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Dňa 6. decembra 2013 bola hosťom Slovenskej akadémie vied delegácia Minis-
terstva školstva a vedy Arménskej republiky na čele s ministrom Armenom Ašot-
janom (vľavo). Obe strany sa zhodli na záujme participovať na programe Európ-
skej komisie H2020, ako aj na spolupráci vedcov z oboch krajín na konkrétnych 
projektoch. Foto: Katarína Selecká

Vedecká rada Slovenskej akadémie vied udelila rektorovi STU prof. Roberto-
vi Redhammerovi pri príležitosti jeho životného jubilea Medailu SAV za podpo-
ru vedy. Odovzdal mu ju predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 5. decembra 2013 
v Smoleniciach. Foto: Katarína Selecká

Dňa 11. decembra 2013 slávnostne vyhlásili tohtoročné študentské osobnos-
ti Slovenska. Svoje zastúpenie medzi víťazmi mala v dvoch kategóriách aj Slo-
venská akadémia vied. Ocenenie Lenke Kostovičovej z Ústavu experimentálnej 
psychológie SAV v kategórii Právo, filozofia, politológia, sociológia odovzdávala 
prof. Daniela Ježová (vľavo). Foto: Katarína Selecká
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Predseda SAV prijal ministra školstva a vedy Arménskej republiky 

Z á u j e m  p a r t i c i p o v a ť 
n a  E u r ó p s k y c h  p r o g r a m o c h

Delegácia z fínskeho technického výskumného centra V TT na pôde SAV

S p o l u p r á c a  n a  b á z e 
e x c e l e n t n ý c h  v ý s l e d k o v

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek pri-
jal 6. decembra 2013 ministra školstva 
a vedy Arménskej republiky Armena Ašotja-
na. Úvodnou témou spoločného stretnutia 
bolo vzájomné oboznámenie sa so štruktú-
rami a prioritami akadémií oboch krajín. 
Obe strany sa zhodli na aktuálnom záujme 
akadémií participovať na programe Európ-
skej komisie Horizon 2020.

Predseda SAV informoval tiež o úspechu 
SAV pri angažovaní špičkových odborníkov 
v ústavoch v rámci programu Marie Curie /
COFUND. Na stretnutí sa zúčastnila aj pod-
predsedníčka SAV Eva Majková, ktorá po-
tvrdila orientáciu SAV na podporu excelent-
nej vedy.

Minister školstva a vedy Arménskej re-
publiky Armen Ašotjan v závere stretnu-
tia tlmočil pozvanie predsedu Armén-
skej akadémie vied pre predstaviteľov SAV 
na stretnutie na pôde Arménskej akadémie 
vied v Jerevane, kde by bolo možné dohod-

núť spoluprácu vedcov z oboch krajín na 
konkrétnych projektoch.

V delegácii arménskeho ministerstva 
školstva a vedy bol aj veľvyslanec Armén-
skej republiky v SR Tigran Seiranian, rek-
tor Arménskej poľnohospodárskej univerzi-
ty Arshalyus Tarverdyan a poradca ministra 
Narek Araqsman-Manukyan.

Slovenskú akadémiu vied zastupovali 
aj vedecký sekretár SAV Dušan Gálik a zá-
stupca vedeckého sekretára SAV doc. Juraj 
Koppel.
Eva Krištofová, OMS SAV | Foto: Katarína Selecká

Predstavitelia fínskeho technického vý-
skumného centra VTT, Anne-Christine Rit-
schkoff, výkonná viceprezidentka pre stra-
tegický výskum, a Jari Uotila, manažér 
pre medzinárodné aktivity, prijali pozva-
nie predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka 
a v dňoch 9. a 10. decembra 2013 pricesto-
vali do Bratislavy na pracovné stretnutie na 
pôde Predsedníctva  SAV.

Na stretnutí sa zúčastnili tiež podpred-
sedníčka SAV pre vedu a výskum Eva Maj-
ková, vedecký sekretár SAV Dušan Gálik, 
podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Ju-
raj Lapin, podpredseda SAV pre II. oddele-
nie vied Richard  Imrich a zástupcovia ve-
deckého sekretára SAV Karol Frőhlich a Juraj 
Koppel. Odzneli prezentácie o aktuálnych 
výsledkoch vedeckých inštitúcií SAV a hostia 
sa oboznámili aj s oblasťami, v ktorých SAV 
v súčasnosti dosahuje excelentné výsledky 
a v ktorých je pripravená spolupracovať na 

medzinárodnej  úrovni. Delegácia navštívi-
la vybrané laboratóriá v areáli SAV na Pat-
rónke (Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnic-
ký ústav SAV, Virologický ústav SAV). 

Na stretnutí s fínskymi hosťami sa zúčast-
nil aj predstaviteľ firmy DanubiaNano Tech, 
s.r.o., RNDr. Martin Hulman, PhD., ako zá-
stupca úspešných malých a stredných pod-

nikateľov na Slovensku v oblasti nanotech-
nologického výskumu. V závere diskusie obe 
zúčastnené strany vyjadrili záujem aktívne 
participovať na programe Európskej komi-
sie H2020, v rámci ktorého by Slovenská aka-
démia vied a fínske technické výskumné cen-
trum VTT mohli po ďalších rokovaniach 
kooperovať. Nie je vylúčená ani spoluprá-
ca medzi SAV a VTT na bilaterálnej úrov-
ni. Konkrétne dohody budú predmetom ďal-
šieho rokovania.  
Eva Krištofová, OMS SAV | Foto: Katarína Selecká

MINISTER ŠKOLSTVA A VEDy ARMéNSKEJ REPUBLIKy 

ARMEN AŠOTJAN.

DELEgáCIA Z FíNSKEHO TECHNICKéHO VýSKUMNé-

HO CENTRA VTT – ANNE-CHRISTINE RITSCHKOFF, 

VýKONNá VICEPREZIDENTKA PRE STRATEgICKý 

VýSKUM, A JARI UOTILA, MANAžéR PRE MEDZINá-

RODNé AKTIVITy.



>

Medaila SAV za podporu vedy Robertovi Redhammerovi

O t v á r a l  p r i e s t o r  p r e  a k t u á l n e 
v ý s k u m n é  t é m y
Pri príležitosti životného jubilea si Medailu 
Slovenskej akadémie vied za podporu vedy 
z rúk predsedu SAV Jaromíra Pastoreka 5. 
decembra 2013 v Smoleniciach prevzal rek-
tor Slovenskej technickej univerzity prof. 
Ing. Robert Redhammer, PhD. Ocenenie 
mu patrí za jeho výskumne aktivity, aktivity 
v oblasti riadenia vedy a významnú podpo-
ru spolupráce Slovenskej technickej univer-
zity s ústavmi Akadémie.

Robert Redhammer vyštudoval Elek-
trotechnickú fakultu SVŠT a po jej ukonče-
ní pôsobil ako výskumný pracovník, neskôr 
učiteľ. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil na uni-
verzite v Yorku v Anglicku. V rokoch 1997 – 
2003 vykonával funkciu prodekana Fakul-
ty elektrotechniky a informatiky STU pre 
vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť 
informatiky. Zaviedol vedecké konferencie 
pre doktorandov ELITECH. Riadiace skúse-
nosti získaval vo funkcii prorektora (2003 – 
2011). Bol zodpovedný za vybudovanie Uni-
verzitného technologického inkubátora na 
STU v rámci programu INTEG, financova-
ného agentúrou NARMSP z fondu PHARE, 
ktorý prispel k založeniu a rozvoju 32 no-
vých podnikov. Inicioval založenie univer-
zitnej obchodnej spoločnosti STU Scientific. 
Vytvoril Výskumné centrum STU a vypraco-
val koncept vedecko-technologického parku 
ako dlhodobého rámca rozvoja areálov.

V roku 2006 absolvoval prestížny Interna-
tional Visiting Leadership Program, v rámci 
ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných 
vysokoškolských inštitúcií v piatich štátoch 
USA. V roku 2007 sa zúčastnil na Knowledge 
Economy Forum VI, organizovanom Sveto-
vou bankou v Cambridgi. Vystúpil vo Výbore 
regiónov v Bruseli na podujatí Cluster buil-
ding: the importance of regional networks 
usporiadané v rámci Open Days 2007.

V apríli 2011 bol inaugurovaný za rektora 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Prof. R. Redhammer vstúpil na vedecko-
-pedagogickú pôdu začiatkom 90. rokov ako 
žiak prof. Ing. Rudolfa Harmana, vedúceho 
Katedry mikroelektroniky FEI STU. Dobre 
využil vtedy sa otvárajúci priestor na medzi-
národnú spoluprácu. Angažoval sa v aktuál-
nych a moderných výskumných témach, ako 
sú polovodiče typu AIIIBV, kvantové hetero-
štruktúry, tunelovanie horúcich elektrónov, 
molekulárna zväzková epitaxia. Bol zvole-
ný za jedného z dvoch členov Európskej aka-
démie vied a umení v sekcii mladých členov.

V roku 1997 sa stal prodekanom FEI STU 
a neskôr prorektorom STU pre vedu a vý-
skum. Je nepochybne aj jeho zásluhou, že 
v oblasti výskumu je STU našou špičkovou 
univerzitou. Popri tom sa ďalej zapájal do 
výskumu v aktuálnych oblastiach materiá-

lových vied, ako diamantové vrstvy a uhlí-
kové nanorúrky.

Ako pracovník univerzity prepájal prof. 
Redhammer výskum s výučbou, o čom sved-
čí jeho pedagogické curriculum a tituly 
skrípt, resp. vydaných učebníc. Nezanedba-
teľná je jeho aktivita v oblasti riadenia vedy, 
smerujúca k budovaniu vedeckej infraštruk-
túry univerzity, predovšetkým zo štruktu-
rálnych fondov EÚ. Bol tiež zodpovedný za 
vybudovanie univerzitného technologic-
kého inkubátora financovaného z progra-
mu PHARE. Vytvoril sa tým predpoklad na 
inovácie, zakladanie nových firiem, rozvíja-
nie podnikateľského ducha a tvorbu pracov-
ných miest. V súčasnosti pod jeho vedením 
univerzita buduje univerzitný vedecký park.
M. Š. | Foto: Katarína Selecká
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V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava  sa 22. novembra 2013 kona-
lo finále súťaže Startup Awards.SK 2013. Počas slovenských startu-
pových „Oscarov“ sa verejnosti, médiám a odbornej porote, sklada-
júcej sa z top manažérov a investorov, predstavili najlepší slovenskí 
inovátori.

Na pódiu prezentovalo svoje projekty 12 finalistov v 4 kategó-
riách: DIGITAL, SCIENCE, ART a SOCIETY. V kategórii SCIENCE 
boli vo finále predstavené nasledujúce projekty:

• Bezpaládiový senzor plynov;  
• StressMeter;
• Intuitívne diaľkové ovládanie robotov.
Pre SAV je veľkým potešením, že v kategórii SCIENCE zvíťazil 

s bezpaládiovým senzorom plynov tím zložený z pôvodcov z Elek-
trotechnického ústavu SAV (Ing. Pavol Kunzo a Ing. Peter Lobotka, 
CSc.) a Kancelárie pre transfer technológií SAV.
M. Gróf
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POHľAD NA účASTNíKOV ZO SLáVNOSTNéHO ODOVZDáVANIA MEDAILE SAV ZA PODPORU VEDy – ZľAVA 

REKTOR SPU NITRA PETER BIELIK, PREDSEDA SAV JAROMíR PASTOREK, PODPREDSEDNíčKA SAV EVA MAJ-

KOVá A ROBERT REDHAMMER.
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Vyhlásili študentské osobnosti Slovenska, TOP osobnosťou M. Virčíková

P o d p o r a  m l a d ý c h  v e d e c k ý c h 
t a l e n t o v

TOP študentskou osobnosťou Slovenska sa 
11. decembra 2013 stala Ing. Mária Virčí-
ková z  Fakulty elektrotechniky a informati-
ky TU v Košiciach, ktorú si návštevníci Noci 
výskumníkov pamätajú aj z jej tohtoročné-
ho predstavovania robota Asima. Svoje za-
stúpenie medzi víťazmi mala v dvoch ka-
tegóriách aj SAV. 

Marián Meško, výkonný predseda Junior 
Chamber International, privítal v priesto- 
roch Pálffyho paláca v Bratislave prof. 
RNDr. Libora Vozára, CSc., prezidenta 
Slovenskej rektorskej konferencie, prof. 
PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc., členku 
Predsedníctva SAV, a Dr. h. c. prof. Ing. Ru-
dolfa Siváka, DrSc., viceprezidenta Sloven-
skej rektorskej konferencie. Vzácnym hos-
ťom bol aj Theodor Sedgwick, veľvyslanec 
USA na Slovensku.

