
1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2 

 

Anton BERNOLÁK 
(3.10.176215.1.1813)  

 

Normotvorca prvého spisovného jazyka Slovákov.  

Vo svojich dielach kodifikoval spisovnú slovenčinu 

(1787 Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum  Jazykovedno-

kritická rozprava o slovenských písmenách; aj príručku o pravopise 

Orthographia, 1790 Grammatica slavica  Slovenská gramatika, 1791 

Etymologia vocum slavicarum  Etymológia slovenských slov, 1825-27 

posmrtne Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Německo- Uherskí). Bernolák, 

katolícky kňaz (od 1787), ovládal viacero cudzích jazykov, mal široké 

znalosti z jazykovedy, zo všeobecných dejín, ekonomiky, filozofie, medicíny, 

prírodných vied, estetiky, hudby i politiky a bol oddaným stúpencom 

jozefínskych osvieteneckých reforiem a snažení, v spolupráci s Jurajom 

Fándlym založil (1792) v Trnave Slovenské učené tovarišstvo. Hnutie 

bernolákovcov (ktoré trvalo vyše 50 rokov) vytvorilo podmienky pre druhú 

kodifikáciu slovenského jazyka (1843). „Bernoláka si uctíme, keď budeme 

dobre hovoriť slovensky, písať slovensky, cítiť slovensky, konať slovensky,  

a keď sa pousilujeme, aby týmito myšlienkami preniknutý bol celý slovenský 

národ“ (A. Miškovič). 
 

 
 

Z myšlienok a diela 
Len vtedy, keď pracujeme s láskou, nachádzame sa tu blaženými.  
A čo je práca s láskou? Je to ako súkno predané do vlastného srdca. 

Hoc by som spieval ako anjel a nemiloval ľudí a pracoval by som ako mravec  
a neosožil ľuďom, lepšie urobíš, keď posadíš sa ku dverám chrámovým a budeš brať 

almužnu. 
Moja snaha smeruje jedine k tomu, aby som slovenské nárečie od českého správne 

odlíšil... 

Slováci, píšte po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej... 
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Max PLANCK   
(23.4.1858–4.10.1947)  
 

Nemecký fyzik, vyštudoval expe-

rimentálnu fyziku a matematiku.  

Zaoberal sa termodynamikou, optikou  

i náukou o elektrine. Skúmal súvislosti medzi teplom a mechanickou 

energiou. Štúdiom základných zákonov termodynamiky a rozborom 

experimentálnych meraní odvodil (1900) zložitý vzorec pre popis žiarenia, 

ktoré emitujú žeravé telesá. Závislosť bola funkciou teploty telesa. 

Zdôvodnenie vzťahu však vyžadovalo prijať predpoklad, že žiarenie je 

vysielané nespojito po malých dávkach energie  kvantách, ktoré majú 

rovnakú energiu priamo úmernú kmitočtu vyžarovaného svetla (E = h·v). 

Konštantu úmernosti nazval elementárnym kvantom účinku a určil ju s obdivuhodnou presnosťou. 

Prvý nastolil myšlienku nespojitosti vyžarovania a pohlcovania energie. Zasiahol do diskusie  

o filozofii prírodných vied. Uznával, že nespoznávame svet priamo, ale zhromažďovaním, 

porovnávaním a zovšeobecňovaním zmyslových a rozumových skúseností. Po celý život vydržal  

s presvedčením, že zákony nášho myslenia súhlasia so zákonitosťami, ktoré prijímame  

z vonkajšieho sveta. Rozumne uvažujúci človek môže tieto zákonitosti vysvetliť racionálnym mys-

lením. Pochopiteľnosť objektívneho sveta je najväčším zázrakom. Získal Nobelovu cenu (1918). 
 

Z myšlienok 

 Vonkajší svet, voči ktorému sme postavení, je čímsi od nás nezávislým, 

absolútnym. Hľadať zákony, ktoré platia pre toto absolútno, sa mi javilo ako 

najkrajšie vedecké životné poslanie... Ten, komu je dopriate spolupracovať na 

budovaní exaktnej vedy, nájde svoje uspokojenie a vnútorné šťastie vo vedomí,  

že vyskúmal, čo sa vyskúmať dalo, a v tichosti uctieval to, čo sa vyskúmať nedá. 

 Základom teoretickej fyziky je uznanie existencie reálnych pochodov nezávislých 

na zmyslových vnemoch. Toto musí zostať v platnosti za každých okolností.  

 Veda tiež vyžaduje veriaceho ducha. Každý, kto sa seriózne angažoval vo vedeckej 

práci, konštatuje, že nad vstupom do chrámu vedy je napísané: Musíte mať vieru. 

Je to vlastnosť, ktorá vedcovi nemôže chýbať.  

 Hmota vzniká a udržuje sa len silou, ktorá dáva do pohybu časti atómov  

a robí z nich najdrobnejšiu slnečnú sústavu atómu... duch je základ každej hmoty.  

 Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty, učí nás predovšetkým pravdivosti  

a bázni...                                    Človek potrebuje prírodné vedy pre poznanie,  
ale náboženstvo pre konanie.  

 Veda i náboženstvo vedú spoločne odveký boj proti skepticizmu, 

proti dogmatizmu, proti nevere a proti poverám. Spoločné heslo  

v tomto boji znelo a znie i do budúcnosti: K Bohu. 

