Milan Kolibiar – prvý slovenský matematik, ktorý sa uvedomelo
venoval vedeckej výchove mladej generácie
V knižke O matematikoch vážne i úsmevne (vydala Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 1996), ktorej autorom je M. Kolibiar, som si našiel dopísané: 1. veta
Kolibiarova: Ľahko je byť múdrym, keď poznám výsledok. 2. veta Kolibiarova:
Naučte sa matematiku a všetko ostatné sa už naučíte ľahko. V tej publikácii mám vložený aj zažltnutý novinový výstrižok s nadpisom
Zvláštne znamenie: ĽUDSKOSŤ. Tam si na vysokoškolského profesora Milana Kolibiara, pri jeho sedemdesiatke, spomína jeho kolega Tibor Katriňák. Mám
podčiarknuté: Prednášal zanietene, dobre a veľmi svojrázne... hľadal si cestu aj k srdcu žiakov stredných
škôl... príslovečný kolibiarovský matematický a pedagogický inštinkt mu pomohol vyhľadať talenty a tie potom
doviesť k úspešnej samostatnej vedeckej práci.
Prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. (14. 2. 1922 Detvianska Huta – 9. 7. 1994
Bratislava) patrí k zakladateľskej generácii slovenskej matematiky. Významné zasiahol do rozvoja matematiky v oblasti vedeckovýskumnej, pedagogickej, vo výchove
vedeckého dorastu a v organizačnej i riadiacej činnosti. Jeho vedecká práca sa vzťahovala väčšinou na algebru a topológiu. Zaslúžil sa o rozvoj teórie zväzov. Stručná
charakteristika najdôležitejších vedeckých prác prof. Kolibiara je v Math. Slovaca 32,
1982, No. 2. V roku 1955 založil prvý a úspešný študentský vedecký seminár z matematiky, kde pod jeho vedením napísali prvé práce napr. P. Brunovský, L. Bukovský,
E. Gedeonová, J. Gruska, T. Katriňák, I. Korec, B. Riečan, B. Sivák, Š. Znám a ďalší.
Prof. Kolibiar bol pre svoju otvorenosť, bezprostrednosť a odborné kvality netradične
obľúbený medzi poslucháčmi i matematikmi.
V roku 1942 zmaturoval v Kláštore pod Znievom. Vysokoškolské štúdium matematiky a fyziky ukončil v roku 1946 na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Stal sa asistentom prof. Kauckého a po jeho odchode prof.
Hronca na Matematickom ústave Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
Docentom bol od roku 1956, hodnosť doktora fyzikálno-matematických vied získal
v roku 1965 a v tom istom roku bol vymenovaný aj za univerzitného profesora. Na
Univerzite Komenského pracoval nepretržite až do roku 1991. Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročným organizátorom súťaže Matematická olympiáda na Slovensku
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(predseda Krajského výboru MO pre Bratislavský kraj (1951 – 1963), člen ÚV MO
v Prahe (1963 – 1966)). Bol spoluautorom učebnice matematiky pre stredné školy,
recenzoval a posudzoval prakticky všetky stredoškolské učebnice z matematiky.
Zastupoval Československo v International Commision on Mathematical Instruction
pri UNESCO. Po dlhé roky bol predsedom alebo členom rozličných komisií pre
udeľovanie vedeckých hodností z matematiky (CSc. a DrSc.), koordinoval vedecký
výskum a bol dlhoročným členom kolégií pri SAV a ČSAV.
Pretože som priateľom podnetných myšlienok (citátov), odpísal som si z knižnej
publikácie spomínanej na začiatku článku niektoré informácie od M. Kolibiara:
x V básni Ak (If) ospevoval Kipling statočnosť a trpezlivosť muža. Obstaral som si
aj jej anglický originál a stala sa mojím životným krédom.
x Vždy som sa riadil zásadou spisovateľa Byrona: Nepokľakol som poslušne pred
modlami.
x Vážim si ľudí, ktorí vkladajú úsilie nie do bŕzd, ale do motorov.
x Poézia a hudba patrili vždy medzi moje krásy života.
x V matematike nie je také dôležité, čo učíme, ale ako to učíme.
Slovenská matematická obec si môže pripomínať človeka, o ktorom jeho žiak
(M. Franek) napísal: Profesor Kolibiar dával vždy ľudskosť do matematiky a celým
svojím životom dokazuje, že ju z nej možno aj čerpať... Viera v človeka bola popri
hľadaní pravdy azda to najkrajšie, čo mi môj učiteľ do života dal.
Dušan Jedinák
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