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Zloženie Výboru JSMF v rokoch 2014 – 2018 
 

Predseda:    prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. 
Podpredsedovia: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. 
    doc. Mgr. Peter Novotný, PhD. 
    doc. RNDr. Fratišek Kundracik, CSc. 
Tajomník:   Ing. Mgr. Martin Hriňák 
Hospodár:   Mgr. Janka Huljaková 
Členovia výboru:  doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. 
    Mgr. Ľudmila Potočáková 
    doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 
    doc. RNDr. Edita Partová, CSc. 
    RNDr. Dušan Vallo, PhD. 
Revízna komisia:  Mgr. Klára Velmovská, Phd. 
    doc. RNDr. Jarosav Guričan, CSc. 

 
 

Správa predsedu JSMF o činnosti spoločnosti  
v rokoch 2014 – 2018 

 
Spolupráca so SAV pokračuje aj v rokoch 2014 – 2018 prostredníctvom Zmluvy o spolupráci na 
spoločných akciách, ktorú JSMF uzavrela s Matematickým ústavom SAV. V posledných rokoch sa 
posúvajú termíny prevodu zálohových finančných prostriedkov zo SAV (z MÚ SAV) na JSMF 
a celkové objemy sú dosť redukované. Je to dôsledkom toho, že celkový objem financií, ktoré SAV 
dáva vedeckým spoločnostiam, zostáva rovnaký, ale tieto prostriedky sa rovnomernejšie rozdeľujú 
na jednotlivé spoločnosti. Spoluprácu so samotným Matematickým ústavom hodnotím ako 
výbornú. 

Pokračuje aj spolupráca s MŠVVaŠ SR na akciách, zameraných na základné a stredné školy (pre 
ich žiakov a učiteľov) v rámci výzvy „Matematika, človek a príroda“, ktorú ministerstvo 
každoročne vypisuje. Finančný objem, o ktorý môžeme žiadať, sa ustálil na 10 000 € ročne, čo je 
pokles zhruba na 40 % sumy, ktorú sme dostávali do roku 2010 z ministerstva. Napriek tomuto 
poklesu sa darí udržiavať tradičné konferencie zamerané na učiteľov základných a stredných škôl. 
Horšie je to s rozvojom talentov, kde prostredníctvom tejto výzvy čiastočne financujeme len 
celoštátne fyzikálne sústredenie talentov. 

V roku 2016 sme prevzali vydávanie Obzorov matematiky, fyziky a informatiky. Tento časopis 
sa nám darí udržiavať a distribuovať na základné a stredné školy aj prostredníctvom dotácie, ktorú 
dostávame z MŠVVaŠ SR. Žiaľ, výška tejto dotácie je nestabilná a nedá sa vopred predvídať. 
Úlohou do budúcna zostáva dostať časopis do citačných databáz, ale aj lepšie prispôsobiť obsah 
časopisu potrebám učiteľov základných a stredných škôl. Tu môže zohrať svoju úlohu aj 
digitalizácia časopisu. 

Naďalej spolupracujeme s Jednotou českých matematikov a fyzikov ako s našou hlavnou 
partnerskou spoločnosťou. Spoločné akcie máme v oblasti rozvoja mladých talentov, ale aj na 
vedeckej úrovni pri organizovaní spoločných konferencií. V oblasti rozvoja mladých talentov sú 
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cenné najmä spoločné česko-slovenské kolá ŠVOČ z matematiky a informatiky ako aj z didaktiky 
matematiky a fyziky. 

Záverom by som sa rád poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom z Predsedníctva JSMF, 
hlavne Mgr. Janke Huljakovej za vedenie účtovníctva a Ing. Mgr. Martinovi Hriňákovi za vzorný 
výkon funkcie tajomníka, ale aj za inú pomoc, ktorú mi poskytoval. Rovnako patrí moja vďaka 
prof. Ivovi Čápovi, Mgr. Petrovi Novotnému a doc. Františkovi Kundracikovi za prácu, ktorú 
vykonali a vykonávajú na poli rozvoja mladých talentov ako predsedovia FO, MO, TMF, ale aj 
iných súťaží. A samozrejme, poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorých práca prispieva 
k rozvoju mladých talentov a k zvyšovaniu kvality vzdelávania v matematike, fyzike a príbuzných 
predmetoch. 

Ďakujem vám za pozornosť! 
 

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., predseda JSMF 

 
 

Správy o činnosti pobočiek a sekcií JSMF  
v rokoch 2014 – 2018 

 

 

Pobočka Banská Bystrica 
 

Výbor pobočky, ktorý pracuje od 1. mája 2016: 
Predsedníčka:     doc. RNDr. Jana Špirková, PhD. 
Podpredseda:     doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. 
Tajomníčka:     Mgr. Daniela Guffová, PhD. 
Hospodárka:     Ing. Henrieta Paľová 
Revízori:     RNDr. Magdaléna Renčová, PhD. 

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. 
Členovia výboru – matematika:  Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD. 

PaedDr. Ľubica Töröková 
Členovia výboru – fyzika:   doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. 

Mgr. Martin Hruška, PhD. 
 
Najdôležitejšie aktivity v roku 2016: 
Vedecké semináre: 

i) Kvantitatívne metódy v ekonómii – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

ii) Young Scientists – Generation 21 – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

iii) Dynamické systémy – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

iv) Seminár z teórie fuzzy množín – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
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v) Aká si mi krásna... – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

vi) Life technical provisions – requirements under Solvency II. – seminár sa konal 10. 11. 
2016, prednášajúca: Mgr. A. Harmanová, Poisťovňa Generali, a.s. 

vii) Aplikácie stochastických modelov úrokových mier pri oceňovaní starobných dôchodkov 
vyplácaných z druhého dôchodkového piliera na Slovensku, seminár sa konal 24. 11. 
2016, prednášajúci: Mgr. Gábor Szücs, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
Najdôležitejšie aktivity v roku 2017: 

Nasledujúce aktivity boli podporené dotáciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 
Vedecké semináre: 

i) DEA modely – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. 

ii) Aktuárske modelovanie – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

iii) Dynamické modely – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

iv) Seminár z teórie fuzzy množín – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

v) Aká si mi krásna... – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

vi) Štatistický/Data-miningový seminár – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 
 Z projektu boli zakúpené hry zamerané na rozvoj logiky, priestorovej predstavivosti, riešenie 
problémov a počítanie. Darované boli piatim školám, ktoré ich využívajú vo výučbe a v rámci 
matematických krúžkov: 

1. Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín (členovia A. Tomaníková, 
O. Pastierik). 

2. Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 8, 984 03 Lučenec (členka M. Kovácsová). 
3. Základná škola, Jilemnického č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom (členka D. Stemnická). 
4. Základná škola, Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica (člen T. Brna). 
5. Základná škola, Hrnčiarska 1, 960 01 Zvolen. 

Okrem toho sme z dotácií získaných z projektu financovali účasť dvoch učiteliek na Letnej škole 
Pytagoras – išlo o tieto členky: A. Tomaníková (Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 
976 32 Badín), M. Kováčiková (Súkromná základná škola, Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica). 

Z týchto dotácií bola zakúpená aj kniha pre člena JSMF Mgr. S. Hudeca pod názvom Bayesian 
data analysis, 2013 (autori: Andrew Gelman, John B. Carlin, Hal S. Stern, David B. Dunson, Aki 
Vehtari, Donald B. Rubin). 

Z členských príspevkov a dotácií boli zakúpené dve sady trojdielnej série kníh od Josefa Poláka:  
1. Didaktika matematiky. Jak učit matematiku zajímavě a užitečně., 
2. Didaktika matematiky. Jak učit matematiku zajímavě a užitečně., II. část 
3. Didaktika matematiky. Jak učit matematiku zajímavě a užitečně. III. část.  

 Knihy boli darované do fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  
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Najdôležitejšie aktivity v roku 2018 (k 17. 7. 2018): 
Vedecké semináre: 

i) DEA modely – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. 

ii) Aktuárske modelovanie – seminár organizovaný na Ekonomickej fakulte Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

iii) Dynamické modely – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

iv) Seminár z teórie fuzzy množín – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

v) Aká si mi krásna... – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

vi) Štatistický/Data-miningový seminár – seminár organizovaný na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 
Dňa 27. 2. 2018 sa konalo stretnutie členov JSMF pri SAV – pobočka Banská Bystrica. Na 

tomto stretnutí bol premietnutý film pod názvom Fermat's Last Theorem. Vydarený dokument 
skúsených tvorcov BBC mapuje jeden z najväčších objavov matematiky uplynulého storočia, dôkaz 
350 rokov starej Fermatovej hypotézy. Film strhujúco približuje príbeh Fermatovho problému 
a strastiplnú cestu jeho riešiteľa Brita Andrewa Wilesa za splnením si svojho detského sna. 
Dokument zároveň zobrazuje prostredie matematikov, ich ambície, myslenie, rozprávanie a vzťahy 
na sklonku 20. storočia predovšetkým v USA a osobitne na jednom z popredných svetových 
matematických pracovísk v Princetone, kde Sir Andrew Wiles a jeho kolegovia pôsobili. 

 
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., predsedníčka pobočky 

 
 

Pobočka Bratislava 1 
 

Výbor pracoval v zložení: 
predseda:  prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. 
podpredseda:  prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. 
tajomník:  RNDr. Zuzana Havranová, PhD., od r. 2017 Mgr. Oľga Stašová, PhD. 
hospodár:  Mgr. Mária Ždímalová, PhD. 
členovia:  prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. 

  Ing. Mgr. Martin Hriňák 
  prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. 
  RNDr. František Kosper 
  prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. 

revízori:  doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. 
  doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
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Pobočka v oblasti rozvoja mladých talentov 
• spolupracovala s korešpondenčným seminárom z matematiky vedeným na Gymnáziu Jura 

Hronca, 
• podieľala sa na vydaní Zbierky úloh pre prácu matematický krúžkov. 

 

V oblasti organizovania vedeckých seminárov a konferencií 
• pobočka podporuje činnosť 17 tradičných vedeckých seminárov, 
• v rokoch 2014 a 2016 sa podieľala pri organizovaní konferencie ALGORITMY v hoteli 

Permon na Podbanskom, 
• v roku 2017 sa podieľala pri organizovaní konferencie EQUADIFF na SvF STU 

v Bratislave, organizovala konferenciu PRASTAN v Oščadnici, 
• v rokoch 2015 a 2017 spoluorganizovala workshop z geometrie GAJA na SvF STU 

v Bratislave, 
• v rokoch 2016 a 2018 organizovala workshop Uncertainty Modelling ma SvF STU 

v Bratislave. 
 

 Okrem toho každoročne finančne prispievame našim členom na účasť na tradičnej konferencii 
slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom. 
 V edičnej činnosti popri už spomenutej Zbierke úloh pre prácu matematických krúžkov vydala 
pobočka zborník príspevkov Uncertainty Modelling 2015 a zborník abstraktov konferencie 
PRASTAN 2017. 
 

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., predseda pobočky Bratislava 1 
 
 

Pobočka Košice 
 

V pobočke v súčasnosti evidujeme 116 členov. Žiaľ, niektorí z nich v poslednej dobe nereagujú na 
korešpondenciu (poštovú, resp. mailovú) zo strany výboru pobočky. 34 členov nezaplatilo členský 
poplatok za rok 2018 (niektorí aj za viac rokov). Drvivú väčšinu členov tvoria pracovníci vysokých 
škôl a ústavov SAV, počet členov zo stredných škôl je nízky a členovia zo základných škôl sa dajú 
spočítať na prstoch jednej ruky. Je na škodu veci, že záujem o Jednotu je malý, lebo problémov 
týkajúcich sa matematiky a fyziky pribúda. 

Na tomto mieste bolo pred štyrmi rokmi kritické vyjadrenie o neutešenom stave vo výučbe 
matematiky a fyziky, o nezáujme našej spoločnosti o tieto odbory. K lepšiemu sa to nezmenilo. 
Mohli by sme celý ten odsek bez zmeny prepísať do tejto správy, keby to nebolo také frustrujúce, 
keby o tom každý z nás nevedel. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo a či vôbec vieme s tým urobiť. 
Veď stavovská organizácia, akou JSMF je, by mala vytvárať platformu na takéto aktivity. 