 Nebojím sa nazvať tajomného Stvoriteľa Bohom, tak  
ako ho nazvali kultúrne národy v predošlých storočiach. 

 Tak ako náboženstvo i prírodné vedy potrebujú pre svoju činnosť 

vieru v Boha. Potom je Boh v náboženstve na počiatku, 

v prírodných vedách zasa na konci myslenia do hĺbky.  

 Pre jedných je Boh základom, pre druhých korunou 
výstavby každej svetonázorovej úvahy.                 
 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.spaceandmotion.com/Images/planck-max-quantum-1.jpg&imgrefurl=http://www.spaceandmotion.com/Physics-Max-Planck.htm&usg=__rBm6XKrKwAJtBCr5ryrmHKg0638=&h=289&w=200&sz=5&hl=sk&start=48&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=_pWJn-SL6dh7WM:&tbnh=115&tbnw=80&prev=/images?q=Max+PLANCK&start=40&um=1&hl=sk&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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LE CORBUSIER  
(6.10.1887−27.8.1965)  

  
Francúzsky architekt švajčiarskeho 

pôvodu vlastným menom Charles-
Édouard Jeanneret-Gris, bol tiež 

urbanista, maliar, sochár a spisovateľ. 

Kniha Vers une architecture (1923)  

po prvýkrát v súvislostiach rozvíja 

Jeanneretov svetový názor a na ňom 

založenú estetiku, ktorá sa stala základom jeho architektúry. 

Publikácia sa všeobecne považuje za najdôležitejšie dielo 

architektonickej teórie 20. storočia. Vyzdvihuje krásu racionálne 

riešených inžinierskych konštrukcií, poukazuje na čistotu povrchu stavby (priečelia), na určujúci 

význam pôdorysu a kladie dôraz na primárne formy (kocka, kužeľ, guľa, valec, ...), v ktorých  

„slnko odhaľuje krásu“. 
 

Z myšlienok a diela 
 Architektúra je stav ducha, nie povolanie. 

 Jedinou mojou školou je neprestajne pozorovanie prírody a vecí okolo nás. 

 Jednoduchosť neznamená chudobu, jednoduchosť znamená výber, triedenie, 

kryštalizáciu, ktorej hlavným cieľom je rýdzosť. Jednoduchosť je koncentrácia.  

 Urbanizmus je nová zaujímavá skutočnosť. Znovu sa vynára z hlbokej minulosti  

a jeho poslaním je vytvoriť pre civilizáciu vhodné prostredie. 
 

Základné kompozičné princípy funkcionalistickej architektúry (Corbusier, 1927): 

1. piloty (dom na stĺpoch), železobetón umožňuje konštrukciu na stĺpoch, dom sa nebude vnárať do zeme, nemusí mať tmavé 
vlhké miestnosti, popod dom sa rozrastá záhrada; 2. záhrada na streche, dažďová voda nemusí odtekať na okraje strechy, 

môže stekať dovnútra domu (ústredné kúrenie zabráni zamŕzaniu), nad železobetónovou strechou bude zeleň, ktorá ju bude 

chrániť pred výkyvmi teploty; 3. voľný pôdorys, ide o veľkú úsporu peňazí, ale hlavne priestoru. Ponúka variabilitu. Doteraz 
bol pôdorys otrokom nosných múrov, no vďaka železobetónu už nemusí byť každé podlažie rovnaké, dá sa prispôsobiť 

požiadavkám majiteľa. Povoľuje nenosným priečkam, aby boli nezávislé na nosnej konštrukcii a steny oddeľujúce miestnosti 

mohli mať menšiu hrúbku; 4. horizontálne okno, železobetón znamená revolúciu v dejinách obloka – môže siahať do 
jedného okraja priečelia až po druhý; 5. voľné priečelie (bez nosných konštrukčných prvkov), stĺpy ustupujú z priečelia 

dovnútra domu, priečelia nie sú ničím iným než ľahkou membránou izolujúcich prvkov. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarsko
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vers_une_architecture&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Dia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kocka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BEe%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gu%C4%BEa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Valec
http://sk.wikipedia.org/wiki/St%C4%BAp
http://sk.wikipedia.org/wiki/Variabilita
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4dorys
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezobet%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Revol%C3%BAcia


5 

 

5 

 

Ivo ANDRIČ 
(9.10.189213.3.1975) 
 

Básnik, esejista a diplomat, srbský prozaik, narodený 

v Bosne. Získal Nobelovu za literatúru (1961). Kronikársky 

zachytil atmosféru Bosny, v ktorej sa miešajú prvky 

slovanské i orientálne, pravoslávni aj katolícke, moslimské 

a židovské. Rozdiely sú tam nielen kultúrne, ale aj rozpory národnostné. Sila 

jeho literárnych diel (napr. Travnická kronika, Most cez Drinu, Prekliaty dvor, 

Slečna) je v psychologickom vykreslení postáv, realistickej mnohotvárnosti 

ľudských charakterov a šírení humanistickej podstaty rôznorodého konania. 

Andrič bol za 1. svetovej vojny vo väzení, potom bol v diplomatických 

službách. Druhú svetovú vojnu prežil v Belehrade. 
 

Z myšlienok 

 

Z toho, čo nebolo a nikdy nebude, vytvoria zruční spisovatelia 

najkrásnejšie romány o tom, čo je. 

Srdce produkuje myšlienky, ktoré sú rozumu nepochopiteľné. 

