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Zjazd Jednoty slovenských matematikov 
a fyzikov 

Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov sa konal v dňoch 12.-13. júla 
1993 v Nitře. Z pozvaných 47 delegátov (zvolených na výročných schódzach pobočiek 
podlá dohodnutého kfúča) sa na zjazde zúčastnilo 37 delegátov. Tento počet doplnili 
na 61 účastníkov funkcionáři JSMF a pozvaní hostia. 

Zjazd otvoril a viedol předseda JSMF akademik M. Greguš. 

V úvodnej časti zjazdu zaznělo niekofko krátkých pozdravných prejavov. V príhovore 
rektora Vysokej školy polnohospodárskej doc. L. Kabáta zazněla dóležitosť solidnej 
matematickej predprípravy aj v oblasti ekonomických a iných disciplín a potřeba 
přehodnotit' systém výučby matematiky a fyziky na nešpecializovaných odboroch 
vysokých škol tak, aby sa počas štúdia ozřejmili dókladnejšie aj aplikačné možnosti 
v netradičných odboroch ich využívania. Za vysokú školu pedagogickú v Nitře pozdra
vil účastníkov zjazdu prorektor doc. J. Horák. 

Jednotu českých matematikov a fyzikov reprezentoval jej novozvolený předseda doc. 
Š. Zajac a tajomníčka doc. M. Kočandrlová. V pozdravnom posolstve předseda JCMF 
vyzdvihol dlhoročné spoločné aktivity ako aj záujem obidvoch stráň i naďalej úzko 
spolupracovat', či už v oblasti vědeckého diania alebo v oblasti skvalitňovania výučby 
matematiky, fyziky a informatiky. Zástupca MŠV SR J. Lastivka v svojom príhovore 
ocenil doterajšiu činnosť JSMF v oblasti skvalitňovania vyučovania na základných a 
středných školách, v starostlivosti o talentovaných žiakov a vyjádřil ochotu i naďalej 
úzko spolupracovat' s JSMF. 

Pracovna časť rokovania zjazdu prebiehala podlá vopred připraveného a delegátmi 
schváleného programu, ktorý obsahoval základné body zaručujúce hladký priebeh 
zjazdu v súlade so stanovami JSMF (volba zjazdových komisií, udelenie absolutoria 
odstupujúcim, vofba nových riadiacich orgánov, schválenie a udelenie vyznamenaní), 
ako aj body súvisiace s činnosťou odstupuj úceho Předsednictva a Ústredného výboru 
JSMF za obdobie 1990-1993 (správa o činnosti, hospodářská správa a revízna správa). 
Podrobnú správu o aktivitách jednotlivých zložiek JSMF — pobočiek a sekcií — za 
rovnaké obdobie obdržali účastníci zjazdu pri jeho otvorení vo formě útlého, ale po 
stránke obsahovej i graflckej vydařeného zborníka. Priestor pre vyjadrenie vlastných 
názorov, resp. pre tlmočenie názorov vzniklých na pode pobočiek a sekcií poskytoval 
čas vyhradený na diskusie. 

Hlavnou témou popoludňajšej časti rokovania zjazdu bola organizačná struktura 
JSMF a návrh programu činnosti na ďalšie trojročné obdobie. 

PokiaTide o program činnosti, podkladom pre širokú diskusiu bol návrh vypracovaný 
programovou komisiou uveřejněný v úvode zjazdového zborníka. Ako už tradičné i 
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tentoraz bol orientovaný na niekofko základných okruhov: veda a výskům, oblast* 
vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a středných školách, 
zahraničně styky, edičná činnosť a oblasť vnútornej problematiky JSMF. Pripomienky 
a návrhy, ktoré odzneli v diskusii k tejto časti boli zabudované do Uznesení zjazdu 
JSMF (publikované v Prílohe PMFA, č. 5, 1993) a budu spoluurčovať pozjazdovú 
činnosť JSMF. 

Najrušnejšiu časť rokovania zjazdu představovala diskusia o možných změnách or-
ganizačnej struktury JSMF. V podstatě sa tu střetávali názory za dósledné zachovanie 
doterajšej struktury, za ktorými stáli najma delegáti pobočiek a názory požadujúce 
volnejšie zoskupenie matematikov a fyzikov, resp. ich případné úplné osamostatnenie 
v podobě oddělených spoločností. Po dlhej diskusii, ktorá bola v závěre zasadania 
přerušená, aby sa mohli realizovat' tajné voíby nových riadiacich orgánov, a v ne-
zmenenej intenzitě pokračovala druhý den, odhlasovali delegáti kompromisné riešenie 
sformulované v bodoch 3d a 4 zjazdových uznesení. Splnenie týchto uznesení bude 
možné len po dalších diskusiách na pode ÚV JSMF, resp. na oddělených fórach 
fyzikálnej časti JSMF. 

Po vyhlášení výsledkov volieb sa ujal vedenia zjazdu nový podpredseda ÚV JSMF 
doc. S. Jendrof (zloženie nových riadiacich orgánov je opublikované tiež v Prílohe 
PMFA č. 5, 1993). ďalšia časť diskusie bola zameraná najma na úpravu stanov JSMF 
a formuláciu zjazdových uznesení. 

Zjazd JSMF schválil a udělil vyznamenania: 11 čestných členov (z toho 5 in memo-
riam), 16 zaslúžilých členov, 42 pedagogických vyznamenaní a 80 čestných uznaní. Po 
udělení vyznamenaní a schválení uznesení zjazdu predsedajňci S. Jendrof poďakoval 
delegátom a ostatným účastníkom zjazdu za ich aktívnu účasť, odstupujúcemu vedeniu 
JSMF za vykonanou prácu a vyslovil presvedčenie, že aj v súčasnom nefahkom období 
dokážu členovia JSMF vykonať kus práce v prospěch matematiky a fyziky. 

Osobitné poďakovanie si zaslúžili najma organizátoři zjazdu — nitrianska pobočka 
JSMF na čele s prof. O. Šedivým a doc. A. Kecskésom, ktorá sa ochotné podujala 
napriek zložitosti situácie a krátkosti času zorganizovat* zjazd v příjemných priestoroch 
Vysokej školy pedagogickej. Ako vždy, aj tentoraz sa jej to — vrátane spoločenského 
večera — podařilo na výbornú. 

RNDr. Eleonoru Adlerová, CSc. 
podpresedkyňa JSMF 
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