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Slovenskú akadémiu vied navštívila 2. júna 2012 delegácia UNESCO na čele s jej generál-
nou riaditeľkou Irinou Bokovou, ktorá tento post zastáva od roku 2009. V delegácii bol aj 
stály delegát SR pri UNESCO Igor Grexa, predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ľudo-
vít Molnár i podpredseda SK UNESCO Július Oszlányi. Hostí privítal predseda SAV Jaromír 
Pastorek, ktorý v krátkom príhovore predstavil postavenie a fungovanie Akadémie. Pod-
predsedníčka SAV Daniela Ježová informovala o členstve Akadémie v medzinárodných or-
ganizáciách, podpredseda SAV Ľubomír Falťan predstavil víziu Dunajskej stratégie. Predse-
da SAV odovzdal Irine Bokovej Pamätnú plaketu SAV. Foto: Michaela Španková

V Technologickom inštitúte SAV v areáli SAV na bratislavskej Patrónke („Slušovická hala“) 
otvorili 18. mája t.r. Stálu výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Je to výsledok spo-
lupráce Technologického inštitútu SAV a Výpočtového strediska SAV.
Pásku symbolicky prestrihli (zľava) riaditeľ VS SAV Tomáš Lacko, predseda združenia SA-
NET Pavol Horváth, prof. Ivan Plander, autor výstavy Ing. Štefan Kohút a riaditeľ TI SAV 
Arpád Nagy (viac o výstave v budúcom čísle). Foto Michaela Španková

Počas slávnostnej konferencie Liečivá a ich účinky vo farmakológii a toxikológii, DRUGS – 
Their Action in Pharmacology and Toxicology, venovanej významnému životnému jubileu 
prof. MUDr. Viktora Bauera, DrSc., dlhoročného pracovníka Ústavu experimentálnej far-
makológie a toxikológie SAV, odovzdal predseda SAV prof. Jaromír Pastorek jubilantovi 
Medailu SAV za podporu vedy. Foto: Juraj Broš
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SAV Mlyňany. Ambrózyho dni prilákali desiatky návštevníkov. Žena a kvety – 
vďačný fotografický námet, ktoré ponúkalo májové mlynianske arborétum. 
Foto: Ján Borčin
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Akadémia si uctila významné osobnosti roku 2012

U z n a n i e  z a  c e l o ž i v o t n ú  p r á c u
Slovenská akadémia vied si 22. mája sláv-
nostne uctila šestnásť vedeckých osobností 
pri príležitosti ich vzácnych životných jubileí.

Veda nie je prácou, je poslaním. Kto sa 
raz vydá na vedeckú dráhu, stáva sa od nej 
závislým v tom dobrom zmysle slova. Svoj 
obdiv a rešpekt k osobnostiam vedy a vý-
skumu Akadémia vyjadrila už tradičným 
slávnostným seminárom v priestoroch bu-
dovy Ústavu experimentálnej onkológie 
SAV na Vlárskej ulici v Bratislave za účasti 
predstaviteľov SAV – Evy Majkovej, doc. Al-
berta Breiera, Juraja Lapina, Ľubomíra 
Falťana, predsedu Snemu SAV Jána Sed-
láka, riaditeľov ústavov, spolupracovníkov 
aj rodinných príslušníkov jubilantov. Slová 
uznania patrili tentoraz týmto významným 
vedeckým osobnostiam:

Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, 
DrSc., Ústav hudobnej vedy SAV,
prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., 
Archeologický ústav SAV,
PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický 
ústav SAV,
PhDr. Štefan Lipták, CSc., Slavistický 
ústav Jána Stanislava SAV,

Za ocenených sa poďakoval významný 
slovenský historik a bývalý riadiaci pra-
covník SAV Dušan Kováč, ktorý vyslovil 
presvedčenie, že väčšina jubilantov, keby 
mali možnosť znova sa rozhodnúť, by si ur-
čite opäť vybrali prácu v oblasti vedy. A to 
aj napriek tomu, že za prácou vedca je veľa 
námahy a popri úspechoch sú aj neistoty 
i sklamania.

Na záver sa jubilantom za ich prácu po-
ďakoval člen Predsedníctva SAV Miroslav 
Morovics.

 
Michaela Španková | Foto: Juraj Broš

PaedDr. Matej Považaj, CSc., 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV,
prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc., 
Ústav experimentálnej farmakológie a 
toxikológie SAV,
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., 
Virologický ústav SAV,
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc., Ústav 
anorganickej chémie SAV/Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie STU,
RNDr. Eva Kmeťová, CSc., Botanický 
ústav SAV,
RNDr. Gustáv Russ, DrSc., Virologický 
ústav SAV,
Ing. Lyda Rychlá, DrSc., Ústav polymérov 
SAV,
MUDr. Ján Styk, CSc., Ústav pre výskum 
srdca SAV,
doc. MUDr. Jozef Török, CSc., Ústav 
normálnej a patologickej fyziológie SAV,
doc. RNDr. Milan Hvoždara, DrSc., 
Geofyzikálny ústav SAV,
Ing. Viliam Novák, DrSc., Ústav 
hydrológie SAV,
Ing. Vladimír Živica, DrSc., Ústav 
stavebníctva a architektúry SAV.

Podpredsedníčka SAV pre výskum Eva 
Majková vo svojom úvodnom príhovore 
poďakovala jubilantom a citovala Konfu-
ciove tri cesty k múdrosti, pričom uviedla: 
„Vedcov spája úsilie spoznávať svet. Výz-
nam a postavenie Akadémie výrazne súvisí 
s tým, aké osobnosti v nej pôsobia.“

Po jej slovách odzneli laudácie na počesť 
jubilantov, spojené s obrazovými prezentá-
ciami z ich života, ktoré obsahovali prierez 
ich pracovným i súkromným životom. Eva 
Majková spolu s podpredsedami za jednot-
livé oddelenia vied SAV odovzdali tohtoroč-
ným osobnostiam SAV ďakovné listy a kyti-
ce na znak uznania ich celoživotnej vedec-
kej práce (viac na s. 4 – 9).

ZA OCENENÝCH SA POĎAKOVAL HISTORIK DUŠAN 

KOVÁČ.

JUBILANTOM ZA ICH PRÁCU POĎAKOVALA POD-

PREDSEDNÍČKA SAV PRE VÝSKUM EVA MAJKOVÁ.

POHĽAD NA 

OCENENÝCH 

JUBILANTOV SAV.
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Predsedníctvo SAV schválilo dva nové programy na podporu najlepších výskumníkov

C e s t a  k u  s k v a l i t n e n i u 
s l o v e n s k e j  v e d y
V poslednom čase sa stále viac diskutuje 
o tom, ako podporiť najlepších výskumní-
kov aj pri takom nízkom a málo efektív-
nom financovaní vedy, akým sa Slovensko 
stalo už povestným. Podpora najlepším je 
jedným z dôležitých cieľov Slovenskej aka-
démie vied. Popri programe centier exce-
lentnosti SAV Predsedníctvo SAV nedávno 
schválilo dva nové programy na podporu 
najlepších výskumníkov.

Prvým programom je osobitná podpora 
podávania projektov v programe 7RP EU 
Myšlienky (IDEAS). Ide o projekty podpo-
rované Európskou radou pre výskum (Euro-
pean Research Council).

Pre ERC projekty – ako ich skrátene na-
zývame – je kľúčová originalita riešenia, 
predpoklad závažného prínosu k poznaniu. 
Štáty Európskej únie (zatiaľ okrem Sloven-
ska) považujú podávanie takýchto projek-
tov za dôležité; je to isté potvrdenie existen-
cie kvalitného výskumu v štáte. Je to akási 
vedecká „olympiáda“, kde je pre vyspelú 
krajinu povinnosť zúčastniť sa a každý sa 
musí snažiť „vyhrať“ – získať grant. Grant je 
viazaný na osobnosť a môže „cestovať“. Na 
podanie projektu neexistuje obmedzenie 
pôvodu (štátu), projekt sa však musí riešiť 
v rámci EÚ, neexistuje vekové ani tematické 
obmedzenie (detaily nájdete na erc.europa.eu).

V súčasnosti sme asi jedinou krajinou, 
ktorá sa – až na niekoľko výnimiek – o ta-

P o c t a  p r e  f y z i k a  P .  S z a b ó a
Cenu Jánosa Aranya si 8. mája t. r. prevzal v Budapešti Mgr. Pavol 
Szabó, CSc., vedecký tajomník Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
v Košiciach. Odovzdal mu ju predseda Maďarskej akadémie vied 
prof. József Pálinkás.

Výbor pre technické vedy Maďarskej akadémie vied (Ma gyar 
Tudományos Akadémia) od roku 2004 Cenou Jánosa Aranya, vý-

CENU JÁNOSA ARANYA 

PAVLOVI SZABÓOVI 

ODOVZDAL PREDSEDA 

MAĎARSKEJ AKADÉMIE 

VIED PROF. JÓZSEF 

PÁLINKÁS. Foto: Ján Dusza   

kéto projekty vôbec neuchádza. Tento stav 
je potrebné urýchlene zmeniť a v rámci SAV 
vytvoriť motivačné prostredie na podáva-
nie takýchto projektov. Hodnotenie pro-
jektov je prísne a dvojkolové. Už postup do 
druhého kola je spravidla známkou dobrej 
kvality. ERC projekty patria k špičkovým 
projektom (sú značkou kvality), a pokiaľ 
chce Slovenská akadémia vied patriť medzi 
kvalitné európske inštitúcie, musí sa v tejto 
súťaži pravidelne zúčastňovať a tiež vytvá-
rať predpoklady na to, aby SAV v projektoch 
uspela. Ich príprava je náročná a je aj úlo-
hou riaditeľov ústavov aktívne pomáhať pri 
príprave projektu. Aktuálne výzvy pre rok 
2012 budú zverejnené v druhej polovici ro-
ka 2012 a objavia sa aj na webovej stránke 
SAV.

Iným novým programom je Štipendium 
SAV pre vynikajúcich a perspektívnych 
vedeckých pracovníkov. Program má am-
bíciu priviesť na pracoviská Slovenskej aka-
démie vied excelentných pracovníkov zo 
zahraničia, primárne slovenských občanov 
vo veku do 40 rokov, ktorí dlhodobo pra-
cujú v zahraničí v oblasti vedy a výskumu. 
Snahou je posilniť pracoviská SAV o ľudí so  
skúsenosťami zo špičkových zahraničných 
výskumných pracovísk, ktorí prispejú k roz-
voju slovenskej vedy v národnom i medzi-
národnom kontexte. Základným princípom 
a hodnotiacim pravidlom programu Štipen-

dium SAV je excelentnosť tak na strane na-
vrhovaného pracovníka, ako aj navrhované-
ho pracovného programu.
Požadované podmienky sú:
 vek žiadateľa do 40 rokov (v čase poda-

nia prihlášky);
 ukončené doktorandské štúdium a zís-

kaný vedecký titul PhD.;
 minimálne tri roky od získania titulu 

PhD;
 kontinuálny študijný a/alebo pracovný 

pobyt v zahraničí v trvaní minimálne 
dvoch rokov.
Množstvo finančných prostriedkov, kto-

ré môžu byť vyčlenené na jeden projekt, je 
najviac 40 000 €/rok, pričom dĺžka trvania 
jedného projektu je maximálne štyri roky.

Výber úspešných uchádzačov sa usku-
toční dvojkolovo. V prvom kole sa posudzu-
je splnenie formálnych podmienok, v dru-
hom kole budú žiadosť posudzovať traja 
nezávislí hodnotitelia, spravidla zahranič-
ní. Hodnotiacimi kritériami v tomto kole 
sú: kvalita navrhovaného pracovníka, ako 
aj kvalita hostiteľského pracoviska, kvalita 
a časová primeranosť navrhovaného pra-
covného program (projektu) a predpokla-
daný dosah projektu.

Prvá výzva programu Štipendium SAV 
pre rok 2013 bude zverejnená v druhom 
polroku 2012.

Eva Majková

znamného maďarského literáta 19. storočia a jedného z prvých ta-
jomníkov Maďarskej akadémie vied, oceňuje výnimočné vedecké 
výsledky vedcov maďarskej národnosti žijúcich v zahraničí. Členo-
via výboru na čele s prof. Józsefom Gyulaim navštívili počas svojho 
minuloročného výjazdového zasadnutia v Košiciach aj laboratóriá 
Oddelenia fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky 
SAV, kde pracuje tiež Pavol Szabó. Je súčasťou kolektívu, ktorý sa 
zaoberá vedeckým výskumom supravodivosti a dosiahol význam-
né výsledky aj v medzinárodnom meradle, čo okrem iného doka-
zuje ich 1 300 citácií. Pri nominácii a udelení Ceny Jánosa Aranya 
Pavlovi Szabóovi zohral významnú úlohu aj jeho výrazný podiel 
na popularizácii vedy. Bol hlavným koordinátorom projektu Hodi-
na vedy, podporovaného APVV, ktorý si získal veľkú obľubu medzi 
širokou verejnosťou. Pavol Szabó tiež dlhé roky organizuje v ma-
ďarskom jazyku cyklus vzdelávania záujemcov o vedu pod názvom 
Košická univerzita.

Katarína Čižmáriková 
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Snem Slovenskej akadémie vied schválil správu o činnosti SAV 

P o d p o r a  m o d e l u  t r a n s f o r m á c i e

Na aprílovom rokovaní Snemu SAV prero-
kovali aj Správu o činnosti SAV za rok 2011 
a zámer transformácie. Prítomní boli aj 
predseda SAV prof. Jaromír Pastorek a ďalší 
členovia Predsedníctva SAV.

