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František DRTIKOL 
(3.3.1883−13.1.1861)    

Známy český portrétny fotograf, maliar a grafik.  
Preslávil sa hlavne portrétmi a aktmi v štýle 

neskorej secesie, neskôr ovplyvnenej kubisticko-

futuristickými prvkami. Duchovne sa orientoval 

na prax východných učení, hlavne budhizmu. 

Vydal (1911) album 50 olejotlačí Z dvorků  

a dvorečků staré Prahy, kde zachytil krásu 

pražských zákutí. Jmenuji se Drtikol. Drtil jsem 

kola, která mě svírala… Fotografoval jsem 

světlem. Píši do duší lidem světlem poznání...  

Má-li portrét být dobrým, nesmí mi model být 

lhostejný... Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá 

myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a 

vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma.  
 

Z diela 
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Antonio Lucio VIVALDI 
(4. 3. 1678 − 28. 7. 1741) 

Barokový hudobný skladateľ, huslista, 

dirigent, vyštudoval aj hru na organ 

a hudobnú teóriu. Ako vysvätený kňaz 

(il prete rosso) pôsobil len veľmi krátko. 

Spred oltára odišiel už po jeden a pol 

roku. Skoro 40 rokov viedol svoju 

kapelu  Ospedale della Pieta. Okrem 

pobytu v Benátkach pôsobil aj v Mantove, Florencii i v Ríme. 

V roku 1725 vyšla zbierka 12 koncertov pod názvom Il Cimento 

dell’Armonia e dell’Invenzione (Skúška harmónie a invencie), 

prvé štyri nesú názov Štvoro ročných období. Skomponoval 

okolo 712 diel, z toho okolo 500 koncertov. Najviac mu učarili 

sláčikové nástroje - husle a viola, písal však aj koncerty pre 

dychové nástroje (fagot, flauta a drevené dychové nástroje). 

Rovnako bol autorom 46 opier (zachovalo sa 21), niekoľkých 

oratórií a symfónií, množstva príležitostných cirkevných skladieb. Dodnes sa považuje za autora 

modernej podoby koncertnej hudby. 

ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi 

https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/48645-antonio-vivaldi.html 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

https://www.youtube.com/watch?v=O6NRLYUThrY&t=1672s 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/48645-antonio-vivaldi.html
https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
https://www.youtube.com/watch?v=O6NRLYUThrY&t=1672s
http://birthday.wz.cz/vivaldi.jpg
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Robert J. FISCHER  
(* 9.3.1943 – † 17.1.2008)       

Geniálny šachista Bobby Fischer sa zaslúžil  

o nebývalý rozvoj a popularitu šachu na našej 

planéte. Trinásťročný sa stal juniorským 

majstrom USA. Už vtedy šokoval intuitívnym 

vnímaním, rýchlosťou, neochabujúcim 

nadšením, neobvyklou sústredenosťou a silou 

vôle. Stal sa (1972) prvým americkým 

šachistom, ktorý výhrou „zápasu storočia“  

v Reykjavíku na Islande nad B. Spasským  

získal titul svetového šampióna. Po tomto zápase dvadsať rokov neodohral 

žiadnu súťažnú turnajovú partiu. Až roku 1992 opäť porazil Spasského,  

zvíťazil 17,5:12,5 a vyhral 3,3 miliónov dolárov. Spojené štáty vydali na neho 

zatykač, a odvtedy sa už žiadnych turnajov nezúčastnil. Aj tak predstihol 

svoju dobu a všetko dokázal sám - bez pomoci počítačov i trénerov.                                                                          

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer 
 

Z myšlienok  

 

Nikto neurobil pre Ameriku, čo ja jednou rukou. 
 

Nereprezentujem nikoho okrem seba! 
 

Som všeobecný génius, ktorý náhodou hrá šach. 
 

Každý je tak trochu blázon, niekto to iba dokáže lepšie skrývať. Aj mňa veľa 
ľudí považuje za trhnutého iba preto, že nezapadám do ich predstav o živote. 
 

Milujem okamih, v ktorom sa láme ľudské ego. 
 

Nič neutišuje ľudskú bolesť tak ako ľudský dotyk.  
 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044366 
 

Nie, tam nie. V tomto postavení veža musí strážiť  
pešiaka z boku. Inak to nejde. Viem to. 

 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/9._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._janu%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Island
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boris_Spasskij
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044366
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 Dominik TATARKA 
 (14.3.1913  10.5.1989) 

 

Jediný syn zo siedmich detí slovenského roľníka 

v Plevníku. Po získaní stredoškolského vzdelania 

na gymnáziách v Nitre (1926-30) a v Trenčíne 

(1930-34), vyštudoval slovenčinu a francúzštinu 

(Praha 1934-38; Sorbona v Paríži 1938-39). Budoval socialistickú 

spoločnosť (aj ako člen KSČ) vo viacerých zamestnaniach, snažil sa 

o demokratické zmeny (1968-1969) a podpísal Chartu 77 (ako prvý 

Slovák). Medzi literátov sa zapísal aj dielami V úzkosti hľadania (1942), 

Ľudia a skutky (1950), Človek na cestách (1957), Rozhovory bez konca 

(1959), Prútené kreslá (1962), Démon súhlasu (1963). Prešiel zložitým 

názorovým vývojom a každý spoločenský zlom zanechal na ňom hlboké stopy. Vytriezvel  

zo socialistického realizmu i normalizačnej mašinérie. Spontánnymi literárnymi prejavmi obhajoval  

svoju ľudskú i autorskú slobodu. V zahraničí vyšli: Písačky (1984), Sám proti noci (1984), V nečase 

(1986), Listy do večnosti (1988), Navrávačky(1988). Posmrtne vyšli Hovory o kultúre a obcovaní 

(1995). Osobitý umelec a talentovaný rozprávač s protirečivým (vlastné 

omyly, prešľapy a zlyhania nevynímajúc) životným príbehom sa stal 

morálnou autoritou v zápase o dušu človeka. Prispel k prirodzenému 

slovenskému prepojeniu s európskou kultúrou a civilizáciou. Po úzkostiach 

hľadania svojich kresťanských koreňov bol, napriek odpadlíckym rokom 

svojho života, vďaka svojej kajúcnosti, pochovaný do posvätenej zeme.  

