity Ko
menského.
Delegáciu sprevádzanú tajo'mníkom Mestského výboru
KSS v Bratislave súdruhom Františkom PALLEROM
prijali rektor UK prof. PhDr. Ján KVASNIČKA, CSc.,
a prorektor doc. JUDr. Rudolf TRELLA, CSc. Rektor UK
oboznámil hofeťov s históriou univerzity a s jej súčas
ným významným poslaním pri výchove mladej vysoko
školsky vzdelanej generácie; odpovedal na otázky, ktoré

hoísťov zaujímali z oblasti prestavby štúdia na Univer
zite Komenského. Zahraniční hostia sa stretli aj s člen
mi Celozávodného výboru KSS UK s prof. Rudolfom
ŠIMOM, DrSc., doc. RíNDr. Vladimírom PETERKOM, CSc.,
PhDr. Jozefom VICENÍKOM, doc. Ing. Miloslavom DOLEŽALOM, CSc., a súdruhom Richardom GROSZOM.

V srdečnej besede s hosťami z PĽR si vymenili skú
senosti z oblasti ideologickej práce, metód svetonázo
rovej výchovy, spoločne sa zamýšľali nad prístupmi,
ktoré ju skvalitňujú. Návšteva z družobného Krakova
bola prejavom vzájomnej družby, vzájomne výhodnej
spolupráce a prispela k vytvoreniu ďalších predpokladov
pre jej prehĺbenie.

Stretnutie jadrových chemikov
Katedra jadrovej chémie Prírodovedckej fakulty UK
zorganizovala 9. rádiochemickú konferenciu, ktorá sa
konala v dňoch 11.—16. septembra 1978 v Piešťanoch.
O úspešný priebeh tradičného stretnutia jadrových che
mikov sa^pričinili aj Čs. chemická spoločnosť pri ČSAV
spolu s Čs. komisiofu pre atómovú energiu a Komisia
SR ČSVTS pre jadrovú techniku. Na konferencii bolo
138 vedcov z 12 krajín. Miesto konania konferencie
v blízkosti našich prvých atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach zvýraznilo aplikačný charakter stret
nutia na problémy jadrovej energetiky. Odzneli tri plenár
ne a 76 sekciových referátov s ústrednou témou „Fyzikálno-chemické problémy separácie a analýzy rádio

aktívnych látok.“ Katedra jadrovej chémie Prírodove
deckej fakulty UK rieši príbuznú tematiku v rámci
štátnej úlohy, ktorá je spoločnou témou štátov RVHP
a dvojstrannej československo-^sovietskej spolupráce,
ako aj preferovanou úlohou MŠ SSR. Preto osobitne
cennou bola výmena informácií v širokom kruhu od
borníkom, v ktorom okrem čs. účasti vynikali početné
delegácie zo ZSSR a NDR.
Odborná a spoločenská úroveň konferencie, vrátane
exkurzie do chemického pavilónu v Mlynskej doline,
zanechali u účastníkov cenné dojmy a nepochybne pri
speli aj k propagácii našej školy.
Doc. RNDr. F. Macášek, CSc.
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SYMPÓZIUM
Prírodné podmienky a zdroje Mongolskej ľudovej republiky
V dňoch 25. 9.—2. 10. 1978 sa konalo v Bratislave
medzinárodné sympózium „Prírodné podmienky a zdro
je MoĽR“ organizované zoologickými pracoviskami Prí
rodovedeckej fakulty UK za spolupráce so Slovenskou
zoologickou spoločnosťou pri SAV.
Na sympóziu sa vyhodnotili 5-ročné výsledky úspeš
nej spolupráce našich pracovníkov pri komplexnom
riešení prírodných podmienok a zdrojov MoĽR. Na vý
skume sa zúčastňujú univerzity: v Ulánbátare, Irkutskú,
Moskve, Halle a ústavy AV MoĽR a ZSSR. Doteraz sa
každoročne hodnotili výsledky výskumu na konferen
ciách v Ulánbátare a Irkutskú.
Spolupráca našich odborníkov pri výskume MoĽR sa
začala v roku 1974. V spoločných mongolsko-sovietskych expedíciách (tzv. Chövsgölskej komplexnej expe
dície) pomáhali pri výskume najväčšieho sladkovodné
ho jazera Chövsgöl a povodia najväčšej mongolskej
rieky Selengy. Povodie rieky Selengy je veľmi význam
nou poľnohospodárskou oblasťou i rajónom živočíšnej
výroby. Tu sa pestuje pšenica a iné plodiny. Na rieke
Selenge je plánovaná stavba aj veľkej vodnej nádrže,
pre ktorú sa v príslušnej oblasti robil kompletný prí
rodovedecký výskum. Naši špecialisti sa počas piatich
rokov podieľali hlavne na výskume parazitofauny tých
to oblastí, ako i mnohých ďalších (napríklad: púštne
rajóny Gobi, západné Mongolsko, stepná zóna, pohorie
Changaj, Darchatska kotlina a iné). Pracovali na výsku
me krv cicajúcich dvojkrídlovcov, napr. čeľadí muškovitých, komárov, pakomárikov; ektoparazitov rôznych
domácich i divých zvierat: blchy, kliešte, vši, roztoče
atď., ktoré majú veľký význam pri prenose mnohých
ochorení domácich zvierat i ľudí. Sledovali sa i otázky
ochorení a ich prenosu v tzv. prírodných ohniskách
nákaz. Pre tieto otázky neboli dosiaľ ani z mongol
skej, ani zo sovietskej strany špecialisti v expedíciách.
Okrem toho urobili i výskum pôdnej fauny a iných ži
vočíšnych skupín. Materiál spracúvajú u nás mnohí
špecialisti. V tomto roku sa podieľali i na botanickom
výskume severného Mongolska.
Na sympóziu sa zúčastnilo 38 domácich a 12 zahranič
ných účastníkov. Z domácich pracovísk bola najpočet
nejšie zastúpená Prírodovedecká fakulta UK; na sym
póziu sa zúčastnili aj pracovníci Slovenského národného
múzeá, Laboratória rybárstva a hydrobiológie, Virolo
gického ústavu SAV, Ústavu experimentálnej fytopatológie SAV, Turčianskeho múzea A. Kmeťa, Pedagogickej
fakulty UPJŠ Prešov a iných. Zo zahraničných praco
vísk sa na sympóziu zúčastnili pracovníci: Štátnej
Ždanovej univerzity v Irkutskú, Mongolskej štátnej
univerzity v Ulánbátare, Ústavu všeobecnej a experi
mentálnej biológie AV MoĽR, Lomonosovovej univerzity
v Moskve, Univerzity Martina Luther a v Halle, Ústavu
zemskej kôry SO AN ZSSR.
Na sympóziu odznelo 29 referátov domácich i zahra
ničných autorov.
Účastníci sympózia sa rozhodli odporučiť inštitúciám