Ocenenia Študentská osobnosť Slovenska 
v školskom roku 2012/2013 si prevzalo 11 
mladých ľudí v 11 kategóriách:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Bc. Lukáš Pariža, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky STU v Bratislave
V diplomovej práci s názvom Lokalizácia 
mobilného robota pomocou vizuálného sys-
tému sa pod vedením Ing. Andreja Babinca, 
PhD., venuje problémom v oblasti mobilnej 
robotiky. Na štyroch rôznych medzinárod-
ných robotických podujatiach vybojoval do-
vedna sedem umiestnení, z toho štyri zlaté 
a tri strieborné. 

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Ján Duplák, PhD., Fakulta výrobných 
technológií TU v Košiciach
Výsledkom jeho práce bol vzorec pre predi-
kovanie trvanlivosti rezného nástroja, kto-
rý vedcom umožňuje nazerať novým pohľa-
dom na pôvodný vzorec F. W. Taylora, ktorý 
bol považovaný za základný zákon obrába-

nia, a tým vo vede urobil v tejto problema-
tike výrazný pokrok, o ktorý sa pokúšali po-
čas dvadsiateho storočia významní svetoví 
vedci.  

3. Informatika a matematicko-fyzikálne 
vedy
Ing. Mária Virčíková, Fakulta elektrotech-
niky a informatiky TU v Košiciach
Vo svojej dizertačnej práci sa venuje hu-
manoidným robotom, t.j. interakcii človek 
– stroj. Výsledky jej práce sú porovnateľné 
s výsledkami dosiahnutými vo svete. Po pri-
jatí na PhD-štúdium pod vedením školiteľa 
prof. Ing. Petra Sinčáka, PhD., sa stala už 
dnes medzinárodne známou osobnosťou. 
Ocenením výsledkov jej práce sú pozvané 
prednášky na japonských univerzitách v de-
cembri 2012 a na prestížnom Kórea Advan-
ced Institute of Science and Technology 
(KAIST) v Južnej Kórei. 

4. Lekárske vedy, farmácia
MUDr. Juraj Sokol, Jesseniova lekárska fa-
kulta v Martine, UK v Bratislave
Témou jeho dizertačnej práce je syndróm 
lepivých doštičiek (SPS) u žien s recidivu-
júcimi habituálnymi potratmi. Ide o veľmi 
závažný medicínsky problém, ktorý je spo-
jený nielen so psychickou traumou matky, 
ale nesie v sebe aj riziko ohrozenia života 
a zdravia ženy tromboembolizmom. Spo-
medzi jeho prác je najvýznamnejšia vedec-
ká práca publikovaná v r. 2012 v prestížnom 
karentovanom časopise Fertility and Sterili-
ty (IF 2012: 4,174).

5. Prírodné vedy, chémia
RNDr. Matúš Peško, PhD.,  Prírodovedec-
ká fakulta UK v Bratislave
Venuje sa predovšetkým vplyvu kovov a or-
ganických polutantov na rastliny a vplyvu 
potenciálnych novo-syntetizovaných liečiv 

na fotosyntézu. Je autorom alebo spoluau-
torom vyše 20 pôvodných vedeckých prác 
uverejnených prevažne v zahraničných ka-
rentovaných periodikách, na ktoré má oko-
lo 68 citácií. 

6. Stavebníctvo, architektúra
Ing. Peter Staňák, PhD., Ústav stavebníc-
tva a  architektúry SAV
Vo svojej práci sa zameral na bezprvko-
vú lokálnu Petrovovu-Galerkinovu metódu 
(MLPG) a jej ďalší vývoj zameraný na kompo-
zitné konštrukcie s piezoelektrickými vrstva-
mi aj s aplikáciami v stavebníctve. K jedným 
z jeho najvýznamnejších úspechov v roku 
2013 možno zaradiť prehľadový článok o me-
tóde MLPG v CC časopise Computer Modeling 
in Engineering and Sciences spolu s prof. S. At-
lurim z USA, ktorý je považovaný za priekop-
níka bezprvkovej MLPG metódy vo svete.

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Fakulta bio-
technológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dizertačnou prácou vypracovanou na tému 
Magnetická separácia živočíšnych buniek vý-
znamne prispel k vedecko-výskumnému 
rozvoju v oblasti živočíšnych biotechnológií 
a biomedicíny. Počas svojho štúdia sa podie-
ľal na riešení a úspešnom ukončení projek-
tu APVV LPP-0119-09 s názvom Magnetická 
separácia živočíšnych buniek pre využitie 
v biomedicínskej a poľnohospodárskej ob-
lasti, ktorý bol realizovaný na Centre výsku-
mu živočíšnej výroby Nitra.

8. Právo, filozofia, politológia, sociológia
Mgr. Lenka Kostovičová, Ústav experi-
mentálnej psychológie SAV
Vo svojej dizertačnej práci Sociálne vplyvy 
v rozhodovaní: Akontabilita a zodpovednosť 
experimentálne skúma vplyv očakávaných 
sociálnych dôsledkov na rozhodnutia v pod-

POHľAD NA OCENENýCH V SPOLOčNOSTI ORgANIZáTOROV A ODBORNýCH gARANTOV SúťAžE.

zo života SAV      s p r á v y s a v     12 | 2013

3



12 | 2013    s p r á v y s a v     zo života SAV

4

mienkach rizika a usiluje sa vysvetliť zistené 
efekty. Z hľadiska metodológie je jej projekt 
originálny, pretože rieši nedostatky predchá-
dzajúcich výskumov. Praktický úžitok jej vý-
skumov sa môže prejaviť v oblasti rozhodnu-
tí politických a finančných, spotrebiteľského 
správania a ďalších sfér riskantných volieb. 

9. Kultúra a umenie
Bc. Tomáš Šelc, Hudobná a tanečná  fa-
kulta VŠMU v Bratislave
Úspechy dosiahol na medzinárodných spe-
váckych súťažiach „Ad honorem Mozart“ 
v Prahe (1. miesto v spoločnej kategórii 
žien a mužov) i na súťaži a seminári Geor-
ga Friedricha Händla v maďarskom Egri (1. 
miesto v spoločnej kategórii, zvláštna cena 
za koncertnú spoluprácu s maďarským Do-
hnányi orchestrom). Jeho koncertná čin-
nosť je úzko spätá s uvádzaním hlavne slo-
venských, ale i zahraničných umeleckých 
diel, ktoré neboli doteraz predvedené na 
koncertných pódiách.

10. Ekonómia
Michal Mešťan, Ekonomická fakulta UMB 
v Banskej Bystrici

Prakticky vo všetkých súťažiach, v ktorých 
sa za relatívne krátke obdobie doterajšieho 
štúdia zúčastnil, obsadil prvé miesto. Patrí 
medzi iniciátorov Vedeckého seminára Im-
richa Karvaša na pôde Ekonomickej fakulty 
UMB. Je spoludržiteľom licencie na organi-
zovanie medzinárodnej konferencie TEDx-
Banská Bystrica, celosvetovej siete dobro-
voľných nezávislých odborníkov, ktorých 
cieľom je  podnietiť intenzívne diskusie na 
odborné témy a nadviazať vzťahy v malej 
skupine.

11. Šport
Richard Varga, Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK v Bratislave
Študent úspešne reprezentuje fakultu 
a Slovenskú republiku v športovej súťaži – 
triatlon. Bol účastníkom olympijských hier 
2012 v Londýne. Na tohtoročných akvat-
lonových majstrovstvách sveta v Londýne 
sa zaradil medzi najúspešnejších akvatlo-
nistov na MS v histórii a obhájil titul maj-
stra sveta. Dvadsaťštyriročný olympionik 
získal zlato na MS v disciplíne skladajúcej 
sa z plávania a behu už tretíkrát v kariére 
a zaradil sa medzi najúspešnejších prete-

károv v histórii. Dnes je medzi svetovými 
triatlonistami považovaný za najlepšieho 
plavca.

Špeciálne ceny:
Cena Americko-slovenskej obchodnej ko-
mory – Michal Mešťan.
Cena BMW Group Slovakia za inovatív-
nosť a trvalo udržateľný rozvoj – Lukáš 
Pariža a Richard Varga
Cena Hospodárskych novín (cena verej-
nosti) – Štefan Tóth z Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach.

Projekt Študentská osobnosť Sloven-
ska sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča, s podporou Sloven-
skej rektorskej konferencie a pod odbor-
nou garanciou Slovenskej akadémie vied. 
Jeho cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť ši-
rokej verejnosti výnimočných študentov 1., 
2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných 
odborov študujúcich na slovenských VŠ 
alebo doktorandov v rámci vedeckých pra-
covísk SAV. Týmto projektom chcú organi-
zátori podporiť vedu, ako aj mladých talen-
tovaných študentov na VŠ v SR.
Zdroj: JCI | Foto: Katarína Selecká

ŠTUDENTSKOU OSOBNOSťOU V KATEgóRII ARCHITEKTúRA A STAVEBNíCTVO SA 

STAL INg. PETER STAňáK, PHD., Z úSTAVU STAVEBNíCTVA A ARCHITEKTúRy SAV.

TOP ŠTUDENTSKá OSOBNOSť SLOVENSKA INg. MáRIA VIRčíKOVá Z TU V KO-

ŠICIACH.

>
Výročná schôdza slovenskej delegácie Európskej akadémie vied a umení 

P r i o r i t Y  D u n a j s k e j  s t r a t é g i e
V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 
sa 21. novembra 2013 stretla slovenská de-
legácia Európskej akadémie vied a umení 
na svojej výročnej schôdzi. V odbornej čas-
ti programu prednášali prof. Ján Slezák 
o ischémii srdca a možnostiach jej preven-
cie a historik umenia PhDr. Ľuboslav Móza 
na tému Umenie, ktoré tvorí krásneho člo-
veka. Jeho vystúpenie  bolo spojené s výsta-
vou obrazov Bohuslava Záboja Kuľhavého, 
Mikuláša Galandu, Imricha Weinera Kráľa 

a ďalších slovenských maliarov a grafikov.
Prof. Štefan Luby predniesol správu 

o činnosti  delegácie v roku 2013. Infor-
moval o 30. jubilejnom stretnutí Dunajskej 
rektorskej konferencie v Kluži v Rumun-
sku, na ktorej podpísal s prezidentom kon-
ferencie prof. Jiřím Balíkom za Európsku 
akadémiu vied a umení a Dunajskú akade-
mickú konferenciu Memorandum o spolu-
práci. Jej cieľom sú nové projekty v okruhu 
priorít Dunajskej stratégie EÚ, financované 

z programu Horizon 2020, štrukturálnych 
a ďalších fondov zúčastnených krajín. Pilot-
nými projektmi stratégie sú Dunaj – delta 
– Čierne more, koordinovaný Rumunskou 
akadémiou, Danube Future – vlajkový pro-
jekt Dunajskej stratégie na osi Klagenfurt – 
Novi Sad, programy Spojeného výskumné-
ho centra EÚ venované vode, vzduchu, 
pôde a bioenergii v regióne s participáciou 
univerzít a akadémií vied a ďalšie.
(Zdroj: Š. L.)

>
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C e n a  S a m u e l a  M i k o v í n i h o
Dňa 28. novembra 2013 sa v Banskej Štiav-
nici v priestoroch Slovenského banského 
múzea – Kammerhof uskutočnil prvý roč-
ník odovzdávania vyznamenaní ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR za mi-
moriadny prínos v oblasti vedy a techniky - 
Cena Samuela Mikovíniho.

Minister Dušan Čaplovič osobne odo-
vzdal ocenenie 25 významným osobnos-
tiam z vedecko-technickej oblasti a to 
v troch kategóriách:

• Veľká medaila Samuela Mikovíniho za 
celoživotné dielo v oblasti vedy a tech-
niky,

• Malá medaila Samuela Mikovíniho za 
prínosy v oblasti vedy a techniky v za-
hraničí,

• Pamätný list ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, udeľovaný mla-
dým pracovníkom výskumu a vývoja do 
35 rokov. 

Veľkou medailou Samuela Mikovíni-
ho bol ocenený prof. MUDr. Ján Slezák, 
DrSc., z Ústavu pre výskum srdca SAV. 
Pamätný list odovzdal minister  školstva, 
vedy, výskumu a športu SR  RNDr. Bar-
bare Bačovej, PhD., z Ústavu pre výskum 
srdca SAV. Pre Ústav pre výskum srdca SAV 
je to prejav uznania dobrej práce pracovis-
ka.
(M. Š.)

>
Vyznamenania SAV pre Vladimíra Štrbáka a Michala Simona 

V e d c i  s  m e d z i n á r o d n ý m  k r e d i t o m
Medailu SAV za podporu vedy si z rúk pod-
predsedu SAV pre II. oddelenie vied Richar-
da Imricha prevzal MUDr. Vladimír Štr-
bák, DrSc. Čestnú plaketu SAV za zásluhy 
v biologických vedách na malej slávnosti zá-
roveň odovzdali Ing. Michalovi Simonovi, 
DrSc. Laudáciu na jeho počesť predniesol 
doc. Juraj Koppel, zástupca vedeckého sek-
retára SAV.