Prof. J. Pastorek na úvod informoval 
o aktuálnej situácii v Akadémii a stručne 
priblížil Výročnú správu o činnosti Sloven-
skej akadémie vied za rok 2011. Uplynulý 
rok bol podľa neho výnimočný – význam-
ným krokom bolo schválenie zámeru trans-
formácie SAV a zriadenie kancelárie pre 
technologický transfer. Konštatoval, že 
množstvo zámerov bolo pozastavených 
z dôvodu predčasných parlamentných vo-

N o v á  r i a d i t e ľ k a ,  s t a r o n o v ý 
r i a d i t e ľ
Predsedníctvo SAV na základe výberového konania vymenovalo od 
1. júna 2012 na štvorročné obdobie RNDr. Pavlu Pekárovú, DrSc. 
(nar. 1957) do funkcie riaditeľky Ústavu hydrológie SAV. Absol-
ventka štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave 
(1982) pôsobí v Ústave hydrológie SAV od roku 1997 (v rokoch 
1999 – 2000 ako zástupkyňa riaditeľa, v rokoch 1998 – 1999 ako 
predseda vedeckej rady ústavu). Zameranie jej výskumu v ústave 
sa týka dlhodobej predpovede prietokov, protipovodňovej ochra-
ny, modelovania kvality vody v tokoch, modelovania teploty vody 
v riekach a historickej hydrológie.

Pavla Pekárová absolvovala študijné pobyty v USA v Pittsbur-
ghu, v Srbsku, Nemecku či Bulharsku.

———

S účinnosťou od 1. júna sa opätovne stáva na obdobie štyroch ro-
kov riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV vo Zvolene Ing. Jo-

zef Váľka, CSc. Vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT 
v Bratislave, študijný odbor technológia makromolekulových lá-
tok, špecializácia technológia dreva, celulózy a papiera – zamera-
nie chémia dreva. Do Ústavu ekológie lesa SAV prišiel v roku 1994 
– najskôr na oddelenie ekológie pôdy, neskôr sa stal vedúcim odde-
lenia biomatematiky, ktoré prebudoval na oddelenie ekotoxikoló-
gie. Od roku 2000 je riaditeľom ústavu. Ako zodpovedný riešiteľ sa 
v súčasnosti orientuje na projekty zamerané na  vplyv, dynamiku 
a kumuláciu vybraných ťažkých kovov na lesné prostredie (dyna-
mika lesných ekosystémov), ktoré sú pod antropickým tlakom, so 
zameraním na problematiku znečisťovania a adaptácie lesných 
ekosystémov v národných parkoch a biosférických rezerváciách 
SR a pod. Tieto aktuálne problémy rieši v spolupráci s inštitúciami 
z krajín európskeho výskumného priestoru, ktorého súčasťou je aj 
naša krajina. Je autorom, resp. spoluautorom 147 prác, ktoré vyšli 
doma i v zahraničí. Ing. J. Váľka dosiahol významné výsledky aj vo 
vedecko-organizačnej a manažérskej práci.

lieb. Spomenul tiež analýzu ARRA, ktorá 
rezultovala 22 špičkových vedeckých tímov 
Akadémie. V roku 2011 SAV financovala 
598 projektov, ktorých nositeľmi boli orga-
nizácie SAV. Spoločných projektov s vyso-
kými školami bolo 61. Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja podporila 163 projektov.

Za úspešnú pokladá predseda SAV pre-
dovšetkým edičnú a vydavateľskú činnosť. 
V domácich vydavateľstvách vyšlo 119 ve-
deckých monografií, v zahraničných 20 
monografií. Okrem toho domáce vydava-
teľstvá vydali ďalších 32 odborných publi-
kácií a učebníc. Takmer rovnakým tempom 
vzrástol aj počet citácií pracovníkov SAV 
registrovaných vo WOS: vlani dosiahol 
hodnotu 18 882 citácií, čo svedčí o kvalite 
publikácií.

Čo sa týka počtu doktorandov, za rok 
2011 ich evidujeme 1 813. V minulom roku 
pracovníci SAV prihlásili na patentové ko-
nanie 4 slovenské a 5 medzinárodných vy-
nálezov, na Slovensku im udelili 3 patenty 
a do registra boli zapísané 3 úžitkové vzory.

 Predseda SAV vo svojom príhovore vy-
zdvihol potrebu popularizácie vedy, hľada-
nie optimálnych foriem financovania vedy 
a výskumu, zvýšenie efektívnosti granto-

vého systému, posilnenie spoločenského 
postavenia vedcov, lepšie uplatnenie ve-
deckých poznatkov v inovačných aktivitách 
hospodárskej praxe, ako aj zlepšenie komu-
nikácie s novou vládou v oblasti vedy a vý-
skumu.

Snem tiež vyjadril podporu modelu 
transformácie organizácií SAV na verejné 
výskumné inštitúcie.

Rokovanie potom pokračovalo vystúpe-
ním podpredsedníčky SAV Viery Rosovej, 
ktorá informovala o záverečnom účte SAV 
za rok 2011. Snem zobral na vedomie in-
formáciu o priebehu akreditácie vedeckých 
organizácií SAV.

M. Š. | Foto: Robert Grznár

PROF. JAROMÍR 

PASTOREK NA 

ROKOVANÍ SNEMU 

SAV INFORMOVAL 

O AKTUÁLNEJ 

SITUÁCII AKADÉMIE.

POHĽAD NA PREDSEDNÍCKY STÔL SNEMU SAV, 

V STRE DE PREDSEDA SNEMU JÁN SEDLÁK.
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Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. 
Narodil sa 3. apríla 1927 v Trnave. Od r. 1951 
pôsobil ako hudobný historik v Ústave hudob-
nej vedy SAV, v r. 1960 sa stal jeho riaditeľom 
a po začlenení pracoviska do Umenovedného 
ústavu SAV bol až do r. 1988 vedúcim Sekcie 
hudobnej vedy. Zároveň pedagogicky pôsobil 
na viacerých vysokých školách a univerzi-
tách. Prof. Burlas patrí na Slovensku k naj-
významnejším predstaviteľom muzikológie. 
Venoval sa historickej aj systematickej hu-
dobnej vede, hudobnej teórii a hudobnej pe-
dagogike; osobitný význam majú jeho práce, 
zamerané na otázky genézy slovenskej ná-
rodnej hudby a na tvorbu skladateľov sloven-
skej hudobnej moderny (Alexander Moyzes, 
Eugen Suchoň, Ján Cikker). Je autorom vyše 
150 muzikologických prác, ale aj autorom 
mnohých symfonických, inštrumentálno-vo-
kálnych a komorných diel; z nich viaceré pat-
ria do základného fondu slovenskej hudobnej 
tvorby druhej polovice 20. storočia. Za svoju 
kompozičnú a vedecko-pedagogickú činnosť 
získal významné ocenenia; v roku 2008 mu 
bolo udelené štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž II. triedy za zásluhy o kultúrny rozvoj 
Slovenskej republiky.

Riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV PhDr. 
Hana Urbancová, CSc., o jubilantovi: 
Profesor Burlas bol najdlhšie úradujúcim ria-
diteľom nášho ústavu: viedol ho nepretržite 
takmer tridsať rokov, pomáhal ho sformovať 
na moderné vedecké pracovisko základného vý-
skumu, ktoré sa presadilo v zahraničí, pod jeho 
vedením dosiahli všetky tri základné disciplíny 
muzikológie prítomné na našom ústave od jeho 
vzniku – historická hudobná veda, etnomuzi-
kológia a systematická hudobná veda – medzi-
národné uznanie. Prežil s ním všetky priaznivé 
aj menej priaznivé obdobia; smerom navonok 
ho zastupoval ako rešpektovaná osobnosť slo-
venskej hudobnej kultúry, vo vnútri podporo-
val spoluprácu a dokázal tlmiť konfliktné situ-
ácie. Napriek odchodu koncom 80. rokov kon-
takty so svojím bývalým pracoviskom nepreru-
šil. Sledoval jeho ďalší vývin a dnes je pre nás 
vo svojich osemdesiatich piatich rokoch okrem 
odborných skúseností najmä zdrojom životné-
ho nadhľadu a ľudskej múdrosti. V hudobnej 
kultúre na Slovensku reprezentuje vzácne vy-
rovnané spojenie vedeckej a umeleckej erudície, 
profesie muzikológa a hudobného skladateľa, 
v obidvoch s medzinárodným ohlasom. Ako 
vysokoškolský pedagóg vychoval rad profesio-
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nálne pripravených odborníkov, ako muziko-
lóg sa zasadzoval za hudobnú gramotnosť na 
viacerých stupňoch vzdelania – už aj preto, že 
kontakt s hudbou podporuje rozvíjanie univer-
zálnych schopností, ktoré pomáhajú človeku 
orientovať sa v akejkoľvek životnej sfére. 

Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. 
Narodil sa 1. mája 1942 v Ostrave-Vítkovi-
ciach. Od r. 1964 je pracovníkom Archeolo-
gického ústavu SAV v Nitre (dlhé roky bol aj 
vedúcim oddelenia a štatutárnym zástupcom 
riaditeľa). Prioritnou oblasťou jeho vedecké-
ho zamerania je osídlenie Slovenska v dobe 
bronzovej. Zameral sa najmä na južné ob-
lasti stredného Slovenska, kde bol vedúcim 
najdôležitejších terénnych archeologických 
výskumov v Šafárikove (dnes Tornaľa), Ra-
dzovciach, Kyjaticiach, Včelinciach a od r. 
2008 výskumu žiarového pohrebiska v Ci-
nobani. Podieľal sa aj na výskumoch lokalít 
z iných historických období, napr. vo Vrša-
teckom Podhradí, Liptovskej Mare, Sládko-
vičove, Žehre-Dreveníku a Pincinej. Tieto 
výskumy priniesli rozsiahlu pramennú bázu 
pre štúdium praveku a sú tiež základom jeho 
publikačnej činnosti, čo doteraz predstavuje 
17 monografií a viac ako 200 vedeckých člán-
kov a štúdií s dvoma tisíckami citácií. Prof. 
Furmánek sa podieľal na realizácii viacerých 
expozícií a výstav v slovenských múzeách 
a na realizácii série výstav propagujúcich vý-
sledky slovenskej archeológie doby bronzovej 
v zahraničí. Je držiteľom Medaily prezidenta 
SR za zásluhy o rozvoj archeológie a za repre-
zentáciu SAV a Slovenska doma i v zahraničí.

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Narodil sa 3. januára 1942 v Humennom. Do 
SAV prišiel r. 1968 a zaradil sa do prvej ge-
nerácie slovenských historikov, ktorí sa syste-
maticky venovali stredoeurópskym a európ-
skym dejinám (Rakúsko a Nemecko). V ďal-
šom svojom výskume prešiel na slovenské 
dejiny konca 19. a začiatku 20. storočia a  ich 
stredoeurópsky a európsky kontext. Uvedené 
témy interpretoval v historických kategóri-
ách nacionalizmu, utvárania a vývoja identít 
a rozšíril ich nielen o rozpravy o dejinách, ale 
tiež o historiografii a myslení o dejinách. Je 
autorom alebo spoluautorom 30 monografií 
a ďalších takmer 200 textov, o. i. 23 učebníc 
rôzneho typu, ako editor a spolueditor zosta-
vil 27 zborníkov. Značná časť jeho prác vyšla 
v zahraničí. Dr. Kováč má po novembri 1989 

veľké zásluhy o opätovné zaradenie sloven-
skej historickej vedy do európskej a svetovej 
historiografie. Od r. 1990 spolupôsobil ako 
riaditeľ Historického ústavu SAV pri očisťo-
vaní vedeckého výskumu od jeho ideologic-
kých deformácií a reflektoval potrebu zmeny 
štruktúry slovenskej historickej vedy. Neskôr 
pôsobil v Predsedníctve SAV spočiatku vo 
funkcii vedeckého sekretára SAV, neskôr 
v pozícii podpredsedu SAV pre III. odd. vied. 
Je nositeľom Rakúskej štátnej ceny Antona 
Gindelyho (1997), Rytierskeho kríža – štát-
nej ceny Maďarskej republiky (2001), najpre-
stížnejšieho ocenenia v rámci svetovej histo-
riografie – Herderovej ceny (2004) a Plakety 
Františka Palackého AV ČR (2008), ako aj 
štátneho vyznamenania SR – Pribinovho krí-
ža II. triedy.

PhDr. Štefan Lipták, CSc.
Narodil sa 23. januára 1937 v Spišskom Pod-
hradí. V r. 1962 – 1966 pracoval v Ústave 
slovenského jazyka SAV, neskôr v JÚĽŠ SAV 
a od r. 1995 prešiel do Slavistického kabinetu 
SAV, kde bol poverený jeho vedením, neskôr 
zastával funkciu zástupcu riaditeľa i pred-
sedu vedeckej rady. Dr. Lipták patrí medzi 
popredných výskumníkov slovenských, naj-
mä zemplínskych a užských nárečí na zápa-
doslovansko-východoslovanskom pomedzí 
(výsledkom je o. i. 1300-stranový, v mnohom 
priekopnícky slovník). Venoval sa výskumu 
Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine (v spo-
lupráci s kolegami v Užhorodskej národnej 
univerzite) a výskumom slovensko-poľského 
jazykového pomedzia. Popri štúdiách o ak-
centuácii, splývaní nárečí a hláskoslovných 
javoch publikoval početné štúdie o nárečovej 
lexike, remeselníckej ľudovej terminológii 
a lexikologicko-lexikografickej problematike. 
Podieľal sa aj na projekte 1. zv. Atlasu sloven-
ského jazyka a ukážkového zväzku Slovníka 
slovenských nárečí. Výstižné sú jeho charak-
teristiky nárečí niektorých lokalít (Vranov 
nad Topľou, Stropkov, zátopová oblasť v Lip-
tove), publikovane v monografiách.

