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K zlepšeniu úrovně vědomostí žiakov z fyziky a k zvýšeniu ich zaujmu o technické védy pri-
spievajú v značnej miere semináře z fyziky, ktoré sú konané v okresných střediskách, kam chodia 
vysokcškolskí pracovníci rozšiřovať a upevňovať poznatky u žiakov zapojených do súťaže Fy-
zikálnej olympiády. Dobrým prínosom bolo 6dňové sústredenie pre rieŠittlov FO. Konalo se 
v dňoch 6. —11. 9. v Dedinkách pri Ružíne a zúčastnilo sa ho 36 žiakov zo 14 škol Východo
slovenského kraja. Akcie týkajúce sa MO a FO zabezpečili hlavně učitelia PF UPJŠ Košice. 

V dňoch 24.-26. 6. sa konala v Košiciach II. celoštátna porada o magnetických vlastnostiach 
pevných látok za účasti 5 zahraničných a 44 domácích vědeckých pracovníkov. Odzneli 4 súborné 
referáty a 21 krátkých zdelení o póvodných prácach. 

Dňa 26. 5. bola usporiadaná porada o otázkách modernizácie vyučovania fyziky na ZDŠ, 
na ktorej J. Fuka z Olomouca oboznámil přítomných s problematikou modernizácie výuky na 
ZDŠ a SVŠ v zahraničí a u nás. 

V dňoch 30. —31. 8. usporiadala Odbočka pre učitelov matematiky seminář na tému: Analy
tická geometria na SVŠ vektorovou metodou. Prednášali M. Harant a J. Lešo. 

Dňa 24. 11. sa konal metodicky deň učitelov matematiky na SVŠ a dňa 25. 11. metodický deň 
učitelov odborných škol, na ktorých mali přednášky I. Kluvánek a J. Vinař. 

Dňa 8. 6. bola usporiadaná Odbočkami v Košiciach a v Prešove beseda čitatelov časopisu 
Matematika ve škole s členmi redakcie. Bola zameraná hlavně na obsah časopisu, příspěvky 
zo strany učitelov a rozširovanie časopisu medzi žiakov. 

Jozef Chavko 
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Ústřední výzkumný ústav OP Škoda Plzeň vypisuje konkurs na přijetí 
experimentálního fyzika se zaměřením na fyziku kovů pro výzkumnou práci v oblasti mecha
nických vlastností polykrystalických kovů, zvláště jejich plastické deformace. 

Platové podmínky podle kvalifikace a praxe 
absolvent VŠ 

do 5 let praxe 1500— 2000 Kčs 
6 - 1 0 let praxe 1800-2500 Kčs 

Pracovníkům s vědeckou hodností bude plat upraven podle nomenklace vědeckých pracovníků 
MTP. Ubytování pro svobodné ihned, pro ženaté příděl bytu z podnikové družstevní stabilizační 
výstavby do 1 roku. 

Stručný životopis s popisem dosavadní odborné praxe zašlete na uvedenou adresu do 20. ledna 
1967. Vybraní účastníci konkursu budou pozváni k ústnímu jednání do Plzně na náklad ústavu. 
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