V. Štrbák je dlhoročným a medzinárod-
ne uznávaným vedeckým pracovníkom 
Ústavu experimentálnej endokrinológie 
a vedúcim Laboratória neurohumorálnych 
vzťahov. V oblasti vývojovej endokrinoló-
gie získal originálne poznatky o regulácii 
a transporte tyreoidálnych hormónov v ma-
terskom mlieku cicavcov a poukázal na ich 
význam v postnatálnom vývoji jedinca. Pô-
vodné poznatky priniesol v oblasti výskumu 
vývoja neuroendokrinnej regulácie funkcie 
štítnej žľazy u novorodencov a pri experi-
mentálnych zvieratách po zásahoch do vý-
živy novorodencov, predčasným odstavom, 
resp. úpravou príjmu potravy, ako aj pri vý-
mennej transfúzii nedonosených detí. Me-
dzinárodnú pozornosť vzbudili jeho práce 
o dozrievaní regulácie sekrécie TSH a STH 
v postnatálnom období u detí a pri pokus-
ných zvieratách. V ďalšom období sa veno-
val produkcii a sekrécii TRH aj mimo hy-
pothalamu, a to v ostrovčekoch pankreasu, 
a dokázal vzťah sekrécie TRH k sekrécii in-
zulínu. Pozoruhodné sú jeho poznatky 
o úlohe zmien objemu bunky pre sekréciu 
bunkou produkovaných peptidov.

Medzinárodné postavenie Dr. V. Štrbá-
ka odráža aj poverenie FEPS organizovať 
a predsedať sympóziu Cell Volume: Regu-
lation and Function Impact v rámci FEPS 
kongresu v Nice v roku 2003, ako aj ďalších 
sympózií na túto tému v Číne, Kanade a Ja-
ponsku. Nesmierne bohatá je publikačná ak-
tivita Dr. Štrbáka. Výsledky svojho výskumu 
publikoval vo viac ako 130 vedeckých prá-

cach evidovaných vo Web of Knowledge. 
Množstvo z nich je v časopisoch s vysokým 
impaktom a vysoký jej aj ich citačný ohlas, 
dosahujúci viac ako 770 citácií. Medzinárod-
ný charakter práce Dr. Štrbáka dokazuje aj 
veľké množstvo pozvaných prednášok. Spo-
menúť treba aj jeho vedecko-organizačnú 
prácu v SAV, kde zastával funkcie predsedu 
Rady vedcov, Vedeckého kolégia pre lekár-
ske a farmaceutické vedy, VEGA, Akreditač-
nej komisie SAV pre lekárske vedy a ďalšie 
posty. Bol členom rád APVT a APVV, predse-
dom Komisie pre obhajobu DrSc. prác v od-
bore fyziológia živočíchov. Je prednostom 
Ústavu patologickej fyziológie SZU. Pracoval 
alebo pracuje aj v množstve zahraničných 
výborov a komisií. Azda najpozoruhodnej-
ší výsledok, ktorý vo svojej vedeckej kariére 
Dr. Štrbák dosiahol, je vypracovanie meto-
diky a spustenie celoslovenského skríningu 
kongenitálnej hypotyreózy u novorodencov.

Michal Simon (nar. 1943 v Jurovej)  po 
ukončení vysokoškolského štúdia a krátkych 
prechodných zamestnaniach v roku 1975 na-
stúpil na pracovisko Ústavu fyziológie hos-
podárskych zvierat, dnes Ústavu biochémie 
a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Du-
naji, kde pôsobí doteraz. Vo svojej vedeckej 

práci sa zameral najmä na štúdium metabo-
lických porúch pri hovädzom dobytku, poly-
morfizmus hlavného histokompatibilitného 
systému hovädzieho dobytka (BoLA), asoci-
ácie medzi BoLA a chorobami, leukocytové 
antigény hovädzieho dobytka, prípravu mo-
noklonových protilátok rozpoznávajúcich 
antigény BoLA a CD molekuly, ako aj gene-
tické mapovanie hospodárskych zvierat.

Ing. M. Simon patrí k medzinárodne 
uznávaným odborníkom v oblasti imunoge-
netiky zvierat. Absolvoval študijné pobyty 
na pracoviskách vo Švajčiarsku a Taliansku. 
Výrazne sa angažoval aj vo vedecko-organi-
začnej práci: viac ako 25 rokov bol vedec-
kým tajomníkom pracoviska v Ivanke, bol 
tiež členom Rady vedcov, tri funkčné ob-
dobia členom komisie VEGA, Akreditačnej 
komisie SAV a v súčasnosti je členom Rady 
centier excelentnosti SAV.

O kvalite vedeckej tvorby Ing. Simo-
na svedčia aj scientometrické údaje: je au-
torom a spoluautorom približne 50 vedec-
kých článkov, ktoré boli citované viac ako 
250-krát v zahraničných časopisoch a mo-
nografiách. Doteraz vyškolil štyroch diplo-
mantov a šiestich doktorandov.
Zdroj: II. OV SAV | Foto: Katarína Selecká

VyZNAMENANí VLADI-

MíR ŠTRBáK A MICHAL 

SIMON V SPOLOčNOSTI 

PODPREDSEDU SAV RI-

CHARDA IMRICHA (VPRA-

VO) A ZáSTUPCA VEDEC-

KéHO SEKRETáRA SAV JU-

RAJA KOPPELA (VľAVO).
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Pred 70 rokmi bol založený Zemepisný ústav SAV, predchodca ggú SAV

G e o g r a f i c k ý  v ý s k u m  v  č a s e 
a  p r i e s t o r e
V roku 2013 si pripomíname 
70. výročie založenia Zeme-
pisného ústavu Slovenskej aka-
démie vied a umení, priameho 
predchodcu dnešného Geogra-
fického ústavu SAV. Ústav vzni-
kol v zložitom období druhej 
svetovej vojny. V roku 1953 
bol začlenený do Slovenskej 
akadémie vied a v roku 1963 
premenovaný na Geografický 
ústav SAV. Pri tejto príležitos-
ti sa v dňoch 18. a 19. novem-
bra 2013 v Kongresovom cen-
tre SAV v Smoleniciach konalo 
slávnostné stretnutie a  medzi-
národná konferencia na tému 
Ref lexie časovo-priestorových 
výskumov v geografii.

Slávnostné stretnutie moderovala ve-
decká pracovníčka ústavu RNDr. Michala 
Madajová, PhD. Účastníkov slávnostného 
stretnutia privítal prof. RNDr. Vladimír Ira, 
CSc., riaditeľ Geografického ústavu SAV, 
ktorý predstavil 70 rokov geografických vý-
skumov v SAVU a SAV. Predstavitelia vedec-
kých oddelení RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
(oddelenie fyzickej geografie, geomorfo-
lógie a prírodných hazardov), RNDr. Peter 
Podolák CSc. (oddelenie humánnej a regio-
nálnej geografie) a prof. RNDr. Ján Oťaheľ, 
CSc. (oddelenie geoinformatiky) priblížili 
významné aktivity a výsledky Geografické-
ho ústavu SAV za posledné roky.

V programe slávnostného stretnutia do-
stali priestor na svoje príhovory aj hostia, 
ktorí poukázali na význam a prínos Geo-
grafického ústavu SAV pre rozvoj geogra-
fie. Predsedníctvo SAV reprezentoval pod-
predseda SAV pre I. oddelenie vied Ing. 
Juraj Lapin, DrSc. V programe vystúpili aj 
viacerí zahraniční hostia: prof. Marek De-
górski (riaditeľ Ústavu geografie a priesto-
rovej organizácie Poľskej akadémie vied), 
doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (vedúci br-

nianskej pobočky Ústavu geoniky Akadémie 
vied ČR, v.v.i.), prof. Károly Kocsis (riaditeľ 
Geografického ústavu Výskumného centra 
pre astronómiu a vedy o zemi), prof. Peter 
Jordan (pracovník Ústavu pre výskum miest 
a regiónov Rakúskej akadémie vied), prof. 
RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident Čes-
kej geografickej spoločnosti, ako aj zástup-
covia viacerých geografických pracovísk 
z ČR. Z domácich hostí sa na slávnostnom 
podujatí zúčastnili prof. RNDr. René Mat-
lovič, PhD. (prezident SGS a rektor Prešov-
skej univerzity v Prešove), doc. RNDr. Milan 
Trizna, PhD. (dekan Prírodovedeckej fakul-
ty UK v Bratislave) a ďalší zástupcovia geo-
grafických pracovísk na Slovensku. Ostatné 
pracoviská SAV reprezentovali RNDr. Zita 
Izakovičová, PhD. (riaditeľka Ústavu kra-
jinnej ekológie SAV), RNDr. Pavla Pekárová, 
DrSc. (riaditeľka Ústavu hydrológie SAV), 
RNDr. Igor Broska, DrSc. (riaditeľ Geolo-
gického ústavu SAV), prof. RNDr. Anatolij 
Dvurečenskij, DrSc. (riaditeľ Matematické-
ho ústavu SAV) a Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. 
pracovník Sociologického ústavu SAV).

Počas príhovorov boli Geografickému 
ústavu SAV pri príležitosti 70. výročia zalo-
ženia ústavu udelené viaceré ocenenia. De-
kan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
udelil ústavu Zlatú medailu PríF UK v Brati-
slave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-
výskumnej oblasti a pedagogickej činnosti 
pracovníkov ústavu na pôde fakulty. Rektor 
Prešovskej univerzity v Prešove odovzdal 
do rúk riaditeľa ústavu prof. V. Iru striebor-
nú medailu za dlhoročnú spoluprácu a vý-
znamný prínos pre rozvoj odboru geografia 
na PÚ v Prešove. Dekan Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci oce-
nil dlhodobú spoluprácu s Geografickým 
ústavom SAV Pamätnou medailou PríF Uni-
verzity Palackého a Ústav hydrológie SAV 
udelil Geografickému ústavu SAV Pamätnú 

plaketu ÚH SAV za zásluhy o rozvoj hydro-
logických vied.

Na záver slávnostného stretnutia boli 
vybraným spolupracujúcim organizáciám  
a jednotlivcom odovzdané ocenenia vo for-
me pamätného listu a umeleckej grafiky. 
Ocenenými organizáciami sa stali Ústav 
geografie a priestorovej organizácie Poľ-
skej akadémie vied, Ústav geoniky AV ČR, 
v.v.i., pobočka v Brne, Geografická sekcia 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja 
Prešovskej univerzity v Prešove. Z jednot-
livcov ocenenia si prevzali bývalí pracovní-
ci ústavu prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc., 
prof. RNDr. Ján Harčár, CSc., doc. RNDr. 
Jozef Jakál, DrSc., RNDr. František Podhor-
ský, CSc., RNDr. Konštantín Zelenský, CSc. 
a RNDr. Ján Urbánek, CSc., ktorý ešte pô-
sobí v ústave.

Slávnostné stretnutie spríjemnil hrou 
na klasickej gitare Karol Samuelčík, ktorý 
je laureátom viacerých súťaží a získal nie-
koľko ďalších cien na národných a medzi-
národných festivaloch. Podujatie k jubi-
leu GgÚ SAV bolo príležitosťou na spoločné 
stretnutia, priateľské rozhovory a spomien-
ky bývalých pracovníkov na chvíle strávené 
v Geografickom ústave SAV.

Cieľom medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie Reflexie časovo-priestorových vý-
skumov v geografii bolo zhodnotiť doterajší 
vývoj a súčasnosť vedeckého profilu praco-
viska a zároveň prezentovať výsledky ve-
deckovýskumnej činnosti jeho pracovníkov 
a niektorých pozvaných účastníkov tohto 
mimoriadneho podujatia. V rámci rokova-
nia v pléne zazneli prezentácie predstavi-
teľov partnerských pracovísk akadémií vied 
z Poľska, Rakúska, Maďarska a ČR, ako aj 
pracovníka Geografického ústavu Ruskej 

POHľAD DO PUBLIKA POčAS 

SLáVNOSTNéHO STRETNUTIA 

K 70. VýROčIU VZNIKU gEOgRA-

FICKéHO úSTAVU SAV.
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akadémie vied prof. Vladimira Streletskiya 
a ďalších zástupcov geografických praco-
vísk v ČR a na Slovensku. Výsledky výsku-
mov získané v Geografickom ústave SAV 
organizátori podujatia predstavili na 16 
posteroch v rámci samostatnej posterovej 
sekcie.
Daniel Michniak | Foto: Martin Šveda

Najvýznamnejšie výsledky GgÚ SAV

V oblasti geografie sa v Geografickom 
ústave SAV spracoval a vydal jedinečný At-
las Slovenskej socialistickej republiky (1980). 
Atlas je unikátnym počinom v histórii slo-
venskej geografie a kartografie a dodnes je 
základným vedeckým mapovým dielom, 
ktoré svojím poňatím plní funkciu národné-
ho a regionálneho atlasu. Komplexne zná-
zorňuje vývoj, stav a štruktúru prírodných 
podmienok, hospodárstva, obyvateľstva, 
kultúry a životného prostredia Slovenska. 
Jeho obsah a vedecké informácie vyjad-
rené na mapách sú aj v súčasnosti výcho-
diskovou bázou, ktorá umožňuje sledovať 
javy a procesy v ich časovo-priestorových 
súvislostiach, čo umožňuje prognózovanie 
ich ďalšieho vývoja. Cieľom vydania Atlasu 
SSR bolo jeho využitie vo vedeckej, riadia-
cej, projekčnej a pedagogickej činnosti rôz-
nych vedeckých pracovísk a organizácií. At-
las prezentoval kapitolu Životné prostredie 
v takom veľkom rozsahu, že z tohto hľadis-
ka sa v čase jeho vzniku stal výnimočným 
vo svetovej atlasovej tvorbe. Hlavnou mier-
kou je mapa 1 : 500 000 a od nej odvode-
ný mierkový rad 1 : 1 – 1 : 4 mil. Atlas ob-
sahuje 633 máp Slovenska, ako aj početné 
doplňujúce grafy, diagramy, blokdiagra-
my a tabuľky. Spolupracovali na ňom aj os-
tatné inštitúcie, ale podstatná časť práce 
a koordinácia projektu spočívala na Geo- 
grafickom ústave SAV (hlavný koordinátor 
Emil Mazúr). 