Doc. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc., riaditeľa 
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV 
a predsedu Slovenského komitétu slavistov, 
sme sa opýtali: Ako by ste charakterizovali prí-
nos pána doktora Liptáka pre Slavistický ústav 
Jána Stanislava SAV? V čom možno na neho 
nadviazať v obsahovej činnosti Vášho ústavu?
PhDr. Štefan Lipták, CSc., pôsobil v Slavistickom 
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ústave Jána Stanislava SAV ako samostatný ve-
decký pracovník a spolu s prof. Jánom Doruľom 
stál v roku 1995 pri zrode slavistického praco-
viska na pôde Slovenskej akadémie vied. Jeho 
vedeckovýskumná orientácia na širší porovná-
vací slovensko-slovanský kontext ho predurčila 
na to, aby sa venoval výskumom jazyka v hra-
ničnom slovensko-rusínsko-ukrajinskom areáli. 
Spolu s etnológmi a historikmi tu uskutočnil 
významné terénne výskumy Slovákov na Zakar-
patskej Ukrajine, predovšetkým v bývalej Užskej 
stolici. Výsledky svojich výskumov prezentoval 
aj na svetových slavistických podujatiach: na 
12. medzinárodnom zjazde slavistov v Krako-
ve (1998) i na 13. medzinárodnom zjazde sla-
vistov v Ľubľane (2003). Jeho obsiahly, viac 
ako 1300-stranový slovník zemplínskych a už-
ských nárečí však zatiaľ ostáva v rukopise, no 
v mnohom je priekopnícky a vznikol na základe 
terénnych výskumov lexiky v hraničnom slo-
vensko-rusínsko-ukrajinskom jazykovom pro-
stredí. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV sa 
podujal pripraviť jeho vydanie. Doktor Lipták 
patrí k tým slovenským slavistom, ktorí sa svojej 
slavistickej výskumnej práci venovali intenzívne 
a systematicky. Táto krátka bilancia poukazuje 
predovšetkým na to, že Štefan Lipták vo svo-
jich slavistických výskumoch priniesol cenné 
východiská pre ďalší systematický diachrónno-
-synchrónny slavistický výskum jazykových 
a kultúrnych kontaktov v hraničnom slovensko-
-rusínsko-ukrajinskom priestore, kde sa na jeho 
výskumy v mnohom nadväzuje: Treba tu spome-
núť najmä výskum nárečových osobitostí písom-
ností staršieho obdobia spätých s východným 
obradom, výskum ľudových naratívov a ďalšie 
úlohy, ktoré sa riešia v Slavistickom ústave Jána 
Stanislava SAV a v ktorých rezonujú výsledky 
porovnávacích výskumov Štefana Liptáka v slo-
vensko-rusínsko-ukrajinskom areáli karpatské-
ho prostredia.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
Narodil sa 10. júla 1942 v Levoči. Pracovní-
kom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV je 
od r. 1969. Pracuje v oblasti teórie a praxe 
jazykovej kultúry, lexikológie, lexikografie, 
onomastiky. Napísal desiatky štúdií a odbor-
ných článkov z oblasti tvorenia slov, morfoló-
gie, pravopisu, lexikológie, jazykovej kultúry 
a vlastných mien, je spoluautorom a redak-
torom základných kodifikačných príručiek 
spisovnej slovenčiny, Krátkeho slovníka slo-
venského jazyka a Pravidiel slovenského pra-
vopisu, spoluautorom Synonymického slov-

 níka slovenčiny a editorom niekoľkých ve-
deckých publikácií. Jeho rozsiahla práca 
súvisiaca s popularizáciou jazykovedných 
poznatkov, s výkladom normy spisovnej slo-
venčiny je zviazaná aj s neobyčajne bohatou 
publikačnou činnosťou v časopise Kultúra 
slova, ktorého je aj hlavným redaktorom, 
v rozličných periodikách i v Slovenskom roz-
hlase. Významná je aj účasť Dr. Považaja na 
vedecko-organizačnej práci JÚĽŠ SAV (ve-
dúci oddelenia jazykovej kultúry a termino-
lógie, zástupca riaditeľa, člen vedeckej rady, 
pravopisnej komisie, ortoepickej komisie 
a kodifikačnej komisie), ako aj v rámci SAV 
(člen Snemu SAV a i.), Ústrednej jazykovej 
rady či rezortných terminologických komisií. 
Za svoju prácu získal viaceré ocenenia, o.i. 
Cenu SAV za Synonymický slovník slovenčiny 
(1996) a Cenu SAV za popularizáciu (2004).

Pán doktor, podstatnú časť svojej vedeckej 
a odbornej činnosti ste zasvätili jazykovej kul-
túre, kultúre verejného jazykového prejavu. 
V súčasnosti sme svedkami všeobecného úpad-
ku kultúrnosti človeka. Ako to vplýva na vás 
ako na jazykovedca? Nemáte pocit, že aj vaša 
práca akoby vychádzala navnivoč?
S vaším konštatovaním, že sme svedkami 
úpadku kultúrnosti človeka, možno súhlasiť, 
ale toto konštatovanie nemožno generalizovať. 
Nemali by sme rezignovať a podliehať skepse. 
Tak ako v iných oblastiach spoločenského živo-
ta môžeme zaznamenať úsilie o pozdvihovanie 
všeobecnej kultúrnosti človeka, platí to aj v ob-
lasti jazyka ako jednej zo zložiek kultúry, v ob-
lasti ústnej a písomnej komunikácie. Jazyko-
vedcom tu pripadá úloha poznávať jazyk, opi-
sovať ho v odborných jazykovedných prácach, 
ale aj v jazykových príručkách adresovaných 
širokej verejnosti. Každý jazyk je diferencova-
ný útvar a rovnako to platí aj o slovenčine ako 
národnom jazyku. Okrem spisovného jazyka, 
ktorý má svoju normu opísanú v normatív-
nych príručkách a slovníkoch, sú aj nespisovné 
útvary národného jazyka. Kým spisovný jazyk 
integruje celé jazykové spoločenstvo a podria-
ďuje sa istým pravidlám, nespisovné útvary 
národného jazyka nemajú takúto celospolo-
čenskú integračnú funkciu a nepodriaďujú 
sa do takej miery nejakým pravidlám. To sa 
vzťahuje predovšetkým na slangy. Dôležité je, 
aby si používatelia jazyka uvedomovali túto 
diferencovanosť, akceptovali ju a podľa komu-
nikačnej situácie využívali jednotlivé jazykové 
prostriedky. Jazykovedci vo svojej činnosti pri 

pozdvihovaní kultúrnosti v oblasti jazykovej 
komunikácie, pri zvyšovaní jazykovej kultú-
ry a kultivovaní najmä verejných jazykových 
prejavov nemôžu zostať osamotení, ale musia 
spolupracovať predovšetkým so školstvom, ale 
aj s inými inštitúciami. Hoci by sa mohlo zdať, 
že práca v oblasti zvyšovania jazykovej kultúry 
a kultivovania jazykových prejavov vychádza 
navnivoč, nie je to celkom tak. Presviedčame sa 
o tom denne na základe zvyšujúceho sa záujmu 
používateľov jazyka o náš jazyk, o používanie 
jednotlivých jazykových prostriedkov a na zá-
klade využívania základných jazykových prí-
ručiek a slovníkov z produkcie Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra SAV zverejnených na našej we-
bovej stránke. 

Prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc.
Narodil sa 31. mája 1942 v Nových Zámkoch. 
V r. 1966 – 1972 pracoval v pražskom Far-
makologickom ústave ČSAV, po príchode do 
Bratislavy v r. 1972 nastúpil do Ústavu expe-
rimentálnej farmakológie SAV, kde pracuje 
doteraz. Venoval sa predovšetkým farmako-
lógii hladkého svalu a získal množstvo ori-
ginálnych výsledkov: od zistenia rozloženia 
adrenergických receptorov a procesov spo-
jených s ich aktiváciou na čreve, odhalenia 
prítomnosti a podstaty excitačnej neadrener-
gicko-necholínergickej inervácie hladkých 
svalov zažívacieho a dýchacieho systému, 
cez objasnenie vzťahu štruktúry, účinku 
a mechanizmu pôsobenia série karbamáto-
vých lokálnych anestetík až po farmakody-
namickú, elektrofyziologickú a biochemickú 
charakterizáciu účinku látok s pyridoindolo-
vou štruktúrou. Dve desaťročia zastával funk-
ciu zástupcu a neskôr riaditeľa ústavu. Bol 
zástupcom vedeckého sekretára SAV, predse-
dom Slovenskej komisie pre vedecké hodnos-
ti a členom Akreditačnej komisie vlády SR. 
Výsledky svojej práce prezentoval v mnohých 
publikáciách uverejnených v karentovaných 
časopisoch, na ktoré zaznamenal vyše 1500 
citácií. Je spoluautorom 11 domácich a me-
dzinárodných patentov. Venoval sa tiež vý-
chove mladých farmakológov, pôsobí v edič-
ných radách vedeckých časopisov, rôznych 
komisiách a spoločnostiach. V r. 2003 – 2007 
bol veľvyslancom SR v Turecku. Za svoj ve-
decký prínos bol ocenený napr. Jesseniovou 
striebornou plaketou SAV, Pribinovým krí-
žom II. triedy, Zlatou plaketou SAV, Stred-
ným krížom Maďarskej republiky a plaketou 
Jánosa Aranya Maďarskej akadémie vied.
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Pán profesor, čo rozhodlo, že ste si za oblasť svoj-
ho vedeckého záujmu vybrali farmakológiu?
Na začiatku 50. rokov minulého storočia pre-
žila naša rodina ťažké mesiace (boli sme traja 
bratia 8-, 6- a 1-ročný), lebo nám mamička 
takmer zomrela. Lekári mesiace nevedeli prísť 
na príčinu jej ochorenia. Keď sa jej stav nezlep-
šil ani po veľmi nepríjemných zákrokoch, jeden 
starý praktický lekár vyslovil podozrenie, na 
„sepsu“. V nemocnici nakoniec potvrdili túto 
diagnózu a vďaka penicilínu a v tých rokoch 
objavenému streptomicínu po skoro rok trva-
júcom liečení na klinike sa vrátila medzi nás. 
Následky jej choroby, poškodenie vnútroblany 
srdečnej, však poznačili celý jej pozostávajúci 
život. Tieto skúsenosti už v detských rokoch 
vzbudili vo mne záujem o získanie vedomostí 
(presne a včas diagnostikovať a cielene lie-
čiť), ktoré by podobným rodinným katastro-
fám mohli zabrániť. Preto vnútorné lekárstvo 
a neskôr farmakológia, t.j. odhalenie podstaty 
a mechanizmu pôsobenia liečiv, sa stali mojím 
hlavným cieľom.

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Narodil sa 3. júna 1942 v Martine. Do Viro-
logického ústavu SAV nastúpil po skončení 
štúdia (1965). V r. 1991 – 2001 ho viedol ako 
riaditeľ, potom sa stal členom Predsedníctva 
SAV a  podpredsedom SAV pre biologické 
vedy. Od začiatku svojej vedeckej činnosti sa 
venoval výskumu vírusov chrípky a interak-
cii vírusových a bunkových proteínov počas 
infekcie, ako aj štúdiu štruktúrnych zmien 
bunkových a vírusových proteínov počas 
morfogenézy vírusov. Je zakladateľom elek-
trónovej mikroskopie vo virológii na Sloven-
sku, s čím súvisí aj jeho bohatá národná a me-
dzinárodná vedecká spolupráca. Napísal viac 
ako 100 vedeckých publikácií s mimoriad-
nym citačným ohlasom. Osobitné zásluhy má 
prof. Čiampor vo výchove vysokoškolských 
študentov. Pôsobil ako predseda komisií pre 
obhajoby DrSc. a PhD. v odbore virológia, bol 
predsedom Učenej spoločnosti SAV, predse-
dom, resp. podpredsedom alebo členom via-
cerých národných a medzinárodných komisií 
pre infekčné, resp. nádorové ochorenia, ako 
aj členom mnohých vedeckých spoločností 
a redakčných rád medzinárodných virologic-
kých, biologických a lekárskych časopisov. Za 
mimoriadny prínos k vedeckému poznaniu 
v oblasti virológie a zásluhy vo vedecko-orga-
nizačnej sfére získal množstvo ocenení a me-
dailí (dvakrát Zlatá medaila Prírodovedeckej 
fakulty UK, Ivanovského medaila Ruskej aka-
démie vied, Babákova medaila Českej biolo-
gickej spoločnosti, Patočkova medaila).

