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Math. Slovaca 32, 1982, No. 2, 1CJ9—194 

PROFESOR MILAN KOLIBIAR ŠESŤDESIATROČNÝ 

TIBOR KATRIŇAK 

Dňa 14. februára 1982 oslavil 60. výročie 
narodenia prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc, 
vedúci Katedry algebry a teorie čísel Matematic-
ko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Prof. Kolibiar patří k vedúcim osob-
nostiam matematického života na Slovensku. 
Významné zasiahol do rozvoj a matematiky v ob
lasti vedeckovýskumnej, pedagogickéj, vo výcho
ve vědeckého dorastu a v organizačno-riadiacej 
práci. 

Prof. Kolibiar sa narodil v Detvianskej Hutě 
(okres Zvolen) v rodině chudobného rolníka. 
Prvé roky navštěvoval tzv. gazdovskú školu, kde 
jeden zo sedliakov „vyučoval" v zimných 
mesiacoch vo svojom dome děti z lazov. Neskor-
šie dochádza maldý M. Kolibiar do národnej ško
ly v Čechánkach. Na naliehanie učiteTa dali 
rodičia študovať nadaného syna najsamprv na 

gymnázium vo Zvolené a neskór v Kláštore pod Znievom. Tu i úspěšné zmaturoval r. 1942. Odtial 
odchádza na studium matematiky a fyziky na novozaloženú Prírodovedeckú fakultu vtedajšej 
Slovenskej univerzity v Bratislavě. Studium ukončil druhou statnou skúškou r. 1946. Od 1. júla 1946 je 
spočiatku asistentom u prof. dr. J. Kauckého a po jeho odchode u prof. dr. J. Hronca na Matematickom 
ústave Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Tomuto pracovisku zostal věrný 
až doteraz (ak neberieme do úvahy administrativně změny). Titul RNDr. získal na Univerzitě 
Komenského v Bratislavě r. 1950. Roku 1956 bol menovaný docentom. Hodnosť doktora fyzikál-
no-matematických vied získává r. 1965 a v tom istom roku bol vyměňovaný aj za univerzitného 
profesora. Z povodněj Katedry matematiky na Prírodovedeckej fakultě UK sa vyčlenila roku 1964 
Katedra algebry a teorie čísel, ktorej vedúcim sa stal prof. Kolibiar. Vedie ju nepřetržité až doteraz (po 
reorganizácii r. 1980 je katedra súčasťou novoutvorenej Matematicko-fyzikálnej fakulty UK). 

Vědecky sa prof. Kolibiar orientuje na algebru, přesnéjšie na čiastočne usporiadané množiny, zvázy, 
univerzálnu algebru a tiež na problematiku, ktorá je na hranici medzi algebrou a topológiou. Prvé 
podněty ku • štúdiu, algebry, a speciálně teorie zvázov, získal od svo jich univerzitných učitef ov aka-
demikov O. Borůvku (ktorý dochádzal po vojně dlhé roky z Brna do Bratislavy) a Š. Schwarza. Teória 
zvázov sa právě vtedy prudko rozvíjala. Našli sa aj další záujemci a založil sa seminář z teorie zvázov. 
Navštěvovali ho okrem M. Kolibiara aj J. Jakubík, L. Mišík, M. Švec a ďalší. Čítala sa monografia 
G. Birkhoffa [3] o teorii zvázov. Nie je to právě najvhodnejšia kniha na prvé čítanie. Je napísaná skór 
pře zrelých tvořivých matematikov a předpokládá stály kontakt s odbornými časopismi, kde si třeba 
doplňovať informácie. Ale matematických časopisov bolo vtedy v Bratislavě pramálo! A tých, čo mohli 
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poskytnut dobru odbornú radu, tiež. Aj napriek týmto překážkám zostali M. Kolibiar a J. Jakubík při 
zvázoch. 

