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Z produkcie knih VÉDY, vydavatelstva SAV 

Jozef M i k l o š k o 

SYNTÉZA A ANALÝZA NUMERICKÝCH ALGORITMOV 

Kniha sa zaoberá súčasnými problémami syntézy a analýzy sériových a paralelných numerických 
algoritmov a ich efektívnou implementáciou na počítacích strojoch. Prvá časť opisuje niektoré dóležité 
matematické myšlienky algoritmov a sú analyzované zdroje chyb numerických výpočtov a metody ich 
odhadu. Druhá časť je věnovaná paralelným algoritmom. Na príkladoch sa preberajú rozdiely medzi 
sériovými a paralelnými algoritmami a opisujú sa netradičné metody tvorby paralelných algoritmov. 

224 stráň — v slovenčině — ruský a anglický súhrn — cena viaz. 37,— Kčs 

Kolektiv 

Z DEJÍN VIED A TECHNIKY, ZV. IX 

Zborník je věnovaný 25. výročiu vzniku SAV. Ján Tibenský, vědecký redaktor zborníka, věnuje 30. 
výročiu Februára a 25. výročiu vzniku SAVpozornosť v úvodnom článku. Inak má zborník polytematický 
charakter so zameraním na dějiny védy a techniky od najstarších čias až po súčasnosť. 
512 stráň — v slovenčině — ruský a německý súhrn — cena viaz. 67,— Kčs 

Jozef Vojtko 

ZÁKLADY TEORIE PLÁNOVANÝCH CIEN 

V práci sa rozoberajú štyri rozhodujúce oblasti determinujúce podstatu a funkcie velkoobchodných 
cien za socializmu. Charakter výroby - miera jej tovarovosti, specifické podmienky pósobenia zákona 
hodnoty - vyvolané jeho spolupósobením v sústave ekonomických zákonov socializmu, odraz prostredia 
pósobenia velkoobchodných cien - daného zvláštnostem postavenia chozrasčotnej sféry a vplyv 
vonkajších ekonomických vázieb - v podrnienkach ekonomickej integrácie. Miesto a funkciu ceny sa 
vymedzujú z hradiska procesu rozšířenéj socialistickéj reprodukcie vo vázbe na sústavu plánovitého 
riadenia socialistického národného hospodárstva. 
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