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ZPRÁVY A JUBILEA 

DOCENT LADISLAV THERN ŠESŤDESIATROČNÝ 

Dňa 27. augusta 1972 oslávi svoje šesťdesiatiny doc. RNDr. Ladislav Thern, vedúci Katedry 
fyziky a elektrotechniky na VŠLD vo Zvolené. Narodil sa v Čiernej Lehote pri Rožňave. Po matu
ritě na gymnáziu v Rožňave študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakultě univerzity 
v Brně. Po skončení studia sa stal na Ústave experimentálnej fyziky brnenskej univerzity asisten-
tom prof. Sahánka, vynikajúceho vedca a pedagoga, ktorého vplyv sa prejavil na jeho celej dote-
rajšej pedagogickej činnosti. 

Vojnové události v r. 1938 přerušili jeho prácu na uni
verzitě a tiež přípravu na rigorózně skúšky. V týchto ro-
koch učí na viacerých školách (na Štátnom maďarskom 
gymnáziu v Bratislavě, na gymnáziu v Rožňave, Levi-
ciach a Košiciach). 

Po vojně v r. 1945 bol přidělený na gymnázium 
v Malackách, kde okrem vysokého pedagogického 
úvazku zastával funkciu administratívneho tajomníka 
a zástupců riaditela. Aj pri tomto značnom zatažení 
zameral svoje intenzívně vědecké studium na zakonče
me rigoróznych skúšok a tým získanie doktorátu z ex
perimentálnej fyziky. V r. 1950 bol promovaný na dok
tora prírodných vied. 

Vzhiadom k vynikajúcim pedagogickým výsledkom 
bol v r. 1950 přeložený na Štátny kurz pre přípravu 
pracujúcich na vysoké školy, taktiež v Malackách, 
neskór do Modry — Harmonie, kde pracoval do roku 
1953. Tuto velmi náročnú prácu vykonával s velkou 
láskou. 

Po vytvoření VŠLD vo Zvolené přijímá miesto interného prednášatela fyziky na Katedře ma
tematiky a fyziky. Temer z ničoho začal budovať fyzikálny ústav po stránke materiálneho a kádro
vého zabezpečenia. V oblasti pedagogickej práce znamenalo názorné vyučovanie priekopnícku 
prácu na tejto škole. Od 1. 9. 1960 je vedúcim Katedry fyziky a elektrotechniky VŠLD a od začiat-
ku pósobenia na škole členom vedeckej rady drevárskej fakulty. Popři z roka na rok rastúcom 
pedagogickom úvazku intenzívně pracoval na riešení vedeckovýskumných úloh, na základe čoho 
urobil svoju habilitačnú prácu, ktorú obhájil v roku 1962. Odvtedy stále a neúnavné pracuje v pe
dagogickej oblasti, vo svojej práci presadzuje modernizačné snahy vo vyučovaní fyziky, mnoho 
času věnuje priamym kontaktom s poslucháčmi, je pedagogickým vedúcim ročníkov a vynakládá 
velké úsilie, aby zo študentov vychoval rudí, ktorí zodpovědné pristupujú k plneniu svojich 
povinností. 

Popři pedagogickej práci rieši vedeckovýskumné úlohy a stará sa o výchovu vědeckých pra-
covníkov. Z jeho publikačnej činnosti možno uviesť niekolko veimi dobrých skript pre posluchá-
čov oboch fakult na VŠLD, články v odborných a pedagogických časopisoch, spoluautorstvo 
na tvorbě učebnice fyziky pre II. ročník středných všeobecnovzdelávacích škol, mnoho recenzií 
článkov a oponentských posudkov. 

Známa je jeho bohatá činnosť v JČSMF, resp. v JSMF. Tu vykonával a vykonává róznc 
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funkcie v ústredných výboroch, vo výbore odbočky JSMF vo Zvolené, vo Fyzikáinej olympiádě 
a pri organizovaní prázdninových školení pre učiteiov fyziky. Sám prednáša alebo organizuje 
přednášky pre učiteiov matematiky a fyziky na ZDŠ a středných školách. Za tieto práce mu boli 
udělené vyznamenania: „Čestné uznanie" za vynikajúcu prácu pri plnění úloh JČMF v r. 1962, 
„Pedagogické vyznamenáme II. stupňa" v r. 1965 a čestný titul „Zaslúžilý člen JČMF" v r. 1969-

Mnoho práce vykonal na poli popularizácie fyziky a moderných vědeckých poznatkov na pode 
Socialistickej akademie, kde pracoval ako lektor. Jeho práca bola oceněná „Čestným uznáním" 
v r. 1969. 