zúčastňujúcim sa na výskume prírodných podmienok
a zdrojov MoĽR raz za dva roky vypracovať a ostatným
účastníkom zaslať bibliografiu vydaných prác s touto
tematikou. Vedeniu expedície odporučili pri 10. výročí
práce expedície vydať úplnú bibliografiu práce expe
dície.

Predstaviteľov delegácií univerzít z MoĽR, ZSSR zú
častnených na Medzinárodnom sympóziu „Prírodné
podmienky a zdroje MoĽR“ dňa 28. septembra 1978
prijal aj rektor UK prof. dr. Ján KVASNIČKA, CSc.,
v prítomnosti prorektorov do c. dr. J. TRELLU, CSc.,
doc. dr. O. ŠTEPANIČOVEJ, CSc., a člena organizačného
výboru dr. L. JEDLIČKU, CSc.

Na prijatí boli prítomní za Mongolskú štátnu univer
zitu v Ulánbátare doc. Namiragijn DAVAA, CSc., za
Štátnu Ždanovovu univerzitu v Irkutskú prorektor doc.
Jurij Semionovič PARCHQMEiNKO, prorektor doc. Valerij Stepanovič KULAKOV, CSc., prof. Oľga Michajlovna
KOŽOVA, DrSc., a doc. Grigorij Mojsejevič ŠPEJZER,
CSc.; za univerzitu Martina Luthera v Halle Dr. Michael
STUBBE. V priateľskej besede sa zamerali na hodnote
nie doterajšej účasti pracovníkov našej univerzity
v spoločnom výskume prírodných podmienok a zdrojov
MoĽR, ako aj na perspektívy ďalšej spolupráce.
Zástupca ulánbátarskej univerzity doc. N. DAVAA
vyjadril presvedčenie, že spolupráca s Univerzitou Ko
menského v ďalších rokoch významne pomôže MoĽR pri
riešení problémov v tejto oblasti.
RNDr. L. Jedlička
RNDr. J. Halgoš

Po cestách priateľstva

V uplynulých septembrových dňoch sme privítali na
pôde Univerzity Komenského desaťčlennú skupinu štu
dentov z Nemeckej demokratickej republiky. Ich náv
števe predchádzala prax našich poslucháčov v NDR na
základe zmluvy o bezdevízovej výmennej praxi študen
tov medzi Právnickou fakultou UK v Bratislave a Sek
ciou štátu a práva Univerzity Martina Luthera v HalleWittenbergu.
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Program pripravený našou fakultou pre nemeckých
priateľov vychádzal z doterajších pozitívnych skúsenos
tí. Na začiatku odborného programu, cyklu prednášok,
diskusií a besied oboznámil študentov z NDR dr. Július
BARTL, CSc., s históriou Univerzity Komenského, s jej
tradíciou a životolm.
Zaujímavým zážitkom pre študentov boli tematické
exkurzie po Slovensku — trojdňový pobyt vo Vysokých
Tatrách a návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici.
Cieľom bezdevízovej výmennej praxe študentov práv
nických fakúlt je oboznámiť ich so systémom výučby na
partnerskej fakulte, ako aj s niektorými problémami
teoretickoprávnych a pozitívnoprávnych disciplín. V kul
túrnej časti programu mali zas dostatok možností
vidieť život v spriatelenej krajine, kultúrne a iné hod
noty, hovoriace o búrlivom rozvoji našich krajín. A nie
len to, výmenná prax študentov prispieva k nadviazaniu
r nových priateľstiev, k prehlbovaniu a upevňovaniu
družby medzi mládežou oboch našich krajín!
JUDr. Vlasta Kunová