Pokúsime sa o stručnú charakteristiku najdóležitejších práč prof. Kolibiara. Prvú prácu (pozři [A 1]) 
napísal spolu s J. Jakubíkom. Pustili sa v nej do známého Birkhoffovho problému ([3], problém č. 8) 
týkajúceho sa grafového izomorfizmu zvázov. Otázka zněla, kedy z grafového izomorfizmu dvoch 
zvázov vyplývá izomorfizmus samotných zvázov. Problém vyriešili pre distributivně zvázy následovně: 
Dva konečné distributivně zvázy S a S' sú gráfovo izomorfné právě vtedy, keď existujú (distributivně) 
zvázy A a B tak, že platí. 
(1) S = A x £ a S' = AxJ3, 

kde x označuje priamy súčin a B znamená duálny zváz k B. (Pozři tiež zmienku v [5] a [6].) 
K tomuto zaujímavému výsledku sa vracali obaja autoři v rozličných obměnách a aj v iných 

súvislostíach. Tak v práci [A 11] M. Kolibiar dokázal, že dva metrické distributivně multizvázy S a S' sú 
izometrické právě vtedy, keď sa oba multizvázy dajú napísať v tvare (1) pře vhodné distributivně 
multizvázy A a B. Podobný výsledok dosiahol tiež pre metrické zvázy v [A 6] a pre polozvázy v [A 29]. 
V ciánkoch [A 6] a [A 26] su charakterizované tie zvázy S = (S; v, A), u ktorých možno definovať 
ďalšiu polozvazovú operáciu n tak, aby n bola vzájomne distributívna s oboma operáciami v a A . Šlo 
o ďaiekosiahle zovšeobecnenie výsledkov B. H. Arnolda. Jeden z výsledkov hovoří, že k operácii n 
možno nájsť operáciu u tak, aby S' = (S; u, n) bol zvázom právě vtedy, keď oba zvázy S a S' sa dajú 
písať v tvare (1). Ďalej v prácach [A 27] a [A 31] nachádzame popis takých dvojic zvázov S a S', pre 
ktoré sú zvázy ich konvexných podz\ázov CSub(S) a CSub(S') izomorfné. Ukazuje sa, že to nastane 
právě vtedy, keď ich podzvázy uzavretých intervalov I(S) a I(S') sú tiež izomorfné, a to všetko plau zase 
právě vtedy, keď sa zvázy S a S' dajú písať v tvare (1), pričom A a B nemusia byť nutné distributivně 
Nakonec, v najnovšej práci [A 32] M. Kolibiar sa zaoberá študiom slabých homomorfizmov univerzál* 
nych aigebier, pologrúp, zvázov a modulárnych mediánových algebrier. V poslednom čase přežívá táto 
tématika renesanciu okrem iného aj kvóli použitelnosti v matematickej informatike. Jeden 
z Koiibiarových výsledkov hovorí: Majme bijekciu k: S—>S' zvázu S na distributívny zváz S'. Potom h 
je slabý izomorfizmus, ak k je buď izomorfizmus, alebo duálny izomorfizmus, alebo S a S' sa dajú 
napísať v tvare (1) 

Už v práci [A 1] sa ukázala potřeba študovať ternárne operacie ako n3pr. mediánovu uperaciu 

(2) (a, b, c) = (aAb)v(aAc)v(bAc) = (aVb)A(aVc)A(l?Vc) 

alebo zvázovú temámu reiáciu „medzi" axb definovánu vzťahom 

(3) (aAx )v ( jCAb ) = JC=-(aVJC)A(jCVb). 

S touto problematikou súvisia Kolibiarove práce [A 4]—[A 6], [A 9], [A 15], [A 18], [A 20], [A 23] 
a [A 32] Ternárne relácie a operacie sa dostali do zvázov z viacerých dóvodov: najprv to bol 
V. Glivenko, ktory sa zaujímal o metrické zvázy a pře ne dokázal, že metrická relácia „medzi" 
definovaná rovnostem 

Q(a1x) + g(x,b) = Q(a,b) 

