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Dmitrij Ivanovič MENDELEJEV  
Дмитрий Иванович Менделеев 

( * 8. 2. (27.1.) 1834 – † 2. 2. (20.1.) 1907)  
 

Ruský chemik, zoradil prvky podľa atómovej 

hmotnosti do systému, známeho dnes ako 

periodická tabuľka prvkov, kde ich vlastnosti 

vyplývali z ich atómových hmotností, respektíve atómových čísel. 

Publikoval (1869) svoju prvú tabuľku prvkov v časopise Ruskej 

chemickej spoločnosti. Riadil sa heslom: „Kto chce byť dobrým 

chemikom, musí byť predovšetkým dobrým fyzikom.“ Mendelejev 
publikoval 400 prác (vrátane prác z fyziky a metrológie), napríklad 

práce o pôvode ropy a o jej priemyselnom 

spracovaní a roztokoch. Medzi jeho 

najvýznamnejšie diela patrí učebnica „Základy 

chémie“. Napísal aj dielo „Prirodzená sústava 

prvkov a ich použitia pre udanie vlastností 

prvkov dosiaľ neobjavených“. Vedel, že 

"...periodickému zákonu v budúcnosti nehrozí zánik, ale len dobudovanie  

a vývin". Po Mendelejevovi je pomenovaný kráter na Mesiaci, minerál 

mendelevit a 101. prvok mendelevium. 
  

Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov. 
 

 

 

http://www.ptable.com/ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/8._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1834
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1907
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A1_hmotnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A1_hmotnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesiac_%28Zeme%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mendelevi&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mendelevium
http://www.ptable.com/


3 

 

Carl R. ROGERS  
(8.1.1902 – 4.2.1987)  

Americký psychológ, psychoterapeut a spisovateľ 

literatúry faktu, predstaviteľ humanistickej 

psychológie, zakladateľ takzvanej nedirektívnej 

psychoterapie. Spoznal, že keď sú ľudia 

akceptovaní a cenení, majú sklon zaujať 

starostlivejší postoj aj voči sebe. Vedel, že keď ľudí empaticky 

počúva niekto iný, umožňuje im to presnejšie počúvať tok ich 

vnútorného prežívania. Naznačil, že je potrebné nepodmienečne 

rozdávať deťom lásku, učiť ich lásku prijímať a dávať. Uznal, že 

prechod na učenie sa sebahodnoteniu a hodnoteniu iných, 

spolužiakov, sveta okolo seba, povyšuje osobnosť na autentickú 

bytosť, vytvára podmienky na sebadôveru a autenticitu žiaka. 

Odhalil tri podmienky atmosféry podporujúcej osobnostný rast: 

autentickosť, akceptáciu, empatické porozumenie. Napísal knižky 

Ako byť sám sebou, Spôsob bytia, O osobnej moci, Sloboda učiť sa a ďalšie.  
 

Z myšlienok 
 

 Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek 

objaví v sebe kapacitu využiť tento vzťah a dôjde k zmene 

osobného postoja. 
 

 Byť dôveryhodný neznamená, aby som bol rigidne stále 

rovnaký, ale spoľahlivo ozajstný. 
 

 ... dobrý život je proces, nie stav bytia. Je to smer, nie cieľ 

cesty. Smer, ktorý tvorí dobrý život, je ten, ktorý si zvolí celý 

organizmus, keď má psychologickú slobodu ísť ktorýmkoľvek 

smerom... 
 

 ...  je na ľudských bytostiach nesmierne vzrušujúce to,  

že keď je jednotlivec vnútorne slobodný, zvolí si ako dobrý 

život práve tento proces stávania sa samým sebou. 
 

 ... je omylom domnievať sa, že čomu učiteľ vyučuje,  

tomu sa žiak učí a čo učiteľ vysvetľuje, to žiak chápe... 
       (dmj)  
 

 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Poskytnutie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Druh
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vz%C5%A5ah
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dva
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kapacita
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vyu%C5%BE%C3%ADvanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Postoj
https://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%B4vera
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rigidnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rovnakos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Spo%C4%BEahlivos%C5%A5
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Charles DICKENS 
(7.2.1812 − 9.6.1870)  

 
Jeho život bol plný literárnych triumfov, napísal asi 

dvadsať kvalitných literárnych diel. Bol skvelým 

rozprávačom, tvorcom pozoruhodných charakterov, 

vynikajúcim majstrom dejovej zápletky a skvelým 

analytikom doby, v ktorej žil. Najznámejšie diela: Malá Doritka, David 

Copperfield, Pamäti klubu Pickwickovcov, Vianočná koleda a Oliver 

Twist. Dickensova tvorba sa vyznačuje humorom, vrúcnosťou, súcitom  

a častým pátosom, ktoré sprevádzajú jeho 

rozprávanie o živote viktoriánskeho Anglicka vrátane všadeprítomného 

utrpenia a nespravodlivosti, zvyčajne stojacich v centre autorovej kritickej 

pozornosti. Anglický kriticko-realistický spisovateľ, publicista a novinár 

svoju kritiku verejných inštitúcií a sociálnych pomerov zmierňoval 

láskyplným humorom. Mal sklon spracúvať senzačné i kriminálne motívy. 

Bol majstrom v rozvíjaní deja a opisu citových stavov. Na jeho pomníku je 

uvedené: Mal súcit s chudobnými, trpiacimi a utláčanými, jeho úmrtím prišiel svet o jedného z najväčších 
spisovateľov Anglicka. 
 

Z myšlienok 
Nie je dôležité to, čo môžeme urobiť, ale to, čo musíme urobiť.  

Lichotením sa spravidla vyjadruje podceňovanie.  

Koľko škaredosti musí človek prepáčiť človeku pre jeho krásu! 

Lepšie je nešťastne milovať ako lásku nikdy nepoznať. 

Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš. 

Kto z hrdosti neprizná vlastné chyby, nemá hrdosť. 

Všetko, čo má byť vykonané, má byť vykonané dobre. 

Každý neúspech človeka niečomu poučí, ak sa chce nechať poučiť. 

Viac túžime po tom, aby nás ľudia považovali za duchaplných než za dobrých. 
 

 Co většího může potkat dvě lidské duše, než cítit, že jsou spojeny na celý život – posilovat se 
navzájem ve vší dřině, spoléhat jedna na druhou ve všem soužení, napomáhat si v bolestech  
a být spolu v mlčenlivých, nepopsatelných vzpomínkách posledního loučení. 

 Když je někdo sám sobě nepřítelem, tak je to jen proto, že chce bejt až přesmoc dobrým 
přítelem sám sobě - ne proto, že by se staral o každýho jinýho, jenom ne o sebe. 

 Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné 
vůle. 

 Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země,  
který pokrývá naše tvrdá srdce.  