Pán profesor, oblasť, ktorou sa zaoberá viro-
lógia, ma tak trochu jánusovskú tvar – popri 

schopnosti čeliť hrozbám predstavuje zneužitie 
vírusov potenciálne hrozbu nepredstaviteľných 
dosahov? Je súčasná veda schopná čeliť takým 
katastrofám?
Virológia sa dnes pohybuje na viacerých úrov-
niach. Jedna z nich je preventívna. Skúmajú 
a testujú sa mnohé vírusy so snahou pripraviť 
účinné a kvalitné očkovacie látky, ktoré majú 
eradikovať, či podstatne znížiť riziko rozsiah-
lych epidémií či pandémií. Medzi takéto infek-
cie patrí určite chrípka a AIDS. Ročne umiera 
na bežnú chrípku viac ako pol milióna obyva-
teľov našej planéty a výdavky na jej liečenie 
sa pohybujú ročne v miliardách dolárov. Stále 
existuje možnosť a hrozba použiť vírus chríp-
ky, vysokoviruletný kmeň, podobný tomu, kto-
rý v rokoch 1918-20 zabil viac ako 40 miliónov 
ľudí – španielska chrípka. Ako čeliť takejto 
možnosti či katastrofe ? Absolútne účinný liek 
zatiaľ neexistuje. Liečivá ako napr. Tamiflu sú 
účinné, ale len keď sa ochorenie prejaví a ani 
vtedy nie je tento liek skutočným liekom, len 
zmierňuje ťažké priebehy ochorenia.  Skutoč-
ným preventívnym opatrením je účinné očko-
vanie. Premenlivosť vírusov chrípky, krátko-
dobá imunita, de novo sa objavujúce vírusy 
chrípky sťažujú vedcom túto úlohu. Snaha 
riešiť tento problém a mať niečo veľmi účinné 
sa uberá cestou hľadania konzervatívnych ob-
lastí vírusového proteínu hemaglutinínu, ktoré 
nepodliehajú antigénovým premenám a mutá-
ciám v štruktúre, ale zároveň sú schopné navo-
diť tvorbu protilátok, ktoré vírus neutralizujú. 
Cieľom je mať takú očkovaciu látku, ktorá 
bude účinná proti viacerým subtypom vírusu 
chrípky a nebude závislá od neustáleho mo-
nitorovania objavujúcich sa subtypov vírusu 
chrípky. Na tejto problematike pracuje aj Viro-
logický ústav SAV. Je to úloha veľmi náročná, 
ale zároveň veľmi perspektívna. 

Druhá významná úroveň je diagnostická. 
Rýchla molekulárne biologická diagnostika je 
predpokladom odhalenia spomínaných de no-
vo sa objavujúcich vírusov chrípky. Od rýchlej 
diagnostiky závisí potom rýchlosť nasadenia 
protiepidemických či protipandemických opat-
rení. Pomocou týchto dvoch úloh či úrovní vi-
rológie sme dnes schopní veľmi rýchlo odhaliť 
hroziacu katastrofu, či už objavujúcu sa priro-
dzene, alebo umelo vyvolanú v podobe nejakej 
biologickej zbrane. Účinným očkovaním sa po-
darilo eradikovať na našej planéte pravé kiah-
ne, sme veľmi blízko k eradikácii detskej obrny 
a ďalšie účinné očkovacie látky veľmi účinne 
znižujú chorobnosť a úmrtnosť na viaceré ví-
rusové ochorenia. Verím, že táto cesta je správ-
na a významne znižuje riziko prirodzených či 
umelo vyvolaných katastrof v podobe zničujú-
cich pandémií.

Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
Narodil sa 20. septembra 1942. Už takmer 
50 rokov pracuje v základnom a aplikova-
nom výskume v oblasti anorganickej chémie, 
technológie a technickej elektrochémie. Dlhé 
roky pracoval v Ústave anorganickej chémie 
SAV. Hoci na svoje nové pôsobisko, Ústav 
anorganickej chémie, technológie a materi-
álov FCHPT STU, prešiel už v r. 1986, svoje 
kontakty so SAV neprerušil, ba naopak, udr-
žiava si ich v odbornej, ale aj osobnej línii.

Patrí medzi významné osobnosti brati-
slavskej taveninovej školy, ktorá bola celosve-
tovo uznávaná najmä pre vklad vedeckého 
poznania a výskumu do priemyselne veľmi 
dôležitého technologického procesu výroby 
hliníka. V tomto odvetví boli vtedy kvalifi-

kované predpovede úprav výroby ako eko-
nomicky veľmi významná pomoc výrobcom 
na celom svete. Vo svojej práci sa zaoberá 
chémiou a elektrochémiou tavenín. V tejto 
oblasti je autorom vyše 130 publikácií s dob-
rým citačným ohlasom, čo je v technologic-
kej oblasti – v úsilí nezverejňovať dôležité 
údaje – neobvyklé. Má zásluhu na výchove 
asi 20 doktorandov, z ktorých mnohí pracu-
jú v Ústave anorganickej chémie Slovenskej 
akadémie vied. Aj vo funkcii predsedu komi-
sie pre DrSc. sa zaslúžil o rozvoj odboru anor-
ganickej technológie a materiálov v tomto 
ústave.

O svojich kontaktoch s Ústavom anorganickej 
chémie SAV po svojom odchode na Fakultu 
chemickej a potravinárskej technológie STU, 
nám prof. P. Fellner povedal:
Už keď som pôsobil v SAV, sme mali čulé styky 
s vtedajšou Chemickou fakultou STU. Pravidel-
ne k nám chodili diplomanti a pracovali sme 
aj na spoločných projektoch. Keď som prešiel 
na fakultu, moji kamaráti zostali v Akadémii, 
takže sme sa, pochopiteľne, stále stýkali. Napo-
kon v Ústave anorganickej chémie SAV praco-
vala aj moja manželka. Po formálnej stránke je 
azda významné, že som bol stále členom vedec-
kej rady ÚACH SAV a pôsobil som tiež v akre-
ditačnej komisii. Preto som mal o chemických 
ústavoch Akadémie veľmi dobrý prehľad. Štu-
denti – teraz už moji – stále chodili do ÚACH 
SAV pracovať na svojich diplomových prácach. 
Pôsobil som aj ako predseda komisie pre PhD 
a DrSc., ktorá bola spoločná pre fakultu aj SAV. 
V Akadémii som mal aj doktorandov a niektorí 
moji doktorandi po ukončení štúdia na FCHPT 
nastúpili pracovať do ÚACH SAV. Stále bývam 
oponentom dizertačných prác realizovaných 
v tomto ústave. A keďže občas pôsobím aj ako 
oponent projektov, ktoré podávajú moji kole-
govia zo SAV, mám o ich práci dobrý prehľad. 
V uplynulých troch rokoch som bol vedúcim 
projektu APVV, na riešení ktorého sa zúčast-
ňoval aj profesor Chodák z Ústavu polymérov 
SAV. Sú, samozrejme, aj ďalšie spoločné ak-
tivity, ako napríklad účasť na konferenciách 
a podobne. Myslím si, že je dôležité, že v týchto 
aktivitách a spolupráci teraz pokračujú moji 
kolegovia tak z fakulty chemickej a potravinár-
skej technológie, ako aj z Ústavu anorganickej 
chémie SAV. 

RNDr. Eva Kmeťová, CSc.
Narodila sa 17. septembra 1942 v Přelouči 
(ČR). Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej 
fakulte UK nastúpila do Botanického ústavu 
SAV v Bratislave, kde pracovala až do vlaňaj-
ška (v r. 1990 – 1997 bola vedúcou oddele-
nia taxonómie vyšších rastlín). Venovala sa 
riešeniu taxonomicko-chorologických prob-
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lémov rastlinných druhov v rámci strednej 
Európy. Pre edíciu Flóra Slovenska spra-
covala rozsiahle skupiny druhov z čeľadí 
vrbicovité, skorocelovité, hluchavkovité 
a klinčekovité a ako spoluautorka prispela 
takmer do všetkých doteraz publikovaných 
zväzkov edície. Štúdiom kritických taxónov 
viacerých rodov cievnatých rastlín význam-
ne obohatila poznanie diverzity karpatských 
a panónskych taxónov európskej flóry. Za 
výskum a vedecký prínos bola ako členka au-
torského kolektívu trikrát odmenená Cenou 
SAV a získala aj Cenu Mateja Bela za vedec-
ký a odborný preklad. Okrem vedecko-pe-
dagogickej činnosti sa Dr. Kmeťová výrazne 
podieľala na organizovaní vedeckého života 
na Slovensku. Pôsobila v rôznych komisiách 
Predsedníctva SAV, vo vedeckých spoločnos-
tiach a redakčných radách časopisov. Od ro-
ku 1994 je držiteľkou významnej Holubyho 
pamätnej medaily za knižnú publikáciu Fló-
ra Slovenska.

RNDr. Kornélie Goliašovej, CSc., vedeckej 
pracovníčky Botanického ústavu SAV, ktorá 
je zodpovednou riešiteľkou flórových projek-
tov, editorkou a spolueditorkou diela Flóra 
Slovenska, sme sa opýtali: Ako by ste charak-
terizovali prínos pani doktorky E. Kmeťovej pre 
projekt Flóra Slovenska?
Dr. Eva Kmeťová patrí v skupine taxonómov 
vyšších rastlín medzi dokonalých znalcov fló-
ry Slovenska a má široký odborný prehľad 
o kvetene strednej Európy. Stala sa uznávaným 
znalcom taxonomicky problematických rodov 
Aconitum, Acteaea, Dianthus, Epilobium, Fili-
pendula a i. Pozornosť a obdiv si zasluhuje jej 
autorský podiel na monografiách edície Flóry 
Slovenska (bola pri jej začiatkoch ako autor-
ka a spoluautorka), ako aj autorstvo v ďalších 
početných vedeckých časopisoch a zborníkoch. 
Jej celoživotná práca vychádzala z terénneho 
výskumu, ktorý sa podpísal aj pod jej vrúcny 
citový vzťah k prírode a kvetene. Pri terén-
nych prácach nazbierala množstvo rastlinného 
materiálu do herbárovej zbierky SAV nielen 
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a získala 
veľa nových údajov o rozšírení rastlinných 
druhov, ktorými bohato prispela do databá-
zy flóry Slovenska (Dataflos). Pri spracovaní 
flóry Slovenska intenzívne spolupracovala naj-
mä s českými botanikmi, s ktorými ju spájali 
dlhoročné pracovné a priateľské kontakty. Jej 
práca bola vždy dôsledná a profesionálna, vý-
razne rozšírila poznatky v oblasti taxonómie 
cievnatých rastlín. Aj keď je dnes už na dô-
chodku, naďalej zostala Flóre Slovenska verná 
a nemalým podielom autorsky prispela aj do 
najnovšieho zväzku VI/3, ktorý je práve v tla-
či, komplexným spracovaním zástupcov rodu 
Dianthus. 

RNDr. Gustáv Russ, DrSc.
Narodil sa 15. januára 1942 v Bratislave. Po 
ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte 
UK (1965) nastúpil do Virologického ústavu 
SAV. Venuje sa štúdiu vírusov chrípky, ich 
štruktúre a imunológii chrípkových infek-
cií, osobitne otázkam špecifickej imunitnej 
odpovede sprostredkovanej protilátkami, 
ako aj cytotoxickými bunkami. Do sféry jeho 
bádania v oblasti imunológie patria tiež me-
chanizmy prezentácie vírusových antigénov 
v hostiteľskom organizme a úlohy histokom-
patibilných antigénov I. triedy. Významným 
príspevkom sú priekopnícke štúdie o účin-
koch Brefeldinu A na redistribúciu proteí-
nov do endoplazmatického retikula bunky. 
Okrem vírusov chrípky venoval tiež pozor-
nosť výskumu retrovírusov a herpetických 
vírusov človeka. Je autorom vyše 80 publi-
kačných výstupov s viac ako 1 500 citačnými 
ohlasmi, ako aj autorom, resp. spoluautorom 
30 autorských osvedčení týkajúcich sa kon-
štrukcie hybridómových línií produkujúcich 
monoklonové protilátky špecifické voči an-
tigénom vírusu chrípky a vírusu herpes sim-
plex. Osobitne záslužná je jeho pedagogická 
aktivita i účasť na organizovaní vedeckého 
života na Slovensku. Dlhé roky je členom 
hlavného výboru Čs. spoločnosti mikrobio-
logickej a hlavným redaktorom medzinárod-
ného časopisu Acta Virologica. Za významný 
prínos k poznaniu a dosiahnuté pracovné 
úspechy bol ocenený v r. 1985 Národnou ce-
nou SR a v r. 2010 Patočkovou medailou.

Ing. Lyda Rychlá, DrSc.
Narodila sa 18. decembra 1942 vo Zvolene. 
Po skončení štúdia na Chemicko-technologic-
kej fakulte STU (1965) nastúpila do Ústavu 
polymérov SAV, kde pracuje dodnes. Nosnou 
témou jej výskumu bol v tom čase nový jav – 
chemiluminiscencia, t.j. vyžarovanie svetel-
nej emisie vo viditeľnej spektrálnej oblasti, 
ktoré sprevádza degradačné reakcie syntetic-
kých a prírodných polymérov. Jej skúsenosti 
s touto metodikou boli využité pri návrhu 
a konštrukcii chemiluminiscenčného prístro-
ja, ktorý sa úspešne presadil aj v medzinárod-
nom meradle. Vo veľkej miere sa podieľala na 
medzinárodnej spolupráci materského ústa-
vu. Viedla stáže viacerých pracovníkov zo 
zahraničia a pôsobila ako školiteľka-špecia-
listka postgraduálnych študentov z Európy 
i Austrálie. Výsledky, ktoré so svojimi spolu-
pracovníkmi získala, majú veľmi dobrý ohlas 
a sú akceptované vedeckou komunitou. Jej 
publikačnú produkciu predstavuje 6 kapitol 
vo vedeckých monografiách, 140 pôvodných 
publikácií v karentovaných časopisoch, vyše 
130 prednášok na konferenciách a 480 citá-
cií. Podieľala sa na riešení troch európskych 

projektov – projektu Copernicus a dvoch pro-
jektov európskych rámcových programov. 
Zapájala sa aj do aktivít týkajúcich sa organi-
zovania vedeckých konferencií, činnosti Sne-
mu SAV a jeho výboru (aj ako predsedníčka). 
Je držiteľkou štátneho vyznamenania Pribi-
nov kríž II. triedy.

