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ZA AKADEMIKOM JUR HRONCOM 

M. KOLIBIAR (Bratislava) a M. ŠVEC (Bratislava) 

Dňa 1. decembra 1959 zomrel po krátké] chorobě významný slovenský ma
tematik a pedagog, profesor Komenského univerzity v Bratislavě, akademik 
SAV JTJR HRONEC. Pre poslucháeov a spolupracovníkov profesora Hronca, 
ktorí viděli, s akým elánom a sviežosťou sa začiatkom septembra vrátil z prázd
ninového pobytu, bola jeho náhlá smrť bolestným překvapením. 

S menom profesora Hronca je nerozlučné spátý nielen rozvoj matematických 
a technických vied na Slovensku, ale najma aj rozvoj slovenského vysokého 
školstva a život mnohých našich kulturných a vědeckých inštitúcií. Ako si 
život našich národov po dosiahnutí samostatnosti vyžadoval vyrovnávať sa 
s otázkami búrlivého rastu vo všetkých smeroch, tak prof. Hronec vždy po
hotové pomáhal, kde bolo třeba a vďaka svojej húževnatosti a energii přispěl 
v nemalej miere k rozvojů nášho školstva a kulturného života vóbec. 

Profesor Jur Hronec pochádzal z malej gemerskej dedinky Gočov, kde sa 
narodil 17. mája 1881 ako syn malorolníckych rodičov. Po smrti otca, od 
svojho mladého veku, pomáhal svojim bratom pri polnohospodárskych prá-
cach a pri vození dřeveného uhlia pre blízké huty. Za pomoci bratov dostava 
sa v trinástom roku na gymnázium do Rožňavy a po maturitě s vyznamenáním 
študuje, napriek finanéným ťažkostiam, na univerzitě v Kluži. Přednášky 
profesora L. SCHLESIKGEIIA, rodáka z Trnavy, vzbudili v ňom záujem o hlbšie 
studium diferenciálnych rovnic. Tejto problematike sa prof. Hronec věnoval 
celý život. Po skončení univerzitného studia r. 1906 nastúpil miesto na gymnáziu 
vKežmarku, kde pósobil až do roku 1922. Starostlivo si šetřil peniaze, aby 
mohol ísť študovat na zahraničně univerzity. 

V Stud. roku 1908—9 študoval v Góttingen, pričom si musel platit zástupců 
v Kežmarku a v nasledujúcich rokoch odchádzal počas letných prázdnin na 
viaceré univerzity. Tak študoval v Berlíne (1910), Giessen (1911, 1912), v Švaj-
ciarsku (1913) a v Paříži (1914). V Giessen se opáť zišiel s profesorom Schlesin-
gerom, ktorý tam medzicasom prešiel. U profesora Schlesingera urobil prof. 
Hronec dizertacnú prácu [1] z diferenciálnych rovnic a v auguste 1912 doktor
ské skúšky. Na jar 1913 dostal prof. Hronec pozvanie za profesora do Spring-
fieldu v USA, ale dává přednost ďalšiemu pósobeniu doma. 

Pocas svojich studijných pobytov zoznámil sa prof. Hronec s mnohými vy-
nikajúcimi matematikmi z celého světa a s viacerými z nich udržiaval potom 
osobné styky. V Německu si všímal aj otázky pedagogiky a organizácia škol
stva a kulturných inštitúcií. Svoje skúsenosti v tomto směre neskoršie uplat
nil doma. 
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Počas světověj vojny věnoval sa v Kežmarku studiu pedagogických pro-
blémov. Z týchto studií vznikla jeho kniha [B. 1] a asi páťnásť článkov o peda-
gogike a organizácii školstva, uveřejněných v rozličných pedagogických časo-
pisoch. 

Keď v roku 1922 dostal státně stipendium a jednoroční! dovolenku, odišiel 
študovat do Prahy, Gottingen a Giessen. Na popud profesorov J. SOBOTKU 
a K. PETEA habilitoval sa r. 1923 na Karlovej univerzitě v Prahe a začal tam 
prednášať. Súčasne učil na Jiráskovom gymnáziu v Prahe. V roku 1924 na-
stúpil miesto mimoriadneho profesora na českom vysokom učení technickom 
v Brně a r. 1928 bol menovaný riadnym profesorom na tejto vysokej škole. 
V stud. roku 1928—29 bol dekanom stavebného odboru tejto školy. 