 

Z myšlienok 
 

 Človek žije láskou. A cez lásku pochopí aj pravdu. Čiže život v pravde znamená 

koniec koncov: Miluj svojho blížneho.  
 

 Lásku si treba zaslúžiť. Niekedy ju nedosiahneme, ale aspoň sme upevnili svoje 

sebavedomie, že sme urobili pre ňu všetko a že sme toho schopní. 
 

 Ľudská kultúra sa v týchto šírkach nazýva spolčovaním, uvedomenou  

či pociťovanou potrebou prežívať ľudský osud. 
 

 Kam ideme? Do prázdnoty, nie. Prázdno nás nepohltí.  

Ideme ku svojim predkom. 
 

 Už veľa času pred sebou nemám, ale pociťujem sa ako karpatský pastier,  

muž, ktorý zažil, vie a cíti, zažíva, čo je to božie požehnanie. 
 

 Dúfam, že sa mi dostane trochu síl, aby som vyslovil tragickú skúsenosť svojho 

života. Ale chcel by som jedným dychom vysloviť aj nádej - úfnosť, že nielen mne, 

ale aj Vašim poblúdeným súčasníkom dostane sa osvietenia 

ducha, aby uznali, že božské stvorenie sveta napriek všetkým 

útokom pokračuje. 

 

 Rozprávač sa nakoniec ospravedlňuje  
            len mravným poslaním. 

 

 Človek zjednocuje svet myšlienkami.   
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Pavol DOBŠINSKÝ 
(16.3.182822.10.1885)  

 

Známy slovenský folklorista, básnik, prekladateľ, literárny 

kritik a publicista, príslušník štúrovskej generácie, zozbieral 

a zachoval pre ďalšie pokolenia slovenské ľudové rozprávky a zaslúžil sa 

o ich povýšenie možno až na európsku úroveň. August Horislav Škultéty  

a Pavol Dobšinský vydali (1858) prvý zväzok Slovenských povestí. Do roku 

1861 vyšlo šesť zošitov so šesťdesiatimi štyrmi ľudovými rozprávkami. 

S podporou Matice Slovenskej. organizoval Dobšinský zbieranie plodov 

ústnej ľudovej slovesnosti. Najväčšie dielo Prostonárodné slovenské povesti 

vydal na sklonku života na vlastné náklady. Táto jeho najobsiahlejšia 

a najkompletnejšia zbierka slovenských rozprávok vyšla v rokoch 1880 – 

1883 v Martine v ôsmich zošitoch a tvorilo ju deväťdesiat rozprávok. Kde bolo, tam bolo... 
 

Z myšlienok a diela 
 Podávam ich (Prostonárodné slovenské povesti) – ako i predošlí vydavatelia – v tej 

jednoduchosti a presnosti rozprávania, ako sám ľud si ich rozpráva. Nechže letia 

do sveta – k cieľom ďalšieho básnického i zábavno-vzdelávateľského čítania. 

 Náš národ je ešte ten v čítaní, ktorý mliekom kŕmiť treba, aby k záživnejším 

pokrmom privykol. Povesti držím za to mlieko, ktoré našim Slovákom šmakovať 

bude, a pri ktorom si čítanie vôbec obľúbia... 
 Jestli som v čom neúplný, tým všestrannejší som v líčení zvyku a mravu ľudu nášho; by ďalší 

sberatelia, tým lepšie vyznali sa, nač pozornosť obrátiť, v čom doplňovať celok a prehľad týchto 

vecí, neodbytných k poznaniu ľudu vlastnieho a k dvíhaniu jeho na ďalší stupeň zvykov  
a mravov prečistenejších, ušlechtilejších. 

Odmena cnosti, trest neprávosti! to stojí napísano zlatými večne skvelými písmenami na prvej  
 i pokonej strane knihy osúdov a povesťujúcich otcov, na bráne tej, ktorou vchádza do života 

tohoto i vychádza z neho každá bytnosť naších povestí.  
 

Pomodlil som sa na svätej zemi Nitry, počul som i videl neba znamenia a duch môj 

pocítil v sebe božskosť osvietenia i vládu nadzemskú. Ale či to všetko dosť, junák 

slovenský?  Nie. To je, ak sa neklameš, ešte len zorný úkaz budúcich bleskov. 

Povinnosť svätú na seba prijatú skutkami doplniť treba, len tak sa dostane na zemi 

 i na nebi spasenia pre teba.  
 

Zašumeli háje od Tatier k Dunaju —  

šiel som za túžbami po rodinnom kraju 

a mladuškú dušu kúpal v krásach zlatých 

a ducha napájal po pomníkoch svätých — 

napájal pamiatkou zašlých našich časov, 

i počul som súzvuk nových slávnych hlasov! 
 

Veď Dunaj, Nitru, Tatry, Moravu 

hrdinský riadil Svätopluk, 

víťazný v boji za rod, za slávu 

Slovanov sa ozýval huk. 