 Když utlačujeme a utiskujeme své bližní, kéž bychom se aspoň jednou v myšlenkách 
rozpomněli na nezvratnou jistotu, že každá vina vystoupí zvolna až k nebesům jako temný  
a těžký mrak, aby vylila na naši hlavu svou pomstu! (Oliver Twist) 

 

Nepýtaj sa na nič a nebudeš počuť žiadnu lož.  
Slzami sa nepredĺžia ani hodiny, ani ľudský život... Užívajte si život. Mŕtvi budete dlho. 
Milujúce srdce obsahuje najväčšiu  múdrosť. 
Najdôležitejšie ľudské snaženie je snaha o morálku v našich skutkoch. Naša 
vnútorná rovnováha i dokonca aj naša existencia závisí práve na tom. Iba 
morálnosť našich skutkov môže dať krásu a dôstojnosť životu. 

Nikto nie je zbytočný na svete,  
keď uľahčuje bremeno niekomu inému.                                        

http://sk.wikiquote.org/wiki/Lichotenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyjadrenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Podce%C5%88ovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0karedos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odpustenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Robota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
http://cs.wikiquote.org/wiki/B%C5%AFh
http://cs.wikiquote.org/wiki/Zem%C4%9B
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zbyto%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%BEah%C4%8Denie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bremeno
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Jan SKÁCEL 
(7.2.1922–7.11.1989) 

 
Moravský básnik píšuci nielen pre dospelých (Kolik příležitostí má 

růže, Co zbylo z anděla, Smuténka, Metličky, Chyba broskví, 

Odlévání do ztraceného vosku, Kdo pije potmě víno,) ale aj pre deti 

(zbierky Uspávanky, Kam odešly laně, Proč ten ptáček z větve 

nespadne). Jeho verše aj zhudobnili (Modlitba za vodu, Krátký popis 

léta). Gymnázium odchodil v Breclavi a Brne (1941). Cez vojnu bol 

totálne nasadený v Rakúsku. Potom študoval filozofiu v Brne  

(1945–48). Bol redaktorom v brnenskej Rovnosti. Riadil literárny 

mesačník Host do domu. Po roku 1969  

(až do 1981) nesmel u nás publikovať. 

 Jeho poézia je jednoduchá, úsporná, 

inšpirovaná moravským folklórom. Bol označený aj za básnika ticha 

a pokory, s dotykmi tajomnej morálky. Používal aj originálne metafory 

a vynikol  nezvyčajným zachytením okamžitej atmosféry. V Taliansku 

dostal Petrarcovu cenu (1989). 

 

Z myšlienok 
 

 Za žádnou pravdu na světe, ale jestli chceš, za malý pětník ticha. 
 

 Je včera – bude dnes – a bylo zítra. 

Snes tyto tři údery a žádný víc. 

 

 Vĕčnĕ jsou naši mrtví s námi a nikdy vlastnĕ nejsme sami... 
 
KDO SE VEJDE NA HOUSLE 
 

Neboj se ničeho se neboj  

a třeba bylo nejvíc zla  

vždycky se najde někde člověk  

který se vejde na housle 
 

A na světě jsou krásní dnové  

a bývají i dnové zlí  

nakonec všichni vejdeme se  

do hrobu jako do houslí 
 

Housličky housle o dvou strunách  

takové jak je z dětství známe  

s kobylkou luční s petrklíčem  

malinko málo polámané 
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John von NEUMANN – teoretický i praktický matematik 
 

Princíp samočinného počítača 
Moderný samočinný počítač je programovateľný automat na spracúvanie údajov. Skladá sa z piatich 

základných častí: z riadiacej jednotky, ktorá analyzuje príkazy programu a riadi podľa nich výpočet;  

z operačnej jednotky, v ktorej sa vykonávajú všetky operácie požadované programom; z vnútornej 

pamäti, v ktorej sú údaje i program uložené počas výpočtu, aby boli k dispozícii na spracovanie;  

zo vstupného a výstupného zariadenia, ktoré slúži na komunikáciu s človekom. Počítače vo svojom 

vnútri rozlišujú iba dva stavy, 0 alebo 1, pracujú v dvojkovej sústave. Princípy výstavby moderných 

počítačov navrhol americký matematik a fyzik John von Neumann (1903–1957). 
 

Životný a pracovný osud 
Pochádzal zo zámožnej bankárskej rodiny. Narodil sa 28. decembra 1903 v Budapešti.  

Od detských rokov mal záľubu v mechanických i automatických hračkách. Už v mladosti 

udivoval mimoriadnou pamäťou a nadaním na jazyky, neskôr robil veľmi rýchlo zložité 

numerické výpočty iba v hlave, bez ceruzky a papiera. Študoval matematiku a chémiu  

na univerzite v Berlíne (192123) a Polytechnickej škole v Zürichu (192325). Vysokoškolské 

štúdiá dokončil doktorátom z matematiky v Budapešti. Stal sa súkromným docentom  

na univerzite v Berlíne (1927) a súčasne začal prednášať aj na univerzite v Hamburgu. V roku 1930 

emigroval do USA. Začal pôsobiť v Princetone, najprv na univerzite a od roku 1933 v Ústave perspektívnych 

výskumov, kde sa stal vedúcim oddelenia matematiky. 

   John von Neumann mal široké vedecké záujmy. Stal sa zakladateľom modernej funkcionálnej analýzy, 

teórie hier a kybernetiky. Rozpracoval axiomatickú teóriu množín, riešil problémy matematickej logiky  

i numerickej analýzy. Cez vojnu sa zúčastnil prác na výskumoch v Los Alamos, rozvinul zaujímavé 

výskumy v hydrodynamike a kvantovej fyzike. Vynikal v použití matematiky vo fyzike, biológii, 

psychológii, ekonomike a technike. 
 

Problém zmysluplnej hry 
Teória hier je spôsob, ako pri poznaní faktov a prostriedkov možno nájsť najlepšie 

možné riešenie problému s danými pravidlami. Je to matematické vyjadrenie 

stratégie hry. Je umením nevybrať si zo zlej situácie tú najhoršiu. Teória hier sa stala 

veľmi úspešnou vedeckou oblasťou (19281937) Johna Neumanna, ktorý neraz hovorieval, že teória hier 

umožňuje zmenšiť maximum strát na minimum. Knižka, ktorú vydal s Morgensternom, Teória hier  

a ekonomické správanie. Jej uplatnenie je mnohostranné  v obchode, doprave, vojenskej stratégii i politike. 
 

S programom v pamäti 
Účinné výpočtové metódy Neumann nielen ovládal a propagoval, ale aj jasne formuloval 

ideu samočinného počítača s programom uloženým v jeho pamäti. Jeho pričinením  

v Princetone zostrojili experimentálny prototyp sekvenčného počítača s prezývkou 

JOHNIAC. Od roku 1945 bol John von Neumann riaditeľom ústavu pre projektovanie 

číslicových počítačov Spojených štátov amerických. Tam rozvinul niektoré teoretické 

výsledky teórie automatov. Zamýšľal sa aj nad využitím paralelných počítačov. Pokúsil sa 

vystihnúť spoločné javy v práci počítača a ľudského mozgu. Z úvah o premýšľaní a usudzovaní napísal 

prácu Počítač a ľudský mozog. 
 

