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Časopis pro pěstování matematiky, roČ. 106 (1981),, Praha 

ZPRÁVY 

JUR HRONEC - STÉ VÝROČIE NARODENIA 

MARKO ŠVEC, Bratislava 

V tomto roku připomínáme si sté výročie narodenia významného slovenského 
matematika, pedagoga a veřejného činitela, akademika SAV Jura Hronca. 

Jur Hronec narodil sa 17. mája 1881 v malej gemerskej dedinke Gočovo. Jeho otec 
bol malorolníkom, matka domácou. Mal dvoch starších bratov, Ondreja a Jána. 
Malý majetok nestačil vyživiť 5-člennú rodinu, preto otec musel privyrábaťfurmankou 
a synovia museli tvrdo pracovať už od malička. Situácia v rodině sa ešte zhoršila 
smrťou otcovou. Ťažké finančně poměry poznačili celý život Jura Hronca. Vďaka 
svojmu nadaniu, i napriek zlej přípravě na dedinskej jednotriednej škole, dostává sa 
malý Jur na štúdia na Evanjelické gymnázium v Rožňave. Tam kondíciami z matema
tiky a latinčiny, v ktorých predmetoch vynikal, zarába si na svoje štúdia. Do velmi 
ťažkej situácie dostává sa koncom gymnaziálnych štúdií, keď mu zomiera matka. 
Odkázaný skoro úplné sám na seba rieši ťažký problém ísť či neísť na univerzitně 
štúdia. Nakoniec s malou finančnou pomocou od bratov a s vypožičanými peniazmi 
odchádza na univerzitu v Kluži študovať matematiku a fyziku. Po úspěšné zložených 
prvých skúškach jeho finančná situácia sa trochu zlepšila tým, že za dobrý prospěch 
dostával zdarma stravu. 

V Kluži mu je profesorem L. Schlesinger, ktorý usměrnil jeho záujem na diferen
ciálně rovnice, ktorým sa potom věnoval celý život. V r. 1906 ukončuje univerzitně 
štúdia a odchádza za profesora matematiky a fyziky na lyceum do Kežmarku. Tám 
pósobil až do r. 1922. 

Jednou zo zásad Jura Hronca bola, že středoškolský profesor musí si stále doplňo
vat' vědomosti. Starostlivo šetří peniaze, aby mohol pokračovať v štúdiach na zahra-
ničných univerzitách. Tak v r. 1908/1909 odchádza na štúdia do Góttingenu a neskór 
cez prázdniny študuje na univerzitě v Berlině (1910), v Giessene (1911,1912), v Paříži 
(1914). V Giessene robil u profesora L. Schlesingera, ktorý prešiel z Kluže do Giessenu, 
doktorát. V r. 1913 dostává pozvanie prednášať v Springfielde v USA, zostáva však 
radšej doma. Prvá světová vojna přerušila jeho vědecké plány. Preto sa v tom čase 
věnuje vo zvýšenej miere pedagogickým otázkám. Po vojně, r. 1922 dostává jednoroč-
nú študijnú dovolenku spolu so štipendiom. Odchádza na štúdia do Prahy, Góttin
genu a Giessenu. V r. 1923 sa habilitoval na Karlovej univerzitě v Prahe a začíná 
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prednášať. Súčasne učí na Jiráskovom gymnáziu v Prahe. V r. 1924 dostává miesto 
mimoriadneho profesora na technike v Brně a r. 1928 sa stává tam riadnym profeso-
rom. V Brně zostáva až do r. 1938, kedy je pověřený organizováním Vysokej školy 
technickej v Košiciach. V dósledku politických událostí predchádza táto vysoká 
škola z Košic najprv do Prešova, potom Martina a nakoniec zakotvuje ako Slovenská 
vysoká škola technická v Bratislavě. Profesor Hronec stává sa jej prvým i druhým 
rektorom a v r. 1946 sapo třetí raz stává jej rektorom. Na Slovenskej vysokej škole tech
nickej v Bratislavě zostáva profesor Hronec až do r. 1950, kedy odchádza na Prírodove-
vedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě definitivně, keď predtým 
pósobil tam ako bezplatný profesor. Zomiera 1. decembra 1959 po krátkej chorobě. 
Pochovaný je v rodnej dedinke v Gočove. 

