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Dvadsiate výročie ústavu, ciele
slovenskej slavistiky, zaujímavé
projekty i perspektívy tejto vednej
disciplíny približuje Peter Žeňuch,
riaditeľ Slavistického ústavu Jána
Stanislava SAV.
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Skutočnosťou aj
tretí pilotný projekt

>

Príchod nového roka znamenal začiatok fungovania tretieho pilotného projektu. Hoci legislatívne podmienky na transformáciu Slovenskej akadémie vied stále nie sú dotiahnuté,
v každom z oddelení SAV sú už ústavy, ktoré
sa spojili do väčšieho celku, čo by im malo
poskytnúť lepšie podmienky na fungovanie
v budúcej podobe verejných výskumných inštitúcií (Správy SAV 2/2015, Ako sa rodili pilotné projekty).
Ešte pred letom sa z Geologického a Geofyzikálneho ústavu SAV stal Ústav vied o Zemi.
Na jeseň sa zmeny udiali v treťom oddelení
vied, keď 1. októbra vzniklo z Prognostického ústavu, Ústavu experimentálnej psychológie a košického Spoločenskovedného ústavu
– Centrum spoločenských a psychologických
vied SAV. Prvý deň nového roka znamenal
oficiálny vznik pilotného projektu v druhom
oddelení vied SAV – Biomedicínskeho centra
SAV (BMC).

Jesenné rozhodnutia
Ako Správy SAV informovala prof. RNDr.
Silvia Pastoreková, DrSc., z Virologického
ústavu SAV, ktorú Predsedníctvo SAV poverilo vedením BMC do prvých riadnych
volieb riaditeľa, základné dokumenty súvisiace so vznikom tohto centra boli už v posledných dňoch roka pripravené. „Pri všetkých krokoch potrebných na vznik BMC
sme vychádzali z memoranda o porozumení uzatvoreného medzi zakladajúcimi
ústavmi. V ňom sú základné tézy činnosti
Biomedicínskeho centra na báze partnerského fungovania ústavov,“ hovorí.
V decembri Predsedníctvo SAV prijalo
Zriaďovaciu listinu BMC a Ministerstvo financií SR rozhodlo o formálnom zániku štyroch
ústavov SAV (Virologického, Ústavu experimentálnej onkológie, Ústavu experimentálnej
endokrinológie a Molekulárno-medicínskeho centra – to bude po vzniku BMC fungovať
pod názvom Ústav klinického a translačného
výskumu) a ich splynutí do Biomedicínskeho
centra SAV.
Pokiaľ ide o členov BMC, pôvodne sa rátalo, že jeho súčasťou bude aj košický Neurobiologický ústav. A počas jesene sa medzi
záujemcami objavil aj Ústav zoológie SAV.
S. Pastoreková pri otázke o zmene zloženia
nekomentovala dôvody odstúpenia týchto
ústavov. Zdôraznila, že súčasní štyria partneri si už na začiatku jasne formulovali, prečo k sebe inklinujú. „Máme spoločné vedecké
záujmy, špičkové výskumné tímy a silné osobnosti, každý ústav sa zaoberá určitým aspektom chorobných procesov, ktoré sa v ľudskom
organizme vzájomne ovplyvňujú, máme ob-

rovský diapazón metodických postupov, čo
nás navzájom môže veľmi obohatiť. Takže
naše prepojenie má mimoriadny potenciál na
vytvorenie moderného multidisciplinárneho
výskumného programu s možnosťou lepšieho prenosu výsledkov do praxe,“ zdôrazňuje
budúca manažérka centra a dodáva: „Navyše
na základe skúseností z celého sveta je vznik
centier biomedicínskeho výskumu efektívny
a progresívny krok.“
Riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV
v Košiciach RNDr. Ján Gálik, CSc., uviedol, že
dôvodom na pozastavenie vstupu tohto ústavu do BMC bola hlavne neistota prameniaca
z nedokončených príprav a nedostatočne vyjasnených princípov fungovania BMC.
„Naša vedecká rada mi dala podmienečný
súhlas so splynutím nášho ústavu do BMC, ak
sa staneme v.v.i., bude zachovaná naša autonómia a súčasný riaditeľ bude mať právomoc
rozhodovať o personálnej a finančnej politike ústavu,“ uviedol koncom roku pre Správy
SAV k tejto téme riaditeľ Ústavu zoológie SAV
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. „Zákon o v.v.i.
však nebol prijatý a splynutím vznikne podľa súčasného zákona o SAV len jeden ústav
(BMC) s jedným riaditeľom. K prvému januáru ústavy, ktoré vstúpia do BMC, de facto zaniknú a ich riaditelia stratia svoje právomoci. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa vedenie
a vedecká rada nášho ústavu rozhodli pozastaviť vstup do BMC formou splynutia. Jednoducho sa dá povedať, že chceme počkať na zákon o v.v.i.“
S. Pastoreková hovorí, že keď sa do procesu prípravy koncom novembra zapojila, reagovala na možné nejasnosti tak, že iniciovala
stretnutie riaditeľov a vedeckých rád, kde sa
mnohé otázky otvorene prediskutovali. „Výsledkom bolo práve spomínané memorandum. A teda aj jasnejší pohľad na budúce pravidlá,“ pripomína.

„Na druhej strane sme sa zhodli na spoločnom fungovaní v oblasti ekonomického,
technicko-hospodárskeho a projektového manažmentu, hlavne s cieľom postupne znižovať
administratívnu záťaž vedeckých pracovníkov a zefektívniť operatívu. Chceme tiež vytvoriť centrálne zariadenia na výskum s využitím špeciálnej prístrojovej infraštruktúry
a s účasťou našich expertov, ktorí ju vedia fundovane používať, čím rozšírime svoje experimentálne možnosti,“ hovorí S. Pastoreková.
Zmeny sa budú robiť uvážlivo. Vedenie
centra považuje za dôležité, aby sa pracovníci ústavov lepšie spoznali, mali istý čas na zladenie a zmeny robili postupne a so znalosťou veci. „Uvedomujeme si, že najprv musíme
prejsť fázou harmonizácie niektorých pravidiel fungovania,“ pripomína S. Pastoreková.

Argumentom je perspektíva
Na otázku, či sa bude postupne smerovanie
ústavov meniť tak, aby sa úplne zladili so zámermi BMC, vysvetlila, že je to možné, ale
všetci majú záujem, aby sa to stalo plynulo, prirodzene. S ohľadom na vedcov, ktorí sa venujú špecifickým výskumným témam. „Ideálne
by bolo, aby sami dospeli k poznaniu, že zostať
izolovaný nie je najlepší spôsob a že pripojiť sa
k inému smeru môže pre nich otvoriť novú perspektívu,“ zdôrazňuje manažérka centra.
V BMC vznikne jedna, tzv. veľká vedecká
rada, v ktorej bude mať paritné zastúpenie
každý ústav. Podľa S. Pastorekovej bude zložená zo špičkových odborníkov – aj z prostredia mimo BMC. V ústavoch ostanú interné vedecké rady, ktoré budú mať poradný hlas pri
určovaní vedeckých smerov v rámci každej
zložky.
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

Autonómia platí
Z návrhu organizačnej štruktúry, ktorá
vznikla po dohode zainteresovaných ústavov, vyplýva, že na čele bude riaditeľ BMC.
Riaditelia ústavov, ktoré s Centrom splývajú, budú ako vedúci základných organizačných zložiek vedeckými riaditeľmi. S. Pastoreková pripomína, že v memorande aj
v ďalších dokumentoch sa podarilo zakotviť autonómiu ústavov, ktorú niektoré vedecké rady označili za dôležitú podmienku súhlasu so spojením. Bude sa prejavovať
nielen v zachovaní názvov a znakov ústavov v označení organizačných zložiek, ale aj
v rozhodovaní o vedeckých a personálnych
otázkach.

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., je do
prvých riadnych volieb riaditeľa poverená
vedením Biomedicínskeho centra SAV.
udalosti
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V areáli SAV na bratislavskej Patrónke vznikli významné pracoviská pre viacero ústavov
Dve špičkové pracoviská otvorila Slovenská akadémia vied koncom roku vo svojom
areáli na bratislavskej Patrónke. Po zhruba
dvoch rokoch výstavby sa začali ešte pred decembrovým slávnostným otvorením sťahovať vedci do Pavilónu lekárskych vied, ktorý
je súčasťou Univerzitného vedeckého parku
pre biomedicínu. V posledných dňoch roka
ožíval aj len o niekoľko dní skôr otvorený Pavilón materiálových vied, ktorý zasa patrí
do Centra aplikovaného výskumu. Spoločné
majú nielen sídlo, termíny štartu a ukončenia výstavby, ale aj financovanie, na ktorom
sa v podstatnej miere podieľali eurofondy.
Hoci ich zameranie je na prvý pohľad úplne
iné, ráta sa s ich úzkou spoluprácou.

Čo je čo
Pavilón materiálových vied vznikol ako podstatná súčasť projektu Centrum aplikovaného
výskumu nových materiálov a transferu technológií. „V rámci neho založili všetci partneri projektu občianske združenie (bez právnej
subjektivity) pod názvom Centrum aplikovaného výskumu, ktoré má za úlohu zastrešovať
činnosť špecializovaných laboratórií, pôsobiacich v centre,“ hovorí doterajší hlavný koordinátor projektu Ing. Juraj Lapin, DrSc., člen
Predsedníctva SAV. Popri SAV ako hlavnom
žiadateľovi projektu boli partnermi ústavy
Akadémie (Elektrotechnický ústav, Fyzikálny
ústav, Ústav anorganickej chémie, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov),
ale tiež bratislavské vysoké školy – Slovenská
technická univerzita a Vysoká škola výtvarných umení. Z 24,9 milióna eur išlo do projektu z fondov EÚ v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj 21,2 milióna, zvyšok bol zo
štátneho rozpočtu.
Poslaním Centra aplikovaného výskumu
je excelentný bádateľský výskum, strategický výskum zameraný na kľúčové oblasti hospodárskeho a spoločenského rozvoja krajiny a výskum orientovaný na aplikácie. Práca
vedcov v centre sa zameria na ultraľahké konštrukčné (kovové) materiály, materiály pre vysoké teploty a extrémne podmienky (keramiky), kompozity, nanomateriály a materiály pre
elektrotechniku. V centre vzniklo päť špecializovaných laboratórií. „Ale nie všetky pracoviská či technológie sú priamo v novom Pavilóne
materiálových vied. Časť už bola v ústavoch
zakladateľov, niektoré – kde to bolo účelné –
sa z prostriedkov projektu dobudovali,“ pripomína J. Lapin. A pre názornosť vysvetľuje, že
centrum si treba predstaviť ako srdce, do ktorého vstupujú s niektorými svojimi aktivitami
ústavy, v istých prípadoch aj s časťou svojej in6 | 2015
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fraštruktúry. Ako príklad efektívneho prístupu
J. Lapin hovorí o „čistých priestoroch“ Elektrotechnického ústavu SAV. „Nemalo zmysel, aby
sme o dvesto metrov ďalej budovali čosi podobné v Pavilóne materiálových vied. Jednoducho budeme využívať to, čo už máme v tomto ústave,“ vysvetľuje.

Budova okolo mikroskopu
Na otázku, ktoré mimoriadne technológie
nový pavilón skrýva, bez váhania pripomína
tú, ktorá dala zabrať aj projektantom a stavbárom. „Je to elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením. Ide o veľmi citlivé zariadenie, ktorého montáž a prevádzka si vyžadujú
špeciálne podmienky. Budova sa teda projektovala tak, aby mal mikroskop na prevádzku ideálne podmienky. Potom sa riešilo všetko ostatné,“ hovorí J. Lapin. Rovnaké nároky
museli – podľa neho – ustáť aj stavbári. Špeciálne armovanie aj betón majú prístroj ochrániť pred elektromagnetickým rušením, izolácie zasa musia zabrániť tomu, aby naň vplývali
vibrácie z budovy.
Práve tento mikroskop – vhodný nielen
pre materiálový, ale aj pre biomedicínsky výskum – je jedným z príkladov, ako budú obe
nové centrá pracovať. Lebo pre pracovníkov
nového Biomedicínskeho centra (viac na inom
mieste Správ SAV), ktorí ho budú tiež využívať, bude v tomto pavilóne vyhradený nielen
čas pri mikroskope, ale aj priestor na vedeckú
prácu. A tak to bude aj v prípade iných ústavov či inštitúcií. V Pavilóne materiálových vied
budú okrem technológií aj pracoviská pre tímy
z ústavov, ktoré sú patrónmi piatich špecializo-

vaných laboratórií. Hoci vedci v nich pracujúci ostanú zamestnancami materského ústavu
SAV. „V rámci centra sa budú venovať výskumu a vývoju tak, ako sme sa zaviazali v projekte – teda minimálne päť rokov. Každé zo
špecializovaných laboratórií má ústav, ktorý
by sme mohli nazvať jeho garantom. Ten určil jeho smerovanie, on uvoľňuje pracovníkov
a on sa aj finančne podieľa na jeho prevádzke,“ vysvetľuje J. Lapin fungovanie Centra
aplikovaného výskumu.
Svoje sídlo v Pavilóne materiálových vied
má Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
(doteraz bol na druhom konci Bratislavy)
a Kancelária pre transfer technológií.

Cieľom sú aplikácie
„Kancelária pre transfer technológií má tu prirodzené miesto aj preto, že centrum kladie
mimoriadny dôraz na ťah na aplikovaný výskum,“ pripomína J. Lapin. „Výstupom majú
byť výsledky, ktoré dokážu osloviť podnikateľskú sféru. To neznamená, že sa nevenujeme základnému výskumu. Bez toho je aplikovaný nemožný. Ale všetko smerujeme k tomu,
aby našimi výstupmi boli aplikácie,“ dodáva.
A vysvetľuje, že jeho päť laboratórií má presne
vytypované, čo bude ich výstupom, ktorý by
mohli ponúknuť hospodárskej sfére. Už počas
projektu si vybrali perspektívny smer, v ktorom sú po tejto stránke silní, majú už čiastkové výsledky a potrebujú ich dotiahnuť do fázy
zaujímavej pre prax. „S ohľadom na prax sa
konštruovali aj poradné orgány centra. Okrem
vedeckej rady vzniká pri ňom aj priemyselná
rada, v ktorej sú zástupcovia priemyselných

je biomedicínsky výskum, označil za kľúčové pracovisko i zverinec pre konvenčný chov
aj pre geneticky modifikované zvieratá a špeciálny chov pre imunodeficientné zvieratá.
„V budove je viacero spoločných technologických uzlov, zameraných na genomickú, proteomickú, cytometrickú analýzu a biozobrazovacie metódy. Dôležitou časťou je výskumná
klinická časť, spĺňajúca všetky podmienky na
biomedicínsky výskum podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti – so
zameraním na kardiometabolické ochorenia
a neurovedy. V neposlednom rade je to rádioizotopové pracovisko,“ hovorí R. Imrich.

Domov pre ústavy

Slávnostné otvorenie centra aplikovaného výskumu. Zľava generálny riaditeľ Sekcie
vysokých škôl, vedy a výskumu ministerstva školstva prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., predseda
SAV profesor RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a hlavný koordinátor projektu Ing. Juraj Lapin, DrSc.

podnikov,“ pripomína J. Lapin. A dodáva, že
ich hlavnou úlohou je tlmočiť, čo od centra,
ktoré vzniklo s podporou štátu, očakáva hospodárska sféra.
V organizačnej schéme Centra aplikovaného výskumu je najvyšším orgánom jeho správna rada. Tvoria ju štatutári organizácií, ktoré
centrum vytvorili. Teda predseda SAV, dvaja rektori a riaditelia zainteresovaných ústavov. Správna rada robí zásadné rozhodnutia,
výkonné riadenie bude na riaditeľovi centra.
V čase uzávierky tohto čísla Správ SAV bolo už
po hlasovaní Správnej rady Centra aplikovaného výskumu, ktorá schválila za riaditeľa J.
Lapina. Stane sa ním, ak rozhodnutie potvrdí
predseda správnej rady a predseda SAV prof.
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

boratórnych a kancelárskych priestorov, ktoré
poskytnú dobré pracovné podmienky pre vyše
500 pracovníkov. BioMedPark sa bude orientovať na spoločensky najzávažnejšie ochorenia v štyroch hlavných smeroch: vo výskume
rakoviny, kardiovaskulárnych a neurologických ochorení, endokrinologických a metabolických porúch a tiež infekčných a imunologických chorôb.
„Prioritou bola, prirodzene, stavba a zariadenie, prípadná výmena technológií bola
limitovaná tým, čo sa vmestilo do rozpočtu,“ hovorí R. Imrich o pavilóne, ožívajúcom
v posledných decembrových dňoch už sťahovaním. Okrem laboratórií, ktoré si vyžadu-

Pavilón sa stal novým sídlom viacerých ústavov s biomedicínskym zameraním. Na bratislavskej Patrónke tak našli svoje miesto Ústav
experimentálnej endokrinológie SAV, Ústav
experimentálnej onkológie SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, čiastočne
aj Ústav normálnej a patologickej fyziológie
SAV, ďalej Molekulárno-medicínske centrum
a Ústav pre výskum srdca SAV. Posledné dva
sa sťahujú do priestorov, hoci neboli partnermi
projektu, na druhej strane sú takí partneri z radov ústavov, ktorí sa do Pavilónu nepresunú,
ako Virologický ústav SAV a Ústav merania
SAV. Svoje priestory v ňom má Univerzita Komenského (jej lekárska i farmaceutická fakulta je prirodzeným partnerom takto nasmerovaného výskumu).
V súvislosti s projektom Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v Bratislave
vzniklo aj združenie projektových partnerov,
ktoré by malo koordinovať jeho prevádzku
a využitie, čo prispeje k udržateľnosti projektu po jeho skončení (teda po decembri 2015).
Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Súčasti Centra aplikovaného výskumu
Spojivko: výskum závažných chorôb
Len o tri dni neskôr – uprostred decembra –
otvorili po 27-mesačnej výstavbe v areáli SAV
na bratislavskej Patrónke aj druhé špičkové
pracovisko. Pavilón lekárskych vied, ktorý je
súčasťou projektu Univerzitný vedecký park pre
biomedicínu (BioMedPark). Aj v tomto prípade
bola v projekte žiadateľom Slovenská akadémia vied spolu s partnermi – viacerými ústavmi SAV, ale tiež bratislavskou Univerzitou Komenského a Ekonomickou univerzitou. Stál
39,5 milióna eur, z toho vyše 33,6 milióna sa
čerpalo z eurofondov, z prostriedkov Operačného programu Výskum a vývoj a viac ako 5,9
milióna zo štátneho rozpočtu. Pavilón musel
byť podľa projektu postavený tiež do konca
roka 2015.
MUDr. Richard Imrich, DrSc., z Ústavu
experimentálnej endokrinológie SAV, ktorý
otvorenie pavilónu moderoval, upozornil, že
BioMedPark vzišiel z potreby skoncentrovať
výskumné kapacity z troch bratislavských lokalít. Zdôraznil, že Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu je najväčšie výskumné pracovisko svojho druhu na Slovensku. K dispozícii má viac ako 18-tisíc štvorcových metrov la-

Laboratórium keramických materiálov sa zameriava na výskum a vývoj technológií
na prípravu a charakterizovanie vlastností keramických prototypových komponentov,
ako sú guľôčky a valčeky ložísk, keramických pancierov, rezných doštičiek a keramických bioimplantátov. Garantom je Ústav anorganickej chémie SAV.
Laboratórium materiálov pre elektrotechniku je zamerané na moderné elektronické
súčiastky, prípravu tenkovrstvových heteroštruktúr pre tranzistory na báze polovodiča GaN (gáliumnitrid), prípravu tenkovrstvových štruktúr pre detektory na báze polovodiča GaAs (gáliumarzenid) a na vlastnosti supravodičov v silných magnetických poliach. Garantom je Elektrotechnický ústav SAV.
Laboratórium kovových materiálov sa zaoberá výskumom a vývojom technológií
presného odlievania pre vysokoteplotné zliatiny, práškovou metalurgiou na prípravu
kompozitov, prípravou a charakterizovaním vlastností prototypov z titánových zliatin,
vysokoteplotných zliatin, intermetalických zliatin a hliníkových zliatin. Garantom je
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV.
Laboratórium využitia nanomateriálov sa zameriava na výskum a charakterizovanie
nanočastíc pre aplikácie v senzoroch a fotovoltaických systémoch, prípravu polymérnych kompozitov s dobre distribuovanými nanočasticami a charakterizovanie vlastností nanomateriálov. Garantom je Fyzikálny ústav SAV a Ústav polymérov SAV.
Laboratórium štruktúrnych analýz materiálov sa orientuje na sprevádzkovanie nového analytického zariadenia – transmisného elektrónového mikroskopu s atomárnym
rozlíšením, vývojom postupov na pozorovanie a analýzu rôznych materiálov a mikroštruktúrnu analýzu materiálov. Garantom je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
a Fyzikálny ústav SAV.
Súčasťou Centra je aj Kancelária pre transfer technológií, ktorá sa zaoberá posudzovaním vynálezov a technológií z pohľadu ich možného patentovania a licencovania,
ako aj marketingom organizácií SAV.
téma
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Nové impulzy
pre vedecké mestečko

>

Aká budúcnosť čaká bratislavský areál Slovenskej akadémie vied?
Má skvelú polohu, dostatočnú rozlohu
a mohol by byť pýchou pre vedecké inštitúcie na Slovensku. Pravda, keby sa rozvíjal a optimálne plnil svoj účel. Na oboje má
potenciál, ale jeho napĺňanie vyvoláva otázniky. Možno práve pre jeho skvelú polohu,
ktorá láka developerov a rôzne záujmové
skupiny. Aj preto sa opakovane objavuje
na stole otázka: Aká budúcnosť čaká areál
Slovenskej akadémie vied v Bratislave?