Aký výskumný problém momentálne riešite?
V posledných štyroch rokoch nosná téma mo-
jej práce vyplynula z projektu 7. rámcového 
programu EÚ nášho pracoviska s názvom 
„Stratégia zachovania umeleckých artefaktov 
v muzeálnych zbierkach“ (POPART). Z desia-
tich tímov z Európy a jedného z USA boli tri ve-
decké pracoviská. Polyméry ako nitrát, acetát 
celulózy a polyvinyl chlorid prípadne polyure-
tánové peny a laky sa vo výtvarnom umení za-
čali používať začiatkom a v priebehu 20. storo-
čia; mnohé z artefaktov, ktoré ich obsahovali, 
už neexistujú alebo sú veľmi poškodené. Štúdia 
o typoch plastov, ktoré sa dnes nachádzajú 
v štyroch západoeurópskych múzeách moder-
ného umenia (vo Veľkej Británii, Francúzsku, 
Dánsku a  Holandsku) ukázala, že v prevažnej 
miere sú tu okrem už spomenutých polymé-
rov zastúpené aj fenolformaldehydové živice, 
prírodný a syntetický kaučuk, poly (metylme-
takrylát), polyamidy, polyestery, polyetylén 
a polystyrén. Žiaľ, kurátori prítomnosť plas-
tov v múzeách veľmi dlho prehliadali. Až od 
začiatku 21. storočia si začali uvedomovať, že 
v dôsledku inherentnej nestability plastov a po-
stupne sa rozvíjajúcej degradácie, spojenej so 
stratou ich úžitkových vlastnosti, stratou lesku, 
vzniku prasklín, oderu a „zažraného“ pra-
chu atď. hrozí celému radu artefaktov kolaps 
a znehodnotenie. Pritom ide o výtvory staré len 
niekoľko desaťročí. Podľa dostupných zdrojov 
len asi štvrtina umeleckých diel nevyžaduje 
konzerváciu alebo prinajmenšom základné 
ošetrenie. Naša skupina (Jozef Rychlý, Ivica Ja-
nigová, Katarína Csomorová) riešila problémy 
identifikácie rozsahu degradačného procesu 
a mechanizmy degradácie jednotlivých plastov 
a hľadali rozhodujúce príčiny ich postupného 
znehodnocovania. Príslušne procesy sa posu-
dzovali v závislosti od času, teploty a pripadne 
vlhkosti. Zaoberali sme sa aj hľadaním dostup-
ných metodológií a experimentálnych zariade-
ní vhodných na zisťovanie momentálneho sta-
vu životnosti artefaktov z plastov. 

MUDr. Ján Styk, CSc.
Narodil sa 2. januára 1942 v Banskej Bystrici. 
Po štúdiách na Lekárskej fakulte UK v Brati-
slave nastúpil r. 1965 do Ústavu experimen-
tálnej chirurgie SAV, terajšieho Ústavu pre 
výskum srdca SAV, kde sa po celý svoj pro-
duktívny vek venoval vedecko-výskumnej aj 
organizačnej práci (v r. 1998 – 2010 pôsobil aj 
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vo funkcii riaditeľa pracoviska). Jeho vedec-
ko-výskumná činnosť je orientovaná na ob-
lasť výskumu kardiovaskulárneho systému. 
Najvýznamnejšie výsledky dosiahol pri štú-
diu hemodynamických zmien po transplan-
tácii srdcových chlopní, pri riešení vybraných 
otázok transplantácie srdca, podporných 
systémov zlyhávajúceho srdca a v poslednom 
období pri štúdiu procesov ischemicko-re-
perfúzneho poškodenia a adaptácie srdca na 
ischémiu. Výsledky svojej práce prezentoval 
vo viac ako 210 publikáciách, uverejnených 
prevažne v karentovaných časopisoch, s vyše 
480 citáciami.

S vedecko-výskumnou činnosťou súvisí aj 
jeho členstvo a funkcie vo viacerých domácich 
a zahraničných vedeckých spoločnostiach. 
Významný je prínos Dr. Styka v rámci pedago-
gickej činnosti na Lekárskej fakulte a Fakulte 
telesnej výchovy a športu UK i na Lekárskej 
fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
Za svoj výskum a vedecký prínos bol Dr. Styk 
viackrát vyznamenaný, o. i. Čestnou plaketou 
Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách 
a Medailou SAV za podporu vedy.

Pána Dr. J. Styka sme sa opýtali: Vo Vašej pro-
fesionálnej činnosti sa okrem iného spojili šport 
a veda (pedagogická činnosť na FTVŠ UK, le-
kár Slovana). Je to výsledok náhody, alebo cie-
ľavedomého prístupu?
Tak ako v živote každého človeka často zohrá-
vajú významnú úlohu náhody, tak aj v mojom 
živote zohralo niekoľko náhod významnú 
úlohu, ktoré potom prerástli do cieľavedomej 
činnosti, ktorej som sa vždy snažil venovať z pl-
ných síl. Tak to bolo aj v prípade mojej pedago-
gickej činnosti. Na začiatku 90. rokov sme sa 
v ústave začali venovať – ako prví na Slovensku 
– vývoju na tú dobu aktuálnej metodiky perfú-
zie izolovaného srdca, ktorá umožňovala rieše-
nie mnohých úloh na izolovanom srdci, schop-
nom vykonávať mechanickú prácu a elektrickú 
činnosť. To taktiež umožňuje štúdium vplyvu 
rôznych látok na činnosť srdca. Jednou z úloh 
riešených na tomto modeli bolo štúdium vplyvu 
niektorých hormónov a iónov na činnosť srdca. 
O naše výsledky prejavil záujem Ústav fyzioló-
gie LF UK i Katedra fyziológie FTVŠ UK, kde 
sme potom na túto tému niekoľko rokov vied-
li praktiká pre poslucháčov. Súčasťou praktík 
na FTVŠ UK boli i moje prednášky o fyziológii 
srdcovej činnosti. Okrem toho stále prednášam 
na Lekárskej fakulte SZU patofyziológiu srdca 
a na Lekárskej fakulte UK v rámci povinne voli-
teľných predmetov pre 3. až 6. ročník syndróm 
ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca.

A čo sa týka športu? Od žiackych rokov až 
do roku 1966 som aktívne hrával hokej. Po 
skončení aktívnej činnosti som pokračoval už 
ako lekár v rôznych mládežníckych družstvách 

v Slovane Bratislava, s ktorými sme získali tri-
krát titul majstra Slovenska. A náhoda zohrala 
aj tu svoju úlohu. V roku 1985 sa stal trénerom 
A-mužstva Jožko Golonka a bol som požia-
daný, aby som sa stal lekárom mužstva. Túto 
funkciu som vykonával popri zamestnaní 18 
sezón, počas ktorých sme získali dvakrát titul 
majstra SR a dvakrát sme boli vicemajstrami. 
Súčasne som pôsobil niekoľko rokov ako lekár 
i pri reprezentácii SR, hlavne v mládežníckych 
kategóriách, kde bola naším najväčším úspe-
chom strieborná medaila z majstrovstiev sveta 
18-ročných. Po nástupe do funkcie riaditeľa 
ústavu som s touto činnosťou skončil pre nedo-
statok času, ostal som však verným fanúšikom. 
Boli to pre mňa krásne roky a zostalo mi z nich 
veľa krásnych spomienok i veľa priateľov.

Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Narodil sa 25. marca 1937 v Bábe. V Ústave 
normálnej a patologickej fyziológie SAV pô-
sobí od r. 1961. Špecializoval sa na analýzu 
základných fyziologických a farmakologic-
kých mechanizmov kontraktility cievnej ste-
ny. Významnou mierou prispel k poznaniu 
mechanizmov regulácie krvného prietoku 
v priečne pruhovanom svale a v tenkom čre-
ve. Počas dvojročného pobytu na Kaliforn-
skej univerzite sa podieľal na zavedení novej 
metódy aktivácie cievneho hladkého svalu 
neuromediátormi s využitím rádioizotopo-
vého značenia. Významnou etapou v jeho 
výskume boli štúdie súvisiace s úlohou oxidu 
dusnatého v rôznych modeloch experimen-
tálnej hypertenzie a s interakciou nervovej 
a endotelovej regulácie cievneho tonusu po-
čas ontogenetického vývoja. Svoje výsledky 
publikoval v 330 prácach s viac ako 350 ci-
táciami. Spolupracoval s viacerými pracovis-
kami akadémií vied susedných krajín a Uni-
versity College of London. V r. 1970 – 1974 
bol vedeckým tajomníkom a v r. 1986 – 1993 
zástupcom riaditeľa ústavu. Za svoju dlho-
ročnú vedeckú, vedecko-organizačnú a peda-
gogickú prácu získal Striebornú plaketu Jána 
Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, Pa-
mätnú medailu J. E. Purkyně, Zlaté medaily 
Slovenskej lekárskej spoločnosti a Lekárskej 
fakulty UK. Slovenská fyziologická spoloč-
nosť ho nedávno poctila výzvou na prednese-
nie „purkyňovskej prednášky“, čo sa dostáva 
len najvýznamnejším fyziológom.

V čom je, pán docent, podľa vás Slovensko dlž-
né svojej vede, svojím vedeckým pracovníkom?
Rozvoj vedy na Slovensku, vrátane pracovísk 
SAV, potrebuje spoluprácu so svetom, pretože 
medzinárodná spolupráca prináša podnety pre 
rozvoj vedy. Slovenská veda je stále podfinan-
covaná, a to aj napriek injekciám z fondov Eu-
rópskej únie. V oblasti prírodných a technických 

disciplín nemožno dnes robiť vedu bez kvalit-
ného prístrojového vybavenia, pritom často ide 
o vysokošpecializované a drahé zariadenia. Slo-
venská veda sa v posledných dvoch desaťročiach 
úplne otvorila svetu. Naši mladí vedeckí pracov-
níci počas pobytov na zahraničných pracovis-
kách i na rôznych sympóziách a konferenciách 
využívajú každú príležitosť na získavanie no-
vých poznatkov a zručností. Slabšie prístrojové 
vybavenie na domácich pracoviskách sa snažia 
kompenzovať dlhodobými pobytmi zväčša v re-
nomovaných špičkových zahraničných labora-
tóriách, ktoré by mohli byť pre nich prínosom 
aj z vedomostného hľadiska. Sú tam vynikajúce 
prístroje, pracovníci majú možnosť sa koncen-
trovať len na riešenie vedeckých problémov, sú 
v stálom styku s vynikajúcimi zahraničnými 
vedcami a spoločne dosahujú významné výsled-
ky, z ktorých väčšinou vznikajú publikácie s bo-
hatým citačným ohlasom. Zahraničné pracovis-
ká pre našich mladých výskumníkov poskytujú 
užitočné impulzy pre ďalšiu vedeckú prácu, pod-
necujú túžbu po ďalšom poznaní a pomáhajú 
zvyšovať impakt našich vedeckých aktivít. Tak-
tiež podnecujú k hľadaniu nových ciest v spo-
ločných aktivitách, k vzniku medzinárodných 
výskumných projektov. Takéto pobyty zároveň 
umožňujú mladým ľuďom spoznávať nové kra-
je, ich kultúru a tým si obohatiť svoj život.

Pochopiteľne, od mladých vedeckých pra-
covníkov sa očakáva, že po návrate zo zahra-
ničia na materské pracoviská obohatia vý-
skum pracoviska o nové metodické prístupy, 
o nové nápady, o nové zahraničné kontakty 
atď. Žiaľ, nie všetci sa vrátia na pôvodné pra-
coviská. Z príčin možno uviesť neporovnateľné 
materiálne podmienky, najmä nedostatočné 
prístrojové vybavenie, neporovnateľné finanč-
né ohodnotenie, mnohí zostávajú natrvalo 
v zahraničí alebo menia posty za lepšie plate-
né pozície v iných sférach. Keďže v zahraničí 
úspešní mladí pracovníci po návrate domov 
patria k najperspektívnejším riešiteľom ve-
deckých projektov, mali by sa naše vedeckový-
skumné pracoviská snažiť pre týchto pracovní-
kov budovať laboratóriá vybavené špičkovými 
vedeckými prístrojmi, ako aj modernými infor-
mačnými a komunikačnými technológiami, čo 
celkovo umožní zvýšiť úroveň výskumu. Mali 
by vytvárať pre svojich vedeckých pracovníkov 
optimálne podmienky nielen na pracovné akti-
vity, ale aj na primerané spoločenské uplatne-
nie a ohodnotenie.

Doc. RNDr. Milan Hvoždara, DrSc.
Narodil sa 10. októbra 1942 v Starej Turej. 
Po štúdiách na Matematicko-fyzikálnej fa-
kulte Karlovej univerzity nastúpil r. 1965 
do Geofyzikálneho ústavu SAV, v r. 1989 
– 1996 viedol pracovisko ako riaditeľ. Jeho 
vedecká práca je zameraná predovšetkým na 
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riešenie matematických problémov pre geo-
elektromagnetické polia. Významne prispel 
do teórie elektromagnetickej indukcie pre 
viacvrstvovú sférickú Zem. Odvodil náročné 
teoretické vzorce a počítačové programy pre 
elektromagnetickú indukciu. V stacionár-
nych geoelektrických poliach je medzinárod-
ne uznávaným autorom originálnych riešení 
metódou hraničných integrálnych rovníc 
s komplikovanými Greenovými jadrami. Pre 
svoje teoretické výpočty zostavil originálne 
náročné počítačové programy, viaceré z nich 
sa využívajú v partnerských ústavoch u nás 
i v zahraničí. Ďalšie významné teoretické 
a výpočtové práce urobil v oblasti gravimet-
rie, geotermiky a termoelastických procesov 
v litosfére. Trvalou súčasťou jeho vedeckej 
práce bola tiež pedagogická činnosť. Výsled-
ky svojich výskumov publikoval vo vyše 115 
prácach v domácich i zahraničných časo-
pisoch. Je spoluautorom dvoch odborných 
kníh o geofyzike a vedúcim autorom dvoch 
vysokoškolských učebníc. Je držiteľom Čest-
nej plakety SAV Dionýza Štúra za zásluhy 
v prírodných vedách a iných ocenení.

