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M A T E M A T I C K Ý Č A S O P I S 
R O Č N Í K 23 1973 Č Í S L O 1 

K 25. VÝROČIU FEBRUÁROVÉHO VÍŤAZSTVA 

Pracujúci Tud nasej krajiny si pripomina 25. výročie svojho viťazstva 
vo februári 1948, ktoré rozhodlo s konečnou platnosťou o cestě Českoslo
venska k socializmu. 

25. výročie Februára dává nám příležitost zamyslieť sa i nad vývinom 
matematiky na Slovensku. O matematike ako organizovanej vede možno 
hovořit až po oslobodení v r. 1945, kedy začínal svoju činnost malý ko
lektiv slovenských malematikov v Bratislavě. Neskór, v prvej polovici 
pátdesiatych rokov, musela sa hlavná pozornost věnovat výuke mate
matiky, predovšetkým na prudko sa rozvíjajúcich vysokých školách 
technických. Avšak ani vtedy sa nezabúdalo na to, že žiadúca úroveň 
našich vysokých škol sa móže dosiahnut len tak, ak sa okrem výuky 
matematiky rozvinie intenzívna badatelská činnost. To si vyžiadalo aj 
kvantitativný rast vysokoškolského vzdelávania v odbore matematiky, 
ktoré sa spočiatku realizovalo na Přírodovědeckéj fakultě v Bratislavě 
a neskór aj na Přírodovědeckéj fakultě UPJŠ v Košiciačh. V r. 1959 sa 
přikročilo k zriadeniu Kabinetu matematiky SAV, ktorý bol neskór roz
šířený a přeměňovaný na Matematický ústav SAV. Aby bolo možné 
dosiahnuté výsledky v matematike publikovat, začal sa vydávat Mate-
maticko-fyzikálny zborník, ktorého prvý ročník vyšiel v r. 1951. Tento 
vychádzal od roku 1953 pod názvom Matematicko-fyzikálny časopis, 
ktorý sa v r. 1967 rozčlenil na Matematický časopis SAV a Fyzikálny 
časopis SAV. Matematické práce na Slovensku vychádzajú aj v niekto-
rých zborníkoch vysokých škol. 

Jednotlivé odvetvia matematiky, v ktorých sme dosiahli výraznejšie 
úspěchy, sa odzrkadl'ujú aj na stránkách minulých ročníkov nášho ča
sopisu. 

Kvantitativnému a kvalitatívnemu rozvojů matematiky na Slovensku 
napomohli do značnej miery aj stranické dokumenty za posledných de-
sat rokov, ktoré mimoriadne zdórazňujú význam védy v širokom zmysle 
a význam matematiky obzvlášť. 



K rozvojů matematiky na Slovensku přispěla i tá skutočnosť, že čes-
koslovenskí matematici po desiatky rokov udržujú tradičné priateťské 
styky a stále sa prehlbujúcu spoluprácu so sovietskymi matematikmi. 

Slovenski matematici, združení okolo násho časopisu, sa pozerajú s opti-
mizmom do budúcnosti a vynasnažia sa zo všetkých sil prispieť k ďal-
šiemu rozvojů matematiky na Slovensku, a prispieť tak svojim podielom 
k úspěšnému rozvojů nasej spoločnosti. 
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