Zakliata záhrada
Nedávna výstava prác desiatich študentov
Fakulty architektúry Slovenskej technickej
univerzity, zameraná najmä na perspektívy
urbanistického a architektonického rozvoja areálu SAV, rozvírila nanovo diskusiu
o jeho súčasnom „prežívaní“. Jej ambíciou
bolo okrem iného pripomenúť vedeckej komunite SAV aj verejnosti, ako ambiciózne
a na akej vysokej odbornej úrovni sa o areáli SAV uvažovalo pri jeho plánovaní. Aj aké
hodnoty sa z tých pôvodných úvah podarilo udržať do súčasnosti a najmä ako možno na týchto hodnotách budovať kultivované prostredie pre zázemie a rozvoj vedy na
Slovensku.
„Z môjho pohľadu architekta je areál akoby zakliatou záhradou. V stave stagnácie, resp. dožívania niektorých objektov. Pribúdajú síce aj nové, no ide skôr
o účelové, pragmatické budovy. Niektoré
sa časom postupne obnovujú, vo väčšine
prípadov však dochádza k modernizácii pôvodných budov len triviálnym spôsobom,“
nešetrí kritikou prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, vedúca Oddelenia architektúry v Ústave stavebníctva a architektúry SAV. Samozrejme, pripúšťa aj výnimky.
„Mohli by sme upozorniť na Chemický
ústav SAV, ktorý je asi vôbec najlepším
architektonickým dielom v areáli. Solídne
bol zmodernizovaný aj náš ústav. Opačným
príkladom môže byť jedáleň, kde síce bola
vypísaná architektonická súťaž, no napokon sa realizoval návrh autora, ktorý bol
v súťaži označený ako nekvalitný. To sú situácie, aké sa Akadémii pri jej kredite nemôžu stávať.“

Vyhodnotenie potenciálu
Areál SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave
sa začal budovať už koncom päťdesiatych
rokov 20. storočia. „Od začiatku vznikal
plánovite, podľa premyslenej koncepcie, čo
všetko v ňom má byť aj z hľadiska urbaniz6 | 2015
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mu a architektúry. Vzhľadom a rozmiestnením jednotlivých budov sa zaoberali najlepší architekti tej doby. To pokračovalo
v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch.
Stále bol v areáli priestor na jeho rozvíjanie
a dotváranie,“ pripomína H. Moravčíková.
Postupne sa však ambície vytvoriť kompaktný architektonicky atraktívny vedecký park
skresávali a po roku 1989 začala absentovať
kritická reflexia, aký areál SAV reálne potrebuje a ako si ho má chrániť a rozvíjať. Pred
niekoľkými rokmi sa uvažovalo o spracovaní urbanistického generelu aj o vyhodnotení potenciálu, ktoré budovy za niečo stoja, ktoré treba obnoviť a ktoré už doslúžili
a bolo by ich treba po zlikvidovaní nahradiť
novými.
„Pokiaľ viem, k realizácii generelu nedošlo. Viac priestoru dostala iniciatíva jednotlivých ústavov. Kto získal prostriedky, našiel
si v areáli miesto, postavil si nový objekt alebo investoval do vlastnej budovy. Bolo to živelné a čo je horšie, nedošlo k zveľaďovaniu
verejného priestoru, na čom je kampus založený,“ hovorí. Po prvý raz sa anglický termín kampus použil na pomenovanie areálu vysokej školy v New Jersey v 18. storočí.
Aj areál SAV by mal mať ambíciu celistvého kampusu – vedeckého mestečka so zeleňou, verejnými priestormi, komunikáciami,
spoločnými zariadeniami, zhromažďovacími priestormi... Tie sa desiatky rokov využívajú, no neinvestuje sa do nich. Jednotlivé
ústavy si riešia vlastné objekty. Aj tie, ktoré už dávno vznikli len ako provizórne. „Je
to pochopiteľné. Pokiaľ niečo máte k dispozícii, tak to užívate. Chápem záujmy ústa-

vov a v prípade prenajímania ich priestorov
aj ich snahu o ekonomické zabezpečenie.
Možno by sme však mali byť viacej hrdí na
svoj areál, ktorý máme k dispozícii, a viacej ho zveľaďovať,“ komentuje súčasný stav
H. Moravčíková. „Každý ústav je citlivý, že
práve jemu niečo zoberú. Celostnejšie uvažovanie o spoločnom priestore je ťažšie.“
Prvým krokom k oživeniu ambícií dotvoriť
areál SAV na vedecké mestečko bola jeho
celková pasportizácia. Ďalším impulzom
môžu byť už spomínané diplomové práce
študentov a dnešných absolventov Fakulty
architektúry STU.

Séria možností
Otázne je, či sa v návrhoch mladých ľudí
objavili zmysluplné a súčasne reálne riešenia ďalšieho rozvoja areálu SAV. „Študenti
neboli ponechaní sami na seba, mali vedúcich prác. Pracovali pod vedením renomovaných slovenských architektov Martina
Kusého, Petra Moravčíka a Pavla Paňáka.
Navyše mali neobvykle podrobne spracované zadanie aj s prehľadom, čo sa historicky
v areáli dialo,“ pripomína H. Moravčíková.
Študenti analyzovali územie aj jednotlivé
budovy a pripravili sériu možností vývoja
areálu. Od uzavretých po celkom otvorené.
Zjavnou výhodou ponúkaných štúdií je rôznorodosť alternatív – od konzervatívnych
až po dynamické, pričom v princípoch akceptujú pôvodnú architektúru minulých rokov. „V minulosti sme síce registrovali pokusy o urbanistické štúdie rozvoja areálu, no

viaceré ustrnuli. Tentoraz prichádzajú nové
impulzy od mladých tvorivých a nezaťažených architektov,“ teší sa RNDr. Pavol Siman, PhD., zástupca podpredsedu SAV pre
1. oddelenie vied.
„Nečakali sme také široké spektrum impulzov, ako rozvíjať tento jedinečný areál
v jedinečnom prostredí,“ potvrdzuje šírku vízií Ing. arch. Pavol Paňák. Niektoré otvárajú
areál až do tej miery, že vnímajú Dúbravskú
cestu ako budúci mestský bulvár s novými
budovami SAV, v ktorých by boli kongresové
centrá, ale aj reštaurácie a komerčné zóny.
Ďalšie, naopak, navrhujú vytvoriť uzavreté
ucelené vedecké supermestečko so špeciálnymi vstupmi. No objavili sa aj návrhy prevzdušniť areál, zlikvidovať dožívajúce budovy a rozšíriť krajinotvorné prvky, napríklad
aj koridory pre zver. Napokon srnky tam najmä vo večerných hodinách nie sú nijakou
výnimočnosťou. „Nepredstavujeme si, že sa
niektorý z predložených návrhov absolventov Fakulty architektúry STU začne už zajtra realizovať. Chceli sme len ukázať, že keď
sa rozmýšľa komplexne, celostne, výsledok
môže byť dobrý aj za menej peňazí a prospešný pre všetkých,“ tvrdí H. Moravčíková. „Treba si vybrať optimálnu cestu z hľadiska potrieb SAV ako celku. Ak sa jeden ústav
rozvíja dynamicky, možno si polepší na úkor
slabšieho, no celok ostáva nepovšimnutý.
Nemali by sme dopustiť, aby sa téma ďalšieho rozvoja areálu spolitizovala. Samozrejme,
každý rozvoj si vyžaduje financie...“

Priveľká porcia?
Možno aj tie brzdia smelé vízie. Na jednej
strane je čitateľný záujem developerských
skupín o preniknutie do jedinečného prostredia, na druhej absencia veľkých investičných prostriedkov zo strany SAV. Zmodernizovanie areálu je momentálne pre SAV
veľkým kúskom na strávenie.
„Ja si nemyslím, že by do toho nemohla
ísť naša Akadémia aj sama. Musí zvážiť, či si
chce držať všetky nehnuteľnosti mimo tohto

areálu. Našimi štúdiami a impulzmi chceme
podporiť Akadémiu, presnejšie jej reprezentantov, v uvažovaní o svojich nehnuteľnostiach. Súčasný stav, keď vlastníme alebo
spravujeme toľko objektov po celej krajine,
je neudržateľný. Možno je účelnejšie koncentrovať sily do jedného kampusu a hoci aj
z predaja iných budov získavať prostriedky
na jeho reprezentatívne dotváranie,“ vraví
H. Moravčíková. Jedným dychom dodáva,
že areál je pre vedecké zázemie na Slovensku príliš vzácny na to, aby sa z neho ukrajovalo pod tlakom finančných skupín.
„Areál je naozaj výnimočný,“ súhlasí predseda SAV profesor RNDr. Pavol
Šajgalík, DrSc. „Vnímame ho ako srdce
SAV, kde chceme aj v budúcnosti koncentrovať naše vedecké inštitúcie. Žiaľ, v súčasnosti sú pre nás jediné dostupné financie na investičnú výstavbu v štrukturálnych
fondoch, a tie neposkytujú priestor na komplexné riešenie celého areálu.“ To však neznamená, že by vedenie SAV rezignovalo na
ambicióznejšie vízie. „Uvedomujeme si závažnosť argumentov a chceme nájsť v roz-

Ing. arch. Pavel Paňák a prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková.

počte v SAV prostriedky, ktoré by umožnili
skultivovanie a ďalší rozvoj areálu vrátane
architektonického riešenia nových stavieb,“
dodáva P. Šajgalík.
O to viac, že mnohé vedné odbory sa vyvinuli, preprofilovali, výskum vyzerá inak
než v časoch budovania areálu. Niektoré
priestory aj laboratóriá sa prenajímajú, záujmy a potreby spoločnosti sa rokmi presunuli do nových oblastí výskumu. Aj to potrebujú niektoré ústavy SAV zohľadniť.
Čo by teda areálu SAV v Bratislave
prospelo a pomohlo do budúcnosti? „V prvom rade zadefinovanie našej predstavy, čo všetko v ňom má byť a v akom časovom horizonte to dokážeme zrealizovať.
Aké sú naše ekonomické možnosti. Čo musíme obetovať, aby sme si to mohli dovoliť.
Sú však kroky, ktoré môžeme robiť hneď.
Napríklad môžeme začať od kultivácie dopravného systému. Nie je možné, aby sme
mali v areáli krížom krážom živelne „nahádzané“ autá, cestičky, parkoviská, chodcov.
Rovnako si zaslúži pozornosť ústredná budova, ktorá by sa mala tváriť ako reprezentatívna, dôležitá súčasť areálu,“ pripomína H. Moravčíková. Porovnanie areálu SAV
s podobnými kampusmi vo Viedni, Prahe či
Budapešti nevyznieva pre Bratislavu v súčasnom stave priaznivo. Nedávno otvorený Pavilón lekárskych vied alebo nové Centrum aplikovaného výskumu sú aj vďaka
eurofondom obrovským prínosom a zvyšujú kredit vedy na Slovensku. Ale architektonicky areál nezhodnocujú.
O to viac, že legislatíva umožňuje aj koncepčné urbanistické práce pri nových objektoch financovaných s podporou „európskych peňazí“. Architekti nie náhodou
zdôrazňujú, že postavené budovy tu nechávame pre ďalšie generácie. To isté platí aj
o verejnom sektore, o verejných priestranstvách aj o celom areáli SAV. Má totiž skvelú polohu, dostatočnú rozlohu a mohol by
byť pýchou pre vedecké inštitúcie na Slovensku. Pravda, keby sa rozvíjal, optimálne
plnil svoj účel a aj architektonicky reprezentoval našu vyspelosť.
Stano Ščepán | Foto: Vladimír Šimíček
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Prvé zadanie: konsolidácia

>

Hovoríme s riaditeľkou Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Ing. Zdenou Sulovou, DrSc.

Začiatok roka a jar uplynulého roku boli v Slovenskej akadémii vied rušnejšie ako zvyčajne. O Ústave
molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV to platí
dvojnásobne. Hoci odchod
časti vedcov z ústavov už
Akadémia – najmä začiatkom deväťdesiatych rokov
– neraz zažila, málokedy
sa to zaobíde bez rozruchu
a naštrbených vzťahov.
Viac o tom, ale aj o budúcnosti tohto ústavu hovorí pre Správy SAV jeho riaditeľka Ing. Zdena Sulová,
DrSc.

vytvoril tento ústav. Bol to kolektív mladých Ako sa rozhodovalo?
ľudí, zväčša medzi tridsiatkou a štyridsiatkou. Začínal bez jediného doktora vied. Keď Väčšina akademickej obce ústavu sa priklonila k tomu prvému riešeniu. Nemá zmysel
sme sa teraz delili, bolo ich tu sedem.
zachádzať do ďalších podrobností. PodstatTakže hlavným bodom pre vás je teraz né je, že dve oddelenia – väčšina – sa rozkonsolidácia?
hodli zachovať ústav. Konsolidovať ho a až
potom uvažovať o možných budúcich perÁno. Dôležité je obnoviť ducha spolupatrič- spektívnych partneroch. Ostatní sa rozhodnosti, pocit, ktorý sa oslabil – že sme ústav. li odísť.
Delenie bolo aj finančnou ranou. S ľuďmi,
ktorí odišli, sa prevádzali na iné pracovisko Hovoríte o väčšine. Akej?
aj projekty a súčasne skončili tri APVV projekty zamestnancom, ktorí v ústave zostali. Ďal- Pred delimitáciou mal náš ústav päťdesiat
šou starosťou teda bolo, aby sa ústav pozvie- zamestnancov, po nej tridsaťdeväť. O jeho
chal aj po tejto stránke. Veľký kus roboty pri životaschopnosti svedčí napríklad aj to, že
jeho konsolidácii odviedla v prechodnom ob- stále dokážeme udržať tri odbory doktodobí docentka Lacinová [doc. RNDr. Ľubica randského štúdia.
Lacinová, DrSc., súčasná zástupkyňa riaditeľky, pozn. aut.], ktorá bola poverená vedením. Aké?

Prvý júlový deň ste sa stali riaditeľkou tohto
ústavu. Prečo ste kandidovali?

Nemáme problém s doktorandmi. V mnohých ohľadoch je tento ústav unikátny, môžeme spomenúť hoci biofyziku, ktorú na
SAV zabezpečujeme ako jediné pracovisko.

Je známe, že časť vedcov – vrátane bývalej
riaditeľky – sa rozhodla odísť z ústavu na
iné pracovisko Akadémie. Bola tu rušná, napätá atmosféra a asi som bola tým, na kom
sa vedela väčšina kolegov zhodnúť. Hlavným motívom pre mňa bolo, že mi ľudia veria. Dúfala som, že pre tých, ktorí sa rozhodli ostať, budem jednotiacim prvkom. Zdalo
sa mi to dôležité, lebo podľa mňa bol ústav
rozpadnutý „na prvočinitele“.
Pre odchod časti kolegov?
Áno, aj. Podľa mňa sa to ťahalo dlhší čas.
Vzťahy neboli dobré. Ľudia sa začali uzatvárať do svojich ulít. Nikto s nikým veľmi nekomunikoval, strácala sa spolupráca. Bolo
to, ako keby jedno oddelenie smerovalo
inam ako zvyšok ústavu.
Bolo viac kandidátov na post riaditeľa?
Nie.
S čím ste predstúpili pred vedeckú radu?
V prvom rade s tým, že sa pokúsim dať ústav
zasa dohromady. Ide o mladú inštitúciu. Na
jar mala dvadsaťpäť rokov. Vznikala z Centra
fyziologických vied, z ktorého sa odštiepilo
viacero ústavov – Ústav pre výskum srdca,
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Ústav experimentálnej endokrinológie..., a z priamo riadených pracovísk sa
6 | 2015
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ľudia

Mali sme biochémiu, biofyziku a fyziológiu
živočíchov. A hoci dvaja hlavní garanti boli
Áno. To bolo 15. apríla a docentka Lacino- medzi kolegami, ktorí odišli, hneď sme za
vá viedla zdarne ústav do môjho nástupu, nich vedeli postaviť ďalších doktorov vied.
hoci na prevzatie funkcie mala vlastne len
Je o tie odbory dostatočný záujem?
dva týždne.
Po abdikácii vašej predchodkyne?

Dôležité bolo obnoviť ducha
spolupatričnosti, pocit, ktorý sa
oslabil – že sme ústav.

Máte za sebou rušnú jar...
...aj leto, lebo sme – s Ústavom pre výskum
srdca SAV a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU – pracovali na žiadosti o projekt štrukturálnych fondov, čo je
vždy dosť roboty. Ale malo to význam. Jednak sme uspeli a navyše sa ukázalo, že ľudia sú ochotní spolupracovať, keď majú na
čom. Dala som si veľmi záležať na tom, aby
Áno.
na ňom bol zainteresovaný celý ústav, všetky tri oddelenia. A všetky sa aj podieľali na
Ako vnímate dôvody odchodu časti pracov- jeho príprave.
níkov?
Ostane zameranie ústavu po odchode časti
Boli v tom odlišné názory na smerovanie kolegov rovnaké, ako bolo?
ústavu v súvislosti s transformáciou a možným spájaním ústavov, ale aj rozdielne ná- V podstate áno. Jediné, čo sa stráca, je výzory na spôsob organizácie života v ústave. skum monogénnych ochorení. Ten repreTento ústav sa vždy etabloval ako fyziologic- zentoval profesor Kádaši [prof. RNDr. Ľuké pracovisko. Jedným z jeho prirodzených devít Kádaši, DrSc., v čase uzávierky tohto
partnerov je Ústav pre výskum srdca, s kto- čísla Správ SAV ešte v Molekulárno-medirým sme mali dlhé roky aj zmluvu o spoloč- cínskom centre SAV, neskôr v Biomedicínnom pracovisku. Ďalším je Ústav experimen- skom centre SAV] so svojou skupinou.
tálnej farmakológie a toxikológie. Väčšia časť
pracovníkov ústavu sa pri transformácii pri- Môžeme si smerovanie ústavu priblížiť –
kláňala skôr k spájaniu po osi lekárskej fyzio- hoci po oddeleniach?
lógie. Kým kolegovia, ktorí napokon odišli,
dávali prednosť orientácii na biomedicínsky Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky –
a translačný medicínsky výskum, ktorý sa tím docentky Lacinovej – sa teraz dosť jasbude robiť v novovznikajúcom Biomedicín- ne zameriava na fyziológiu a biofyziku nervového tkaniva. Tematika je sústredená na
skom centre. To bol vážny rozpor.
Predchádzajúca riaditeľka [prof. Ing. Oľga
Križanová, DrSc.] bola medzi tými kolegami,
ktorí prechádzali do Molekulárno-medicínskeho centra SAV a spolu s ním smerovali do
Biomedicínskeho centra SAV (Správy SAV
2/2015, Ako sa rodili pilotné projekty)?

molekulárne princípy dejov, ktoré prebiehajú pri diferenciácii nervových tkanív. Oddelenie pre výskum svalových buniek – tím
doktora Zahradníka [RNDr. Ivan Zahradník, CSc.] – sa sústreďuje na molekulárne
mechanizmy funkcií srdcových buniek. Obe
tieto oddelenia majú aj spoločnú tému, ryanodínový receptor, ktorou je tento ústav
známy. Oddelenie transportných proteínov
som doteraz viedla ja, teraz ho prevzal docent Breier [doc. Ing. Albert Breier, DrSc.].
To sa orientuje na problém rozvoja liekovej
rezistencie onkologických tkanív. Sústreďuje sa najmä na funkciu transportérov, ktoré
detoxifikujú bunku.
Je to tak, že plocha na výskum je obrovská
a hlavné smery vybrali silné osobnosti?
Tento ústav vznikol z rôzne zameraných laboratórií priamo riadených pracovísk Centra fyziologických vied a nesie ich stopy. Ale
keby som mala dať jednotiaci motív ústavu, potom sú to systémy membránového
transportu.
Ako teraz pozeráte na transformáciu?

Ing. Zdena Sulová, DrSc., ukončila v roku 1981 štúdium v odbore kvasná chémia
a biotechnológia na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT (dnes Slovenská technická univerzita) v Bratislave. V roku 1989 získala v Chemickom ústave SAV vedeckú hodnosť CSc. v odbore biochémia. V tomto ústave pracovala do konca roku 2002 ako vedecká pracovníčka, potom nastúpila do Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.
Vedeckú hodnosť DrSc. získala v roku 2012 v odbore molekulárna biológia. Viedla laboratóriá biochémie a cytochémie, neskôr bola vedúcou oddelenia transportných proteínov. Od prvého júla je riaditeľkou ústavu.