V našej pobočke sú vytvorené základné predpoklady na to, aby aktívni a iniciatívni ľudia mohli 
organizovať svoj odborný život v stavovských kluboch, aby mohli organizovať konferencie, 
pozývať významné osobnosti predniesť prednášky v rámci odborných seminárov či v rámci širšej 
komunity. Veríme, že nastávajúca generácia nových, mladých členov JSMF v našej pobočke 
výraznejšie oživí jej činnosť. Myslíme si, že je na čom stavať. Pripomeňme si najvýznamnejšie 
aktivity našej pobočky. 

Aj naďalej predseda pobočky na začiatku každého roka zorganizoval stretnutie profesorov 
matematiky a vedúcich košických matematických pracovísk, na ktoré bol pozývaný aj riaditeľ 
Gymnázia so zameraním na matematiku na Poštovej 9. 
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Jedným z výsledkov takýchto stretnutí je tradícia Konferencií košických matematikov 
konaných každoročne v jarných mesiacoch v Herľanoch v zariadení TU Košice. Tento rok sa 
v apríli konala už jej 19. kapitola. Na jej organizovaní sa podieľa vrchovatou mierou výbor 
pobočky. Je na nej priestor na stretnutia a diskusie našich kolegov z rôznych pracovísk. V ostatných 
trinástich ročníkoch bolo umožnené doktorandom získavať ostrohy – prezentovať výsledky svojej 
práce. Počet dní trvania konferencie sa najprv zvýšil z pôvodných dvoch na štyri, v ostatných dvoch 
rokoch bola konferencia trojdňová. S radosťou môžeme konštatovať kvalitnú úroveň prezentácií aj 
prezentovaných výsledkov. Každoročne boli na konferenciu pozvaní významní domáci aj 
zahraniční pedagógovia a výskumní pracovníci, ktorí predniesli množstvo zaujímavých prednášok. 
Na ilustráciu uveďme zoznam zahraničných prednášajúcich v rokoch 2015 – 2018: doc. Faliszewski 
(Kraków), dr. Kalinowski (Kraków), RNDr. Plch (Brno), RNDr. Olšák (Praha), doc. Šustek 
(Ostrava), dr. Saputro (Indonesia), doc. Demel (Praha), dr. Lužar (Novo mesto, Slovenia), doc. 
Staněk (Ostrava). Naše poďakovanie patrí aj prednášajúcim z rôznych slovenských inštitúcií, 
vrátane košických matematikov. Veríme, že KKM bude aj v budúcnosti prinášať podnety pre naše 
aktivity i vzájomné poznávanie sa. Pred nami je jubilejný 20. ročník, ktorý sa bude konať v dňoch 
25. – 27. apríla 2019. 
 Ďalej uvedieme aktivity, na organizovaní ktorých sa zúčastnili aj členovia našej pobočky 
JSMF, hoci neboli centrálne organizované samotnou pobočkou. 

V hodnotenom období aktívne pracovali vedecké semináre s celokošickou pôsobnosťou: 
• Spojité štruktúry v reálnej analýze (vedúci doc. Borsík); 
• Seminár detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach (doc. Roman Frič); 
• Teória množín a topológia (prof. Bukovský); 
• Seminár z aplikovanej matematiky (SAM) (prof. Cechlárová); 
• Didaktika matematiky (prof. Doboš, doc. Harminc, doc. Šveda); 
• KOKOS – Košický KOmbinatorický Seminár (prof. Jendroľ, doc. Madaras); 
• Usporiadané algebraické štruktúry (prof. Studenovská); 
• Seminár z matematickej analýzy (doc. Hutník); 
• Seminár oddelenia didaktiky fyziky (doc. Kireš). 

 Semináre KOKOS a usporiadané algebraické štruktúry sa schádzajú pravidelne viac ako 
50 rokov (vždy počas semestra v utorok o 14.00 hod.). 
 Na dobrú prácu seminárov a na kvalitný výskum na košických matematických a fyzikálnych 
pracoviskách nadväzujú aj medzinárodné konferencie a workshopy organizované za účasti členov 
košickej pobočky JSMF. Takými boli: 

• „Workshop Cycles & Colourings“ – konal sa v Novom Smokovci 7. – 12. 9. 2014, 6. – 11. 
9. 2015, 4. – 9. 9. 2016, 3. – 8. 9. 2017 – tohtoročný 27. ročník venovaný 70. narodeninám 
Stana Jendroľa sa bude konať 2. – 7. septembra 2018 tiež v Novom Smokovci (zborníky 
prác z tohto workshopu vychádzajú ako regulárne čísla prominentného špičkového 
medzinárodného impaktovaného časopisu „Discrete Mathematics“, evidovaného v prestížnej 
databáze Web of Knowledge); 

• „Summer School on General Algebra and Ordered Sets 2014“, 6. – 12. septembra 2014, 
Stará Lesná; 

• Medzinárodné vedecké konferencie „Mathematical Modeling and Computational 
Physics“ organizované košickými matematickými a fyzikálnymi pracoviskami v spolupráci 
s SÚJV v Dubne, Ruská federácia a s IFIN-HH Bucharest, Rumunsko – MMCP 2015 
konaná 13. – 17. júla 2015 v Starej Lesnej a MMCP 2017 konaná 3. – 7. júla 2017 v Dubne, 
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RF (zborníky vybraných prác vyšli v European Physical Journal (EPJ) Web of Conferences 
evidovanom v databáze Web of Knowledge: Volume 108 (2016) a 173 (2018): 

https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2016/03/contents/contents.html 
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/08/contents/contents.html 

 21. – 22. augusta 2018 sa v Košiciach bude konať „The 10th International Workshop on Non-
Classical Models of Automata and Applications (NCMA)“ a 2. – 7. septembra 2018 sa v Starej 
Lesnej bude konať „The 32nd International Summer Conference on Real Functions Theory“. 
 Naše poďakovanie patrí členom pobočky, ktorí sa podieľali na práci s mládežou, či už 
v oblasti fyziky, matematiky alebo informatiky. 
 Pre fyzikov boli každoročne organizované: 

• Bádateľské prírodovedné laboratórium v SteelPark Košice – príprava úloh, školenie lektorov 
a zabezpečenie chodu pre žiakov základných a stredných škôl. 

• Turnaj mladých fyzikov – úvodné sústredenie, príprava družstiev a regionálne kolo 
v Košiciach. 

• FO – kategória D – dištančný kurz pre podporu riešiteľov. 

• Krajské kolá FO kategórií B, C, D a E. V tomto roku – 12. – 15. 4. 2018 – sa v Košiciach 
uskutočnilo celoštátne kolo 59. ročníka FO (pozri stránku 
https://www.upjs.sk/public/media/6631/OznamCKFOFinal.pdf). 

 Počas celých štyroch rokov prebiehali tieto akcie okolo MO (https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/): 

• matematický krúžok pre žiakov stredných škôl; 

• inštruktáže k MO pre učiteľov stredných škôl; 

• matematická sútaž Derby pre žiakov gymnázií Poštová a Alejová a 

• samotné súťaže v jednotlivých kategóriách MO. 
 

Pokračovali aj korešpondenčné semináre z matematiky pre žiakov základných a stredných škôl. 
Predstavu o aktivitách korešpondenčných matematických seminárov si môžete urobiť, ak navštívite 
stránku https://zdruzenie.strom.sk/sk/zdruzenie/onas/. 

Určite tiež treba spomenúť kluby učiteľov. Naše poďakovanie patrí hlavne Dr. Semanišinovej 
za znovuoživenie Klubu učiteľov matematiky, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave 
a priebehu. Na UPJŠ pôsobí aj Klub učiteľov fyziky. 

V Košiciach sa v dňoch 24. – 26. mája 2018 uskutočnilo tiež záverečné kolo 19. ročníka súťaže 
ŠVOČ v matematike a informatike. Vyhlasovateľom súťaže bola Česká matematická společnost, 
sekcia Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť, sekcia Jednoty 
slovenských matematikov a fyzikov. Usporiadateľom záverečného kola bola Prírodovedecká fakulta 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Súťažilo sa v štyroch matematických sekciách a troch 
informatických sekciách. Práce mali štandardne vysokú úroveň, poroty mali ťažké rozhodovanie. 
Na tomto mieste chcem poďakovať organizátorom za úspešné zvládnutie celej akcie. Bližšie 
informácie sú na webstránke súťaže https://svoc2018.science.upjs.sk. 

Na záver je potrebné sebakriticky priznať, že aktivita výboru nebola vysoká. Na tomto mieste by 
som chcel vyzvať hlavne mladších kolegov a kolegyne na zapájanie sa do práce v JSMF, aby 
tradícia, ktorá trvá už viac ako 150 rokov, mohla ďalej úspešne pokračovať. 
 
 
V Košiciach 21. júna 2018 prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., predseda pobočky Košice  
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Pobočka Nitra 
 

V dňoch 15. – 22. 04. 2015 odstupujúci Výbor pobočky JSMF Nitra na čele s predsedom prof. 
Kluvancom, podpredsedom prof. Šedivým a hospodárom prof. Kecskésom zorganizoval 
korešpondenčnou formou voľby nového výboru pobočky JSMF v Nitre na funkčné obdobie 2015 – 
2019. Na základe výsledkov volieb nový výbor pracuje v nasledovnom zložení: 
 
Predseda:    prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., KM FPV UKF Nitra 
Podpredseda:    doc. RNDr. Aba Teleki, PhD., KF FPV UKF Nitra 
Tajomník:    Mgr. Boris Lacsný, PhD., KF FPV UKF Nitra  
Hospodár (pokladník):  doc. RNDr. Aba Teleki, PhD., KF FPV UKF Nitra 
Členovia výboru:   doc. RNDr. Monika Božiková, PhD., KF TF SPU Nitra 

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., KM FPV UKF Nitra 
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD., KI FPV UKF Nitra 

Revízna komisia:   doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., KM FPV UKF Nitra  
PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., KF FPV UKF Nitra 

 
 Vyslovujeme sen.h.c, prof. RNDr. Ing. Kluvancovi, CSc. absolutórium a poďakovanie za 
dlhodobo kvalitne odvádzanú prácu pre prospech JSMF. Pod vedením trojice funkcionárov prof. 
Kluvanec, prof. Šedivý, prof. Kecskés, Nitrianska pobočka JSMF vždy patrila k tým najaktívnejším 
pobočkám v celej SR najmä v spojitosti s fyzikálnou a matematickou olympiádou, vydávaním 
členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky a vždy perfektne zvládnutou 
organizáciou zjazdov JSMF, ktoré sa pomerne často konali práve v Nitre. 