Politicko-výchovná práca v študentských domovoch
V študentských domovoch trávia študenti veľkú časť
svojho života. V nich sa sústreďujú mnohé ideovovýchovné podujatia, ktoré vo veľkej miere formulujú
spoločenský-svetonázorový, odborný i psychický profil
študentov. Popri svojom sociálnom poslaní majú študent
ské domovy za úlohu vytvárať optimálne podmienky pre
realizáciu úloh komunistickej výchovy. Sú prostredím,
v ktorom sa realizujú mnohé činnosti študentov, súvi
siace s celou šírkou a rôznorodosťou obsahu pojmov —
výchova a sebavýchova.
Dôležitú prácu v študentských domovoch robia štu
dentské rady. Sú tlmočníkmi potrieb a požiadaviek štu
dentov, pritom sú zodpovedné za činnosť SZM v študent
ských domovoch. Na zvýšenie účinnosi ideovo-výchovnej
činnosti boli už v predchádzajúcich rokoch zriadené
chodbové a blokové výbory, ktoré sú prostredníkom me
dzi SZM, ŠR a študentmi. Toto úzke spojenie a rýchla
realizácia opatrení sa ukázali ako veľmi efektný spôsob
realizácie súčinnosti riadiacich orgánov ŠD a študentov.
Veľmi vhodným prostriedkom výchovy k samostatnosti,
zodpovednosti, získavaniu skúseností, ako aj k zlepšo
vaniu vzťahov medzi ubytovanými je činnosť chodbových
a blokových výborov. V ich práci je čo zlepšovať, najmä
pokiaľ ide o spontánny aktívny záujem a tvorivý samo
statný prístup k riešeniu problémov.
Ďalším orgánom študentskej rady sú poriadkové hliad
ky. Ich úlohou je kontrolovať dodržiavanie nočného po
koja, vypomáhať na vrátnici, nedopustiť porušovanie do
máceho poriadku. Bolo by treba ešte presnejšie a po
drobnejšie stanoviť náplň ich činnosti a presne odlíšiť
náplň ich práce od náplne práce zamestnancov študent
ských domovov, keďže na základe poznatkov študent
ských rád sa ich práca často prekrýva.
Ďalšie problémy vznikajú pre študentské rady aj po
kiaľ ide o rozdeľovanie ubytovaných na jednotlivé izby.
Studentské rady potrebujú nevyhnutne informácie o uby
tovaní funkcionárov SZM, členov študentských rád, čle
nov komisií študentských rád, členov chodbových výbo
rov, ako aj o ubytovaní ročníkov a krúžkov na prísluš
ných poschodiach. Fakultné výbory často nedodržiavajú
rozmiestnenie podľa ročníkov a krúžkov a „zmiešané
chodby“ spôsobujú študentským radám nemálo problé
mov. Tento stav by sa zlepšil, ak by si študentské rady
rozmiestňovanie ubytovaných robili samy, prípadne fa
kultné výbory by mali zoznamy ubytovaných spolu
s presným rozmiestnením na izby zaslať študentským
radám už koncom júna. Tiež by sa získalo viacero výhod
dlhodobejším ubytovaním študentov v jednej izbe, a to
nielen v súvislosti s uvedeným problémom, aíe aj v pes
tovaní vzťahu študentov k zverenému majetku. Treba
vypracovať nové smernice pre študentské rady, keďže
doterajšie sú už zastarané, napríklad pri postupe kár
ných opatrení.
Tiež by sa žiadal jednotný systém evidencie návštev
vo všetkých študentských domovoch. Rozdielny prístup
v príslušných SD (či už väčšia benevolencia alebo väč
šia prísnosť) spôsobujú zbytočné nedorozumenia medzi
návštevníkmi a študentskou radou či poriadkovými hliad
kami.
Nevýhodou je aj to, že študentské rady nedisponujú
vlastnými finančnými prostriedkami, toto ich čiastočne
obmedzuje pri vyhodnocovaní víťazov v socialistickej
súťaži a sťažuje realizáciu rôznych akcií. Určite zlep
šenie by sa dalo očakávať, ak by Celoškolský výbor SZM
poskytol prostriedky, ktoré by študentské rady čerpali
podľa potreby.
Významnú úlohu v študentských domovoch zohrávajú
hliadky Reflektora mladých, ktoré sa predovšetkým za
ujímajú o životné prostredie v internátoch, jedálňach,
o využívanie športovísk, kultúrnych zariadení, zdravotnú
starostlivosť ubytovaných, dodržiavanie domáceho po
riadku a podobne. K zdokonaleniu ich činnosti by pri
spela užšia spolupráca so študentskou radou. Bolo by ju
možné dosiahnuť tým, ak by hliadky neboli riadené na
diaľku Celoškolským výborom SZM, ale študentskou ra
dou v príslušnom študentskom domove.
Z doteraz získaných skúseností z činnosti študentských
rád vyplýva potreba dobudovať študentské rady na úro
veň fakultných výborov, a to aj autoritatívne.

