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Matematický časopis 23 (1973), No. 4 

SPRÁVY 

O SLCASNOM STAVE A PERSPEKTIVÁCH ROZVOJA 
MATEMATICKÝCH VIED NA SLOVENSKU 

Správu pod uvedeným názvom vypracovalo v priebehu roka 1972 Vědecké kolegiím 
matematiky Slovenskej akademie vied a rokovalo o nej Předsednictvo SAV. Kedže 
správa obsahuje množstvo údaj o v a faktov, ktoré by mohli zaujímat aj širšiu matema-
tickú veřej nosť, prinášame jej stručný obsah. 

Správa sa zameriava najma na roky 1964—1972 a zaznamenává faktické údaje 
o situácii k 1. marcu 1972. Tieto Údaje sa však podstatné nezměnili ani v priebehu dalších 
12 mesiacov. 

Z hradiska matematického výskumu a používania matematických metod boli slovenské 
výskumné pracoviská rozdělené do štyroch skupin: čisto matematické pracoviska, 
pracoviska výpočtovej techniky, pracoviská výrazné uplatňujúce matematické metody 
a konečne pracoviská, ktoré zatiaf matematické metody vo vačšej miere nepoužívajú. 
Do prvej skupiny bolo zaradených 22 matematických katedier slovenských vysokých 
škol a Matematický ústav SAV. Táto skupina tvoří bázu základného výskumu v mate-
matike na Slovensku. Druhá skupina sa skládá z 8 výpočtových stredísk vysokých škol 
a niekolkých katedier, Ústavov a rezortných pracovísk. Výskum na týchto pracoviskách 
je zameraný najma na aplikácie počítačov v technike a národnom hospodárstve. Do tretej 
skupiny bolo zaradených 5 Ústavov SAV, mnohé pracoviská vysokých škol, avšak len 
3 dalšie pracoviská (rezortné výskumné Ústavy). Stvrtá skupina, početné najsilnejšia, 
představuje rezervy pre rozvoj použitia matematických metod v róznych oblastiach 
spomeňme napr. védy biologické a spoločenské a najma rozsiahlu a velmi významnú sféru 
aplikácií v národnom hospodárstve. 

Zaujímavé sú statistické údaje obsiahnuté v správě. Vyplývá z nich, že vo výsknme 
na Slovensku pracuje asi 560 matematikov. Podnetom na zamysleme by mohla h) i 
skutočnosť, že len štvrtina z nich (t. j . 140) získala doktorát prírodných vied (titul RNDr.), 
Osmina (t. j. 70) slovenských matematikov získala vedeckú hodnost kandidáta vied (CSc.) 
v rámci matematických vědných odborov (a rad dalších matematikov získal tuto hodnost 
v rámci fyziky alebo technických vied). Doktorov vied (DrSc.) z matematiky na Slovensku 
mánie sedem (5 v Bratislavě, 1 v Košiciach a 1 v Ziline). 

Najvýznamnejšia čast vědeckého výskumu v matematike na Slovensku je zaradená 
do statného plánu základného výskumu, a to do jeho prvého programu (Mikroštruktúra 
a vlastnosti hmoty; metody súčasnej matematiky). Na Slovensku neexistuje z matema
tiky samostatná klučová, ba ani hlavná Úloha; je tu \šak 11 čirstkových úloh, ktoré sú 
zaradené do dvoch celoštátnych hlavných a jednej kl'účo\ej úlohy (1-4 Kvantitativné 
matematické metody a základné matematické struktury). 

V rokoch 1964—1972 matematický výskum na Slovensku pokračoval predovšetkým 
v algebře, matematiekej analýze, geometrii, teorii grafov a teorii čísel. Začalo sa praco\at 
v matematiekej logike, teorii automatov a matematiekej lingvistike. Menej sa pracovalo 
v numerickej matematike, teorii pravděpodobnosti a matematiekej štatistike. V niekto-
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rých dalších disciplínách sa na Slovensku pracuje len sporadicky. Vedeckej činnosti velmi 
pomáhajú odborné semináře organizované na vysokých školách a ústavoch SAV. 

V poslednom období neustále vzrastá význam aplikovanej matematiky. Na Slovensku 
sa střetáváme najma s aplikáciami matematickej analýzy, teorie pravděpodobnosti, 
matematickej statistiky a numerickej matematiky. Aplikovaná matematika sa najviac 
pestuje na technických ústavoch SAV a na Slovenskej vysokej škole technickej. Je po
těšitelné, že vzrastá počet podnikov, v ktoryeh sa aplikujú matematické disciplíny 
a metody. Stále sa však prejavuje skutočnosť, že v aplikovanej matematike nie jo 
na Slovensku dostatocná tradícia a že sa aplikáciami matematiky zaoberajú najma 
mladí pracovníci bez dostatocnych skúseností. 