Funkcie aj ocenenia 
Vedec John von Neumann zastával významné funkcie vo vládnych orgánoch. Bol konzultantom rôznych 

vojenských a námorných inštitúcií, členom Komisie pre atómovú energiu USA, členom Národnej AV, stal sa 

aj prezidentom Americkej matematickej spoločnosti. Získal (1956) cenu A. Einsteina, dostal (1957) cenu  

E. Fermiho. Jeden z najvýznamnejších matematikov 20. storočia zomrel 8. februára 1957 vo Washingtone. 
 

Užitočnosť aj pre prax 
Veda sa nesnaží o vysvetlenie, s ťažkosťami sa pokúša interpretovať, prevažne zostavuje modely. Modelom 

sa rozumie matematická konštrukcia, ktorá spolu s určitou verbálnou interpretáciou popisuje pozorované 

javy. Matematiku chápal ako odraz riešenia reálnych problémov. Vysoko hodnotil význam matematických 

disciplín pre technologické aplikácie. Väčšia časť matematickej inšpirácie vychádza zo skúseností... Sotva 

možno uveriť v existenciu absolútne nezvratnej idey matematickej prísnosti, ktorá nemá vzťah k ľudskej 

skúsenosti. John von Neumann bol triezvym realistom ako vedec, aj ako človek.  
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Alexander Sergejevič PUŠKIN 
(6. 6. 1799 – 10. 2. 1837)  
 

Stal uznávanou autoritou ruskej kultúry. Jeho 

verš urobil prevrat v dejinách ruskej poézie, 

spojil prostonárodnosť s rafinovanou 

aristokratickosťou. Dostal duchovné 

myslenie a jazykové vyjadrenie do vzácnej 

rovnováhy. Vytvoril základy novodobého 

ruského básnického jazyka a modernej ruskej 

literatúry (Eugen Onegin, Boris Godunov, Piková dáma, Ruslan  

a Ľudmila, Slovo o pluku Igorovom, Cigáni, Kaukazský zajatec, 

Bachčisarajská fontána, Kapitánova dcéra).Celý vesmír sa stal jeho 

svetom. Vyslovil sa ku všetkému, čo vzrušuje aj človeka dneška. 

Povedal podstatné o tom veľkom i malom v ľuďoch, o človeku  

i o silách nad ním, o láske aj o nenávisti, o nádeji i zúfalstve. 

Vypovedal úprimne a zvonivo čisto. Uchvátil hlbokými citmi, vášňami, bohatstvom tém a obrazov, 

krásou formy, múdrosťou textu i opojnosťou zvukov. No najviac odzrkadlil ruskú prirodzenosť, 

dušu, reč i povahu. Prekročil priepasť medzi jazykom literatúry a jazykom ruskej života. Bol 

presvedčený o tom, že poslanie ruského človeka má charakter 

celoeurópsky, všeľudský. Fjodor M. Dostojevskij vystihol jeho prínos 

výstižne a jednoducho: Keby nebolo Puškina, nebolo by ani 

talentov, ktoré prišli po ňom. Do postupnosti ľudských nádejí na 

láskavú slobodu, poetickú tvorbu a všeľudskú univerzalitu bude zapísaná 

renesančná individualita, ktorú zosobnil A. S. Puškin. 

 

Z myšlienok 

 

 Kým sloboda v nás blčí, brat, a kým nám srdcia čestne bijú, darujme vlasti bez 

výhrad to najkrajšie, čím duše žijú! Ver, priateľ, vyjde raz tá z hviezd, planéta 

šťastia, plameň mladý, Rusko sa nedá spánkom zviesť a na ruinách samovlády 

napíše naše mená česť!  
 

 Vstaň, prorok, pozri, deň sa budí, taká je moja vôľa, čuj – choď svetom  

a sám srdcia ľudí ohnivým slovom zapaľuj. 
 

 Učiteľom, čo striehli mladosť našu, živým i mŕtvym, čo nás mali viesť,  
zabudnúc na zlé, povznášame čašu, za všetko dobré vzdávame im česť. 

 

 Treba mať na svojej strane väčšinu, preto neurážajme hlupákov. 
 

 Sledovať myšlienky veľkých ľudí, to je tá najzaujímavejšia veda. 
 

 Existujú city, ktoré nemožno vysloviť inak ako mlčaním.  
 

 Hlboká voda zriedka sa búri –  a v tichu žijú ľudia múdri. 
 

 Nikde nenájdete poéziu, ak ju nenosíte v sebe. 
 

 Sláva je jasná záplata na handrách.   
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Max ŠVABINSKÝ  
(* 17.9.1873 – † 10.2.1962)                       

 

Český maliar a rytec, uznávaný  

pre svoju neobyčajnú kresliarsku 

zručnosť a rozmanitosť grafických 

techník. Preslávil sa portrétmi, 

maľbami krajiny a prírody, 

ilustráciami, mozaikou i kresbou. 

Okrem olejomaľby a perokresby  

sa venoval litografii, akvarelu, drevorytu, 

vitrážam. Bol autorom poštových známok 

a československých bankoviek. Medzi jeho 

najznámejšie obrazy patria Splynutie duší,  

Guľatý portrét, Chudobný kraj, Kamélie.  

 

Z diela  

 

Pokladajú ma za starého ospevovateľa 

prírody. Niekedy je to vyslovované, 

hlavne mladými, s akýmsi dešpektom.  

Ja som však na to hrdý, a myslím si,  

že som ju neospevoval dosť, aj keď som 

sa o to snažil zo všetkých síl. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Maliar_%28umenie%29&action=edit&redlink=1
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Thomas Alva EDISON 

(11. 2. 1847 –  18. 10. 1931) 
 

Bol synom starožitníka holandského 

pôvodu a škótskej učiteľky. Do verejnej 

školy chodil iba tri mesiace. Vyskúšal 

mnohé remeslá i obchodovanie. Vedel byť 

nepríjemne pracovitý a vytrvalý. Prihlásil okolo 1300 patentov. S jeho 

menom a firmou sú spojené vynálezy – žiarovka, uhlíkový mikrofón, 

fonograf, poistka, vypínač, objímka, dynamo, elektromer, kinetograf, 

kinetoskop, zvukový film, syntetický fenol, žuvacia guma, využitie 

cementu, magnetické triediče, ale aj návrhy na elektrickú lokomotívu, 

zdokonalenie ponorky a torpéda. Ponúkol vynálezy: elektrický sčítač 

hlasov, zlepšený písací stroj, upravený šijací stroj, rozmnožovací kopírovací 

stroj, regulátor elektrických strojov, alkalický akumulátor. Uviedol do 

prevádzky prvú verejnú elektráreň a elektrický rozvod až do bytov. Edison, 

americký priekopník vynálezcovstva, bezhranične otvoril cestu všetkým 

impulzom technickej tvorivosti, organizoval objaviteľskú náhodu, 

industrializoval experimentáciu. 
 

Z myšlienok 
 

 Nebol som žiadnym vedcom. Bol som vynálezcom... 