Geografický ústav SAV je tiež priekopní-
kom v spracovaní krajinnej syntézy. Počiat-

ky vedeckého konceptu krajinnej syntézy 
v ústave treba vidieť vo výskume morfo-
štruktúr a podrobnom regionálnom geo-
morfologickom výskume a mapovaní v 50. 
– 70. rokoch 20. storočia. Spolu s nadvä-
zujúcim hydrogeografickým, pedogeogra-
fickým, biogeografickým a klimageogra-
fickým výskumom krajiny prerástli neskôr 
do komplexného, na geoekológiu zamera-
ného výskumu krajiny. V 80. rokoch boli 
už v prácach E. Mazúra, Ján Drdoša a Jána 
Urbánka načrtnuté základy teórie a me-
todológie krajinnej syntézy. V roku 1980 
vznikla v rámci IGU (Medzinárodná geo-
grafická únia) pracovná skupina s názvom 
„Landscape synthesis“ definovaná ako „ge-
oekologické základy komplexného riade-
nia krajiny“. Koordinačným pracoviskom 
bol Geografický ústav SAV. Bolo to vysoké 
medzinárodné ocenenie práce ústavu v ob-
lasti krajinnej syntézy. Vedúcim pracovnej 
skupiny bol riaditeľ ústavu E. Mazúr, ve-
deckým tajomníkom J. Drdoš. Skupina pra-
covala osem rokov, zlučovala 85 pracovísk 
z 34 štátov. Myšlienka krajinnej syntézy 
prenikla aj do viacerých výskumov doma i 
v zahraničí a rezonuje aj v nedávnych a sú-
časných výskumných témach ústavu.

Ďalším dlhodobým výskumným záme-
rom Geografického ústavu je mapovanie 
krajinnej pokrývky Slovenska a jej zmeny 

v období rokov 1990 – 2000 – 2006. Zme-
ny využitia krajiny a krajinnej pokrývky 
predstavujú dôležitú výskumnú tému po-
znávania vývoja našej planéty. Mapova-
nie jej zmien je súčasťou rôznych medziná-
rodných programov a projektov, ako napr. 
program CORINE (Coordination of Infor-
mation on the Environment), schválený 
Európskou komisiou v roku 1985. Od roku 
1992 sa do riešenia projektov CORINE land 
cover (CLC) zapojilo aj Slovensko. Ján Fe-
ranec bol členom celoeurópskeho technic-
kého tímu projektu CLC a zároveň spolu 
s J. Oťaheľom a M. Bossardom vypracova-
li metodickú príručku CORINE land cover 
technical guide – Addendum 2000. Získa-
né údaje sa využívajú najmä na analýzu 
trendov, príčin a dôsledkov prírodných a 
spoločenských procesov prebiehajúcich v 
krajine, ako aj hodnotenie jej ekologickej 
stability. 

Významným výsledkom práce Geogra-
fického ústavu je aj monografia Krajinná 
pokrývka Slovenska autorov Jána Feranca 
a Jána Oťaheľa, v slovenskej odbornej li-
teratúre prvá práca s takýmto zameraním, 
ktorá poskytuje prehľad prístupov získava-
nia informácií o krajinnej pokrývke a využí-
vaní krajiny Slovenska. 

(Zdroj: GgÚ SAV)

RIADITEľ ggú SAV PROF. VLADI-

MíR IRA (VPRAVO) ODOVZDAL 

OCENENIE ZA DLHOROčNú VE-

DECKú SPOLUPRáCU AJ úSTAVU 

gEOgRAFIE A PRIESTOROVEJ 

ORgANIZáCIE POľSKEJ AKADé-

MIE VIED. OCENENIE PREVZAL 

PROF. MAREK DEgóRSKI.

ústav krajinnej ekológie SAV s budapeštianskou univerzitou prezentovali

P r o j e k t  c e z h r a n i č n e j 
s p o l u p r á c e
Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci s Technickou a ekono-
mickou univerzitou v Budapešti prezentovali 25. októbra 2013 
spoločný projekt, ktorý riešia v rámci programu cezhraničnej spo-
lupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 
Vývoj adaptívneho predpovedného systému ochrany rastlín v spo-
lupráci prihraničných vinárskych oblastí v záujme zvyšovania ich 
konkurencieschopnosti v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti 
v obci Suchá nad Parnou. Podujatie sa konalo pod záštitou pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, ktorý sa 
na workshope aj osobne zúčastnil. Spolu so starostkou obce Da-
nielou Balážovou ocenili rozvíjanie cezhraničnej spolupráce prá-

ve v ich obci a ich regióne. Na workshope bol predstavený nový 
predpovedný systém na ochranu viniča. Miestni vinári prejavili 
značný záujem o prezentované prístroje na monitoring mikrokli-
matických podmienok vinohradníckych oblastí a pevne veria, že 
inštalácia týchto prístrojov v ich viniciach okrem toho, že včas-
ne ochráni ich vinice pred nebezpečnými chorobami, zníži chemi-
záciu a následne prispeje aj k ochrane ich životného prostredia. 
Účastníkov seminára zaujala aj prezentácia a ochutnávka miest-
nych vín a kulinárskych špecialít.

Zdroj: ÚKE SAV
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Slovenská archeológia sa predstavila vo Vatikáne

Z  p o č i a t k o v  k r e s ť a n s t v a 
n a  S l o v e n s k u

>V priestoroch Vatikánskych 
múzeí (Viale Vaticano 2) vo Va-
tikáne sprístupnili 12. novem-
bra 2013 medzinárodnej ve-
rejnosti ojedinelú výstavu Sv. 
Cyril a Metod – patróni Euró-
py. Najstaršie doklady počiat-
kov kresťanstva na Slovensku. 
Výstava je vyvrcholením ak-
tivít Archeologického ústavu 
SAV a Slovenského národného 
múzea k 1150. výročiu prícho-
du sv. Cyrila a Metoda na Veľ-
kú Moravu. 

Projekt sa realizoval s podporou Minis-
terstva kultúry SR a Slovenskej akadémie 
vied. Záštitu nad výstavou prevzali predse-
da vlády SR Róbert Fico a Mons. Viliam Ju-
dák, nitriansky biskup. Výstavu slávnostne 
otvoril riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio 
Paolucci a na vernisáži sa zúčastnili mnohé 
významné osobnosti vedeckého, spoločen-
ského a politického života – štátny tajomník 
Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, predse-
da Slovenskej akadémie vied Jaromír Pasto-
rek, kardinál Jozef Tomko, veľvyslanec SR 

pri Svätej stolici Peter Sopko, nitriansky bis-
kup Viliam Judák a ďalší.

Miesto realizácie Vatikán – Rím nebolo 
vybrané náhodne. Práve v časoch cyrilo-me-
todskej misie nastali pomerne úzke kontakty 
Veľkej Moravy a Ríma, resp. pápežov. Podsta-
ta misie spočívala v šírení viery a vzdelanos-
ti, ale aj v budovaní a upevnení samostatnej 
cirkevnej organizácie. Postavenie byzantskej 
misie sa upevnilo po tom, čo bratia obháji-
li svoj postup pred pápežom Hadriánom II. 
v Ríme. Pápež Ján VIII. v roku 880 potvrdil 

„Metodovo“ arcibiskupstvo a Veľkú Moravu 
vyhlásil listinou Industriae tuae za léno Svä-
tej stolice, čo v podstate znamenalo nezávis-
losť od Frankov i Byzancie. Ako to už býva 
s osobnosťami z dávnych dôb, je k dispozícii 
iba pomerne malý počet súvekých pamiatok 
s nimi priamo spájateľných. Dokonca i väčši-
na historických prameňov je známa iba z ne-
skorších opisov.

Výstava približuje verejnosti to, na čom 
je podiel Cyrila a Metoda najväčší – šíre-
nie a upevňovanie kresťanstva v stredodu-
najskom priestore. To podčiarkuje samotný 
podnadpis výstavy Najstaršie doklady po-
čiatkov kresťanstva na Slovensku. Ide pre-
dovšetkým o prejav pocty týmto význam-
ným osobnostiam a ich dielu. V dvanástich 
vitrínach sú v skratke prezentované naj-
významnejšie archeologické nálezy, resp. 
nálezy z múzejných a archívnych zbierok 
(temer výlučne originály) dokladajúce po-
čiatky kresťanstva na Slovensku. Na sprie-
vodných paneloch sú predstavené osudy sv. 
Cyrila a Metoda a ich putovanie po európ-
skom kontinente, ako aj osudy Veľkej Mo-
ravy, ale aj základné informácie o Sloven-
sku. Za spojovník so súčasnosťou je vybraná 
najnovšia dvojeurová minca s vyobrazením 
týchto osobností, ktorá vyvolala toľko dis-
kusií v inštitúciách Európskej únie.

Nálezy pochádzajú z depozitárov via-
cerých inštitúcií – Archeologického ústavu 
SAV, Slovenského národného múzea, Bis-
kupstva Nitra, Tribečského múzeum v To-
poľčanoch, Podunajského múzea v Ko-ODBORNý VýKLAD SI POZORNE VyPOčUL AJ KARDINáL JOZEF TOMKO.

INFORMAčNá VEľKOPLOŠNá OBRAZOVKA VO VSTUPNEJ HALE UPOZORňUJE NáVŠTEVNíKOV NA VýSTA-

VU, KTORá SA NACHáDZA VO VýCHODNEJ čASTI CENTRáLNEJ VSTUPNEJ HALy MúZEí.
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márne, Ponitrianskeho múzea v Nitre, 
Východoslovenského múzea v Košiciach. 
Prvé vitríny zachytávajú šírenie kresťan-
ských myšlienok v prvých ôsmich storo-
čiach nášho letopočtu. Tu treba pozornosť 
upriamiť najmä na slonovinovú pyxidu 
z Čiernych Kľačian; podľa viacerých bá-
dateľov ide o dar, ktorý Konštantín a Me-
tod priniesli z Byzancie veľkomoravskému 
kniežaťu Rastislavovi. Jedným z vrcholov 

výstavy je súbor medených pozlátených 
plakiet, nový objav slovenskej archeológie 
z Bojnej. Ide o najucelenejší súbor kresťan-
ských pamiatok v západoslovanskom svete 
9. stor. Výnimočné je aj použitie písma. Ab-
solútnym unikátom je aj nález zvona. Patrí 
k malej skupine podobných včasnostredo-
vekých nálezov z územia Európy. Aj preto 
sme ho nazvali „zvestovateľ viery“. Jeho 
najbližšia paralela je práve v zbierkach Va-

tikánskych múzeí a je označená ako naj-
starší kresťanský zvon na svete.

Dokladov kresťanstva je však oveľa viac. 
Azda trochu nenápadne vyznejú železné 
kovania opaskov zdobené krížmi. Ale prá-
ve tie sú dokladom jednoznačného víťaz-
stva kresťanských ideí nad pohanstvom. 
Ich nositelia sa totiž už verejne – navonok  
– svojím oblečením označovali za kresťa-
nov. Kresťanstvo nebolo izolované vo vzdu-
choprázdne, ale bolo pevnou súčasťou kaž-
dodenného života. Aj preto aspoň v skratke 
približujeme vojenstvo, obchod s otrok-
mi, alebo šperk vyššie postavenej skupiny 
obyvateľov. V záverečnej časti sú vystave-
né kópie významných písomností z 9. – 10. 
stor. medzi ktorými má pre naše krajiny ne-
smierny význam už spomínaná listina pá-
peža Jána VIII. adresovaná kniežaťu Sväto-
plukovi, Industriae tuae. 