Prácu internátnych rozhlasových štúdií v predchádza
júcom období môžeme vcelku hodnotiť kladne. Obsaho
vou náplňou svojich relácií veľmi prispeli k propagácii
rôznych udalostí a akcií, veľkú pozornosť venovali vý
znamným politickým výročiam a udalostiam, či už pro
stredníctvom slávnostných relácií, alebo pomocou besied,
telefonických ankiet, kvízov a podobne, ako aj problé
mom týkajúcim sa života študentov v internátoch. Obsa
hová úroveň internátnych rozhlasových štúdií je dobrá,
avšak v umeleckej a technickej úrovni sú ešte určité
rezervy. Zvýšenie úrovne by sa dalo dosiahnuť zapoje
ním sa študentov novinárstva FiF UK, ako aj iných po
slucháčov.
Do socialistickej súťaže sa zapojili všetci ubytovaní
študenti. Odzrkadlilo sa to na poriadku v izbách a
v zodpovednejšom prístupe k jeho udržovaniu zo strany
študentov, ako aj vo väčšej starostlivosti o spoločný ma
jetok. Zvýšila sa účasť aj na spoločných akciách a zak
tivizovala sa činnosť v rámci SZM. Pri kultúrnych a špor
tových akciách bola zvýšená účasť zodpovedajúca mož
nostiam priestorov, v ktorých sa akcie konali. Nižší počet
účastníkov na niektorých brigádach sa dá vysvetliť tým,
že v minulosti pri organizovaní brigád sa ukázali určité
nedostatky, hlavne pri zabezpečovaní vhodných pracov
ných nástrojov a správneho rozdelenia prác, čím sa
znížil záujem študentov o brigády.
Vysoko pozitívne treba hodnotiť činnosť koordinač
ných rád, ktoré vypracovali jednotný plán komunistic
kej výchovy a všetkých akcií v príslušných ŠD, pritom
pravidelne kontrolovali plnenie plánu, čím boli zabez
pečené: jednotná organizácia, riadenie ideovo-výchovnej
činnosti, presná evidencia a kontrola, ako aj úzka spo
lupráca s príslušnými fakultami.
Pri realizácii kultúrnych a politických akcií veľkú ma
teriálnu a metodickú pomoc poskytuje Agitačné stre
disko Slovenskej televízie v ŠD Ľ. Štúra.
Významný podiel na ideovo-výchovnej práci má aj
Aktív komunistov a na zasadnutiach sa pravidelne za
oberá problémami študentského domova a riešiť ich
v rámci svojich možností. Pomáha zabezpečovať účasť
na akciách usporiadaných ŠD, podieľa sa na výzdobe
k slávnostným dňom a výročiam. Členovia aktívu komu
nistov sú aj členmi chodbových výborov täkže majú veľa
funkcií na fakultách, čo ich zaťažuje: vracajú sa do in
ternátu v neskorých večerných hodinách a na prácu
v študentskom domove už im neostáva veľa času.
Činnosť informačno-propagačných komisií je zameraná
predovšetkým na propagáciu akcií organizovaných štu
dentskými domovmi v spolupráci s IRŠ, ako aj pomocou
násteniek zabezpečuje na veľmi dobrej úrovni výzdobu
k rôznym oslavám a výročiam. Ťažkosti však niekedy
vyplývajú z nedostatku vhodných propagačných mate
riálov.
Dňa 16. októbra 1978 sa konala porada riaditeľov ŠD.
nredsedov koordinačných rád a zástupcov riaditeľov pre
IVP. Účastníci sa navzájom informovali o svojej práci
v predošlom školskom roku, o problémoch a nedostat
koch. ako ai o ich možnom riešení. Konštatovali, že
úspechy, ktoré dosiahli v ideovo-výchovnei práci, si vy
žiadali vzhľadom na nedostatočné materiálno-technické
podmienky v študentských domovoch, predimenzovanosť
ubytovacích kapacít, nedokončenie prác na technických
zariadeniach, nedostatok pracovných síl atď. veľké úsilie.
Náročnosť na prácu sa v školskom roku 1978—1979 ešte
zvýši vzhľadom na to. že v študentských domovoch budú
umiestnení ai tí študenti, ktorí doteraz nemali miesto
v ŠD; napríklad v ŠD Ľ. Štúra je v každej izbe prístelka bez ohľadu na malú priestorovú kapacitu (hlavne
dvojok).
Tento stav si vyžiada zvýšenú kontrolu hygieny a po
riadku na izbách, tvrdší kurz pri dodržiavaní disciplíny,
venovanie väčšej psychologickej starostlivosti ubytova
ným. Riešením by tu mohla byť zintenzívnená starostli
vosť učiteľov o študentov bývajúcich v študentskom do
move. Ich záujem, cieľavedomejšie, sústavnejšie a hlavne
neformálne kontakty by vo veľkej miere prispeli k zdo
konaleniu ideovo-výchovnej práce v študentských do
movoch.
Gita fiatelinková.
zást. riad. pre ITP-ŠD