Vynálezca musí byť predovšetkým básnikom, musí mať 

fantáziu... Vo vynálezcovstve je 90% driny a jedno 

percento nápadu ... Dobrý vynález je ten, ktorý je tak 

praktický, že každý je nútený si ho zakúpiť.  

 Túžil som vždy objavovať prírodné tajomstvá a chcel som 

ich využívať na rozmnoženie ľudského šťastia. 

 Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť zaľúbenie 
v tom, čo robíme. 

 Tak ako hrdzavie železo, keď ho nepoužívame, tak sa znehodnocuje aj duch,  

ak ho nechávame v nečinnosti. 

 Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou. Vždy za tým bola poctivá práca... 

 Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku. 

 Zásluha o vynález hovoriaceho stroja nepripadá mne, ale Bohu, ktorý stvoril ženu. 

Ja som vynašiel iba prvý hovoriaci stroj, ktorý je možné zastaviť. 

 Prichádzať na udivujúce objavy je ľahké. Veľmi ťažké je zdokonaliť ich do takej 

miery aby mohli nájsť praktické použitie. 

 Ak by sme urobili všetko, čo dokážeme, prekvapili by sme samých seba. 

 Jediná vec, pre ktorá strácam trpezlivosť sú hodiny – idú veľmi rýchlo... Spať štyri 

hodiny je povinnosť, päť hodín pohodlie, šesť hodín zaháľanie. 

 K cieľu treba ísť pokusmi a učiť sa na chybách... Múdry nie je ten, 

čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo je treba. 

 Najväčší rešpekt a najväčší obdiv mám pre všetkých inžinierov, 
zvlášť pre najväčšieho medzi nimi: pre Boha.  

     
  

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1hoda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poctivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tis%C3%ADc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sp%C3%B4sob
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDiarovka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1sluha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyn%C3%A1lez
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hovori%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stroj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stop
http://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdry
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thomas_Alva_Edison_Signature.svg


10 

 

Prvý slovenský matematik, ktorý sa uvedomelo venoval 

vedeckej výchove mladej generácie 
 

   V knižke O matematikoch vážne i úsmevne (vydala JSMF, 1996), ktorej autorom je M. Kolibiar 
(1922−1994), som si našiel dopísané: 1.veta Kolibiarova: Ľahko je byť múdrym, keď poznám 

výsledok. 2. Veta Kolibiarova: Naučte sa matematiku a všetko ostatné sa už naučíte ľahko. V tej 

publikácii mám vložený aj zažltnutý novinový výstrižok s nadpisom Zvláštne znamenie: 
ĽUDSKOSŤ. Tam si na vysokoškolského profesora Milana Kolibiara, pri sedemdesiatke, spomína 

jeho kolega Tibor Katriňák. Mám podčiarknuté: Prednášal zanietene, dobre a veľmi svojrázne... 

hľadal si cestu aj k srdcu žiakov stredných škôl... príslovečný kolibiarovský matematický 

a pedagogický inštinkt, mu pomohol vyhľadať talenty a tieto potom doviesť k úspešnej samostatnej 

vedeckej práci. 
 

   Profesor Kolibiar (* 14. 2. 1922, Detvianska Huta – † 9. 7. 1994, Bratislava) 

patrí k zakladateľskej generácii slovenskej matematiky. Významné zasiahol 

do rozvoja matematiky v oblasti vedeckovýskumnej, pedagogickej, vo 

výchove vedeckého dorastu a v organizačnej i riadiacej činnosti. Jeho vedecká 

práca sa vzťahovala väčšinou na algebru a topológiu. Zaslúžil sa o rozvoj 

teórie zväzov. Stručná charakteristika  najdôležitejších vedeckých prác prof. 

Kolibiara je v Math. Slovaca 32, 1982, No. 2. Založil (1955) prvý a úspešný 

študentský vedecký seminár z matematiky, kde pod jeho vedením napísali prvé práce napr. P. 

Brunovský, L. Bukovský, E. Gedeonová, J. Gruska, T. Katriňák, I. Korec, B. Riečan, B. Sivák, Š. 

Znám a ďalší. Prof. Kolibiar bol pre svoju otvorenosť, bezprostrednosť a odborné kvality netradične 

obľúbený medzi poslucháčmi i matematikmi. 
 

   Zmaturoval (1942) v Kláštore pod Znievom. Vysokoškolské štúdium matematiky a fyziky ukončil 

(1946) na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.  Stal sa asistentom  prof. 

Kauckého a po jeho odchode prof. Hronca na Matematickom ústave Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského. Docentom bol od roku 1956, hodnosť doktora fyzikálno-matematických 

vied získal r. 1965 a v tom istom roku bol vymenovaný aj za univerzitného profesora. Na Univerzite 

Komenského pracoval nepretržite až do r. 1991. Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročným 

organizátorom súťaže Matematická olympiáda na Slovensku (predseda Krajského výboru MO pre 

Bratislavský kraj (1951-1963), člen ÚV MO v Prahe (1963-1966). Profesor Kolibiar bol 

spoluautorom učebnice matematiky pre stredné školy, recenzoval a posudzoval prakticky všetky 

stredoškolské učebnice z matematiky. Zastupoval Československo v International Commision on 

Mathematical Instruction pri UNESCO. Po dlhé roky bol predsedom alebo členom rozličných 

komisií pre udeľovanie vedeckých hodností z matematiky (CSc. a DrSc.), koordinoval vedecký 

výskum a bol dlhoročným členom kolégií pri SAV a ČSAV.  
 

   Pretože som priateľom podnetných myšlienok (citátov), odpísal som si, z na začiatku spomínanej 

knižnej publikácie, niektoré informácie od M. Kolibiara: 

 V básni Ak (If) ospevoval Kipling statočnosť a trpezlivosť muža. Obstaral som si aj jej 

anglický originál a stala sa mojím životným krédom. 

 Vždy som sa riadil zásadou spisovateľa Byrona: Nepokľakol som poslušne pred modlami. 
 Vážim si ľudí, ktorí vkladajú úsilie nie do bŕzd, ale do motorov. 

 Poézia a hudba patrili vždy medzi moje krásy života. 

 V matematike nie je tak dôležité, čo učíme, ale ako to učíme. 
  
   Slovenská matematická obec si môže pripomínať človeka, o ktorom jeho žiak (M. Franek) 

napísal: Profesor Kolibiar dával vždy ľudskosť do matematiky a celým svojím životom dokazuje, že 

ju z nej možno aj čerpať... Viera v človeka bola popri hľadaní pravdy azda to najkrajšie, čo mi môj 

učiteľ do života dal. 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/14._febru%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/14._febru%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Detvianska_Huta
http://sk.wikipedia.org/wiki/9._j%C3%BAl
http://sk.wikipedia.org/wiki/9._j%C3%BAl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Korec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beloslav_Rie%C4%8Dan
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Zn%C3%A1m
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Zn%C3%A1m
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Oto MÁDR 
(15.2.1917−27.2.2011)  
 

Významný český teológ a bojovník za slobodu myslenia  

a života v časoch komunistickej totality, ktorý nenechal v sebe 

a vo svojom okolí zvíťaziť malovernosť, sebectvo a skepsu. 