Už ten vek zlatý zapadol, skapal  

ako blesk zory večernej.     

http://zlatyfond.sme.sk/autor/40/Pavol-Dobsinsky
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Christian Andreas DOPPLER 
(29. 11. 1803 − 17. 3. 1853) 

Rakúsky matematik a fyzik navštevoval  

základnú školu v rodnom Salzburgu  

a strednú školu v Linci. Polytechnický 

inštitút v Viedni ukončil v roku 1825. 

Štúdium na viedenskej univerzite 

(matematika, mechanika a astronómia), 

úspešne ukončil v roku 1829. Od roku 

1835 pôsobil v Prahe (vyučoval na strednej 

technickej škole). V roku 1841 bol 

menovaný profesorom matematiky  

a geometrie na pražskom Polytechnickom 

inštitúte. V roku 1840 bol prijatý  

za mimoriadneho člena Královské české 

společnosti (od roku 1843 sa stal riadnym 

členom, od roku 1847 bol výkonným tajomníkom. Krátko (1847-1849) 

pôsobil aj v Banskej Štiavnici. V roku 1848 sa stal členom viedenskej 

Ríšskej akadémie vied. V roku 1850 bol menovaný za riaditeľa 

univerzitného Inštitútu fyziky vo Viedni. 
http://www.magistra-historia.sk/christian-johann-doppler-krehky-genius/ 

 

Z diela 
 

V spise O farebnom svetle dvojhviezd a niektorých iných 

nebeských telies (1843) matematicky formuloval jav (ktorý 

dostal meno po ňom), ktorý vyjadruje závislosť frekvencie 

zvukových a svetelných vĺn, registrovaných prijímateľom, od rýchlosti pohybu 

prijímateľa. V roku 1846 svoj vzorec rozšíril aj na prípad vzájomného pohybu zdroja 

a pozorovateľa. Bol presvedčený, že hviezdy vyžarujú viditeľné svetlo s rôznou 

frekvenciou a ich kombinácia sa javí ako biela farba. Farebné svetlo dvojhviezd 

vysvetlil posunom frekvencie, ktorý nastáva v dôsledku pohybu každej z hviezd 

okolo spoločného hmotného stredu. Zaoberal sa tiež aberáciou hviezd a teóriou 

farieb, navrhol optický diaľkomer. 
https://drive.google.com/file/d/0B12AmUaUc7g7MHlsbk9UcmNaZXM/view 

http://www.walter-fendt.de/html5/phsk/dopplereffect_sk.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvďačnejšie výskumy sú tie, ktoré prinášajú objaviteľovi radosť z myslenia  

a zároveň úžitok pre ľudstvo.      

 

http://www.magistra-historia.sk/christian-johann-doppler-krehky-genius/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dopplerov_jav
https://drive.google.com/file/d/0B12AmUaUc7g7MHlsbk9UcmNaZXM/view
http://www.walter-fendt.de/html5/phsk/dopplereffect_sk.htm
http://www.converter.cz/fyzici/images/doppler-deska.jpg


8 

 

Juraj JÁNOŠÍK  
(1688  − 18.3.1713) 
   Dobrodruh, vzdorujúci vrchnosti. Hrdina legiend, povestí a rozprávok. 

Narodil sa v Terchovej a pokrstený bol 25. januára 1688 v kostole  

vo Varíne. Jeho matrika udáva, že mal troch bratov: Jana, Martina, 

Adama a sestru Barboru. V roku 1707 sa nechal naverbovať povstalcami 

Františka Rákociho II. do boja proti Habsburgovcom. Po porážke rebélie 

však prešiel do cisárskeho vojska a nastúpil službu v strážnom oddiele 

 na Bytčianskom zámku. Tu sa skamarátil s väzneným zbojníkom 

Tomášom Uhorčíkom. Na žiadosť otca bol uvoľnený z vojenskej služby  

a v roku 1710 sa vrátil do Terchovej. Jánošíkovo zbojníctvo však trvalo 

len rok a pol a jeho najväčšia časť spadá do letného a jesenného obdobia 

roku 1712. V októbri 1712 ho chytili a uväznili, vtedy sa mu však ešte 

podarilo ujsť. Asi pol roka potom ho dopadli drábi počas záťahu 

v Klenovci, kde sa skrýval u priateľa Uhorčíka. Súdny proces 

s Jánošíkom sa začal 16. marca 1713 v dnešnom Liptovskom Mikuláši. 

17. marca 1713 bol vynesený rozsudok smrti – popravu zavesením  

za ľavý bok na hák. 

   Do širšieho povedomia sa Jánošíkovo meno dostalo až po storočí 

a pol zásluhou štúrovskej generácie národných buditeľov. Prvú zmienku  

o Jánošíkovi v tlači priniesli v banskobystrické „Staré noviny liternjho 

uměnj“ v roku 1785. Záznam o legende spísal v roku 1831 Gašpar 

Fejérpataky-Belopotocký.  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_J%C3%A1no%C5%A1%C3%ADk 
 

http://jurojanosik.com/ 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/juraj-janosik-profil/2036-

clanok.html 

 

http://www.northland.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/1785
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_J%C3%A1no%C5%A1%C3%ADk
http://jurojanosik.com/
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/juraj-janosik-profil/2036-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/juraj-janosik-profil/2036-clanok.html
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Viktor KUBAL 
(20.3.1923 −24.4.1997) 

