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a) Extrémně problémy v analytických funkciách 
b) Kvázikonformné zobrazenie 
c) Funkcie viacerých komplexných premenných 

N a uvedené témy uskutočnili sa tiež tri semináře. Jednanie prebiehalo obvyklou formou re-
ferátov a oznámení trvajúcich 10 až 60 minut. 

Nebolo by tu na mieste vypočítat'jednotlivé významné referáty a oznámenia, ktorých bola celá 
rada, keďže výňatky z nich sa nachádzajú v Zborníku a programe vydanom z příležitosti uskuteč-
nenia sa konferencie. Všetky referáty a oznámenia budu uveřejněné v Matematickom časopise 
PoTskej akademie vied. 

Azda najváčsiu pozornosť vyvolal referát prof. dr. Š. BERGMANA zo Stanford Univerzity, 
California USA, na tému: Vnútorne rozlišené rady a ich aplikácie pri pseudokonformných trans-
formáciach v teorii dvoch komplexných premenných. Zaujímavejsím a vtipnějším spósobom bol 
nesený problém konformného zobrazenia trojnásobnej súvislej oblasti, a to použitím Bergma-
nových jádrových funkcií. (S častou tohoto referátu sa mali možnosť zoznámiť i účastníci jeho 
přednášky v Bratislavě dna 13. IX. 1966 poriadanej pod záštitou J Č M F v Bratislavě.) 

Další teoreticky velmi významný referát prednicsol prof. dr. F. W. GEHRING Z Michiganskéj 
univerzity Ann Arbor Michigan, USA, na téma: Viaceré definicie pre triedu rovinného quasikon-
formného zobrazenia. 

Z polských matematikov najvýznamnejšie referáty predniesli prof. dr. F. Leja na tému: O ze
všeobecnění určitých viet, prof. dr. Z. Charzynski na tému: Transformácie izolovaných singulár-
nych bodov a dr. Janikowski na tému: Zjednotenie tried algebraických funkcii tretieho stupňa 
metodou diferenciálnych rovnic. N a konferencii ďalej odznel rad referát o v a oznámení mnohých 
mladších nadějných polských matematikov. Je pozoruhodné, že tito sú starostiivo vedení skuse -
nejšími staršími matematikmi, z kíorých mnohi zaujímajú popredné miesto v matematike. 

Závěrom možno konstatovat', že by belo určité vhodné, keby každorečne bolo vysielané nie-
kofko mladých talentovaných matematikov z ČSSR do Lodžskej alebo Krakowskej školy ana
lytických funkcií. 

Nádherná krajina, krásné počasie, ako i prostredie a znamenité pohostinstvo polských priate-
íov bolo cenným doplnkom konferencie, ktorá bola pre všetkých účastnikov zážitkem po každej 
stránke a ostane nám diho v památi . 

F. Heger, J. Michálek 

K ŠESTDESIATINAM A K A D E M I K A D . ILKOVICA 

Dna 18. L 1967 sa dožil 60 rokov akademik SAV a člen korespondent ČSAV Dionýz ILKOVIČ, 
doktor fyzikálno-matematických vied, profesor a vedúci Katedry fyziky na Elektrotechnickcj 
fakuíte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislavě. Narodil sa v Štiavniku pri Prešove, 
v Prešove končil svoje gymnaziálně štúdiá. Univerzitně studium v odbore chemie, fyziky a mate
matiky absolvoval v r. 1930 na Prírodovedeckej fakultě Karlovcj univerzity v Prahe. Najprv 
posobil ako asistent fyzikálnej chemie u prof. J. Heyrovského na Karlovej univerzitě, neskor 
vyučoval až do r. 1940 na viacerých středných školách v Prahe. N a Prírodovedeckej fakultě 
Karlovcj university sa aj habilitoval a v r. 1940 prichádza do Bratislavy na Slovensku vysokú 
Školu technickú ako profesor fyziky, kde posobí dodnes. V Bratislavě prednášal celý rad rokov 
fyziku aj na Prírodovedeckej fakultě UICo, na budovaní ktorej sa významné podiefal. 