Keď mu pri justičnom procese za vedenie podzemného 

katolíckeho hnutia vysokoškolských študentov navrhli (1952) 

trest smrti, pomyslel si Ďakujem Ti, Pane Bože, za milosť mučeníctva. Keď mu ho 

zmenili na doživotie poďakoval Bohu za to, že mu môže slúžiť ďalej. Z väzenia bol 

podmienečne prepustený po 15 rokoch. Jeho hnacou silou nebola bojovná nenávisť, 

ale láska. Žiť intenzívne z Ducha. Svojimi životnými postojmi a publikovanými 

názormi pozitívne ovplyvnil českú cirkev (organizačne, intelektuálne, duchovne) 

v druhej polovici 20. storočia. K teologickým poznatkom prispel v oblasti morálnej 

teológie a ekleziológie. Intelektuálne formoval (napr. Teologické texty, Dielo 
koncilovej obnovy) celý rad významných osobností. Ota sloužil prorocky pravdě, dělal to ale bez halasu  

a bez vedlejších doprovodných efektů. Tím není řečeno, že Ota byl neomylný, každopádně ale jednal vždycky 

z vnitřního přesvědčení a bez postranních úmyslů (C. V. Pospíšil). Podľa Josefa Zvěřinu (1913-1990) bol: 

...velký analytik a syntetik v jednom, velkorysý organizátor i úporný pedant, duchovní terorista a zároveň 

jemný moralista… Profesor Tomáš Halík: Mádr byl člověk, který naprosto nehleděl na nebezpečí, natož na 

osobní zájmy a výhody... Dovedl přesně a strategicky myslet, realisticky odhadovat situaci a možnosti lidí.  

Aj jeho oči odrážali nebo. Oto Mádr bol krásny človek, celým svojím životom verný a oddaný cirkvi, 

opravdivý bojovník za Božiu vec (František Mikloško). 
 

Z myšlienok 
 

 Kdo ví, že v rámci „velkého divadla světa“ mají všechna dramata  

a všechny tragédie svou kladnou funkci, protože konečným vítězem 

všech zápasů je Bůh, slyší v tom výzvu zařadit se do boje za dobro  

na jeho straně. Základní poloha křesťana není ani pesimismus, ani 

optimismus, ovšem ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase a nad časem, kde „tisíc let 

je jako jeden den“ a naše přítomnost, minulost i budoucnost je bezpečně ukryta v Božím bytí. 

 Křesťanská svoboda není jen uvolnění od něčeho, nýbrž svoboda k něčemu: k pravé autonomii. 

Bůh nám nabízí nepřekonatelně plný smysl života tím, že mu sloužíme ve svých bližních. Služba 

ovšem zahrnuje oběť svobody. Být pro druhé zmenšuje možnost být pro sebe. Přesto opět 

zkušenost potvrzuje Kristovo zaslíbení, že kdo se kvůli němu vzdá svého, už v tomto životě 

dostane stokrát více. 

 Víra je živá pravda o tom, že Bůh chce spojit náš život se svým životem…Víra je svobodný dar 

svobodného Boha svobodnému člověku…Víra bez tajemství, jež signalizuje nesmírnost 

Absolutní transcendence a její suverenitu, víra stahující Boha do horizontály stvoření, nastoluje 

modlu. 

 Člověk zraje jako člověk a osobnost právĕ tím, že roste v lásce… Do věčnosti vstoupí jen naše 

vnitřní vítězství ducha nad hmotou, lásky nad sebecitem. 

 Není jiná cesta k růstu přátelství s Bohem než opravdu, vnitřně i viditelně, vstoupit do 

společenství s lidmi. 

 Pravá pokora je nezdolatelná a trpělivost je projev skutečné síly…Osloveni Boží naději a neseni 

jeho láskou vykupujeme svět každým činem pro dobro a obranou proti zlu. 

 Boží zjevení je sice dar, ale také závazek brát vážně sdělenou pravdu a vůli… 

Člověk uchvácený Bohem v hloubi duše je ochoten přijmout Boha bez výhrad i 

s jeho přítomností v jeho církvi, vedené lidmi… To Nekonečno nad námi je 

někdo, kdo se nám odtajnil jako Společenství v Jednotě, nekonečně 

překonávající možnosti naší fantazie. 

 Pokorní jsou ti, kdo nežebrají u Boha o lepší časy, protože každý čas je jim dost 

velkým darem a každá situace výhodnou příležitostí milovat svého Boha.    
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Johann Heinrich PESTALOZZI  
(12. 1. 1746 – 17. 2. 1827)  
 

Na jeho pomníku je nápis: ... Požičaný pre výchovu ľudí. Človek, 
kresťan, občan; všetko pre iných, nič pre seba. Požehnanie jeho menu.  
Významný švajčiarsky pedagóg a výchovný reformátor, bol aj filozofom, 

filantropom i politikom. Zaujímavým spôsobom spojil slobodu 

a povinnosť vo výchovnom pôsobené. Pripravil metodiku začiatočného  

vyučovania, zaviedol zvlášť vyučovacie a zvlášť voľné školské hodiny. 

Svoje výchovné predstavy vložil do knižiek Ako učí Gertrúda svoje deti 

a Abeceda pozorovania. Odhalil základné 

prvky poznania: číslo – tvar – slovo. Základom 

cesty k systematickému rozvoju ľudských 

schopností a tvorivého myslenia všestranne 

rozvinutej ľudskej osobnosti je povinnosť 

vychovávať láskou a úctou. Povinnosť a poslušnosť sa musí nerozlučne 

spájať, viesť k radosti. Nezanedbateľným podnetom je aj, že učiteľ má 

byť statočný, povzbudený radosťou svojich žiakov. 
 

Z myšlienok 

 

 Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska… Láska je božskou silou 

vtedy, keď je úprimná a nebráni… Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť. 
 Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa ... 

 Človek stráca rovnováhu svojich síl, silu múdrosti, ak je jeho duch príliš 

jednostranne a násilne usmerňovaný k jednému predmetu. 

 Ľudské vzťahy v rodine sú prvé a najvýznamnejšie prirodzené vzťahy.  

 Základ dobrej školy je ten istý ako základ každého ľudského šťastia;  

a nie je ničím iným než pravou múdrosťou života. 

 Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh. 
 Kto trestá nevinného, stráca jeho srdce. 

 Ja ukladám všetku výchovu ľudského pokolenia do rúk matkiných. 

 Každý čin, ktorý nie je založený na láske, nesie v sebe zárodok smrti. 

 Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha.  

 Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach.  

 Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši. 

 Kto sa môže tešiť dnes, ten nemá čakať do zajtra! 

 S nešťastím treba bojovať rukami a nohami, nie ústami. 
 Spánok je prírodný balzam pre telo i pre dušu. 

 Šťastný je ten, kto dokáže nájsť rovnováhu medzi svojimi túžbami a možnosťami. 
 

 Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok. 
 Zdrojom každého poznania je pozorovanie.  

 Človek prichádza na svet s telom, dušou a srdcom.  

 Ak s má vývoj osobnosti dieťaťa podariť, tak mu musia rodičia 
poskytnúť čas a darovať nehu.  

 Vzdelávanie hlavou, rukou a srdcom.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/12._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1746
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1827
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johann_Heinrich_Pestalozzi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Pestalozzi_Anker.jpg
http://www.zitate-online.de/autor/pestalozzi-johann-heinrich/
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Jacob Robert OPPENHEIMER  
(22. 4. 1904 – 18. 2. 1967)  

 

Udivoval odbornými znalosťami aj 

 rečníckym talentom. Čítal v origináli 

Homéra, Vergília, Seneku i Tacita, ovládal 

deväť jazykov. Rozumel fyzike, zaujímal sa 

o filozofiu a literatúru, písal básne. 

Z teoretickej fyziky publikoval 72 odborných prác, stal sa ústrednou 

postavou jadrovej fyziky USA. Získal Fermiho cenu a vytvoril 

v Princetone na Inštitúte pre pokročilé štúdiá centrum teoretickej 

a jadrovej fyziky. Zapojil sa do projektu Manhattan a jeho pričinením 

na výrobe atómovej bomby spolupracoval výkvet americkej modernej 

fyziky. Neďaleko Alamogorda 16. júla 1945 bol pri prvom výbuchu 

atómovej bomby. Aj keď organizačne a odborne prispel k uvoľneniu 

obrovských síl v atómovej bombe, uvedomil si, že to bolo „diabolské dielo“. Zničenie Hirošimy 

a Nagasaki doľahlo na neho rozčarovaním a ľútosťou nad tým, čo spôsobil výtvor ním 

pripravovaný. Proti výrobe vodíkovej bomby sa už dokázal postaviť. Považoval sa za vedca – 

štátnika, organizátora výskumu. Dúfal, že môže dať do poriadku celý svet. Zmýlil sa.  

Zohral úlohu Hamleta atómového veku. 
 

Z myšlienok 
 

 Fyzici sa naučili krutým spôsobom, čo je hriech.  

Na túto skúsenosť nezabudnú nikdy. 

 Už dávno malo byť nariadené jemnejšie pochopenie povahy 

ľudského poznania a vzťahov človeka k vesmíru. 

 V každom výskume, v každom rozšírení znalostí sme vtiahnutí k rozhodnutiu 

a v každom rozhodnutí je zahrnutá nejaká naša strata, strata toho,  

čo sme si nezvolili.  

 Zmysel spoznávame vždy tým, že niečo vynechávame. 
 Sme hladní po vznešenosti, po tých vzácnych slovách a skutkoch,  

ktoré harmonizujú jednoduchosť s pravdou.  
 

 Umelec a vedec majú zvláštny spoločný problém a súčasne zvláštnu spoločnú 

nádej, i keď ich spôsob prístupu je neobyčajne rozdielny – predsa len v ich 

životoch s tak vzdialeným charakterom je tušené puto, tušená analógia. Ako vedec, 

tak aj umelec žije stále na okraji tajomstva, ktoré ho obklopuje. Mierou ich 

tvorivej činnosti je schopnosť zharmonizovať to, čo je nové, s tým, čo je bežné,  

so zmyslom pre rovnováhu medzi novotou a syntézou, so zápasom o čiastočný 

poriadok v úplnom chaose. Svojou prácou a svojim životom môžu pomôcť sebe, 

pomôcť jeden druhému, pomôcť všetkým ľuďom. Môžu budovať cesty spájajúce 

osady umenia a vedy medzi sebou i s okolitým svetom – mnohonásobné 

a nesmierne cenné zväzky pravého ľudského spoločenstva.  
 

 

Môžeme si navzájom pomáhať,  
pretože sa navzájom milujeme.   
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Benedikt SPINOZA   

(24.11.1632–21.2.1677) 

 

Narodil sa v holandskej židovskej rodine 

pochádzajúcej z pomedzia Portugalska  

a  Španielska. Bol nadaný, hovoril plynulo 

portugalsky, španielsky, holandsky, hebrejsky 

a latinsky. Za svoje prejavy (názory na Boha, výklad Písma) bol obžalovaný 

z kacírstva a vylúčený zo židovskej obce. Žil osamelo v rôznych mestách 

Holandska, písal filozofické úvahy, na živobytie si zarábal brúsením 

šošoviek. Korešpondoval s významnými osobnosťami (Oldenburg, Leibniz, 

Huygens). Za života mu vyšli tri jeho spisy (Princípy filozofie R. Descarta 

s dodatkom Myšlienky k metafyzike (1663) a anonymne Teologicko-politický 

traktát (1670)), ďalšie až posmrtne (Etika vyložená spôsobom používaným v geometrii (1667), 

Rozprava o zdokonalení rozumu (1667), Krátke pojednanie o Bohu, človeku a jeho blaženosti 

(1851)). Jeho filozofia (panteistické božstvo: všetko, čo existuje, je boh, a boh je všetko,  

čo existuje) bola považovaná, medzi židmi i kresťanmi, za kacírsku. Vo všetkom, v každej 

skutočnosti videl zjavovanie sa boha. Boh je jedinou substanciou, všetko ostatné je vlastnosťou, 

povahou, modom. Svet je iba spôsob ako existuje boh, človek je spôsob, akým myslí sám boh. 

Spôsobom, akým sa veci javia, sú prejavom boha. Ľudia sú obrazom a myšlienkou božou. Boh 

vytvára celý rad konečných vecí ako výsledok nekonečnej dokonalosti svojich atribútov. Ľudský 

rozum ako najlepší z božích darov je živým svetlom, ktoré vedie k intelektuálnemu vzťahu k bohu. 

Ľudské vedomie pokladal za súčasť nekonečného rozumu, ktorý sa riadi určitým postupom ideí.  

V človeku našiel existenčný princíp, ktorý dáva zmysel všetkému – túžbu zotrvať v bytí a tešiť sa 

z toho. Filozof Spinoza zrušil protiklad medzi svetom a bohom, nepripustil rozdiel medzi 

stvorením a stvoriteľom, nechal zmiznúť zvláštnosť a jednotlivosť, odstránil konečné 

v nekonečnom. Prispel k viere v príčinnú determináciu (všetko je nevyhnutné), k popretiu slobodnej 

vôle, odstránil individualitu, nemal zmysel pre variabilitu bytia. Odstup času naznačil, že jeho 

pojmy sú často nepresné aj dvojznačné. Úplnosť dosahoval aj za cenu klamných úsudkov. V jeho 

systéme nemá miesto prirodzené ľudské spoločenstvo (rodina, národ), obetu 

pre druhého pokladal za absurdnú. V jeho filozofickom myslení nevznikol 

priestor pre osobného Boha, zjavenie, všetko objímajúcu lásku. Svet urobil 

bohom a boha svetom. Podľa neho hmota a duch hrajú tú istú melódiu, ale 

každý na svojom nástroji. 
 