je totožná s reláciou „medzi" určenou vzťahom (3). Pretože reiáciu (3) možno zaviesť na rubovoínom 
zváze, začala sa táto podrobnejšie študovať. Šlo o to, abstraktně popísať rúto reiáciu tak, aby na množině 
L s danou ternárnou reláciou axb sa dala vybudovať zvázová struktura s vlastnosťou: axb právě vtedy, 
keď platí (3). Pre modulárně zvázy to urobil L. M. Kelly a pře ohraničené zvázy M. F. Smiley 
s W. R. Transue. M. Kolibiar rozriešil v [A 9] tento problém úplné (pozři tiež [9]). V práci [A 6] sa 
objavila podmienka (1) ešte v ďalšej súvisiosti. Jednalo sa tu o otázku, ako sa líšia od seba dva zvázy 
definované na rovnakej množině, ktoré sú skonštruované z ternárnej relácie podFa metody z práce 
[A 9]. M. Kolibiar dokázal, že dva také rózne zvázy S a S ' musia mať tvar (1), pričom v tomto případe 
zvázy A a B nemusia byť distributivně. 
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Další popud na studium ternárnych operácií dal článok G. Birkhoffa a S. Kissa, v ktorom sa popísali 
ohraničené distributivně zvázy pomocou ternárnej operácie (2). G. Birkhoff formuloval na to vo svojej 
kmhe [3] problém (č. 66) týkajúci sa charakterizácie zvázu pomocou ternárnej operácie. M. Kolibiar 
[A 5] (pozri tiež o tom v [9]) to sčasti vyriešil, keď ukázal, ako to možno urobiť pře všeobecné 
ohraničené zvázy. Použil na to parciálnu ternárnu operáciu tvaru (2). J. Hashimoto sa tiež zaoberal 
Birkhoffovým probiémom. Popísal modulárně zvázy pomocou ternárnej operácie všeobecnejšieho 
charakteru ako (2). V práci [A 23] (pozri tiež [A 20]) sa študuje Hashimotov systém axióm z hladiska 
logickej nezávislosti. 

M Altwegg (pozri tiež zmienku v [9]) vytvořil systém axióm na abstraktny popis ternárnej relácie 

a^x^b alebo b^x^a 

v čiastočne usporiadaných množinách. Prof. Kolibiar skúmal v [A 11] a [A 15] určité modifikácie 
Altweggových podmienok a potom, podobné ako v [A 9], popísal pomocou nich usměrněné multizvázy. 

Kolib.arove práce [A 10], [A 11], [A 15] a [A 18] sú príkladom toho, ako možno pomocou ternárnej 
relácie studovať klasické pojmy. Pozoruhodná je jeho definícia „linie" v řeči ternárnej relácie, ktorá sa 
ukázala byť mimoriadne úspěšným zovšeobecnením pojmu „reťazec". V řeči linii formuloval potom 
cfa^ekoiduce zovšeobecnenia viet typu Jordán—Hóldera a podobné. 

Mimoriadny úspěch dosiahol prof. Kolibiar s prácou [A 7] (pozri knihy [4]—[6] a [9]). Našiel tu dve 
identity v řeči binárnych operácií v a A, ktoré splňujú jediné modulárně zvázy. Teda podařilo sa mu 
obísť deváť známých identit určujúcich zvázy a modularitu. Podía nedávných výsledkov R. N. McKen-
zieho a R. Padmanabhana (vid* [6]) nedá sa už počet identit pre modulárně zvázy ďalej znížiť. 

Podobný úspěch mal M. Kolibiar aj s prácou [A 8]. Podařilo sa mu tu charakterizovať relativné 
komplementárně distributivně zvázy piatimi rozličnými spósobmi. Tento výsiedok uvádza L. A. Skorn-
jakov vo s\ojej knižke [10] ako vetu Kolibiarovu—Hashimotovu—Grátzerovu—Schmidtovu. Dis-
tributívnym zvazom je věnovaná aj práca [A 22]. M. Kolibiar našiel nutnú a postačujúcu podmienku na 
to, aby nějaká podmnožina Iubovolného (úplného) zvázu generovala disíributívny (úplné distributívny) 
podzvaz. Rozšířil tým starší výsiedok B. Jónssona, ktorý předpokládal, že východzí zváz je modulárny. 

Práce [A 13], [A 17], [A 28] a [A 30] majú spoločné dva cieie: získať algebraický popis čiastočne 
usporiadaných množin, u ktorých intervalová topológia je Hausdorffova a použiť tento popis na 
dokazovanie vety o pevnom bode pre izotónne zobrazenia. 

