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M A T E M A T I C K O - F Y Z I K Á L N Y Č A S O P I S 
R O Č N Í K X Č Í S L O 2 

K PATNASTEMU VÝROCIU OSLOBODENIA 
ČESKOSLOVENSKA 

Pátnáste výrocie oslobodenia Československa je príležitosťou, aby sme sa 
pozřeli spáť na vývoj událostí v uplynulých 15 rokoch i dopřede na široké per
spektivy, ktoré před námi otvoril nástup k socializmu. Je dobré sa zamyslieť 
/mel t ým. ako sme vedeli prispieť k tomuto vývinu a ako sme ve děli prispósobiť 
svojn prácu potřebám spoločnosti sm eruj ácej cez ťudovú demokraciu k socializmu 
a komunizmu. 

Vývin fyzikálno-matematických vied na, oslobodenom Slovensku má svoje 
osobitné črty. Politika vládnúcej triedy v před?nníchov'skej republiky ktorá ne-
priala imhistrializácii Slovenska, malá rwblahý vplyv na rozvoj vied na Slo
vensku, ktorý sa prejavil najmu v prírodných a technických védách. Xemohlo 
nám- prefo hned v prvých rokoch po oslobodení isť o nejakú obnovu predvojno-
vého stavu. 

Iiúrlivý rozvoj Slovenska v ludov ode mokr atickorn Českoslovenští sa prejavil 
vo vede zakládáním nových vysokých škol, rastom poctu pedagogických a vě
deckých pracovníkov a nakoniec založením širokej siete vědeckých a výskumných 
nstavov. I vo jyzikálno-matematických védách sú dávno za námi dni. keď sme 
v roku 1945 začínali s hrstkou pracovníkov 7ia vysokých školách. 

Směr vývinu naše) spoločnosti nás viedol predovšetkým k nevyhnutnému 
skoncovaniu so starým liberalistickým ponativn vysokoškolského studia. Toto 
v silic bolo dovršené po Viťaznom febmári 1948. Ak sa predtým vysokoškolská 
výchova v našich vědných odboroch koncentrovala na učitelské směry, začala, 
s(( hned po roku 1948 výuka a výchova odborných pracovníkov v jednotlivých 
vědných odboroch, a to: v matematike, fyzike, geofyzike, astronomii atď. 

Bolo jasné, ze budovanie socializmu si vyziaáa častejšiu, výdatnejšiu a hlbšiu 
pomoc od vědeckého výskumu, než tomu bolo v minulosti. Preto po zriadení 
Slovenskéj akademie vied a po ciastocnom kádrovom dobudováni katedier vysokých 
škol došlo k zriadeniu samostatných vědeckých pracovisk s vlastnými internými 
zamesťnancami. Tento proces vo fyzikálno-matemcitických védách sa ešte ne
skončil, naopak, je dnes iba vo svojich počiatkozh. 

Ak v minulosti bota vědecká práca v týchto vědných odboroch v podstatě veco^l 
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osobné j iniciativy jednotlivých pracovní kov, dnes je každý náš vědný odbor 
organizovanou vedou s jasným cielom, koordinovaný v celoštátnom meradh. 
ktorý má, svoje ť a zhosti celkom iného druhu ne z volakedy. 

Ked sa pozeráme spát, nemozeme si nepovšimnut', ze r(jehly kvetntitatívny 
rast poctu pracovnikov a pracovných příležitosti je sprevádzaný i j)odstatným 
rastoni vedeckej činnosti. Tým, nechceme poved a t\ ze by sme s rychlostou dote-
rajšieho vývinu boli celkom spokojní. Centrálně postavenie fyziky pri dne haj 
priemysehiej revolúcii, rozvoj atomovéj fyziky a jej vyuzitie pre mierové úřel< . 
dólezitosť fyzikálneho výskumu pre rozvoj technických vied a ich aplikaci i nútia 
nás k vypdtiu a mobilizovaniu všetkých sil, ktoré sú schopné urychlit' rozvoj 
fyzikálnych vied u nás. Osobiťné postavenie matematiky je dané tým. ze mate
matika je základnou pomocnou vedou takmer všetkých jrrí rodných a technických 
vied a ze rastúce potřeby týchto vied kladů a budu klást na matematiku stah 
rozmanitejšie a do váčšej hlbky idúce poziadavky. Xie nejwdobná je situaci a 
v ostaťných příbuzných odboroch, ako v geofyzike alebo astronomii. Xedánu 
skvělé úspěchy sovietskej védy a techniky to jasné itkazujú. 

