KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra matematiky
Vás pozýva na

Seminár
k nedožitým 80-tym narodeninám
profesora Igora Kluvánka

9. september 2011, Ružomberok

ZAMERANIE SEMINÁRA
Cieľom seminára je vytvoriť fórum, na ktorom odznejú prednášky
a príspevky o živote a diele prof. Igora Kluvánka, názory a postrehy o vyučovaní matematickej analýzy a tiež diskusia o trendoch v matematike.

PROGRAM SEMINÁRA KLUVÁNEKFEST:

PREDNÁŠAJÚCI, VÝZNAMNÍ HOSTIA:
prof. Rodney Nillsen – významný matematik, pedagóg, študent
a blízky spolupracovník prof. Igora Kluvánka. Pôsobí na School of
Mathematics and Applied Statistics University of Wollongong, New
South Wales, Austrália. Vysokoškolské vzdelanie získal na univerzite
v Tasmánii, postgraduálne vzdelávanie absolvoval na Flinders University v Južnej Austrálii u profesora Igora Kluvánka. Patrí
k významným austrálskym matematikom, je členom viacerých medzinárodných matematických organizácií, pôsobí v oblasti harmonickej
analýzy, funkcionálnej analýzy, diferenciálnych rovníc a teórií miery.
prof. Petr Vopĕnka – emeritný profesor Karlovej univerzity v Prahe.
Venoval sa geometrii a topológii, neskôr teórii množín a matematickej
logike, na začiatku sedemdesiatych rokov vybudoval tzv. alternatívnu
teóriu množín (alternatívnu voči klasickej Cantorovej teórii).
V rokoch 1990-1992 bol ministrom školstva Českej republiky. Dlhodobo pôsobil na UK v Prahe a v UJEP v Ústí n. Labem. Od roku 2003
pôsobí na ZU v Plzni, kde sa venuje prekladom historicky významných matematických textov do češtiny (diela Euklida a AlChorezmího) a filozofickému pozadiu alternatívnej teórie množín.
prof. Beloslav Riečan - významný slovenský matematik, pedagóg
a hudobný dejateľ. Venuje sa teórii miery a integrálu, teórii pravdepodobnosti a fuzzy matematike. Je nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra I. triedy. Pôsobí v MÚ SAV a UMB.
prof. Jan Černý - významný vysokoškolský profesor, pedagóg. dlhoročný spolupracovník prof. I. Kluvánka z Vysokej školy ekonomickej
v Prahe. Ide o uznávaného odborníka na procesy optimalizácií
v doprave.

8.50

Slávnostné otvorenie

9.00 - 9.50

Petr Vopěnka : Staronové pojetí integrálneho
počtu.
Rodney Nillsen : Igor Kluvánek, His life,
achievements and infuence in Australia.

9.50 - 10.45
10.45 - 11.00

Coffeebreak

11.00 - 11.45

Beloslav Riečan : Igor Kluvánek a základy
modernej slovenskej matematiky.
Jan Černý : Igor Kluvánek – vychovávateľ
mladých matematikov.

11.45 - 12.30
12.30 - 12.45

Coffeebreak

12.45 - 13.00
13.00 - 13.15

Michal Kluvánek – Spomienka na otca.
Pavol Kluvánek - Niekoľko slov na záver.