Dvadsať rokov Katedry analytickej chémie
Farmaceutickej fakulty UK
V tomto roku si pripomína Katedra analytickej chémie
na Farmaceutickej fakulte UK dvadsiate výročie vzniku.
Je to vhodná príležitosť obzrieť sa späť, ako zo skrom
ných pomerov vyrástlo komplexne vybudované praco
visko, schopné riešiť náročné pedagogické i výskumné
úlohy.
Prácu farmaceuta nemožno si predstaviť bez dokona
lej znalosti kontrolných analytických metód. Výučba
analytickej chémie bola a je neodmysliteľnou súčasťou
štúdia farmácie. Až do vzniku samostatnej farmaceutic
kej fakulty jej výučbu zabezpečovali externí učitelia.
Po založení samostatnej Farmaceutickej fakulty UK
v roku 1952 postupne preberajú výučbu v celom roz
sahu interní učitelia z oddelenia analytickej chémie na
katedre chémie. Súčasne sa začínajú riešiť problémy
koncepcie tejto disciplíny pre potreby farmaceutov, čo
postupne vedie k vypracovaniu samostatnej školy. Ka
tedra chémie však postupom času nestačila zabezpečiť
búrlivý rozvoj všetkých chemických disciplín, preto bola
dňa 1. septembra 1958 založená samostatná Katedra ana
lytickej chémie FaF UK.
Novozaložená katedra dostala prvé neveľké, ale vlast
né priestory. To umožnilo zmodernizovať a zaktivizovať
výučbu predovšetkým v laboratórnych cvičeniach.
Zlúčením bratislavskej a brnianskej fakulty v roku
1960 zvyšoval sa počet nielen učiteľov a zamestnancov,
ale zlepšovalo sa aj vybavenie katedry. V súčasnosti má
katedra vybavenie za 4,5 milióna korún.
Bohatým vývojom prešla aj pedagogická práca kated
ry. Farmaceutická fakulta UK bola jednou z prvých
európskych farmaceutických fakúlt, kde sa do výučby
zaviedla nukleárna technika a automatizácia analytic
kých procesov. Po roku 1973, v súvislosti s prestavbou
farmaceutického štúdia, dochádza k zmenám aj vo vý
učbe analytickej chémie. Okrem toho sa odbor ,,techno
logická farmácia“ od tohto školského roku obohacuje
o vyučovanie predmetu „inštrumentálne metódy analy
tické“.
Už od zrodu katedry venujú učitelia pozornosť aj
vedeckovýskumnej práci. Dominujúcou náplňou proble
matiky riešenej na katedre je štúdium nových látok
s komplexnotvornými vlastnosťami. Z rezortnej úlohy
vznikli dve štátne úlohy. Ich riešenie ráta so 45 tisí
cami výskumných hodín. Už tento fakt potvrdzuje kom
plexný prístup k riešenej problematike. Jej závažným
prvkom je rozšírenie štúdia komplexov o náročnú me
tódu priamej rôntgenštrukturálnej analýzy. Pri riešení
teito problematiky katedra spolupracuje s Chemickou
fakultou Moskovskej štátnej univerzity. Z hľadiska cel
kovej koncepcie a dosiahnutých výsledkov tohto výsku
mu je snahou katedry dosiahnuť pri riešení tohto vý
skumu úroveň špičkových svetových pracovísk.
V roku 1960, keď vzniklo na katedre Laboratórium
nukleárnej farmácie, začal sa organizovať výskum aj
v oblasti nukleárno-analytických metód. V tom čase to
bolo jediné pracoviska svojho druhu v ČSSR. Výskum
prebiehal najskôr v rámci rezortnej úlohy, neskôr štát
nej úlohy a v druhej polovici šesťdesiatych rokov sa
riešili dve úlohy RVHP ako jediné v tom čase na Uni
verzite Komenského. Rádiometrické analyzátory, vyvi
nuté v tomto laboratóriu, boli patentované a zavedené
do sériovej výroby. Reprezentovali čs. nukleárnu tech
niku na viacerých domácich i zahraničných veľtrhoch.
Veľmi úspešný bol aj výskum v oblasti využitia fluid
ných procesov. Jeho výsledkom bol návrh a spolupráca
na zhotovení prototypu fluidnej sušičky svetových para
metrov. Dnes sa vyrába sériovo a bola ocenená viace
rými zlatými medailami na medzinárodných veľtrhoch
[Brno, Brusel, Lipsko).
Činnosť učiteľov katedry je bohatá aj v oblasti politicko-spoločenskej. Významný je aj ich podiel na práci
mimoškolských vedeckých a spoločenských inštitúcií a
organizácií. Viacerí učitelia pracovali ako experti v za
hraničí.
Súčasná úroveň Katedry analytickej chémie na Farma
ceutickej fakulte UK hovorí, že i v budúcnosti bude
plniť svoje úlohy v pedagogickom procese, vo vedeckej
a spoločenskej práci, tak, ako to budú vyžadovať potreby
našej socialistickej spoločnosti.
Zlata Pikulíková
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SVETONÁZOROVÁ VÝCHOVA
Plán komunistickej výchovy, vypracovaný na Ústave
výpočtovej techniky vysokých škôl pri UK na roky
1978—1980, predpokladá v časti svetonázorovej výcho
vy konanie vedecko-metodických seminárov zameraných
na základné filozofické a svetonázorové problémy súvi
siace s pracovným zameraním ústavu.
Prvý takýto seminár sa konal na tému „Kybernetika
a svetonázor“ dňa 22. septembra 1978 na ÜVT VŠ. Od
borným gestorom seminára bol prof. M. TOPOĽSKÝ
(ÜML UK), ktorý predniesol úvodný referát na tému
„Problém poznania a prírodné vedy“. S koreferátmi
vystúpili títo pracovníci ÜVT VŠ pri Univerzite Komen
ského: 1. Modelová metóda vo vývine poznania (Ing. E.
Moncman, CSc.); 2. Teória učenia — simulovanie ľud
skej psychiky kybernetickými sústavami (Ing. Ľ. Caudt,
CSc.); 3. Organizačná kybernetika —- moderná apliko
vaná kybernetika (M. Guregová, prom, mat.); 4. Kyber
netika a svetonázor (dr. Ing. J. Ďuroš, CSc.); 5. Kritika
idealistických koncepcií v kybernetike (Ing. A. Ducko);
6. Kybernetika ako prax a poznanie (Ing. V. Kašša,
CSc.); 7. Filozofické aspekty metódy modelovania (Ing.
I. Rais).
V diskusii boli podrobnejšie vysvetlené niektoré pro
blémy nastolené v referátoch.
Na seminári boli vedeckí pracovníci ústavu a so1 zá
ujmom si vypočuli najmä úvodný referát prof. TOPOĽSKÉHO, ako aj koreferáty.
Seminár mal veľmi dobrú úroveň a je nesporným
prínosom pre svetonázorový rast pracovníkov ústavu,
najmä z hľadiska uvedomenia si širších súvislostí ich
každodennej pracovnej činnosti.
RNDr. S. Szarka
Ing. I. Rais

II. vedecká konferencia mladých farmaceutov
Koncom septembra sa konala na Farmaceutickej fa
kulte UK II. vedecká konferencia mladých farmaceutov,
ktorú zorganizovala ZO SZM asistentov a zamestnancov
fakulty za podpory: ZO KSS, vedenia FaF UK, ZO ROH
na počesť 34. výročia Slovenského národného povstania.
Konferenciu otvoril dekan FaF UK prof. RNDr. PhMr.
M. MANDÄK, CSc., a vo svojom prejave vyzdvihol akti
vitu ZO SZM v súvislosti s plnením pedagogických a ve
deckovýskumných úloh fakulty v podmienkach vedeckotechnickej revolúcie. Hodnotil uskutočnenie konferen
cie ako vytvorenie vhodného fóra na prezentáciu
a konfrontáciu metód a výsledkov práce nastupujúcej
generácie vedeckých pracovníkov, ako áj vhodný vklad
ZO SZM asistenov a zamestnancov FaF UK pri realizácii
komplexu komunistickej výchovy na vysokej škole.
Na konferencii odznelo 23 referátov rozdelených do
dvoch chemických sekcií pod vedením doc. Ing. P.
SCHILLERA, DrSc., a doc. RNDr. PhMr. J. ĎURINDU,
CSc. Biologickej sekcii predsedal doc. MUDr. F. INCZINGER, CSc., a technologickej prof. RNDr. PhMr. M.
CHALABALA, CSc. Referáty boli z oblasti farmaceutic
kej a analytickej chémie, farmakológie, biochémie a mi
krobiológie; séria prednášok z oblasti formulácie
a technológie liečiv. Všetky referáty mali veľmi dobrú
odbornú úroveň, čo svedčí o mimoriadnej pozornosti,
venovanej tomuto podujaňu zväzákmi FaF UK.
Živý záujem zamestnarcov FaF UK o priebeh kon
ferencie, ako aj beseda ;ej účastníkov a organizátorov
v klube FV SZM — Apatie, po skončení pracovnej časti
jednoznačne ukázali, že úlohy a ciele, ktoré si organi
zátori konferencie stanovili, boli splnené. Nadväzujúc
na skúsenosti získané v roku 1976 pri organizovaní I.
vedeckej konferencie sa podarilo zorganizovať poduja
tie, ktoré vypĺňa značnú medzeru medzi konferenciami
ŠVOČ a národnými ako aj medzinárodnými vedeckými
podujatiami, umožňuje mladým začínajúcim vedeckým
pracovníkom prezentovať a konfrontovať výsledky svo
jej práce a vytvára priestor pre členov ZO SZM, asis
tentov a zamestnancov pre aktívnu angažovanú činnosť.
Veríme, že podobé podujatia sa stanú trvalou súčas
ťou plánu činnosti zamestnaneckej organizácie SZM
a ich pravidelné organizovanie prispeje ku kvalitatívne
mu rastu odbornej úrovne i rozvoju tvorivej vedeckej
práce mladých vedeckých pracovníkov.
MUDr. Pavel Švec, CSc.