Žena čakajúca na milenca je nedočkavejšia než žena,  

ktorá čaká svoje prvé dieťa. 

Keby ľudia vedeli, ako málo rozumu vládne svetom, 
zomreli by strachom. 

Beda človeku, ktorý nerozumie žartu a spoločnosti,  
ktorá sa nevie alebo sa nemôže slobodne smiať. 

 V základe túžime len po jednom: po pravde. Vytrhnúť sa z hukotu slov, prebiť sa schémami 

obrazov a preniknúť k pravde, nahej, prostej, aj keď smrteľnej. Po všetkých mŕtvych príbehoch, 

s mlčaním spočinúť na tvrdej a temnej pôde, nevidieť, nedýchať, nežiť, ale posledným zábleskom 

vedomia obsiahnuť pravdu, jedinú dôstojnosť. 

 Čo nebolí, to nie je život; čo neodchádza, to nie je šťastie.  
 Sklamať sa v nejakej veľkej nádeji nie je žiadna hanba. Už samotný fakt, že taká 

nádej mohla existovať, je tak cenný, že nie je príliš draho zaplatený sklamaním,  

aj keby bolo hocijako ťažké. 

 Z toho, že starci a deti radi hovoria, je vidieť, že mlčanie je sila a hovorenie 

slabosť. 

 Najhoršie nie je, že všetko sa pomíňa, ale že sa s tým jednoduchým a nevyhnutným 

faktom nemôžeme a nevieme zmieriť.  

 Neustále túžili po slobode, ale zabudli predtým hľadať silu, aby mohli slobodu 

dôstojne uniesť. 
 Báť sa ľudí znamená hrešiť proti Bohu. Strach z ľudí pochádza z toho, že sme sa kedysi previnili 

proti Božiemu princípu. Človek, v ktorom je živá duša, by sa logicky nemal báť ľudí ani ničoho 

ľudského. 

 Nešťastie je žiť bez Boha a spreneveriť sa viere otcov. 
 Veľká opravdivá láska ukáže svoju plnú silu len vtedy, ak sa jej podarí 

z dvoch milencov, slabých ľudí, urobiť tvorov, ktorá sa neboja ani 

zmien, ani nešťastia, ani rozlúčenia, ani choroby, ani života a smrti. 

 Popri vŕtaní studní je najlepším skutkom stavanie mostov, 

a najväčším hriechom je siahnuť na ne zločineckou rukou. 
      

http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Produkt
http://sk.wikiquote.org/wiki/My%C5%A1lienka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cakanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milenec
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jedna
http://sk.wikiquote.org/wiki/Die%C5%A5a
http://www.ispodpalme.com/wp-content/uploads/2009/08/Ivo-Andric.jpg
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André MAUROIS 
(26.7.1885  9.10.1967) 
 

Francúzsky spisovateľ, dramatik a historik, vlastným menom Emile 

Herzog, vyštudoval lýceum Rouen. Cez prvú svetovú vojnu bol 

spojeneckým dôstojníkom britskej armády. V rokoch 19401943  

prednášal na univerzitách v USA. Známym sa stal ako autor 

životopisných románov a vojnových spomienok. Napísal: Anjel 

alebo beštia, Rodinný kruh, Túžba po šťastí, Zasľúbená krajina, 

Napoleon, Dejiny Anglicka, Dejiny Francúzska, Dejiny Spojených 

štátov. Bol členom Francúzskej akadémie vied.  
 

Z myšlienok 
 

 Čítanie dobrej knihy je nepretržitý dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára  

a naša duša odpovedá. 
 

 Láska a radosť môžu na seba vziať rozmanitú tvárnosť, od vzájomnej lásky  

dvoch ľudských bytostí až po lásku k svetu, ktorú tak krásne vyjadrujú básnici. 
 

 Niet naozajstnej lásky v srdci toho, kto nie je schopný obetovať svoj život  

na záchranu toho, koho miluje. 
 

 Aj láska sa skladá z malých sporov, ktoré boli vyriešené vernosťou, aj šťastie  

je vytvorené zo zápasov a trápení vždy pod ochranou nádeje. 
 

 Manželstvo samé o sebe nie je ani dobré ani zlé. Jeho úspech alebo nezdar  

je iba v nás. 
 

 Život je kolísanie okolo pevného bodu. Šťastie je istota, že tento pevný bod 

existuje. 
 

 Konverzácia by bola veľmi vylepšená neustálym použitím jednoduchých slov:  

Ja neviem. 
 

 Ak budete vytvárať skutky, pripravíte zvyk. Ak vytvoríte zvyk, pripravíte charakter. 

Ak vytvoríte charakter, pripravíte osud. 
 

 Nestačí mať rozum, treba ho mať toľko, aby sme ho nemali príliš. 
 

 Nie som schopný uveriť, že by život nesmeroval k nejakému cieľu. 
 

Nikdy nemôžeme milovať tých, ktorým sa nemôžeme 
smiať. 
 

Ľudská hlúposť a zlomyseľnosť náhody sú neohraničené.  
 

Krása je znak relatívny. Je v oku toho, kto ju vníma. 
 

Činnosť, ktorá nie je predchnutá duchom, nie je ľudská. 
 