Slovenský výtvarník, karikaturista, filmár, 

scenárista, animátor, režisér, zakladateľ 

slovenského animovaného (kresleného) 

filmu. Počas 27 rokov pripravil ako režisér 

a animátor takmer 400 krátkometrážnych 

animovaných filmov, medzi nimi úspešné 

seriály Dita - podľa rovnomenného seriálu 

v humoristickom týždenníku Roháč, Janko 

Hraško, Puf a Muf, Panák z križovatky  

a ďalšie. Z jeho tvorivej umeleckej dielne 

vyšli veľmi úspešné celovečerné 

animované filmy - Zbojník Jurko, Krvavá pani a Marcipánová 

rozprávka. Ďalšou časťou jeho bohatej tvorivej činnosti bol kreslený 

humor a satira, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou nielen 

Roháča, ale aj ďalších periodík. Svoje karikaturistické dielo 

prezentoval nielen v Európe, ale aj na výstavách v zámorí  

- v kanadskom Montreale a na Kube. 

https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/31918-viktor-kubal.html 
 

 
Z diela 

 

 

  

 

http://dovolenka.sme.sk/kuba
https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/31918-viktor-kubal.html


10 

 

 

Jean Baptiste FOURIER 
(21. 3. 1768 – 16. 5. 1830) 
 

V júli 1798 sa vylodil Napoleon a tridsaťosemtisícovou armádou 

v Egypte. Medzi vojakmi boli aj učenci. Jedným z nich bo Jean 
Baptiste Joseph Fourier, francúzsky matematik a fyzik. 

 

Narodil sa v rodine chudobného krajčíra v Auxerre. 

Osemročný zostal sirotou. Vyštudoval v kláštornej vojenskej škole 

v rodnom meste. Pretože nebol šľachticom, nemohol vykonať 

dôstojnícku skúšku. Od roku 1781 sa so záujmom i nadaním 

zaoberal matematikou. Na škole, kde študoval, začal aj vyučovať 

rétoriku, históriu a filozofiu. Hlboký záujem o použitie matematiky 

v mechanike a fyzike ho priviedol k objavom v „čistej“ matematike. 

V rokoch 1796 – 1798 vyučoval na známej Polytechnickej škole v Paríži. Mal rád 

besedy, ale nie spory. 
 

Tridsaťročný J.B. Fourier sa dostal do Egypta. Plnil diplomatické úlohy, organizoval 

výskumné práce, hľadal dôkazy nových matematických tvrdení. Stal sa sekretárom 

Egyptského inštitútu. V roku 1799 viedol jednu z vedeckých expozícií v oblasti 

horného Nílu. Po návrate do Európy bol v rokoch 1802 – 1815 prefektom v rôznych 

krajoch Francúzska. Od roku 1817 bol členom Parížskej akadémie a od roku 1822  

aj stálym sekretárom jej matematickej sekcie.  
 

Hlboké štúdium prírody je najplodnejším prameňom matematických objavov. Fourier 
mal túto myšlienku za celoživotné presvedčenie. Dvadsaťdvaročný čítal v Akadémii 

vied v Paríži o riešení algebrických rovníc vyšších stupňov, dokázal (1796) vetu 

o počte reálnych koreňov algebrickej rovnice medzi dvoma danými hranicami, 

V roku 1807 predložil spis uvádzajúci jeho trigonometrické rady, získal (1811) cenu 

Akadémie za novú metódu riešenia diferenciálnych rovníc o vedení tepla v tuhom 

telese. Jeho najslávnejším spisom je Analytická teória tepla z roku 1822. 

 

Veľmi pôsobivým odkazom života a diela, ktoré zanechal   

J.B. Fourier, je aj táto jeho myšlienka: Matematika je ako sila 

ľudského ducha povolaná nahradiť nám nedokonalosť zmyslov 

i krátky čas nášho života. 
 

V každom vysokoškolskom technickom kurze matematiky  

sa stretnete s výsledkami práce, ktorými prispel k rozvoju 

prírodných vied a matematickej analýzy J. Fourier, významný 

francúzsky matematik a fyzik. Jeho špeciálne matematické 

transformácie nájdu použitie pri štúdiu kmitov, pri riešení problémov oznamovacej 

techniky, optiky i kybernetiky. 

 

Jean Baptiste Joseph Fourier patrí k popredným zakladateľom a priekopníkom 

matematickej fyziky.       
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Václav Matěj KRAMERIUS 
(* 9. 2. 1753 − † 22. 3. 1808)  

Osvícenský a obrozenecký spisovatel, novinář  

a vydavatel. Vystudoval jezuitské gymnázium 

a poté v Praze filozofii a práva. Už během 

studií získal díky Josefu Dobrovskému práci, 

opisoval staré rukopisy a pracoval s díly 

českých osvícenců. Majitel českého 

nakladatelství a vydavatel novin přispěl svou činností zejména 

k pěstování českého jazyka a k jeho šíření po zemích Koruny 

české v době národního obrození. Vydal přes osmdesát knih,  

z nichž většinu sám přeložil nebo napsal. Byl nadšeným 

propagátorem a popularizátorem osvícenských reforem císaře 

Josefa II. Vydával literaturu všech možných žánrů, hlavně pak 

zábavnou a poučnou. Zasloužil se významným způsobem o 

další rozvoj českého jazyka a tím i českého národa.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcEl7iRPE0 

http://www.spisovatele.cz/vaclav-matej-kramerius#cv 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/krmris.html 

 

 

 

https://www.vkol.cz/cs/aktivity/archiv-vystav-a-dalsich-akci/2003/clanek/vaclav-matej-kramerius/ 

 

Z myšlienok 
 

Noviny nejsou nic jiného než jako kroniky a letopisy,  
jež se pro potomky na věčnou památku spisují. 
 
Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato  
a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci,  
kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují. 
 
Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš 

vychlazen byl, nebude jináč, než že tím, což jsme, národem českým,  
býti přestaneme a časem v národ docela jiný a cizí se proměníme. 
 
Za největší zlo měj ne chudobu, nízkost rodu, potupu  
a nezdárnost těla, ale nešlechetnost a hříchy a což oněm 
blízkého jest - neumělost, hloupost a nevzdělanost. 
 
Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové  
pro zdraví. 
 
Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcEl7iRPE0
http://www.spisovatele.cz/vaclav-matej-kramerius#cv
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/krmris.html
https://www.vkol.cz/cs/aktivity/archiv-vystav-a-dalsich-akci/2003/clanek/vaclav-matej-kramerius/
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Štefan B. ROMAN 

(17.4.1921−23.3.1988) 
Ako 16-ročný opustil (1937) svoju rodnú 

obec Veľký Ruskov a emigroval do Kanady. 

Založil spoločnosť Denison Mines Limited, 

ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších 

uránových baní na svete. Kanadský 

priemyselník slovenského pôvodu  

Š. B. Roman bol hrdým a uvedomelým 

gréckokatolíkom. Bol aktívnym dejateľom 

slovenskej emigrácie. Stal sa (1944) 

podpredsedom kanadskej slovenskej ligy a bol činiteľom ďalších 

národných organizácií. Založil Svetový kongres Slovákov (SKS;  

mal 164 inštitucionálnych členov a reprezentoval 1,3 milióna Slovákov) 

a stal sa jeho predsedom (1970-1988). Uránový cár a rodoľub sa zaslúžil aj o vybudovanie 

Slovenské ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Pápež Ján XXIII. mu udelil (1963) Rad sv. Gregora 

Veľkého, pápež Pavol VI. ho vymenoval za laického delegáta na II. Vatikánsky koncil. 
 

   Štefan Roman bol bezpochyby najvýznamnejším predstaviteľom SKS. Bez jeho osobného 

angažovania a finančnej podpory by bolo nemysliteľné, aby kongres vznikol a úspešne pôsobil. 

Slovensko je Štefanovi Romanovi ešte mnoho dlžné, pretože to bol človek, ktorý pre Slovensko 

urobil nesmierne veľa  (P. Jašek). 
 

Štefan B. Roman svojim prístupom k Slovákom, k menšinám žijúcim na Slovensku a k materiálnym  

hodnotám, by mal byť každodenným príkladom pre mnohých poslancov NR i dnes (M. Šťastný). 

 

Z myšlienok 
 

 Základnou otázkou našej budúcnosti je: či pôjdeme bez výhrad 

a do dôsledkov za slovenskú myšlienku, alebo nie. Na tejto 

otázke sa zvrtnú všetky naše úsilia. 
 

 V našich dejinách to bola vždy mládež, ktorá bola iskrou života, ktorá prinášala 

nové nadšenie, nové myšlienky a novú vieru v lepšiu budúcnosť Slovenska. 
  

V slovenčine okrem množstva článkov v novinách 

a kalendároch vyšla aj kniha Človek v rozdvojenom svete, 

ktorú pri príležitosti 60. narodenín Š. B. Romana 

zredigoval prof. F . J. Litva. 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Priemysel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gréckokatolícka_cirkev
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Nikolaj A. BERĎAJEV  
(8. 3. 1874  24. 3. 1948) 

 

Ruský mysliteľ, bytostne spojený s buričstvom aj romantizmom, patrí medzi 

najvýznamnejších svetových mysliteľov 20. storočia, ktorí sa zaslúžil o rozvinutie 

nábožensko-filozofického myslenia. Napísal viac než 25 kníh, napr. aj diela Filozofia 

slobody (1911), Zmysel tvorby (1916), Zmysel dejín (1923), Pokus o filozofiu samoty 

a komunikácie (1934), Duch a realita (1937), O otroctve a slobode človeka (1939), Ruská idea (1946), Pokus 

o eschatologickú metafyziku (1947), Samopoznanie Pokus o filozofickú autobiografiu (1948) a Ríša ducha 

a ríša Cisárova (posmrtne, 1949). Najvyššou hodnotou pre neho bola ľudská sloboda. Človeka vnímal ako 

odraz Božieho obrazu, ako osobu s nekonečnou povahou a upriamením na Absolútno. Boh bol pre neho nie 

bytie, ale Duch, nie esencia, ale existencia. Možno o ňom hovoriť len symbolicky, duchovnou skúsenosťou v slobode, spravodlivosti 

a láske. Duch je objektívny, univerzálny zdroj všeobecne záväznej znalosti univerzálií. Dejiny ľudstva sú zduchovnievaním všetkých 

sfér života. Vytrvalo hľadal celistvú ľudskosť: milosť, slobodu a lásku. 
 

Z myšlienok 
 Svet má ideálne základy, ktoré majú univerzálnu povahu.... Boh je láska prenikajúca  

do človeka... Život sa stáva plochým, maličkým, ak niet Boha a vyššieho sveta. 
 Duch je akoby závanom Božím, ktorý preniká do ľudskej bytosti a udeľuje jej vyššiu dôstojnosť, 

vyššiu kvalitu existencie, vnútornú nezávislosť a jednotu. 