JUBILEUM

V septembrových dňoch 1978 sa dožil významného ži
votného jubilea — sedemdesiatin — popredný predsta
viteľ slovenskej národnej kultúry, národný umelec, pro
fesor Eugen SUCHOŇ. S jeho menom je spojený rozvoj
slovenskej modernej hudby, ktorá umeleckou rečou od
ráža a vyjadruje túžby, myšlienky a ducha nášho ľudu.
Zásluhou profesora SĹJCHOŇA slovenská hudba prenikla
a preniká ďaleko za hranice našej vlasti a stáva sa poj
mom svetovej kultúry.
Jubilant v rokoch po oslobodení pôsobil na pedago
gickej a neskôr filozofickej fakulte. Popri svojej bohatej
kompozičnej práci vždy si našiel čas pre poslucháčov,
ktorým s láskou odovzdával svoje rozsiahle vedomosti.
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea odovzdal
rektor UK prof. PhDr. KVASNIČKA, CSc., národnému
umelcovi, profesorovi Eugenovi SUCHOŇOVI Veľkú zlatú
medailu Univerzity Komenského a pozdravný list.
Aj dekan Filozofickej fakulty UK prof. dr. Rudolf ŠTEFANOVIČ, CSc., odovzdal národnému umelcovi, profeso
rovi Eugenovi SUCHOŇOVI Pamätnú medailu fakulty a
pozdravný list.

Ciele — Zámery — Prostriedky
Od poslucháčov Univerzity Komenského sa priam vy
žaduje predovšetkým v spoločensko-vedných odboroch,
aby po skončení školy na nových pracoviskách v spoločensko-politických funkciách mali bohaté vedomosti,
a aby sa aj v praxi spoločensko-politickej zodpovedne
orientovali. Každý absolvent vysokej školy musí na
úrovni svojho vzdelania v bežnom živote vystupovať
i v konfliktných situáciách, keď rozhoduje sila argu
mentov, a musí sa principiálne marxisticky orientovať.
SZM ako významný faktor pri výchove socialisticky
mysliaceho a konajúceho človeka zaujíma tieto stano
viská:
— ciele CV SZM UK — vytvoriť priestor a systematicky
usmerňovať spontánnu a všestrannú sebarealizáciu
a spoločensko-politickú aktivitu študentov-zväzákov;
novými formami napĺňať realizáciu úlohy zabezpe
čenia kontinuity školy a praxe;
— zámery CV SZM UK — umožniť každému posluchá
čovi na pôde SZM, aby mal nielen teoretické záze
mie, ale i praktické skúsenosti, zamerané na budúcu
činnosť v prospech socialistickej spoločnosti;
— prostriedky — spoločensko-politická prax (rozumej
už konkrétny projekt), ktorá je výsledkom dlhodo
bého hľadania ďalších variantov zlepšenia činnosti
SZM na UK. Spoločensko-politická prax (SSP) zahŕ
ňa Školu zväzáckeho funkcionára, politické vzdelá
vanie a výchovu funkcionárskeho aktívu. Jej obsahom
je politicko-organizátorská práca, kultúrno-výchovná činnosť, politická a názorná agitácia. SPP zahŕňa
teoreticko-metodologickú i praktickú stránku, ktoré
sú jej ťažiskom.
Organizácia spoločensko-politickej praxe, jej realizácia
V 1. ročníku budú všetci poslucháči UK zaradení do
Školy zväzáckeho funkcionára, kde získajú základnú
orientáciu v politicko-organizátorskej a riadiacej práci,
jej metodiky a predpoklady úspešného vystupovania na
verejnosti. V predpokladaných dvoch hodinách výučby

sa počíta aj so zaradením pojlitického vzdelávania
a členských schôdzí základných organizácií SZM. V 2.,
3. a 4. ročníku už pôjde o konkrétnu aplikáciu získaných
poznatkov v praxi — jednak vo funkciách na fakulte,
prípadne v študentskom domove. Po absolvovaní kurzov
pre lektorov a propagandistov budú zväzáci pôsobiť ako
lektori na stredných školách, závofdoch, odborných učilištiach.
Ide o to, dať priestor každému ...
Projekt SSP počíta so špecifikami fakúlt. Na Farma
ceutickej fakulte UK sa orientuje na tvorbu a ochranu
životného prostredia a zdravotnícku osvetu, na Filozo
fickej fakulte UK na kultúrno-výchovnú a záujmovoumeleckú činnosť, na Fakulte telesnej výchovy a športu
UK na prípravu trénersko-inštruktorských kádrov, na
Lekárskej fakulte UK obdobne úkol na FaF UK, na
Právnickej fakulte UK na právnu propagandu, na Prí
rodovedeckej fakulte UK budú pripravovať vedúcich
krúžkov prírodovedeckého charakteru.
Chceme, aby sa bývalí funkcionári zo stredných škôl
„uchytili“ aj v zmenených podmienkach vysokej školy.
Nie je možné, aby bol taký veľký odpad funkcionárske
ho aktívu, veľmi činného na stredných školách. A, po
chopiteľne, tí, čo sa do práce SZM zapájajú menej, si
musia uvedomiť, že pôsobenie na vysokej škole si vy
žaduje i patričnú dávku politickej angažovanosti.
Základné problémy SPP sa už vyriešili. Zostávajú ešte
čiastkové, avšak rovnako dôležité. Predovšetkým ide
0 zabezpečenie podkladov SPP, kvalifikovaných predná
šateľov školy zväzáckeho! funkcionára, a hlavne pružne
kádrové a organizačne zabezpečiť fungovanie SPP zo
strany fakultných výborov. Náš projekt podporili stra
nícke, štátne orgány na UK a vyššie zväzácke orgány.
My ho budeme realizovať. Od nás závisí jeho kvalita
1 konkrétny dopäd na formovanie profilu študentov—
zväzákov.
Jozef Knížat