Problém ľudstva je uviesť do súladu mystiku a vedu. 
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Terézia z Avily (Teresa de Cepeda y Ahumada) 
(28.3.1515–14.10.1582) 

 

V roku 1531 ju zaviedli do kláštora augustiniánok  

v Avile na výchovu a vzdelanie. V roku 1536 prijala 

rehoľné rúcho. Boh jej dal často milosť zjavení  

a mystických zážitkov. Založila (1562) rehoľu bosých 

karmelitánok (kontemplatívno-apoštolské 

spoločenstvo, ktoré spája rozjímavú modlitbu 

s apoštolátom). Prijala meno Terézia od Ježiša. 
Spolupracovala s Jánom z Kríža, spoločne sa im 

podarilo založiť viacero mužských karmelitánskych 

kláštorov s pôvodnou prísnosťou. Neskôr sa stala 

patrónkou Španielska, ženou s neobyčajným dôvtipom 

a zmyslom pre humor. Napísala aj Životopis, Cesta k dokonalosti, 

Rozjímania o Veľpiesni, Vnútorný hrad (dielo venované náuke 

o vnútornej modlitbe). Vzdychy duše k Bohu. Pápež Pavol VI. ju v roku 1970 vyhlásil za učiteľku 

Cirkvi. Pán preukazuje veľké dobro duši, ktorá je ochotná úprimne sa venovať modlitbe... 
 

Z myšlienok 
 

Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká. Všetko sa 

pomíňa, Boh sa ale nemení... Kto má v srdci Boha, tomu nič 
nechýba, jeho láska stačí. 
Kto ma Ježiša Krista za priateľa a vznešeného vodcu, všetko môže 

zniesť, lebo On nás podporuje, posilňuje nikoho neopusti, ako verný 

a úprimný priateľ. 

Trpezlivosť dosiahne všetko... Je treba milovať Pána úplne 

nezištne, aby človek dosiahol milosť... Všetko je dobré, keď človek 

hľadá iba Ježišovu vôľu. 
 

 Kríž nie je na to, aby nás utrápil, ale aby nás posvätil. 
 Naša dôvera nie je nikdy dostatočne veľká voči dobrému Bohu, ktorý je taký 

mocný a taký milosrdný. 

 Milujem všetko, čo mi Boh dáva... Naše srdce je stvorené pre lásku!... Pochopila 

som, že bez lásky sú všetky skutky ničím... Aké šťastie, že sa Boh stal človekom, 

aby sme ho mohli milovať. Ináč by sme sa to neodvážili. 

 Slúžte Bohu s pokojom a radosťou. Pripomínajte si, že náš Boh je Boh pokoja. 

 

Cítim, že najistejším prostriedkom na dosiahnutie cieľa 
je modlitba a obeta... Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu... 

Neprestávajme sa modliť. Dôvera robí zázraky.  
 

 Naše srdce je tam, kde je náš poklad, a náš poklad je hore  

vo vlasti, kde nám Ježiš pripravuje miesto pri sebe. 

 Len jedno treba konať: milovať Ježiša, milovať ho zo všetkej 
sily svojho srdca a zachraňovať pre neho duše,  
aby bol milovaný... 
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Hans SELYE  
(26.1.1907–16.10.1982) 
 

Jeho otec bol Maďar, matka bola Rakúšanka. Narodil sa vo 

Viedni. Študoval na benediktínskom gymnáziu v Komárne, 

kde aj zmaturoval (1923). Študoval medicínu v Prahe, ale aj 

v Paríži a Ríme. Lekárske štúdium ukončil úspešne v Prahe 

(1929). Odišiel do Ameriky (1931), pôsobil na univerzite v Montreale a viedol tam 

aj Ústav experimentálnej medicíny a chirurgie. Lekár a biofyzik, autor teórie stresu, 

odhalil negatívne vplyvy modernej technologickej spoločnosti na zdravie človeka. 

Zistil, že niektoré choroby sú následkom zlyhania vnútrosekrečného adaptačného 

mechanizmu organizmu. Do medicíny zaviedol pojmy: všeobecný adaptačný 

syndróm, adaptačná energia (miera odolnosti organizmu), choroba z adaptácie, lokálny stres. Hans Selye  

s obdivom vnímal grandióznosť zákonov prírody. Aj literárne pôsobivo dokázal vyjadriť obraz človeka, 

ktorý žije vo vede, z vedy a pre vedu. Nezabudol ani na prirodzenú ľudskú schopnosť 

skutočne sa z niečoho (ruža, pieseň, krajina) tešiť, vnímať aj radosť jednoduchého života 

ako odmenu samú o sebe. Za najdôležitejší považoval pocit uspokojenia vyplývajúci  

zo súzvuku so všeobecne platnými zákonmi prírody. Oceňoval aj ľudskú statočnosť 

a šľachetnosť.  
 

Z myšlienok 
 

 Je ťažké objaviť nové fakty, ak sa na ne iba dívame, ale ich nehľadáme.  

 Pre vedca je i tá najošklivejšia pravda krásnejšia ako najlepšia pretvárka. 

 Podľa môjho jednostranného úsudku sa žiadna krása vytvorená ľudskou rukou 

alebo silou ľudskej vôle nemôže vyrovnať nádhere výtvorov prírody. 

 K najvyšším a najmohutnejším zážitkom človeka patrí schopnosť uvažovať a aspoň 

čiastočne chápať harmonickú eleganciu prírody. 