Výlučný univerzálno-algebraický charakter majú práce [A 3], [A 14], [A 25] a sčasti aj [A 32]. Už 
z Birkhoffovej knihy [3] sa vedelo, že rozklady algebry A na priame súčiny algebier Aí9..., Ak sú vo 
vzájomnom vzťahu s odpovedajúcim systémem zaměnitelných kongruencií 0l9..., 0k na A. Púhe 
zovšeobecnenie tohoto výsledku na nekonečný počet komponentov nevychádza. J. Hashimoto pub
likoval r. 1957 vhodné zovšeobecnenie. M. Kolibiar [A 19] urobil to isté uvedením iných podmienok 
a pře všeobecnejšie struktury, t. j . pre relačné systémy (pozri tiež [A 14] a [7]). V teorii modulárnych 
zvázov sa osvědčilo vyšetrovanie ekvacionálnych tried pomocou tzv. primitivných množin. M. Kolibiar 
[A 25] vystihol všeobecné jádro tohoto pojmu a takto vznikla jeho definícia primitívnej množiny 
v univerzálnej algebře, samozřejmé s odpovedajúcimi větami. 

Na výsledky M. Kohbiara nadvázoval rad československých i zahraničných matematikov a uvádzajú 
sa tiež v monografiách věnovaných teorii zvázov, univerzálnej algebře a teorii grafov (porov. napr. 
G. Birkhořf [4], G. Grátzer [6], [7] a O. Ore [8]). 

Kvói úplnosti spomeniem, že prof. Kolibiar dosiahol aj ďaišie zaujímavé výsledky, ktoré ale 
nepublikoval. Tak napr. skonštruoval příklad distributívneho zvázu s nemodulárnym zúplněním. 
Podobné příklady publikovali nezávisle M. Funayama a M. Cotlar v nedostupných časopisoch. Ďalej, 
M. Benado píše na viacerých miestach v článkoch [1] a [2] o Kolibiarových listoch s riešeniami jeho 
problémov. Vo váčšine prípadov zostali tieto listy nezveřejněné. 

Nakoniec třeba eš'e dodať, že prof. Kolibiar štědro rozdával problémy a nápady svojim žiakom bez 
akehokofvek nároku na spoluautorstvo alebo aspoň ďakovné uznanie. Pod jeho inšpirujúcim vplyvom 
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robili prvé kroky v matematike dnes už známi slovenskí matematici J. Bosák, P. Brunovský, M Franěk, 
J. Gruska, B. Riečan, Z. Riečanová, Š. Znám a L. Bukovský. Kolibiarove školitefské kvality výrazné 
pocítili jeho odchovanci H. Draškovičová, E. Gedeonová, A. Haviar, J. Hedlíková, T. Hecht, O. Klau-
čová, I. Korec, Z. Ladzianská, T. Marcisová, B. Sivák, I. Žernbery, ako aj autor tohoto článku. Veiká 
časť práč Kolibiarových žiakov by mohla niesť aj jeho měno. 

Predchádzajúci odstavec poukazuje už aj na Kolibiarovu pedagogickú aktivitu. Prejavuje sa nielen 
na univerzitě, ale aj v Matematickom ústave SAV v Bratislavě, s ktorým už po dlhé roky spolupracuje. 
Okrem tvořivých matematikov vychoval aj stovky středoškolských učitelov. Neustále sa zaujímá 
o úroveň vyučovania matematiky na středných a vysokých školách. Prácu s mládežou nepovažuje za 
stratu času a ani za překážku vo vedeckej práci. Začiatkom páťdesiatych rokov patřil k nadšeným 
zakladatefom Matematickej olympiády na Slovensku. V rokoch 1951—1963 bol predsedom bratislav
ského krajského výboru MO. V nasledujúcich rokoch pracoval v Ústrednóm výbore MO. Už r. 1953 
založil prvý a veími úspěšný študentský vědecký krúžok na Prírodovedeckej fakultě v Bratislavě. 
VzhFadom k jeho pedagogickým skúsenostiam a kvalitám bol prof. Kolibiar pověřený funkciou 
předsedu Subkomisie pre vyučovanie matematiky pri Čs. národnom komitéte pře matematiku; bol 
pověřený tiež zastupováním ČSSR na rokovaní Medzinárodnej komisie pre vyučovanie matematiky 
(ICMI).' 