Máme istý čas na to, aby sme sa rozhodli,
kto by mohol byť naším prípadným partnerom na vytvorenie budúcej verejnej výskumnej inštitúcie. Lebo, hoci máme dosť
pracovníkov na to, aby sme na ňu prešli aj Zastavme sa pri spolupráci ústavov. Je
sami, perspektívne by som uprednostnila častejšia tá, ktorú dohodne ich vedenie,
alebo taká, kde sa stretnú dvaja vedci
spojenie do väčšieho celku.
rôznych ústavov a zistia, že ich výskum ide
Stále myslíte na partnerov, ktorých ste rovnakým smerom?
spomínali?
To druhé je častejšie. Taká spolupráca nie
Myslím, že by prospelo spojiť sa s tými, je formálna, ľudia sú jasne dohodnutí, čo
o ktorých sme uvažovali. Vznikol by stredne chcú urobiť. Dohoda šéfov ústavov je výveľký ústav s fyziologickou problematikou. borná napríklad pri využívaní techniky. Aby
Sme otvorení aj pre ďalšie ústavy, s ktorými drahé prístroje zo štrukturálnych fondov
nemáme úplne kompatibilnú problematiku, nestáli preto, že jeden ústav ich nedokáže
ale majú veľmi podobnú metodológiu. Pod- využiť alebo zaplatiť ich prevádzku. Pri rieľa mňa ústav, ktorý má medzi stopäťdesiati- šení konkrétnych problémov fungujú lepšie
mi a dvesto zamestnancami, sa dá efektívne osobné kontakty. Môžem to doložiť svojou
manažovať. Ľudia v ňom sa poznajú a vedia výbornou spoluprácou s kolegami z Chespolu kooperovať. Navyše je väčšie praco- mického ústavu.
visko ekonomicky stabilnejšie.
Roky ste tam pracovali, ako došlo k vášmu
prestupu?
Ako konkrétne?
Nie každému tímu sa darí stále rovnako.
Ak v malom ústave traja podávajú projekty a dvaja ich nedostanú, už to cítiť v rozpočte. Ak je ústav väčší, zväčšujú sa jeho
šance získať projekt a tiež sa tam lepšie odpružia tie výkyvy medzi rôznymi časťami
pracoviska.
Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť,
ktorá sa týka ryanodínového receptora
[viac na inom mieste Správ SAV], dostal
tím kombinovaný z vašich kolegov a vedcov
Ústavu molekulárnej biológie SAV. To nie je
váš prirodzený partner?
Je. To však nezávisí len od nás. Pre malé
ústavy je spájanie trochu aj pudom sebazáchovy. Molekulárna biológia je väčší ústav,
ktorý – rovnako ako viacero ďalších podobných – nebude cítiť taký tlak na spájanie.

Urobila som tam aj CSc. Som chemická inžinierka, ale vždy som sa viac špecializovala na biochémiu. Venovala som sa vláknitým
hubám, bunkovým stenám rastlín, ale vždy
ma priťahoval zdravotnícky výskum. Spolupracovala som s mojím súčasným ústavom –
a zlákalo ma to. Po čase som sa tu stala šéfkou laboratória biochémie a cytochémie,
neskôr vedúcou oddelenia. Prestupovala
som až po štyridsiatke, musela som sa naučiť veľa nových vecí. Ale na druhej strane veľmi sa mi zišlo to, čo som sa naučila v Chemickom ústave. Veľa z toho čerpám napríklad pri
výskume glykómu na povrchu buniek.

lógmi nie je ľahká. Prechod sem znamenal
pre mňa teda napríklad aj zmenu jazyka.
Chemici sú exaktnejší. Ale vďaka tomu,
že som spoznala oba ústavy, sa viem nielen dohodnúť s jednými i druhými, ale aj
pochopiť, že na ten istý problém pozerajú inak.
Aj Chemický ústav má silný ťah na výskum
súvisiaci so zdravotníctvom...
... ale to len v posledných rokoch. Keď som
odtiaľ odchádzala, ešte to nebolo také výrazné, ten smer vtedy len začali rozvíjať.
Kým v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky to bolo jasné.
Súhlasíte s názorom, že vedcovi neprospieva, keď pôsobí dlho v tom istom prostredí?
Zmena rozhodne znamená rozšírenie obzorov. Navyše podobný presun, ako bol
ten môj, teda do nového vedného odboru,
umožňuje interdisciplinárny pohľad. Napríklad naša spolupráca s Chemickým ústavom
priniesla niektoré veľmi zaujímavé výsledky. A je založená práve na tom, že sa tam
spojil rozdielny pohľad na problém.
Zmenili sa vedy a vyžadujú viac interdisciplinárnej spolupráce?

Najmä predchádzajúce obdobie bolo charakteristické tým, že sa vyvíjali neuveriteľné prístroje. Úžasné metodiky. Bolo to obUľahčuje vám pôsobenie na dvoch ústavoch dobie, ktoré by som nazvala hromadením
prácu aj inak?
poznatkov. Ale tie sa musia aj syntetizovať.
Prichádza na rad interdisciplinárny pohľad,
Komunikácia medzi ľuďmi, ktorí skúmajú na ktorý sa rozhodne bude klásť čoraz väčcukry a majú chemické vzdelanie, a bio- ší dôraz.

ľudia
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Bude to chcieť vedcov novej generácie?
Takí ľudia sú zriedkaví. Tých, ktorí dokázali originálnym spôsobom poznatky syntetizovať a doviesť po ucelený objav, nájdeme
zväčša na zozname nositeľov Nobelových
cien. Bežný vedec bude vždy zorientovaný najmä v tej svojej hlavnej problematike. Nových poznatkov je totiž toľko, že už
len sledovať ich je veľmi náročné. Ja to teraz cítim, lebo ma zaťažujú administratívne povinnosti súvisiace s funkciou. Nestíham čítať.

mi veľa biochémie. Tú musia doháňať aj
tí, ktorí sa špecializujú na molekulárnu
biológiu. Absolventom biochémie zasa
nestačia základy biológie, ktoré dostanú
v škole. Zrejme ani nejestvuje špecializácia, ktorá by komplexne pripravila človeka pre tento ústav. Ale tí, čo tu robili bakalárku, diplomovku, a potom prišli na
doktorandúru, sú už slušne vybavení na
prácu u nás.

Naším „odberateľom“ by malo byť zdravotníctvo, prípadne farmaceutická firma. Ako
je na tom finančne zdravotníctvo, vie každý – slabinou Slovenska je nedostatočná
spolupráca medzi pracoviskami medicínskeho výskumu a klinickými pracoviskami. Keď sme aj spolupracovali so zdravotníckymi zariadeniami, vždy to záviselo od
osobných vzťahov. Ak odíde človek, odíde
aj spolupráca. Slovenské farmaceutické firmy sa orientujú na výrobu generík.
Mohli by ste spomenúť témy, pri ktorých
môžete medicíne pomôcť s odpoveďami...

Šéfujete ústavu od leta. Dozvedeli ste sa
o ňom niečo, o čom ste predtým nevedeli?

Ja vidím priestor na takúto pomoc najmä pri hľadaní spôsobov, ako potlačiť rezistenciu na cytostatiká. Ako nastaviť vhodne
ich kombináciu. Ako nasmerovať liečbu na
konkrétnu bunku.

Môj manžel bol jedenásť rokov riaditeľom nášho ústavu, takže to pre mňa nebolo úplne nové. Nové je, že teraz to skúšam
na vlastnej koži. Napríklad, čo to znamená
komunikovať s ľuďmi ako riaditeľ ústavu.
Učím sa rozumieť ekonomike ústavu, lebo
riaditeľ to zvládnuť musí. Možno som nedocenila, aké množstvo administratívnej práce k tomu patrí. No a čakali ma aj konfliktné
situácie vyplývajúce z tej delimitácie. Ale už
– myslím – ustupujú.

Cítite tú orientáciu na zdravotníctvo aj ako
spoločenskú zodpovednosť ústavu?
Ja osobne dosť silno. Kedysi sme rezistenciu na cytostatiká riešili ako teoretický
problém zameraný na jeden proteín. Robilo sa to na myších leukemických bunkách, teraz už na ľudských. Testovali sme
pre Celgene Corporation niektoré vlastnosti nového liečiva, ktoré sa už v klinických skúškach podáva pacientom. Radi by
sme na takýchto štúdiách spolupracovali,
ale takýto drahý výskum musí mať niekoho, kto to zaplatí.

Dozvedeli ste sa niečo nové aj o sebe?
Že som trpezlivejšia, ako som si myslela. To
je pozitívne zistenie. A negatívne? Začínam
viac rozprávať.
Akí k vám prichádzajú študenti – budúci
kolegovia?
Napríklad v našom oddelení sú absolventi biochémie a biologických smerov Prírodovedeckej fakulty UK. Podobne je to aj na
iných oddeleniach, ale tam sú aj biofyzici, Je o ňu dosť záujemcov?
matematici, elektrotechnici.
Zatiaľ áno. Myslím si, že odbory orientovaA ako sú pripravení?
né na zdravotníctvo majú v tomto výhodu.
Sú pre mladých ľudí atraktívne.
Opäť príklad: keď k nám do laboratória
príde študent fyziológie, musí sa učiť veľ- Ale vy sa asi k aplikáciám veľmi neblížite...

Sťahujete sa do nových priestorov v Pavilóne lekárskych vied, ktorý bude súčasťou
Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu. Čo sa zmení?
Pre nás je to rozhodne úľava. Lebo stará budova [na bratislavskej Vlárskej] už rozhodne nestačila. Našťastie sme s predstihom
začali vybavovať administratívne veci, napríklad rôzne potvrdenia, povolenia, pracovné poriadky.
Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Oddelenia ústavu
Oddelenie pre výskum svalových buniek tvorí multidisciplinárny tím, zameraný na srdcové svalové bunky, na poznanie ich
štruktúry a funkcie v zdraví aj chorobe. Pomocou moderných
elektrofyziologických, mikroskopických a matematických metód hľadá a charakterizuje štruktúrne determinanty vápnikovej
signalizácie s cieľom porozumieť princípom ich funkcie na bunkovej a molekulovej úrovni. Ústrednou molekulou je ryanodínový receptor, na ktorom sa integrujú signalizačné dráhy tak,
aby optimálnym spôsobom zabezpečoval prísun iónov vápnika
pre kontrakciu bunky, a teda aj celého srdca. Získané poznatky
sú smerované do kardiologického a farmakologického výskumu
na optimalizáciu liečebných postupov a životného štýlu.
Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky skúma iónové kanály
transportujúce vápnik v neurónoch a v srdci. V neurónoch analyzuje reguláciu neuronálnej excitability farmakami, používanými
pri liečbe psychiatrických ochorení, ako napr. depresia a zmeny
excitability neurónov spôsobené negatívnymi vonkajšími vplyvmi (ako napr. zápalové ochorenie) alebo pozitívnymi vplyvmi
(ako fyzická aktivita). Cieľom je zistiť ich vzťah, napríklad na6 | 2015
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hraditeľnosť liečiv pozitívnymi vplyvmi alebo možnosť potlačenia negatívnych vplyvov liekmi. Zisťuje, ako cielené zmeny štruktúry vápnikových kanálov ovplyvňujú ich funkciu a ako funkčné
vlastnosti kanálov odrážajú ich štruktúru so zámerom pochopiť
mechanizmy regulácie aktivity kanálov a jej ovplyvnenie farmakologickými látkami.
Oddelenie transportných proteínov skúma rozvoj viacliekovej rezistencie leukemických buniek a možnosti, ako tento proces ovplyvňovať. Najčastejšou príčinou viacliekovej rezistencie
je zvýšená expresia transportných proteínov z génovej rodiny ABC membránových transportérov. Sú to integrálne proteíny plazmatickej membrány živočíšnych buniek, ktoré majú
schopnosť odstraňovať rôzne cytotoxické látky z intracelulárneho priestoru buniek, a tak ich dokážu chrániť pred toxickým
stresom. V nádorových bunkách sa množstvo týchto transportérov niekedy nadmerne zvyšuje, čo spôsobuje výraznú rezistenciu na protinádorové liečivá a zabraňuje úspešnej chemoterapii.
(su)

>

V srdci srdca

>

Väzba excitácie s kontrakciou. Takto – pre laika odstrašujúco – možno opísať
zameranie oddelenia pre
výskum svalových buniek
Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ktoré
vedie RNDr. Ivan Zahradník, CSc. Laicky a zjednodušene: na svalové bunky prichádzajú elektrické
signály, ktoré sú podnetom, aby pracovali. Elektrický signál im určuje, ako
sa stiahnuť. Rýchlo, silno,
krátko… Platí to o všetkých
svaloch, srdcový nevynímajúc. „Ale ten má nádherné
špecifiká, a tie nás zaujímajú,“ hovorí I. Zahradník.
Tajomstvo dôležitého strojčeka
Keď sa začali venovať svalovým bunkám srdca, pomohlo im niekoľko okolností. Podstatne fakt, že bola čerstvo na svete metóda, ako
izolovať jednu srdcovú svalovú bunku. Hoci
išlo o relatívne nový smer výskumu, lákala
ich predstava, že srdce má svoje srdce. „Lebo
v každej srdcovej svalovej bunke sú štruktúry,
ktoré zabezpečujú, aby každá jedna robila, čo
má, vtedy, keď má, tak, ako má. Len vtedy srdce funguje ako pumpa,“ dodáva. A pre laikov
vysvetľuje, že v srdci tejto funkcie je „strojček,
ktorý vymieňa informácie vo forme vápnikových signálov o tom, že sa má bunka stiahnuť“.
Vyňať tento strojček neporušený a študovať ho
v izolácii je však technicky nemožné. „Tak sme
išli k molekulám, ktoré tam sú. A z nich je zásadnou ryanodínový receptor RyR2,“ hovorí.
Ide o bielkovinu, ktorá reguluje koncentráciu vápnika v srdcovej svalovej bunke. Ak tieto receptory nepracujú správne, napríklad pre
mutáciu, stáva sa, že počas uvoľnenia sťahu
srdca prepúšťajú do vnútorného prostredia
bunky priveľa vápnika, čo vyvoláva patologickú reakciu (Správy SAV 1/2015, Úspešný projekt ponúkol odpovede aj ďalšie otázky).

Tromfom je matematika
Ivan Zahradník zdôrazňuje, že sú na svoje
metódy výskumu veľmi hrdí. Pripomína, že
išli od dizajnu experimentu cez matematické nástroje, vytvorili model, „kde sa objek-

tívnymi prostriedkami analyzujú a interpretujú dáta. Robili sme to preto, že sme boli už
otrávení z konferencií, kde sa dôležití páni
v rokoch škriepili, koncepcia ktorého z nich
je správna. Pričom išlo o názor proti názoru,
ako to funguje,“ hovorí tento vedec. Vysvetľuje, že preto si ako univerzálny nástroj – objektívny pre všetkých – vybrali matematiku.

RNDr. Ivan Zahradník, CSc.

Cena SAV, ktorú dostal kolektív vedcov
z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Ústavu molekulárnej biológie SAV,
je výsledkom sumarizácie ich práce za ostatných desať rokov. „Od vlastností ryanodínového receptora, ktoré sme študovali v izolácii aj
in situ [na pôvodnom mieste, teda v bunke –
pozn. red.], cez modely obsahujúce interpretáciu jeho fyzikálno-chemických vlastností až
po molekulovú štruktúru, ktorá hovorí, ako je
tento proteín priestorovo usporiadaný,“ bilancuje I. Zahradník, člen oceneného tímu.

Vedci súčasťou technických zmien
Pokiaľ ide o význam nových technológií pre ich
prácu, I. Zahradník zdôrazňuje, že ju podstatne menia. Ale rovnako dôrazne pripomína, že
boli súčasťou ich vývoja. „Nové techniky sme si
často sami vyvíjali s využitím jemnej mechaniky, elektroniky, optiky. Len tak sme boli schopní zvyšovať citlivosť a presnosť zariadení, ktoré
sme na výskum potrebovali,“ hovorí. Na otázku, či sa mu darí držať krok s vývojom, vysvetľuje, že ak je vedec správne rozbehnutý na začiatku, môže krok udržať. „Keď vám však vlak
raz utečie, už ho nechytíte,“ hovorí. A zdôrazňuje, že je dôležité, akých má človek učiteľov.
„Tí moji ma na ten vlak posadili,“ spomína.

Projekty a vysvetľovanie
Cena SAV je okrem iného aj vyjadrením
toho, že Akadémia chápe zložitosť a význam desaťročného výskumu oceneného
tímu. A verejnosť? Nie každý rozumie, prečo sú riadky v odborných časopisoch a citá-

cie považované za veľký úspech. „Tu niekde
sa láme, kto ostane vo vede a kto odíde,“
reaguje I. Zahradník. A dodáva, že kto nenájde uspokojenie v poznaní, ten má z tohto hľadiska v tejto brandži ťažký život. Ale
hneď pripomína, že systém je nastavený
efektívne. Vedci pripravujú materiál – napríklad pre farmaceutické firmy, ktoré poznanie zasa posúvajú ďalej až do praxe.
Otázka je, ako to funguje, či skôr nefunguje,
na nie veľmi bohatom Slovensku.
Pokiaľ ide o verejnosť, veda je podľa I. Zahradníka povinná preukázať, že peniaze, ktoré na ňu idú, sú použité zmysluplne. Hovorí,
že sa mu páči téza, že zaniká rozdiel medzi
základným a aplikovaným výskumom. Najmä
vďaka systému organizácie vedy. „Vytvárame projekty, ktoré musíme obhájiť, aby nám
dali peniaze na to, čo chceme robiť,“ hovorí.
A v tom projekte musí byť aj to, na čo je ich výskum dobrý. „Naše projekty sú súčasťou väčších celkov, ktoré posudzovala napríklad Európska komisia, a tam sa riešilo aj to, prečo sa
má taký výskum v Európe robiť a aké sú možné výsledky. Napríklad pre farmáciu, kardiológiu, medicínu...,“ uzatvára I. Zahradník.
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

Cena pre dva ústavy
Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť
dostal v lete kolektív vedcov z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v zložení Mgr. Marta Gaburjáková, PhD., RNDr.
Ivan Zahradník, CSc., Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., a ich kolegovia z Ústavu molekulárnej biológie SAV Mgr. Vladena Bauerová, PhD., a Ing. Jozef Ševčík,
DrSc., za súbor vedeckovýskumných prác
Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca. Fyziológovia,
biofyzici a biológovia sa spojili pri štúdiu
molekulových mechanizmov riadenia kolobehu iónov vápnika v srdcových svalových bunkách. Výsledkom ich desaťročnej
spolupráce je súbor deviatich prác, publikovaných v rokoch 2010 – 2014. Prínosom
je multidisciplinárny prístup, ktorý zahŕňa
metódy bunkovej elektrofyziológie, molekulárnej a štruktúrnej biológie, biochémie, biofyziky, bioinformatiky a matematického modelovania. Výskum bol spojený
s vývojom originálnych experimentálnych
techník, postupov analýzy a interpretácie
nameraných dát, ktoré viedli k objasneniu mechanizmov uvoľňovania vápnika
z vnútrobunkových zásobníkov prostredníctvom ryanodínového receptora. Výsledky prispievajú k objasneniu mechanizmov,
ktoré chránia srdcové svalové bunky pred
nežiaducim uvoľňovaním vápnika a úzko
súvisiacimi arytmiami a zlyhávaním srdca.
(lt)
ľudia
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Rómske (ne)akademické štúdie
Ústav etnológie SAV má za sebou sériu výskumov o tejto minorite užitočných pre prax

>

„Zmena je možná. Riešenia
existujú. Ale musíme začať
vnímať Rómov takých, akí
naozaj sú.“ Takto sa končila prezentácia Mgr. Tatiany Podolinskej, PhD., na
Akadémii rómskych štúdií v rámci novembrového Týždňa vedy a techniky. Ústav etnológie SAV,
ktorému šéfuje, pripravil toto podujatie spolu so
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády
pre rómske komunity. Popri konferencii bol pre záujemcov pripravený aj intenzívny dvojdňový kurz
rómskeho jazyka. V prednáške o možnostiach začleňovania Rómov predstavila
T. Podolinská viacero projektov o rómskej problematike, na ktorých tento ústav
v ostatnom čase pracoval.