Z myšlienok 
 

 Všetko čo je, je v bohu... Boh, čiže príroda, čiže substancia... Boh nepozná vášne 

a nezaujímajú ho žiadne pocity radosti alebo smútku. 

 Nemôžeme si byť istejší existenciou žiadnej inej veci ako existenciou 

bezpodmienečne nekonečnej a dokonalej bytosti, t. j. boha... Boh, prvá príčina 

všetkých vecí a tiež príčina sama seba sa nám dáva poznať skrz seba samého.  
 

 Láska k večnej a nekonečnej podstate živí dušu jedinou 

skutočnou radosťou a je pozbavená každého smútku. 

 Všetko vznešené je rovnako ťažké ako aj vzácne... Rozum 

zahŕňa v sebe istotu. 

 Účelom štátu je v podstate sloboda... V slobodnom štáte môže 

každý myslieť čo chce a povedať, čo si myslí.  

 Spoločne hľadajte to, čo je užitočné pre všetkých...  
 Nie plakať, nie hnevať sa  –  ale pochopiť.   
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Andy WARHOL 
(6.8.1928−22.2.1987) 

 

Pochádzal z rodiny rusínskeho 

baníka, ktorý sa s manželkou 

vysťahoval z východoslovenskej 

dedinky Míková do USA (1913). 

Narodil sa v Pittsburghu, zomrel 

v New Yorku. Ako americký maliar, 

grafik, filmový tvorca, idol pop-artu a provokatér výtvarnej 

senzibility poprel rozdiely medzi fotografiou a maľbou, umením 

a komerciou, umením a reklamou, banalitou a vážnosťou. Prvý 

výtvarne zmedializoval portréty známych ľudí. Stal sa jednou  

z kľúčových ikon výtvarného 

umenia druhej polovice 20. 

storočia. Gore Vidal, americký spisovateľ, sa o Andy Warholovi 

vyjadril slovami: Je jediným géniom s IQ 60. Známy Salvador 

Dalí konštatoval: Aj tá najbláznivejšia vec mala v jeho podaní 

zmysel. Andy bol nenapodobniteľný. Andy Warhol má múzeum 

už aj na Slovensku v Medzilaborciach (od 1991).  

 

Z myšlienok 
 

 

Každý raz bude pätnásť minút slávny. 
 

Nie je život len sériou meniacich sa 
obrazov, ktoré sa neustále opakujú? 
 

Uvedomil som si, že všetko, čo robím, 
súvisí so smrťou. 
 

Najväčšie umenie je 

zarábať peniaze. 
 

Je ešte dôležité, čo je originál a čo reprodukcia? 
 

Vždy sa hovorí,  
     že čas zmení veci,    
     ale v skutočnosti  

     si ich musíte   
     zmeniť sami.  

 

http://www.warholprints.com/cgi-bin/Warhol.Andy/gallery.cgi?category=Warhol.U.E.P
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Stefan ZWEIG 
(28.11.1881−23.2.1942) 

 

Rakúsky prozaik, esejista, dramatik, 

básnik a prekladateľ sa narodil  

vo viedenskej židovskej rodine, 

vyštudoval v Berlíne a vo Viedni. Veľa cestoval. Už prvá svetová 

vojna mala na neho veľký vplyv. Stal sa presvedčený humanista 

a odporca brutality a teroru. Krátko po nástupe nacistov k moci sa 

presťahoval (1935) do Veľkej Británie a na začiatku vojny prijal 

britské občianstvo. Po páde Francúzska sa cez 

New York dostal (1940) až do Brazílie.  

Na obranu ľudskej dôstojnosti mu zostal 

napokon jediný prostriedok: dobrovoľný odchod 

z tohto sveta. 

   Začal písať lyriku v štýle francúzskeho 

symbolizmu a nemeckého novoromantizmu. 

Známym sa stal ako autor životopisných románov (Romain Rolland; Maria 

Antoinetta; Maria Stuartovna; Triumf a tragika Erasma Rotterdamského), 

 v medzivojnovom období boli veľmi populárne jeho novely (Amok; Zmätenie 

citov; Šachová novela; Liečenie duchom). K jeho vrcholným dielam patrí autobiografia Svet 

včerajška. 

 

Z myšlienok 
 

Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok. 

Človek môže uniknúť všetkému, len nie sebe samému. 

Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. 
 

Bez spomienok na sklamanie, trpkosti a bolesti prežitého života 

smrť by bola ešte ťažšia. 

Dejiny sveta bohužiaľ nie sú, ako sa väčšinou podávajú, len 

dejinami ľudskej odvahy, ale dejinami ľudskej zbabelosti. 

Každá pravda, ktorá sa nedomyslí do konca, nemá žiadnu etickú 

hodnotu. 
 

Najvznešenejšou odvahou ducha je vždy hrdinstvo bez brutálnosti. 

Zmena je pre mnohých soľou rozkoše a rozkoš jediným zmyslom 

života. 

Jediné, v čom má človek prevahu nad zvieraťom, je to, že môže 

zomrieť, aj keď chce, nielen vtedy, keď musí. 
 

Pravá viera je ohnivým prúdom medzi súhlasom a negáciou, medzi 

oboma pólmi sveta. 

Rovnako ako človek potrebuje božstvo, aby nezanikol, aj božstvo, 

aby bolo skutočné, potrebuje človeka. 

Pravdy je možné šíriť, ale nie je možné ich vnucovať. 

 
 

http://www.spisovatele.cz/romain-rolland
http://www.panovnici.cz/marie-antoinetta
http://www.panovnici.cz/marie-antoinetta
http://www.panovnici.cz/marie-stuartovna
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38665
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38665
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38668
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38668
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38680
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38680
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38696
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Victor M. HUGO 

(26.2.1802−22.5.1885) 
 

Francúzsky básnik, prozaik, dramatik, esejista, 

románopisec, politik a jeden z najvýznamnejších 

predstaviteľov francúzskeho romantizmu. 

V 19. storočí vytvoril rozsiahle a žánrovo pestré 

dielo, v ktorom sa odrážajú najlepšie 

humanistické tradície, ako aj celý historický 

proces, ktorým vtedajšia spoločnosť 

prechádzala. V roku 1831 napísal aj jeden zo 

svojich najväčších románov Chrám Matky 

Božej v  Paríži. K vrcholným románom patria 

Bedári, Robotníci mora, Človek, ktorý sa 

smeje. Hugo bol nielen zakladateľom, 

priekopníkom a šíriteľom francúzskeho romantizmu, ale svojím dielom 

ďaleko presiahol rámec každej literárnej školy. Bol odporcom Napoleona 

III., odišiel do Belgicka a potom na ostrovy Jersey a Guernesey. Po 18 

ročnom exile sa vrátil do Francúzska, bol poslancom i senátorom. 

Podporoval hodnoty liberálneho humanizmu. 
 