Život a práca Jura Hronca sú úzko spáté s vědeckým a kulturným životom 
na Slovensku v prvej polovině 20. storočia. Jeho vědecké práce z matematiky (počtom 
24) týkajú sa skoro všetky diferenciálnych rovnic a systémov diferenciálnych rovnic. 
Riešia sa v nich otázky súvisiace s Fuchosovou teóriou lineárnych diferenciálnych 
rovnic. Jeho snahou bolo prenesenie tejto teorie na systémy lineárnych diferenciál
nych rovnic, čo sa mu vo značnej miere i podařilo. Niekolko práč zaoberá sa kvali-
tatívnym rozborom riešení v okolí singulárneho bodu a niektoré zasa transformácia-
mi parciálnych diferenciálnych rovnic lineárnych 2. rádu na kanonické tvary. Nemalú 
zásluhu má profesor Hronec na tvorbě slovenskej matematickej literatury. Od něho 
pochádzajú prvé slovenské učebnice z vyššej matematiky. Vydal 11 knih. Tieto knihy 
zohrali dóležitú rolu v rokoch druhej světověj vojny a tesne po nej, kedy velmi 
chýbala matematická literatura ako domáca tak i zahraničná. Jeho knihy boli napí-
sané v prístupnej a prehladnej formě a sú zamerané tak, aby ich použitie pre poslu-
cháčov techniky bolo čo najlahšie. Tomu cielu odpovedá aj spósob a stupeň přesnosti 
výkladu. Výnimku tvoria dve knihy Diferenciálně rovnice I a II věnované obyčajným 
a parciálnym diferenciálnym rovniciam a zamerané hlavně pre poslucháčov matema
tiky. Tvoria akési kompendium o diferenciálnych rovniciach. Okrem knih matematic
kých napísal dve knihy věnované otázkám pedagogiky a to Vyučovanie a vyučovacia 
osobnosť (1923) a Učitelova osobnosť (1926). Otázkám pedagogickým věnoval 
profesor Hronec velkú pozornosť počas celého svojho pósobenia na škole. Pósobil 
18 rokov na gymnáziu ako profesor a 36 rokov ako vysokoškolský profesor. Jeho 
pedagogické názory boli na vtedajšiu dobu velmi pokrokové. Žiada napr. sústavné 
vzdelávanie sa gymnaziálnych profesorov, velkú pozornosť věnuje osobnosti učite-
lovej, zavádza do pedagogiky ako prvý matematické metody. Okrem vyššie uvádza-
ných dvoch knih, z ktorých prvá bola odměněná Statnou cenou, napísal celý rad 
článkov uveřejněných v rázných časopisoch. 

S otázkami pedagogicko-didaktickými úzko súvisela jeho pozornosť a zainteresova-
telnosť pri prevádzaní školských reforiem. To sledoval celý život a často svojimi reča-
mi a článkami zasahoval do procesu tvorenia a prevádzania školských reforiem. 
Velkú zásluhu si získal na poli dobudovania vysokého školstva na Slovensku. Spolu 
s profesorom M. Ursínyim a neskór sám stál na čele boja za zriadenie vysokej školy 
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technickej na Slovensku a Prírodovedeckej fakulty na Komenského univerzitě v Bra
tislavě. Stál tiež pri vzniku Vysokej školy obchodnej a stává sa jej prvým dekanom. 
Bol podpredsedom komisie pre zriadenie Vysokej školy pódohospodárskej a lesníc-
kej v Košiciach, podielal sa na zriadení Pedagogickej fakulty v Bratislavě. Jeho 
práca a angažovanost' v otázkách pedagogiky a zriaďovania vysokého školstva bola 
oceněná v r. 1949 udělením čestného doktorátu pedagogických vied. 