Z hľadiska istej retrospektívy je vhodné poznamenať, že postavenie JSMF (i napriek jej viac ako 
150-ročnej histórii) sa v súčasnosti významne zmenilo. JSMF (či ešte predtým JČSMF) jednoducho 
prestala byť vnímaná ako oponent či partner (aj keď niekedy to bolo iba formálne) pre chystané 
zmeny našej výchovno-vzdelávacej sústavy, ktoré sa bezprostredne dotýkali vyučovania 
matematiky, fyziky a neskoršie aj informatiky na našich základných stredných či vysokých školách, 
vydávania učebníc zo spomínaných učebných predmetov, priamej účasti pri rozvoji talentov v rámci 
MO, FO a IO formou prednášok, inštruktáží a korešpondenčných seminárov pre žiakov a ich 
učiteľov na ZŠ a SŠ. Zdá sa, že „zlaté časy“ JSMF skončili (ak také vôbec boli) o čom svedčí 
skutočnosť, že keď JSMF (a jej sekcie SMS, SFS a IS) bili na poplach a ostro kritizovali reformu 
z roku 2008 najmä z hľadiska počtu povinných rozvrhových hodín z matematiky, fyziky 
a informatiky v Štátnych vzdelávacích programoch ISCED 1, ISCED2 a ISCED 3A, ich návrhy 
a upozornenia boli rešpektované iba veľmi málo. Napriek tomu je potrebné pochváliť Výbor JSMF, 
Výbor SMS a Výbor SFS za to, že spolu s odbornou verejnosťou, aspoň z časti zmiernili 
bezprostrednú katastrofu. Negatívne dôsledky tejto nepodarenej reformy sa dnes už odhalili v plnej 
nahote. Stačí porovnať stav nášho základného a stredného školstva (v oblasti matematiky, fyziky 
a ďalších prírodovedných predmetov) so situáciou v Českej republike, s ktorou máme spoločnú 
minulosť, príp. sa pozrieť na výsledky testovania PISA, ktorých sa zúčastnili už reformne 
vzdelávaní žiaci. Vyzývame JSMF, jej výbory a celú členskú základňu, aby sa zasadili o znovu 
zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky na gymnáziách tak, ako je tomu u našich 
najbližších susedov, v krajinách V4: maturitná skúška z matematiky povinná v Maďarsku, v Poľsku 
povinná od roku 2015 a v Česku bolo schválené jej opätovné zavedenie od školského roku 
2021/2022. 
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Vráťme sa však opäť na pôdu našej pobočky JSMF. Z hľadiska činnosti novozvoleného výboru 
pobočky JSMF sa v roku 2015 stala zvlášť problematickou funkcia hospodára pobočky, ktorú 
v minulosti niekoľko desaťročí zastával prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. (bohužiaľ dňa 19. 10. 
2015 zomrel). Táto funkcia vždy patrila vo Výbore pobočky JSMF z hľadiska obsahu agendy 
(manipulácia s finančnými prostriedkami a jej dôsledná evidencia) a časovej náročnosti k tým 
problematickým už pred rokom 1989. Avšak po roku 1990 sa financovanie i spôsob narábania 
financiami významne zmenil, stal sa oveľa komplikovanejší a náročným na čas. V súčasnosti sa 
vyprofiloval do tej podoby, že každú odmenu (trebárs za konanie prednášky externým 
prednášateľom) je potrebné nielen zdokumentovať, ale je potrebné urobiť celý rad ďalších úkonov: 
vopred nahlásiť (a aj neskôr odhlásiť) do Sociálnej a aj do zdravotnej poisťovne, pričom ak sa 
v slede týchto činností urobia nejaké chyby, tak hrozia finančné pokuty, ktoré sa istým spôsobom 
zosobňujú. Toto bol asi jedným z hlavných dôvodov prečo niekoľko adeptov na tento post vo 
výbore pobočky, po bližšom oboznámení sa s povinnosťami hospodára pobočky, túto funkciu 
odmietlo vykonávať. V súčasnosti agendu a jej kompletné spracovávanie prevzal podpredseda 
výboru pobočky doc. Aba Teleki. Urobili sme niekoľko opatrení pre elimináciu priamych platieb, 
čím sme túto činnosť dostali do relatívne prijateľnej podoby. Na vysvetlenie je vhodné uviesť, že 
komplexná daňová sústava postupne začala diferencovať aj nezárobkové organizácie, akou je aj 
JSMF. Tým sa vytvoril určitý priestor pre malé organizácie, ktorých ročný finančný obrat sa 
pohybuje na úrovní stoviek, či niekoľko tisícoviek EUR. V prípade týchto organizácií existuje 
výhodnejší odmeňovací systém pre činnosti, ktoré sú zakotvené v stanovách organizácie. V prípade 
JSMF to je hlavne starostlivosť o talentovanú mládež, a osobné aktivity osvetového a vzdelávacieho 
charakteru pre verejnosť s cieľom zvyšovať matematickú a fyzikálnu gramotnosť mládeže. Pri 
odmeňovaní týchto činností sú subjekty (t. j. strana vykonávajúca činnosť i strana odmeňujúca 
činnosť) za určitých okolností oslobodené od daňových a odvodových povinností. Tento rámec, 
zákonom presne vymedzenými podmienkami, je ideálny pre našu pobočku – výrazne zmierňuje 
problémy spomínané v spojitosti s komplexnými a časovo náročnými úkonmi na úrovni účtovníctva 
i nahlasovacích povinností. Vďaka tejto novej metodike, využijúc zákonom garantované možnosti 
sa podarilo znížiť nákladovosť pri odmeňovaní za činnosti vykonávané v oblastiach vymenovaných 
v štatúte JSMF (starostlivosť o talentovanú mládež, osvetová činnosť). Vôbec, racionalizáciou sa 
znížila tiež nákladovosť finančných operácií približne o 58 %. V dôsledku spomínaných 
optimalizácií sme dokázali finančné prostriedky pobočky využiť účelnejšie (v pomere k celkovým 
finančným prostriedkom, ktorými pobočka disponovala). Momentálne je činnosť výboru 
stabilizovaná a výbor plní zatiaľ všetky požiadavky kladené centrálou JSMF v Bratislave. Výbor 
pobočky by však určite privítal, ak by sa našli členovia JSMF, ktorí by boli ochotní pracovať vo 
výbore pobočky a boli by ochotní prevziať aj administratívne náročnejšiu funkciu hospodára 
pobočky.  

Základne piliere činnosti nitrianskej pobočky JSMF v období máj 2015 až september 2018 
zostali nezmenené a boli sústredené do niekoľkých základných smerov. 
 
Predmetové olympiády 
V prvom rade ide o podporu činnosti a spolupodieľaní sa na práci MO, FO a OI pre stredné 
a základné školy nielen v rámci Nitrianskeho kraja, ale aj na úrovni celoštátnej. Konkrétna podpora 
týchto olympiád je realizovaná najmä prostredníctvom Krajských komisií MO, FO a OI. Konkrétne 
v Krajskej komisii MO pracujú títo členovia KM FPV UKF: prof. Fulier – predseda , členovia: doc. 
Čeretková, doc. Kmeťová, PaedDr. Záhorská a prof. Šedivý. V Krajskej komisii FO pracujú súčasní 
či bývalí členovia KF FPV UKF: doc. Teleki – predseda, členovia: Mgr. Lacsný, prof. Kluvanec 
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a doc. Morvay. V Krajskej komisii OI pracuje prof. Stoffová – predsedníčka, členkou výboru je doc. 
Lovászová z KI FPV UKF v Nitre. Okrem dôstojného zabezpečenia priebehu krajských kôl a opráv 
úloh jednotlivých olympiád predsedovia a členovia KK MO, KK FO a KK OI každoročne 
vyhodnocujú celý priebeh a úspešnosť riešiteľov MO, FO a OI na samostatnom vyhodnotení 
a odovzdávaní cien pre víťazov a úspešných riešiteľov týchto olympiád. Súčasne je pre týchto 
úspešných riešiteľov a ich učiteľov každoročne prednesená prednáška o zaujímavých problémoch, 
histórii či najnovších trendoch a smeroch v matematike, fyzike a informatike.  

Rok 2015 bol zvlášť významný z hľadiska práce v MO, FO či OI, pretože v marci 2015 boli 
v Nitre celoštátne kolá z najvyšších kategórií MO, FO a OI, ktoré boli zvládnuté na veľmi dobrej 
úrovni. Zvláštne poďakovanie patrí spoločnosti Atómová elektráreň Mochovce, zastúpenej jej 
riaditeľom Ing. Jordanom Mandalovom za exkluzívnu podporu Celoštátneho kola FO. 
 
OMFI  
Členským časopisom JSMF sú Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Vychádza 4-krát ročne. 
Šéfredaktorom fyzikálnej časti je prof. Daniel Kluvanec a výkonným redaktorom pre časť fyzika je 
doc. Aba Teleki. V redakčnej rade tohto časopisu sú z našej pobočky prof. J. Fulier, doc. 
M. Kmeťová, doc. P. Vrábel (KM FPV UKF), doc. Peter Čerňanský (KF FPV UKF) a prof. 
M. Turčáni (KI FPV UKF). Časopis sa stal indexovaným v databáze MathEdu a redaktori pracujú 
na indexovaní časopisu aj v iných databázach. Časopis prechádza aj full-textovou digitalizáciou. 
Práve redakcia pracujúca v našej pobočke zabezpečila full-textovú podobou čísiel z posledných 
dvadsiatich ročníkov (od roku 1996). Pre širokú verejnosť je zatiaľ prístupné len vyhľadávanie 
v databáze OMFI (1 025 príspevkov od 411 autorov). Očakávame v dohľadnej dobe digitalizáciu 
a sprístupnenie starších čísiel (aj predchodcov časopisu do roku 1996) pre odbornú verejnosť. 
 
Fyzika veselo i vážne 
Rok 2015 bol jubilejný pre pravidelnú aktivitu Fyzika veselo i vážne, ktorá sa konala prvý krát 
v roku 2006. V rámci tejto aktivity sa navštevujú školy v priebehu celého akademického roka. 
V priebehu roka sa navštívi v priemere okolo 10 stredných, resp. základných škôl, na základe 
pozvania učiteľov fyziky. Za uplynulých 12 rokov (vrátane rokov 2015 – 2018) sa akcií zúčastnilo 
odhadom okolo 12 – 15 tisíc žiakov, niektorí aj viackrát. V rámci aktivity Fyzika veselo i vážne 
žiaci dostanú možnosť oboznámiť sa so zaujímavými experimentmi, a to nie len frontálne, ale sami 
si môžu jednotlivé experimenty aj odskúšať. Stretnutie je spojené s výkladom populárnej témy. 
Aktivitu zabezpečujú, po obsahovej aj organizačnej stránke Mgr. Lacsný a doc. Teleki v súčinnosti 
s aktuálnymi doktorandmi študijného programu Teória vyučovania fyziky.  
 
Členstvo v medzinárodnej asociácii 
JSMF pobočka v Nitre sa stala členom Americkej asociácie učiteľov fyziky (AAPT), v rámci ktorej 
je umožnený prístup k mnohým službám AAPT – napr. k publikáciám v renomovaných časopisoch. 
Členstvo bolo umožnené a podporené predsedom Výboru JSMF prof. Kalinom. 
 
Vedecký seminár Nové trendy vo vyučovaní matematiky 
Na KM FPV UKF v Nitre sa pravidelne organizuje (spravidla 6 až 10-krát za semester) Vedecký 
seminár Nové trendy vo vyučovaní matematiky pre študentov doktorandského štúdia Teórie 
vyučovania matematiky a pre magistrov Učiteľského štúdia matematiky. Vedúcimi seminára sú 
prof. J. Fulier a členka KM PaedDr. Janka Medová. Náplňou seminára sú referáty doktorandov 
o najnovších výsledkoch Teórie vyučovania matematiky, ktoré sú uverejňované vo význačných 
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svetových časopisoch a monografiách zamerané na TVM. Súčasťou seminára sú aj referáty 
o vlastných výsledkoch doktorandov, ktoré boli publikované v časopisoch a v zborníkoch 
konferencií. Pobočka spolupracuje a podporuje činnosť členov JSMF v rámci aktivity združenia 
Mathematics in Teaching and Learning (MITAL) pri Katedre matematiky FPV UKF v Nitre. 
Cieľom združenia je popularizácia matematiky, podpora vzdelávania v matematike a propagácia jej 
štúdia prostredníctvom organizovania odborných a vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, 
workshopov, pracovných stretnutí) zameraných na matematiku a jej vyučovanie na všetkých 
stupňoch vzdelávania. 
 
Ďalšie konkrétne akcie  
V rokoch 2015, 2016, 2017 sa konalo v priestoroch FPV UKF Celoslovenské kolo súťaže Čo vieš 
o hviezdach organizovanej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ktorej sa zúčastnili 
stovky súťažiacich v troch kategóriách. JSMF NR v spolupráci s KF FPV UKF zabezpečilo úvodné 
vzdelávacie prednášky v každý deň trojdňovej súťaže (pred súťažou každej kategórie).  
 V roku 2018 JSMF pobočka v Nitre sa aktívne zapojila do organizácie 6. ročníka Česko-
slovenskej ŠVK v didaktike informatiky prostredníctvom členky výboru JSMF pobočka Nitra doc. 
Lovászovej. JSMF pobočka Nitra tiež prispela finančne na ceny víťazov ŠVK DI. 
 
Odborné a vedecké prednášky 
Členovia pobočky JSMF pravidelne prezentujú odbornú činnosť členov na celoštátnych 
konferenciách a workshopoch (Vanovičove dni, Šoltésove dni, Didfyz, Nitrianska matematická 
konferencia), na medzinárodných sympóziách (Komárno: Trends and Results in Biological Sciences 
and Education, Prešov: Natural Sciences, Education and Societies).  
 V rámci Výročnej členskej schôdze pobočky JSMF v roku 2017 sa konala trojica prednášok 
s astronomickou tematikou s prednášajúcimi zo Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. 
 