 Človek ovláda prírodu omnoho viac ako ju chápe. Vedomý intelekt dokáže 

súčasne študovať iba jeden problém, ale skutky človeka sa riadia všetkými 

skúsenosťami, nápadmi a myšlienkami, ktoré sú uložené v podvedomí. 

 Čím viac človek vybočuje z rámca bežného myslenia, tým ťažšie je prístupný cieľ  

a tým menej pochopenia i podpory možno očakávať od iných. 

 Vo veľkom bludisku prírody všetko navzájom súvisí a k tomu istému bodu možno 

dôjsť rôznymi cestami... Objektívnosť je prvým predpokladom správnej kritiky. 

 I vedci majú veľa chýb a nedostatkov, ich život nie je samá dokonalosť... Všetci 

sme a musíme byť rôzni... Žiadny vedec, hodný tohto mena, nepovažuje za mieru 

svojho úspechu počet ľudí, ktorí mu tlieskajú... Na bezvýznamné myšlienky nikto 

neútočí. 

 Génius buduje mosty medzi inštinktom a intelektom, medzi citom a logikou. 

 Čím hlbšie sa človek ponára do hlbín neznáma, tým menej je tých, ktorí ho 

sprevádzajú. Na konci cesty, keď človek dôjde skutočne tam, 

kde ešte nikto nebol, zostane sám. 

 V kontakte s nekonečnou jemnosťou môžeme získať zvláštnu 

vyrovnanosť a duševný kľud.  

 Tvorivé myslenie je najviac povznášajúca činnosť ľudského 

mozgu a prináša najviac uspokojenia. 

 Človek, ktorý pracuje v základnom výskume, musí vedieť 

snívať a svojim snom veriť.                                         
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Ernest RUTHERFORD 
(30. 8. 1871 − 19. 10. 1937) 

 

Bol štvrtým dieťaťom z dvanástich škótskeho 

emigranta v malej dedinke pri meste Nelson  

na Novom Zélande. Po skončení základnej školy 

navštevoval Nelson College a univerzitu 

v Christchurch, kde vyštudoval matematiku a fyziku. Odišiel (1894) 

do Anglicka a pracoval v Cavendishovom laboratóriu v Cambridgi 

pod vedením J.J. Thomsona, kde skúmal elektrické výboje v plynoch 

a ionizáciu vzduch pomocou lúčov X. V rokoch 1898 – 1907 pôsobil 

v Kanade. V roku 1908 získal Nobelovu cenu za chémiu –  

za výskumy a práce v oblasti transmutácie prvkov a chémie 

rádioaktívnych látok. Do šľachtického stavu bol povýšený (1931) 

s titulom Sir Ernest lord Rutherford of Nelson. 

 

 
 
Z myšlienok a diela 
 

 Objavil (1896), že uránové soli vysielajú neviditeľné 

žiarenie a rozlíšil (1897) dva druhy tohto žiarenia, lúče alfa (jadrá hélia) a lúče 

beta. 

 Objavil (1899) radón, plyn vznikajúci rádioaktívnym rozpadom rádia. 

 Rozpracoval (spolu so F. Soddym; 1902-1903) teóriu rádioaktívneho rozpadu 

prvkov a sformuloval zákon rádioaktívneho rozpadu. 

 Zistil (1900) že rádium sa samovoľne rozpadá na plyn radón a z atómov vyletujú 

častice alfa, beta a žiarenie gama (samovoľná premena prvkov). 

Planetárnym modelom atómu vysvetlil (1911) rozptyl lúčov alfa  

pri prechode hmotou – prevažná časť hmoty atómu je sústredená 

v strede, v kladnom jadre; elektróny krúžia v okolí. 

V roku 1919 pri ožarovaní dusíka časticami alfa získal protóny 

s veľkým doletom a uskutočnil umelú jadrovú reakciu i premenu 

chemického prvku na iný (na izotop kyslíka). 

 V roku 1936 predpovedal, že v jadre atómu existujú neutrálne častice – neutróny. 
  

Alfa častice vyletujúce z rádioaktívneho materiálu sa ukázali rýchle ako 

elektróny v beta lúčoch a zároveň ťažké ako atómy. Nameranie ich odklonu 

v magnetickom poli preto vyžadovalo naozaj veľkú tvorivosť a zručnosť. 

Keď povieme, že alfa častice mali veľkú hmotnosť aj rýchlosť, tak to 

nevyzerá nijako šokujúco, v skutočnosti to však bolo mimoriadne zvláštne. 

Veľká hmotnosť totiž naznačovala, že ide o nejaké atómy, ktoré sa zrejme 

uvoľňujú z molekúl rádioaktívnej látky. Veľká rýchlosť však takejto 

interpretácii odporovala. Energie uvoľňované v chemických reakciách boli 

o mnoho rádov menšie, než bola kinetická energia alfa častíc. Kde sa teda 

alfa častice berú? Rutherford a Frederick Soddy prišli s takouto kacírskou myšlienkou: čo ak alfa častice 

nevznikajú pri rozpade molekúl na atómy, ale pri rozpade samotných atómov. Čo ak je rádioaktivita 

spôsobovaná premenou jedného atómu na iným atóm, pričom rozdiel v hmotnostiach týchto atómov je daný 

práve hmotnosťou alfa častice? V takomto prípade by nešlo o chemickú reakciu medzi atómami a energia 

vyletujúcich alfa častíc by teda nijako nemusela súvisieť s typickou energiou chemických reakcií (M. Mojžiš). 
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Andrej N. KOLMOGOROV – nie príkazom, ale príkladom 
 