Šanca pre jazyk
„Rozhodli sme sa s témami z týchto projektov vyjsť na verejnosť, preto sme našu aktivitu v Týždni vedy a techniky zamerali
na Akadémiu rómskych štúdií,“ vysvetľuje
T. Podolinská.
Dodáva, že tento formát kombinoval prezentáciu poznatkov ústavu s ponukou naučiť sa základy rómčiny. Jazyk je aj
v tomto prípade podľa nej základom poznania. „Niektoré veci prekvapili aj mňa. Napríklad že rómčina nemá stredný rod. Alebo že
nepozná abstraktné pojmy. Takže keď chcete povedať ovocie, musíte povedať jablko,
hruška,“ vysvetľuje táto etnologička, ktorá
sa venuje rómskej problematike trinásť rokov. Vraví, že keby sme poznali jazyk, vedeli by sme lepšie pochopiť, prečo majú rómske deti v škole ťažkosti s pochopením látky.
Ich hlavný problém je totiž slovenčina, ktorá pre väčšinu z nich nie je materinským jazykom.
6 | 2015

12

správysav

veda a výskum

Preto organizátori ponúkli verejnosti,
ale aj organizáciám tretieho sektora a vládnym inštitúciám, aby ich experti na túto tematiku spoznali aspoň základy rómčiny.
„Pre ľudí, ktorí robia projekty a zacielenie
opatrení, by to mohlo byť užitočné,“ hovorí
T. Podolinská. Kurz bol však aj pre učiteľov
alebo nadšencov, ktorí rómčinu chceli spoznať len tak. „Je to nádherný pradávny jazyk, ktorý dokáže byť aj moderný. Pravda,
ak sa nenaplní scenár, ktorý vznikol ešte za
Márie Terézie – že rómčina musí zmiznúť
a Rómovia sa musia asimilovať. Zvyšky tohto zámeru vidíme fungovať doteraz,“ hovorí táto vedkyňa.
Na otázku, kto kurz využil, odpovedá, že
prišli presne tí ľudia, ktorí podľa nej prísť
mali. Tí, čo s Rómami pracujú, narážajú na
bežné praktické problémy a hľadajú vlastné
návody, ako ich prekonať. A ktorí chápu, že
bez rómčiny to nejde (napríklad učiteľky zo
základných škôl, alebo súdny prekladateľ).
„Ale ľudia, ktorí z Rómov žijú, tí neprišli,“
pripomína. A dodáva, že ona osobne berie
štúdium tohto jazyka ako otázku vedeckej
korektnosti.

Realita namiesto ilúzií
Ústav stojí na dvoch pilieroch. Jeden z nich
je „tradičná etnológia“, národopis, vysvetľuje T. Podolinská. Ide o skúmanie kultúrneho dedičstva, zvykov, tradícií. Ale aj vo
vzťahu k súčasnosti. Kultúrne dedičstvo
je podľa nej absolútne moderný a životaschopný fenomén. Ten druhý pilier je orientovaný na vzťahy v spoločnosti. „Sme veda
o spoločnosti, ktorá avšak nepoužíva kvantitatívne metódy, ako povedzme sociológia,
ale kvalitatívne. Skúmame spoločnosť až na
úroveň jednotlivca. Našou úlohou je prinášať pohľad znútra skupiny. Zaujímajú nás
osobné príbehy, prežívanie reality konkrétnymi ľuďmi. A nejde len o výpovede ľudí,
ale aj o zúčastnené pozorovanie, my sme
na ‚mieste činu‘, vidíme, ako ľudia konajú,“
pripomína. A práve v rámci skúmania spoločenských zákonitostí sa táto inštitúcia venuje aj postaveniu a vývoju rôznych skupín.
Etnických, náboženských, vekových či profesijných.
Rómovia boli v uplynulých rokoch jednou z nich. Ústav etnológie SAV má za sebou hneď niekoľko výskumov s týmto zameraním, o ktorých T. Podolinská vo svojej
prezentácii na Akadémii rómskych štúdií
hovorila. Zámerom bolo upozorniť na to,
prečo zlyhávajú niektoré vládne opatrenia, ktoré vznikajú v tom najlepšom úmysle. „Lebo pracujú s ideálnymi modelmi.
Nie s reálnymi, ktoré by boli odpozorované z praxe,“ vysvetľuje etnologička. Nemôžete navrhovať liek, ak nepoznáte dokona-

le všetkých aktérov a to, ako sa správajú vo
svojom prirodzenom prostredí. Len tam sa
podľa nej zistí, ako sa správa majoritná časť
spoločnosti. A ako Rómovia. Aké sú ich „nepísané pravidlá“. „Opatrenia tvorcov politík
môžu byť oveľa efektívnejšie, keď budú pracovať s reálnymi modelmi správania ľudí.
Ak sa tvoria ako ideálne, ostávame vždy nanovo prekvapení, že v praxi nefungujú tak,
ako by sme chceli,“ dodáva.

V teréne kvôli terénnej práci
V roku 2009 sa vedci z Ústavu etnológie
SAV venovali okrem iného aj téme „terénna sociálna práca“. Projekt, ktorý im zadal
Fond sociálneho rozvoja (terajšia Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) sa volal Evaluácia
[testovanie efektivity] výkonu terénnej sociálnej práce. Mal ukázať, v čom je program
dobrý, kde sú jeho pozitíva, ale aj to, kde
sú jeho slabiny. „Našou úlohou bolo urobiť
kvalitatívny výskum, do akej miery je projekt Terénna sociálna práca efektívny, a čo
by sme navrhli na jeho zlepšenie,“ hovorí T.
Podolinská. Vedci robili takmer päť mesiacov výskum v desiatich lokalitách, mali stanovený počet rozhovorov so starostom, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, Rómami
aj ich nerómskymi susedmi.
Výskumy, ako bol tento, sa označujú ako
viac lokalitné a viacvrstvové. To znamená,
že vedci nerobia rozhovory len s úzkou skupinou, ale snažia sa poskytnúť celé spektrum názorov a poznatkov. Keď ich zhrnú
a analyzujú, navrhnú opatrenia, ktoré by
zadávateľovi pomohli. Výstupom bola aj
v tomto prípade správa poskytujúca prehľad
o názoroch a postojoch opýtaných vrátane
citácií z rozhovorov. Takže zadávatelia sa na
základe pomerne plastického obrazu z terénu mohli dopracovať k vlastnému úsudku a porovnať svoje závery s tými, ktoré na
konci správy ponúkli vedci, vrátane možných návrhov na zefektívnenie programu.
„Považujeme za náš úspech, že vo svojej najnovšej podobe už program začlenil do
svojho chodu väčšinu našich pôvodných odporúčaní,“ pripomína T. Podolinská.

Pomoc študentom
Ďalšou témou boli v roku 2012 rómski stredoškoláci. Projekt si u etnológov objednal
Rómsky vzdelávací fond (Roma Education
Fund), čo je nadácia, ktorá má za cieľ prispieť
k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov. „Išlo o produkt,
ktorý sa zameriava na systémovú podporu
stredoškolákov rómskeho pôvodu, a fond ho
úspešne testoval v Rumunsku a Bulharsku.

odrazí aj na jeho možnostiach včleniť sa do
majoritnej spoločnosti. A zmení sa i jeho
pozícia na trhu práce. Treba dodať, že rozhovory sa neviedli len s konvertitmi – teda
tými, čo prešli náboženskou premenou, ale
aj s nezainteresovanými ľuďmi z ich okolia.
„Pýtali sme sa aj Rómov, ktorí neboli konvertitmi. I starostov, učiteľov a riaditeľov
na základných školách, pracovníčok terénnej sociálnej práce či ľudí na úradoch práce. Obraz o sociálnej premene rómskych
konvertitov sme vyskladali predovšetkým
z názorov nekonvertitov a Nerómov,“ zdôrazňuje T. Podolinská. Výskum ukázal, že
pri konverzii dochádzalo v rómskych komunitách k odstraňovaniu tých javov, ktoré majoritná spoločnosť vníma mimoriadne citlivo, ako užívanie návykových látok
(98-percentný pokles), miera drobnej kriminality (95-percentný pokles) a miera
úžery (pokles o 90 %). Výskum tiež ukázal,
že najúspešnejšie boli pri tom cirkvi, ktoré pracovali so všetkými vekovými skupinami, nezameriavali sa iba na náboženské
záležitosti, ale robili aj prácu psychológa,
terénneho sociálneho pracovníka, právneho i ekonomického poradcu. Ak bol ten balíček komplexný, spôsoboval efektívnejšiu
sociálnu zmenu.
No vedci sa pýtali aj ďalej. A síce – či
takto pozitívne zmeneného Róma automaticky prijme majoritná spoločnosť. „Tu sme
zistili, že dvierka sú ďalej zatvorené,“ upozorňuje vedkyňa. Dodáva, že dôvodom sú
stereotypy. A že tu je priestor práve na prácu s majoritou, ktorú treba naučiť tieto dvere otvárať.
Výstupom tohto výskumu je – okrem
publikácií či tlačovej konferencie – aj akýsi manuál pre všetkých, ktorí sa zaujímajú, ako pracujú cirkvi s Rómami na Slovensku. V ňom sú vymenované pozitíva,
negatíva i konkrétne odporúčania. Po skupinách. Teda – čo by mal robiť štát, čo obce,
čo cirkvi, čo politici.

Raslavice – podoba viery

Skladá sa zo štipendia, platenia tútora, ktorý
pomáha s doučovaním, a mentora, ktorý so
študentom pracuje individuálne. A ak je treba, aj s jeho rodičmi,“ vysvetľuje T. Podolinská. Projekt prebiehal na Slovensku rok a potom si fond objednal testovací výskum, ktorý
by ohodnotil, ako sa Nadácii otvorenej spoločnosti, ktorá bola jeho zavedením na Slovensku poverená, darilo.
Z približne 120 škôl zapojených do projektu navštívili vedci z ústavu alebo ich spolupracovníci viac ako päťdesiat. Podľa T.
Podolinskej dbali na to, aby mali proporčne zastúpené regióny, všetky typy škôl, hovorili s rodičmi, žiakmi, triednymi učiteľmi,
mentormi, tútormi, riaditeľmi škôl i s ľuďmi
z Nadácie otvorenej spoločnosti.
V záverečnej správe – okrem vyhodnotenia kvantitatívnych dát (zlepšenie dochádzky, prospechu podporovaných detí) – informovali najmä o výsledkoch kvalitatívneho
výskumu. Vrátane výstupov z rozhovorov.
Na záver opäť ponúkli návrhy na zlepšenie nielen pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, ale aj pre mentorov, tútorov či Rómsky vzdelávací fond. „Lebo hoci bol projekt
v Bulharsku či Rumunsku úspešný, nie všetky jeho časti automaticky fungujú aj na Slovensku. Sú veci, pri ktorých treba reagovať
na miestne osobitosti,“ hovorí T. Podolinská. Návrhy ústavu zapracovali objednávatelia do svojej práce hneď v ďalšom kole
projektu.

Ako mení viera
Ako pomáhajú Rómom cirkvi? A ako náboženstvo? Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou – tak sa volal výskum, ktorý Ústav etnológie SAV robil v roku 2010
v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Klientom bol
Európsky sociálny fond prostredníctvom
Fondu sociálneho rozvoja. „Otázka bola, či
pri náboženskej zmene dochádza aj k zme-

ne sociálnej,“ vysvetľuje T. Podolinská.
Cieľmi projektu bolo zmapovať pôsobenie
všetkých aktívne pôsobiacich misií medzi
Rómami na Slovensku a nástrojom bol kvalitatívny výskum. Podľa zistení z roku 2010
medzi Rómami na Slovensku pôsobí 14 registrovaných cirkví a päť neregistrovaných
náboženských hnutí. Aktívne rómske misie
sú v 130 až 150 lokalitách a týkajú sa približne 10-tisíc Rómov. Kvalitatívny výskum
robilo 15 vedeckých pracovníkov a štyria
študenti z Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK. Pätnásť bolo
tiež lokalít, kde problematiku skúmali.
Odpoveď na hlavnú otázku výskumu
znela: áno. „Výskum ukázal, že pri konverzii sa človek premení nielen v rovine viery,
ale aj svojho konania. Mení sa ako sociálna
bytosť. Konverzia má dosah na jeho komunikáciu, správanie, hodnotový svet. To sa Martin Podstupka | Foto: Tatiana Podolinská

Čierno-biele svet y
Jeden z projektov Ústavu etnológie SAV k téme Rómovia vrcholí finišovaním na novej
publikácii: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (vychádza
vo vydavateľstve SAV VEDA). Táto viac ako 600-stranová kniha vznikala niekoľko rokov
v rámci projektu VEGA. „Cítili sme, že na Slovensku i v Česku chýba publikácia, ktorá by
detailne rozobrala určité aspekty života v rómskych komunitách, najmä vzťahy medzi
nimi a majoritou z iného pohľadu, než sme zvyknutí,“ hovorí jedna z autorov, Mgr.
Tatiana Podolinská, PhD., z Ústavu etnológie SAV. Na publikácii sa autorsky podieľalo
22 expertov z rôznych disciplín a krajín, ktorí sa venujú výskumu Rómov na Slovensku.
„Chceli sme totiž, aby jednotlivé kapitoly boli založené na dlhodobých etnografických
výskumoch, aktuálnych kvalitatívnych či originálnych kvantitatívnych výskumoch
naprieč sociálnymi a humanitnými disciplínami,“ dodáva.
Niektoré štúdie sa podľa nej zaoberajú analýzou diskurzu – verejného, politického
a mediálneho. Publikácia na mnohých príkladoch ukazuje, ako sa konštruovanie obrazu etnických skupín spája ruka v ruke s pripísaním určitých etnických a kultúrnych
stereotypov. „Snažili sme sa aj o priblíženie perspektív znútra rómskej komunity. Tieto
pohľady sú užitočné pri zamýšľaní sa nad tým, prečo niektoré politiky vyrovnávania či
vládne opatrenia v praxi zlyhávajú,“ pripomína T. Podolinská.
Cieľom publikácie je sprostredkovať lepšie porozumenie toho, ako fungujú Rómovia
a majorita vo vzájomných kontaktoch. „Aby naše obrazy o Rómoch prestali byť čierno-biele, ale aby sme vniesli do nich viac farieb a odtieňov,“ uzatvára táto vedkyňa.
(pod)
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Týždeň lákadiel vedy

>

Zhruba päťdesiatka ústavov Slovenskej akadémie
vied sa v druhom novembrovom týždni zapojila
do najväčšej popularizačnej akcie vedy na Slovensku – Týždňa vedy a techniky. Pripravili prednášky,
semináre, besedy, súťaže,
exkurzie pracovísk, no aj
odborné vedecké konferencie či pracovné stretnutia expertov.
Hra, slovníky i Štúr

V Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV
sa žiaci i dospelí návštevníci oboznámili
s prácou v oddeleniach ústavu a v súťažnej
hre si overili znalosti slovenčiny z viacerých
jazykových rovín. Pripravili ju doktorandky
a pracovníčky ústavu tak, aby plnenie úloh
prinieslo aj hlbšie poznanie jazykovedného
výskumu a možnosti jeho využitia v komunikačnej praxi, napríklad formou lepšej práce so slovníkmi.
Veľkú skupinu návštevníkov tvorili žiaci z Trenčína, ktorí sa zapojili do riešenia
úloh na stanovištiach. Napríklad pri stole oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie riešili tri druhy úloh. Pripravili ich odborné pracovníčky oddelenia
Mgr. Renáta Ondrejková a Mgr. Iveta Valentová, PhD., z frazeológie (spájanie výrazov
a spojení), z výkladu frazeologizmov a tre-

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV – meranie mozgovej aktivity.

tia oblasť čerpala z historickej slovnej zásoby. „Študentom išli najlepšie frazeologické
spojenia, ale zvládali aj historickú slovnú
zásobu. Žiaci na prvom stupni sa stretávajú
s klasikou, s Dobšinského rozprávkami,
kde je veľa porekadiel aj prísloví a rôznych
frazeologizmov. Vyberali sme také,
ktoré by mali poznať, ale aj vyslovene
historické. Na základe vlastných skúseností
alebo prečítaného žiaci vedeli určiť aj
neznáme či nezvyčajné významy slovných
spojení,” zhodnotila hru R. Ondrejková.
Aké úlohy riešili? Napríklad: Do akého ovocia by ste zahryzli, keby vám ponúkli baracku, fíg, švestku, naranč? Viete určiť, podľa čoho dostali pomenovania obce Čierny
Brod, Petrikovce, Vydrica, Dubová? Vedeli

by ste, koľko merala Palculienka a koľko
Piadimužík?
Deň otvorených dverí bol príležitosťou
nielen pre školy, ale aj pre dospelých. Prišli s rôznymi otázkami, napríklad z oblasti
právnickej terminológie alebo so záujmom
o etymológiu, ale tiež tí, čo pátrajú po spôsoboch a možnostiach využitia korpusových
jazykových nástrojov a zdrojov. RNDr. Radovan Garabík zo Slovenského národného
korpusu návštevníčke – prekladateľke vysvetlil, z akých zdrojov čerpá paralelný korpus (slovensko-anglický, slovensko-český,
avšak spracúvajú sa aj iné jazyky).
V bratislavskom sídle Jazykovedného
ústavu Ľudovíta Štúra SAV sa s podobizňou
patróna ústavu možno stretnúť na každom
kroku. Celkom samozrejme venovali mladé vedkyne a doktorandky Ľ. Štúrovi samostatný stánok s otázkami o jeho živote, diele
a o jeho význame pre kultúrny, spoločenský
a politický život Slovákov.

Ako funguje mozog?

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.
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Jednoducho znejúca otázka bola témou dňa
otvorených dverí, ktorý pripravili pre návštevníkov vedci z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Mgr. Rastislav
Rovný prednášal o vybraných poruchách
mozgu. Zdôraznil, že úspechy biomedicínskeho výskumu posledných desaťročí sa týkajú aj tejto oblasti, ktorá si vyžaduje rovnakú pozornosť ako iné závažné ochorenia.
Uviedol, že podľa rebríčka, ktorý zostavila
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO),
neuropsychiatrické ochorenia tvoria až tretinu celkovej záťaže obyvateľstva ochoreniami, a tak predbehli aj onkologické či kardiovaskulárne choroby. Podľa R. Rovného
je znepokojivý aj ich skorý nástup, veď až

polovica z nich sa objavuje do pätnásteho
roku života, do dvadsiateho štvrtého roku
až 75 percent.
MSc. Hana Hollá prednášala o tom, čo
sú emócie a ako ich odhaliť. Ako ich merať a ako merať aktivitu mozgu vysvetlila
zasa RNDr. Barbora Cimrová, PhD. Opísala, o čom svedčí zvýšená vodivosť kože, čo
prezrádzajú mimické svaly, čo meria elektroencefalograf, ale hovorila tiež o tom, ako
funguje detektor lži a čo možno z jeho výsledkov vyvodiť. Tieto témy zaujali terciánov zo Spojenej školy na bratislavskej Tilgnerovej ulici najviac. Podľa ich učiteľky
biológie a informatiky RNDr. Kataríny Kresáňovej sú všetky témy o ľudskom tele obľúbenou časťou biológie.
Súčasťou dňa otvorených dverí v tomto
ústave boli tiež praktické ukážky merania
mozgovej aktivity.