Spracovali: prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., doc. RNDr. Aba Teleki, PhD. 

 
 

Pobočka Prešov 
 

Fyzikálna olympiáda má na Slovensku už 59-ročnú históriu. Po matematickej je druhou najstaršou 
olympiádou na Slovensku. Priebeh súťaží v 59. ročníku Fyzikálnej olympiády vo všetkých 
kategóriách v Prešovskom kraji po odbornej stránke zabezpečovala Krajská komisia Fyzikálnej 
olympiády. V súčasnosti krajskú komisiu Fyzikálnej olympiády tvoria zástupcovia vysokej školy 
(Šebeň, Šterbáková, Ilkovič), stredných škôl, predsedovia 12 obvodových výborov v kategórii E, 
zástupcovia organizátora z krajského školského úradu a pracovníčka ABC-centra voľného času 
v Prešove, ale nepodieľala sa na nej finančne JSMF! 

59. ročník súťaží Fyzikálnej olympiády sprevádzalo viacero problémov, predovšetkým v nižších 
kategóriách. Považujeme za potrebné uviesť, že spoluprácou KK FO v Prešove s OÚ, odborom 
školstva v Prešove, ABC-centrom voľného času v Prešove, s organizátormi z pilotných škôl sa 
podarilo zabezpečiť korektný a regulárny priebeh týchto súťaží.  
 Krajské kolá kategórií A, B, C, D sa uskutočnili podľa plánovaného harmonogramu, v ich 
priebehu neuskutočnili žiadne rušivé momenty. Spoločné krajské kolo Košického a Prešovského 
kraja sa uskutočnilo dňa 6. 2. 2018 a bolo zrealizované v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 
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Spoločné konanie krajského kola hodnotí v kategórii A krajská komisia FO v Prešove hodnotí 
pozitívne. Krajské kolá kategórií B, C, D zabezpečovalo Gymnázium L. Stöckela v Bardejove. 
Krajské kolo kategórie E sa uskutočnilo dňa 18. 4. 2018 v priestoroch ABC-centra voľného času 
v Prešove.  

JSMF pobočka v Prešove neposkytla žiadnu finančnú podporu pri realizácii KK FO kat. E.  
Členovia oddelenia matematiky organizovali semináre k úlohám Matematickej olympiády 

(Milan Demko, Jan Brajerčik) v dňoch 24. 10. 2017 (kategória C), 27. 10. 2017 (kategória B). 
 

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. 
 
 

Pobočka Trnava 
 
Náčrt histórie a súčasnosti JSMF v pobočke Trnava 
Historicky vznik uvedenej pobočky sa viaže na obdobie druhej polovice minulého storočia a bol 
determinovaný vznikom vysokoškolskej učiteľskej prípravky v Trnave, ktorá v počiatkoch 
existovala pod názvom Pedagogický inštitút, neskôr Pedagogická fakulta UK so sídlom v Trnave. 
Fakulta v uvedenej forme sa v Trnave dosť moderne vybudovala, vrátane pracovísk pre jednotlivé 
študijné odbory, čím sa vytvorili aj podmienky pre vznik Katedry matematiky a fyziky. Členovia 
uvedenej katedry boli aj jadrom organizácie JSMF v Trnave s pôsobnosťou priľahlých vtedajších 
okresov a podarilo sa vo viacerých lokalitách konštituovať tzv. Kluby matematiky alebo fyziky so 
zameraním na šírenie nových matematických poznatkov, avšak najviac bola činnosť zameraná na 
modernizáciu vyučovania matematiky a fyziky. Činnosť v tomto období bola navyše previazaná 
s činnosťou metodických centier, takže najmenej mesačne raz sa konala nejaká vzdelávacia alebo 
popularizačná aktivita. Do tohto obdobia sa viaže aj osveta týkajúca sa členstva v JSMF, pretože 
študenti učiteľstva matematiky sa prirodzene priťahovali do podujatí organizovaných pobočkou, 
čím sa z mnohých stali aj trvalými členmi JSMF, aj keď neskôr v inom prostredí. 
 Je vhodné poznamenať, že napríklad vznik periodického časopisu Matematické obzory podporila 
vtedajšia trnavská pobočka ochotou distribuovať časopis až pre jednotlivých členov a známy bol 
fakt, že cca 200 kusov časopisu sa kúpou odoberalo v menovanom regióne. 
 Funkciu predsedu pobočky vykonávali postupne (uvedieme bez titulov): Jozef Bajan, Vojtech 
Fillo, Daniela Hricišáková a Oliver Židek. Za osobitnú zmienku stojí uviesť skutočnosť, že počas 
celej existencie pobočky vykonávali funkciu hospodára iba dvaja členovia, a to Ján Hríbik a Ivan 
Sadloň. S postupným doznievaním školení v hnutí nazývaným modernizácia školskej matematiky 
začala ochabovať činnosť v JSMF. Najväčším zlomom súvisiacim s organizáciou a činnosťou bola 
skutočnosť zániku KM PdF UK v Trnave a minimalizovaná štruktúra pracoviska bola presunutá do 
Bratislavy (1984). Na novovznikajúcich pracoviskách v Trnave nebolo v počiatočnom období dosť 
síl a zamerania na pokračovanie načrtnutej činnosti. 
 Za určitú obnovu činnosti organizácie môžeme považovať obdobie vzniku KM na PdF UK 
v Bratislave, kedy časť členov tejto katedry zotrvala i vstúpila do JSMF v organizačnej štruktúre 
Trnavskej pobočky. Navyše v súvislosti so zriadením Trenčianskej univerzity sa podarilo rozvinúť 
činnosť aj v tejto lokalite v podobe seminárov a popularizačných prednášok. Aktívna činnosť 
v Trenčíne bola vážne oslabená zmenou organizácie na uvedenej vysokej škole a učitelia 
matematiky už prestali byť členmi koncentrovaného pracoviska, čo významne ovplyvnilo aj 
príslušnú aktivitu.  
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 Za významnú skupinu v podobe novodobejších aktivít činnosti JSMF od roku 1991 až po 
súčasnosť môžeme považovať učiteľských a vedeckých pracovníkov PdF UK v Bratislave 
(z regionálneho hľadiska možno trochu paradoxne), avšak vysvetlením je profesionálne zameranie 
členov súvisiace so vzdelávaním učiteľov pre primárny stupeň vzdelávania, ktorého kontinuálna 
podoba súvisí aj so vzdelávaním učiteľov z praxe a tam má pôsobenie JSMF takmer nezastupiteľnú 
rolu. Pôsobenie uvedenej skupiny sa nerozlučne viaže aj na časť skupiny pôsobiacej na KM 
Trnavskej univerzity, kde aj evidované sídlo pobočky JSMF. Do minulého akademického roka mala 
Pedagogická fakulta TU aj Katedru fyziky, ktorá významne pôsobila v oblasti popularizácie fyziky 
na stredných a základných školách, v súčasnosti táto katedra už neexistuje, čo výrazne sťažilo 
podmienky pôsobenia aj JSMF v načrtnutej vzdelávacej oblasti. Treba trochu kriticky, alebo aj 
sebakriticky konštatovať, že pôsobenie učiteľov matematiky a fyziky na ďalších vysokých školách 
trnavského regiónu je iba sporadické a izolované, pretože také je postavenie týchto predmetov na 
iných fakultách a vysokých školách. 

Členská základňa má v súčasnosti 37 členov, z čoho viac než polovica sú členovia 
v dôchodkovom veku, bez členskej povinnosti platiť stanovený členský príspevok, a približne 
15 členov je riadne platiacich príspevok a aktívne pôsobiacich v činnosti pobočky.  

Členovia výboru pobočky: Oliver Židek – predseda, Ivan Sadloň – hospodár, Peter Čerňanský 
– podpredseda, Soňa Pavlíková – členka, Petrovičová Iveta – členka, Karol Gajdoš a Mária 
Mišútová – revízna komisia. 
 
Činnosť a pôsobnosť pobočky:  
1. Matematická a fyzikálna olympiáda je riadená i financovaná osobitne, avšak členovia našej 
organizácie participujú ako funkcionári výborov, lektori učiteľov, dozor konajúci funkcionári 
súťaže a odborní posudzovatelia riešení úloh. Iste nevymenujeme všetkých ale za zmienku stojí 
uviesť aspoň niektorých z nich: Karol Gajdoš, Milan Pokorný, Dušan Hollý, Ján Čižmár, Mária 
Lucká, Miroslava Ožvoldová, Žaneta Gerhartová a ďalší. 
2. ŠVOČ – fakultné kolo súťaže prebieha na viacerých pracoviskách a napr. práce z fyziky 
a didaktiky fyziky na PF TU sa konali pod záštitou JSMF (M. Ožvoldová a kol.) a taktiež celoštátne 
kolo súťaže z TVM bolo pod garanciou JSMF, resp. JČMF, kde členmi riadiaceho výboru 
bol O. Židek, v súčasnosti je v tejto funkcii K. Žilková. 
3. Týždeň vedy s prezentáciou jednoduchých prírodovedných pokusov a javov zabezpečovala 
E. Partová viackrát, naposledy v roku 2016. 
4. Noc výskumníkov – prezentácia zaujímavých matematických aktivít bola v roku 2017 
realizovaná členmi pobočky (E. Partová – vedúca projektu, K. Žilková, J. Kopáčová, J. Gučaga, 
L. Koreňová, O. Židek ako lektori). 
5. Konferencia EME pod záštitou JSMF, JČMF (Ružomberok, Banská Bystrica, Olomouc) je 
tradičná konferencia z didaktiky elementárnej matematiky, hlavnou organizátorkou v Ružomberku 
bola K. Žilková, ďalší prednášajúci – E. Partová, J. Kopáčová, J. Gunčaga, M. Pokorný, M. Fialová, 
O. Židek. 
6. Nové trendy vo vyučovaní matematiky a fyziky – seminár, alebo cyklus prednášok, 
každoročne aspoň 4 až 6 (O. Židek, M. Ožvoldová). 
7. Dejiny matematiky – fotoreportáž z uvedenia knihy prof. Čižmára, realizoval O. Židek, 
publikované na webe JSMF. 
8. Konferencia slovenských matematikov v Jasnej má každoročne príspevky aj od členov našej 
pobočky, v roku 2016 to bola napr. aj pozvaná prednáška prof. T. Marcineka, pracovne pôsobiaceho 
na univerzite v USA. 
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Finančné zabezpečenie činnosti pobočky je jednak z členských príspevkov na vedecké 
semináre a účasti na konferenciách sa využívajú taktiež relatívne skromné dotácie SAV – osobitne 
evidované a vyúčtované. Prednášky lektorov nie sú honorované pre náročnosť príslušnej súčasnej 
administratívy. 

Záver a smerovanie činnosti pobočky: Bolo by vhodné aby sídlo pobočky zotrvalo na adrese 
PF Trnavskej univerzity z dôvodu poslania fakulty, pretože pri výchove a vzdelávaní učiteľov sa dá 
predpokladať aj ďalšie rozširovanie členskej základne, prípadne získavanie mladých členov JSMF 
či už z vysokoškolských pracovísk, alebo z učiteľskej praxe. Odporúčaním je taktiež oživenie 
aktivistov v miestach väčších stredných škôl s cieľom vytvorenia vzdelávacích klubov. Možno by 
bolo vhodné zvážiť zriadenie klubov tam, kde sa vyskytuje viac dôchodcov z radov bývalých 
učiteľov matematiky alebo fyziky s cieľom využitia ich skúseností, ale taktiež s cieľom 
zmysluplného trávenia voľného času. Z hľadiska získania finančných prostriedkov bude potrebné 
viac reagovať na výzvy projektov. Všetky uvedené, ale i ďalšie námety sú podmienené neúnavnou 
dobrovoľníckou prácou, môžeme sa však domnievať, že pri správnom podchytení by sa taká 
a podobná činnosť mohla primerane dariť.  