Andrej Nikolajevič Kolmogorov sa narodil v Tambove 25. apríla 1903. Matka 

zomrela hneď po jeho narodení. Otec, agronóm, nechal syna vychovávať 

sestrám svojej ženy. Ich starostlivosťou sa v mladíkovi postupne prebudili 

zmysel pre zodpovednosť, neznášanlivosť k nečinnosti, samostatnosť a usilovná 

pracovitosť. Andrej si predsavzal pozorované javy nielen si zapamätať, ale aj 

pochopiť ich a porozumieť súvislostiam medzi nimi. V roku 1920 sa stal 

študentom Moskovskej univerzity. Nevedel sa rozhodnúť o svojich záujmoch. 

Okrem matematiky a fyziky si medzi prednášky zapísal aj dejepis, lebo ho 

priťahovala ruská história a umenie. Prednášky v seminároch V.V. Stepanova  

a  N.N. Luzina mu nadhodili množstvo zaujímavých matematických problémov 

z oblasti teórie konvergencie trigonometrických radov. Kolmogorov ako prvý 

zostrojil príklad všade divergentného Fourierovho radu. Stal sa známym 

matematikom.  
 

Po skončení štúdia na univerzite zostal tam ašpirantom. V roku 1931 bol vymenovaný  

za vysokoškolského profesora. Akademikom sa stal v roku 1939, bol iba tridsaťšesťročný.  

Od roku 1925 sa Kolmogorov intenzívne zaoberal teóriou pravdepodobnosti. Spolu  

s matematikom A. Ja. Chinčinom položili prvé základy axiomatizácie pre teóriu pravdepodobnosti. 

V rokoch 1934–1941 Kolmogorov vytvoril viac ako 50 vedeckých pojednaní, ktoré riešili úlohy 

z oblasti matematickej štatistiky, geometrie, topológie, funkcionálnej analýzy, teórie funkcií  

aj z matematickej logiky. Andrej Kolmogorov sa stal svetoznámym. 
 

Počas druhej svetovej vojny Kolmogorov prispel k riešeniu obranných úloh národného 

hospodárstva, vyriešil otázky štatistickej kontroly kvality hromadnej priemyslovej produkcie. 

Rozvinul teóriu náhodných procesov, ktorá sa uplatnila v teórii procesov jadrového odpadu. 
 

Tvorivá matematická práca Andreja Nikolajeviča prispela k riešeniu úloh 

v oblasti teórie informácií, teórie dynamických systémov, teórie automatickej 

regulácie, ale aj v matematickej lingvistike. Kolmogorov vynikal hlbokými 

komplexnými vedomosťami, výbornými analytickými aj  kombinačnými 

schopnosťami. Po celý život sledoval otázky pedagogické i metodologické. 

Podieľal sa na zostavení Veľkej ruskej encyklopédie. Podstatne prispel 

k založeniu a organizácii internátnej školy pre žiakov s nadaním pre 

matematiku a fyziku pri Moskovskej štátnej univerzite. Spolu s akademikom 

I.K. Kikoinom založili v roku 1970 populárnovedecký matematicko-fyzikálny časopis Kvant,  

ktorý úspešne šíril matematickú osvetu aj v iných krajinách.  
 

Za úspešnú vedeckú, pedagogickú a organizátorskú prácu získal A. N. Kolmogorov 

sedem ráz Leninov rád, Štátnu cenu, Čebyševovu cenu a celý rad ďalších ocenení. 

V roku 1963 dostal Bolzanovu medailu za zásluhy v matematických vedách.  

Bol členom viac než 20 zahraničných akadémií vied napr. vo Francúzsku, Anglicku, 

Holandsku, Poľsku, Maďarsku i v USA. 
 

Andrej Nikolajevič Kolmogorov zomrel 20. októbra 1987. Zanechal 

hlbokú stopu v mnohých matematických disciplínach. Skromnou dušou 

a tvorivým rozumom prispel k rozvoju celej ľudskej kultúry. Svojim žiakom, 

spolupracovníkom a všetkým priateľom túžby po hlbokom poznaní odkázal: 

Musíme si uvedomiť, ako budovať trvalú, veľkú, rozvíjajúcu sa ľudskú 

kultúru. Ako vystihnúť celú šírku tohto pojmu a stať sa účastníkom 

budovania najkrajšej budovy pre ľudstvo a človeka... Budúcnosť si 

predstavujem ako kráľovstvo rozumu.                                                                                
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Leszek KOLAKOWSKI  
(23. 10. 1927 – 17. 7. 2009) 

 

Poľský filozof, historik ideí, esejista, vyštudoval  

v Lodži, doktorát získal vo Varšave. Po vylúčení 

z komunistickej strany (1966) emigroval z Poľska (1968) a stal sa 

hosťujúcim profesorom na univerzitách v Amerike i v Anglicku 

(riadny profesor v Oxforde 1970–1995). Vždy obhajoval úlohy 

ľudskej slobody a dôstojnosti v hľadaní pravdy a konaní dobra.  

Ako brilantný mysliteľ podal kritickú analýzu marxistického myslenia 

(najväčšej fantázie 20. storočia). Napísal viac než 30 kníh (napr. 