Zoznam publikovaných učebných textov prof. Kolibiara nie je díhý. Za to ale jeho přednášky slúžili 
pře mnohých ako podklad k napísaniu učebnic či skript. Recenzoval a oponoval ich už desiatky. Často 
jeho návrhy a kritické poznámky podstatné ovplyvnili kvalitu textu, čím sa jeho přínos k vypracovaniu 
příslušné j učebnéj pomócky fakticky rovnal spoluautorstvu. 

Samotné pedagogické pósobenie M. Kolibiara sa vyznačuje tým, že jeho přednášky vedia udržať 
poslucháčov v trvalom napatí a povzbudzujú ich k samostatnej práci. Přednášky často oživuje dobré 
voleným vtipom, historickou poznámkou, alebo aj úmyselnou chybou, ktorou vyburcuje študentov 
k váčšej pozornosti a aktivněj spolupráci. 

Prof. Kolibiar je mimoriadne obíúbený medzi poslucháčmi a mladšími matematikmi pře svoju 
otvorenosť, bezprostrednosť a odborné kvality. Jeho všestranný vplyv možno pozorovať aj na strednej 
generácii slovenských matematikov. Prejavuje sa to i v takých drobnostiach, ako je preberanie jeho 
slovných zvratov v matematickej řeči, či v napodobňovaní jeho gestikulácie při prednášaní. Typická 
kolibiarovská sebairónia a humor dokázali nás viacej povzbudit' v živote a v práci, aj nadchnut* pře 
matematiku, ako běžné pedagogické prostriedky. Stupen Kohbiarovej popularity sa dá merať aj 
množstvom anekdot, ktoré o norn kolujú medzi kolegami a šíudentrni. 

Záujrnom slovenskej matematiky slúži aj Kolibiarova organizátorská činnost'. Ak uvedieme len 
niektoré jeho povinnosti, tak to začíná funkciou vedúceho katedry, pokračuje cez členstvo vo vědeckých 
radách, v komisiách pře štátne a rigorózně skúšky, a pre obhajoby kandidátských ako aj doktorských 
dizertačných práč. Je členom redakčných rád Mathematica Slovaca a Acta Math. Univ. Comenianae 
a tiež dlhoročným koordinátorom hlavnej úlohy statného plánu základného výskumu. Od r. 1954 je 
nepřetržité členom komisií a kolegií pře matematiku pri SAV a ČSAV. Prof. Kolibiar bol v rokoch 
1961—1963 aj prvým predsedom pobočky JSMF v Bratislavě; bol dlhoročným členom ÚVJSMF 
a JČSMF a tiež členom prvého výboru Matematickej sekcie JSMF. Zvlášť vysoko třeba hodnotiť 
Kolibiarovu účasť pri zakládaní a vedení letných škol o čiastočne usporiadanych množinách 
a univerzálnej algebře, ktoré sa konajú každoročně od r. 1962. Aj jeho přičiněním sa malá prázdninová 
škola založená z iniciativy brněnských a bratislavských matematikov rozrástla na spoločné podujatie 
všetkých československých univerzit a Jednoty. Okrem početných domácích účastníkov navštevujú ju aj 
význační zahraniční matematici. 

Čitatelovi zaujímajúcemu sa bližšie o činnost' prof. Kolibiara odporúčame tiež článok [11]. 
Za doterajšiu prácu bol prof. Kolibiar vyznamenaný Striebornou medailou JČSMF (1962), Zlatou 

medailou Univerzity Komenského (1969), odznakom „Budovatel Bratislavy" (1975), Čestným člen-
stvom JSMF (1978), Diplomom MV SZM v Bratislavě (1981) ako aj dalšími medailami a uznaniami 
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Prírodovedeckej fakulty UJEP v Brně, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislavě, Vysokej školy 
technickej v Košiciach a Pedagogickej fakulty v Nitře. Přínos prof. Kolibiara pre rozvoj matematiky 
pozitivně oceňujú aj zahraniční odborníci v algebře. Cenia si ho i ako člověka. Typický je výrok jedného 
zahraničného účastníka letnej školy z algebry, ktorý porovnával správanie sa profesorov „starej školy" 
a prirodzené vystupovanie nášho prof. Kolibiara: „Závidíme Vám takého profesora". 

Do dalších rokov života želáme prof. Milanovi Kolibiarovi, DrSc. pevné zdravie, mnoho dalších 
tvořivých úspechov a dobrých žiakov. * 
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