Ako sa, pán docent, pozeráte na nadmernú ex-
ploatáciu zdrojov našej planéty?
Problém racionálneho využívania zdrojov našej 
planéty je v centre pozornosti geovied už nie-
koľko desaťročí, pretože sa ukázalo, že ľudstvo 
vážne zasahuje do viacerých geosfér – od hĺbok 
10 km litosféry až do kozmického okolia Zeme. 
Ľudské aktivity vážne menia reliéf povrchu Zeme 
stavbami železníc, diaľnic, miest, prieplavov, veľ-
kých vodných diel. Osobitnou kapitolou je ťažba 
ropy, plynu a nerastných surovín, ktoré často 
ohrozujú životné prostredie. Spomeňme napr. 
vážne havárie ropných plošín v mori či tankerov 
a ropovodov. Atmosféra Zeme sa nepriaznivo 
mení znečisťovaním CO2, aerosólmi, freónmi, le-
teckou dopravou, haváriami jadrových elektrár-
ní. Vážnym problémom je globálne otepľovanie 
(o 1 °C za posledných 100 rokov), vznik ozóno-
vých dier, topenie ľadovcov v arktických moriach 
i vysokohorských oblastiach, sú to nepriaznivé 
vplyvy na hydrosféru. Taktiež blízke kozmické 
okolie Zeme je znečistené úlomkami rakiet, ne-
funkčných satelitov, čo ohrozuje mierové využitie 
kozmického priestoru. Treba tiež uviesť nehos-
podárne a nadmerné využívanie pôdy a lesov, 
čo vedie k znižovaniu úrodnosti, erózii, zasahuje 
aj do kyslíkového režimu atmosféry. Nadmerný 
rybolov, drancujúci zdroje morí, vážne ohrozuje 
výživu ľudstva. Osobitným problémom je ekolo-
gická likvidácia komunálneho a priemyselného 
odpadu a spracovanie druhotných surovín. Tre-
ba vyzdvihnúť osobitný prínos monitorovania 
týchto globálnych zmien pomocou siete obser-
vatórií na Zemi, moriach a najmä mnohých 
satelitov, ktoré neustále dodávajú informácie 
do vedeckých centier. Na základe poznatkov 
geo vied o nesporných nepriaznivých globálnych 
zmenách vyburcovali vedci vlády vo všetkých 
krajinách, aby urýchlene znižovali negatívne 
dôsledky ľudskej činnosti na našu planétu. Dnes 
už každá civilizovaná krajina má vládny rezort 
životného prostredia, ktorý dbá o to, aby sa od-
straňovali ekologické škody z minulosti a zabrá-
nilo sa novým. Aj naša republika má legislatívne 
ošetrený program trvale udržateľného rozvoja 
(TUR), ktorý má zabezpečiť taký ekonomický 
rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám 
zachováva možnosť uspokojovať ich základné 
životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť 
prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosys-

témov. Mnoho krajín je v tomto úsilí zapojených 
do IGBP (International Geo sphere-Biosphere 
Programme). Jeho cieľom je analyzovať interak-
tívne fyzikálne, chemické a biologické procesy, 
ktoré určujú dynamiku systémov planéty Zem 
a ich zmeny, ako aj spoznávať úlohu ľudských 
aktivít v týchto zmenách. Treba vyvíjať a koordi-
novať úsilia, aby si ľudstvo nezlikvidovalo obý-
vateľnosť svojej živiteľky Zeme, ktorá je rozvinu-
tými formami života unikátna v široko-ďalekom 
vesmíre. Že je to možné, ukazujú priaznivé vý-
sledky medzinárodných dohôd o zákaze skúšok 
jadrových zbraní či o záchrane mnohých ohroze-
ných živočíšnych druhov .

 
Ing. Viliam Novák, DrSc.
Narodil 14. augusta 1942 v Považskej Bystrici. 
Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bra-
tislave, odbor hydrotechnické stavby. Inšpi-
ratívny kolektív našiel v SAV – vo vtedajšom 
Ústave hydrológie a hydrauliky. Jeho budúci 
výskum ovplyvnili dve dlhšie stáže v Ústave 
vodných problémov AV ZSSR v Moskve pod 
vedením Budagovského. V r. 1998 – 2005 
bol V. Novák členom Predsedníctva SAV. 
V súčasnosti pôsobí v Ústave hydrológie SAV 
ako vedúci oddelenia hydrológie pôdy. Jeho 
výskumná činnosť sa ťažiskovo orientuje na 
kvantifikáciu úlohy porastov v hydrologic-
kom cykle. Pretože transpirácia je najväčším 
spotrebiteľom slnečnej energie na Zemi, zá-
sadne ovplyvňuje tvorbu klímy a je súčasťou 
procesu produkcie biomasy. Snaha o kvantifi-
káciu tohto procesu viedla k tvorbe matema-
tických simulačných modelov, umožňujúcich 
diagnostiku vodného režimu pôdy. Výsledky 
svojej práce publikoval vo viac ako  80 časopi-
seckých publikáciách a v monografii Vyparo-
vanie vody v prírode a metódy jeho určovania. 
Aktualizovaná verzia tejto knihy s názvom 
Evapotranspiration in the Soil Plant Atmosphe-
re System vyjde vo vydavateľstve Springer. 
Výsledky činnosti celého tímu boli odmenené 
Cenou SAV (2000) a Cenou SAV za popula-
rizáciu vedy (1985). Je aj držiteľom Čestnej 
plakety SAV Dionýza Šúra za zásluhy v prí-
rodných vedách a Plakety akademika Duba.

Pán inžinier, poznáme vás ako nadšenca pre 
maratónsky beh. Ako Vám šport pomáha pri 
výskumnej práci?
K športu som sa dostal ako gymnazista v Krem-
nici, keď ma prof. Rahl poslal na miestne bežecké 
preteky reprezentovať školu, vychádzajúc z mo-
jich slušných výkonov na telocviku v behu na 
1000 metrov. Na pretekoch som sa dobre umiest-
nil, a to bol impulz k tomu, že som k behu priľnul 
a začal som – aj keď nepravidelne – behávať. 
Neskôr ma moja vášeň priviedla k maratónom, 
ba aj k ultramaratónom. To, čo bolo na začiatku 
mojej bežeckej „kariéry“ koníčkom, sa ukázalo 

byť aj skvelým prostriedkom na relaxáciu. A tej 
potrebuje vedecký pracovník hodne; v práci, 
ale aj v osobnom živote, keď všetko nejde podľa 
predstáv. Však poznáte ten stav totálnej otráve-
nosti a psychickej vyčerpanosti po dlhotrvajúcej 
koncentrácii na riešenie nejakého problému 
alebo čítanie literatúry. Často sa ani žiť nechce. 
Ak je človek unavený fyzicky, pomôže gauč alebo 
televízia. Ale duševná únava si žiada fyzickú ak-
tivitu, teda niečo z iného súdka. V mojom prípa-
de beh. Keď som „otrávený“, stačí hodina behu 
v prírode (najlepšie s kamarátmi), a svet je úplne 
iný, krajší, starosti kamsi ako zázrakom zmiznú 
a som schopný znova sa boriť s každodennými 
starosťami. A nielen to; počas pomalého behu 
si mnohé veci zrovnám v hlave. Teda, relaxačný 
a spoločenský účinok behu (behávame zväčša 
v skupine) je pre mňa najdôležitejší. Ale aj tá fy-
zická stránka športu je dôležitá: menej chorôb, 
otužilosť, fyzická zdatnosť prispievajú k životnej 
pohode a k schopnosti tvrdo pracovať. Aj absen-
cia brucha je výhodou. Doteraz som zabehol 90 
maratónov (niektoré v čase pod 3 hodiny) na 
štyroch kontinentoch. Beh je dostupný všetkým 
a nepotrebujete k nemu nikoho; nikdy nie je ne-
skoro začať a napokon nemusí byť cieľom práve 
maratón. Výsledkom bude dobré zdravie, zvýše-
ná pracovná schopnosť a to zdravíčko, ktoré tak 
všetci potrebujeme najviac.

Ing. Vladimír Živica, DrSc.
Narodil sa 29. júla 1932 v Šamoríne. Od r. 
1957 pracuje v Ústave stavebníctva a archi-
tektúry SAV v oddelení hmôt a reológie, aj 
ako vedúci oddelenia a predseda vedeckej 
rady ústavu. Jeho vedecká činnosť má inter-
disciplinárny charakter – v tesnej spojitosti 
chémie, fyzikálnej chémie, fyziky, mechaniky 
a materiálového inžinierstva. Jej objektom 
je výskum hydratácie a vývoj a chemická de-
gradácia fyzikálno-mechanických vlastností 
cementových kompozitov ako základnej ma-
teriálovej zložky betónov. Získané výsledky 
prispeli k vývoju nových progresívnych tech-
nológií výroby, hodnoteniu agresivity pros-
tredí a vývoju protikoróznych opatrení. Vyvi-
nutá metóda na sledovanie stavu oceľovej vý-
stuže predstavuje významný prínos pre roz-
voj výskumu, ako aj možnosť monitorovania 
stavu oceľovej výstuže v praxi. Ing. Živica je 
uznávaným odborníkom v oblasti materiálo-
vej vedy. Publikoval viac ako 180 vedeckých 
a odborných prác a viac ako 50 príspevkov na 
zahraničných a domácich odborných konfe-
renciách. Jeho činnosť bola cenená Čestnou 
plaketou SAV Aurela Stodolu za zásluhy 
v technických vedách, titulom Vzorný pra-
covník SAV a pamätnými medailami dekanov 
stavebných fakúlt STU a TU Košice.

Pripravil: E. B. | Foto Juraj Broš
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Konferencia o liečivách a ich účinkoch vo farmakológii a toxikológii

O c e n e n i e  v e d e c k é h o  p r í n o s u 
p r o f .  V .  B a u e r a

V posledný tohtoročný májový deň sa v Aule 
SAV na Patrónke konala slávnostná konfe-
rencia Liečivá a ich účinky vo farmakológii 

P a m ä t n á  p l a k e t a  p r e  M .  M o y z e o v ú

Podpredseda SAV pre II. oddelenie vied doc. Albert Breier odovzdal 
4. júna t.r. Pamätnú plaketu SAV RNDr. Milene Moyzeovej, PhD. 
Ťažisko vedeckej činnosti ocenenej pracovníčky Ústavu krajinnej 
ekológie SAV je najmä v rozvoji metód krajinnoekologického vý-
skumu v oblasti socioekonomických javov, pozitívnych i stresových 
faktorov, environmentálnych problémov, optimalizácie priestoro-
vého a funkčného využitia územia vrátane spracovania územných 
systémov ekologickej stability, revitalizácie a manažmentu krajiny. 

RNDR. MILENA 

MOYZEOVÁ 

A PODPREDSEDA SAV 

DOC. ALBERT BREIER. 

Foto: Juraj Broš

a toxikológii, DRUGS – Their Action in Phar-
macology and Toxicology, venovaná význam-
nému životnému jubileu člena Učenej spo-
ločnosti SAV prof. MUDr. Viktora Bauera, 
DrSc., dlhoročného pracovníka a dve funkč-
né obdobia aj riaditeľa Ústavu experimen-
tálnej farmakológie a toxikológie SAV. Ústav 
konferenciu organizoval s podporou Agen-
túry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, ope-
račného programu Výskum a vývoj, financo-
vaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci riešenia projektu „Transfer 
poznatkov a technológií z výskumu a vývoja 
v toxikológii na hodnotenie environmentál-
neho a zdravotného rizika“.

Na úvod podujatia pozdravili a oceni-
li prof. Viktora Bauera predseda Sloven-
skej akadémie vied prof. Jaromír Pastorek 
a podpredseda SAV doc. Albert Breier, ktorí 
mu odovzdali Medailu SAV za podporu vedy.

Program konferencie tvorili dva blo-
ky prednášok, dopoludnia odznelo sedem 
prednášok pracovníkov usporiadajúceho 
pracoviska a popoludní prednášky pozva-
ných významných zahraničných hostí, 
spolupracovníkov a priateľov profesora V. 
Bauera. Druhú časť prednášok uviedol dl-
horočný priateľ a kolega oceneného, MUDr. 
Svorad Štolc, ktorý zhrnul vedecký prínos 

jubilanta pre ústav, slovenskú a svetovú ve-
du a spoločnosť. Ďalšími prednášajúcimi 
boli prof. Tom Bolton z Londýna, prof. Peter 
Holzer z Grazu, bývalý predseda Maďarskej 
akadémie vied prof. Szilveszter E. Vizi, prof. 
Yushi Ito z japonského Kumamoto a Dr. Zde-
něk Zídek z Prahy, ktorí patria medzi uzná-
vaných svetových farmakológov. Svojimi 
prednáškami prispeli aj významní slovenskí 
farmakológovia prof. Gabriela Nosáľová 
z Martina a prof. Pavel Švec z Bratislavy.

Na záver konferencie jubilanta pozdra-
vili a ocenili viacerí predstavitelia sloven-
ských vedeckých inštitúcií a spoločností. Za 
Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine 
odovzdala pozdravný list dekana fakulty 
prof. G. Nosáľová a Zlatú medailu SLS JEP 
doc. S. Fraňová. Medailu PhMr. Vladimíra 
J. Žuffu odovzdal za Slovenskú farmaceu-
tickú spoločnosť prof. J. Čižmárik a jubi-
lantovi sa prihovorili aj ďalší gratulanti zo 
spolupracujúcich ústavov a fakúlt. 