Čestné miesto má originál najstaršej kni-
hy uchovávanej na Slovensku (z 11. stor.) – 
Nitriansky evanjeliár, obsahujúci perikopy 
– výňatky z evanjelií, čítaných na bohosluž-
bách počas nedieľ a sviatkov cirkevného 
roka. V poslednej vitríne sú vystavené rôz-
ne formy korpusov a ceremoniálnych krí-
žov z rodiaceho sa vrcholného stredoveku. 
Na jednej strane dokladajú pevnú pozíciu 
kresťanstva, na strane druhej sú prekrás-
nym dokladom rozvinutého umeleckého 
remesla na území Slovenska. Vhodným do-
plnením je ďalších päť solitérnych vitrín 
v ktorej sú v mierke 1 : 40 vystavené mode-
ly piatich vybraných veľkomoravských kos-
tolov zo Slovenska (Devín, Bratislava, Du-
cové, Kopčany, Nitra). 

ZVON A PLAKETy Z BOJNEJ Sú DOSLOVA KLENOTMI V ARCHEOLOgICKýCH Ná-

LEZOCH SLOVENSKA.

MNOHýCH NAJVIAC ZAUJALA NAJSTARŠIA KNIHA UCHOVáVANá NA SLOVEN-

SKU – NITRIANSKy EVANJELIáR.

CELKOVá KOMPOZíCIA VýSTAVy DôKLADNE VyUžíVA PRIESTOR, KTORý BOL K DISPOZíCII.
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>V priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Sofii sa 4. de-
cembra 2013 uskutočnila prezentácia slovenskej slavistiky. Riadi-
teľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV prof. PhDr. Peter Že-
ňuch, DrSc., a zástupca riaditeľa ústavu ThLic. Andrej Škoviera, 
PhD., predstavili výsledky výskumov slovenskej slavistiky. Prezen-
tovali sa publikácie, ktoré sú výsledkom riešenia bilaterálneho pro-
jektu APVV Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita 
Bulharov a Slovákov, i ďalšie knižné práce slovenskej slavistiky vy-
dané v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.

V súvislosti s riešením bilaterálneho projektu sa slovenským 
a bulharským slavistom podarilo už v roku 2011 vydať v rámci reno-
movanej medzinárodnej vedeckej série Kirilo-Metodievski studii spo-
ločnú knižnú publikáciu ako jej 20. zväzok, ktorý je prvou spoločnou 
syntézou výskumov Slovákov a Bulharov o cyrilo-metodskom kultúr-
nom dedičstve. Druhou knižnou publikáciou je spoločné slovensko-
-bulharsko-ruské vydanie monotematického súboru štúdií s názvom 
Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislos-
tiach (Bratislava 2013). Obsahuje vedecké štúdie, ktoré úzko súvisia 
s poznávaním slovenskej identity, národného a kultúrneho dedičstva 
a jeho miesta v kontexte európskych vývinových kultúrno-historic-
kých procesov staršieho i novšieho obdobia, najmä však pri rozvoji 
a upevňovaní tradičných kultúrnych a duchovných hodnôt. Knižná 
publikácia obsahuje štúdie slovenských, bulharských, ruských, bie-
loruských, ukrajinských, českých a maďarských autorov, ktorí sa ve-
nujú latinskej i slovanskej duchovnej tradícii prítomnej na Sloven-
sku a prejavujú sa v celom kultúrnom spektre a tvoria neoddeliteľnú 
zložku dedičstva slovenského národa, sú jeho kultúrnou pamäťou. 
Kultúrne diskurzy slovenského písomníctva ponúkajú obraz mno-
hostranných vzťahov slovenského jazyka a písomníctva s inými ja-
zykmi a kultúrami v európskom priestore.

Za účasti veľvyslanca SR v Bulharsku Mariána Jakubócyho a ria-
diteľky Výskumného centra Cyrila a Metoda Bulharskej akadémie 
vied profesorky Slavie Barlievy sa o vzťahu jazykov a kultúr v eu-
rópskom priestore hovorilo po skončení prezentácie. Zároveň sa 
prediskutovali aj možnosti ďalšieho spoločného projektovaného 
slavistického výskumu.

Diskusia o identite európskej kultúry pokračovala aj 6. decem-
bra 2013 na medzinárodnej vedeckej konferencii venovanej Dekla-
rácii práv kultúry, na ktorej odzneli referáty ruských, bulharských, 
talianskych i slovenských vedcov. Konferenciu organizovala medzi-
národná organizácia UNESCO. Slovenskú akadémiu vied na konfe-
rencii zastupoval Peter Žeňuch, predseda Slovenského komitétu sla-
vistov a riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV referátom 
na tému Pamäť a identita tradičnej európskej kultúrnej kontinuity.
P. Ž.

>

Na Veľvyslanectve SR v Bulharsku prezentovali výsledky našej slavistiky

M n o h o s t r a n n é  v z ť a h y 
s l o v e n s k é h o  j a z y k a  a  p í s o m n í c t v a

NA PREZENTáCII SLO-

VENSKEJ SLAVISTIKy V SO- 

FII REPREZENTOVALI SLO- 

VENSKO (ZľAVA) MARIáN 

JAKUBóCy, VEľVySLANEC 

SLOVENSKEJ REPUBLIKy 

V BULHARSKU, KATARí-

NA žEňUCHOVá A PETER 

žEňUCH, EDITORI PUBLI-

KáCIE, A TOMáŠ BIčAN, 

1. TAJOMNíK VEľVySLA-

NECTVA SLOVENSKEJ RE-

PUBLIKy V BULHARSKU. 
Foto archív SúJS SAV

Vystavené pamiatky určite vzbudia záujem laickej i odbornej 
verejnosti a majú všetky predpoklady presadiť sa aj v takej obrov-
skej konkurencii pamiatok, akými sú vystavené exponáty v priesto-

roch Vatikánskych múzeí. Výstava vo Vatikáne potrvá do 26. janu-
ára 2014.
Matej Ruttkay | Foto: Archeologický ústav SAV

ROMáNSKE KRížE SA ZARADILI K SKVOSTOM STREDOVEKéHO UMENIA A PRá-

VOM LáKALI POZORNOSť NáVŠTEVNíKOV.

SPOJOVNíKOM RíMA A SLOVENSKA JE AJ BAZILIKA SV. KLIMENTA, V KTOREJ BOL 

POCHOVANý KONŠTANTíN A V KTOREJ SA NACHáDZAJú VIACERé UNIKáTNE 

FRESKy. NA FRESKE Z 10. STOR. JE S NAJVäčŠOU PRAVDEPODOBNOSťOU Vy-

OBRAZENý KONŠTANTíN S KNIHOU.
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>Na knižnom veľtrhu Bibliotéka (14. – 17. 
november 2013) predstavila SAV 7. zväzok 
Slovenskej všeobecnej encyklopédie Belia-
na (In – Kalg). Dielo zostavil kolektív En-
cyklopedického ústavu SAV a vytlačila ho 
VEDA, vydavateľstvo SAV. Kniha sa stretla 
so záujmom verejnosti a komerčný úspech 
bol väčší, ako sa predpokladalo. Projekt sa 
opiera o autorské zázemie univerzít, SAV, 
vypomáhajú aj zahraniční autori. Spraco-
vaním nasledujúceho ôsmeho zväzku sa 
uzavrie prvá polovica cyklu. Je to program 
pre jeden a pol až dve generácie encyklo-
pedistov.

Cyklus vydávania zväzkov sa ustálil 
v priemere na dva roky. Šesťzväzková En-
cyklopédia Slovenska, vydaná ústavom 
v rokoch 1977 – 1982, vychádzala s perio- 
dicitou jedného roka, zaoberala sa však iba 
slovenskými reáliami. Obsahuje 20 000 he-
siel a 7 000 ilustrácií, zatiaľ čo prvých šesť 
zväzkov Beliany zahrnulo už vyše 50 000 
hesiel, 10 500 ilustrácií, 200 máp a množ-
stvo tabuliek. Dĺžeň nad a sa dá dopísať za 
sekundu, ale metamorfóza encyklopédia 
Slovenska –> slovenská encyklopédia pred-
stavuje ďalší rast nárokov, ktoré sú v tejto 
sfére všeobecne vysoké. To, že v správnej 
encyklopédii nesmie byť nič originálne, nie 
je poľahčujúcou okolnosťou, ale príťažou. 
Priblíži nám to výrok J. J. Scaligera (1540 
– 1600):
 „Jestliže niekoho niekde sudcovský ukrut-
ný výrok / čaká, že prepadol trudom, ťažký 
že čaká na trest: / nemá ho umárať káznice 
masou a nemá mu kopanie kovov / mordovať 
stvrdnuté ruky, slovník mu spracovať daj! / 
Lebo veď – načo sa zdržovať – takáto jediná 
práca / v sebe má každý druh trestu.“

Prvé zväzky Beliany sa opierali o pod-
poru SAV a sponzorov, po úspechu diela sa 
podarilo získať dotácie zásluhou vtedajšie-
ho predsedu NR SR I. Gašparoviča, neskôr 
premiéra R. Fica a v rokoch 2005 – 2015 
na program prispieva MŠVVŠ SR. Zmlu-
vu o podpore cyklu inicioval F. Mikloško 
a s predsedom SAV ju podpísal minister M. 
Fronc. Kredit ústavu sa vtedy už opieral aj 
o predchádzajúce encyklopedické diela. 
Bol to Školský lexikón (1992), Malá sloven-
ská encyklopédia Beliana (1993), Slovakia 

and the Slovaks (1994), do série Beliana 
sa včlenila aj jednozväzková The Encyclo-
paedia of Slovakia and the Slovaks (2006). 
Doteraz vytvorených 11 encyklopedických 
zväzkov zaberie na policiach našich kniž-
níc šírku 50 cm. Manažérom diel je od roku 
1992 Peter Červeňanský, editormi a vedú-
cimi redaktormi boli M. Strhan, Ľ. Kopa 
a rozhodujúcu úlohu zohrala A. Procíková, 
pri ktorej vyrástol kolektív ďalších redakto-
riek  H. Klvačová, V. Tomová, Z. Vargová, 
M. Žilákova a i.

Ak sa spýtame vzdelanca, čo je to encyk-
lopédia, spomenie si najskôr asi na Racio-
nálny slovník vied, umení a remesiel, alias 
Francúzsku encyklopédiu, spracovanú pod 
vedením D. Diderota a J. B. Le Ronda d‘A-
lemberta (1751 – 1772). Tá ovplyvnila vý-
voj v Európe, ktorý vyústil do Veľkej fran-
cúzskej revolúcie. Ale encyklopédie, aj keď 
nie takto nazvané, majú svoje počiatky už 
v dobe pred Kristom v starom Grécku. Plí-
nius st., ktorý zahynul pri skaze Pompe-
jí, zostavil dielo De rerum nature. Pojem 
encyklopédia použil ako prvý P. Scaliger 
v 16. st. Najstaršou všeobecnou encyklo-
pédiou je Britannica (od r. 1768). Má už 
15 edícií. Na Slovensku nadväzujeme na 
dielo M. Szentiványiho Vzácne rozmani-
tosti vybrané z rôznych vedných odborov  
(3 zv., 1689 – 1702) a na známe Notície Ma-
teja Bela (1735 – 1742), ktorý tvoril aj pod 
pseudonymom Milovník bedlivý. J. M. Ko-
rabinský vydal roku 1786 Geograficko-his-
torický a produktový lexikón Uhorska. Roku 
1932 vyšiel trojzväzkový Slovenský náuč-
ný slovník, redigovaný P. Bujnákom. Roku 
1953 začal univerzálnu encyklopédiu spra-
covávať A. Hirner, doba však nebola poli-
ticky priaznivá a náš významný sociológ 
bol prenasledovaný. A tak prvou komplex-
nejšou encyklopédiou bola už spomenu-

tá šesťzväzková Encyklopédia Slovenska 
a v súčasnosti vychádzajúca Slovenská vše-
obecná encyklopédia Beliana, ktorou SAV 
spláca národu dvestopäťdesiatročný dlh. 
Programu Beliana udelili tri ceny Slovak 
Gold (prihlasovala VEDA, vydavateľstvo 
SAV) a spisovateľské a vydavateľské inštitú-
cie ju ocenili spolu asi desaťkrát. Ohlas vo 
verejnosti je dobrý. Ojedinelé pripomienky 
sa týkajú hesiel žijúcich osobností. Redak-
tori dávajú pozor na politicky citlivé témy, 
napr. z oblasti národnostných vzťahov. Ob-
ľúbenosť Beliany vo verejnosti prispela 
k tomu, že dnes sa už chápe, že názov je od-
vodený od Mateja Bela, a nie od krásy (bel-
la) alebo zvončeka (bell), ktorý prebúdza to 
Slovensko naše z tvrdého spánku.