Doterajšie vedecko-pedagogické pósobenie akademika D. Ilkoviča možno rozdeiiť nielen 
geograficky, ale aj obsahové na dve obdobia: na obdobie pósobenia v Prahe a na obdobie p6so-
benia v Bratislavě. Pražské obdobie D. Ilkoviča sa vyznačuje jeho velmi aktívnou a plodnou 
vědeckou činnosťou v odbore polarografie. Pracuje vo vedeckej Škole prof. J. Heyrovského, 
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zakladatefa polarografie, terajsieho akademika ČSAV a nositela Nobelovej ceny za rok 1959. 
Neobyčajná experimentálna zručnost' D. Ukoviča a jeho vynikajúce schopnosti exaktně formulo
vat' problémy a myšlienky umožnili D. Ukovičovi samostatné vyriesiť alebo podielať sa na vyne
sení viacerých základných vědeckých problémov súčasnej polarografie. Tak napr.: navrhol 
a overil zapojenie, umožňujúce značné zvýšenie analytickej citlivosti polarografickej metody; 
podrobné preštudoval a matematicky vyjádřil závislost* polarografického difúzneho prúdu od 
koncentrácie depolarizátora ako aj od parametrov charakterizujúcich ortufovú kvapkovú elek
trodu; odvodil analytické vyjadrenie priebehu polarografickej vlny a zaviedol pojem tzv. pol-
vlnového potenciálu ako kvalitatívnu charakteristiku depolarizátora, přítomného v elektrolyzc-
vanom roztoku; podal teoretický výklad polarograíických maxim, založený na vplyve nehomo-
genného elektrického póla v okolí ortuťovej kvapkovej elektrody. Počas svojho pražského póso-
benia publikoval D. llkovič sám alebo so spolupracovníkmi 11 vědeckých pojednaní a jednu 
knižnú monografickú publikáciu o polarografii. Výsledky jeho vědeckéj práce v odbore polaro
grafie našli doma i vo světe mimoriadny ohlas. Významným spósobom přispěli k rozvojů polaro
grafie a významné ovplyvnili jej vývoj. D. llkovič je prvým slovenským vědeckým pracovníkem 
v odbore fyzikálnej chemie, dosah vědeckých práč ktorého bolo možno už za I. ČSR hodnotit' vo 
svetovom meradle. 

Príchodom do Bratislavy v r. 1940 D. llkovič prakticky přerušil svoju vedeckú Činnost* v odbore 
polarografie. Bol postavený před celkom inc úlohy. Mal zabezpečit' výuku fyziky na Slovenskej 
vysokéj škole technickej, ako aj na Přírodovědeckéj fakultě LJKo. Začínal takmer z ničoho, a to 
ako pri budovaní laboratoři i tak aj při formování kolektivu učitelov fyziky na Ústave technickej 
fyziky SVŠT, ktorého sa stal prednostom. Jeho prvými spolupracovníkmi bolí jeho najlepsí po
sluchači Prírodovedeckej fakulty, kterých prof. llkovič přijal najprv za demonštrátorov a vědecké 
pomocné sily, rieskór za asisíentov. Situácia vyžadovala, aby sa prof. llkovič v tomto období plné 
koncentroval predovšetkým na úlohy výuky fyziky ako na SVŠT tak najma na Prírodovedeckej 
fakultě U K o . Věnoval týmto úlohám vsetok svoj volný čas a preukázaí v tomto období mimo-
riadnu pracovnu obětavost'. Prednášal celý rad špeciálnych prednášok, písal a vydával skripta, 
organizoval fyzikálno-chemické rozhovory, kde sa diskutovalo o róznych vědeckých problémech, 
a. pod. Jeho přednášky si posluchači velmi vážili a vážia, lebo mali a majú vysokú odbornú úroveň, 
vyznačujú sa originálnym přístupem k problematike a učia vědecky myslieť. Pre posíucháčov 
představoval prof. llkovič vždy vysokú vedeckú i Judsku autoritu. Bohaté skúsenosti vo výuke 
fyziky na bratislavských vysokých školách umožnili prof. Ukovičovi napísať a vydať v r. 1957 
prvú slovenskú vysokoškolskú učebnicu fyziky, ktorá sa v celoštátnom meradle střetla s velmi 
priaznivým ohlasem a vyšla už v 3 vydániach. 

Vědecká činnost' prof. Ukoviča je v období jeho bratislavského pósobenia orientovaná pře
vážné na riešenie niektorých problémov malematickej fyziky. Tak napr. podal jednoduché kine
matické zdóvodnenie Maxwellovho posuvného prúdu; přispěl k formulácii základných zákonov 
elektrodynamiky v Minkowského štvorrozmernom časopriestore. Ako priekopník dóslednčho 
používania vektorového pečtu vo fyzikálnem myšlení a vyjadřovaní sa napísal a vydal knižnú 
publikáciu „Vektorový počet", která vyšla vo 2 vydaniach a má vo vědeckých kruhech velmi 
dobrý zvuk. Publikační) Činnost' prof. Ukoviča počas jeho bratislavského pósobenia tvoří 7 vě
deckých a odborných pojednaní, dve rozsiahle knižné publikácie, celý rad skript, překlad jednej 
sovietskej učebnice a iné. 

Ncobyčajne rozsiahla, záslužná a plodná je organizátorská činnost* akademika D. Ukoviča pri 
budovaní Slovenskej vysokej Školy technickej, Prírodovedeckej fakulty U K o , na kíerej niekolko 
rokov vykonával aj funkciu děkana, pri budovaní Slovenskej akademie vied, kterej bol prvým 
hlavným vědeckým tajomníkom. Akademik llkovič položil základy pre rozvej fyzikálnych vied 
na Slovensku, vychoval alebo významné přispěl k výchove celého radu fyzikov, ktorí dnes úspěšné 
vědecky pracujú na fyzikálnych pracoviskách slovenských vysokých škol i Slovenskej akademie 
vied. 
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Zaslúžil sa významné aj o rozvoj činnosti Jednoty čs. matematikov a fyzikov na Slovensku, 
ktorá si ho pri příležitosti 100-ročného jubilea J Č M F zvolila za čestného člena. 