„Máme dva prístroje zobrazovacej magnetickej rezonancie. Experimentálny celotelový tomograf sme postavili vlastnými silami.
Vyrástla na ňom celá generácia veľkých expertov. Máme aj komerčný tomograf, určený na vedeckú činnosť. Problematika aplikácie tomografických prístrojov je veľmi
široká, jednou z jej oblastí je diagnostika
organických tkanív s použitím nanočastíc.
Ďalšou oblasťou je zobrazovanie tenkých

z oddelenia výskumu slovenskej literatúry
20. storočia a zástupkyňa riaditeľky ústavu
Mgr. Jana Pácalová, PhD., z oddelenia dejín
slovenskej literatúry 19. storočia.
História v kontexte slovenskej literatúry – to bola téma prvého seminára, ktorým
sa K. Štafurová a L. Macsaliová snažili
zaujať študentov z Gymnázia na Metodovej
ulici. Ako zdôraznili, seminár mal názorne
ukázať, ako pristupovať k slovenskému

Riziko v spoločenských témach
Môže byť cestovanie autom stokrát rizikovejšie ako lietadlom? Ako vnímame riziko,
ako ho posudzujeme, prečo inklinujeme
k sebapotvrdzovaniu niektorých informácií? Okrem iného aj tieto otázky rozpitvávala na pôde Ústavu experimentálnej
psychológie – Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave na popularizačnej prednáške Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.
Poslaním Ústavu experimentálnej psychológie SAV je základný výskum poznávacích procesov, pričom cieľom je prispieť
k porozumeniu kognitívnych procesov
v každodennom fungovaní ľudí. Poznanie
posudzovania rizika v oblasti spoločensky
relevantných tém bolo súčasťou prezentácie ústavu. L. Kostovičová nenásilne vtiahla účastníkov stretnutia do témy prostredníctvom otázok, kde sa skrýva riziko alebo
čoho sa v živote najviac bojíme. V závere
svojej prednášky zdôraznila: „Riziko musíme komunikovať rôznym cieľovým skupinám rôznym spôsobom. Ľudským strachom
totiž možno manipulovať a vnímanie rizika
je oslabené, ak ho ľudia podstupujú dobrovoľne, ak majú pocit, že ho majú pod kontrolou, alebo ak je prítomné v dlhšom časovom horizonte.“
Súčasťou popularizačných prednášok
pre verejnosť bol aj rozbor kritického a nekritického myslenia – viedol ho Mgr. Marek
Jurkovič.

v Ústave merania hosťom ukázal pracovisko aj prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

vrstiev magnetických polí pomocou špeciálnych MR snímačov. Je však veľa oblastí, ktoré sa magnetickými metódami dajú detekovať,“ zdôraznil V. Witkovský.
V laboratóriu biomeraní vyvíjajú napríklad meracie metódy a prístroje pre
biológiu a medicínu pomocou merania
biosignálov. Využívajú na to modely a počítačové simulácie, ich analýza skúma možnosti využitia na neinvazívne určenie stavu a charakteristík srdca a iných orgánov
a ďalších biologických objektov. V ústave
vyvinuli mapovací snímač pre EKG (prístroj
na zaznamenávanie elektrickej aktivity srdca). Napríklad Ing. Jana Švehlíková, PhD.,
rieši inverznú úlohu pri srdcových udalostiach (v akom vzťahu je signál na povrchu
hrudníka k dianiu v srdci), zjednodušene
povedané, z krátkeho úseku EKG matematickou metódou určujú miesta, kde je srdce poškodené, prípadne analyzujú ohrozenie infarktu srdca. Procedúra je zložitá,
Tajomstvá merania
patrí k nej aj matematické modelovanie tvaru hrudníka, pľúc a srdca každého individuŠtudenti Strojníckej fakulty STU, ale aj ďalší álneho pacienta a, samozrejme, ďalšie úkozáujemcovia nahliadli v Týždni vedy a tech- ny tímu výskumníkov.
niky do laboratórií Ústavu merania SAV.
V úvodnej prezentácii zástupca riaditeľa ústavu doc. RNDr. Viktor Witkovský, Čaro literatúry
CSc., predstavil činnosť oddelení ústavu
návštevníkom, ktorí si neskôr mohli prezrieť Tvorivé semináre boli súčasťou programu
Týždňa vedy a techniky v Ústave slovenskej
laboratóriá.
Napríklad v oddelení zobrazovacích me- literatúry SAV. Pre študentov stredných
tód sa venujú vývoju nových tomografic- škôl ich pripravili doktorandky Mgr. Katakých systémov (NMR – nukleárna magne- rína Štafurová z oddelenia dejín staršej slotická rezonancia pre výskum materiálov). venskej literatúry a Mgr. Lenka Macsaliová

literárnemu textu, špeciálne v súvislosti
s históriou. Vybrali si dve diela. Text autora
z osemnásteho storočia Štefana Korbeľa Pametné premyšlování o strašlivém zemetresení v Komárne a román Petra Jaroša Pacho,
hybský zbojník.
Na nich vedkyne dokumentovali poslucháčom znaky, zámer a tému literárnych
diel. Poslucháčov zaujala biblická symbolika, ktorú použil Š. Korbeľ v súvislosti s Komárnom, keď vychutnávanie si svetských radostí a očakávanie trestu nepriamo
prirovnal k Sodome a Gomore. Pri diele
P. Jaroša prednášajúce najviac zaujali poukázaním na lámanie mýtov o postave slovenského hrdinského zbojníka, na použitie
znakov, ako je paródia, grotesknosť a karikatúra. Študenti si mohli vyskúšať na ukážkach týchto dvoch diel, či dokážu identifikovať a použiť v texte znaky, o ktorých sa
hovorilo na seminári.
S ďalšou skupinou gymnazistov začala
svoj seminár J. Pácalová prakticky: tému
Romantizmus a romantici inak uviedla tak,
že niekoľkým študentom rozdelila úlohy
v hre súčasnej slovenskej autorky Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné.
Hostia sa úryvkami sami dopracovali k poznaniu, že slovenská autorka v hre použila
pôvodné citáty štúrovcov z rôznych zdrojov, ktoré replikujú ich skutočné (či možné) životné partnerky, komentujú a ironizujú ich hrdinstvo a pátos. J. Pácalová
vysvetlila prístup autorky, ktorá podľa nej
využila príležitosť použiť všetky nástroje
feministickej literatúry na to, aby uká- 
veda a výskum
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Vedci ponúkli hosťom možnosť navštíviť laboratóriá Chemického ústavu SAV.

zala rozdiel medzi reálnou perspektívou
žien a optikou národoveckého hnutia reprezentovaného mužmi. J. Pácalová okrem
iného zaujala konštatovaním, že interpretácia textov nikdy nie je definitívna. „To je
na literatúre krásne, že ju každý číta, ako
chce,“ zdôraznila.

Chémia vie byť zábavná
Krátke popularizačné prednášky vedcov
z Chemického ústavu SAV zaplnili – ako
každý rok – veľkú aulu v areáli SAV na bratislavskej Patrónke. Týmto spôsobom sa už
tradične začína deň otvorených dverí tohto
ústavu.
Ako povedala pre Správy SAV RNDr. Desana Lišková, PhD., ktorá sa o túto akciu
Chemického ústavu SAV pravidelne stará,
o program bol veľký záujem najmä medzi
strednými školami. Prihlásili sa dve stovky
študentov, z nich jedna skupina boli inojazyční žiaci z bratislavskej QSI International
School. Preto prezentácie tentoraz pripravovali dvojjazyčne.
„Témy prednášok sú každý rok nové,“
hovorí vedkyňa. Vybrať ich pomohli októbrové kontrolné dni doktorandov, kde
každý z nich prezentoval svoju prácu v ústave. „Zámerne vyberáme na túto akciu prednášať kolegov, ktorí pokiaľ možno ešte študujú, aby si boli s poslucháčmi vekovo čo
najbližší,“ dodáva D. Lišková.
Študenti si vypočuli prednášku Sladké tajomstvo života o tom, ako veľmi
je život spojený s cukrami, ako možno
glykány (komplexné cukry) použiť pri
diagnostike chorôb, čo sú to biosenzory
a aký majú význam na využitie v medicíne.
V téme Štipľavá chémia vysvetlili
vedci poslucháčom, ako súvisí chémia
s vnímaním tepla a horúcich látok, čo sa
deje, keď človek zahryzne do čili papričky,
i to, ako to všetko súvisí s chémiou a – opäť
– s možnosťou vyvinúť nové lieky proti
bolesti. Pri prednáške Zaujímavý svet kvasiniek absolvovali hostia výlet do histórie i súčasnosti tejto časti chémie, blízkej posluchá6 | 2015
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čom aj preto, že súvisí napríklad i s výrobou
piva.
O tom, že chémia môže byť zábavná
a jednoduchá, sa návštevníci mohli presvedčiť v druhej časti dňa otvorených dverí,
keď im vedci ponúkli možnosť navštíviť laboratóriá Chemického ústavu SAV a dozvedieť sa viac o výskume či pozrieť si popularizačné pokusy.

Pramene hudobnej minulosti

Súčasťou podujatia bola výstava vedeckých prác a tiež koncert súboru Schola Gregoriana Bratislavensis pod vedením dirigenta doc. Milana Kolenu. Dramaturgicky
bol koncert zostavený z hudby, ktorá znela v historickej epoche stredoveku na území dnešného Slovenska, konkrétne zo skladieb gregoriánskeho chorálu, zachovaných
v prameňoch Slovenského národného archívu. Vedci takto ukázali verejnosti, čo je
zaujímavé na ich práci, prečo sa oplatí aj
v dnešnom období sedieť a bádať v archívoch, hľadať starú hudbu, transkribovať
ju do modernej notácie a potom ju predložiť interpretom na koncertné predvedenie.
Tieto možnosti aplikácie vedeckého výskumu sú hlavným „bonusom“ vedeckej muzikologickej práce, ktorá síce neprináša priame ekonomické zisky pre spoločnosť, ale
prispieva k celkovej kultúrnosti a umeleckému obohateniu dnešného človeka.
Vedúca oddelenia hudobnej histórie
PhDr. Janka Petőczová, CSc., predstavila
miesto tohto ústavu v systéme vedeckých
inštitúcií SAV a rozčlenenie výskumu na
pracovisku do troch vedných oblastí muzikológie: historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej
vedy. Zdôraznila, že historická muzikológia sa v Akadémii venuje komplexne základnému výskumu hudby a hudobnej kultúry nielen v regionálnych a národných,
ale aj európskych kontextoch. V slede krátkych prednášok predstavili jednotliví pracovníci hlavné problémy riešené pri výskume dejín hudby od najstarších čias po
súčasnosť.
Slovenská akadémia vied, ktorá je spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky, pripravila v rámci podujatia pochopiteľne podstatne viac akcií. Hlavným organizátorom je
už tradične Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom
vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti.

Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci
s Hudobným kabinetom Univerzitnej
knižnice v Bratislave usporiadal v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku
podujatie s názvom Pramene hudobnej minulosti. Hlavným cieľom podujatia bolo
predstaviť verejnosti výsledky základného
muzikologického výskumu pracovníkov oddelenia hudobnej histórie ústavu. Hudobní
historici z Akadémie prezentovali najnovšie
výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti
v posledných dvoch rokoch.
(spn, sub, čiž, pod, pet) | Foto: Vladimír Šimíček, archív

Ústav hudobnej vedy SAV pripravil okrem iného aj koncert súboru Schola Gregoriana
Bratislavensis.

>

Malá vizita v programe SASPRO

>

Program SASPRO, ktorým Slovenská akadémia vied láka na svoje pracoviská kvalitných zahraničných vedcov a vyzýva na návrat zo zahraničia ich slovenských kolegov
(Správy SAV 4/2015, Projekt ako personálna
infúzia), pokračuje. V období, keď sa končil
výber z jeho tretej výzvy, absolvovali štipendisti z tej prvej zaujímavé stretnutie. Podpredsedníčke SAV pre vedu a výskum RNDr.
Eve Majkovej, DrSc., a administratívnemu
tímu SASPRO, ktorý vedie RNDr. Zuzana
Hrabovská, PhD., vedúca odboru vedy a vý- Štipendisti SAV z prvej výzvy na stretnutí s predstaviteľmi SAV a médiami, ktoré sa konalo
skumu Úradu SAV, sa ohlásil kvôli projek- v lete.
tu predstaviteľ Research Executive Agency
(REA) József Mikita, zodpovedný projektový úradník pre program SASPRO.
výzvy je totiž jasné, že z naplánovaného poč- podalo prihlášky. Do druhého kola ich potu 57 prijmú v troch výzvach 40 vedcov. Roz- stúpilo 41, trinásti boli prijatí. Len traja sú
diel vyplynul z toho, že podstatná časť šti- zo Slovenska. Dvaja pochádzajú z Ukrajiny
Informácie o rozbehu
pendistov si dala svoj individuálny projekt na a Maďarska, ďalší z Brazílie, Švédska, Rumaximálnu dĺžku 36 mesiacov, kým celkový munska, Nemecka, Rakúska a Fínska.
Stretnutie súviselo s koncom prvého projekt rátal s kratšími pobytmi. Akadémia
Treba dodať, že J. Mikita, ktorý má – rov(z troch) reportovacieho obdobia po 24 me- to na stretnutí s J. Mikitom zdôvodnila a Eu- nako ako jeho kolegovia – na starosti desiatky
siacoch programu SASPRO. Išlo teda o prvú rópska komisia to prostredníctvom Research projektov, pri odchode z Bratislavy zdôrazz kontrol, či Slovenská akadémia vied plní Executive Agency akceptovala.
nil, že SASPRO je jeden z tých ambicióznejvšetko, na čo sa zaviazala v projekte, na ktorý
„Ale informovali sme aj o aktivitách pro- ších. A zdôraznil, že o to viac ho príjemne
prispieva Európska komisia 40 percentami jektu na ďalšie obdobie, lebo uzatvorením vý- prekvapilo, že beží – aj v porovnaní s ostatrozpočtu (ten bol dimenzovaný na 7,7 milió- ziev sa naša práca s účastníkmi projektu ne- nými krajinami – veľmi dobre. E. Majková
na eur). Akadémia pri tejto príležitosti pre- končí,“ zdôrazňuje Z. Hrabovská-Pavlíková. v tejto súvislosti pre Správy SAV zdôraznila
zentovala nielen to, ako plní parametre celé- Dodáva, že nepôjde len o školenia, ale naj- „pedantnú a vysoko odborne robenú agenho projektu, ale dala J. Mikitovi aj možnosť mä o reportovanie individuálnych projektov. du administratívneho tímu súvisiacu s podápozrieť si krátke prezentácie vedcov, ktorí sa Teda informáciu štipendistov pre SAV, ako sa vaním projektov a ich hodnotením zo strany
do programu SASPRO zapojili v prvej výzve darí plniť to, s čím na nové vedecké pracovis- medzinárodných expertov, ktorá musí spĺňať
a do ústavov začali nastupovať už na jar.
ko nastúpili. Bude podrobnejšia a náročnej- štandardy európskych projektov“. A tiež dobV prvej časti stretnutia sa hovorilo práve šia ako tá novembrová, prezentovaná pred J. rú spoluprácu s ústavmi Akadémie.
o stave jednotlivých výziev, pričom pri prvej Mikitom. Na tej mali len krátke, zhruba päťPodľa Z. Hrabovskej Predsedníctvo SAV
a druhej už išlo o konkrétne údaje, pri tretej minútové prezentácie seba a svojich projek- uvažuje o pokračovaní projektu, pričom do
nie. „V tom čase sme o nej ešte nemohli nie- tov predovšetkým vedci prijatí v prvej výzve. úvahy pripadá aj možný spoločný projekt
ktoré veci odtajniť,“ hovorí k tomu Ing. Zuza- Nešlo o vedecké detaily ich práce, skôr o výz- SAV s niektorými univerzitami.
na Hrabovská-Pavlíková (s vedúcou odboru nam ich pôsobenia v SAV pre ich vedecké na- (pod) | Foto: archív
ide o zhodu mien i priezvisk), „lebo jej vý- predovanie. Mali tiež možnosť – bez prítomsledky ešte neboli schválené Predsedníctvom nosti administrátoriek SAV – hovoriť s ním
SAV.“ V správe teda reportovali predstaviteľ- o fungovaní SASPRO, jeho pozitívach, nePre koho je SASPRO
ky Akadémie o tom, ako sa darí plniť jed- gatívach, administratíve súvisiacej s projeknotlivé kroky projektu. Trochu sa tak natré- tom, procese schvaľovania...
Program má dve schémy. Prvá (Inconovali na začiatok roka 2016, lebo do konca
ming) je pre vedcov (občanov členských
februára musia poslať správu o stave projekštátov EÚ, asociovaných krajín a tretích
tu SASPRO na Research Executive Agency. Výzvy sú dokončené
krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov
Táto inštitúcia patrí pod Európsku komisiu
predchádzajúcich podaniu prihlášky
a má „pod palcom“ aj financovanie výsku- Podrobnejšie prezentácie ich podľa Z. Hranezdržiavali alebo nevykonávali svoju
mu. Ona mala na starosti aj šiesty a siedmy bovskej čakajú každý rok ich pôsobenia
hlavnú činnosť na území Slovenskej rerámcový program, rovnako ako v súčasnos- v SAV. Pripomína, že budú pravidelne po
publiky dlhšie ako rok. Druhá (Reintegti Horizont. Stráži nielen peniaze, ale aj ob- dvanástich mesiacoch podávať priebežrácia) sa zameriava na občanov Slovensah projektov. Kontrola, ktorú robil J. Mikita, nú a na konci svojho projektu aj záverečskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť
však nemala za cieľ finančný audit, sústredi- nú správu. Tie budú posudzovať hodnotiace
(práca, štúdium a iné) vykonávali v trela sa na to, nakoľko je SAV v prvom reporto- komisie, ktoré posudzovali aj ich prihlášky.
tej krajine (mimo členských štátov EÚ
vacom období v súlade s projektom.
Takže bude treba aj posúdiť, či projekt naa asociovaných krajín) minimálne tri
preduje tak, ako sa naň jeho autor podujal.
roky pred podaním prihlášky a ktorí sa
V prvej výzve nastúpilo na jar a v lete do
zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavRozdiel v počte
ústavov SAV zo 107 uchádzačov 19 vedcov,
nú činnosť na území Slovenskej republiz toho 12 Slovákov a sedem cudzincov. Výky maximálne tri mesiace pred podaním
V novembri však administrátorky nemuse- sledkom druhej výzvy, do ktorej sa prihláprihlášky. Vedci môžu v rámci SASPRO
li vysvetľovať žiadne podstatné odchýlky od silo 163 uchádzačov, bolo desať prijatých,
žiadať o pracovné pobyty od jedného do
projektu. Slovenskej akadémii vied sa ho to- z ktorých však ponuku akceptovali nakoniec
troch rokov. V rámci programu boli natiž darí plniť tak, ako bol naplánovaný. Roz- ôsmi vedci. Z toho je jeden Slovák. V tretej
plánované tri výzvy.
diel je v počte štipendistov. Po uzavretí tretej výzve zaregistrovali 373 uchádzačov, 57 ich
ľudia
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Slavisti skladajú Mozaiku
o národe v európskom priestore

>

„Cieľom slavistického výskumu je skúmanie slovenskej kultúry ako súčasti európskej kultúry
a jej hodnôt,“ hovorí prof.
PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.,
riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.
V rozhovore pre Správy
SAV priblížil dvadsiate výročie ústavu, ciele slovenskej slavistiky, zaujímavé
projekty i perspektívy tejto vednej disciplíny.

Stručne si priblížme, ako a prečo vznikol
ústav...
Pre slovenskú slavistiku sa po roku 1990 ukázala nástojčivá potreba zriadiť na Slovensku
slavistické výskumné centrum s vedeckovýskumným i koordinačným zameraním ako
partnerské pracovisko v medzinárodnom
slavistickom rámci. Na Slovensku dovtedy
nijaké také neexistovalo. Slovenský komitét slavistov vyvinul všetko úsilie na to, aby
sa takéto centrum na pôde akadémie vied
zriadilo. Dôležitú úlohu zohral 11. medzinárodný zjazd slavistov v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo vyše tisíc účastníkov z celého sveta. O jeho prípravu a organizáciu
sa postaral vtedajší riaditeľ Jazykovedného
ústavu Ľudovíta Štúra SAV profesor Doruľa
[prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., pozn. red.],
ktorý v roku 1995 založil slavistické pracovisko na pôde SAV.
Spomenuli ste komitét slavistov. Ako
funguje?
Medzinárodný komitét slavistov zastrešuje slavistický výskum na celom svete. Tvorí ho 41 komitétov a slavistických organizácií z krajín, kde sa robia interdisciplinárne
slavistické výskumy. Slovenský komitét slavistov tvoria predstavitelia jazykovedy, literárnej vedy, historiografie s archeológiou
a etnológie s folkloristikou.
Vráťme sa k vzniku ústavu...
Slovenská akadémia vied na začiatku 90.
rokov prechádzala zložitými premenami.
Na jej čele stál v tom čase profesor Štefan
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Riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV prof. PhDr. Peter Žeňuch. DrSc.