Uznesenia střetný a vlády o dalšom rozvoji fyzikálno-inatematických viní 
nie sú len vecou poměrné úzkej vrstvy špecialistov. lele o to, aby sa modeme 
matematické et fyzikálně metody uplatnili v conajváčšej miere v najrozmanitejších 
přírodovědných, technických a ekonomických védách. Ide teda o problému, ktorý 
set vo svojich dósledkoch dotýká mnoho tisíc inzinierov a príroelovedcov. 

Všetky tieto úlohy sa mózu slovenským veeleckým pracovníkom éisjwšne dařit 
iba v úzkej a harmonickej spolupráci s českými súdruhmi, tak ako to boto i vidy 
dotereiz. Podmienkou úspěšného rozvoja je kontakt našich vědeckých pracovnikov 
s vedou světovou, menovite s vedou sovietskou. Intenzívnejšie vyuzívayiie moi-
nosti spolupráce so sovietskou vedou je pre nás zárukou úspešnej budúcnosti vo 
všetkých vědných odboroch, najma však právě vo védách fyzikálno-matematických. 

Základné prírodné védy, akými sú napr. fyzika a matematika. nemožno pěstovat 
bez súcasného zhodnocoveinia ideologického dosahu ich výslexlkov. V období pře
stavby netšej spolocnosti stává sa jednou z důležitých ideologických otázok i problém 
zamerania jednotlivých vědných odborov. Týmito problémami sa musíme i na-
dalej trvale zaobereiť. 

Jednou z foriem nasej práce na co najširšej základni je činnost nasej Jednoty 
československých matematikov ei fyzikov, ktorá onedlho oshívi 100 rokov svojej 
existencie. Jednota se stává postupné opat závazným metodicko-didaktickým 
a popularizačným strediskom v odbore fyzikálno-mettematických vieel a sústredujf 
veeleckých pracovnikov, středoškolských profesorov, štuelentov vysokých škol a pr(t-
covníkov mnohých příbuzných odborov. 

Tohto roku vstupuje náš Matematicko-fyzikálny casojns SA V do desiateho 
ročníka. Vychádzali sme zo skromných zaciettkov. Naším prvým cielom boto 
rozšířit publikacné možnosti v nasej republike. Je výsledkom kolektívneho 
úsiliei všetkých pracovnikov zdruzených okolo nášho časopisu, ze set nám podařilo 
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vzbudit záujem o nás časopis v zahraničí a pristúpiť tohto roku k publik o van i u 
práč v kongresových reciach. 

Závemm chceme vyzdvihnut toto: Při určováni vývojové} Unie jyzikálnych 
a matematických vied v budúcnosti třeba prizerať na dva momenty. Po prvé: 
rozvijať fie odbory, v ktorých sme na základe vývinu v minulosti dosiahli pozoru
hodná úroveň; po druhé: podporovat intenzívny rozvoj tých odborov, ktoré sú 
nevyhnutné pre splnenie úloh, ktoré majú fyzikálno-matematické védy v socialis
tické j spolocnosti a ktoré nie sú u nás dosiatočne rozvinuté. Sme si vědomi toho, 
ze nároky kladené na naše vědné odbory v státe buduj úcom socializmus sú nielen 
kvantitativné omnoho váčšie, ale i kvalitativně iné, ne z tomu bolo v minulosti. 
Xa splnenie fýchto nárokov dává naša ludovodemokratická, republika také pro
striedky. o ktorých sa nám v burzoáznej republike ani ne snívalo. 
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