Významným faktorom, ktorý ovplyvřmje súčasny vývoj matematiky, je rozvoj samo
činných počítačov. Stupeň a charakter vplyvu počítačov na matematický výskum, 
na aplikovánu matematiku a tiež aj na spoločenský dosah aplikácií matematiky pod-
statne závisí od dostupnej výpočtovej techniky, ktorá doteraz nie je na Slovensku 
na vysokých školách ani v SAV dostačujúca. 

Pri výchove vědeckého dorastu máju velký význam semináře a letné školy organizo-
\ ané jednotlivými pracoviskaini a Jednotou slovenských matematiko v a fyziko v. Na prí-
rodovedeckých fakultách bratislavské] a košickej univerzity sa zapájajú do vedeckej 
výchovy v istom zmysle už študenti, hlavne v rámci seminárov. Vynikajuce študentské 
vedcckó práce odměňuje školská správa alebo SAV. Počet absolventov matematiky 
neučitelských specializaci! má len mierne rastúcu tendenciu: v r. 1964 činil 29, v r. 1971 — 
37. V súčasnej dobe je asi 90 pracovníkov v aspirantuře alebo vedeckej príprave z mate
matických odborov. 

Dobrou podporou pre vyhTadávanie a pestovanie mladých talentov su aj súťaže 
Matematická olympiáda (celoštátna) a Šikovní počtáři (časopis Prúd). 

Vo vydávaní matematickej literatury došlo v uplynulom období k podstatnému rastu 
v porovnaní so situáciou před rokom 1964. Publikovanie vědeckých článkov sa sústredilo 
najma na dve periodika: Matematický časopis vydávaný Matematickým ústavom SAV 
a zborník Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského vychádzajúci pod názvom 
Acta Facultatis rerum naturaliuin Universitatis Comenianae — Mathematica. Knihy 
s matematickým obsahom sa vyskytovali v produkcii troch slovenských vydavateTstiev: 
Vydavatelstvo SAV (2 tituly), Alfa (vyše 40 titulov, váčšinou určených pre vysoké školy) 
a Slovenské pedagogické nakladatelstvo (vyše 80 titulov zváčša zameraných na základné 
a středné školy). 

V rokoch 1964—1972 boli na Slovensku usporiadané dve medzinárodné konferencie 
(r. 1966 Equadiff I I a r. 1968 medzinárodné sympózium z teorie pologrúp) a velký počet 
domácích konferencií, seminárov a letných škol, niektoré i so zahraničnými prednášatefmi. 

Slovenskí matematici sa zúčastnili na medzinárodných matematických kongresoch 
v Moskvo (1966) a v Nice (1970) i na viacerých zahraničných konferenciách a sympó-
ziách. Počet studijných ciest našich ma/tematikov do zahraničia však na váčšine sloven
ských pracovísk zatial nezodpovedá potřebě. Zahraniční matematici navštěvovali najma 
pracoviska SAV (Matematický Ústav, Ústav technickej kybernetiky, Ústav teorie 
merania) a matematické katedry vysokých škol (PFUK, P F UPJŠ, E F SVŠT). 

Zahraničilé styky slovenských matematických pracovísk sú orientované najma 
na ZSSR, NDR, Polsko, Madarsko a Rumunsko. Perspektivy v oblasti medzinárodnej 
spolupráce poskytujú dmžobné styky matematických katedier, oficiálně dohody o spolu
práci a zriadenie Medzinárodného matematického střediska S. Banacha vo Varšave. 

Postupné sa zlepšuje vedecko-popularizačná činnost v matematike. Najvačšiu zásluhu 
má na tom rozsiahla činnost Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Skvalitnil sa 
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obsah celoštátneho časopisu Pokroky matematiky, íyziky a astronomie Roku 1972 
začíná s podporou Ministerstva školstva SSR vychádzat časopis Matematické ob/.ory, 
ktorého cierom je překlenut medzeru medzi literaturou populárnou a vědeckou. 

Mnohé nevyriešené problémy sú v oblasti vyučoVania matematiky na vsetkych 
stupňoch škol. V súčasnej době sa připravuje modernizacia vyučovania matematiky 
na základných školách a gymnáziách. Mimoriadne zlá situácia je na středných priomy-
selných školách, odkial sa regrutuje vácšina uchádzačov o studium na našich vysokých 
školách technických. Počet kvalitných uchádzačov o studium matematiky na univerzi
tách ic trvale nedostačujúci. 

Perspektivný vývin matematiky na Slovensku sa rýsuje v sulade s celostatnou prognó
zou, ktorá sa vypracúva aj za účasti slovenských matematikov. Ukazuje ,a že bud,-
potřebné zamerat výchovu značnej časti mladej generacie k odvetviam matematiky 
ktoró majú blízky vzťah k aplikáciám a k výpočtovej technike. S tym suvisi úloha vytvoří 
v celom národnom hospodárstve podmienky pre uplatnovame matematických metod 
a možnosti primeraného zamestnania v tomto směre školených kadrov. 

Juraj Bosák, Bratislava 
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