Veřejná činnosť profesora Hronca rozprestierala sa i na mimoškolské kulturné 
inštitúcie. V r. 1945 bol zvolený za předsedu Matice slovenskej, za podpredsedu 
Umeleckej a vedeckej rady. V r. 1946 stal sa predsedom Slovenského muzea. V r. 
1953 bol menovaný akademikom Slovenskej akademie vied. V r. 1946 bol predsedom 
Slovenského výboru Jednoty československých matematikov a fyzikov. 

Za svoju prácu dostal profesor Hronec celý rad poct. Tak v r. 1926 sa stal členom 
korešpondentom Královskej českej spoločnosti nauk, v r. 1928 sa stal riadnym čle
nom Učenej spoločnosti Šafarikovej, v r. 1936 riadnym členom Moravskosliezkej 
prírodovedeckej spoločnoti. V r. 1955 dostal Rád práce, v r. 1956 dostává hodnosť 
doktora fyzikálno-matematických vied. Z posmrtných poct uvediem Medailu J. A. 
Komenského in memoriam udělenu prezidentom Československej republiky v r. 
1962. Středná všeobecnovzdelávacia škola na Novohradskej ulici v Bratislavě nesie 
jeho měno. Taktiež internát SVŠT na Bernolákovej ulici nesie měno Študentský 
domov Jura Hronca. Bola vydaná poštová známka s jeho obrazom pri příležitosti 
90-ich narodenín. 

Slovenská aj česká verejnosf, mnohí jeho pritelia, žiaci a kolegovia spomínajú 
s úctou na tohto prvého, významného slovenského matematika, vynikajúceho 
pedagoga, autora prvých slovenských matematických učebnic z vyššej matematiky, 
na neúnavného borců za kompletizáciu slovenského vysokého školstva. 

NÁRODNÁ CENA SSR ZA ROK 1980 AKADEMIKOVI STEFANOVI SCHWARZOVI 

Dňa 25. augusta 1980 dostal akademik Štefan Schwarz Národnú cenu Slovenskej sociálistickej 
republiky za súbor práč z teorie pologrúp. 

Akademik Štefan Schwarz bol svojimi prácami pri zrode teorie pologrúp a velmi podstatným 
spdsobom přispěl k rozvojů tejto teorie, ako to možno vidieť zo širokého medzinárodného 
ohlasu jeho výsledkov matematickej literatuře. Za významné výsledky z teorie pologrúp, ktoré sa 
nachádzajú v jeho prácach z teorie pologrúp do roku 1955, dostal v máji 1955 Štátnu cenu 
Klementa Gottwalda. Národnú cenu SSR dostal teraz za súbor dsmich práč z teorie pologrúp? 
ktoré publikoval od roku 1976 a ktoré sú uvedené za týmto článkom. 

Práce [1], [4] a [5] sa týkajú otázok Struktury pologrúp vo všeobecnosti. Ostatné práce sú 
věnované problémom špeciálnych pologrúp — pologrúp binárnych relácií, resp. matic. V práci 
[1] ukázal, že v štrukturálnych otázkách triedy C-pologrúp majú velký význam ideály a isté 
speciálně idempotenty. Tu sa skúma otázka existencie a struktury maximálnych ideálov C-polo
grúp. Pre C-jpologrupy niektorých skupin sa tu nachádza úplný popis ich struktury. V prácach 
[4] a [5] sa vyšetrujú vzťahy medzi pravými, Tavými a obojstrannými ideálmi a medzi ich prienikmi 
v lubovomej pologrupe. 

V prácach [2], [3], [6] a [7] aplikoval svoje výsledky o pologrupách na pologrupy binárnych 
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