Oliver Židek 
 
 

Pobočka Žilina 
 

Výbor pobočky JSMF v Žiline v rokoch 2014 – 2018 
Do práce výboru pobočky v uplynulom funkčnom období sa aktívne zapojili zvolení členovia a zo 
zástupcov jednotlivých aktivít ďalší členovia podľa nasledujúceho zoznamu: 
 

Funkcia Meno 
Predsedníctvo  

predseda Mariana Marčoková 
podpredseda Ivo Čáp 
tajomník Ľubomír Konrád 
hospodár Zuzana Sedliačková 

revízori  
 1. revízor Ctibor Musil 
 2. revízor Janka Feťková 

Zástupcovia aktivít  

MO Mária Kúdelčíková (predtým Pavel Novotný, Peter Novotný) 
FO Ivo Čáp, Ľubomír Konrád 
Mat. korešpondenčný seminár Katarína Bachratá, Hynek Bachratý 

Vedúci klubov  

VŠ – ŽA – M Božena Dorociaková 
VŠ – ŽA – F Peter Hockicko 
SŠ - ŽA Anna Šutáková, Ľudmila Potočáková 
ZŠ – ŽA Jaroslava Dudjaková, Dagmar Vongrejová 
klub RŽ Ján Gunčaga  

 

 Predsedníctvo výboru sa schádzalo podľa potreby. Výbor na svojich zasadnutiach riešil aktuálne 
otázky činnosti pobočky i jednotlivých klubov. Výbor priebežne riešil otázky spojené 
s hospodárením a spolupracoval s organizátormi jednotlivých akcií.  
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Činnosť pobočky JSMF v Žiline od septembra 2014 do konca augusta 2018 
Aj keď v uplynulom období pokračoval pokles aktivity mimo vysokoškolských centier (Žilina, 
Ružomberok), pobočka JSMF v Žiline patrila v období 2014 – 2018 k aktívnejším pobočkám 
a môže sa pochváliť radom významných akcií regionálneho, celoštátneho i medzinárodného 
charakteru, ktoré jej členovia organizovali. Boli to najmä vedecké konferencie a semináre, akcie 
pedagogického charakteru pre učiteľov škôl všetkých stupňov, starostlivosť o výchovu 
talentovaných žiakov a študentov, služby odbornej i laickej verejnosti ako aj upevňovanie 
spolupráce komunity učiteľov a vedeckých pracovníkov v matematike a fyzike v rámci 
organizovaných akcií. 

Činnosť pobočky JSMF v Žiline sa v uplynulom období odvíjala od tradičných aktivít, ktoré sa 
zameriavali najmä na akcie spojené s výchovou talentovanej mládeže v matematike a fyzike. 
Činnosť ovplyvňovala najmä skutočnosť, že v rámci pobočky pôsobí Slovenský výbor FO a viacerí 
členovia pobočky intenzívne spolupracujú so Slovenskou komisiou MO a s Krajskou komisiou MO. 
Žilina je okrem toho tradičným organizátorom matematických korešpondenčných seminárov 
SEZAM a SEZAMKO. Pokiaľ ide o upevňovanie komunity učiteľov matematiky a vedeckých 
pracovníkov v matematike, tradičnou akciou je Konferencia slovenských matematikov, ktorá sa 
každoročne koná v Jasnej a na vysokoškolských katedrách sa konali odborné semináre 
z matematiky a fyziky. Naviac v rokoch 2015, 2016 a 2017 matematické katedry Žilinskej 
univerzity zorganizovali v spolupráci s JSMF, resp. SMS, ďalšie konferencie: Konferencia 
Mathematics in Science and Technologies – MIST 2015, MIST 2016 a MIST 2018, Conference on 
Differential and Difference Equations and Applications – CDDEA 2017. 

Deficit, ktorý bol donedávna citeľný v spolupráci vysokoškolských učiteľov s učiteľmi 
základných a stredných škôl už nie je taký výrazný ako v predchádzajúcom období. Dôkazom je 
zorganizovanie odborného seminára pre učiteľov ZŠ a SŠ Matematika v praxi. Seminár 
organizovali traja učitelia matematiky zo žilinských gymnázií, pričom s odborným programom im 
pomáhali matematici z UNIZA. 

Za ocenenie našej práce považujeme význačné zastúpenie členov našej pobočky v redakčnej rade 
časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktorej členmi sú: Katarína Bachratá, Vojtech 
Bálint, Ivo Čáp, Tomáš Lengyelfalusy a Mariana Marčoková. Ako výkonní redaktori tohto časopisu 
v uvedenom období pracovali tiež členovia našej pobočky, a to z klubu Ružomberok, najprv Ján 
Gunčaga, neskôr Štefan Tkačik. Od roku 2016 máme zastúpenie aj v redakčnej rade časopisu 
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie v osobe nášho člena Vojtecha Bálinta. 

Spomeňme najvýznamnejšie podujatia a akcie, ktoré pobočka zabezpečovala alebo na ktorých sa 
významnou mierou podieľala: 

 
Vedecké podujatia 
46. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 20. – 23. 11. 2014  
47. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 26. – 29. 11. 2015 
48. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 24. – 27. 11. 2016  
49. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 23. – 26. 11. 2017  
www.konferenciajasna.sk  
Organizátori: Božena Dorociaková, Mariana Marčoková, Zuzana Sedliačková, Mária Kúdelčíková 
a Martin Záborský v spolupráci so SMS 
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Konferencia Mathematics in Science and Technologies – MiST 2015, Fačkovské sedlo, 19. – 24. 1. 2015  
Konferencia Mathematics in Science and Technologies – MiST 2016, Fačkovské sedlo, 2.– 7. 1. 2016 
Konferencia Mathematics in Science and Technologies – MiST 2018, Rajecká Lesná 3.– 7. 1. 2018 
http://mist-klak.webnode.sk/ 
Organizátori: Katarína Bachratá, Renáta Tóthová, Iveta Jančigová, Alžbeta Bohiníková, Monika 
Smiešková v spolupráci so SMS 
 
Conference on Differential and Difference Equations and Applications – CDDEA 2017, Jasná 
pod Chopkom, 26. – 30. 6. 2017  
http://fpv.uniza.sk/cddea 
Organizátori: Božena Dorociaková, Mária Kúdelčíková, Miroslava Růžičková v spolupráci so 
žilinskou pobočkou JSMF 
 

Vedecké semináre: 
Intuitívna geometria, Žilina, garant seminára: Vojtech Bálint 
Aplikovaná fyzika, Žilina, garant seminára: Ivan Melo  
Ortogonálne polynómy, Aplikovaná matematika, Žilina, garant seminára: Mariana Marčoková  
Diferenciálne a diferenčné rovnice, Žilina, garant seminára: Miroslava Růžičková, neskôr 
Božena Dorociaková  

 

Pedagogické podujatia  
MaMAT – Malá matematika – stretnutie učiteľov prvého aj ďalších stupňov pre oboznámenie sa 
so základmi a praktickými ukážkami vyučovania matematiky na prvom stupni ZŠ tzv. Hejného 
metódou, Fačkovské sedlo 22. – 24. 5. 2015, 9. – 11. 10. 2015, 15. – 17. 4. 2016, 26. – 28. 5. 2016, 
7. – 9. 10. 2016, 21. – 23. 10. 2016, Rajecká Lesná, 14. – 16. 9. 2017, Štrba, 12. – 15. 10. 2017. 
http://mamat1.webnode.sk 
Organizátori: Katarína Bachratá, Hynek Bachratý, Jana Fraasová v spolupráci so SMS 
 
Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe – seminár 
organizovaný dňa 30. 3. 2016 – v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania ŽU sa na 
organizácii podieľali dve členky žilinskej pobočky JSMF: Tatiana Hiková, Ľudmila Potočáková. 
 
Matematika v praxi – odborný seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ, Terchová, 19. – 20. 10. 2017 
Organizátori: Tatiana Hiková, Ľudmila Potočáková, Zdenko Kucharik 

 

Akcie na podporu talentovaných žiakov a študentov v matematike 
Pobočka intenzívne spolupracuje so Slovenskou komisiou MO (Vojtech Bálint) a s krajskou 
komisiou MO (členmi Krajskej komisie MO sú resp. boli: Pavel Novotný, Ivan Cimrák, Mária 
Kúdelčíková, Zuzana Malacká, Michal Kaukič). 
 

Korešpondenčný seminár z matematiky – SEZAM, Žilina (žiaci ZŠ a OG), ročníky 2014 – 2018, 
org. Hynek Bachratý 
 
Korešpondenčný seminár SEZAMKO, Žilina (mladší žiaci ZŠ), ročníky 2016 – 2018, org. 
Katarína Bachratá 
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Sústredenie matematického korešpondenčného seminára SEZAM 
ŠvP Šípková v Terchovej, 19. – 20. 3. 2015, org. Lenka Trojaková 
ŠvP Šípková v Terchovej, 17. – 20. 3. 2016, org. Lenka Trojaková  
ŠvP Šípková v Terchovej, 16. – 19. 3. 2017, org. Katarína Bachratá, Hynek Bachratý  
Fačkovské sedlo, 12. – 20. 8. 2017, org. Katarína Bachratá, Hynek Bachratý 

 

Letný tábor matematického korešpondenčného seminára SEZAM  
Fačkovské sedlo, 10. – 19. 8. 2015, org. Hynek Bachratý  
Fačkovské sedlo, 15. – 24. 8. 2016, org. Hynek Bachratý  

 

Sústredenie korešpondenčného seminára SEZAMKO 
FRI ŽU, 10. 12. 2016 , org. Katarína Bachratá  

 Rajecká Lesná, 12. – 14. 5. 2017, školenie: 6. – 7. 5. 2017, org. Katarína Bachratá, Hynek Bachratý 
 

Školenia dobrovoľných organizátorov korešpondenčného seminára SEZAM 
Štyri víkendové stretnutia v každom školskom roku spojené s prípravou korešpondenčných častí 
súťaže a sústredení riešiteľov, org. Hynek Bachratý 

 

Prípravné prednášky k matematickej a informatickej olympiáde, kategória A, 3 dni v októbri 
a novembri v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017  

Prednášali: Ivan Cimrák, Iveta Jančigová, Renáta Tóthová, Mária Kúdelčíková  
 

Akcie na podporu talentovaných žiakov a študentov vo fyzike 
Pri pobočke pôsobí Slovenský výbor FO (predseda Ivo Čáp). Pobočka spolupracuje s krajským 
výborom FO.  
 

Jesenné sústredenie riešiteľov FO kategórie A, B, org. Ivo Čáp  
Terchová, 16.11. – 21.11. 2014 – kategória A, B, 30 účastníkov 

 Terchová, 15.11. – 20.11. 2015 − kategória A, B, 30 účastníkov 

Terchová, 22.10. – 27.10. 2017 − kategória A, B, 40 účastníkov 
 
Edičná činnosť 
Zborník 46. konferencie slovenských matematikov, ed. M. Marčoková a M. Kúdelčíková, EDIS Žilina 2014 
Zborník 47. konferencie slovenských matematikov, ed. M. Marčoková a M. Kúdelčíková, EDIS Žilina 2015 
Zborník 48. konferencie slovenských matematikov, ed. M. Marčoková a M. Kúdelčíková, EDIS Žilina 2016 
Zborník 49. konferencie slovenských matematikov, ed. M. Marčoková a M. Kúdelčíková, EDIS Žilina 2017 
 
Distribúcia matematicko-fyzikálnej literatúry 
Pobočka zabezpečuje distribúciu časopiseckej literatúry z ČR, vydávanej najmä JČMF a AV ČR pre 
organizácie a jednotlivcov v rámci celej SR (organizačné zabezpečenie Ivo Čáp):  

Pokroky matematiky fyziky a astronomie,  
Rozhledy matematicko-fyzikální,  
Učitel matematiky,  
Československý časopis pro fyziku,  
Jemná mechanika a optika.  