V tejto době sa prof. Hronec začal aktivně zaujímat o potřebu vysokej školy 
technickej na Slovensku. Po profesorovi M. URSÍNYM stal sa prof. Hronec 
jedným z najaktívnějších prebojovátelov zriadenia tejto školy, y roku 1934 
pri oslavách 250. výročia založenia trnavskej univerzity veřejné vystúpil 
s požiadavkou zriadenia vysokej školy technickej na Slovensku a rozšírenia 
univerzity v Bratislavě o prírodovedeckú fakultu. Radom článkov (najzávaž-
nejší z nich [C. 4] vyšiel r. 1936 v Slovenských pohladoch) a iných akcií zasa-
dzoval sa za zriadenie vysokej školy technickej na Slovensku. Sústavná a po
třebami života podopretá akcia sa skončila s úspechom. V roku 1938 zriadila 
sa v Košiciach vysoká škola technická. Profesorovi Hroncovi ako jej prvému 
rektorovi připadla významná a ťažká, ale radostná práca organizovat novo-
zriadenú školu. Tu mu pomohli aj jeho rozsiahle a srdečné styky najma 
s českými profesormi, z ktorých mnohých získal na novu. techniku. Po obsa-
dení Košic Horthyovským Maďarskom stahovala sa vysoká škola technická 
z Kosíc najprv núdzove do Prešova, potom přechodné do Martina a nakoniec 
do Bratislavy. V Martine bol prof. Hronec r. 1939 znovu zvolený za rektora-
Po příchode do Bratislavy iniciativně sa zapojuje do práč na vybudovaní 
Prírodovedeckej fakulty na univerzitě v Bratislavě. Po jej vytvoření v stud. 
roku 1939—40 stává sa jej riadnym bezplatným profesorom. Aj počas svojho 
učinkovania na technike podiela sa hlavnou mierou na výchove učitelských 
a odborných kádrov z matematiky. Roku 1940 za pomoci vtedajších Ob-* 
chodných komor organizuje otvorenie Vysokej školy obchodnej (teraz Vysokej, 
školy ekonomickej) a stává sa jej prvým rektorom. 

Ked v ludovodemokratickom Československu nastal nebývalý rozvoj nášho 
školstva, védy a kultury, profesor Hronec sa plné zapojil do práce na tomto 
poli. Roku 1946 bol třetí raz zvolený za rektora Slovenskej vysokej školy tech
nickej. Neskór spolupósobil pri organizovaní Pedagogickej fakulty univerzity 
Komenského v Bratislavě a stává sa jej prvým dekanom. 

V roku 1950 odchádza prof. Hronec na Prírodovedeckú fakultu Univerzity 
Komenského, kde bol až do začiatku stud. roku 1959—60 vedúcim Katedry 
matematiky. 
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Vědecké p r á c e prof. Hronca pohybujú sa převážné v okruhu diferenciál-
nych rovnic. Tejto problematiky týká sa už jeho dizertačná práca [1]. V teorii 
diferenciálnych rovnic zameral sa prof. Hronec hlavně na otázky súvisiace 
s Fuchsovou teóriou lineárnej diferenciálně]* rovnice a na prenesenie tejto teorie 
na systémy Mneárnych diferenciálnych rovnic. V prácach [2], [3] sa študuji 
isté typy sústav hneárnych diferenciálnych rovnic, ktorých koeficienty majú 
singularity predpísáného druhu. Je naj děný vztah medzi maticou fundamen-
tálneho systému riešení a takzvanými fundamentálnymi substitúciami pa-
triacimi k singulárnym bodom. Ide o zovšeobecnenie Fuchsových relácií od-
vodených povodně pre jednu rovnicu n-tého rádu na systém lineárnych di
ferenciálnych rovnic. Dokazuje, že integrály z funkcií tvoriacich fundamen-
tálny systém riešení, vzaté medzi dvoma singulárnymi bodmi, na príslušnej 
Riemannovej ploché dajú sa vyjádřit pomocou veličin súvisiacich s fundamen
tálnymi substitúciami. 

V práci [4] sú dokázané isté vztahy medzi dvoma adjungovanými diferen-
ciálnymi systémami a k nim patriacimi fundamentálnymi substitúciami. Je 
určený počet nezávislých Fuchsových relácií. Je ukázané, že ak sú dané funda
mentálně substitúcie a singulárně body, možno (za dalších vhodných predpo-
kladov) napísať póvodný diferenciálny systém a riešit tzv. Riemannov problém. 
Vztahy medzi maticami róznych fundamentálnych systémov riešení daného 
diferenciálneho systému skúma prof. Hronec v práci [5]. Súčasne zovšeobec-
ňuje niektoré výsledky práce [4]. V práci [6] ukazuje, ako je možné pomocou 
Fuchsových relácií, ktoré študoval v prácach [2], [4], [5], počítat niektoré určité 
integrály, súvisiace s problémom riešenia systémov Hneárnych diferenciálnych 
rovnic. 