 Náboženstvo znamená spätosť človeka a sveta s nepodmieneným princípom 

a stredobodom všetkého, čo jestvuje... Týmto svetom sa realita nevyčerpáva, jestvuje  

aj iný svet, metafyzická realita, tajomstvo. 
 Človek je hádanka a dosť možné i najväčšia hádanka sveta. Nie ako živočích, ani ako bytosť spoločenská, ako časť 

prírody a spoločnosti, ale ako osobnosť, ba práve ako osobnosť. Celý svet je ničím v porovnaní s ľudskou 

osobnosťou, s jedinečnou ľudskou osobou, s ojedinelým ľudským osudom. 

 Existencia osobnosti predpokladá slobodu. Tajomstvo slobody je tajomstvo osobnosti. 

 Filozofické myslenie je zložitým útvarom a dokonca aj v najlogickejších a najuhladenejších filozofických systémoch 

možno nájsť vzájomne protikladné prvky... Ani vypracovaný filozofický systém však nikdy nemôže byť dovedený  

do dôsledkov a uzavretý. 

 Prejavom slobody je láska a dôraz na vlastné svedomie. Slobodný človek je ten, ktorý dáva, pomáha, 

oslobodzuje a miluje. 
 Život dostáva hĺbku a význam len vtedy, ak sa chápe v duchu symbolického realizmu. Viditeľný svet je symbolom 

sveta neviditeľného. Neviditeľný svet nie je realitou, ktorá by sa nám vnucovala a ktorá by nás k niečomu 

donucovala, lebo oslovuje slobodu ducha. Pritom to, čo tvorí slobodný duch, je najreálnejšie. 

 Duchovné hodnoty sa utvrdzujú predovšetkým aktom vlastnej slobody. Najpotrebnejšie ešte nie je 

najhodnotnejšie. Aj tie najvyššie duchovné hodnoty zmiznú, ak sa sloboda neupriamuje  

na ich utvrdzovanie. 
 Svet speje cez tmu k novej duchovnosti a novej mystike. V nej nemôže byť asketický svetonázor, odvracanie sa  

od mnohosti a individuality sveta. Askéza v nej bude iba metódou a prostriedkom očistenia. 

 Žijeme v chaotickom svete, v ktorom je sloboda neprípustným luxusom. Problém spravodlivosti a slobody sa vôbec 

nestavia v jeho rýdzosti, je pohrúžený do kalnej atmosféry. Boj za elementárne statky, za samu možnosť žiť 

vytláča otázku hodnôt. 

 V kapitalistických demokraciách peniaze a úplatná tlač môžu ovládať spoločnosť a zbaviť ju reálnej slobody, 

zatiaľ čo deklarácia práv človeka a občana mala náboženské korene, zrodila sa za reformácie, ktorá proklamovala 

slobodu svedomia. 

 Nový človek sa klania ideálu alebo idolu produktivity, ktorá z človeka robí funkciu výroby, klania sa sile a úspechu, 

je nemilosrdný k slabým, jeho hybnou silou je súťaženie v boji, a čo je najdôležitejšie, prebieha v ňom oslabenie  

a takmer zničenie duchovnosti. Nový človek chce v sebe zatvoriť prístup k nekonečnu a skryť sa v konečnosti. 

 Štát si v kresťanskom svete už nemôže robiť nárok na celého človeka. Jeho moc sa netýka hĺbky ľudskej podstaty, 

ľudského duchovného života. Ľudská hĺbka patrí cirkvi, a nie štátu. Štát má čo robiť len s vonkajšou ľudskou 

stránkou. Reguluje iba vonkajšie ľudské vzťahy. 

 Práve kresťanstvo učí, že ľudská duša je drahocennejšia než všetky kráľovstvá zeme, kresťanstvo je nesmierne 

vnímavé voči každému jednotlivému človeku, voči jeho individuálnemu osudu. 

 Verím v pravý aristokratizmus osobnosti, v existenciu géniov a velikánov, ktorí sú si vždy 

vedomí povinnosti služby, cítia ju nielen smerom hore, ale aj dole. Neverím však  

v aristokratizmus skupinový, založený na spoločenskej vyvolenosti. 
 

 Žijeme v dobe, keď ľudia nemajú radi pravdu a nehľadajú ju. 
 Lživá propaganda sa dopúšťa násilia na masách. 

 Spoločnosť bude taká, akí budú ľudia, ktorí ju tvoria. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB:Berdyaev2.jpg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%2B%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%2B%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258F%25D0%25B5%25D0%25B2%26hl%3Dsk%26sa%3DG%26biw%3D1250%26bih%3D532&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhiqTl8kD15qTHJuJCAlUaJyEVHDQQ
http://www.ozon.ru/context/detail/id/255557/
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Prokop DIVIŠ – chrániť človeka pred bleskom 

V tom čase 
U nás bola vtedy veda iba hrou a prírodovedu brali ako panskú zábavu. Začali si však uvedomovať, 

že poznanie základných fyzikálnych princípov umožňuje ovládnuť niektoré deje v prírode i vyrábať 

nové užitočné nástroje. Bola potrebná odvaha pre pokusy a intelekt pre spracovanie informácií. 
 

V toku života 
V premonštrátskom kláštore neďaleko od Znojma študova1 Václav Divíšek 

(26.3.1698  21.12.1765), ktorý prijal meno  Prokop Diviš a stal sa kňazom 

(1726). Okrem filozofie a teol6gie vyučoval aj prírodné vedy a robil v škole 

pokusy. Bol zručný experimentátor a konštruktér. Zaujímal sa aj o e1ektrinu, 

hydromechaniku, vodné staviteľstvo i hudbu. Doktorát z teológie získal v 

Sa1zburgu (1733) a z filozofie v Olomouci (1745). 