Pobočka registruje približne 100 odberateľov, pričom ročný obrat je približne 3 tis. €. 
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Administratíva a financovanie 
K činnosti pobočky patrí aj potrebná administratíva. Napriek tomu, že nemáme profesionálnych 
pracovníkov, podarilo sa zvládnuť úskalia meniacej sa legislatívy najmä v oblasti účtovníctva, 
daňových predpisov, sociálneho poistenia a pod. Rozpočet pobočky sa darilo udržať v uplynulých 
rokoch ako vyrovnaný. Na organizovanie vedeckých seminárov a konferencií získavame 
každoročne menšie finančné príspevky na základe našich žiadostí prostredníctvom projektov od 
MŠVVaŠ SR a MÚ SAV. V ostatných rokoch sa podarilo získať sponzorské dary organizátorom 
korešpondenčných seminárov SEZAM a SEZAMKO účelovo určené na organizáciu sústredení 
riešiteľov. 
 
Budúcnosť 
Pokračovanie v úspešných aktivitách sa bude dariť len vtedy, keď sa nám podarí zaktivizovať 
mladších členov komunity matematikov a fyzikov a tiež získať nových členov, či už na univerzitách 
ako aj na základných a stredných školách. Rozšírenie členskej základne o takýchto členov je našou 
dlhodobou úlohou. 
 

Mariana Marčoková – predseda výboru pobočky JSMF v Žiline v rokoch 2014 – 2018 
 
 

Slovenská matematická spoločnosť 
 

Hlavným cieľom Slovenskej matematickej spoločnosti (ďalej SMS) je vytvorenie dobrých 
podmienok na Slovensku na dosahovanie medzinárodne uznávaných výsledkov vo vednom odbore 
matematika, skvalitňovanie vyučovania matematiky na školách všetkých stupňov a osobitná 
starostlivosť o žiakov a študentov nadaných na matematiku. SMS je členom Európskej 
matematickej spoločnosti (EMS). Výbor udržiava kontakt so svojimi členmi prostredníctvom 
webovej stránky http://www.math.sk/sms/, na ktorej môžete nájsť o činnosti SMS podrobnejšie 
informácie. 
 
Zasadania výboru SMS 
Zasadania výboru SMS sa uskutočňovali 2-krát ročne. Hlavnými bodmi rokovania bola príprava 
a organizácia volieb výboru SMS na obdobie 2016 – 2019, vyučovanie matematiky na základných 
a stredných školách, povinná maturita z matematiky, finančná podpora vedy a výskumu, 
organizačné a programové zabezpečenie konferencií v Jasnej, česko-slovenské kolá súťaže ŠVOČ 
a vzťahy JSMF a SMS (vrátane návrhu nového Štatútu SMS). V období medzi výborovými 
schôdzami riešilo aktuálne úlohy Predsedníctvo SMS v zložení  
predseda:     2014 – 2015  prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. 
      2016   prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. 
      od r. 2017  prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. 
podpredseda pre vedeckú sekciu:  2014 – 2015  doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. 
      od r. 2016  prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 
podpredseda pre pedagogickú sekciu:   doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 
tajomník:     2014 – 2015  doc. RNDr. Alfonz Haviar, CSc. 

     od r. 2016  Ing. Róbert Špir, PhD. 
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Konferencie slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom 
V spolupráci so Žilinskou univerzitou a žilinskou pobočkou JSMF pokračovala SMS 
v organizovaní už tradičných konferencií slovenských matematikov v Jasnej, v roku 2014 to bola 
46. konferencia. V roku 2018 sa pripravuje už 50. ročník tejto konferencie. Na ich organizačnom 
a programovom zabezpečení a vydaní konferenčných zborníkov sa podieľali (uvádzame bez 
titulov): Dorociaková a Sedliačková, v programovom výbore pracovali rôzne osobnosti slovenskej 
matematiky a didaktiky matematiky. Súčasťou konferencií je vyhodnotenie súťaží „O cenu 
akademika Štefana Schwarza“ a „O cenu Petra Pavla Bartoša“. 

Cena Š. Schwarza za rok 2014 a 2015 sa neudelila. V roku 2016 získala Cenu Š. Schwarza 
RNDr. Lenka Halčinová, PhD., v r. 2017 RNDr. Jana Borzová. Cena P. P. Bartoša bola za rok 
2014 udelená RNDr. Mariánovi Ružičkovi, za rok 2015 doc. RNDr. Ivete Scholtzovej, PhD., 
a v rokoch 2016 a 2017 sa cena neudelila. Zborníky a iné informácie o konferenciách slovenských 
matematikov sú uverejňované na www.konferenciajasna.sk. 
 
Voľby výboru SMS 
Voľby nového výboru SMS sa uskutočnili koncom roka 2015 a nový výbor sa ujal funkcie v roku 
2016. Žiaľ, vzhľadom na zdravotné problémy novozvoleného predsedu prof. Karola Mikulu bolo 
potrebné ešte koncom roka 2016 zorganizovať doplňujúce voľby na predsedu SMS. Od 1. 2. 2017 
sa predsedom SMS stal prof. Martin Kalina.  
 
Veda a výskum, medzinárodná spolupráca SMS 
Medzinárodná spolupráca sa realizuje na viacerých úrovniach. SMS pri JSMF ako člen EMS 
(Európskej matematickej spoločnosti) sa zapája do aktivít organizovaných EMS, pripomienkuje 
dôležité dokumenty týkajúce sa európskej legislatívy ovplyvňujúcej výskum a vzdelávania, jeho 
financovanie a podobne. Na bilaterálnej úrovni spolupracuje najmä s matematickými 
spoločnosťami nasledujúcich krajín: Česko, Rakúsko, Slovinsko, Katalánsko. SMS sa aktívne 
zapája do organizovania medzinárodných multilaterálnych konferencií matematických spoločností 
(Nedela). V roku 2018 sa táto konferencia uskutoční na SvF STU v Bratislave. SMS organizovala 
a spoluorganizovala v uvedenom období niekoľko významných medzinárodných workshopov 
rôzneho zamerania.  

V marci roku 2017 hostila SMS výbor EMS počas jeho jarného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 
v Bratislave na SvF STU. 

Sme presvedčení, že výročné konferencie v Jasnej poskytujú vhodnú pôdu na neformálne 
diskusie týkajúce sa kľúčových problémov matematického výskumu, vzdelávania a práce 
s talentami. Postoje komunity môže vedenie SMS potom presadzovať vo vzťahu k centrálnym 
štátnym orgánom, akademickej samospráve i širšej odbornej komunite. 
 
ŠVOČ, vysoké školy 
SMS už niekoľko rokov organizuje v spolupráci s ČMS celoštátne kolá ŠVOČ v odboroch 
Matematika a informatika a Didaktika matematiky. V roku 2015 sa ŠVOČ z matematiky 
a informatiky konala v Bratislave na FMFI UK, v roku 2018 Košiciach na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ. V didaktike matematiky sa v roku 2017 konala ŠVOČ v Ružomberku na KU. 
 
SMS a základné a stredné školy 
Členovia výboru SMS boli aktívni pri organizovaní a odbornom vedení matematických súťaží pre 
žiakov základných a stredných škôl (Novotný). Členovia výboru SMS sa na príslušných fórach 
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vyjadrujú k závažným otázkam a problémom Školskej reformy, a to najmä k povinnej maturite 
z matematiky, ako aj k obsahovým zmenám jej vyučovania. Zástupcovia SMS navrhli zaviesť 
povinnú maturitu z matematiky v dvoch úrovniach, posilniť počet vyučovacích hodín matematiky 
na úkor voliteľných predmetov, oddeliť pri vydávaní učebníc odbornú zložku 
 Pod patronátom SMS sa konali špecializované vzdelávacie pracovné stretnutia (Bachratá). 
V spolupráci so žilinskou pobočkou zorganizovala SMS (Potočáková) v r. 2017 v Terchovej 
workshop pre učiteľov základných a stredných škôl. Rovnako v r. 2017 sa členovia pedagogickej 
časti výboru SMS (rozšírení o RNDr. Potočákovú) spoločného zasadnutia s JČMF v Olomouci, kde 
sa prejednávali otázky vzdelávania v matematike na základných a stredných školách. 

Vzhľadom na nedostatočnú ponuku súčasných učebníc matematiky pre ZŠ a SŠ z iniciatívy prof. 
Nedelu pokračovala v rokoch 2014 a 2015 v postupnom sprístupňovaní učiteľom starších učebníc 
a zbierok úloh na webovej stránke SMS. Vzhľadom na zmenené pravidlá pri využívaní dotácie 
MŠVVaŠ z výzvy Matematika – človek bola postupná digitalizácia v roku 2016 zastavená. 
 

Martin Kalina, predseda SMS 
   
 

Fyzikálna olympiáda 2014 – 2018 
 

Jednou zo základných úloh JSMF je starostlivosť o vzdelávanie v matematike a fyzike a osobitne 
o výchovu talentovaných žiakov. Je odborným garantom Fyzikálnej olympiády (FO) 
a Matematickej olympiády (MO). Už na Zjazde v roku 2014 sme spomínali nebezpečenstvo 
negatívnych dopadov školskej reformy a dnes môžeme konštatovať, že zlé obavy sa naplňujú. 
Možno, že teoretické predstavy o reforme vzdelávania majú určitú logiku, ale v praxi reforma 
celkom zlyháva, najmä v oblasti matematiky, prírodných a technických vied. Radikálny pokles 
úrovne vedomostí a zručností žiakov v týchto oblastiach je jasne viditeľný. Znížený počet hodín 
a nezmenený rozsah osnov majú za následok povrchné faktografické učenie bez hlbšieho 
porozumenia a precvičenia. Na nízku úroveň uchádzačov o štúdium sa sťažujú stredné školy aj 
vysoké školy s prírodovedným a technickým zameraním. Zlyhanie formálneho vzdelávania sa 
niektorí učitelia snažia riešiť aktívnou prácou nad rámec osnov formou rôznych krúžkov. Týchto 
učiteľov, ktorí sú ochotní robiť navyše bez adekvátneho ocenenia, postupne ubúda.  

Určitou formou starostlivosti najmä o nadaných žiakov sú rôzne mimoškolské aktivity rôznych 
občianskych združení, ako sú korešpondenčné semináre a predmetové súťaže. V zameraní JSMF sú 
to najmä predmetové olympiády, Turnaj mladých fyzikov, Fyzikálny (Matematický) 
korešpondenčný seminár, sústredenia, letné školy, semináre a pod. Iba vďaka týmto aktivitám sa 
darí objaviť a rozvíjať úzky krúžok talentovaných žiakov, ktorí sú potom schopní obstáť 
v medzinárodnej konkurencii.  

Samotní žiaci vnímajú krízu vo vzdelávaní a nedôveru v slovenský školský systém a prejavujú to 
hlavne tí najlepší odchodom za štúdiom do zahraničia. 

Medzi úlohy JSMF patrí podpora žiakov talentovaných v matematike, fyzike a súvisiacich 
vedách. V súčasnosti sa uplatňuje nový školský zákon, v ktorom sa významne mení filozofia 
vzdelávania. Vzdelávací systém odlišuje základnú úroveň všeobecného vzdelávania, do ktorej patrí 
i rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, a úroveň nadstavbovú, ktorá je určená najmä 
pre žiakov, ktorí prejavujú talent v určitých predmetoch. Podstatný problém je v tom, že 
starostlivosť o mimoriadne talentovaných žiakov nie je v rámci vzdelávacej sústavy doriešená. 
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Špičková príprava, ktorá vyžaduje individuálnu starostlivosť, sa realizuje iba formou dobrovoľnej 
činnosti niekoľkých nadšených jednotlivcov, nemá systémový charakter ani významnú podporu 
štátnych orgánov. Súčasný systém nemotivuje učiteľov k práci s talentami. V prípade fyziky 
a matematiky zohráva JSMF podstatnú úlohu v príprave talentov ako odborný garant súťaží. Tá sa 
sústreďuje najmä na mimoškolské vzdelávanie talentov formou sústredení a letných škôl. 

