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K PÁŤDESIATINÁM PROF. RNDr. MICHALA HARANTA. 
Prof. Harant zasvátil svoj život matematike a to ako po vedeckej tak i po organizačněj 

a pedagogickej stránke. Už ako vysokoškolák pósobil na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej i na Přírodo vedeckej fakulte UK v Bratislavě, kde viedol cvičenia a neskór pred-
nášal matematiku a deskriptívnu geometriu. Jeho posluchači ho iste majú \ památi 
ako dobrého pedagoga, ktorý sa im usiloval ulahčiť pochopenie často tak obťažnej látky. 
Toto jeho úsilie neochablo ani doteraz. Vidieť to z velkého množstva piednášok, ktoré 
predniesol po celom Slovensku pre učitelov ZDŠ i SVŠ a aj pre mladých vědeckých pra-
covníkov. Vidieť to tiež z skript pre vysoké školy a učebnic pre středné školy. 

Velmi záslužnú činnosť vyvíjal a stále vyvíja v rámci JCSMF. Spolu s dr. Bergerom 
tvoria už dlhé roky jádro organizácie Jednoty na Slovensku. Pod jeho vedením sa čiímost 
Jednoty na Slovensku rozšířila a skvalitnila. Je jedným z mála čestných členov Jednoty. 

Nemalé zásluhy má i na budovaní katedier matematiky a deskriptívnej geometrie 
na P F U K a najma na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Organizoval I. medzinárodiiú 
konferenciu o deskriptívnej geometrii v Žiline a prednášal o svojich prácach z geometrie 
aj na mnohých zahraničných pracoviskách. Usiluje všeobecné o udržanie tradicie pesto-
vania deskriptívnej geometrie v ČSSR a hladá pre prácu v tejto disciplíně vhodnú náplň 
pre mladých vědeckých pracovníkov. Ide o zovšeobecňovanie róznych typov premietaní, 
studium najma kvadratických nadplóch a tiež o diferenciální! geometriu. 

Činnosť prof. Haranta je velmi bohatá a róznorodá, a preto je ťažko na pár riadkoch ju 
zhodnotiť. Nie je to snad ani potřebné, pretože dúfame, že vo svojej činnosti bude dalej 
pokračovat so zápalom jemu vlastným a že teda bude ešte dosť příležitostí hovoiiť 
o výsledkoch jeho práce. Prajeme mu dobré zdravie a mnoho uspechov v práci. 

Václav Medek, Bra*i»\»ra 

PROFESOR KAUCKÝ SEDEMDESIATPATROCNY 
22. mája 1970 sa dožívá sedemdesiatich piatich rokov prof. PhDr. Josef Kaucký. 

vedúci vědecký pracovník Matematického ústavu Slovenskej akademie vied. Na rode-
niny zastihujú jubilanta uprostřed činorodej práce, okrem iného pri dokončovaní so zá-
ujmom očakávanej monografie Kombinatorické identity, ktorá má vyjsť vo Vydavatef-
stve Slovenskej akademie vied. 

Počas svojho dlhoročného pósobenia na českých, moravských i slovenských praco
viskách profesor Kaucký vykonal velký kus práce ako příkladný, k študentora vždy 
pozorný a starostlivý učitel na středných i vysokých školách i pri výchove mladých 
vědeckých pracovníkov. Jeho vědecké práce z matematickej analýzy, projektívnej dife
renciálně j geometrie, teorie pravděpodobnosti, matematickej statistiky a najma z kom-
binatorickej matematiky sú známe ako u nás, tak aj v zahraničí. Zásluhy prof. Kauckého 
oceňuje aj Předsednictvo Slovenskej akademie vied a pri příležitosti jeho významného 
životného jubilea mu uděluje čestnú odborovú plaketu Za zásluhy v prírodných védách. 

So životnými osudmi jubilanta i prehladom jeho publikačnej činnosti sme našich 
čitatelov zoznámili v článku uverejnenom v našom časopise 15 (1965), 172—175. kde sa 
nachádza aj rozbor jeho pedagogickej a vedeckej práce. 

Dnes, ked sa profesor Kaucký s \edomím dobré vykonanej práce móže obzrieť za pře
žitými troma štvrtinami storočia, prajeme mu spolu s celou našou matematickou veřej-
nosťou najma vela zdravia, aby mohol úspěšné realizovať svoje dalšie tvořivé plány. 

Juraj Bosák. Brati slam 
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