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Matematický časopis 23 (1973), No. 2 

S P R Á V Y 

MEDZINÁRODNÉ MATEMATICKÉ CENTRUM S. BANACHA VO VARŠAVĚ 

3. januára 1973 začalo svoju činnosť Medzinárodné matematické centrum S. Ba-
nacha pre zvyšovánie kvalifikácie kádrov vo Varšavě prvým programem. Medzi
národné matematické centrum S. Banacha vo Varšavě zriadili akademie socialis
tických štátov v rámci mnohostranné] spolupráce a dohodu o jeho zriadení podpísali 
zástupcovia zriaďujúcich akademií dňa 13. januára 1972 vo Varšavě. Aj keď dohodu 
podpísali akademie socialistických štátov, v článku 5 dohody sa předpokládá aj 
účasť pracovníkov mimoakademických vědeckých inštitúcií. 

Vědecký program Medzinárodného matematického centra S. Banacha v roku 1973 
bude pozostávať z dvoch cyklov, z ktorých každý bude trvat jeden semester. 
Od 3. 1. 1973 do 20. 6. 1973 sú témou cyklu „Základy matematiky". Počas semestra 
budu sa konať tri semináře a to: 1. seminář z teorie modelov 2. seminář z logických 
výpočtov a 3. seminář z rekurzívněj teorie. Okrem toho budu prebiehať přednáškové 
cykly lektorov z róznych krajin. Od 15. 9. 1973 do 15. 1. 1974 budu témou cyklu 
„Matematické problémy teorie riadenia". Aj v rámci tohto programu sa budu konať 
počas celého semestra tri semináře na témy: 1. problémy optimálnej teorie riadenia; 
2. teória diferenciálnych hier; 3. problémy scochastickej teorie riadenia a rózne 
přednáškové cykly. Oba programy budu končiť medzinárodným sympóziem. 

Tiež na rok 1974 bol vědeckou radou centra schválený vědecký program. V prvom 
polroku 1974 majú byt! ,Matematické základy informatiky" (názov sa možno změní, 
ale problematika ostane) a v druhom polroku 1974 má byť ,.Globálna analýza a ne-
konečne-rozmerná topológia". 

Koordináciou účasti československých matematikov na práci centra je poverenv 
Matematický ústav ČSAV v Prahe. Účastníkov z SSR bude Matematickému ústavu 
ČSAV, po prejedn?ní vo Vedeckom kolegiu matematiky SAV, hlásit' Matematický 
ústav SAV. Finančné náklady účastníkov z ČSSR hradí vysielajúce pracovisko. 
Pracovníci, ktorí sa zúčastnia vědeckého programu centra ako stážisti, majú byť 
kandidátmi vied, alebo tesne před dosiahnutím vedeckej hodnosti CSc. 

Ďalšie a doplň ujúce informácie si možno vyžiadať od Matematického ústavu SAV. 

Ladislav Mišík 
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