V uplynulom období (2015 − 2018) zrušilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
dlhoročnú paušálnu podporu tejto činnosti a podporu obmedzilo na finančne veľmi obmedzený 
grantový systém. V predchádzajúcom období sa veľmi významne prejavil LPP projekt APVV 
„Vyhľadávanie a výchova žiakov talentovaných vo fyzike prostredníctvom súťaží“, v rámci ktorého 
sme získali na organizovanie aktivít FO a Fyzikálneho korešpondenčného seminára ročne približne 
33 000 eur. Umožnilo to významne rozvinúť prácu s talentami, čo sa prejavilo mimoriadnymi 
výsledkami v medzinárodných súťažiach IPhO a čiastočne aj EUSO. I z tohto príkladu vidno, že 
podpora práce s talentami prináša svoje ovocie. Je nesmierna škoda, že tento systém podpory 

v rámci APVV − programu Ľudské zdroje – bol zrušený z dôvodu úspory finančných prostriedkov 
štátu. O nezáujme štátnych orgánov o rozvoj mimoriadne talentovaných žiakov v prírodných 
vedách svedčí aj to, že ani práca s talentami na základných a stredných školách nie je podporovaná 
ani oceňovaná. Systému starostlivosti o talentov tak chýba základná zložka, ktorou je primárne 
vyhľadávanie talentov priamo na školách. Napriek tomuto nepriaznivému postoju štátnych orgánov 
má práce s talentami stále tradične vysokú úroveň vďaka podpore tejto činnosti zo strany JSMF 
a mimoriadnej aktivite malého počtu pracovníkov zapojených do organizovania komplexného 
systému vzdelávania talentov v rámci olympiád. 

Významnou mimoškolskou aktivitou vo fyzike je vzdelávací a súťažný systém Fyzikálnej 

olympiády. FO plní niekoľko základných funkcií − prvou úlohou, ktorej ťažiskom sú školy 
a učitelia fyziky na ZŠ a SŠ, je objavovanie žiakov s mimoriadnym záujmom o fyziku a určitým 
talentom, druhou je podpora nadštandardného vzdelávania jednak v škole (fyzikálne krúžky), 
jednak organizačnými jednotkami FO (regionálne a celoštátne), ako aj domácim kolom FO, ktoré 
má hlavne prípravný charakter; treťou úlohou je vlastná súťaž, ktorá má žiakom poskytovať 
platformu pre vzájomné porovnávanie dosiahnutej úrovne, ako to býva u súťaží bežné, a zároveň 
žiakov motivovať k ďalšej práci. Druhá a tretia úloha sa plní zo strany orgánov FO na vysokej 
úrovni, avšak prvá a druhá úloha zo strany škôl a učiteľov vo väčšine prípadov zlyháva. Jediná 
reakcia škôl, resp. učiteľov, po každom kole súťaže FO, je námietka voči neprimeranej náročnosti 
úloh, ktorá má za následok nízku úspešnosť a stratu záujmu žiakov o súťaže. Náročnosť sa už dlhé 
roky nemení, len vedomosti a zručnosti žiakov postupne klesajú, čím vzniká kritizovaný rozpor. 
Keďže ministerstvo na naše argumenty nereaguje systémovými opatreniami a oceňuje najmä 
žiakov, ktorí priniesli medaily z medzinárodných súťaží, nebude mať v blízkej budúcnosti v oblasti 
fyziky koho oceniť. 

V rokoch 2014 − 2018 prebehala FO tradičným spôsobom v zmysle štatútu súťaže. Zapojenosť 
žiakov do FO postupne klesá a účasť v súťažiach sa stáva stále viac formálnou, o čom svedčia 
výsledky. Aj napriek tomu, že na prvé prípravné kolo majú žiaci čas vyše pol roka, zvyčajne úlohy 
riešia až tesne pred termínom odovzdania a často s pomocou učiteľov, takže zámer pripravovať 
žiakov systematicky na riešenie nadštandardných úloh, často nad rámec školských osnov, zlyháva, 
a toho dôsledkom je nespôsobilosť väčšiny žiakov riešiť úlohy vyšších súťažných kôl. Podľa 
výsledkov súťaží možno zreteľne vidieť, na ktorých školách sa žiakom venujú nad rámec bežnej 
výučby. Tento obraz je ale neuspokojivý a odráža celkový nezáujem štátu vychovávať talenty 
v spomínanej oblasti. 



 

25 
 

Určitým zrkadlom úrovne nadštandardnej práce s talentami je medzinárodná súťaž IPhO, ktorej 
sa pravidelne zúčastňujeme. 
 V uplynulom období sa konala Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO, resp. MFO) v Indii 
(2015), Švajčiarsku (2016), Indonézii (2017) a v Portugalsku (2018). Družstvá na MFO zložené 
z 5 členov sa vyberali z víťazov celoštátneho kola FO na základe výberového sústredenia. Prípravu 
reprezentantov organizujú tradične Ivo Čáp (Žilina) a Ľubomír Mucha (Košice). Vďaka vhodne 
zameranej intenzívnej príprave a dlhoročnej starostlivosti o talenty počas celého stredoškolského 
štúdia dosahuje slovenská reprezentácia stále pomerne dobrých výsledkov. Realizáciu prípravy 
talentov riadi Slovenská komisia FO za odbornej spolupráce s pobočkou JSMF v Žiline 
a organizačnej spolupráce s Iuventou v Bratislave. Finančné prostriedky na uvedené aktivity 
poskytuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Iuventy a JSMF. Významnou aktivitou je 
i pravidelné jesenné sústredenie v Terchovej, ktoré organizuje pobočka JSMF v Žiline s využitím 
finančnej podpory MŠVVaŠ SR. V roku 2016 táto podpora nebola poskytnutá. 
 
Výsledky jednotlivcov v uvedených rokoch MFO sú nasledujúce: 
 46. ročník IPhO – Mumbai, India – 391 súťažiacich, 82 krajín 
  Gažo Martin, ŠpMND Teplická, Bratislava, 90. miesto, strieborná medaila 
  Ayazi Filip, G. Ľ. Štúra, Trenčín, 143. miesto, bronzová medaila  
  Bucko Jozef, G. J. P. Coubertina v Piešťanoch, 169. miesto, bronzová medaila 
  Bugár Dávid, G. Selyeho s VJM v Komárne, 173. miesto, bronzová medaila 
  Gašpárek Miroslav, ASG v Žiline, 219. miesto, čestné uznanie 
 
 47. ročník IPhO – Zürich, Švajčiarsko – 358 súťažiacich, 84 krajín 
  Gažo Martin, ŠpMND Teplická, Bratislava, 67. miesto, strieborná medaila 
  Lipták Jozef, G. J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, 123. miesto, bronzová medaila 
  Májek Juraj, G. Groslingová, Bratislava, 129. miesto, bronzová medaila 
  Halabrin Juraj, G. Novohradská, Bratislava, 134. miesto, bronzová medaila 
  Škrlec Adam, G. Novohradská, Bratislava, 145. miesto, bronzová medaila 
 

 48. ročník IPhO − Yogjakarta, Indonézia, 394 účastníkov, 86 krajín 
  Lipták Jozef, G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica, 25. miesto, zlatá medaila 
  Okánik Martin, G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica, 120. miesto, bronzová medaila 
  Halabrin Juraj, G. Novohradská, Bratislava, 168. miesto, bronzová medaila 
  Čermák Filip, G. Novohradská, Bratislava, 171. miesto, bronzová medaila 
  Grega Ivan, Ev. g. J. A. Komenského, Košice, 176. miesto, bronzová medaila 
 

 49. ročník IPhO − Lisabon, Potugalsko, 396 účastníkov, 87 krajín 
  Okánik Martin, G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica, 155. miesto, bronzová medaila 
  Švrčková Jana, G. L. Novomeského, Senica, 158. miesto, bronzová medaila 
  Kopunec Matúš, G. Ľ. Šúra Trenčín, 167. miesto, bronzová medaila 
  Jurčo Róbert, G. Ľ. Šúra Trenčín, 231. miesto, čestné uznanie 
  Šalata Kristián, G. P. Horova, Michalovce, neúspešný riešiteľ 
 
 Z výsledkov jednotlivcov vidno, že až na výnimky naši reprezentanti sa nenachádzajú v prvej 
tretine výsledkovej listiny. 
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 Na základe účasti v IPhO sledujeme zapojenie škôl od roku 1993. Za celé obdobie samostatnej 
reprezentácie Slovenskej republiky sa IPhO zúčastnilo 93 žiakov z 32 stredných škôl. V nasledujúcej 

tabuľke č. 1 je uvedených 10 najúspešnejších škôl (podľa získaných ocenení: medaily Z − zlatá, S − 

strieborná, B − bronzová, ČU − čestné uznanie, N − neúspešný riešiteľ, ŠC − špeciálna cena): 
 

  Tab. 1 Poradie úspešnosti škôl (za roky 1993 – 2018) v IPhO 
Škola Z S B ČU N ŠC 

G. J. Hronca, Bratislava   3 8 4 1 1 
G. Grösslingová, Bratislava 1 3 7 1     
G. Veľká Okružná, Žilina 1 3 1 2 2 1 
G. H. Selyeho s VJM, Komárno   1 5 5 4   
G. ul. Poštová, Košice   3 4 2     
G. Ľ. Štúra, Trenčín   3 4 1 1   
G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 1   3 2     
G. P. de Coubertina, Piešťany 1   1 1   1 
G. ul. Dominika Tatarku, Poprad 1 2   1     
G. L. Stöckela, Bardejov     3 3 2   

 

 V nasledujúcej tabuľke č. 2 je prehľad umiestnenia družstva a získaných medailí za uplynulých 
desať rokov: 
 

 Tab. 2 Umiestnenie a zisk medailí za uplynulých 10 rokov 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Umiestnenie družstva SR 29 15 16 27 37 28 30 20 23 33 
Počet krajín 68 79 85 81 83 85 82 84 86 87 

Medaily SR 
Z 
– 

BBBB 

– 
SSSS 

B 

ZZZ 
S 
B 

– 
SSS 
B 

– 
– 

BBBB 

– 
SS 

BBB 

– 
S 

BBB 

– 
S 

BBBB 

Z 
– 

BBBB 

– 
– 

BBB 

 
 Z prehľadu vidno pozitívne dôsledky intenzívnej prípravy žiakov v rokoch 2009 až 2012 
(v rokoch projektu APVV a tesne po jeho skončení). 
 Vývoj účasti krajín a umiestnenia družstva SR, vrátane porovnania s umiestnením družstva ČR, 
je v nasledujúcom grafe na obr. 1 (poradie je neoficiálne a je určené podľa celkového bodového 
zisku družstva). Ako vidno, priemerné umiestnenie obidvoch družstiev je približne rovnaké a kolíše 
okolo hodnoty 25. Rozptyl je charakteristický pre malé krajiny a je daný náhodným výskytom 
žiaka/žiakov s mimoriadnym nadaním. Na to, že v SR neexistuje systematická výchova 
talentovaných žiakov vo fyzike, sú výsledky celkom prijateľné. Z priamej skúsenosti z práce 
s talentovanými žiakmi je však zrejmé, že bez špeciálnej prípravy organizovanej v rámci FO 
a JSMF, tzn. iba na základe vedomostí a zručností získaných školským vzdelávaním, by naši žiaci 
nemali šancu uspieť. 
 

 
 

Obr. 1 Vývoj umiestnenia družstva SR od roku 2000 a porovnanie s umiestnením družstva ČR 
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 Výsledky tohtoročnej reprezentácie sú podľa zisku medailí (3 bronzové) najslabšie za 
uplynulých 10 rokov, ale celkovým poradím (33) nevybočujú z rámca dlhodobého vývoja. Ako však 
ukazujú skúsenosti posledných rokov, výber päťčlenného družstva pre IPhO sa stáva stále 
problematickejším. 
 Z uvedeného rozboru vyplýva, že bez radikálnej zmeny postoja štátu k prírodovednému 
a technickému vzdelávaniu sa zlepšenie nedá očakávať a úloha mimoškolských aktivít JSMF 
a ďalších organizácií bude v budúcnosti stále významnejšia. Verím, že aspoň takýmto spôsobom sa 
podarí udržať tradične dobré umiestnenie reprezentácie SR v medzinárodných súťažiach. 
 

Ivo Čáp − Žilinská univerzita, predseda Slovenskej komisie FO 
 

 

Matematická olympiáda 2014 – 2018 
 

Od septembra 2014 do augusta 2018 prebiehali postupne 64., 65., 66. a 67. ročník Matematickej 
olympiády (MO), ktorá je medzi predmetovými olympiádami a ostatnými postupovými súťažami na 
Slovensku najstaršia. Má 8 kategórií, ktoré pokrývajú všetky ročníky od piatej triedy ZŠ po 
maturantov. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 
v spolupráci s JSMF. 