Hlavné prúdy marxizmu; Husserl a hľadanie istoty; Tézy o nádeji a zúfalstve; Malé úvahy o veľkých 

veciach; Na čo sa nás pýtajú veľkí filozofovia?) Získal aj významné ocenenia  

(napr. Erasmovu cenu 1983, Klugeho cenu 2003). Ako Európan ukotvený 

v kultúrnom a duchovnom dedičstve kresťanstva prispel k rozvoju celej poľskej 

kultúry. Jeho posledná kniha má mať názov Je Boh šťastný? 
 

Z myšlienok 
 Kultúrnou úlohou filozofie nie je doručenie pravdy, ale budovanie ducha pravdy. 

 Matematika je najmocnejší intelektuálny nástroj, ktorý bol kedy vytvorený  
a prostredníctvom ktorého unikáme času. 

 Myslím si, že ľudská  potreba systému, ktorý presahuje naše technické možnosti, 

ktorého tvorcami nie sme my sami, a teda v nejaký boží, božský poriadok,  

je normálna. To nemožno zničiť. 

 Dom, v ktorom prebýva ľudský duch, stojí na štyroch uholných kameňoch.  

Nimi sú: rozum, Boh, láska, smrť.  

 Často můžeme slyšet, že kdyby se lidé neustále nebouřili proti tradici, potom 

bychom stále ještě žili v jeskyni. To je pravda, ale kdyby vzpoura proti tradici 

získala kdekoli globální rozměr, ocitli bychom se znovu v jeskyni. Ani liberalismus 

není žádnou filozofií. Jestliže chválí volný trh, má to svůj dobrý důvod, neboť 

protivou volného trhu je gulag. Avšak víra, že volný trh nám všechno zařídí,  

je zjevně velice nemoudrá. 

 Jak to tedy je? Odkud jsem se tu vzal? Jednoduše na základě rozmnožovacích 

aktivit mých rodičů? Nebo tvořím součást nějaké skutečnosti, plánované  
a připravené Prozřetelností, již samozřejmě nemohu úplně poznat, ale pouze se  

ní mlhavě dohadovat? Je svět, v němž žijeme, řízen a usměrňován, nebo jde jen o 

nesmyslný pohyb nespočetných atomů, v němž nejde o nic, ani se neděje nic, co by 

mohlo mít jakýkoli cíl? Zůstane něco z našich snah a utrpení, nebo nezůstane 

vůbec nic? Jsou dobro a zlo pouze naše konvenční pojmy, nebo jde o reálné 

kvalitativní věci? Toto jsou otázky, které nelze vyhladit, vymýtit z lidského 

uvažování. Jsou to právě ty otázky, na které by lidé chtěli dostat autentickou 

odpověď, jinými slovy vědět, jak tomu popravdě je, jaká je skutečnost. Nejde  
o bezvýznamné otázky. Mnoho lidí by na ně chtělo znát 

odpověď. Můžeme tedy předpokládat, že z naší kultury 

nevymizí. Kdyby měly zmizet, propadnout se někam hluboko 

pod zem a nikoho už vůbec nezajímat, vznikla by jakási podivná 

kulturní mutace, kterou je velice těžké si jen představit.        
 

http://zpravy.idnes.cz/?c=A090724_174151_kavarna_bos&r=kavarna&strana=1&foto1=BOS2ca488_kolakowski_obal1.jpg&inframe=1
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Pinchas LAPIDE  
(*28.11.1922 – †23.10.1997) 

Rozpoznal mohutnú silu slova, historickej informácie v podobe 

jazyka, ktorý je architektúrou myslenia. Židovský teológ  

a religionista, prehĺbil židovsko-kresťanský dialóg, ukázal 

myšlienky a hodnoty židovskej kultúry v ich nových 

súvislostiach (napr. aj význam Ježiša pre židov). Staval mosty 

zmierenia, vysvetľoval správny vhľad do 

ducha evanjelií. Napísal viac ako 35 kníh, 

ktoré boli preložené do dvanástich 

jazykov. O osude v koncentračnom tábore 

napísal: Kresťania ma tam priviedli, kresťania mi pomohli odtiaľ uprchnúť. 

Pôsobil aj v izraelských diplomatických službách. Svojím životom a odbornou 

prácou prekonával hranice a nadväzoval dialóg aj v otázkach a odpovediach 

o utrpení a vine, o láske i zmysle života.   
 

Z myšlienok 
 

 Je údelom človeka, že je relatívny a pohybuje sa v oblasti mnohých odtieňov šedi  

a nikdy nie je „buď, alebo,“ to je určené len Bohu... 

 Biblia, v oboch Zákonoch, neúnavne zdôrazňuje, že Boh je nepoznateľný, 

nevyspytateľný a nedá sa skúmať... Biblia jasne hovorí, že pravdu treba konať 

a nie o nej hovoriť... 

 Musíme o Bohu premýšľať z rôznych perspektív, ale zároveň byť si vedomí toho, 

že ho žiadna reč nemôže obsiahnuť. 

 Boh lásky, ktorý chce dobro a mne dáva slobodu aj ku zlu, je Bohom, na ktorého 

môžem veriť... Boh má mnoho mien, môže byť služobník v utrpení, nevyhnutné 

utrpenie, zástupca utrpenia, zušľachťovanie láskou, ale rozhodne nie úspech. 