Kongres miestom na
bilancie
Predstaviť interdisciplinárny pohľad
na dejiny slovenskej slavistiky v kontexte výskumu diela Jána Stanislava
[prof. PhDr. Ján Stanislav, DrSc. – slovenský jazykovedec a slavista] a poukázať na odkaz jeho diela pre dnešok bol
cieľ druhého Kongresu slovenských slavistov. Konal sa začiatkom novembra
v Bratislave, zorganizoval ho Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Na kongrese si pripomenuli 20.
výročie vzniku tohto ústavu a 50. výročie vzniku slavistického časopisu Slavica Slovaca. Sumarizovali tiež výsledky výskumov, riaditeľ ústavu profesor
Peter Žeňuch odovzdal pamätné listy
osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o inštitucionalizáciu slavistiky na pôde SAV,
o budovanie jej vedeckovýskumného
zázemia a o zabezpečenie kontinuity
slavistického vedeckého bádania. Z rokovania kongresu vyplynulo, že výskum
vzťahov slovenského jazyka a kultúry
s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami je podmienkou komplexného poznávania slovenskej kultúry v európskom hodnotovom rámci.
(int)

Luby [prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., predseda SAV v rokoch 1995 až 2009], ktorý
podporil úsilie vybudovať v SAV slavistické
pracovisko s vedeckovýskumným i vedecko-organizačným zázemím. Na Slovensku vtedy začali aktívne pracovať aj katedry slavistiky a slovanských filológií na prešovskej
aj bratislavskej univerzite i tzv. „slavistická
bunka“ v SAV. Východiskom pre utvorenie
koncepcie akademického slavistického pracoviska sa stal verejne oponovaný program
slovenskej slavistiky.
Ako to bolo s termínmi?
V marci roku 1995 vznikol delimitáciou piatich pracovníkov, ktorí sa slavistike venovali v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra
SAV, Slavistický kabinet SAV. Ten sa o desať
rokov neskôr, v januári 2005, premenoval
na Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.
Spomínali ste program slovenského slavistického bádania. Skúsme ho charakterizovať.
Veľmi stručne: ide o program zameraný na
výskum slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských jazykových a kultúrnych
vzťahov. V centre tohto výskumu je Slovensko, slovenský jazyk a kultúra vo vzťahoch
s inými slovanskými jazykmi a kultúrami
a tiež výskum slovensko-latinských, slovensko-nemeckých, slovensko-cirkevnoslovan-

ských vzťahov staršieho obdobia. Program
je koncipovaný tak, že zahrnuje jazykovedné, historiografické, národopisné a kulturologické výskumy z porovnávacieho hľadiska
v interdisciplinárnej spolupráci.
Hovoríme aj o výskume súčasných vzťahov?
Iste. Príkladom môže byť výskum slovensko-cirkevnoslovanských vzťahov, pri ktorom
nejde len o históriu. Ak skúmame texty zapísané cyrilikou v 17. či 18. storočí, snažíme
sa rekonštruovať nielen spoločensko-kultúrne podmienky ich vzniku a fungovania,
ale aj nadväzujúce jazykové a kultúrno-historické súvislosti a ich kontinuitu po dnešné
časy. Preto sa naše výskumy uskutočňujú
nielen v archívoch a knižniciach, ale aj v teréne, tam, kde sa cirkevná slovančina ešte
používa ako liturgický jazyk, kde sa teda súčasnosť očividne prekrýva s minulosťou. Zaujíma nás nielen zisťovanie, ako to je, ale aj
prečo to tak je.
Dokážeme urobiť hranicu medzi slavistikou a jazykovedou či inými príbuznými
vednými disciplínami?
Slavistika v našom chápaní je komplexná interdisciplinárna veda. V našom ústave je desať pracovníkov, z ktorých sa každý
venuje svojej vednej oblasti. Ja napríklad
staršiemu obdobiu vývinu slovenského jazyka a kultúry práve vo vzťahu k cirkevnoslovanskému jazyku. Musím brať do úvahy
nielen jazykovedné výskumy, ale aj výsledky archeologických a pramenných historických i teologických výskumov. Iba tak
možno utvoriť obraz o živote vtedajšej spoločnosti. Hranica medzi slavistikou a jazykovedou, archeológiou, historiografiou,
folkloristikou vždy závisí od toho, čomu
sa venujeme, čo skúmame. Závažné je to,
ako na svoj predmet výskumu pozeráte, či
z hľadiska jazykovedca, historika, etnológa, či folkloristu, muzikológa a pod. Usilujeme sa reflektovať výsledky ostatných
(spolupracujúcich) vedných disciplín,
s ktorými spoločne prinášame vklad do
mozaiky slovenského historicko-kultúrneho vývinu v európskom rámci.
Skúste povedať konkrétne...
Robíme výskumy slovensko-latinských, slovensko-nemeckých, slovensko-cirkevnoslovanských vzťahov v staršom období vývinu
slovenskej kultúry i výskumy zamerané na
problematiku slovensko-južnoslovanských,
slovensko-východoslovanských i slovensko-západoslovanských vzťahov. Každý z pracovníkov našej inštitúcie vedie projekt, do
ktorého vstupujú vedeckí pracovníci z iných
akademických pracovísk a univerzít na Slovensku i v zahraničí.
Ste vo funkcii riaditeľa deväť rokov. Ktoré
projekty z tohto obdobia pokladáte za
najzaujímavejšie?
Napríklad vydanie Kamaldulskej Biblie
[prvý známy preklad celej Biblie do slovenčiny od kamaldulských mníchov z Červe-

ného Kláštora; vznikol v prvej polovici 18.
storočia]. Toto dielo, zachované v jedinom
rukopisnom origináli, pripravili pracovníci
našej inštitúcie na faksimilné vydanie v medzinárodnej vedeckej sérii Biblia Slavica
v Nemecku. Môžem spomenúť aj medzinárodnú edíciu Monumenta byzantino-slavica
et latina Slovaciae zameranú na výskum písomností súvisiacich s byzantskou a latinskou písomnou i konfesionálnou tradíciou
v kontaktnom prostredí slovanského východu a západu. Na edícii spolupracujeme
s Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka a Pápežským východným ústavom v Ríme.

nú minulosť a bohatú mnohovrstvovú kultúrnu tradíciu, prestaneme čoskoro chápať
a vnímať aj svoju vlastnú identitu.
Sme pri využiteľnosti vášho výskumu...

Ako aplikáciu treba vnímať napríklad aj
to, že pracovníci nášho ústavu o svojich
výskumoch prednášajú na vysokých školách, pravidelne pripravujeme prednášky
i výstavy, na ktorých prezentujeme výsledky výskumov písomných pamiatok i poznatkov zistených pri archívnych a terénnych výskumoch. Osobitne významná je aj
naša databáza digitalizovaných písomností, ktorú sprístupňujeme odbornej i laickej
Na nedávnom kongrese slovenských verejnosti.
slavistov ste ocenili nemeckého kolegu. Ako
je to so slavistikou v zahraničí, osobitne Ako vidíte budúcnosť tohto ústavu?
v neslovanských krajinách?
Tém pre náš výskum je veľa, to by bol dlhý
Podľa môjho názoru rovnako zložité ako zoznam. Už aj na základe svojich doterajs akoukoľvek inou humanitnou vedou.
ších skúseností môže naše pracovisko prehlbovať a prezentovať svoje výskumy ako
Prečo?
fungujúca inštitucionálna jednotka, ktorá
funguje nielen ako vedecko-výskumné, ale
Vládnu aplikácie. Ideálom je hmatateľný, aj ako vedecko-organizačné centrum.
využiteľný výsledok, produkt. Ak však prestaneme kontinuálne vedecky skúmať vlast- Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Projekt y ústavu
Slovensko-nemecké výskumy. Dlhodobé výskumy slovensko-nemeckých vzťahov priniesli nové zistenia o slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16. až 18. storočí. Analýza veľkého množstva písomností zachovaných v archívoch slovenských miest v rukopisnej podobe umožnila vo významnej miere doplniť a spresniť obraz o priebehu mnohostranného
spolunažívania Slovákov a Nemcov najmä v mestách na Slovensku. Významné údaje v danom okruhu skúmania priniesol výskum aj nemecky písaných textov zo Slovenska. Sú to
údaje nielen o podobe a spoločenskom fungovaní jazyka (slovenského aj nemeckého), ale
aj o hospodárskych a spoločenských pomeroch na Slovensku v skúmanom období.
Ján Doruľa
Výskum slovensko-latinských vzťahov. Súčasťou vedeckého zamerania ústavu je
výskum latinskej literárnej kultúry tak v rámci slovenských dejín, ako aj v širšom kontexte slovanského sveta. V súčasnosti sa orientuje najmä na vedecké a polemické dielo Martina Sentivániho, jedného z najvýznamnejších novolatinských autorov slovenského pôvodu. Ako prvý zväzok supplement časopisu Slavica Slovaca vyšla roku 2011
kritická komentovaná edícia s prekladom Sentivániho kozmologickej dizertácie, ďalšie jeho diela sa stali predmetom štúdií a príspevkov prezentovaných na viacerých
medzinárodných konferenciách. V rámci projektu Polemická teológia a jej kontexty
na Slovensku v novoveku sa roku 2014 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastnili odborníci z 12 európskych krajín, Kanady a Izraela. Súbor štúdií z konferencie sa pripravuje na vydanie vo vydavateľstve Cambridge Scholars Publishing.
Svorad Zavarský
Slavistický výskum ľudovej prózy. Historicko-komparatívny výskum ľudovej rozprávačskej tradície v národnom a medzinárodnom kontexte je dlhodobá úloha, zameraná na zbierky ľudovej prozaickej tvorby, ktoré vznikali na prelome v 19. a 20.
storočia ako výsledok dialektologických výskumov domácich aj zahraničných bádateľov (S. Cambel, Š. Mišík, V. Hnaťuk, F. Šujanský, I. Sreznevskij, I. Holovackyj,
O. Broch, I. Paňkevyč a ďalší). K významným výsledkom z tohto okruhu patrí monografická práca venovaná zberateľskému dielu a metóde zbierania dialektológa
a slavistu Samuela Cambela (Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín, 2009),
ktorá spolu s vydaním pramennej edície sprístupňuje ucelený pohľad na folklórne
nárečové zápisy S. Cambela. Sprístupňovanie zápisov ľudovej prózy je nevyhnutným predpokladom na interdisciplinárny slavistický výskum. K výsledkom patrí aj
vydanie monotematického súboru štúdií Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky (2015).
Katarína Žeňuchová
veda a výskum

správysav

6 | 2015

19

Vdýchnuť život
zaniknutým svetom

>

Za plazy, presnejšie, za mimoriadne výstupy
v oblasti ich systematiky, diverzity a evolúcie
dostal minulý rok Cenu SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce Mgr. Andrej Čerňanský,
PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, ktorý teraz
pôsobí v Nemecku. Viac v rozhovore.

Ako ste sa dostali k tematike evolúcie
plazov?

bicou), uhol sa mení a pre laterálne plôšky
už nie je miesto, takže tie zmiznú a kontakt
kostí nie je taký silný. Z tohto dôvodu sa vytvorila dodatočná kostná štruktúra na vnútornej strane temennej kosti pre kontakt so
supraokcipitálnou kosťou (kosť mozgovne ležiaca pod temennou kosťou). Úlohou
tejto štruktúry je spevňovať celý zadný región hlavy. Ďalej som v tejto práci študoval
s francúzskymi kolegami prvé dva stavce
(nosič a čapovec) pri všetkých moderných
rodoch chameleónov. Bola to pilotná štúdia takéhoto typu a podarilo sa nám ukázať množstvo rozdielov a význam tohto skeletálneho mosta medzi lebkou a telom ako
bohatého zdroja informácií.

Od mala ma zaujímala príroda a najmä anatómia, evolúcia a plazy. Keď sa pozeráte na
obrazy Zdeňka Buriana, zistíte, že paleontológia je pravdepodobne jedna z najromantickejších vedných disciplín. Dokáže totiž znovu
vdýchnuť život dávno zaniknutým svetom.
Nuž, čo môže byť zaujímavejšie, ako sledovať
evolúciu? A na to sú plazy ideálne.
Okrem iného sa venujete schopnosti plazov
prispôsobiť sa zmenám...
Priblížte nám, za čo ste dostali Cenu SAV,
teda – mohli by ste vysvetliť vašu prácu Keďže plazy majú špecifické nároky na prosv oblasti systematiky, diverzity a evolúcie tredie, sú výbornými indikátormi pre paleoplazov?
klimatológiu a paleoekológiu. Teraz nám
práve prijali jednu prácu venovanú obdobiu
Napísal som vyše dvadsať prác, ktoré boli zvanému oligocén. O tomto období máme
publikované v odborných impaktovaných žalostne málo informácií, a pritom je to občasopisoch. Spolupracoval som s mnohý- dobie prevratných klimatických zmien, ktomi významnými svetovými odborníkmi, na- ré zapríčinili vymiznutie starého sveta papríklad z Ruska, USA, Francúzska, Anglicka ratropických pralesov a v ďalšom období
i Austrálie, kde som vykopával a opísal no- nástup modernejších ekosystémov. Idenvého, dovtedy neznámeho fosílneho plaza. tifikovali sme tam napríklad leguány, ktoAktívne som sa zúčastnil na mnohých sve- ré tvoria najmladší záznam tejto skupiny
tových kongresoch. Moja práca prispela v Euroázii a Afrike (s výnimkou Madagassvojou troškou k pochopeniu evolúcie pla- karu). Tento nález je v tomto časovom obzov, ale i k poznaniu anatómie dnešných dobí veľkým prekvapením a svedčí o klíme
druhov. Je vždy milým potešením, keď vás danej doby.
takto ocenia. Je to znak, že si vašu prácu
niekto všíma.
Opísali ste nový nález mandibuly (spodnej
čeľuste) obrúčkovcov z eocénu FranPublikovali ste opis novej lebečnej štruktúry cúzska...
chameleónov, jej evolučný vznik a veľké
množstvo nových dát a hypotéz o regióne Bol som v tom čase u Dr. Ragea [Dr. Jeana výskyte. Môžete povedať viac o tejto -Claude Rage, Muséum National d‘Histoire
téme?
Naturelle] v Prírodovednom múzeu v Paríži, keď mi tento nález ukázal. Je to nádherTú anatomickú štruktúru v lebke som na- ná fosília, všetky kosti spodnej čeľuste sú
zval processus parietalis inferior. Jej vznik zachované v artikulovanej pozícií. A to má
a funkcia súvisí s vysokou lebečnou prilbi- tento nález asi 44 miliónov rokov. Rozhodli
cou pri moderných druhoch, napríklad je- sme sa, že ho spolu spracujeme. Išlo o nový
menskom chameleónovi, čo je jeden z cha- rod a fylogenetická analýza ukázala jeho
rakteristických znakov aj pre laikov. Prilbica dôležité postavenie – je to najstarší známy
je tvorená dohora zdvihnutou parietálnou, predstaviteľ čeľade Blanidae.
t. j. temennou kosťou, nachádzajúcou sa
v strednej rovine zadnej časti lebky. Pri dru- Pôsobíte momentálne v Berlíne. Na ako
hoch s nízkou prilbicou nesmeruje temenná dlho a v akej inštitúcii?
kosť dohora a na jej konci sa nachádzajú laterálne [bočné – pozn. redakcie] plôšky. Na Som asistentom profesora Johannesa Mülne zhora nasadá z každej strany skvamozál- lera v Museum für Naturkunde Berlin. Som
na kosť. Takéto pevné spojenie je umožnené tu rok, predtým som bol dva roky na Senctupým uhlom, pod ktorým sa tieto kosti do- kenberg Research Institute vo Frankfurte,
týkajú. Ak sa však temenná kosť dvíha do- kde som získal prestížne Humboldtovo štihora (ako je to pri druhoch s vysokou pril- pendium.
6 | 2015

20

správysav

ľudia

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., ukončil
magisterské štúdium na Prírodovedeckej
fakulte UK Bratislava, v roku 2007 – obhájil prácu na tému Plazy treťohôr strednej
Európy. V roku 2011 získal Schwarzovo
štipendium, ktoré udeľuje SAV mladým
vedeckým pracovníkom, a začal pracovať
v Geologickom ústave SAV. V roku 2012
získal Humboldtovo štipendium a pôsobil
dva roky na Senckenberg Research Institute vo Frankfurte nad Mohanom. Doteraz má 21 článkov vo Web of Science, pri
ktorých je v 17 prípadoch uvedený ako
prvý autor, a pri štyroch je spoluautorom.

Môžete porovnať podmienky v SAV a na
vašom súčasnom pracovisku?
Čo sa týka laboratórneho vybavenia, dovolím si tvrdiť, že SAV je vynikajúcou inštitúciou, ktorá obstojí v porovnaní s tými zo
západných krajín. V poslednom období sa
vďaka projektom veľa zmodernizovalo a to
ma nesmierne teší, no nesmieme zaspať na
pomyselných vavrínoch. O šikovných ľudí
núdza nie je. Pokiaľ ide o platy vedcov, tam
je to, bohužiaľ, neporovnateľné. Ale to sa
týka celého Slovenska.
Čomu sa venujete teraz?
Ide o viaceré projekty. Začiatkom roku vyjde publikácia, ktorá je už online, o novom
rode treťohorného jaštera z územia Nemecka. Ide o kmeňový taxón (laicky povedané
– predok) dnešných veľkých jašterov z Kanárskych ostrovov a kompletne mení našu
predstavu o evolúcii veľkosti tela týchto
skupín na ostrovoch. Ďalej spracovávam
nové nálezy z lokality Messel, ktorá spadá
pod UNESCO. Sú to úžasné zachované kompletné kostry jašterov spred 47 miliónov rokov. Venujem sa i anatómii moderných
skupín s využitím počítačovej tomografie.
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

Vedci o vnímaní cudzieho utrpenia
Štúdiu, na ktorej sa podieľalo aj Laboratórium kognitívnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, uverejnil v októbri
prestížny časopis Proceedings of the National Academy of Sciences of the
U.S.A. (PNAS). Vyšla tam pod názvom Placebo analgesia and its opioidergic regulation suggest that empathy for pain is grounded in self pain
(Placebo analgézia a jej opioidná regulácia naznačujú, že empatia
k bolesti spočíva vo vlastnej bolesti). Informácie o nej priniesol aj portál časopisu Science.
Pohľad na bolesť iných
Podľa informácií vedúceho Laboratória kognitívnej neurovedy MUDr.
Igora Riečanského, PhD., výskum, o ktorom bola publikovaná štúdia,
je zameraný na odhaľovanie mozgových procesov, ktoré sú základom
toho, ako vnímame a prežívame bolesť a utrpenie iných ľudí.
„Empatia nám umožňuje zdieľať a porozumieť pocitom a emóciám
iných ľudí a je dôležitým podnetom prosociálneho správania. Objasnenie jej mozgových procesov je jedným z veľkých výziev humánnej
neurovedy,“ vysvetľuje tento vedec. A dodáva, že sa naliehavo vynára
otázka, prečo sa utrpenie druhého človeka niektorých ľudsky dotýka
a iní sú k nemu ľahostajní. Zistenia vedcov naznačujú, že empatia by
mohla spočívať v zaangažovaní mechanizmov, ktoré sú základom našich vlastných pocitov.
I. Riečanský vysvetľuje, že zobrazovacie metódy (napr. magnetická
rezonancia) preukázali, že oblasti mozgu aktivované pri pocite vlastnej bolesti sú aktívne aj pri vnímaní bolesti a utrpenia iných ľudí. „No
aktivácia rovnakých oblastí mozgu ešte nie je dôkazom totožnosti nervových mechanizmov. Je známe, že tá istá oblasť mozgu môže byť aktívna pri veľmi rôznorodých situáciách a činnostiach,“ hovorí I. Riečanský.
Čo ukázalo placebo
Na skúmanie možnej totožnosti nervových procesov bolesti a empatie
na bolesť preto vedci použili priamejšiu metódu – experimentálnu manipuláciu. Zdravých dobrovoľníkov informovali, že dostanú liek proti
bolesti. No podali im tabletku bez účinnej látky – placebo. Zistilo sa, že
to viedlo nielen k zníženiu pocitu bolesti (analgézii), ale aj k zníženiu
empatie, teda vnímania a hodnotenia bolesti iných.

„Pomocou funkčnej magnetickej rezonancie sme zistili, že táto manipulácia viedla k zníženiu aktivácie tých mozgových oblastí, ktoré sú
aktívne pri pocite bolesti aj vnímaní bolesti iných osôb,“ hovorí I. Riečanský.
Dodáva, že v procesoch bolesti zohráva dôležitú úlohu opioidný systém. Jeho aktivácia znižuje bolesť. Opiáty, látky viažuce sa na
opioidné receptory, sú silné analgetiká a v medicíne sa používajú na
potlačenie intenzívnej bolesti. „V ďalšom experimente sme podávali
blokátor opioidných receptorov, a tak zabránili aktivácii opioidného
systému. Zistili sme, že opioidný blokátor zvrátil nielen placebom navodené zníženie bolesti, ale tiež s tým spojené zníženie empatie,“ hovorí. Podľa týchto zistení sú základom empatie k bolesti iných ľudí procesy spojené s vnímaním našej vlastnej bolesti.
Zistenia sú výsledkom práce medzinárodného výskumného
tímu pod vedením profesora Clausa Lamma z Fakulty psychológie
Viedenskej univerzity. Laboratórium, ktoré v Ústave normálnej
a patologickej fyziológie SAV vedie I. Riečanský, spolupracuje s viedenským pracoviskom už viac ako desať rokov, pričom výskum, ktorý
vyústil do zverejnenej publikácie, trval zhruba dva roky.
(pod, mš) | Foto: Vladimír Šimíček

Štvrtina ľudí má vysoký tlak
Treba piť viac červeného vína, aby sme boli zdravší? Viac a lepšie spávať? Odbúravať stres? Ako účinne predchádzať vysokému krvnému
tlaku? Aj na tieto otázky hľadal odpovede projekt Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie (NOREG). Robil sa od septembra 2011 v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v úzkej spolupráci s partnermi z Ústavu pre
výskum srdca SAV, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
Takzvané ochorenia z civilizácie, predovšetkým ochorenia srdcovo-cievneho a nervového systému a metabolických dráh patria medzi hlavné rizikové faktory, ktoré spôsobujú väčšinu chorôb a predčasných úmrtí. Mnohé z mechanizmov týchto ochorení majú spoločný
patobiochemický základ. Posledné výskumy v tejto oblasti poukázali na poškodenú signalizáciu tých mechanizmov, ktoré reguluje oxid
dusnatý (NO). Centrum pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého
v ochoreniach z civilizácie sa orientovalo na sledovanie úlohy tejto regulačnej molekuly v adaptačných mechanizmoch na záťažové faktory a v patobiochemických mechanizmoch rozvoja ochorenia. Cieľom
bolo identifikovať spoločné (pato)mechanizmy regulované oxidom
dusnatým, ktoré sa podieľajú na rozvoji obezity, cukrovky, vysokého
krvného tlaku a porúch srdcového rytmu.
„Zistili sme, že pri obéznych hypertenzívnych potkanoch paradoxne stúpa produkcia NO v srdci a cievach v porovnaní s chudými hypertenzívnymi jedincami. Biologická dostupnosť NO je však významne
znížená z dôvodu vysokej produkcie reaktívnych foriem kyslíka,“ vysvetľovala na stretnutí s médiami RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., (Ústav

normálnej a patologickej fyziológie SAV) pri prezentácii najdôležitejších
výsledkov projektu. „Najcitlivejší na stres sú potomkovia párov, kde matka má vysoký a otec normálny krvný tlak. Potomkovia dvoch rodičov
s normálnym krvným tlakom sa vedeli na stres lepšie adaptovať práve
vďaka zvýšenej produkcii NO v cievnej stene,“ povedala I. Bernátová.
V bežnej ľudskej populácii sú aj psychické poruchy často spojené
s vysokým krvným tlakom a naopak, zvýšený krvný tlak môže indikovať vznik psychických ochorení. Odborníci otestovali cielenú liečbu
s antihypertenzívnym liečivom.
„Zistili sme nové mechanizmy pôsobenia antihypertenzívnych, antioxidačných a prírodných látok, ku ktorým patrí najmä ich schopnosť
zvýšiť produkciu NO,“ hovorí doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. „Ide hlavne
o polyfenolické extrakty z červeného vína, epikatechín – polyfenol
z čokolády a extrakt z arónie čiernoplodej, ktorý výrazne redukoval
krvný tlak, obnovoval produkciu NO až na úroveň zdravých jedincov
a znižoval hladiny zápalových faktorov.“
Výsledky projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej
úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie majú veľký význam pre
pochopenie mechanizmov, ktoré sa uplatňujú pri poškodzovaní zdravia aj v prevencii udržiavania krvného tlaku a vzniku psychických
ochorení. Oxid dusnatý pomáha chrániť pred poškodením srdca, no
má aj signalizačnú funkciu a v nadmernej miere môže byť škodlivý.
O to dôležitejšie sú závery celého projektu. Osobitne v kontexte konštatovania, že hypertenziou trpí až 25 percent našej populácie.
(ssc)
veda a výskum
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Vzácne obliny bzdochy a chodiace stromy
Koniec minulého roka sa pre Mgr. Petra Vršanského, PhD., (Ústav
vied o Zemi SAV) spája s dvomi zaujímavými výstupmi. Decembrový článok na titulnej strane bbc.com píše o jeho skúsenostiach z ekvádorského pralesa, pričom sa zameriava na tzv. „chodiace stromy“. A European Journal of Entomology informoval o projekte, pri
ktorom sa podarilo stlačenej skameneline dvoma nezávislými metódami obnoviť tretí rozmer.