Občas sme konfrontovaní s otázkou, či 
má v čase internetu význam vydávať encyk-
lopédiu ako knižnú sériu. Tu odkazujem na 
A. Penziasa, laureáta Nobelovej ceny, ob-
javiteľa reliktového žiarenia. Ako skúsený 
aplikátor informatiky napísal: „Nové tech-
nológie doplňujú, ale nenahradzujú star-
šie. Kus papiera sa vždy bude používať na 
výpočty, vytvorenie obrázku, odovzdanie 
správy.“ I. Serageldin, riaditeľ obnovenej 
Alexandrijskej knižnice, verí, že knihy žijú 
a budú žiť, aj keď prešli vývojom od zvit-
kovej do klasickej kódexovej podoby a dnes 
do elektronickej verzie. Význam tejto verzie 
narastie, ak je doplnená programom vyhľa-
dania, kombinovania a združovania údajov. 
S tvrdením, že éra kníh sa skončila, nesú-
hlasí ani vynálezca wikipédie J. Wales. Oso-
bitne to platí pre malé národy, v jazykoch 
ktorých nedosahuje wikipédia tú kvanti-
tu a kvalitu ako v angličtine. Knižné encyk-
lopédie patria už dvetisíc rokov do zlatého 
fondu kultúry a prax ukazuje, že ani 21. sto-
ročie na tom veľa nezmení.
Štefan Luby

Vyšiel siedmy zväzok Beliany 

P o l  m e t r a  e n c y k l o p é d i í



>Ústav politických vied usporiadal dňa 19. 
novembra 2013 v Malom kongresovom cen-
tre VEDY, vydavateľstva SAV, prezentáciu 
nových vedeckých publikácií svojich pra-
covníkov. Podujatie sa uskutočnilo v rámci 
projektu Visegrad cooperation and the fu-
ture of Central Europe (grant č. 31110009), 
financovaného z prostriedkov Medzinárod-
ného vyšehradského fondu. Radosť ÚPV 
bola hneď štvornásobná, pretože autori, 
resp. zostavovatelia publikácií Zuzana Po-
láčková a Juraj Marušiak pripravili pre čita-
teľov z radov odbornej aj laickej verejnosti 
hneď štyri vedecké publikácie. Boli nimi Za 
oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. 
storočí od Zuzany Poláčkovej, Foreign Poli-
cy of the Slovac Republic the Impact of Socio-
-cultural and Institutional Factors od edito-
rov Juraja Marušiaka a Zuzany Poláčkovej, 
Is Visegrad still Central European Trade Mark 
a Internal Cohesion of the Visegrad Group, 
ktoré obe editoval Juraj Marušiak. Prezen-
tácia kníh sa konala za účasti autorov, edito-
rov, recenzentov, vedcov a priaznivcov od-
bornej literatúry. Pozvanie prijal aj zástupca 
Medzinárodného vyšehradského fondu Jiří 
Sýkora a Tomáš Strážay zo Slovenskej spo-
ločnosti pre zahraničnú politiku. Medzi 
vzácnymi hosťami sa objavili aj predstavi-
telia ambasád Maďarska, Poľska a Ukrajiny. 

Prezentáciu otvoril riaditeľ Ústavu poli-
tických vied SAV Miroslav Pekník, po ňom 
patrili úvodné slová knihe Zuzany Poláčko-
vej Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov 
v 20. storočí. Publikáciu uviedol jeden z jej 
recenzentov Valerián Bystrický. Vyzdvihol, 
že v nej možno nájsť nielen reflexiu medz-
níkov slovensko-rakúskych vzťahov, ale aj 

objasnenie špecifík vývoja politickej situ-
ácie v oboch krajinách, ako aj zohľadne-
nie celkového medzinárodného kontextu, 
z ktorého povaha vzťahov v jednotlivých 
etapách vyplynula. Zuzana Poláčková ná-
sledne k svojmu dielu dodala, že jeho vzni-
ku predchádzal dlhodobý výskum, ktorý 
v značnej miere realizovala vo Viedni. Au-
torka prítomných zaujala aj objasnením mo-
tívov a inšpirácií, ktoré ju ovplyvnili pri vý-
bere výskumného zámeru.  

Druhou prezentovanou publikáciou bola 
kolektívna monografia Foreign Policy of the 
Slovac Republic the Impact of Socio-cultural 

and Institutional Factors. Prácu prítomným 
predstavil Juraj Marušiak. Uviedol, že auto-
ri príspevkov skúmali inštitucionálne a so-
cio-kultúrne aspekty formovania zahranič-
nej politiky Slovenskej republiky v kontexte 
jej interných štruktúr aj medzinárodných 
vzťahov. Prispievatelia nebrali do úvahy len 
štátne, ale aj supranacionálne inštitúcie. 
Súčasťou autorského tímu boli aj zahranič-
ní autori, ktorí svojimi názormi nepochybne 
ozvláštnili pohľad na formovanie slovenskej 
zahraničnej politiky. 

V záverečnej fáze prezentácie predsta-
vil Tomáš Strážay publikácie editora Juraja 
Marušiaka Is Visegrad still Central Europe-
an Trade Mark a Internal Cohesion of the Vi-
segrad Group. Strážay vo svojom vystúpení 
zhodnotil obe publikácie ako dôsledne vy-
pracované analýzy výhod a ťažkostí, s kto-
rými krajiny V4 zápasia. Editor Juraj Ma-
rušiak aj Tomáš Strážay sa zhodli na tom, 
že v súčasnosti má spolupráca krajín Vy-
šehradskej štvorky skôr pragmatický cha-
rakter. Prezentované publikácie podľa nich 
dokazujú, že aj keď sú medzi členskými 
krajinami značné odlišnosti, Vyšehradská 
štvorka pre nich je aj bude značkou a vý-
hodnou stratégiou v rámci pôsobenia v Eu-
rópskej únii. Práce zamerané na problema-
tiku V4 pozitívne zhodnotil aj predstaviteľ 
Vyšehradského fondu Jiří Sýkora. 

Súčasťou prezentácie bola aj podnetná 
diskusia autorov a editorov s prítomnými 
hosťami.

Kristína Šabíková | Foto: Norbert Kmeť
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Nové publikácie ústavu politických vied SAV

V  s i l o č i a r a c h  m e d z i n á r o d n ý c h 
v z ť a h o v

ZA PREDSEDNíCKy STôL PREZENTáCIE KNíH AUTOROV A EDITOROV Z úPV SAV ZASADLI ZľAVA MIROSLAV 

PEKNíK, VALERIáN BySTRICKý, ZUZANA POLáčKOVá, MODERáTOR PETER DINUŠ, JIří SýKORA, TOMáŠ 

STRAžAy A JURAJ MARUŠIAK

POHľAD DO AUDITóRIA V MALOM KONgRESOVOM CENTRE VEDy, VyDAVATEľSTVA SAV.
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Odohralo sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

V ý s k u m  k r a j i n y  p r e  p r a x

>

Svoje dvere v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku otvo-
ril aj Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Na 
ich podujatí sa zúčastnilo 32 študentov zo Strednej zdravotníc-
kej školy v Bratislave, odbor farmaceutický laborant, a 18 študen-
tov z QSI International School of Bratislava. Hostí privítal riaditeľ 
ústavu RNDr. Michal Dubovický, CSc. Deň otvorených dverí pokra-
čoval popularizačnými prednáškami o experimentálnej artritíde 
a nových možnostiach jej liečby (PharmDr. Silvester Poništ, PhD.) 
a o voľných radikáloch a ich úlohe pri vzniku spoločensky závaž-
ných ochorení (Ing. Lucia Račková, PhD.).

Študenti potom navštívili jednotlivé laboratóriá ústavu, v kto-
rých mohli hlbšie preniknúť do výskumných tém, ktoré sa riešia na 
pracovisku, ako napríklad výskum antioxidantov, použitie animál-
nych modelov v experimentálnej praxi, návrh nových liekov použi-
tím matematických modelov a hodnotenie možných nepriaznivých 
účinkov chemických látok. Po prehliadke jednotlivých laboratórií 
a krátkom občerstvení študenti absolvovali už tradičný vedecký 
kvíz. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami. Vďaka dňom otvo-
rených dverí sa vytvorila spolupráca medzi ÚEFT SAV a strednými 

školami so záujmom o spoluprácu v rámci stredoškolskej odbornej 
činnosti študentov. M. Lucová

V priestoroch Kongresového centra SAV 
v Smoleniciach sa konalo popularizačno-
-náučné podujatie s názvom Veda pre prax, 
ktoré pripravil Ústav krajinnej ekológie 
(ÚKE SAV) v spolupráci so Slovenskou eko-
logickou spoločnosťou pri SAV (SEKOS). 
Podujatie sa konalo v rámci prebiehajúceho 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku a bolo 
zamerané na prezentáciu výsledkov výsku-
mu krajiny smerom k verejnosti tak, aby sa 
podčiarkol jej význam a potreba pre rozvoj 
spoločnosti.

Išlo o úvodné podujatie v rámci pri-
pravovaného cyklu prezentácií venova-
ných odbornej verejnosti, laickej verejnos-
ti, mládeži a študentom. Pre 40 účastníkov 
– odborníkov z Trnavského samosprávneho 
kraja, miestnej samosprávy, školstva, NGO, 
cirkvi atď. sme pripravili program, ktorý sa 
skladal z dvoch častí. V prvej odzneli dve 
prezentácie o zameraní a aktivitách Ústavu 
krajinnej ekológie s dôrazom na vybrané 
projekty, ktoré našli svoje uplatnenie v re-
álnej praxi (informáciu predniesla riaditeľ-
ka ÚKE SAV RNDr. Zita Izakovičová, PhD.), 
a o materiálno-technickom zabezpečení 
ústavu, ktorý je pre výskum veľmi dôleži-
tý (Mgr. Matej Mojses, PhD.). V druhej časti 
podujatia s názvom Dialógy na zámku sme 
sa rozprávali o konkrétnych skúsenostiach 
s prenosom ekologických aspektov do reál-

nej praxe. Úvodný príspevok na túto tému 
predniesol exminister životného prostredia 
prof. László Miklós, ktorý má bohaté skú-
senosti zo svojho pôsobenia na Minister-
stve životného prostrdia SR. O dlhoročnej 
spolupráci pri riešení viacerých projektov, 
výstupom ktorých boli aj knižné publiká-
cie ako napríklad Atlas reprezentatívnych 
geoekosystémov Slovenska a Reprezenta-
tívne typy krajiny Slovenska, porozprával 
RNDr. Dušan Kočický (ESPRIT, s.r.o., Ban-
ská Štiavnica). Prof. Juraj Hreško z Univer-
zity Konštantína Filozofa v Nitre vyzdvihol 
význam spolupráce výskumných inštitú-
cií a vzdelávacích inštitúcií predovšetkým 
v oblasti transferu vedeckých poznatkov 
do výučby na vysokých školách. Riaditeľ-
ka Odboru územného plánovania a život-
ného prostredia TSK Ing. Oľga Sersenová 
zdôraznila potrebu spolupráce pri aplikácii 
vedeckých poznatkov v krajinnom plánova-
ní, v územnom rozvoji a starostlivosti o ži-
votné prostredie. 

Miestom vzájomnej spolupráce našej ve-
deckej inštitúcie s miestnou samosprávou, 
školou, záujmovými organizáciami a samo-
zrejme s obyvateľmi je už dlhé roky obec 
Suchá nad Parnou. O spoločných skúsenos-
tiach s riešením projektov s environmentál-
nym zameraním porozprávala Mgr. Ivana 
Smahelová, riaditeľka ZŠ s materskou ško-

lou v obci. Spolu s kolegyňou Mgr. Gabrie-
lou Miklánkovou si pripravili prezentáciu 
o Prírodnom environmentálnom laborató-
riu o jeho využití vo vyučovacom procese, 
ako aj pri neformálnej environmentálnej vý-
chove. Poukázali na skutočnosť, že už sami, 
bez odborného vedenia ÚKE SAV, pokra-
čujú v environmentálnych aktivitách a vy-
budovali nové súčasti ekolaboratória ako 
pamäťový chodník, drevený altán a zrekon-
štruovali nefunkčnú fontánu. Mnohé z tém, 
ktoré boli predmetom aj ďalšej diskusie, sa 
môžu stať námetom pre spoluprácu v bu-
dúcnosti.