Ústav experimentálnej farmakológie 
a toxikológie SAV vydal pri príležitosti kon-
ferencie Zborník DRUGS – Their Action in 
Pharmacology and Toxicology, v ktorom sú 
plné znenia prednášok z konferencie a ve-
deckých prác riešiteľov projektu.

J. Navarová, R. Sotníková | Foto: Juraj Broš

Výraznou mierou sa podieľala na rozpracovaní metód zapojenia 
stakeholderov do rozhodovacích procesov, na hodnotení environ-
mentálneho povedomia obyvateľstva a zúčastnila aj na implemen-
tácii Dohovoru o krajine v podmienkach Slovenska.

Intenzívne sa zapájala do rozvoja medzinárodnej spolupráce, 
bola spoluriešiteľom domácich projektov, ako aj projektov EÚ (5., 
6. a 7. RP); tu treba spomenúť sieť pre dlhodobý výskum biodiver-
zity, ekosystému a vedomia ALTER-NET. M. Moyzeová patrí medzi 
uznávané osobnosti v domácej i svetovej vede, o čom svedčí aj úc-
tyhodných 18 monografií a 75 vedeckých publikácií, na ktorých sa 
podieľala ako spoluautorka. Aktívne sa zapája aj do pedagogického 
procesu, prednáša a vedie diplomantov na STU a Prírodovedeckej 
fakulte UK. Pozoruhodné sú jej aktivity v oblasti environmentálnej 
výchovy pre základné a stredné školy, je spoluautorkou didaktic-
kého videa „Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj“. Úspešná je aj 
v aplikácii získaných vedeckých poznatkov v praxi. Podieľala sa na 
implementácii projektu Realizácia modelových prvkov územného 
systému ekologickej stability v intenzívne poľnohospodársky využíva-
nej krajine a na tvorbe Prírodného environmentálneho laboratória 
v Suchej na Parnou.
M. Š.

POĎAKOVANIE JUBILANTA PROF. VIKTORA BAUERA 

ZA OCENENIE A BLAHOŽELANIA.
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Systémová starostlivosť o zlepšovanie vzťahu mládeže k vede 

KATARÍNA SLÁDEKOVÁ L e s n í c k i  e k o l ó g o v i a 
m e d z i  s t r e d o š k o l á k m i
Študenti dvoch gymnázií – Gymnázia 
M. Bela vo Zvolene a Piaristického gymná-
zia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre – pod 
vedením vedeckých pracovníkov Ústavu 
ekológie lesa SAV sa počas troch rokov za-
pájali do neformálnych aktivít, ktoré ich 
mali podnietiť k väčšiemu záujmu o vedu, 
prírodu, o rozšírenie poznania z ekológie 
lesa. Podporiť kritické rozmýšľanie, väč-
šiu angažovanosť v zlepšovaní životného 

18 rokov – sa najmä v priestoroch svojich 
škôl zúčastňovali na prednáškach riešiteľov 
a doktorandov ústavu. S vedou sa zoznamo-
vali aj formou seminára v Ústave ekológie 
lesa SAV, pričom všetci účastníci boli pria-
mo zainteresovaní na meraní a zaznamená-
vaní údajov o parametroch veľkého počtu 
jarných výhonkov buka lesného s využitím 
vyspelej techniky. Seminár viedol Ing. Alojz 
Cicák, CSc. Jeho prípravu sprevádzali otáz-
ky, či študenti porozumejú problematike 
a dokážu spolupracovať. Samotný priebeh 
obavy vyvrátil. Boli dobrými partnermi 
vedeckého pracovníka a pochopili, prečo 
je dôležité poznať listovú plochu drevín 
a zaoberať sa zákonitosťami jej distribúcie, 
čo bolo cieľom seminára. Dobrý pocit mali 
organizátori zo slov jedného zo zúčastne-
ných študentov, keď na otázku, aká forma 
odmeny za spoluprácu na projekte je najpri-
jateľnejšia, odpovedal, že nič hmotné si ne-
predstavuje, len to, aby ústav opäť pripravil 
rovnako zaujímavý seminár.

Inokedy sa študenti celkom radi podro-
bili písomnému testu zo znalostí o hubách 
s 30 otázkami a preukázali pritom solídne 
vedomosti. Autorom testu bol RNDr. Ivan 
Mihál, CSc. V čase vyhradenom na exkur-
zie sa zvolenskí gymnazisti vybrali do prí-
mestského lesa v pohorí Javorie nad areá-
lom Môťovskej priehrady neďaleko školy, 
kde spolu Ing. Milanom Barnom, PhD., 
a Dr. Ing. Rastislavom Janíkom založili vý-
skumné plochy, a mohli tak sledovať zme-
ny vegetácie v jarnom i jesennom aspekte. 
Pri ich zakladaní vyhotovili terénny zápis, 
identický so zápisom lesníckych ekológov 
počas ich výskumov. Získané poznatky vy-
užil študent kvarty Gymnázia M. Bela vo 
Zvolene v štúdii Les v okolí našej školy. Spo-
znať les pri svojej škole viac, ako je možné 
pri prechádzkach, a „dať to aj na papier“, by 
sa sotva odhodlal bez existencie projektu.

Do nitrianskeho mestského parku cho-
dili gymnazisti vedení RNDr. Milanom 

Bolvanským, CSc., pracovníkom Pobočky 
biológie drevín ÚEL SAV, v každom ročnom 
období. Okrem inventarizácie a kategori-
zácie drevín, ktoré vykonali aj s pomocou 
pracovníkov Mestského úradu v Nitre, sa 
venovali ďalším odborným problematikám 
týkajúcim sa parku. Úžitok z toho budú mať 
aj jeho návštevníci.

Ohlas študentov, pedagógov, ale aj mé-
dií vyvolal teoretický a praktický nácvik 
poskytovania prvej pomoci pri úrazoch 
v lese s profesionálnymi záchranármi, ktorý 
zblížil vedcov i študentov počas atraktívnej 
Noci výskumníkov 2010. Pri príležitosti Dňa 
vtáctva sa študenti a žiaci zvolenských škôl 
zúčastňovali na odchyte a krúžkovaní vtá-
kov v Arboréte Borová hora. Každý druhý 
mesiac cez školský rok zvolenskí gymnazisti 
spolu so študentmi iných stredných (nieke-
dy aj základných) škôl zavítali do Krajskej 
knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene ako 
návštevníci juniorských „vedeckých kaviar-
ní“. Podujatia moderovala zodpovedná rie-
šiteľka projektu.

Čo motivovalo stredoškolákov k tomu, 
aby sa zaoberali environmentálnymi otáz-
kami nad rámec povinného vyučovania? 
Získanie nových poznatkov neformálnym 
spôsobom, nadviazanie kontaktov s ľuďmi 
z vedeckého prostredia – mnohí mali prí-
ležitosť stretnúť vedca po prvý raz v živote, 
i hodnotné knižné publikácie ako odmena 
za spracovanie environmentálnych tém 
v podobe štúdií, esejí. Niektorí pedagógovia 
zohľadnili výsledky dosiahnuté v projekte 
pri hodnotení jednotlivcov vo vyučovacom 
predmete biológia, čo tiež zohralo pozitív-
nu rolu pri ich motivácii. Aj učitelia – po-
kiaľ im to dovolili pracovné povinnosti – sa 
zúčastňovali na podujatiach so študentmi. 
Niektorí sa angažovali ako spoluautori 
študentských prác. Riaditelia škôl privíta-
li možnosť zapojiť svoje školy do projektu. 
Podporu vyjadrili tým, že poskytli vyučo-
vacie hodiny, a to v rámci predmetu odbor-

prostredia v regióne, pomôcť nazrieť, ako 
funguje svet vedy, spoznať ľudí, ktorí sa jej 
venujú a, samozrejme, zvýšiť záujem o ve-
deckú profesiu – to boli ďalšie úlohy, kto-
ré mali riešitelia projektu splniť vo vzťahu 
k mladým stredoškolákom.

Zvolen a Nitra sa v rokoch 2009 – 2012 
stali miestom prednášok, exkurzií do blízke-
ho i vzdialenejšieho okolia školy, juniorských 
„vedeckých kaviarní“ a ďalších zaujímavých 
aktivít. To všetko prebiehalo v rámci rieše-
nia projektu LPP-0444-09 Vedu do škôl a ka-
viarní, ktorého nositeľom je Ústav ekológie 
lesa SAV. Skratka LPP v označení projektov 
vychádza z názvu programu agentúry APVV,
 zameraného na podporu ľudského poten-
ciálu v oblasti výskumu a vývoja a popula-
rizáciu vedy. V rámci programu agentúra 
vypisovala výzvy s možnosťou podať návrhy 
projektov. Cieľom bolo položiť základy sys-
témovej starostlivosti o zlepšovanie vzťahu 
mládeže k vede a zvyšovanie atraktívnosti 
výskumnej kariéry. Program bol schválený 
na 5 rokov a začal sa v roku 2006.

Partnermi vedeckého výskumu

Akcie so študentmi tvorili len časť projek-
tu, aj keď boli najpočetnejšími. Niektorým 
sa budeme venovať podrobnejšie. Vybra-
ní študenti – gymnazisti vo veku od 14 do 

Z PRIEBEHU SEMINÁRA O MERANÍ LISTOVEJ PLOCHY 

(VĽAVO ING. ALOJZ CICÁK, CSC., Z ÚSTAVU EKOLÓ-

GIE LESA SAV). Foto: Katarína Sládeková

ŠTUDENTI 7. ROČNÍKA 

PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA SV. 

JOZEFA KALAZANSKÉHO V NITRE 

NA EXKURZII V MESTSKOM 

PARKU V NITRE PRI ZAMERIAVANÍ 

POLOHY STROMOV (VĽAVO 

RNDR. MILAN BOLVANSKÝ, CSC., 

Z POBOČKY BIOLÓGIE DREVÍN 

ÚEL SAV). Foto: archív študentov gymnázia
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ný seminár (triedy VII. A, B na gymnáziu 
v Nitre), resp. predmetu telesná výchova 
či predmetov s výchovou v názve (vo Zvole-
ne), využívali sa aj voľné hodiny v rozvrhu.

Juniorské vedecké kaviarne

Novinkou boli juniorské „vedecké kaviar-
ne“, určené v prvom rade stredoškolákom 
a organizované v priestoroch Krajskej kniž-
nice Ľ. Štúra vo Zvolene. Témy ako Motýle 
a ľudia (alebo Potrebujeme motýle?), Dre-
viny v našich mestách: aj stromy môžu byť 
choré?, Vieme, v akých prírodných a zemepis-
ných podmienkach je situovaný Zvolen a jeho 
okolie?, Jedálniček kobylky stromovej (alebo 
vyznanie študentky – doktorandky), Invázne 
rastliny okolo nás, Les, Lykožrút smrekový 
a jeho premnoženia v smrekových lesoch, Mä-
sožravé rastliny: dravce v ríši rastlín, Symfó-
nia prírody, Odhaľme svet vo vnútri stromu, 
Koná sa vedecká konferencia – prínos aj pre 
bežného človeka? a ďalšie vzbudili ohlas 
návštevníkov. Podľa skúseností riešiteľov, 
neexistuje nezaujímavá téma na prezen-
tovanie, a platí to nielen pre prezentáciu 
v netradičnom prostredí juniorskej „vedec-
kej kaviarne“. Pre úspech práce s mládežou 
je dôležité, aby sa poznatky prezentovali 
spôsobom primeraným jej špecifickým po-
trebám a záujmom. Oživenie prednášky 
príkladmi a vyžadovanie spätnej väzby po-
máhalo udržať pozornosť študentov. Hosť 
juniorskej kaviarne Ing. Andrej Devečka 
priniesol so sebou živé exempláre rôznych 
druhov mäsožravých rastlín. Viacerí štu-
denti si vyskúšali mechanizmus chytania 
koristi, keď korisťou boli oni sami. Na úspe-
chu popularizačných aktivít sa podpísala aj 
schopnosť popularizátora sprostredkovať 
vlastné očarenie vedou.

V dotazníkovej akcii, realizovanej ako 
súčasť Noci výskumníkov 2010, jeden štu-
dent gymnázia na otázku, či by sa chcel 
stať vedcom, odpovedal, že možno aj áno, 
pretože vedcov, ktorých bližšie počas No-
ci výskumníkov spoznal, práca naozaj aj 
baví, a to je – ako sa vyjadril – dnes veľmi 
zriedkavé. Diskusia dokáže zaujať viac ako 
prevažne jednostranná komunikácia. Na to 
treba pamätať pri prednáškach i pri organi-
zovaní „vedeckých kaviarní“ a vymedziť do-
statočný priestor na názory, otázky, zážitky 
zúčastnených.

Juniorské kaviarne sa v decembri 2011 
uskutočnili aj v základných školách v Ban-
skej Štiavnici a Prievidzi. V Banskej Štiavni-
ci Ing. Marek Veľký, PhD., motivoval žiakov 
k väčšej starostlivosti o našich operencov 

pri prezentovaní aktuálnej témy, v ktorej 
im priblížil, ako vtáky prežívajú nepriaz-
nivé zimné obdobie. Juniorské vedecké 
kaviarne ľahko pritiahli pozornosť médií. 
V nakrútených reportážach, najmä rozhla-
sových a televíznych, účinkovali aj študenti, 
čo ocenili ich pedagógovia. Veď porozumieť 
svetu médií patrí do výchovy mladého člo-
veka v tejto mediálnej dobe. Niektorých štu-
dentov inšpirovalo iniciatívne sa zapájať do 
projektu aj to, že nové získavané informácie 
sa týkali prostredia, kde sa bežne pohybujú 
– teda okolie školy, park v meste, a cez po-
znanie sa im takto otvorila šanca podieľať 
sa na jeho zveľadení.