   Na fare v Příměticích pri Znojme robil pokusy s „e1ektrickým ohňom". Zostrojil 

treciu elektriku, získava1 elektrické výboje dlhé až 20 cm. Spoznal, že aj blesk je 

mohutná elektrická iskra. Postavil prvý uzemnený bleskozvod na svete (1754). Bolo to 42 metrov 

vysoké zariadenie s 12 ramenami a hrotmi. Úspech dosiahol aj pri stavbe čerpadla pre rozvod vody 

a vodovod, elektroterapeutickým zariadením liečil napr. reumatizmus. Výborne hral na varhany, 

skonštruoval zvláštny hudobný nástroj Denisdor pre napodobňovanie zvukov rôznych hudobných 

nástrojov. 
 

Bádateľské úsilie 
V archíve Akadémie vied v Petrohrade sú uložené Divišove traktá-

ty o atmosférickej e1ektrine z rokov 17551756. V spise Magia 

naturalis  Tajomstvo prírodné,  ktorý vyšie1 v Tübingene (1765) 

zverejnil výsledky svojich pokusov a názorov. Tam vyjadri1 svoje 

presvedčenie. že bez sí1 elektrických nič na tomto svete nemôže existovať.  

Svoj bleskozvod podrobne popísal v diele Descriptio Machinae meteorologicae. 

Celé jeho bádateľské dielo z prírodovednej oblasti je podnietené zásadným 

presvedčením: Vĕda elektrická je vědou nejkrásnější pod měsícem na této zemi,  

což každý rozumný musí uznat na základě pokusů. 

   Prokop Diviš, významný český prírodovedec, bol muž nadaný láskou  

k poznaniu. Elektrina bola jeho vášňou rovnako ako hudba. Skúmal vlastnosti 

statickej i atmosférickej elektriny, postavil hudobné nástroje s nezvyčajnými 

akustickými vlastnosťami. Jeho "povetrnostná mašina“ umožnila “odťahovanie 

elektriny z mrakov". Viděl jsem, že elektrický oheň z oblohy odveden býti může  

a zhoubna bouře cdvrácena cestou zcela přirozenou dle pravidel a zkušeností na stroji elektrickém 

získaných. 
 

Významné ocenenie 
Jednoduchý vynachádzavý vidiecky farár prispel nielen k pastorácii ľudských 

duší, ale aj k ochrane ich majetku pred prírodnými pohromami. Zaujímavým 

ocenením jeho prírodovedných snáh sú slová obdivu a chvály v liste  

od významného švajčiarskeho fyzika a matematika L. Eulera: „Tvoje štúdie  

v celom Nemecku s veľkým obdivom sa pripomínajú a považujú sa za večnú 

pamäť Tvojho vysoko slávneho mena. Blahoprajem Ti k vynikajúcim 

pokrokom, ktoré si nielen v hudbe, ale aj v bádaní elektriny s najlepším 

výsledkom dosiahol.“ 

   Systematické štúdium elektrických javov v celej ich šírke umožňuje lepšie 

spoznávať svet materiálny i duchovný. "Oheň elektricky", spoznaný aj Prokopom Divišom, 

priniesol svetlo do tajomných hlbín hmoty a ponúkol ľudskému duchu zmysluplnejšie predstavy  

o svete, v ktorom človek žije.                                                                                           

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Prokop_Divi%C5%A1.jpg
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Paul ERDÖS  katalyzátor matematických ideí 

   Publikoval okolo 1500 matematických prác, väčšinou s spoluautorstve s ľuďmi,  

s ktorými sa stretol na svojich cestách. Pre okruh spoluautorstva sa zaužívalo 

označenie Erdösovym číslom. Ak je to číslo 1, tak autor napísal príspevok  

v spolupráci s P. Erdösom. Ak je číslo väčšie, potom vyjadruje ďalšie vrstvy 

spoluautorstva so spoluautormi P. Erdösa. Ak autor napísal príspevok  

s autorom s číslom n, má Erdösovo číslo n +1. Hovorí sa, že 472 matematikov  

má Erdösovo číslo 1.  

Z toho 188 autorov publikovalo s Erdösom dva a viac článkov. Asi žiadny matematik 

doteraz nenapísal toľko vedeckých príspevkov a nemal toľko spoluautorov  

ako Paul Erdös (19131996), pútnik neohraničeným svetom matematiky. 

   Sám priznal, že si matematiku obľúbil vďaka svojej matke, učiteľke základnej školy, ktorá ho zabávala 

počtárskymi úlohami. Otec ho naučil mnohému v gymnaziálnych rokoch. Od detstva sa mi na matematike 

páči veľké množstvo veľmi zaujímavých problémov. Ich riešenie mi oddávna prináša neopísateľnú radosť. 

Dvadsaťročný Erdös objavil elegantný dôkaz Čebyševovej vety z teórie čísel. Roku 1949 podal dôkaz vety 

o prvočíslách elementárnou formou. Odvtedy nielen produkoval nečakané nápady a účinné návody  

ako zdolávať matematické problémy, ale aj videl nové a podnetné matematické otázky a mal schopnosť 

inšpirovať pre ich riešenie. Urobme spolu nejaký dôkaz. Tým získate vlastnú skúsenosť. Matematika bola  

pre neho svetom fascinujúcich problémov, ktorých riešenie spravuje Boh vo Veľkej knihe najelegantnejších 

dôkazov. 