Ideologický seminár v Trnave
Z iniciatívy CZV KSS a Vedenia Pedagogickej fakulty
UK v Trnave sa dňa 28. júna :L978 konal krajský ideolo
gický seminár.
Seminár otvoril a viedol dekan Pedagogickej fakulty
UK doc. PhDr. Jozef VIDA, C3c. V úvode poukázal na
historický význam internacionálnej pomoci socialistické
ho tábora ČSSR.
Po ňom sa ujal slova lektor ÜV KSS, prof. PhDr. Vi
liam PLEVZA, CSc.; predniesol hlavný referát na tému
„Poučenie z krízového vývoja a internacionálna pomoc
bratských socialistických krajín v roku 1968“. Podal
v ňom analýzu hospodársko-spoločenských a politických
udalostí, ktoré vyústili do krízy v roku 1968. Poukázal
na progresívny trend, ktorý nastal po roku 1968 a ďalej
sa úspešne rozvíja pod vedením generálneho tajomníka
ÚV KSČ a prezidenta Československej socialistickej re
publiky Gustáva HUSÁKA.

Po hlavnom referáte boli koreferáty a diskusné prí
spevky. Diskusia bola o rozvoji československo-sovietskych vzťahov z hľadiska zahraničného obchodu, výme
ny kultúrnych a vedeckých poznatkov, spolupráce v interkozme, ako aj boja Sovietskeho zväzu a socialistic
kých štátov za svetový mier.
Na konferencii okrem učiteľov, študentov a zamest
nancov fa'kulty boli aj učitelia občianskej náuky Trnav
ského okresu, čo prispeje ku skvalitneniu vyučovania
tohto predmetu.
Na záver krajskej ideologickej konferencie dekan Pe
dagogickej fakulty UK v Trnave doc. PhDr. Jozef VÍDA,
CSc., vyslovil presvedčenie, že konferencia z každej
stránky splnila svoje poslanie.
PhDr. Vojtech Blaško
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Dňa 20. septembra sa do
žil 50 rokov doc. Ing. Pavel
SCHILLER, DrSc., zástupca
vedúceho Katedry analytic
kej chémie Farmaceutickej
fakulty UK v Bratislave [na
snímke).
Jubilant absolvoval Chemickú fakultu SVŠT v Bratislave,
Po obhajobe kandidátskej dizertačnej práce sa stal ve
dúcim novozaloženého oddelenia rádioizotopov na Ka
tedre analytickej chémie Farmaceutickej fakulty UK.
V roku 1962 bol menovaný a ustanovený za docenta.
Hodnosť — DrSc. — mu priznala Vedecká rada PF UK
v roku 1976.
Doc. Ing. Pavel SCHILLER, DrSc., sa intenzívne zapá
ja do politicko-výchovnej i do pedagogickej práce. V pe
dagogickej práci uplatňuje najnovšie vedecké poznatky
a v tomto smere vedie i kolektív ostatných učiteľov. Je
ho vysoké odborné hodnoty sa prejavujú i v práci komi
sie pre prestavbu a modernizáciu výučby analytickej
chémie. Má značný podiel na prestavbe náplne semi
nárov, modernizácii cvičení a zavedení nových vyučo
vacích pomôcok do pedagogického procesu. Svoj poli
ticky rozhľad a teoretické znalosti marxizmu-leninizmu
uplatňuje vo všetkých formách výučby, čím napomáha
formovať materialistický svetonázor študentov sústav
ným objasňovaním prírodných zákonov na základe dia
lektického materializmu
Vedecko-výskumná činnosť doc. SCHILLERA je repre

zentovaná vyše sto zverejnenými prácami, z ktorých
dvanásť výskumných správ oponoval z plánu RVHP a
štátneho plánu. Ťažisko jeho výskumnej práce je vo
vypracovaní priemyselných metód zameraných na mo
dernizáciu technickej kontroly vo výrobe. Analyzátor
látok zhotovený podľa patentu, ktorého je spoluauto
rom, reprezentoval našu prístrojovú techniku na medzi
národnej výstave NUCLEX v roku 1969 vo Švajčiarsku,
a niekoľkokrát na Medzinárodnom veľtrhu v Brne. Ana
lyzátor látok vyrába v niekoľkých generáciách n. p.
Tesla a je oň veľký záujem aj v zahraničí. Docent SCHIL
LER si systematicky vyberá problematiku z praxe a vý
sledky výskumu realizuje priamo v priemysle. Koordi
noval výskum pre využitie rádionuklidov v analýze lie
čiv v rámci RVHP pre všetky členské štáty. Úspešne pô
sobil i v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu
OSN so sídlom vo Viedni, kde viedol program priemy
selnej aplikácie nukleárnej techniky v rozvojových kra-*
jinách. V súčasnosti sa zameriava na riešenie problema
tiky nedeštruktívnej rádiometrickej analýzy. Kolektív
pracovníkov pod jeho vedením dosiahol významné úspe
chy pri rozvíjaní rádioanalytických metód pre potreby
národného hospodárstva vo viacerých priemyselných
podnikoch. Patenty, publikácie i výsledky výskumu re
alizované v praxi svedčia o správnom vedeckovýskum
nom zameraní pracoviska, ktoré riadi.
Doc. SCHILLER vedie výskumný kolektív pracovníkov
katedry, ktorý riešil samostatnú úlohu komplexnej štát
nej výskumnej úlohy ČSKAE, zameranej na využitie ató
movej energie v národnom hospodárstve.
Doc. Ing. Pavla SCHILLERA, DrSc., poznáme nielen ako
významného vedca, vysokoškolského pedagóga a organi
zátora, ale aj pracovitého spolupracuvníKd j priateľa.
Do ďalšej práce mu želáme veľa zdravia a tvorivých síl.