V prácach [7], [8] študuje prof. Hronec Fuchsove relácie medzi koreňmi de-
terminujúcich rovnic patriacich k jednotlivým singulárnym bodom a tiež vztah 
medzi koreňmi determinujúcich rovnic a koeficientmi uvažovaného systému. 
Dokazuje, že medzi koeficientmi uvažovaného systému a koreňmi determinu
júcich rovnic existuje súvis daný istým poétom algebraických rovnic. Avšak 
týmito rovnicami nie sú koeficienty jednoznačné určené. Explicitně sú tieto 
rovnice udané pře případ systému o dvoch rovniciach. 

V práci [9] je rozriešená istá diíerenciálna rovnica štvrtého rádu Fuchsovho 
tjrpu, na ktorú vedie jeden technický problém uvedený v nadpise práce. Uka
zuje sa, že riešenie udávané v technickej literatuře (citovanej autorom) bolo 
neúplné. V práci [10] sú udané lineárně diferenciálně systémy o dvoch rovni
ciach, ktoré sa daju riešiť hypergeometrickými radmi, podobné ako známa 
Gaussova rovnica. Analogický problém študuje prof. Hronec v práci [11]. 

V práci [13] zaoberá sa problémom určenia fundamentálneho systému rie
šení diferenciálnej rovnice Fuchsovho typu, keď determinujúca rovnica má 
viacnásobné kořene líšiace sa o celé čísla. Ide o istú modifikáciu Frobaniovej 
metody. 
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V práci [14] ukazuje, ako možno riešenie sústavy n lineárnych diferenciál-
irych rovnic previest na riešenie n diferenciálnych rovnic n-tého rádu, z kto-
rých každá obsahuje jedinú neznámu. V práci [15] ukazuje, že potencné rady, 
vystupujúce pririešení diferenciálnych rovnic Fuchsovho typu, majú nenulový 
poloměr konvergencie. V práci [16] sú udané nutné a postačujúce podmienky 
pre koeficienty sústavy dvoch diferenciálnych rovnic, aby jej riešenie nemálo 
tzv. body neurčitosti. Podobnou tématikou ako v práci [16] zaoberá sa prof. 
Hronec v prácach [18], [20], [21], s tým rozdielom, že tu skúma systémy s lubo-
volným (konečným) počtom rovnic. 

Práce [17], [19], [22], [23] líšia sa svojou tématikou od dosial spomínaných 
práč. V práci [17] je urobený kvalitatívny rozbor riešení diferenciálnej rovnice 

JP(x if) y* = .V. ' *± y okolí pevných singulárnych bodov. S problémom pohybu o n 
(&(%> y) 

stupňoch volnosti zaoberá sa prof. Hronec v práci [23]. Skúma pohyb v případe, 
že potenciálna energia je daná •— odhliadnuc od aditívnej konstanty — kvadra
tickou formou zovšeobecnených súradníc polohy a kinetická energia kvadra
tickou formou zovšeobecnených súradníc rychlosti. V prácach [19] a [22] za
oberá sa transformáciou parciálnych lineárnych diferenciálnych rovnic 2. rádu 
na kanonické tvary. Využívá přitom svoju explicitnú metodu transformovania 
kvadratickej formy na normálny tvar. 

V poslednom čase začal sa prof. Hronec hlbšie zaoberať problematikou par
ciálnych diferenciálnych rovnic a varia&ným počtom. Avšak svoje plánované 
studie v tomto směre (chystal knihu o variacnom poete) nemohl už dokonciť — 
překazila mu to smrť. 

Profesorovi Hroncovi možno pripísať aj zásluhu, že sa časť mladých mate-
matikov na Slovensku orientovala aj na kladické partie matematiky. 