   Paul Erdös (26.3.1913  20.9.1996) sa stal nestorom diskrétnej matematiky vo svete. Vyriešil viac 

matematických problémov než ktokoľvek pred ním. V čase mimoriadnej 

aktivity vyprodukoval dve vedecké práce mesačne. Existuje až 700 recenzií  

s jeho podpisom. Ročne sa zúčastňoval desiatok kolokvií a matematických 

konferencií. Publikoval nové poznatky z oblasti teórie čísel, kombinatoriky, 

teórie množín, teórie grafov, teórie grúp, teórie pravdepodobnosti, teórie 

aproximácií i geometrie. Získal cenu Americkej matematickej spoločnosti 

(1951) aj Wolfovu cenu (1983). Vždy videl dostatok nevyriešených problémov, 

netúžil po vytvorení elegantných teórií: Vyriešenie niektorých otvorených 

problémov, môže mať pre ďalší rozvoj rozhodne aspoň taký význam ako 

vypracovanie novej teórie. Zasypal svet matematiky novými úlohami  

i pôsobivými riešeniami. Stal sa učiteľom matematickej spolupráce. Je tak veľa 

problémov a tak málo času. Aj po jeho smrti budú vychádzať články s jeho 

menom ako spoluautorom. 

   Jeho životný štýl bol neštandardný. Žil ako matematický mních, nomád. Prakticky bez domova,  

bez majetku, ktorý by užíval, bez rodiny. Vlastníctvo chápal ako príťaž. Schádzaval sa s matematikmi  

po celom svete, dopisoval si s nimi, diskutoval. Snažil sa nerobiť kompromisy vo vzťahu k sebe,  

ani vo vzťahu k iným. Získal nezávislosť svetoobčana. Som natoľko nezávislý, že sa nemusím nikomu 

zodpovedať za to, čo kedy urobím. 

   Tak prosím, moja hlava je vám k dispozícii. S kusom papiera a perom ponúkal spoznanie princípov  

i podstaty matematického sveta. Viem, že čísla sú krásne. A ak krásne nie sú, tak nie je krásne nič. Skúmal 

tajomné vlastnosti prvočísiel, vypisoval ceny za vyriešenie predložených problémov. Ukazoval svoj spôsob 

vnímania matematických súvislostí, povzbudzoval pre ich odhalenie. Najviac pekných problémov objavil  

v kombinatorike a teórii grafov. Hovorieval: Každý nevyriešený matematický problém starší než sto rokov 

 je pravdepodobne problémom teórie čísel. 

   Ani používanie elektronických počítačov v súčasnej dobe neuberá na užitočnosti efektívnej matematickej 

myšlienky. Systematická analýza využitím výpočtovej techniky bude vždy veľmi užitočným metodickým 

postupom. Očakávam veľmi výrazný vplyv počítačov a ich výskumu na matematiku... Počítačom vďačí 

matematika za mnohé svoje naozaj užitočné aplikácie... Počítače výrazne pomáhajú matematike začleniť sa 

do širšie chápaného kultúrneho povedomia ľudí. Erdös vycítil, že spoločenská prestíž matematiky vedie 

 aj cez uplatnenie výsledkov matematických výskumov v iných oblastiach prostredníctvom počítačov. 

   Všetko je trocha zložitejšie... niektoré veci nemôže namiesto času rozhodnúť nik... nič nám neostáva,  

iba byť trpezlivými. Paul Erdös, posadnutý vznešenou túžbou po matematickej pravde, zanechal  

aj pre budúce generácie úsudky svojho rozumu, ktoré vedú k hlbšej podstate idealizovaných javov 

a bezčasových skutočností.    

 



16 

 

Vincent van GOGH  
(30.3.1853  29.7.1890) 
 

Holandský maliar s osudovým životom  nešťastie, 

bieda, poníženie. Tápanie, zúfalstvo, prekliatie. Chaos 

hľadajúcej duše. Nepoznal pohodlie, úspech, kľud, zisk. 

Trpkosť osudu naplnil fascinujúcou logikou svojich 

obrazov. Farba sa stala prostriedkom na vyjadrovanie 

citov a nálad. Vošiel do pravdy a lásky maliarskou bránou. Prežité vtelil  

do vytváraného obrazu. Dospel k symfónii v modrej a žltej. Svoje 

významné obrazy vytvoril za posledných päť rokov života. V celej 

prírode videl výraz duše, dvojaký pól reality a vízie. Chcel maľovať čosi 

z večnosti. Vyjadril existenciálne konflikty ľudského 

života. Bol to veľmi zvláštny muž, maľovanie  

mu bolo vášňou, všetkou radosťou a napokon ho dohnalo k šialenstvu  

a samovražde. Jeho žiarivé obrazy sa stali ozdobou svetových galérií. 
 

Z myšlienok a diela 
 

 Dobre kresliť znamená zaútočiť priamo farbou...  

 Túžim dospieť k deformáciám, ktoré vyjadria môj pocit. 

 Umením je človek priradený k prírode. Z ne čerpá skutočnosť i pravdu,  

ale súčasne jej dáva určitý význam... Tak vynáša na svetlo drahocennú perlu  

ľudskú dušu. 

 I človek s bezvýznamnými črtami, keď sa ho zmocní skutočná bolesť, sa môže stať 

dramatickou postavou so svojráznym charakterom. 

 Svoj ateliér by som najradšej vyzdobil poltuctom obrazov slnečníc – skvostom, 

ktorý žiari čistotou na najrôznejšom pozadí, od zelenej až po kráľovskú modrú. … 

Vyvolávalo by to rovnaký dojem ako gotické chrámové okná. 

 Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale skutok. 
 Je lepšie mať vznetlivú povahu aj keď sa často dopúšťame chýb,  

ako byť úzkostlivo a nesmierne opatrný.                                                                          

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gotika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okno
http://www.vangoghgallery.com/