Pomoc pre prales
Druhou zaujímavou publikáciou
bol
decembrový
článok
bbc.com
(Trees that can
walk up to 20m
per year). V ňom
autor, na základe podkladov od
P. Vršanského upozorňuje na zistenia
dvoch
expedícií
tohto slovenského
vedca do UNESCO
rezervácie Sumaco v ekvádorskom
pralese
(Správy
SAV 2/2015, Priezračná banka údajov). Okrem iného
aj na takzvané choKorene putujúceho stromu.
diace palmy. „Pôda
eroduje a strom
pustí nové korene, ktoré nájdu pevnejšie miesto,“ hovorí P. Vršanský. „Keď už sú tam usadené, strom pomaly ‚zdvihne‘ staré korene
a postupne sa presunie.“ Aj o 20 metrov za rok.
Tento vedec však dodáva, že jeho cieľom nebolo objaviť sa na titulke bbc.com. „Článok upozorňuje na situáciu v pralese,“ vysvetľuje. Ide o to, že ekvádorská vláda motivuje vlastníkov pôdy v pralese, aby ho klčovali – inak by o ňu mohli prísť. Okrem iného to
znamená ohrozenie miesta, ktoré sa môže pochváliť najväčšou biodiverzitou na Zemi. „Čiže tam žije v prepočte najviac ‚foriem‘ organizmov. A tento prístup môže znamenať ich koniec,“ pripomína
P. Vršanský. Po zverejnení článku už má ohlasy organizácií a jednotlivcov z viacerých končín sveta, ktorí prejavili záujem o záchranu tejto rezervácie a kúpu najohrozenejších častí.

Tajomstvá tretieho rozmeru
„Geológovia z Prírodovedeckej fakulty UK robia extenzívny výskum na lokalite Cerová-Lieskové, kde sú približne 16 miliónov
rokov staré sedimenty hovoriace o tom, že kedysi tam bolo až do
400 metrov hlboké more,“ hovorí P. Vršanský. Popri tom objavili fosíliu bzdochy z čeľade hrabavcovité. Ako hovorí P. Vršanský,
žila, podobne ako dnes, v suchozemskom prostredí. A keďže sa
zachovala na mieste, kde bolo veľmi hlboké more, vedci predpokladajú, že letela nad morom, padla do vody a veľmi rýchlo klesla na dno. „Nič ju nezožralo, nerozložila sa a veľmi rýchlo musela
byť pokrytá nejakým sedimentom, pretože ju nerozložili ani dnové organizmy,“ vysvetľuje tento vedec. Pôsobením tlaku sa stala
takmer dvojrozmernou, kvôli obraznosti by sa dalo opísať, že tretí
rozmer ukazuje rozdiely najviac 0,3 milimetra. V takom stave sa
ju vedci rozhodli opísať a skúsiť vyobraziť v čo najvernejšej podobe. Ich poľský kolega bzdochu ako nový druh opísal, doktorandi
Tomáš Mlynský a Peter Barna ju odfotografovali a nakreslili. Potom sa rozhodli posunúť sa ešte ďalej. „Lebo toto je iba druhá naša
spracovaná vzorka hmyzu, podobného tomu, ktorý tu dnes žije,“
hovorí P. Vršanský.
Hľadali ďalšie možnosti. Posunuli sa vďaka spolupráci s bratislavskou firmou Kvant, ktorá – v rámci iného projektu – zostavila
konfokálny profilometer. „A vyvinula k nemu nový softvér, vďaka
ktorému sa podarilo zostaviť prvú kompletnú 3D mapu nášho živočícha,“ spomína tento vedec. Po publikovaní výsledkov sa ozvala
ďalšia firma – 5S, ktorá sa špecializuje na 3D modely a použila inú
metódu. Laicky: vzorku zo všetkých strán nafotila a z tisícov fotiek
vytvorila 3D model. Podľa slov P. Vršanského výsledkom je, že zobrazenie bzdochy pomocou aplikácie v tabletoch je až stokrát presnejšie, než ako mohli vedci doteraz pozorovať aj cez ten najlepší
(pod) | Foto: Denis Fitzel
mikroskop.

Klimatický samit bezpečnostnou prioritou
Podiel človeka na globálnej zmene životného prostredia, najmä na
otepľovaní atmosféry, povodniach, suchách či iných extrémoch počasia a strate biodiverzity, už dnes nie je spochybňovaný. Naliehavou otázkou ostáva dohovor o záväzkoch na odvrátenie trvalých
zmien v klíme a mechanizmus jeho uplatnenia v súčasnom svete.
Konferencia Organizácie Spojených národov COP21, ktorá bola
pred časom v Paríži, je historickým momentom na ceste k obratu.
Delegáti zúčastnených štátov dospeli k historickej dohode o záväzkoch strán na zníženie emisií skleníkových plynov. Akcepto-

vaním zodpovednosti za zmenu klímy sa diskusia posunula od
dokazovania zmien k hľadaniu mechanizmu zmeny správania spoločnosti. Bez tej by záväzok obmedziť nárast globálnej teploty pod
úroveň 2 oC v porovnaní s predindustriálnym obdobím bol len ďalším nesplneným snom.
Okrem redukcie emisií najmä z fosílnych palív a podpory technologických inovácií v energetike, doprave či lesníctve vytvára parížska dohoda priestor na inovácie v manažmente a rozhodovaní.
Na rozdiel od minulosti, keď bol klimatický samit iniciovaný medzinárodnými organizáciami a neprerástol do povedomia verejnosti, vychádza COP21 z iniciatív zúčastnených štátov vo forme štátmi
deklarovaných príspevkov (Intended Nationally Determined Contributions – INDC). Zodpovednosť za splnenie záväzkov ochrany
klímy sa tak stáva kolektívnym statkom. Presúva plnenie globálnych cieľov ochrany klímy na konkrétnych aktérov: štáty, producentov emisií, ale i obyvateľstvo. Parížsky Dohovor o ochrane klímy
COP21 sa tak po pápežovej encyklike stáva druhým globálnym aktom roka 2015 na podporu zodpovednosti spoločnosti za stav a budúcnosť životného prostredia. Dohovor má tak šancu splniť potreby
ochrany klímy ako bezpečnostnej priority 21. storočia.

Česko-slovenská delegácia, zľava Mgr. Jiří Kolman, vedecký tajomník
CzechGlobe AV ČR, doc. Tatiana Kluvánková, SAV, prof. Michal
V. Marek, riaditeľ CzechGlobe AV ČR.

doc. Tatiana Kluvánková, Ústav ekológie lesa SAV
(Autorka sa na samite zúčastnila v rámci delegácie AV ČR a SAV).
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Otvorili nové laboratóriá
Biotechnologické laboratóriá SAV, ktoré sú súčasťou detašovaného pracoviska Virologického ústavu SAV, otvorili začiatkom decembra v Šarišských Michaľanoch.
Akadémia ich budovala v rámci projektu Centrum pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok v rámci Operačného programu Veda a výskum Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Celkové výdavky projektu dosiahli takmer 25 miliónov eur, v tom je zahrnutá výstavba
dvojposchodového komplexu, zloženého z troch objektov pre výskum, vývoj a samotné laboratóriá, ako aj prostriedky na nákup unikátnych prístrojov na prípravu, vývoj a čistenie biofarmaceutík. Laboratóriá sa budú zameriavať na aplikovaný výskum v oblasti biotechnológií, najmä
farmaceutických, teda vývoj a výskum nových liečiv, ktoré možno ďalej využívať v praxi. Riaditeľ Virologického ústavu SAV MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., pri tejto príležitosti zdôraznil, že
aplikácia vedeckých výsledkov do praxe je dôležitou súčasťou výskumu a vývoja.
Splnomocnenej vlády SR pre výskum a inovácie prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.,
upozornil, že pracovisko bude zamerané predovšetkým na transfer poznatkov. „Pridanou hodnotou je spolupráca s farmaceutickým priemyslom, veď aby v tejto sfére mohol
inovovať, musí mať akademického partnera. Téma výskumu bioaktívnych látok je široká
a univerzálna, slúži na to, aby sa spoločnosť lepšie pripravila nielen na pandémie, ale tiež
aby bola pripravená pomôcť zdraviu obyvateľstva,” povedal.
Laboratóriá budú slúžiť nielen pre SAV, ale
spolupráca sa rozšíri s akademickými a komerčnými inštitúciami na národnej úrovni
i na úrovni Európskej únie. Vedci tak dosiahli podmienky na výskum, vývoj a prenos najnovších poznatkov biologického a medicínskeho výskumu do praxe – môžu sa podieľať
na vývoji biofarmaceutík a vývoji nových biotechnologických metód. Z univerzitných pracovísk sa rozšíri spolupráca napríklad s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Prešove,
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farVedúci oddelenia biotechnologických
mácie v Košiciach, Lekárskou fakultou UK
aplikácií Virologického ústavu SAV
v Martine a s ďalšími vedeckými ústavmi SAV.
RNDr. Vladimír Zelník, CSc.
(sub). | Foto: Ľubica Suballyová

Konferencia venovaná ekológovi

Pri príležitosti stého výročia narodenia Františka Jozefa Turčeka sa vo Zvolene uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou – FJT 100. Išlo o pokračovanie tradičných konferencií Aplikovaná ornitológia (27. ročník) a Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku (12. ročník) so silným ekologickým podtónom.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Ústav ekológie lesa SAV, Technická univerzita vo
Zvolene, Správa CHKO Poľana vo Zvolene, Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Na konferencii sa zúčastnilo zhruba 160 slovenských a českých ekológov, zoológov a pracovníkov ochrany
prírody. Účastníci si vypočuli 38 referátov a prezentovalo sa aj viac ako 20 posterov. V úvodnom
bloku konferencie odznelo deväť referátov venovaných životu a dielu F. J. Turčeka. Osobitne sa
podčiarkla jeho pracovitosť a aktivita zameraná na publikovanie a presadzovanie rozumných
ekologických myšlienok vo svete v obdobiach, keď publikovať v zahraničí bolo veľmi nepopulárne, až zakázané. Za účasti podpredsedu SAV prof. Karola Marholda, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolfa Kropila i riaditeľa Ústavu
ekológie lesa Ing. Jozefa Váľka pri tejto príležitosti odhalili F. J. Turčekovi pamätnú tabulu vo vestibule Ústavu ekológie lesa SAV. Je uznaním človeku a vedcovi,
ktorý posledných 13 rokov svojho života strávil v Ústave biológie krajiny SAV v Banskej Štiavnici, predchodcovi zvolenského Ústavu ekológie lesa SAV. Autorom
diela je košický keramikár Zbigniew Nišponský.
F. J. Turček od roku 1964 pôsobil v Ústave biológie krajiny SAV v Banskej Štiavnici, kde robil do svojej
predčasnej smrti. Patril a patrí k najcitovanejším slovenským ekológom vo svete. Je považovaný za prvého
slovenského ekológa. František Jozef Turček zomrel
4. marca 1977 vo veku 61 rokov.
Anton Krištín, Peter Kaňuch,
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Autor pamätnej tabule Z. Nišponský
vysvetľuje po jej odhalení motívy.

Foto: Braňo Hroššo

Super škola pokračuje
Memorandum o spolupráci na treťom ročníku spoločného úspešného projektu Petržalská super škola podpísali začiatkom decembra predseda SAV prof. Pavol Šajgalík
a starosta Petržalky Ing. Vladimír Bajan.
Predchádzajúce dva ročníky sa stretli medzi žiakmi mestskej časti Petržalka s pozitívnou reakciou a pre SAV je to priestor na popularizovanie vedy medzi dospievajúcou
generáciou. „Uvedomujeme si, že smerovanie mladých ľudí na vedecké odbory sa začína už v mladom veku a projekty podobného
typu sú pre nás preto veľmi dôležité,“ povedal
pri podpise memoranda P. Šajgalík. Starosta
Petržalky V. Bajan vyjadril potešenie z pokračujúcej spolupráce a naznačil, že o tento
projekt majú záujem aj starostovia, resp. primátori krajských miest, takže sa môže v budúcnosti rozšíriť na celé Slovensko. Hlavným
cieľom tejto aktivity je motivovať žiakov k aktívnemu
prístupu
k vzdelávaniu
a získavaniu nových vedomostí
z jednot- Ing. Vladimír Bajan a prof. Pavol
l i v ý c h Šajgalík.
vedných
odborov. SAV je odborným garantom obsahovej kvality vzdelávania a obe strany sa dohodli, že budú spoločný projekt propagovať
vhodnými a dostupnými formami (viac Správy SAV 5/2015, Svet bude o vede).
(spn) | Foto: Vladimír Šimíček

Študentské osobnosti
Ocenenia Študentská osobnosť Slovenska
2015 si uprostred decembra prevzalo v Bratislave jedenásť výnimočne talentovaných mladých ľudí. Súťaž organizuje pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku Junior Chamber
International Slovakia s podporou Slovenskej
rektorskej konferencie pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Absolútnemu
víťazovi 11. ročníka Ing. Jakubovi Berčíkovi, PhD., cenu odovzdal predseda SAV profesor Pavol Šajgalík. J. Berčík sa špecializuje na
rozvoj neuromarketingu a neuroekonómie.
V súčasnosti je odborným asistentom na Katedre marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Medzi ocenenými
boli aj Ing. Ladislav Sátor, PhD., z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a RNDr. Erik
Mingyár z Ústavu molekulárnej biológie
SAV. Víťazov v jedenástich rôznych kategóriách nebolo jednoduché vybrať, a to najmä
z dôvodu rastúcej konkurencie a šikovnosti mladých ľudí vo výskumných projektoch
a vedných oblastiach. „Som rád, že prostredníctvom tohto projektu Slovensko spoznáva
takých šikovných mladých ľudí, ktorí sú vzorom a budúcnosťou tejto krajiny,“ povedal
Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.
(spn)
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Zmena na čele Snemu SAV
Na poslednom zasadnutí Snemu SAV v roku
2015 jeho členovia prerokovali a s pripomienkami schválili návrh Zásad tvorby rozpočtu v roku 2016, správu o činnosti výboru
Snemu SAV od septembra 2014 do decembra
2015 a podrobne sa venovali úpravám a doplneniu zásad noviel dokumentov SAV. Predseda SAV Pavol Šajgalík predložil na rokovaní odpočet plnenia Programového vyhlásenia
SAV. Členovia snemu venovali pozornosť aj
formulovaniu téz v rámci novelizácie štatútu
Snemu – aj v súvislosti s pripravovanou
transformáciou SAV. Podľa zásad pravidelnej
rotácie zvolil Snem SAV na nasledujúcich
šestnásť mesiacov do funkcie predsedníčky
Snemu SAV Katarínu Gmucovú, samostatnú
vedeckú pracovníčku z Fyzikálneho ústavu
SAV, doterajšiu členku výboru Snemu SAV.
Vystriedala na poste Ľubicu Lacinovú (Ústav
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV).
(spn)

Ocenenie pre Gabriela Bianchiho

Ocenenie odovzdal
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. (vpravo)

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra SAV za
zásluhy v spoločenských vedách doc. PhDr.
Gabrielovi Bianchimu, CSc., riaditeľovi Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, odovzdal v decembri podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
Pri tejto príležitosti ho vyzdvihol ako vedeckú
osobnosť v oblasti sociálnych vied. Environmentálnej psychológii a výchove sa venoval
od polovice osemdesiatych rokov. Od polovice 90. rokov sa zameral na problematiku sexuálneho zdravia a sexuálnej výchovy. Ďalším
jeho zameraním je presah sexuality a intimity
do občianskeho priestoru. V spolupráci s organizáciou Partners for Democratic Change robil množstvo projektov a aktivít zameraných
na strategický rozvoj mimovládnych organizácií, rozvoj ľudských zdrojov v občianskom
sektore (o. i. tréningy rómskych lídrov), transformáciu samospráv a rozvoj ľudských zdrojov v štátnej správe. Takéto aktivity vyvíjal aj
vo viacerých postkomunistických krajinách na
Balkáne. Prakticky aj analyticky a publikačne
sa venuje rozvoju občianskej participácie a deliberatívnej demokracie. Ocenenie G. Bianchimu udelila Vedecká rada SAV pri príležitosti
(r) | Foto: Marcel Matiašovič
životného jubilea.
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Noví riaditelia
Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na základe výberového konania vymenovalo od decembra do funkcie riaditeľky Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV PhDr. Elenu Knopovú, PhD.
E. Knopová študovala divadelnú vedu na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici a masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave,
kde absolvovala aj rigorózne štúdium. V roku 2009 absolvovala doktorandské štúdium v Kabinete divadla a filmu SAV ako externej školiacej inštitúcii Divadelnej fakulty
VŠMU. Od roku 2004 pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV (predtým Kabinet divadla a filmu SAV)
najprv ako odborná, neskôr samostatná vedecká pracovníčka. Venuje sa kontextuálnemu výskumu súčasnej slovenskej drámy a divadla a teórii súčasnej európskej drámy
a divadla. Je autorkou monografie Svet kontroverznej drámy, spoluautorkou monografií
Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, Divadlo nielen ako umelecká aktivita a Divadlo Ticho
a spol. – odtlačok na duši divákov a tvorcov. Od roku 2007 pedagogicky pôsobí na Fakulte
dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Od 1. januára vymenovalo Predsedníctvo SAV
do funkcie riaditeľa Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV RNDr. Michala Dubovického, CSc.
M. Dubovický vyštudoval všeobecnú biológiu so zameraním na antropológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvoval aj rigorózne štúdium. V roku
1998 ukončil postgraduálne štúdium v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV a bol mu udelený titul kandidáta biologických vied. Od roku
1992 pracuje v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV najprv ako odborný a v súčasnosti ako samostatný vedecký pracovník. Dlhodobo pôsobil vo vedení ústavu, a to ako vedecký tajomník, neskôr ako zástupca
riaditeľa a riaditeľ. Venuje sa experimentálnemu výskumu dôsledkov pôsobenia nadmerného stresu a psychoaktívnych látok počas tehotenstva a dojčenia na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva s dôrazom na neuroendokrinné a neurobehaviorálne regulácie
a adaptácie organizmu na nové prostredie. Externe prednáša na Katedre fyziológie živočí(r) | Foto: archív
chov a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Prieskum názorov
o utečencoch
Názory ľudí na Slovensku na niektoré otázky súvisiace s príchodom utečencov do Európy
zisťovala začiatkom decembra pre Sociologický ústav SAV agentúra FOCUS na reprezentatívnej vzorke populácie. Ako zverejnil tento ústav, zhruba 70 percent sa ich príchodu obáva „veľmi“ alebo „dosť“.
Relatívne menej obáv (58,1 percenta) vyjadrujú mladí ľudia medzi 18. až 24. rokom
veku. Najväčšie obavy (79,2 percenta) prejavili opýtaní starší ako 65 rokov. Takmer polovica respondentov chce, aby sme utečencom pomáhali len v úplne nevyhnutných prípadoch,
a 19,4 percenta odporúča nepomáhať im vôbec. O niečo viac naklonení pomôcť im sú ľudia, ktorí sa ich príchodu menej boja, ako aj tí respondenti, ktorí sa označili ako hlboko veriaci. Naopak, menej ochoty pomáhať majú ľudia z miest nad 50-tisíc obyvateľov a nevoliči.
Najdôležitejšie dôvody obáv z utečencov sú podľa respondentov očakávania, že utečenci zvýšia kriminalitu a nebezpečenstvo útokov islamistických extrémistov. Jeden i druhý
dôvod uviedli približne štyria z desiatich respondentov. O niečo menej často sa spomínali
obavy z ich neprispôsobivosti a nákladov spojených s ich prijatím (traja z desiatich). Respondenti, ktorí sa utečencov obávajú menej, uvádzajú menej často hrozbu útokov islamistov, nebezpečné choroby a náboženskú neznášanlivosť, naopak, častejšie sa domnievajú,
že dôvodom obáv ľudí sú náklady spojené s prijatím utečencov.
Obavu, že utečenci sa nebudú chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života, vyslovujú častejšie vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Obavy z chorôb spomínajú častejšie nevoliči,
menej sa ich boja respondenti s vyšším vzdelaním a ľudia z väčších sídiel.
Výskum sa robil v rámci projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
(bah, klo)