Z myšlienok 
Láska je taká ako strom: vyrastie sama od seba, zapustí 

hlboké korene do celej duše a často sa ďalej zelená  

na rozvalinách nášho srdca.  

Len jeden div je väčší než more, a tým je nebo. Len jeden div 

je väčší než nebo, a tým je vnútro ľudskej duše. 

Najväčšie šťastie života je istota v tom, byť milovaný pre 

seba samého, alebo, správnejšie, byť milovaný napriek sebe. 

Najväčším umením je v šťastí nestratiť rozvahu  

a v nešťastí pokoj. 

Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme,  

krásna ho okúzli, iba súcitná ho dostane. 
 Slovo má jemnosť vánku aj silu blesku. 
 Život je čakanie na to, kedy sa naše sny premenia na skutočnosť! 

 Ľuďom nechýba sila, ale vôľa. 

 Mŕtvi sú neviditeľní, ale nie sú vzdialení.  

 Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje. 

 Náboženstvá pominú, ale Boh ostáva. 

 
 
 Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to 

obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. 
Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí 
to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. 
Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo 
slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není 
hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.  
 

https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
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Jean Bruller − VERCORS 

(* 26. 2. 1902 – † 10. 6. 1991) 
 

Vlastným menom Jean-Marcel 
BRULLER, francúzsky prozaik, pôvodne 

umelecký rytec. Je autorom známej novely 

Mlčanie mora. Začal kariéru ako 

karikaturista a spisovateľ pod svojím 

vlastným menom. Vercors je literárny pseudonym, ktorý prijal  

v období 2. svetovej vojny, keď pôsobil v hnutí odporu v oblasti 

pohoria Vercors na úpätí Francúzskych Álp. V románe Les 

Animaux dénaturés (Neprirodzené zvieratá) vyzdvihol 

náboženskú vieru ako unikátne kritérium pre definovanie 

človeka. Naozaj, náboženstvo je aj z pohľadu modernej vedy 

jedným z mála výsostne ľudských fenoménov. Aj v ďalších 

románoch idealisticky hľadal podstatu ľudskosti.  

 

Z myšlienok  
 

Ľudskosť nie je stav, v ktorom prichádzame na svet.  

Je to dôstojnosť, ktorú treba najprv získať.  
 

Jediným šťastím ľudského ducha je nachádzanie 

pravdy, postupné a tvrdošijné odstraňovanie tajomstva. 

Všetko naše nešťastie pochádza z toho, že ľudia nevedia, 

čo sú, a nemôžu sa ani dohodnúť na tom, čím chcú byť. 
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Ladislav HANUS  
(26.2.1907–7.3.1994) 
 

Kňaz, profesor, filozof, estét, teoretik 

a pedagóg kultúry. Jeho dielo predstavuje 

inšpiračný prameň v oblasti filozofie, 

teológie, kultúry i sakrálneho umenia. 

Upozorňoval  na nezastupiteľnosť 

a nenahraditeľnosť fenoménu kultúrnosti, 

podnecoval a šíril bohatý program kresťanského univerzalizmu, 

humanizmu, personalizmu a kultúrneho pluralizmu. 

  V diele Princíp pluralizmu  rozobral obdobie netolerantnosti, 

totality s veľmi obmedzenou slobodou, ktorá neumožňovala dialóg 

medzi občanmi a predstaviteľmi moci. Objasnil filozoficky, 

historicky i sociologicky otvorený mnohonázorový systém, zároveň 

však upozornil, že pluralitná demokracia neznamená slobodu  

vo všetkom. Zdôraznil viazanosť slobody na etické normy.  

V monografii Človek a kultúra objasnil ľudskú podstatu kultúry ako prostriedok sebadotvorenia 

človeka, ako možnosť spolupôsobiť na proces zušľachtenia a zduchovnenia sveta. 
 

Z myšlienok 
 

 Žijeme, aj duchovne, pokiaľ rastieme. Sme hotoví, odbavení, duchovne ustrnulí 

a starí, keď prestaneme rásť. 

 Cieľom myslenia je spájanie poznatkov a chápanie súvisov, smerom k ucelenosti, 

k celistvosti. Cieľom myslenia je ucelený a jednotný svetonáhľad. K nemu sa 

treba, vlastným myslením, dopracovať. 

 Byť otvorený, to je toľko, ako byť pripravený. To vyžaduje ustavičnú sústredenosť 

a stúpajúcu intenzitu života. Z hrivien treba vydávať počet. K otcom nás zaväzuje 

vďačnosť. 

 Na ceste ducha a zduchovnenia spolupracuje, pomocou milosti, mnoho činiteľov, 

známych i neznámych. 

 Kultúrnosť je vlastnosť osobná, ku ktorej človek svojím životom dorastie – alebo 

nedorastie, poprípade túto cestu ani nenačne. Cesta tá je proces svojský, osobitný, 

svojskej zákonitosti, dosť nezávislej od postavenia alebo aj veku. 

 Kultúrnosť je ľudská zduchovnelosť, spiritualita. Vláda ducha nad hmotou,  

nad telesnosťou. Hierarchické smerovanie celého človeka nahor, k duchu. 

Nekultúrnosť je pudovosť, neovládaná vášnivosť, každá forma násilia. 

 Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, 

poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.  
 

 Kultúra, kultúrnosť si vyžaduje vieru. A nositeľov tejto viery... 

Viera v primát ducha, v moc ducha nad hmotou, šírka ducha 

nad všetkou fanatickou úzkosťou. I keby nositeľov bola hŕstka. 

Duch si vyžaduje svedectvo. 
 

 
 
 
 

http://www.litcentrum.sk/index.php?s-cv-contentID=42676&s-cv-viewType=ORIGINAL&t=rtPlain
http://www.litcentrum.sk/index.php?s-cv-contentID=42664&s-cv-viewType=ORIGINAL&t=rtPlain
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 Ľudovít FULLA (* 27. február 1902– † 21. apríl 1980)  

 bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg. 
Na začiatku tridsiatych rokov vystúpil Ľ. Fulla spolu s M. Galandom pred verejnosť s manifestom Súkromné listy Fullu 

a Galandu, v ktorých: vyslovili potrebu skoncovať so starými, nič nehovoriacimi umeleckými metódami a zabehanými 

manierami a žiadali preraziť a uvoľniť cestu novým výrazovým prostriedkom a postupom, ktoré by zodpovedali 

dynamickým premenám, ktoré boli charakteristické pre život človeka a spoločnosti 20. storočia. Ľudovít Fulla 
vystavoval v Bratislave, Žiline, Varšave, Prahe a Košiciach.V roku 1936 bol Fulla odmenený bronzovou medailou za 

scénografické návrhy na Trienále užitých umení v Miláne, nasledujúci rok získal Grand Prix za obraz Pieseň a práca na 

svetovej výstave v Paríži. V roku 1963 dostal titul národný umelec. Za postavenie a prevádzkovanie Galérie Ľudovíta 

Fullu v Ružomberku v roku 1969 daroval štátu množstvo svojich diel. (sk.wikipedia.org) 

 

Z diela 

 

 

 

 
 