 Boh je ten hlas vo mne, ktorý ma povoláva, aby som sa stal tým, kým som určený 

sa stať... Boh hovorí k človeku cez veci a bytosti, ktoré mu posiela do života; 

človek odpovedá svojím konaním... 

 Človek rád zabúda, že nemôže ani myslieť, bez toho, aby zároveň veril... staviame 

na piesku, ktorý sa môže premeniť na skalu...  
 Viera je staršia ako poznanie, ani dnešná veda sa nezaobíde bez viery... 

 Vedy skúmajú hmotu, energiu, to, čo je už dané vo všetkých svojich formách 

zjavenia a spôsoboch pôsobenia. Viera vychádza od toho, kto dáva každý život. 

Veda berie Božie dielo pod lupu; viera hľadá samotného Boha. 

 Ak Boh stvoril svet z lásky a láska nám odkrýva konečný 

zmysel skutočnosti, môže byť pravá identita nájdená len 

v blížnom; a Boh nemôže byť vnímaný ani v „byť“ ani 

v „mať“, ale iba vo vzájomnom približovaní jedného  

ku druhému pomocou lásky.  

 Ponuka a modlitba, skutok viery a prosiace srdce  
sú etikou Biblie. 

 Najkrásnejšie a najväčšie veci nášho života nepodliehajú 

diktátu racionality... Boh je neviditeľný a nedokázateľný. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/28._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/28._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/23._okt%C3%B3ber
http://sk.wikipedia.org/wiki/23._okt%C3%B3ber
http://sk.wikipedia.org/wiki/Judaizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3g
http://sk.wikipedia.org/wiki/Religionistika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
http://www.christoph-rau.de/bilder/crau0389-29_Pinchas-Lapide.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_NqtwDGc87AM/SeljSFdqE0I/AAAAAAAAAMg/68WeaoU3JmI/s1600-h/150.150._usr_export_www_vhosts_funnetwork_hosting_lapide_images_stories_grafik_lapidedenker.jpg
http://www.udzoudyho.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/130615.01.jpg
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Štefan MOYZES  
(24.10. 1797 – 5.7.1869) 

 

Po absolvovaní gymnázia (1813) študoval 

filozofiu na bohosloveckom seminári v Trnave,  

v rokoch 1815-1819 teológiu na seminári v Pešti. 

Teologické štúdiá skončil (1821) v Ostrihome. Na záhrebskej 

akadémii v Chorvátsku prednášal 17 rokov filozofiu a gréčtinu.  

Na Slovensku bol (1851-1869) biskupom banskobystrickej diecézy. 

Viedol (1861) delegáciu k cisárovi Františkovi Jozefovi I.,  

a predložil žiadosti slovenského národa – Memorandum národa 

slovenského obsahujúce základné národné, politické, hospodárske  

a kultúrne požiadavky Slovákov v Uhorsku. Po založení (1863) 

Matice slovenskej ho zvolili za jej predsedu. Zaslúžil sa o rozvoj 

školstva, pričinil sa o založenie Spolku sv. Vojtecha. K jeho 

základným prednostiam patrila vzdelanosť, štedrosť, mravnosť, 

odvaha a schopnosť získať si prirodzenú autoritu. Slovenský archivár a literárny historik Anton 

Augustín Baník (1900-1978): Štefan Moyses ostáva pre všetky časy jagavým vzorom tej mravne 

pevnej odhodlanosti, ktorá i na vysokých a najvyšších miestach spoločenského, politického  

i štátnického postavenia smelo, priamo, dôsledne vie bojovať za prirodzené, historické a večné 

práva slovenského národa.    http://snn.sk/news/biskup-stefan-moyses-slachetny-a-neohrozeny-narodovec/ 

 

Z myšlienok 
 

Núdza úbohého národa našeho je nevýslovná, potreby jeho 
nesčíselné. Rodu môj milý. Národe slovenský. Spal si duševne stá, 
ba tisíce liet, precitni k práci človeka hodnej a sebeužitočnej:  
ver mi, nevyhneš sa práci, bo práca je určenie tvoje. 
 

Slepotu ale duševnú rozjasňovať, nevedomosť zaháňať, 
predsudky cúdiť je bezprostredný účel Matice našej slovenskej. 
Skadiaľ vidno, že otázka o Matici slovenskej je totožná s otázkou 
o hodnosti ľudskej a všestrannom blahobyte veškerého národa 
slovenského.  

 

Mnoho ráz počuli sme, že človek len 
toľko platí, koľko vládze, a tak je  
i s národom, a teraz presvedčili sme 
sa, že národ, keď vládze, i platnosti 
dochádza. 
 

Nad blaho môjho národa nenie mi 
nič vznešenejšieho, tak i nad priazeň 
môjho národa nie je mi nič vyššieho, 
čo by to i hneď bola priazeň celého 
sveta. 
 
 

 

http://snn.sk/news/biskup-stefan-moyses-slachetny-a-neohrozeny-narodovec/
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Jan VERMEER 
(* 31.10.1632 − † 15.12.1675)  

 

Holandský maliar Johannes Vermeer 
van Delf, jeden najobdivovanejších 

holandských barokových maliarov.  

Jeho zachované dielo tvorí iba 37 

obrazov, ktorých sa sústredil na žánrové 

obrazy pomerne malého formátu,  

ktoré vynikajú kompozíciou scén 

z bežného života a mimoriadnym 

spracovaním svetla.  

 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=654 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=654