Súťaž riadi Slovenská komisia matematickej olympiády (SKMO), ktorej predsedu na návrh JSMF 
menuje minister školstva. Na krajskej úrovni riadia súťaž krajské komisie (KKMO), ktorých pred-
sedovia sú aj členmi celoštátnej komisie. SKMO v týchto rokoch pracovala v nasledujúcom zložení: 

Mgr. Peter Novotný, PhD., FMFI UK Bratislava, predseda 
doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., F-PEDAS ŽU Žilina, podpredseda 
Mgr. Mária Bendová, Súkr. gymn. Futurum Trenčín, predsedníčka KKMO Trenčín (od r. 2016) 
Mgr. Ján Brajerčík, PhD., FHPV PU Prešov, predseda KKMO Prešov 
doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr., FRI ŽU Žilina, predseda KKMO Žilina 
prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., FPV UKF Nitra, predseda KKMO Nitra 
RNDr. Karol Gajdoš, Gymn. A. Merici Trnava, predseda KKMO Trnava (od r. 2017) 
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., PF TU Trnava, predseda KKMO Trnava (do r. 2016) 
Mgr. Martin Kollár, PhD., FMFI UK Bratislava, predseda KKMO Bratislava 
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., PF UPJŠ Košice, predseda KKMO Košice 
RNDr. Eva Oravcová, Gymn. J. G. T. Banská Bystrica, predsedníčka KKMO Banská Bystrica 
RNDr. Soňa Pavlíková, CSc., FCHPT STU Bratislava, predsedníčka KKMO Trenčín (do r. 2015) 
RNDr. Monika Dillingerová, PhD., FMFI UK Bratislava 
Mgr. Štefan Gyürki, PhD., FCHPT STU, Bratislava 
RNDr. Róbert Hajduk, PhD., PF UPJŠ Košice 
Ing. RNDr. František Kardoš, PhD., PF UPJŠ Košice 
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD., FPV UKF Nitra 
RNDr. Ján Mazák, PhD., FMFI UK Bratislava 
doc. RNDr. Pavel Novotný, CSc., F-PEDAS ŽU Žilina (do r. 2015) 
Mgr. Martin Potočný, Trojsten, FMFI UK Bratislava 
RNDr. Oliver Ralík, CSc. 
prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., FPV UKF Nitra 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., PF UPJŠ Košice 
Mgr. Lucia Priščáková, Iuventa Bratislava, tajomníčka (od r. 2017) 
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V zozname je na poslednom mieste uvedené meno tajomníčky z Iuventy, ktorá je na tomto poste 
od r. 2017. Dopĺňame, že po odchode Mgr. Márie Gajarovej z Iuventy v r. 2015 sa na tomto poste 
vystriedalo v rýchlom slede niekoľko rôznych ľudí. 

V zložení SKMO sa v priebehu rokov 2014 – 2018 udiali nasledujúce zmeny: Na poste predsedu 
KKMO v Trenčíne na prelome rokov 2015 a 2016 Mgr. Mária Bendová vystriedala RNDr. Soňu 
Pavlíkovú, CSc., ktorá v SKMO pôsobila od r. 1998. V KKMO Trnava z roku 2016 na rok 2017 
prebral post predsedu RNDr. Karol Gajdoš po doc. RNDr. Dušanovi Holom, CSc., ktorý bol vo 
funkcii od roku 2013. Všetkým menovaným patrí vďaka za množstvo práce, ktorú pre MO robili. 

V r. 2015 nás po ťažkej chorobe navždy opustil doc. RNDr. Pavel Novotný, CSc., ktorý v SKMO 
pôsobil od r. 2001. Aktívne pôsobil aj v úlohovej komisii MO a ako jeden z vedúcich družstva sa 
viackrát zúčastnil na medzinárodných súťažiach. 

V samotnom priebehu a organizovaní jednotlivých kôl MO oproti predchádzajúcim rokom 
nenastali žiadne výrazné zmeny, uskutočnili sa tiež všetky zvyčajné sústredenia a medzinárodné 
súťaže. Medzinárodná súťaž Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov, ktorá vznikla 
v 61. ročníku a jej prvé tri ročníky sa konali v Poľsku, naďalej pokračovala, pričom organizovanie 
si už striedajú všetky tri krajiny. 

Celoštátne kolá MO (CKMO) sa uskutočnili 22. – 25. 3. 2015 v Nitre, 3. – 6. 4. 2016 v Banskej 
Bystrici, 26. – 29. 3. 2017 v Žiline a 18. – 21. 3. 2018 v Trenčianskych Tepliciach. 

V jednotlivých rokoch boli najlepšími 
 2015: Patrik Bak, Gymn. Kpt. Nálepku, Sobrance, 41 bodov, 
  Eduard Batmendijn, Cirkevné gymn. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa, 41 bodov, 
  Bui Truc Lam, Gymn. Grösslingová, Bratislava, 40 bodov; 
 2016: Tomáš Kekeňák, G. S. Máraiho, Košice, 37 bodov, 
  Zuzana Frankovská, Gymn. Jura Hronca, Bratislava, 34 bodov, 
  Slavomír Hanzely, G. J. A. Raymana, Prešov, 30 bodov; 
 2017: Martin Melicher, G. Poštová, Košice, 34 bodov, 
  Jozef Lipták, G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica, 32 bodov, 
  Jakub Mach, G. Poštová, Košice, 32 bodov; 
 2018: Michal Staník, G. Ľ. Štúra, Trenčín, 34 bodov, 
  Martin Melicher, G. Poštová, Košice, 33 bodov, 
  Tomáš Sásik, Gymn. Grösslingová, Bratislava, 30 bodov. 

Po CKMO sa každý rok uskutočnili výberové sústredenia, na ktorých sa rozhodlo o zložení 
družstiev pre Medzinárodnú matematickú olympiádu (IMO) a Stredoeurópsku matematickú 
olympiádu (MEMO). Nasledované boli prípravnými sústredeniami. Z prípravných medzinárodných 
akcií sa popri tradičnom česko-poľsko-slovenskom stretnutí uskutočnilo každý rok spoločné 
prípravné sústredenie IMO-družstiev ČR a SR. Finančne ho zabezpečuje Spoločnosť Otakara 
Borůvky a odborne Ústredný výbor Matematickej olympiády v ČR. Treba pripomenúť, že podobná 
akcia na Slovensku neprebieha, a aj na tomto mieste sa chceme poďakovať českým kolegom za 
pravidelné pozývanie. 

Na štyroch IMO, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 – 2018 postupne v Thajsku, Hongkongu, 
Brazílii a Rumunsku získali naši študenti 14 medailí a 8 čestných uznaní: 
 2015: Bui Truc Lam, Gymn. Grösslingová, Bratislava, striebro, 
  Eduard Batmendijn, Cirkevné gymn. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa, striebro, 
  Zhen Ning David Liu, Gymn. Jura Hronca, Bratislava, bronz, 
  Samuel Sládek, G. A. Bernoláka, Námestovo, bronz, 
  Patrik Bak, Gymn. Kpt. Nálepku, Sobrance, bronz; 
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 2016: Tomáš Sásik, Gymn. Grösslingová, Bratislava, bronz, 
  Peter Súkeník, G. Veľká okružná, Žilina, bronz, 
  Tomáš Kekeňák, G. S. Máraiho, Košice, ČU, 

Zuzana Frankovská, G. Jura Hronca, Bratislava, ČU, 
Samuel Sládek, G. A. Bernoláka, Námestovo, ČU; 

 2017: Marián Poturnay, G. P. de Coubertina, Piešťany, bronz, 
Laura Vištanová, G. S. Máraiho, Košice, ČU, 
Martin Melicher, G. Poštová, Košice, ČU, 
Tomáš Sásik, G. Grösslingová, Bratislava, ČU, 
Peter Ralbovský, G. Jura Hronca, Bratislava, ČU, 
Ákos Záhorský, G. Mládežnícka, Šahy, ČU; 

 2018: Martin Melicher, G. Poštová, Košice, striebro, 
Tomáš Sásik, G. Grösslingová, Bratislava, striebro, 
Ákos Záhorský, G. Mládežnícka, Šahy, striebro, 
Lucia Krajčoviechová, G. Jura Hronca, Bratislava, bronz, 
Michal Staník, G. Ľ. Štúra, Trenčín, bronz, 
Samuel Krajči, G. Alejová, Košice, bronz. 

V uplynulých rokoch prebiehala aj súťaž MEMO. Jej ôsmy, deviaty, desiaty a jedenásty ročník sa 
konali v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017 postupne v Nemecku, Slovinsku, Rakúsku a Litve. Naši tu 
získali 8 medailí a 7 čestných uznaní: 
 2014: Eduard Batmendijn, Cirkevné gymn. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa, striebro, 

Zuzana Frankovská, G. Grösslingová, Bratislava, ČU; 
 2015: Alan Marko, G. M. R. Štefánika, Nové Zámky, bronz, 

Slavomír Hanzely, G. J. A. Raymana, Prešov, bronz, 
Peter Ralbovský, ŠpMNDaG, Bratislava, ČU, 
Pavol Zaťko, G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica, ČU; 

 2016: Ákos Záhorský, G. Mládežnícka, Šahy, striebro, 
Jozef Lipták, G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica, striebro, 
Alan Marko, G. M. R. Štefánika, Nové Zámky, bronz, 
Peter Ralbovský, G. Jura Hronca, Bratislava, ČU; 

 2017: Lucia Krajčoviechová, G. Jura Hronca, Bratislava, bronz, 
Michal Staník, G. Ľ. Štúra, Trenčín, bronz, 
Dávid Mišiak, G. Jura Hronca, Bratislava, ČU, 
Pavol Kebis, G. Jura Hronca, Bratislava, ČU, 
Samuel Krajči, G. Alejová, Košice, ČU. 

Matematická olympiáda by neexistovala bez zaujímavých a originálnych úloh. O ich prípravu sa 
stará Úlohová komisia MO, ktorú máme spoločnú s Českou republikou. Každoročne sa konajú dve 
zasadnutia komisie, jedno v ČR, jedno na Slovensku. Úlohová komisia má dve sekcie: jednu pre 
stredoškolské kategórie, druhú pre kategórie pre ZŠ. Zo Slovenska pracovali v prvej sekcii Patrik 
Bak (od r. 2016), doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., RNDr. Tomáš Jurík, PhD., RNDr. Ján Mazák, 
PhD., doc. RNDr. Pavel Novotný, CSc. (do r. 2015) a Mgr. Peter Novotný, PhD., a v druhej sekcii 
PaedDr. Svetlana Bednářová, Bc. Alžbeta Bohiníková, PhD., RNDr. Monika Dillingerová, PhD., 
Mgr. Veronika Hucíková, Bc. Katarína Jasenčáková, Mgr. Erika Novotná, PhD. a Mgr. Miroslava 
Farkas Smitková, PhD. 

Vymýšľať nové úlohy do MO nie je jednoduché, úlohová komisia preto uvíta zaslanie 
zaujímavých návrhov na úlohy aj od autorov, ktorí nie sú jej členmi. Návrhy je možné posielať 
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napríklad na adresu skmo@skmo.sk, najlepšie aj s menom autora, s riešením a s odhadom, do ktorej 
kategórie sa úloha hodí. 

MO má od decembra 2009 oficiálnu internetovú stránku. Jej adresa je skmo.sk a zverejňujeme 
na nej všetky termíny a dokumenty týkajúce sa MO (archív zadaní a riešení úloh, poradia všetkých 
krajských a vyšších kôl atď.). Okrem nej možno na internete nájsť viacero stránok súvisiacich 
s MO. 

Záver by som rád využil na poďakovanie všetkým učiteľom a nadšencom, ktorí pripravujú 
žiakov na MO a podieľajú sa na propagácii a organizácii MO na školách. Uznanie patrí tiež 
pracovníkom obvodných a krajských komisií MO, školských úradov a centier voľného času, ktorí 
zabezpečujú jednotlivé kolá a pracovníkom IUVENTY podieľajúcim sa na organizácii CKMO, 
distribúcii úloh, komunikácii s MŠVVaŠ SR a administratíve súvisiacej s financovaním MO. 
 

Peter Novotný, predseda SKMO 
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