Hoci vědecké záujmy prof. Hronca sústreďovali sa převážné na matematickú 
analýzu, napísal aj knihu [B. 2] o algebraických rovniciach a analytíckej geo
metrii a prácu [12] o kvadratických plochách. Kniha [B. 2] vznikla z jeho 
prednášok na brněnskéj technike (r. 1949 vyšla v druhom vydaní [B. 7]). Výběr 
látky je volený s ohladom na potřeby poslucháčov techniky. Charakteristické 
pre spracovanie tejto knihy je, že autor všetky výsledky vyjadřuje vexplicitnom 
tvare. (Napr. pri kvadratických formách udává explicitně lineárnu transfor
mační, ktorou sa forma prevedie na normálny tvar; v běžných učebnieiach ob-
medzuje sa výklad na popísanie metody.) 

Tento spósob spracovania je charakteristický aj pre Hroncove knihy z ma
tematické] analýzy. Knihy [B. 3], [B. 4], [B. 6] vznikli z pedagogických po-
trieb pre poslucháčov vysokých škol technických, popřípadě prvých roěníkov 
prírodovedeckej fakulty. V knihe [B. 3] sú vyložené tie partie z obyěajných 
diferenciálnych rovnic, s ktorými sa posluchači techniky naj častéjšie stretá-
vajú. V tejto knihe uplatnil autor aj niektoré svoje výsledky týkajúce sa dife
renciálnych rovnic Fuchsovho typu. Knihy [B. 4], [B. 6] obsahujú látku z mate-
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matickej analýzy, ktorá sa prednáša na technikách a v prvých ročníkoch příro
dovědeckých fakult. Všetky tietó knihy sú pí sáné v prí stupně j a prehladnej 
formě a sú zamerané tak, aby ich použitie pre poslucháčov techniky boloco 
najlahěie. Tomuto cielu odpovedá aj spósob a stupeň přesnosti výkladu. Boli 
to prvé knihy z vyššej matematiky v slovenčině a ako také zohrali na Sloven
sku priekopnícku úlohu. 

Od týchto knih obsahové aj spracováním sa líšia knihy [B. 8] a [B. 9]. Sú 
věnované teorii obyčajných a parciálnyeh diferenciálnych rovnic a zamerané 
na špeciálny okruh ěitatelov, hlavně poslucháčov matematiky. Ich význam 
spočívá v tom, že predstavujú akési kompendium o diferenciálnych rovniciach. 
Do nich zahrnul prof. Hronec aj výsledky svojich práč, takže obe knihy podá-
vajú samostatné spracovaný a svojrázne poňatý výklad o diferenciálnych rov
niciach. Rovnako, ako v jeho uěebniciach, aj v týchto knihách vedúcou myš-
Henkou je uvádzať výsledky pokial možno v ukončenom tvare, aby sa mohli 
bezprostředné použivať v aplikáeiách. Vzhladom na to, že sme dovtedy nemali 
póvodné dielo, ktoré by podávalo širší a sústavnejší výklad o diferenciálnych 
rovniciach, je to záslužná práca. 

Ako vysokoškolský uč i te l bol prof. Hronec starostlivým pedagogom a vy~ 
chovávatelom. XJ svojich študentov zaujímal sa nielen o ich vědomosti, ale a| 
o ich životné podmienky. Bol im radcom a pomocníkom. Za svojho pósobenia 
v Brně založil ,,Hroncov podporný fond", ktorý za svojho dvadsaťpáťrocného 
trvania vypomohol vo vtedajších pomeroch nejednému študentovi v núdzi. 
Činnost fondu pokračovala aj v Bratislavě. K študentom mal srdečný 
vzťah, povzbudzoval ich k studiu, ale vyžadoval svedomitú prácu a bol 
prísny a kritický. Velkú časť mladšej slovenskej technickej a matematickej 
generácie tvoria jeho odchovanci, ktorí si aj po rokoch zachovali Jb němu 
srdečný vzťah a prof. Hronec si váčšinu z nich udržal vo svojej vynikajúcej 
památi. 

Profesor Hronec pósobil dlhé roky na strednej škole a k problematiko střed-
nej školy sa vracal po celý svoj život. Jeho náklonnost k pedagogickej práci 
bola taká velká, že po prve] světověj vojně pomýšlal aj na habilitáciu z peda
gogiky. Na základe svojich pedagogických práč stal sa aj ělenom Kuratoria 
Pedagogického ústavu J. Á. Komenského v Prahe. Za knihu [B. 1] dostal 
r. 1926 aj zvláštnu štátnu cenu. Pedagogickými otázkami sa začal znovu inten-
zívnejšie zaoberať po roku 1946, kedy sa aktivně zapojil do přestavby nášho 
školstva a o jej problematike uveřejnil rad článkov. Jeho prácu v tomto směre 
ocenila aj Univerzita Komenského v Bratislavě tým, že ho r. 1949 poctila, 
čestným doktorátom pedagogických vied. Vačšina středoškolských učitelov 
matematiky pozná profesora Hronca z rozličných školení a seminárov. Prof J 
Hronec stál aj pri založení súťaže Matematická olympiáda pre žiakov středných 
škol ako jeden z jej iniciátorov a pracoval v tejto súťaži až do svojej smrtL 
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Od zriadenia Skúšobnej komisie pre učitelov na středných školách v Bratislavě 
r. 1941 bol jej podpredsedom a neskoršie predsedom. 