O výskume hradov v SAVinci
Na Slovensku sa v poslednom období skúmalo niekoľko desiatok hradov. Výskumy priniesli množstvo prameňov, ktoré približujú nielen dejinné súvislosti, ale
dovoľujú aj rekonštruovať každodenný život na stredovekých hradoch i starších, pravekých hradiskách, ktoré stáli na ich miestach. Začiatkom decembra sa tejto
téme v bratislavskej vedeckej kaviarni Slovenskej akadémie vied SAVinci venoval PhDr. Ján Beljak, PhD., vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV.
Podstatná časť jeho prezentácie Výskum hradov na Slovensku, ako aj diskusie bola venovaná zvolenskému Pustému hradu. Skladá sa z dvoch častí: Dolného a Horného
hradu a v tejto lokalite sa pod patronátom mesta Zvolen intenzívne báda od roku 1992. Od roku 2009 sa výskumu na
Pustom hrade venujú vedci z Archeologického ústavu SAV
v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. „Ale snažíme sa byť interdisciplinárni, takže
na výskume pracuje tím ľudí,“ povedal J. Beljak.
Tento vedec opísal návštevníkom vedeckej kaviarne postup pri bádaní, techniky výskumu i snahu vedcov postupovať tak, aby sa z areálu Pustého hradu stala okrem iného pre verejnosť atraktívna lokalita. Upozornil na viacero zaujímavostí, napríklad že Dolný a Horný
hrad majú spolu rozlohu 4,2 hektára, čo znamená, že ide o areál väčší ako Spišský hrad.
Len v lokalite Dolného hradu sa našlo v tomto roku vyše 1 300 kusov pravekej a viac ako
500 kusov stredovekej keramiky. Podľa J. Beljaka tam obytnú vežu postavili už v prvých
desaťročiach 13. storočia, ale o sto rokov aj zanikla. Podľa archeológov sa medzitým stihol
Dolný hrad stať obľúbenou dočasnou lokalitou uhorských kráľov. Horný hrad, ktorý stál
od konca 12. storočia a zanikol v polovici 15. storočia, bol zasa svojho času sídlom župana,
administratívnym a remeselným centrom. Tam sa tento rok našlo takmer tisíc kusov keramiky, ale tiež mince, hrot šípu či ostroha.
Práve rozloha bola podľa tohto vedca jednou z príčin, prečo Pustý hrad relatívne rýchlo
spustol. Bol jednoducho priveľký, náročný na údržbu – a teda drahý.
Archeológ priblížil hosťom vedeckej kaviarne SAVinci aj to, čo zistili vedci o hrade Peťuša pri Ostrej Lúke, predstavil ďalej prácu archeológov na hradoch Modrý Kameň a Čabraď.
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

uznanie vedcom
Špecialista v odbore anorganickej, materiálovej a fyzikálnej chémie doc.
RNDr. Juraj Bujdák, DrSc., si prevzal Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra,
ocenenie za zásluhy v prírodných vedách. Doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.,
vedec v odbore anorganickej a materiálovej chémie, si prevzal Čestnú
plaketu SAV Dionýza Ilkoviča, ocenenie za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Obaja vedci sú pracovníkmi Ústavu anorganickej chémie
SAV. Ocenenia im začiatkom novembra odovzdal predseda SAV prof.
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Doc. RNDr.
J. Bujdák od začiatku svojho pôsobenia v ústave samostatne rozvíjal
Juraj Bujdák,
atraktívne témy v interdisciplinárnych oblastiach výskumu ílových mineráDrSc.
lov a príbuzných anorganických látok. Patrí k nim aj vedecký výskum v oblasti prebiotickej chémie a vzniku života, konkrétne význam anorganických zlúčenín ako katalyzátorov v chemickej evolúcii. Hlavné témy jeho vedeckej práce v posledných rokoch súvisia
s hybridnými materiálmi organických farbív a ílových minerálov, resp. s inými anorganickými nanomateriálmi. Jeho vedecký prínos demonštruje viac než 90 vedeckých publikácií v časopisoch evidovaných vo WOS, je spoluautorom dvoch kapitol v zahraničných monografiách
a jeho práce boli citované viac ako 1 800-krát.
Z. Lenčéš dosiahol najvýznamnejšie výsledky v oblasti prípravy vrstevnatých keramických kompozitov so samodetekčnými vlastnosťami (roku
2005 ocenené Zlatou Inchebou), v syntéze ternárnych nitridov MgSiN2
a LaSi3N5 (udelený japonský patent), pri príprave keramických materiálov na báze Si3N4 s vysokou tepelnou vodivosťou (udelený japonský patent) a v syntéze luminofórov na báze oxynitridov kremíka, vhodných na
prípravu svetlo emitujúcich diód LED (japonský patent).
Vysokú vedeckú aktivitu Z. Lenčéša dokumentuje aj vyše 80 prác publikovaných v renomovaných časopisoch zameraných na konštrukčné Doc. Ing.
a funkčné keramické materiály. Bol spolueditorom jednej knihy, spoluau- Zoltán
torom šiestich knižných publikácií charakteru vedeckej monografie a spo- Lenčéš, PhD.
luautorom šiestich patentov.
(w) | Foto: Vladimír Šimíček

Kniha o slovenskom sinológovi
Kniha venovaná
sinológovi Mariánovi Gálikovi (Ústav orientalistiky SAV)
vyšla pod názvom Malian.
Gaolike de hanxue yanjiu (Sinologický
výskum Mariána
Gálika) v pekinskom Xueyuan chubanshe
(Akademické vydavateľstvo) v roku 2015.
Autorkou je profesorka Yang Yuying (Jang
Yü-jing) z Le-šanskej pedagogickej univerzity v južnej Číne. Obsiahla monografia je
rozdelená do piatich kapitol. Prvú s názvom „Mojich 60 rokov výskumu sinológie“ napísal sám sinológ M. Gálik, ostatné
časti sú zasvätené jeho vedeckej činnosti, stručne rozoberajú jeho početné štúdie
z literárnej komparatistiky a analýzy recepcie Biblie v čínskej literatúre a kultúre.
Kniha je doplnená bibliografiou, zostavenou z viac ako 360 Gálikových vedeckých
štúdií v rôznych jazykových variantoch.
Potvrdzuje to vplyv, aký majú jeho vedecké publikácie v Číne i v zahraničí. Štyri knihy a vyše sto štúdií z rôznych oblastí sinológie (filozofia, kultúrna história
a dejiny) vyšli v čínštine a viaceré z nich
sa odporúčajú ako študijná literatúra na
čínskych univerzitách. Publikácia o Mariánovi Gálikovi je prvá kniha, ktorá podľa
prístupných informácií vyšla v Číne o žijúcom zahraničnom sinológovi z pera čínskeho autora alebo autorky. Ostatné podobné diela vznikli až po smrti vedcov,
ktorým boli zasvätené.
Mgr. Daniela Zhang-Cziráková, PhD.,
Ústav orientalistiky SAV

Voľby do Učenej spoločnosti SAV
Predseda Učenej spoločnosti SAV (UčS) Jozef Noga vyhlásil voľby do UčS SAV a určil
termín ich konania v časovom intervale od
15. marca do 30. apríla 2016. Maximálny
počet riadnych členov, ktorí môžu byť zvolení v týchto voľbách, je desať. Návrhy môžu
predkladať vedecké rady vedeckých organizácií SAV, vedecké kolégiá SAV, Vedecká rada SAV a členovia Učenej spoločnosti
SAV. Návrh na kandidáta obsahuje životopis
a podklady dokumentujúce tvorivý prínos
kandidáta podľa odporúčanej osnovy. Navrhovaní môžu byť vedci Akadémie v zmysle
čl. III štatútu. Podmienkou pre návrh na člena je výrazné prekročenie nárokov na hodnosť doktora vied. Návrhy sa podávajú do
15. januára elektronicky na sekretariát UčS
alebo poštou na adresu: Sekretariát UčS,
c/o Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava. Rozhodujúci je dátum podania na pošte a návrh musí
byť doručený aj v digitalizovanej forme na
elektronickom nosiči. Každý kandidát musí
svojím podpisom potvrdiť súhlas s podaním
týkajúceho sa návrhu.
(us)
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Ešte k pamätiam bývalého predsedu SAV
Časť pamätí prof. RNDr. Vladimíra Hajka, bývalého predsedu
SAV, ktoré sa viažu k jeho pôsobeniu v Slovenskej akadémii vied,
predstavila VEDA na Bibliotéke 2015. Vladimír Hajko ich zanechal
v rukopise so súhlasom, aby sa uverejnili po jeho smrti. Editormi pamätí knihy Vladimír Hajko: Na čele Slovenskej akadémie vied
(1974 – 1989) sú Vladimír Hajko ml. a Štefan Luby, ktorí ich vybavili registrom osôb, poznámkovým aparátom, zoznamom dobových skratiek a rozčlenili ich na kapitoly. Správy SAV o knihe už
stručne informovali (5/2015).
V. Hajko sa stal predsedom SAV roku 1974 po odstúpení profesora Karola Šišku z politických dôvodov. Už opis jeho nástupu do funkcie vykresľuje kolorit doby vrátane riadenia vedy vo
vtedajšom Československu. Potom sa autor venuje omladeniu prestarnutého Predsedníctva SAV (nie vekovo, ale funkčne – v období
tzv. stability kádrov), vytvoreniu oddelení vied i hodnoteniu miery demokracie v SAV, možnej v existujúcom systéme. Konkrétnym
príkladom je tvorba Encyklopédie Slovenska, ktorá bola čiastočne
spolitizovaná, napriek tomu je stále užitočnou príručkou. Spomína sa aj konflikt na vládnej úrovni v súvislosti so zdvojnásobením
prevádzky Slovnaftu, čo SAV vzhľadom na negatívne dosahy na
životné prostredie odmietla.
Predseda SAV bol vtedy pomerne blízko reálneho centra moci,
financovanie i rozvoj SAV sa darili, samozrejme, pokiaľ abstrahujeme od západných valút. V. Hajko opisuje úskalia skvalitňovania vedeckého i úradníckeho potenciálu SAV, v ktorom bolo veľa balastu,
avšak v systéme, v ktorom nemohli byť nezamestnaní, bola úloha
prepustiť slabšieho pracovníka ťažko riešiteľná.

S menom V. Hajka sa spája vytvorenie vedeckých centier SAV,
ktoré politická zmena v roku 1989
zmietla ako prvé. V. Hajko exponuje príčiny ich zlyhania, čo je
poučné z hľadiska ešte donedávna
forsírovaného vytvárania veľkých
celkov v SAV. Ďalším príkladom
autorovej sebareflexie boli závery z prognostickej činnosti, ktorá
sa etablovala v jeho ére a v rámci
ktorej sa v Prahe aj Bratislave sformovali skupiny nových ponovembrových politikov. Prognostické
štúdie v jeho vedomí obnažili slabé miesta pokusu o vybudovanie prosperujúcej spoločnosti na socialistických základoch. V. Hajko uvádza
aj viacero nových postrehov k medzinárodnej spolupráci SAV a osobitne z pozadia vzťahov SAV s Československou akadémiou vied, ktoré v takejto podobe neboli ešte publikované. V pamätiach vystupuje
okolo stosedemdesiat osôb, mnohí z nich ešte žijú.
Prof. RNDr. Vladimír Hajko, Dr. h. c., akademik ČSAV a SAV, člen
viacerých zahraničných akadémií, sa do histórie SAV zapísal pozoruhodným spôsobom. Akadémiu previedol cez druhú etapu normalizácie 70. rokov, významne ju rozvinul, personálne, priestorovo aj prístrojovo dobudoval. Dopustil sa omylov, ktoré sebakriticky hodnotí.
Oboznámenie sa s jeho spomienkami môže byť pre pracovníkov SAV
Štefan Luby
i našu vedeckú komunitu zaujímavé.

Nové úsmevy Štefana Lubyho
„Ak je humor odzbrojujúci, tak humor láskavý a inteligentný je
aj – stimulujúci. A taká je táto kniha,“ napísal v máji predminulého roku web Slovenskej akadémie vied o Lubyho knihe aforizmov, bonmotov a replík Invektívy a inzultácie. Vlastne to isté treba
napísať aj o ďalšej podobnej publikácii Štefana Lubyho – Šibalstvá
a roztopaše. Špičkový slovenský vedec, ktorý bol v rokoch 1995 –
2009 predsedom Slovenskej akadémie vied, aj v tomto diele dokazuje, že nestratil nič zo svojho talentu, vtipu, schopnosti skvelého
pozorovateľa a pohotového glosátora, ktorému – ako sa zdá, spoločnosť nedovolí rezignovať na glosovanie toho, čo sa deje okolo...
„Keď som v roku 2011 vydal knižku Aforizmy, bonmoty, maximy, ktorá bola zbierkou úsmevných, ale často aj kritických postrehov a reflexií nášho života, nepredpokladal som, že v tejto tvorbe budem pokračovať,“ píše autor v doslove Šibalstiev a roztopaší.
„Veď do Aforizmov... som zhrnul celé svoje dovtedajšie poznanie.
Samého ma prekvapilo, že už o dva roky vzniklo pokračovanie
Invektívy a inzultácie a o ďalšie dva sa táto aktivita zaodieva do
formy trilógie. Svedčí to o dynamike našej súčasnosti, ktorá nám
servíruje nové problémy s takou kadenciou, že predošlé sa do nich
balia podobne, ako sa skladá ruská matrioška...“ Takže autor nadväzuje na minulé dielko, a ako povedal v decembri na prezentácii tejto knihy v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva
SAV, je to vidieť aj v jej názve. Kým „šibalstvá“ sú podľa neho paralelou „invektív“, „roztopaše“ zasa nadväzujú na „inzultácie“.
Podľa jeho slov sa knižka od predchádzajúcich líši v tom, že
dostávajú priestor hostia – predovšetkým predčasne zosnulý autorov kolega a priateľ Igor Túnyi, ale čitatelia v nej nájdu napríklad aj repliky na sentencie z knižky Kamila Peteraja Milujte sa
s láskou. Š. Luby osobitne poďakoval za ilustrácie, ktoré rovnako
ako do predchádzajúcich dvoch takto zameraných kníh nakreslil
akademický maliar Ľudovít Hološka.
Ktorýkoľvek blok Šibalstiev a roztopaší si človek otvorí, všade
objaví dôkazy o čistom, jasnom a analytickom videní autora (a jeho
hostí), no aj o nadhľade, s akým pozerá na svet okolo nás. „V núdzi poznáš priateľa, ak sa ti darí, nepriateľa“ – píše Š. Luby v bloku
venovanom Mužom, ženám, ľuďom. „Kauza úplatkárstva v našom
6 | 2015

26

správysav

udalosti

zdravotníctve v roku 2015 dala pojmu praktický lekár nový obsah.
Praktický lekár je ten, ktorý dary berie, nepraktický ich odmieta“
– hovorí o našom zdravotníctve. „V politike sa používa päť farieb.
Ideologicky červená, modrá a zelená, propagandisticky čierna a ružová“ – neobišiel Š. Luby ani túto časť života, čo v bloku o ekonomike dopĺňa takto: „Zadlženie je najúčinnejší nástroj, ako niekoho
ovládať. Dnes takto finančný a priemyselný sektor kontroluje vlády.“
A láskavý štuchanec dostali aj euroinštitúcie: „Hovorí sa, že Európska komisia je pomalá ako Vatikán. Lenže Vatikán riadi inštitúciu
starú 2 000 rokov.“ Čitateľov zrejme zaujmú aj aplikované Murphyho zákony. Ale napríklad aj postrehy venované Slovenskej akadémii vied: „Transformácia pracovísk
Slovenskej akadémie vied na efektívne verejné výskumné
inštitúcie sa zavŕši
vtedy, keď si začnú
komerčné
banky
otvárať v areáli SAV
svoje pobočky.“
Kniha Štefana
Lubyho Šibalstvá
a roztopaše vyšla v roku 2015 vo
vydavateľstve SAV
VEDA. Prezentovaná bola spolu s knihou Vojtecha Rušina (Astronomický
ústav SAV) Extrémy,
o ktorej Správy SAV
informovali v čísle
5/2015.
(pod)

Nové knihy VEDY, vydavateľstva SAV

Daniela Ostatníková a kolektív
Máme dieťa s autizmom – kompas pre rodičov
Brož., 150 x 210 mm, 174 s., ilustrované
Celosvetové údaje o náraste autizmu za posledné desaťročia sú alarmujúce. Výskyt jedného dieťaťa s autizmom do veku 8 rokov na 100
detí daného veku prisudzuje tomuto ochoreniu epidemický charakter. Ani na Slovensku nezostávame k týmto štatistikám nevšímaví... Aj
keď sa stále nedarí presne identifikovať pôvod tohto ochorenia, jedno vieme isto, že správnou a včasnou diagnostikou a následnou odbornou pomocou možno dosiahnuť funkčný stav dieťaťa s autizmom,
dokonca v tých najúspešnejších prípadoch porovnateľný so zdravými
deťmi. Podmienkou akejkoľvek intervencie je okrem správnej diagnózy aj identifikácia sprievodných ochorení. Efektívna medicínska liečba komorbidít je nevyhnutnou podmienkou na behaviorálnu liečbu.
Zlepšenie fyzického zdravotného stavu detí s autizmom totiž výrazne
zvyšuje ich vnímavosť na behaviorálne intervencie a následne aj šance
na ich úspešnosť. Liečba symptómov autizmu založená na aplikovanej
behaviorálnej analýze (ABA) má v súčasnosti najvyššiu šancu na maximalizáciu potenciálu dieťaťa s autizmom. Autorky tejto knižky chcú
formou odpovedí na najčastejšie kladené otázky rodičov a odborníkov
poskytnúť najnovšie overené a dostupné informácie, a tak im dať do
rúk „kompas“, podľa ktorého sa správne a rýchlo budú môcť zorientovať a problém, ktorý má všeobecný názov autizmus, aj efektívne riešiť.
Celou knižkou sa tiahne základná myšlienka pomôcť slabším pretavená do kresbičiek inšpirovaných de Saint-Exupéryho Malým princom...

Pekník, Miroslav a kolektív
Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ
Viaz., 170 x 240 mm, 416 s.
Martin Rázus je v širšej verejnosti známy predovšetkým ako spisovateľ. Len odborníci poznajú mimoriadny rozsah a vysokú kvalitu jeho
literárneho diela. Niektorí si možno spomenú, že Rázus bol aj evanjelickým kňazom. Pre verejnosť je však takmer neznáme jeho pôsobenie
v politickom živote. Rázus ako politik a predseda Slovenskej národnej
strany nebol z hľadiska politických ziskov veľmi úspešný. Jeho všenárodné nadstranícke politické myslenie a chápanie politiky ako „veci cti
a charakteru“, odlišné od súdobých politikov, ho však stavajú v slovenskej politike na osobitné miesto. Rázusov životný príbeh nám ukazuje,
že aj v politike možno razantne a ohnivo presadzovať i obhajovať svoje
názory a zachovať si pritom ľudský, etický rozmer a stať sa tak vzorom
politika – džentlmena aj pre ďalšie generácie.

Belčáková, Ingrid
Hodnotenie vplyvov na krajinu v plánovacom procese
Viaz., 155 x 215 mm, 136 s., ilustrované
Monografia Ingrid Belčákovej sa venuje širokému spektru aspektov
hodnotenia vplyvov na krajinu v procese strategického plánovania
a posudzovania. Jej cieľom je poukázať na požadovaný štandard procesu, obsahu a rozsahu hodnotenia vplyvov na krajinu a prezentovať
hlavné princípy, ktoré zabezpečia ich integritu a konzistenciu. Môže
slúžiť ako inšpirácia pre akademickú obec a odborne spôsobilé osoby v oblasti starostlivosti o krajinu, ako aj štátnu správu a samosprávu
v otázkach životného prostredia.

