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Tlačová správa 

 

Veda v Centre – Šťastie, zdravie, lži a ... matematika 

 
 

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických 

informácií SR  (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, posledný štvrtok v mesiaci, organizuje pre širokú 

verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.  

Vo štvrtok dňa  28. 2. 2013 o 17.00 hod. príde do vedeckej kaviarne uznávaná matematička, vedkyňa a 

pedagogička prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc., z Ústavu matematických vied Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doménou jej vedeckého záujmu je diskrétna 

matematika, algoritmy a modelovanie v ekonomických systémoch.   

Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – to je názov februárovej Vedy v Centre, ktorá predstaví menej 

známu tvár matematiky: matematiku, ktorej predmetom záujmu nie sú čísla alebo vzorce, ale správanie 

ľudí.  Ukážeme si, ako je možné algoritmicky popísať boj mužov o priazeň žien, kto v tomto boji 

vyhráva a komu pomáha falšovanie údajov. Navyše sa dozvieme aj to, ako súvisí boj pohlaví 

s procesom prijímania do škôl a vyhľadávaním darcov obličiek. Jednoducho zistíme, že matematika 

nie je vonkoncom iba veda pre vedu, ale má široké praktické využitie v každodennom živote, či si to 

uvedomujeme alebo nie.   

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy.  Vedecká kaviareň 

Veda v Centre sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je 

pre verejnosť voľný. 

Pripravila: Zuzana Hajdu 
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