Otázky nášho školstva — to je oblasť, ktorá profesorovi Hroncovi zo všet-
kého najviac ležala na srdci. Avšak veře jná činnost prof. Hronca neob-
medzovala sa len na okruh školských otázok. Prof. Hronec bol funkcionárom 
mnohých kulturných, vědeckých a osvětových organizaci!. V auguste 1945 bol 
:zvolený za předsedu Matice Slovenskej a v tom istom roku za prvého předsedu 
Umeleckej a vedeckej rady. V roku 1946 bol zvolený za předsedu Slovenského 
muzea. Keď sa roku 1953 zriadila Slovenská akadémia vied, prof. Hronec bol 
medzi prvými jej riadnymi členmi a zastával tam až do apríla 1956 funkciu 
podpredsedu Sekcie matematických a prírodných vied. 

Hněď po oslobodení nášho státu přičinil sa prof. Hronec o oživenie činnosti 
odbočky Jednoty československých matematikov a fyzikov v Bratislavě a od r. 
1946 bol jej predsedom. Po roku 1956 stal sa predsedom Slovenského výboru 
Jednoty. V apríli 1959 na celoštátnom sjazde Jednoty bol zvolený za jej čest
ného člena. 

Prof. Hronec sa zapojil do organizovania celého radu vysokoškolských, vě
deckých a kulturných inštitúcií na Slovensku. V osobě prof. Hronca spájali sa 
činnosti vědeckého pracovníka a organizátora školského a kulturného života 
v jeden nerozlučný celok. Profesor Hronec považoval veřejné osvetovú a kul
turné organizačnú prácu za tak naliehavu, že jej podriaďoval aj svoje am-
bície vo vlastnej vedeckej tvorbě. A je skutočne obdivuhodné, že popři tejto 
ohromnej práci, nezanedbával vedeckú činnosť. 

Ža neúnavnú prácu dostalo sa profesorovi Hroncovi mnohých poct a vyzna
menaní. V roku 1926 bol zvolený za dopisujúceho člena Královskej ceskej 
spolocnosti nauk. V roku 1928 stal sa riadnym členom Ucenej spolocnosti šafa-
rikovej a v r. 1936 bol zvolený za riadneho člena Moravskosliezskej přírodo
vědecké] spolocnosti. V roku 1948 bol poctěný Národnou cenou a v r. 1955 mu 
bol udělený Rad práce. Ako sme už spomenuli, bol v r. 1953 menovaný medzi 
prvými riadným členom Slovenskej akademie vied. V roku 1956 bola mu uděle
ná vědecká hodnosť doktora fyzikálne-matematických vied. 

Profesor Hronec bol aj v posledných rokoch s voj ho života svieži a plný 
elánu. Pre jeho pracovitost je charakteristické, že ani v nemocnici, niekolko dní 
před smrťou, nepřestal pracovat. Písal památi, v ktorých neobyčajne jasné 
a dobrým štýlom opísal obraz spoloěenského života z dob svojej mladosti. Jeho 
pracovitost a húževnatosť bola všeobecné známa a slúžila za vzor mladším 
pracovníkom. Jeho vzťahk spolupracovníkom bol srdečný, priatelský a priamy. 
Otvorene vytkol chyby, ktoré u nich videi, bol kritický, ale keď bolo třeba, 
pomohol. Zaujímal sa aj o ludské osudy svojich spolupracovníkov, povzbudzo-
val ich a radil im. Nikdy nezotrvával ustrnule na starých názoroch a formách, 
ale zdravo a pohotové reagoval na potřeby, vznikajíce z nových situácií. 
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Profesor Hronec sa radí medzi ty cli synov nášho Indu, ktorí svojou prácoii 
významné přispěli k pozdvihnutiu jeho kuítúrnej úrovně. Strácame v ňom ne
únavného pracovníka a obětavého člověka, ale jeho pamiatka zostane ešte 
dlhé roky v našich mysliach. 
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