Jubilant si získal svojím pedagogickým majstrovstvom, příkladným prístupom k práci, serióz-
nym a náročným postojom k podriadeným autoritu a dóveru na pracovisku. Jeho vysoké mo
rálně vlastnosti, šlaehetnosť a svedomitosť robia z něho člověka příkladného a váženého. 

K jeho životnému jubileu mu prajeme mnoho zdravia a mnoho sil do ďalšej práce. 

Kolektiv Katedry fyziky a elektrotechniky VSLD vo Zvolené 

PROFESOR MILAN KOLIBIAR PÁŤDESIATROCNY 

Dna 14. februára 1972 dožil sa prof. RNDr. Milan Kolibiar, doktor fyzikálno-matematických 
vied, páťdesiat rokov. Prof. Kolibiar je vedúcim Katedry algebry a teorie čísel na Prírodovedeckej 
fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, zaslúžilým členom JČSMF a členom radu dalších 
inštitúcií a komisií. 

Prof. Kolibiar zostal pracovat' po skončení svojich vysokoškolských štúdií na Prír. fak. UK. 
Predmetom jeho vědeckého zaujmu stala sa algebra. Věnuje sa hlavně teorii univerzálnych algebier 
a teorii zvázov. Pre tuto oblast' získal rad nasledovníkov a žiakov, ktorí spolu s ním tvoria kolektiv 
zaoberajúci sa abstraktnou algebrou. Vědecké výsledky prof. Kolibiara dosiahli uznania i v za
hraničí a sú často citované v mnohých článkoch a monografiách. 

Zvlášť vysoko třeba hodnotit' pedagogická prácu prof. Kolibiara. Patří k prvým učitelom 
na PFUK, ktorí sa přičinili o pozdvihnutie úrovně výuky matematiky a jej priblíženie běžnému 
standardu. Znamenalo to pre něho vysoký úvázok a prednášanie takých partií, ktoré nesúviseli 
s algebrou. Jeho přednášky sú tvořivé a pre pozorného poslucháča vefmi poučné. Takýmto spó-
sobom získal vela nadaných poslucháčov pre matematiku. Mnohí ešte počas vysokoškolského 
studia napísali svoje prvé vědecké práce pod jeho vplyvom a dozorom. Celá generácia mladých 
matematikov na Slovensku hlási sa k prof. Kolibiarovi a uznává jeho určujúci podnět na vývoji 
svojej odbornej a vedeckej dráhy. 

Prof. Kolibiar i napriek vysokému pedagogickému zaťaženiu intenzívně pracuje i organizátor-
sky. Bol jedným z iniciátorov založenia súťaže Matematická olympiáda a v prvých rokoch tejto 
súťaže jediným, na pleciach ktorého spočívala celá ťarcha súvisiaca s úspěšným priebehom tejto 
súťaže na Slovensku. Prof. Kolibiar pósobil ako spoluautor pri vypracovaní niektorých středo
školských učebnic matematiky. Je členom vědeckých kolegií ČSAV a SAV, ako aj členom redak-
čných rád mnohých matematických časopisov. Zastával i zastává vysoké funkcie v JČSMF, JSMF 
a Matematickej sekcii JSMF. 

Prof. Kolibiar vyniká skromnostem a otvorenosťou. Je přístupný všetkým a je ochotný pomócť 
svojim spolupracovníkom a žiakom nielen v odborných, ale i v osobných záležitostiach. 

Těšíme sa zo životného jubilea prof. Kolibiara, vážime si jeho prácu a prajeme mu do dalších 
rokov zdravie, tvořivé i pracovně úspěchy a vda dobrých žiakov. 

Tibor Katriňák 
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