V októbrových dňoch 1978 sa
dožil 55 rokov prof. MUDr. Pa
vel NÄDVORNÍK, DrSc., vedúci
Neurochirurgickej kliniky Le
kárskej fakulty Univerzity Ko
menského (na snímke).
Jubilant bol v rokoch 1953—
1954 so zdravotníckou skupi
nou na Kórei, kde obetavo pra
coval. Bol vyznamenaný Radom
štátnej zástavy KĽDR a dostal
Československé vyznamenania „Za statočnosť“ a „Za
zásluhy o výstavbu.
Po návrate z Kórey pracoval na Neurologickej klinike
Lekárskej fakulty v Hradci Králové. Pred desiatimi rok
mi bol vymenovaný za vedúceho kliniky v Bratislave. Je
dlhoročným členom strany, lektorom Mestského výboru
KSS a predsedom Slovenskej neurochirurgickej spoloč
nosti.
Jeho meno je známe v odborných lekárskych kruhoch
doma i v zahraničí. Publikoval stovky prác v domácich
i zahraničných časopisoch. Je členom Talianskej lekár
skej spoločnosti, výkonného výboru Európskej spoloč
nosti pre funkčnú a stereotaktickú neurochirurgiu, čle
nom výboru Svetovej psychochirurgickej spoločnosti a

zástupcom ČSSR vo Svetovej neurochirurgickej spoloč
nosti. Za výsledky svojej práce bol ocenený medailou
N. N. Burdenka, zakladateľa sovietskej neurochirurgie.
Prof. NÄDVORNÍK venoval veľkú pozornosť využitiu
modernej výpočtovej techniky na klinike. Starostlivo
dbá o to, aby mali študenti dostatok študijnej literatúry.
Je členom autorského kolektívu, ktorý pripravuje nové
učebné texty z chirurgie pre lekárske fakulty. Neurochirurgická klinika sa stala miestom školenia mnohých
domácich ako aj zahraničných neurochirurgov, najmä
z NDR, ZSSR, PĽR, MĽR, Juhoslávie a Talianska. Rozvi
nul najmä stereotaktický spôsob operovania a operácie
pod mikroskopom. Spolupracoval na vytvorení matema
tického modelu mozgovej cirkulácie a rozpracoval me
tódu dynamického vyšetrovania likvorového priestoru.
Pri riešení výskumnej úlohy Indikácie na psychostereotaxiu a možnosti chirurgického liečenia detskej mozgo
vej obrny spolupracoval s moskovským neurochirurgickým pracoviskom. V súčasnosti je táto úloha priprave
ná na obhajobu. Rozsah odbornej, vedeckej a výskumnej
činnosti jubilanta je veľmi bohatý, čo je cenné aj preto,
že týmto poskytuje dostatočný priestor a usmernenie
záujmu svojich žiakov, ktorých pritom vedie k usilovnej
i obetavej pracovitosti a skromnosti.
K slovám uznania pri príležitosti životného jubilea
prof. NÄDVORNÍKA pripájame naše úprimné blahožela
nie.

JUBILEÁ

Srdečne blahoželáme
všetkým učiteľom a procovníkom Univerzity Komenské
ho, ktorí sa v mesiaci októbri 1978 dožili významných
životných jubileí:
• Rektorát UK a celouniverzitné ústavy — PhDr. Anna
ZLATOŠOVÄ, Matilda KORČEKOVÁ;
• Fakulta telesnej výchovy a športu — PhDr. Samuel
GÄJER, CSc., Jolana MENCLOVÄ;
• Farmaceutická fakulta — PhMr. Katarína ENTNEROVÁ;
• Filozofická fakulta — Anna FEJESOVÄ, PhDr. Eva
RYBÁROVÁ, PhDr. Jozef ŠULHAN, CSc., PhDr. Gabrie
la PODOLCOVÄ, PhDr. Cecília SKALICKÁ, CSc.;
• Lekárska fakulta — MUDr. Zora MÜNCNEROVÄ, CSc.,
Mária JANCOVÄ, Jozef LIDAJ, MUDr. Dagmar MI
CHÁLKOVÁ, CSc., Alžbeta JABLONSKÁ, Eva SZOKOLAYOVÁ, MUDr. Vladimír KLUVÄNEK, Emília MA
CHOVÁ;
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• Pedagogická fakulta UK v Trnave — Sylvia PORADOVSKÄ, JUDr. PhDr. Jozef ALMOŠ MARCINKECH;
• Právnická fakulta — JUDr. Gabriela NIKŠOVÄ, CSc.,
Mária HASIČKOVÄ, doc. JUDr. Pavol DOJČÄK, CSc.;
• Prírodovedecká fakulta — RNDr. Ján ZÄBORSKÝ,
RNDr. Dobroslav LEHOTSKÝ, Jozefína BREJCHOVÁ,
Ing. Štefan ŠURKA, Imrich VRÄBEL;
• Vojenská katedra — pplk. Adolf JÁNOŠÍK;
• Ústrední správa študentských domovov a jedální —
Jozef NÉMETH, Koloman GROSSER, Magdaléna CIKOROVA, Štefánia UŠIAKOVÁ.
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