Usporiadatelia pre účastníkov podujatia 
pripravili výstavu posterov, tematicky za-
meraných predovšetkým na aplikačné as-
pekty, ako je tvorba prvkov ÚSES, krajin-
ných plánov a hodnotenia kvality životného 
prostredia na regionálnej a lokálnej úrov-
ni. Prezentovali aj aktivity Slovenskej eko-
logickej spoločnosti v oblasti ekológie, kniž-
né publikácie, informačné letáky o ústave, 
ako aj o SEKOS a Prírodnom environmen-
tálnom laboratóriu. Vzhľadom na to, že vý-
skum krajiny vyžaduje nielen teoretické po-
znatky, ale aj prácu v teréne, program sme 
spestrili o prehliadku Smolenického zámku 
spojenú s vychádzkou do historického par-
ku.
M. Moyzeová, E. Adamčeková, ÚKE SAV

F a r m a k o l ó g o v i a  o t v o r i l i 
d v e r e  v e r e j n o s t i

ŠTUDENTI V LABORATóRIU úSTAVU ExPERIMENTáLNEJ FARMAKOLógIE A TOxI-

KOLógIE SAV.
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Prognóza vývoja obyvateľstva v slovenských okresoch do roku 2035

R i z i k á  p o p u l a č n e j  s t a g n á c i e
Ako bude vyzerať populácia v slovenských 
okresoch, aké dosahy môže priniesť populač-
ný vývoj a ktoré okresy budú mať najmlad-
šie a ktoré najstaršie obyvateľstvo? V kto-
rých zasa možno očakávať populačný rast, 
stagnáciu a kde bude populácia ubúdať? 
A ako vyzerá a aká bude plodnosť, úmrtnosť 
a migrácia v nich? O týchto témach sa hovo-
rí v monografii Prognóza vývoja obyvateľstva 
v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035.

Publikácia vznikla v spolupráci Prognos-
tického ústavu Slovenskej akadémie vied, 
INFOSTATu – Výskumného demografické-
ho centra a Katedry humánnej geografie 
a demografie PríF Univerzity Komenského. 
Jej autori – Branislav Bleha z PríF UK, Bo-
ris Vaňo z INFOSTATu a Branislav Šprocha, 
ktorý pracuje v INFOSTATe i v Prognostic-
kom ústave SAV, ju prezentovali verejnosti 
4. decembra 2013.

Riaditeľka Prognostického ústavu SAV 
Martina Lubyová na úvod pripomenula, že 
ide o jedinečné dielo okrem iného aj preto, 
že podobná kmeňová prognóza vychádza 
spravidla raz za desať rokov – po uskutočne-
ní sčítania ľudu, domov a bytov. Upozornila 
na to, aké dôležité sú práce podobného cha-

rakteru pre fungovanie iných oblastí, akými 
sú trh práce, vzdelávanie, sociálna sféra, ale 
i celkový potenciál ekonomiky a ďalšie mož-
nosti rozvoja krajiny.

Autori monografie zdôrazňujú, že hlav-
né demografické trendy zreteľné na ce-
loštátnej úrovni možno vidieť aj na úrov-
ni regionálnej. Prírastky obyvateľstva sa 
znižujú a obyvateľstvo starne. V priebe-
hu nasledujúcich desaťročí pribudnú okre-
sy s jeho prirodzeným a celkovým úbytkom 
a zvýši sa jeho priemerný vek. Medzi zák-
ladnými predpokladmi prognózy je zmen-
šovanie rozdielov v reprodukčnom správa-
ní obyvateľstva.

Podľa prognózy vzniknú do roku 2035 
tri regióny s kladným populačným potenci-
álom, v ktorých bude prírastok obyvateľstva 
a relatívne mladá veková štruktúra. Jedným 
bude pás od okresov Kežmarok a Stará Ľu-
bovňa na juhovýchod po okres Michalovce. 
Druhý – na severe stredného Slovenska – sa 
bude skladať z okresov Námestovo, Tvrdo-
šín a Bytča. Tretí budú tvoriť okresy v záze-
mí Bratislavy – Senec a Malacky.

Takzvaný depopulačný región, teda s níz-
kym populačným potenciálom, bude na roz-

hraní západného a stredného Slovenska. 
Pôjde o pás okresov od Martina po Levice. 
Región s podpriemerným populačným po-
tenciálom bude tvoriť skupina okresov ohra-
ničená na západe širším zázemím Bratislavy 
(mimo okresu Trnava), na severe oravskými 
a kysuckými okresmi a na východe okresmi 
Poprad, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota 
a Lučenec. K okresom s podpriemerným po-
pulačným potenciálom budú patriť aj dva vý-
chodoslovenské – Medzilaborce a Humenné 
a väčšina mestských okresov Bratislavy a Ko-
šíc (okrem Košice I a Košice II).

Úbytok obyvateľstva a jeho starnutie 
v okresoch s nízkym populačným potenciá-
lom sa odrazia na spôsobe života a životnej 
úrovni. Strata dynamiky a stagnácia sa preja-
via najmä na trhu práce, súčasne pôjde o re-
gióny s vysokými nárokmi na zdravotnú, so-
ciálnu starostlivosť a služby pre seniorov. 
Monografia však pripomína, že problémom 
sa nevyhnú ani regióny s vysokým populač-
ným potenciálom. Napríklad okresy na výcho-
de Slovenska s vysokým zastúpením Rómov 
môžu naraziť na ťažkosti so vzdelanostnou 
a profesijnou štruktúrou obyvateľstva. 
Martin Podstupka

N o v í  r i a d i t e l i a  ú s t a v o v  S A V

>Od 15. októbra Predsedníctvo SAV vyme-
novalo na štvorročné obdobie Ing. Štefana 
Zorada, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu 
experimentálnej endokrinológie SAV. 

Š. Zorad študoval na Chemicko-tech-
nologickej fakulte SVŠT v Bratislave, na 
Katedre kvasnej chémie a bioinžinierstva. 
V Ústave experimentálnej endokrinoló-
gie (ÚEE) SAV pracuje od roku 1980. Ab-
solvoval niekoľko dlhodobých zahranič-
ných pobytov ako postdoktorand v Section 
on Pharmacology, NIMH, Bethesda (USA) 
a Department of Pharmacology, School of 
Medicine, University of Nagasaki (Japon-
sko), ako aj v postavení kontraktora v Sec-
tion on Pharmacology, NIMH, Bethesda. 
Venuje sa výskumu mechanizmu účinku 
peptidových hormónov (inzulín, atriálny 
natriuretický peptid, angiotenzín a oxyto-
cín) a ich úlohe v patogenéze civilizačných 
ochorení. V ÚEE bol dvakrát bol zástupcom 
riaditeľa a takisto bol členom Rady vedcov 
SAV a v súčasnosti je členom Snemu SAV. 
Spolupracuje s významnými zahraničný-
mi pracoviskami v Rakúsku, Poľsku, Špa-
nielsku, USA a Austrálii. V roku 2013 bol 
menovaný za predsedu komisie pre obhaj-
obu európskych PhD. na Univerzite v Jaén 
(Španielsko). Je zodpovedným riešiteľom 
a spoluriešiteľom viacerých domácich a za-
hraničných grantov.

Predsedníctvo SAV na základe výbero-
vého konania na štvorročné obdobie vy-
menovalo od 1. novembra  2013 do funk-
cie riaditeľa Elektrotechnického ústavu 
SAV RNDr. Vladimíra Cambela, CSc., a do 
funkcie riaditeľa Molekulárno-medicínske-
ho centra SAV doc. MUDr. Ing. RNDr. Pet-
ra Celeca, PhD., MPH.   

V. Cambel vyštudoval fyziku konden-
zovaných látok na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave (Matematicko-fyzikálna fa-
kulta, terajšia FMFI). V rokoch 1988 – 1990 
bol na pobyte v Spojenom ústave jadrového 
výskumu v Dubne, kde využíval chladenú 
CCD kameru na experimenty na urýchľo-
vači ťažkých jadier. Od 90. rokov sa veno-
val Monte Carlo simuláciám dvojrozmerné-
ho elektrónového plynu v polovodičových 
heteroštruktúrach, ako aj návrhu, realizá-
cii a využitiu senzorov a experimentálnych 
štruktúr pripravených na báze polovodičo-
vých heteroštruktúr typu III-V (GaAs/Al-
GaAs, InGaAs/InP – senzory magnetického 
poľa, normál odporu využívajúci kvantový 
Hallov jav a pod.). Po roku 2000 sa venoval 
najmä výskumu a príprave nanoštruktúr 
pomocou skenovacích sondových techník, 
ako sú atómový silový mikroskop (AFM) 
a magnetický silový mikroskop. Rozví-
jal nanolitografiu pomocou AFM  a praco-
val na  technológii prípravy magnetických 

hrotov pre magnetickú silovú mikrosko-
piu s prepínanou magnetizáciou. Počas 
posledných 20 rokov absolvoval niekoľko 
pobytov na zahraničných pracoviskách – 
vo výskumnom centre v Jülichu v Nemec-
ku, ako aj v Argonne National Laboratories 
v USA, s ktorého pracovníkmi udržuje ak-
tívnu spoluprácu. Je autorom a spoluauto-
rom asi 70 publikácii (CC) a jednej kapitoly 
v monografii, vychoval o.i. troch doktoran-
dov (v súčasnosti vedie ďalších dvoch).  Od 
roku 2002 do roku 2005 vykonával v ElÚ 
SAV funkciu vedeckého tajomníka a v ro-
koch 2005 – 2013 bol zástupcom riaditeľa.

Peter Celec vyštudoval Lekársku fakul-
tu UK, Národohospodársku fakultu EU a 
Prírodovedeckú fakultu UK. Postgraduál-
ne štúdium absolvoval v odbore Normálna 
a patologická fyziológia na LF UK a v od-
bore Riadenie vo verejnom zdravotníctve 
na FVZ SZU. Habilitoval v roku 2013 na LF 
UK. Vyučuje na Lekárskej a Prírodovedec-
kej fakulte UK, vo vede sa venuje najmä 
vplyvu testosterónu na mozgové činnosti, 
diagnostickému využitiu slín a experimen-
tálnej génovej terapii. V Ústave molekulár-
nej biomedicíny LF UK vedie tím vedeckých 
pracovníkov. Podľa WoS má doc. Peter Ce-
lec 117 publikácií a 512 citácií s výsledným 
Hirschovým indexom 13.

>
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2 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j  r a d y  S a v 
4 .  a  5 .  d e c e m b r a  2 0 1 3
Vedecká rada SAV

prerokovala:
 návrh na zloženie Komisie SAV pre po-

sudzovanie vedeckej kvalifikácie za-
mestnancov,

udelila:
Vyznamenania SAV
 Medailu SAV za podporu vedy

prof. Ing. Robertovi Redhammerovi, 
PhD., pri príležitosti životného jubilea,

 Zlatú medailu SAV 
prof. RNDr. Andrejovi Pázmanovi, 
DrSc., za celoživotné vedecké dielo pri 
príležitosti životného jubilea;

Vedecké hodnosti

vedeckú hodnosť doktora technických vied

RNDr. Vladimírovi Cambelovi, CSc.
samostatnému vedeckému pracovníko-
vi Elektrotechnického ústavu SAV v Brati-
slave na základe úspešnej obhajoby dok-

torskej dizertačnej práce „Mapovanie 
magnetického poľa“ vo vednom odbore 
020205 Elektrotechnológia a materiály,

vedeckú hodnosť doktora veterinárnych vied

doc. MVDr. Štefanovi Faixovi, CSc.
samostatnému vedeckému pracovníkovi 
Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat 
SAV v Košiciach na základe úspešnej obhajo- 
by doktorskej dizertačnej práce „Éterické 
oleje a selén v antioxidačnej ochrane zvie-
rat“ vo vednom odbore 040399 Ostatné 
príbuzné odbory veterinárnych vied,

vedeckú hodnosť doktora chemických vied

RNDr. Márii Matulovej, PhD. 
samostatnej vedeckej pracovníčke Che-
mického ústavu SAV v Bratislave na zá-
klade úspešnej obhajoby doktorskej di-
zertačnej práce „NMR v mikrobiológii. 
Identifikácia metabolitov so sacharidovým 
zložením“ vo vednom odbore 010411 Orga-
nická chémia, 

vedeckú hodnosť doktora technických vied
prof. Ing. Dušanovi Galuskovi, PhD. 
samostatnému vedeckému pracovníko-
vi Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratisla-
ve na základe úspešnej obhajoby doktorskej 
dizertačnej práce „Korundová keramika a jej 
kompozity ako materiály pre oteruvzdorné 
aplikácie“ vo vednom odbore 020401 Anor-
ganická technológia a materiály;

schválila:
 stanovisko k pracovnej verzii OP vý-

skum a inovácie,
 stanovisko k financovaniu APVV,
 novelu Štatútu a rokovacieho poriadku 

vedeckých kolégií SAV, 
 nové zloženie vedeckých kolégií SAV;

zobrala na vedomie:
informáciu o finančnom a organizačnom 
zabezpečení informačných zdrojov pre 
SAV a ostatné subjekty vedy a výskumu 
v SR s návrhom riešenia na roky 2014 – 
2015.
Antonia Štaffová

>Po opakovanom ohlásení zániku a opätov-
nom objavení na záznamoch koronografov 
vesmírnych sond SOHO a STEREO kométa 
ISON pripomína detektívku (zatiaľ) bez zá-
veru.

