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P E R S P E K T I V N Ý P L Á N F Y Z I K Á L N E H O V Ý S K U M U 
NA S L O V E N S K U 

AKADEMIK SAV DIONÝZ ILKOVIČ 

(Přejav přednesený na pívej plenárnej schódzke IV. sekcie SAV dna 27. juna 1953.) 

Vážení súdruhovia! 
Súdruh prof. S c h w a r z vo svojom diskusnom příspěvku o úlohách 

Komisie pre matematiku a fyziku SAV, aj ked hovořil najma za jej mate
matická složku, dotkol sa opakované aj postavenia a dnešného poslania 
fyziky v súbore exaktných prírodných a technických vied. Po vážu jem 
za potřebné jeho šlová len doplnit a konkretizovat vzhFadom na fyzikálnu 
složku tejto komisie. 

Minulost a dnešný stav pestovania fyziky na Slovensku je ten istý ako 
pri matematike a má aj tie isté příčiny, ktoré netřeba opakovat. Bude 
preto fyzikálna složka Komisie pre matematiku a fyziku pracovat zpo-
čiatku rovnakým spósobom a s rovnakým zameraním ako jej složka 
matematická a obidve budu úzko spolupracovat. Priamo v rámci SAV 
budu obidve složky konat pravidelné semináře, na ktorých sa budu študo
vat vybrané aktuálně problémy obidvoch týchto vied, a to na základe 
najnovšej literatury knižnej aj časopiseckéj, domácej i zahraničnej, najma 
sovietskej. Tieto semináře budu teda aj strediskom obohacovania nasej 
védy skúsenosťami a objavmi sovietskej védy. Budu přístupné každému, 
kto sa bude chcieť na nich pravidelné zúčastňovat a na nich aj pravidelné 
spolupracovat. Budu představovat aj užitočné doplnenie individualneho 
štúdia ašpirantov študujúcich matematiku, fyziku, ba aj niektoré technické 
védy. Budu zaiste užitočné tiež iným mladým vědeckým pracovníkom 
niektorých vědných odborov. 

Na rozdiel od matematiky fyzikálna složka komisie bude však hned 
od začiatku připravovat aj zriadovanie fyzikálnych pracovísk, zpočiatku 
menších a úzko zameraných, neskoršie — v tej miere, ako budu dorastal 
nové fyzikálně vědecké kádre — aj váčšie pracoviská. Prvé z nich bude 
Laboratórium pre studium kozmického žiarenia na Lomnickom štite, 
o ktorom sa tu bude ešte hovořit. Na realizovaní tohto laboratória, ktoré 
bude častou váčšieho, aj medzinárodne významného celku, slúžiaceho 
astronomii, meteorologii a biologii, intenzívně sa už pracuje. 



Neskoršie, len co budu vytvořené potřebné kádrové podmienky, bude 
sa třeba vázne zaoberať aj plánom zriadenia Fyzikálneho ústavu SAV, 
kde by sa sústavne a za spolupráce s fyzikálnymi pracoviskami ČSAV 
riešily niektoré fyzikálně problémy základné aj speciálně dóležité pre 
rozvoj a hospodárnost nasej socialistickej výroby . V tomto ohradě bude 
Komisia pre matematiku a fyziku SAV v stálom styku s příslušnými 
pracoviskami Sekcie vied technických aj s výskumnými pracoviskami. 
Považujem za svoju milú povinnost aj na tomto mieste konstatovat, že 
vysokoškolskí učitelia na Karlovej univerzitě v Prahe, ako aj riaditelia 
fyzikálnych pracovísk ČSAV sa s vďkou ochotou ujímajú doškolovania 
mladých slovenských vědeckých pracovníkov tým, že ich prijímajú 
do svojich ústavov na prechodnú dobu, príp. im umožňujú kratšiu alebo 
dlhšiu študijnú prax na vědeckých pracoviskách, ktoré spravujú. Vo fyzike 
je však stále otvorený problém základnej výchovy vědeckých a pedago
gických pracovníkov, ktorú obstarává P F SÚ, kde je vel'ký nedostatok 
vedúcich učitelských sil. Tento problém bude musiet SAV za spolupráce 
ČSAV starostlivo sledovat a iniciativně hfadať čo najlepšie skoré riešenie. 

Na závěr a pre úplnost ešte uvádzam, že Komisia pre matematiku 
a fyziku SAV je t. č. šestnástčlenná a kedže je to aj pracovna komisia, 
má tiež vedeckú radu. v ktorej sú aj dvaja význační vedeckí pracovníci 
ČSAV. 
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