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M A T E M A T I C K Y Č A S O P I S 

R O Č N Í K 18 1968 Č Í S L O 4 

K 50. VYROCIU VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 

50. výročie vzniku samostatného státu Čechov a Slovákov dává nám pří
ležitost zamyslieť sa i nad vývinom matematiky na Slovensku. 

Až do samého sklonku prvej republiky v rokoch 1918 — 1938 neexistovalo 
na Slovensku žiadne matematické pracovisko. Komenského univerzita v Bra
tislavě malá iba tri fakulty: lekársku, právnickú a filozofickú. Tieto, pravda, 
nevyžadovali nijaké matematické přednášky. Neexistovalo teda organizačně 
centrum a matematika, ako organizovaná veda, neexistovala, i ked' sa našli 
jednotlivci, ktorí sa matematikou ako vedou zaoberali. Prvá Vysoká škola 
technická na Slovensku bola založená na jeseň r. 1938 v Košiciach. Este před 
započatím skutočnej činnosti musela sa v pochmurných jesenných mesiacoch 
roku 1938 sťahovať do Prešova, Martina a nakoniec v lete 1939 do Bratislavy. 

V r. 1939 — 1945 pósobilo na matematických ústavoch (včítane Ústavu 
deskriptívnej geometrie) na Slovenskej vysokej škole technickej asi 10 peda
gogických pracovníkov, z toho 2 profesoři. 

V decembri 1939 bola formálně zriadená i Přírodovědecká fakulta Uni
verzity. Hoci medzi odbormi, ktoré sa tu prednášali, bola aj matematika, 
nemalá v skutočnosti žiadnych vlastných profesorov-matematikov. Boli 
to pracovníci SVŠT, ktorí tu externě prednášali. Ak sa i za takých stiesnených 
pomerov a v naprostej izolácii od světověj védy výchovná práca dařila, 
vdačíme v nemaléj miere neúnavnému úsiliu zosnulého akademika J . Hronca. 

Prakticky bez knih a časopisov v stiesnených priestoroch a s neúměrné 
velkými pedagogickými povinnosťami — tak začínal malý kolektiv sloven
ských matematikov v Bratislavě svoju činnosť po oslobodení v r. 1945. 

V tejto krátkej spomienke nebudeme podrobné rozpisovať, ako sa v rokoch 
po oslobodení rozšiřovali fakulty, zakládali katedry a nové vysoké školy. 
Dnes máme na Slovensku dve Přírodovědecké fakulty (Bratislava, Košice), 
na ktorých je sedem matematických katedier. Ďalej máme vysoké školy 
technického směru (Bratislava, Košice, Nitra, Zvolen a Žilina), na ktorých 
máme 12 matematických katedier. Vcelku pósobí na vysokých školách na 
Slovensku 14 profesorov matematiky, 19 docentov a přibližné 200 odborných 
asistent o v a asistentov. 
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V prvej polovici páťdesiatych rokov, keď z roka na rok prudko rástli pocty 
študentov na všetkých fakultách (obzvlášť na technických) bolo třeba zaistiť 
predovšetkým výuku. Nikdy sme však nezabudli na to, že výuka a bádanie 
sú nerozlučné spojené pojmy, bez ktorých by sme nedosiahli žiadúcu úroveň 
našich vysokých škol. 

Keď sa poměry na vysokých školách čiastočne stabilizovali, přikročili 
sme v r. 1959 k zriadeniu Kabinetu matematiky SAV (zo začiatku len s velmi 
malým počtom interných pracovníkov), ktorý sme neskór po rozšíření pře
měňovali na Matematický ústav SAV, kde toho času pracuje 8 vědeckých 
a 8 odborných pracovníkov. 

Este predtým než bola založená SAV, zorganizovalo niekolko nadšencov 
vydávanie Matematicko-fyzikálneho zborníka, ktorého prvý ročník vyšiel 
v r. 1951 a od roku 1953 vychádzal pod názvom Matematicko-fyzikálny 
časopis. Tento časopis sa v r. 1967 rozčlenil na Matematický časopis SAV 
a Fyzikálny časopis SAV. Redakčná rada nášho časopisu věnovala a věnuje 
mnoho úsilia na to, aby aj výsledky práce nasej najmladšej vedeckej generácie 
mali zaručené možnosti publikovania. Matematické práce na Slovensku vy-
chádzajú aj v niektorých zborníkoch vysokých škol, menovite v Acta Faculta-
tis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. 

Za posledných 10 rokov sme vynaložili mnoho úsilia na to, aby v spolupráci 
so všetkými pracoviskami na Slovensku i v českých zemiach sa zorganizovali 
pravidelné semináře združujúce kolektivy matematikov so spoločným zamera-
ním. Viaceré z týchto kolektívov spolupracujú na úlohách statného plánu 
základného výskumu. 

Ak chceme stručné charakterizovať jednotlivé odvet via, v ktorých sme 
dosiahli uspokojujúce výsledky, móžeme povedať toto : 

V rámci základných matematických struktur vyšetrujú sa abstraktno 
a topologické pologrupy, čiastočne usporiadané struktury, kombinatorické 
metody a teória graf o v a v posledných rokoch i axiomatická teória množin. 
Vo výskume kvantitativných matematických metod študujú sa vlastnosti 
riešení obyčajných diferenciálnych rovnic v reálnom aj komplexnom obore. 
Nemálo pozornosti sa věnuje aj otázkám teorie miery, reprezentácii lokálně 
kompaktných grup, róznym vlastnostiam reálných funkcií a aplikáciam teorie 
miery v teorii čísel. Okrem toho pestujú sa niektoré odbory geometrie a izolo
vané i iné partie matematiky. Všetky tieto směry odzrkadlujú sa aj na strán
kách minulých ročníkov nášho časopisu. 

Slovenskí matematici s nemalou vďakou přijímali vždy výpomoc českých 
kolegov, ktorí ako interní alebo ako externí pracovníci vysokých škol, alebo 
inými formami pomáhali vychovávat vědeckých pracovníkov na Slovensku. 
Obzvláštně uznanie si zasluhuje akademik O. Borůvka za to, že sa pod jeho 
vedením úspěšné rozvinulo studium diferenciálnych rovnic na Slovensku. 
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Neformálně j spolupráci medzi českými a slovenskými matemafrkmi na
pomáhala ešte z dob prvej republiky Jednota československých matematikov 
a fyzikov, ktorá za 106 rokov svojej činnosti vykonala velký kus práce medzi 
středoškolskými profesormi, pracovníkmi vysokých škol i tými, ktorí pestujú 
matematiku z vlastněj záluby. Jednota má dnes na Slovensku viac ako 1000 čle-
nov. Slovenská akadémia vied bude i naďalej činnosť Jednoty maximálně 
podporovat. 

Slovenská matematická obec združená okolo nášho časopisu pozerá s opti-
mizmom do budúcnosti a vynasnaží sa zo všetkých sil prispieí k dalšiemu 
rozvojů matematiky v nasej republike. 
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