Šesťdesiatka akademika D. Ilkoviča je pre nás, jeho žiakov, ale aj pre celu nasu veřejnost' 
vhodnou príležitosťou, aby sme mu vyslovili úprimnú vďaku a uznanie za jeho priekopnícku, 
významnú a záslužnú činnosť, ktorú pre rozvoj fyziky na Slovensku vykonal. Súčasne si želáme, 
aby si na ďalsie roky podržal ten mladistvý elán, sviežosť a záujem o prácu, ktoré vlastnosti ho 
vždy tak výrazné charakterizovali. 

Vladimír Hajko 

ŠESŤDESIATINY P R O F . DR. JÁNA VANOVIČA 

Dňa 17. I. 1967 sa dožívá šesťdesiatych rokov význačný slovenský pedagog, vědecký pracovník 
a popularizátor védy prof. dr. JÁN VANOVIČ, profesor Prírodovedeckej fakulty v Bratislavě, 
dobré známy svojimi článkami aj čitatefom nášho časopisu. 

Zpočiatku pósobil na gymnáziach ako stredoškolský profesor, neskór od r. 1941 ako docent 
na Slovenskej vysokej škole technickej, na Filozofickej fakultě a na Vysokej škole obchodnej 
v Bratislavě. R. 1947 bol menovaný profesorom fyziky na Pedagogickej fakultě Univerzity 
v Bratislavě, kde pracoval 7 rokov, tj. do prechodu na Vysokú školu pedagogickú. Tam pracoval 
do r. 1959, keď prešiel znovu ako profesor na Komenského univerzitu v Bratislavě, kde pracuje 
dodnes. 

Prof. Vanovič je pokrokový člověk, ktorý sa vždy ochotné zúčastňuje veřejného života na tom 
mieste, kde ho spoločnosť najviac potrebuje. Právě preto sa zúčasnil aj Slovenského národného 
povstania, za čo bol od decembra 1944 do marca 1945 vážněný gestapom. Po oslobodení, keď 
Slovensko potřebovalo skúsených organizátorov v odbore školstva, pracoval obetavo na Pove-
reníctve školstva a kultury, pričom stále prednášal ako docent na bratislavských vysokých ško
lách. Neskór štyri roky vykonával úspěšné funkciu děkana Fakulty prírodných vied Vysokej 
školy pedagogickej. Aj v súčasnej době sa ochotné zúčasňuje organizačného života J Č M F , 
organizuje prácu pedagógov, pracujúcich v odbore modernizácie výuky fyziky, pracuje v redakč-
ných radách fyzikálnych a pedagogických časopisov, popularizuje svoj vědný odbor tým, že 
publikuje v dennej tlačí a časopisoch, prednáša v rozhlase a televízii, a tď Táto činnosť prof. 
Vanoviča je velmi bohatá, záslužná a má dobré výsledky. Stačí prelisťovať ročníky časopisov 
Fyzika v škole, Rozhledy, Svět védy, Naša veda, všade sa střetneme s článkami prof. Vanoviča, 
ktorý má dar přístupné a zrozumiteíne hovoriť aj o nejnáročnějších problémoch nielen k odbor
níkovi, ale aj k laikovi. 

Z tej časti vedecko-výskumnej práce prof. Vanoviča, ktorá bola publikovaná, sú známe jeho 
publikácie k problematike částice a vlny a k problematike magnetickej susceptibility ako iden-
tifikačnej konstanty. Prof. Vanovič věnoval tiež pozornost' teoreticko-poznávacím problémom 
fyziky a publikoval viac práč v Predvoji a osobitných publikáciach, ktoré vyšli vo Vydavatelstvc 
Obzor, ako na pr. ,,Priestor, čas a hmota v astronomii' ' , ,,Filozofické problémy priestoru a času*' 
a pod. 

Z knižných publikaci! prof. Vanoviča sú známe jeho učebnice, ďalej knižka „Astronautika" 
(Obzor 1964), ale hlavně knižná publikácia „Kilogram-kiloponď 1 o zavedení jednotkovej sú-
stavy Si. O obíube a užitočnosti posledně uvedenej publikácie svedčia nielen jej nové vydania 
u nás, ale to, že vyšla v cudzích rečiach. 

Pretože bol prof. Vanovič velakrát znovu stávaný do situácie, že mal zariaďovať nové katedry 
a v dósledku toho aj připravovat' přednášky z nových predmetov, obetavo připravoval a vydával 
skripta pre svojich poslucháčov. Počet titulov skript sa pohybuje okolo 15, pričom viaceré z nich 
vyšli aj v dalších vy dani ach. 

Záslužnú činnosť vyvíjal a vyvíja prof. Vanovič v otázkách modernizácie výuky fyziky. Přitom 
nielenže sa aktivně zúčastňuje příslušných rokovaní, ale prednáša k tejto problematiky u nás 
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