Napriek tomu, že boli možné všetky prie-
behy vrátane zániku pri tesnom prelete nad 
slnečným povrchom, oznámenie ESA, že 28. 
novembra 2013 kométa zanikla po vypudení 
obrovského oblaku prachu, ľudí tešiacich sa 
na veľké decembrové divadlo dosť sklamalo. 
O niekoľko hodín neskôr sa však, na prekva-
penie celej astronomickej komunity, kométa 
znovu objavila na záberoch kozmickej son-
dy SOHO, pričom vytvorila nádherný chvost. 
Vyzeralo to tak, že časť kométy výbuch pre-
žila a bude ďalej pokračovať v lete po svojej 
dráhe, dokonca sa objavilo výrazné zjasne-
nie. Správy z 1. decembra sú však opäť pe-
simistické – obraz kométy veľmi slabne so 
vzďaľovaním sa od Slnka a je zrejmé, že dl-
hodobá dobrá viditeľnosť, predpovedaná na 
obdobie Vianoc, nebude. Je šanca, že komé-
tu nafotia skúsení astrofotografi v rannom 
súmraku, ale jej videnie voľným okom je vy-
lúčené. Po zvyškoch jadra sa chystá pátrať aj 
Hubbleov vesmírny ďalekohľad. 

Aké sú teda perspektívy? Kométa ISON 
bola v decembri ešte príliš blízko k Slnku, aby 

sme mohli povedať definitívny záver, či neja-
ká časť prežila. Pri prelete sme mali tri mož-
nosti – (1) uvoľnenie časti kométy pri zacho-
vaní relatívne veľkého pôvodného jadra, (2) 
uvoľnenie podstatnej časti plynného a pra-
chového materiálu a prežitie len malého 
zvyškového jadra, (3) úplnú dezintegráciu. 
Tieto možnosti sú dôsledkom stavby kome-
tárneho jadra. To vzniká tak, že ľadové blo-
ky veľkosti 10 – 100 metrov sa pospájajú do 
celistvého jadra. Pri veľkom slapovom pnutí 
(rozdiel síl na protiľahlé strany kometárneho 
jadra), ku ktorému dôjde pri prechode v blíz-
kosti hmotného telesa (v našom prípade Sln-
ka), sa môže časť jadra odlomiť, alebo môže 
dôjsť aj k celkovému rozpadu telesa. Zhruba 
tretina nám známych komét prešla v minu-
losti rozpadom. Pokiaľ je uvoľnená časť dosť 
veľká, nemusí zaniknúť, ale môže ďalej exis-
tovať ako samostatné aktívne jadro.

To, ktorý scenár sa bude realizovať,  je 
vždy veľmi ťažké predpovedať. Väčšinou ne-
poznáme predchádzajúci vývoj kométy a ne-
vieme, čo kométa už v minulosti prekona-
la. Vieme pomerne presne odhadnúť, ako sa 
budú správať krátkoperiodické kométy, kto-
ré prichádzajú k Slnku opakovane v priebe-
hu niekoľkých rokov, resp. desaťročí. Ove-
ľa ťažšie je to pri tzv. nových kométach (sem 

patrí aj ISON), ktoré prichádzajú k Slnku 
prvýkrát. A pri týchto telesách  nemáme ani 
dostatočne veľkú štatistickú vzorku, aby sme 
mohli urobiť kvalifikovaný odhad.

Čo môžeme očakávať? Po tom, čo sme vi-
deli, môžeme vylúčiť z už uvedených mož-
ností, možnosť číslo 1. Pokiaľ došlo k mož-
nosti 3 – teda k úplnému rozpadu, z kométy 
už môžeme zaznamenať len oblak pracho-
vých častíc, ktorým by Zem mala prejsť 12. 
januára 2014. Pokiaľ sa zrealizovala mož-
nosť 2, po dráhe sa pohybuje malé zvyškové 
jadro. To buď bez nejakej aktivity v tichos-
ti odíde z dosahu našich ďalekohľadov, ale-
bo vďaka teplu absorbovanému počas blíz-
keho preletu sa celkom rozpadne, prípadne 
obnoví svoju aktivitu na krátke obdobie. Ak 
by pritom došlo k výbuchu jasnosti, kométa 
by ešte mohla byť pár dní v dosahu malých 
ďalekohľadov. Dlhodobú dobrú viditeľnosť 
však už očakávať nemôžeme.

Napriek tomu, že pre verejnosť je nevi-
diteľnosť alebo slabá viditeľnosť kométy 
ISON v decembri sklamaním, pre astronó-
mov skúmajúcich kométy sa stala najlepšie 
zdokumentovaným preletom kométy okolo 
Slnka s obrovským množstvom poznatkov 
o stavbe kometárneho jadra.
Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV

Veľké očakávania verejnosti vystriedalo sklamanie

Č o  n á m  p r i p r a v i l a  k o m é t a  I S O N
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7 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
4 .  d e c e m b r a  2 0 1 3

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenie výš-

ky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2014,
 zapojenie SAV a financovanie účasti výskumných tímov zo SAV 

do 2. spoločnej výzvy: CONCERT – Japan Research and Innova-
tion Joint Call,

 harmonogram činnosti Komisie pre transformáciu SAV,
 aktivity súvisiace s vytvorením formuláru SAV na konkretizá-

ciu údajov zameraných na nadviazanie kontaktov s priemyslom 
a zmapovanie existujúcej infraštruktúry;

schválilo:
 Zásady financovania edičnej činnosti SAV,
 aktualizované znenie Štatútu Komisie SAV pre duševné vlastníc-

tvo, inovácie a technologický transfer s pripomienkami,
 zámer prechodu Molekulárno-medicínskeho centra SAV zo špe-

cializovanej organizácie SAV na vedeckú organizáciu,
 plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe cen-

trálnych dohôd o medzinárodnej vedeckej spolupráci na rok  
2014,

 útvar vedeckého sekretára SAV ako gestora aktivít pre Horizont 
2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020),

 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu fyzioló-
gie hospodárskych zvierat SAV,

vymenovalo: 
 Ing. Slavomíra Hredzáka, PhD., do funkcie riaditeľa Ústavu geo- 

techniky SAV s účinnosťou od 1. 1. 2014 na obdobie 4 rokov,
 Ing. Karola Volnera do funkcie riaditeľa Kongresového centra 

SAV Smolenice s účinnosťou od 1. 2. 2014 na obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:
 informáciu o stave prác na Slovníku súčasného slovenského ja-

zyka (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV),
 informáciu o stave prác na projekte Knižnica slovenskej literatú-

ry (Ústav slovenskej literatúry SAV),
 správy zo zahraničných pracovných ciest:

a) D. Ježovej z účasti na zasadnutí Science Europe General As-
sembly, ktoré sa konalo 21. – 22. 11. 2013 v Bruseli, 
b) D. Gálika – účasť na Valnom zhromaždení European Science 
Foundation, 21. – 22. 11. 2013 v Bruseli,
c) P. Šajgalíka, R. Imricha, D. Podmakovej, D. Gálika, K. Fröhli-
cha, Z. Magurovej, A. Štaffovej zo stretnutia s vedením AV ČR, 
Praha, 25. a 26. 11. 2013.

Antonia Štaffová

6 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
7 .  n o v e m b r a  2 0 1 3

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky – kapitola štátneho rozpočtu SAV,
 účasť SAV v projekte TRANSCAN – ERA-NET on Translation 

Cancer Research, 
 výsledky konkurzu Podporného fondu Š. Schwarza na vytvára-

nie postdoktorandských miest v SAV,
 návrh rozvoja popularizačných aktivít SAV v roku 2014,
 návrh na internetový portál Encyclopaedia Beliana,
 informáciu o príprave transformácie SAV;

schválilo:
 osnovu Výročnej správy SAV za rok 2013, 
 harmonogram prípravy Výročnej správy SAV za rok 2013, 
 osnovu Výročnej správy organizácie SAV za rok 2013, 
 harmonogram prípravy Výročnej správy organizácie SAV za rok 

2013,
 návrh novely Pravidiel výberového konania na obsadzovanie 

miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV,
 novelizáciu Štatútu Komisie SAV pre propagáciu a médiá,
 návrh zmeny spôsobu schvaľovania zahraničných služobných 

ciest,
 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Parazitologic-

kého ústavu SAV;

vzalo na vedomie:
 informácie o hodnotení vedeckých organizácií SCIMAGO Insti-

tutions Rankings 2013 a na jeho základe vypracované analýzy,
 informáciu o príprave systému SAVIS,
 informáciu Porovnanie akadémií V4,
 návrh optimalizácie webovej stránky SAV,
 správy zo zahraničných pracovných ciest: 

a) Taiwan – Taipei, účasť na výstave Taiwan Nano Week 2013, 
v dňoch 29. 9. – 5. 10. 2013. Členmi delegácie boli K. Fröhlich, 
M. Novák, A. Waclaweková a R. Grznár (Ú SAV). 
 b) Taiwan – Taipei, 29. 9. – 6. 10. 2013, účasť a prezentá-
cia projektu 7. RP, M – ERA.NET na výstave a konferencii – Tai- 
wan Nano Week Exihibition, na ktorej sa zúčastnil J. Barančík 
ako člen delegácie medzinárodného konzorcia M – ERA.NET, 
c) Poľsko – Varšava, 23. – 25. 9. 2013, účasť J. Barančíka na za-
sadnutí ERA.NetNEURON call Steering Committee (CSC), pred-
ložil J. Barančík, 
d) Kanada, Montreal, účasť D. Gálika na 29. valnom zhromaž-
dení (GA) International Social Science Council (ISSC) v dňoch 
9. – 13. 10. 2013, 
e) stretnutie delegácií Akadémií V4 vo Varšave – Poľsko (20. – 
22. 10. 2013), správu predložil D. Gálik. 

Antonia Štaffová



Londák, Miroslav – Michálek, Slavomír a kol.  
20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskon-
tinuita historického vývoja.
Viaz., 170 x 240 mm, 680 s.
ISBN 978-80-224-1313-8

Publikácia je výpoveďou širšieho kolektívu slovenských i zahraničných 
vedeckých pracovníkov – historikov, sociológov, politológov, ale aj 
priamych účastníkov dnes už historických udalostí spojených so vzni-
kom samostatnej demokratickej Slovenskej republiky.  Mapuje dlhú 
a zložitú cestu, ktorou naša krajina musela prejsť, cez rôzne úskalia 
spojené s turbulentným 20. storočím, studenou vojnou i pádom vý-
chodného bloku až po vznik samostatného demokratického štátu 
v roku 1993. Koncepcia diela sa dlhodobo pripravovala na pôde Histo-
rického ústavu SAV v súvislosti s 20. výročím vzniku Slovenskej repub-
liky. Prináša zaujímavé, originálne pohľady a nové informácie o vývoji 
mladej Slovenskej republiky v ich širšom interdisciplinárnom kontex-
te. Ambíciou autorov diela nebola adorácia historického výročia, ale 
hlbšia historická i sociologická analýza spoločenského vývoja, ktorým 
SR prechádzala v uplynulom dvadsaťročí. 

Marušiak, Juraj – Poláčková, Zuzana et al.
Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultu-
ral and Institutional Factors 
Brož., 170 x 240 mm, 240 s.
ISBN 978-80-224-1305-3

Kolektívna monografia je výstupom z grantového projektu VEGA, kto-
rý sa zameral na inštitucionálne a socio-kultúrne aspekty formovania 
zahraničnej politiky SR v jej vnútropolitickom i medzinárodnom kon-
texte. Prináša analýzu vývoja zahraničnopolitického postavenia SR 
z retrospektívneho hľadiska i z hľadiska naznačenia dlhodobejších vý-
vojových trendov v komparatívnej perspektíve. Analyzuje aj pôsobenie 
formálnych a neformálnych aktérov, ktorí sa podieľajú na formovaní, 
resp. realizácie zahraničnej politiky SR. (Publikácia vychádza v anglic-
kom jazyku.)

Moricová, Štefánia – Bartošovič, Ivan – Hegyi, Ladislav
Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve
Viaz., 170 x 240 mm, 144 s.
ISBN 978-80-224-1278-0

Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné ko-
munity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektívnych či sub-
jektívnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej sta-
rostlivosti, zamestnanosti a ďalším oblastiam spoločenského života. 
Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdra-
votne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mládež zo 
sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu žijú-
cu v separovaných a segregovaných osídleniach. Byť súčasťou znevý-
hodnenej skupiny obyvateľstva znamená predovšetkým žiť v chudobe.
Z pohľadu verejného zdravotníctva sú významné aj rizikové faktory 
zraniteľnosti, ktoré môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická prís-
lušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). 
Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú a prehlbujú zra-
niteľnosť nositeľa. Táto publikácia predkladá analýzu vybraných zra-
niteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov.No
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Pokojné vianočné sviatky 
a úspešný nový rok 2014 
svojim čitateľom želá redakcia SPRAV SAV


