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Z P R Á V Y 

Návštěva maďarského hosťa na Slovensku. V dňoch 18.—22. novembra bol hos-
ťom Slovenské] akademie vied prof. dr. Alfréd R é n y i , člen korespondent Maďarskej 
akademie vied a riaditel' jej Ústavu pre aplikovánu matemat iku . Dna 20. novem
bra 1953 predniesol v Slovenskej akademii vied před početnými vědeckými pracov-
nikmi přednášku na tému Základné pojmy počtu pravděpodobnosti. V prednáške 
objasnil niektoré zásadné ideologické otázky, ktoré sa týkajú aplikácii a vybudova-
nia axiomatiky počtu pravděpodobnosti. Zmienil sa o prácach M i s e s o v ý c h a 
K o l m o g o r o v o v ý c h a nakoniec stručné oboznámil poslucháčov so svojimi 
novými výsledkami, ktoré znamenajú kus cesty dopředu, pretože zahrňujú širší obor 
javov ako doterajšie teorie. Po prednáške sa rozvinula vel'mi živá diskusia, do ktorej 
zasiahli mnohi z pritomných vědeckých pracovnikov. Rozšířený obsah jeho před
nášky bude uveřejněný v krátkom čase v slovenskom překlade v ,,Časopise pro 
péstováni matemat iky" . 

Konference nukleární fysiky a kosmického záření v Liblicich. Ve dneth 29. září 
až 3. října probíhala v Domově vědeckých pracovníků v Liblicich celostátní konfe
rence nukleární fysiky a kosmického záření. Úlohou této konference bylo především 
seznámit účastníky konference se stavem prací v nukleární fysice, ve fysice kosmic
kého záření a v aplikované nukleární fysice na jednotlivých pracovištích v republice, 
seznámit účastníky se současným stavem vědy v těchto oborech v SSSR a v ostat
ních zahraničních zemích. Dalším úkolem této konference bylo prodiskutovat otázku 
vzájemného poměru h m o t y a energie a prohloubit spolupráci pracovníků v nukleární 
fysice s pracovníky v aplikované nukleární fysice. Konference se zúčastnilo poměrně 
mnoho pracovníků. Byli na ní zastoupení pracovníci ústavů a laboratoří Čs. akade
mie věd, pracovníci vysokých škol, radiologických a biologických ústavů i nemocnic 
a klinik. 

V části konference, která se zabývala nukleární fysikou a výzkumem kosmického 
záření, bylo předneseno 15 referátů. Tato část konference ukázala, že jsou u nás 
předpoklady pro rychlejší rozvoj výzkumu, směřujícího k mírovému využití atomové 
energie. 

Část konference, která se zabývala aplikovanou nukleární fysikou, byla význam
ným přínosem pro naše biology a lékaře, kteří měli možnost jednak seznámit se s no
vými metodami použití radioisotopů, jednak podrobně prodiskutovat a navrhnout 
opatření k ochraně při práci s radioisotopy. 

Té části konference, v níž se probíral vzájemný vztah h m o t y a energie na základě 
sovětských pramenů, se zúčastnili rovněž zástupci kabinetu filosofie ČSAV. V diskusi 
k referátům předneseným na téma o vzájemném vztahu h m o t y a energie se podrob
něji objasnily tyto základní pojmy a konference dospěla jednotně k návrhu na 
vhodný překlad termínů: mateřija, věščestvo a massa používaných v ruské odborné 
l i teratuře. Konference doporučuje, aby se ty to termíny přek ládaly slovy: hmota, 
látka, hmotnost . Ivan Ulehla 
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