Študentské štúdie

Riešiteľ RNDr. Anton Krištín, CSc., dokázal 
vo Zvolene nadchnúť pre témy z ekológie 
živočíchov, zamerané na medvede. Sextáni 
sa zúčastnili na exkurzii po stopách med-
veďa a spracovali sedem podnetných prác 
o problematike medveďa na Slovensku a vo 
svete, pričom nezabudli pripojiť svoj názor 
na ochranu medveďov. V Nitre sa septimáni 
na exkurziách oboznamovali s drevinami 
mestského parku v rôznych ročných obdo-
biach. Na základe exkurzií a absolvovaných 
prednášok vypracovali hodnotné štúdie. 
V rámci nich navrhli aj informačné tabu-
le, ktoré sa plánujú umiestniť v spojovacej 
časti nitrianskeho mestského parku a budú 
informovať o drevinách, ktoré sa tu vysky-
tujú. V iných štúdiách zachytili výsledky 
inventarizácie drevín a porovnali ich so sta-
vom z predchádzajúcej inventarizácie, pri-
čom potrebné podklady poskytli pracovníci 
Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre. 
Predmetom ďalšej štúdie boli alergénne 
dreviny; zistilo sa, že zo zmapovaných dre-
vín v parku najväčšie alergické riziko vyvo-
lávajú breza previsnutá, ktorá je zastúpená 
17 jedincami, a rod topoľ s 21 jedincami. 
Tieto najsilnejšie alergény odporučili na-
hradiť v budúcnosti inými, menej alergén-
nymi rastlinami. Všetky spracované štúdie 
odovzdali zástupcom mestského úradu.

Mestský park, ktorému sa venovali 
v Nitre, je často navštevovaným miestom. 
Naproti tomu, študenti zvolenského gym-
názia sa na jednej z uskutočnených exkurzií 
zoznámili s lokalitou Stráže nad Zvolenom 
v Štiavnických vrchoch, ktorú predtým ne-
mali možnosť navštíviť. Vedci sa im pria-
mo v teréne pokúsili objasniť sofistikované 
výskumné metódy a aktivity zamerané na 
hodnotenie prírodného prostredia a ochra-
nu a tvorbu životného prostredia. Zdôraz-

ňovali, že na určitom stupni poznania prí-
rody nestačí zaoberať sa len skúmaním jed-
notlivých rastlinných a živočíšnych druhov, 
ale je potrebné skúmať aj ekologické pod-
mienky a zákonitosti, na základe ktorých sa 
tieto druhy združujú a vytvárajú rozmanité 
prírodné spoločenstvá. Záujem prejavili 
študenti už tým, že sa na exkurzii zúčastnili 
vo svojom voľnom čase.

Zásady práce s herbárovým materiálom, 
metódy vyhodnocovania rastlinného ma-
teriálu modernými laboratórnymi metóda-
mi im priblížili Ing. Ján Kukla, CSc., a Ing. 
Margita Kuklová, CSc., na exkurziách v prí-
rodnom prostredí i v laboratóriách Ústavu 
ekológie lesa vo Zvolene. Pri výbere tém 
študentských prác sa poskytla skôr voľnosť 
a mladí mohli aj takto uplatniť svoju tvori-
vosť. Niektoré názvy esejí, ako Zemské zdro-
je nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetké-
ho živého na tejto planéte je vzácna, obdivu-
hodná, no veľmi krehká alebo Dominantnou 
zložkou lesa sú stromy, v skutočnosti je les 
oveľa viac, navrhli riešitelia. Pod dojmom 
exkurzie dve dievčence dokonca napísali 
báseň. Informácie typu, ako písať odborné 
práce, akú štruktúru treba dodržať, prečo 
je dôležité uvádzať citácie, sú užitočné, a to 
nielen pri písaní štúdií prebiehajúceho pro-
jektu. Preto ich riešitelia sformulovali v dis-
tribuovaných pokynoch.

Projekty, prostredníctvom ktorých sa 
mladým neformálnym spôsobom odovzdá-
vajú vedecké výsledky, majú nezastupiteľnú 
úlohu. Známou aktivitou aktuálneho pro-
jektu Vedu do škôl a kaviarní sú „vedecké 
kaviarne“, kde sa návštevníci bez rozdielu 
veku v bezprostrednom kontakte s pracovní-
kom vedy zoznamujú s najnovšími vedecký-
mi výsledkami, ale aj s vedeckými postupmi 
a problémami spojenými najmä s podporou 
vedy. Prebiehajú nepretržite od roku 2007. 
V marci 2012 sa uskutočnilo v poradí 38. 
takéto podujatie, na ktorom Ing. Jana Mo-
ravčíková, PhD., z Ústavu genetiky a biotech-
nológií rastlín SAV diskutovala s účastníkmi 
o genetickom inžinierstve drevín.

Stretnutia so študentmi boli inšpiratív-
ne aj pre vedeckých pracovníkov. Mladí im 
kládli originálne otázky. Povzbudením bo-
lo už len to, že aj po dlhšom čase dokázali 
presne interpretovať prednesené informácie. 
A ak si získané vedomosti uchovajú aj naďa-
lej a uplatnia ich pri posudzovaní problémov 
týkajúcich sa životného prostredia, ochrany 
prírody, s ktorými sa budú v budúcnosti stre-
távať, vzácny čas vedcov venovaný popu-
larizácii bol vynaložený efektívne. Niektorí 
stredoškoláci začali uvažovať aj o štúdiu prí-
rodovedných odborov na univerzitách.

A ešte jeden postreh je potrebné uviesť. 
Na podujatiach sa radi zúčastňovali dokto-
randi Ústavu ekológie lesa SAV. Sami tak 
získavali skúsenosti s prednášaním, čo vyu-
žijú vo svojom štúdiu. Na druhej strane sa 
študenti rýchlo stotožnili s tým, čo im pre-
zentovali vekovo blízki mladí ľudia. A zdá 
sa, že v doktorandoch videli aj svoje vzory.

(Príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. LPP-0444-09). 
(Autorka je vedeckou pracovníčkou Ústavu ekológie 
lesa SAV vo Zvolen)

V PROGRAME EXKURZIE ŠTUDENTOV 

7. ROČNÍKA PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA 

V NITRE V MESTSKOM PARKU V NITRE 

BOLA AJ PREDNÁŠKA ING. BRANISLAVA 

ŠTRBU Z ÚTVARU HLAVNÉHO ARCHITEKTA 

MSÚ (VPRAVO ING. MILAN BOLVANSKÝ, 

CSC., Z POBOČKY BIOLÓGIE DREVÍN ÚEL 

SAV., MEDZI ŠTUDENTMI ŠTVRTÁ ZĽAVA 

UČITEĽKA RNDR. MONIKA GREGUŠOVÁ). 

Foto: archív študentov gymnázia
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Informačné technológie na predvídanie a riešenie krízových situácií

B e z p e č n o s ť  o b y v a t e ľ s t v a  j e 
p r i o r i t o u
V aule SAV na Patrónke sa 23. mája t. r. ko-
nal seminár projektu CRISIS pod názvom: 
Informačné technológie na predvídanie a rie-
šenie krízových situácií, ktorý organizoval 
Ústav informatiky SAV v spolupráci s part-
nerom projektu, FEI STU v Bratislave.

Bezpečnosť obyvateľstva je dlhodobo 
prioritou pre všetky vyspelé spoločnosti. 
S rozvojom pokrokových informačných 
technológií vznikli nové možnosti a výzvy 
pre oblasť ochrany obyvateľstva. Cieľom 
seminára je poskytnúť pohľad na proble-
matiku predvídania a riešenia krízových 
situácií z perspektívy využitia výsledkov vý-
skumných aktivít uskutočňovaných v Ústa-
ve informatiky SAV a Ústave riadenie a prie-
myselnej informatiky FEI STU v Bratislave. 
Ide najmä o skúsenosti v oblasti tvorby 
informačných systémov, distribuovaných 
informačných systémov a dátových prostre-

Monograf iu J. Jankoviča Legenda o grófovi Zrínskom predstavili v Záhrebe

N o v ý  z m y s e l  z r i n i á d y
Monografia Legenda o grófovi Zrínskom – I. Súvislosti, II. Chresto-
matija (VEDA, vydavateľstve SAV a Vydavateľstvo J. Jankoviča, 
2010, 2011), bola predstavená 16. mája t. r. v preplnenej sále Spol-
ku chorvátskych spisovateľov v Záhrebe. Dielo ako nový prínos pre 
zriniádu je výsledkom niekoľkoročnej práce jedného z najznámej-
ších slovakistov a kroatistov PhDr. Jána Jankoviča, DrSc., vedecké-
ho pracovníka Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave. Úvodné 
slovo mal veľvyslanec Slovenskej republiky Roman Supek, ktorý 
zdôraznil, že Jankovičova práca je významným príspevkom pre 
rozvoj tradične dobrých slovensko-chorvátskych vzťahov, najmä 
v oblasti kultúry.

Akademik Ante Stamać pripomenul, že Ján Jankovič preložil 
mnohých chorvátskych autorov do slovenčiny, zdôraznil jeho ve-
decký prínos pre kroatistiku, za čo už získal celý rad najvýznam-
nejších chorvátskych ocenení, korunovaných prijatím tohto lite-
rárneho vedca za člena korešpondenta Chorvátskej akadémii vied 
a umení. Akademik Stamać venoval osobitnú pozornosť legende 
o sihotskom hrdinovi ako dielu chorvátskej identity a hrdosti. 
Profesorka Dr.sc. Dubravka Sesarová zo záhrebskej katedry zá-
padoslovanských jazykov svoj výklad venovala kontextu vzájom-
ných slovensko-chorvátskych kultúrnych vzťahov v priebehu de-
jín. Zdôraznila, že slovenská recepcia Mikuláša Šubića Zrínskeho 
ako symbolu predstavuje časť paralelných historických skúseností 
a kultúrnych procesov, ktoré dve národné kultúry zbližovali v prie-
behu storočí. Ludwig Bauer, spisovateľ a znalec slovenskej literatú-
ry, venoval pozornosť inovatívnosti Jankovičovho prístupu k téme. 
Zdôraznil, že „v jeho práci sa poukazuje na to, ako sa časom menila 
symbolická sila komplexu zriniády, ktorá zahŕňa viac literárnych 

PHDR. JÁN JANKOVIČ 

SO SVOJOU KNIŽKOU 
LEGENDA O GRÓFOVI 

ZRÍNSKOM.

dí s využívaním vysokovýkonných výpoč-
tových prostriedkov na podporu zložitých 
aplikácií na simuláciu živelných pohrôm, 
počítačovú simuláciu požiarov, vizualizá-
ciu, syntézu reči a tvorbu rečových databáz, 
skúsenosti v oblasti vývoja mechatronic-
kých systémov a technológií elektrónovej 
litografie na vývoj senzorov.

Seminár bol určený odbornej verejnosti 
a záujemcom o problematiku bezpečnos-
ti obyvateľstva a krízového manažmentu. 
S pozvanými prednáškami vystúpili Š. Luby 
(Security ND) – na tému Európsky a národ-
né programy bezpečnosti, J. Ristvej (FŠI ŽU 
v Žiline) na tému Krízové riadenie ako súčasť 
cyklu riešenia krízových javov a Š. Kozák (ÚR-
PI FEI STU) na tému Informačné technológie 
pre modelovanie, monitorovanie, predikciu 
a riadenie kritických procesov v jadrovej ener-
getike. Ďalšie prednášky v troch sekciách 

predstavili najdôležitejšie výsledky projektu.
Účasť na seminári prijali zástupcovia Mi-

nisterstva vnútra SR, sekcie civilnej ochrany 
a krízového riadenia, Národnej diaľničnej 
spoločnosti, Hasičského a záchranného 
útvaru Hl. mesta SR Bratislavy, ako aj pred-
stavitelia priemyslu a vysokých škôl. 

Cieľom seminára bolo spojiť odborníkov 
z oblasti bezpečnosti obyvateľstva a krízo-
vého riadenia s výskumníkmi v oblasti in-
formačných technológií a s firmami, ktoré 
implementujú do svojich produktov techno-
lógie pre oblasť krízového riadenia a bez-
pečnosti obyvateľstva.

Veríme, že seminár splnil svoj cieľ a že 
diskusia začatá na seminári vyústi do plod-
nej spolupráce, ktorá v budúcnosti prispeje 
k výraznému pokroku v oblasti krízového 
manažmentu a bezpečnosti obyvateľstva.
Ivana Budinská

diel venovaných hrdinstvu a smrti Mikuláša Šubića Zrínskeho. Jed-
notlivé historické etapy dodávali zriniáde nové významy, obohacu-
jú jej zmysel na základe nových interpretácií tejto témy. Bauer po-
ukázal na to, že aj dnes možno na symbolický význam zriniády na-
zerať v rámci novej etapy europeizácie, respektíve debalkanizácie 
Chorvátska, v ktorom sa nový dôraz kladie na fakt, že chorvátsky 
hrdina so svojimi vojakmi predstavoval významný odpor a obranu 
európskych hodnôt pred dobyvateľskými snahami z východu.

Rečníkom sa poďakoval predseda Spolku chorvátskych spisova-
teľov Božidar Petrič a autor tohto obsiahleho diela Ján Jankovič.
Nevec Gajodbranski
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O d i š i e l  h i s t o r i k  v e d y  a  t e c h n i k y
P h D r .  J á n  T i b e n s k ý

Dňa 11. mája 2012 zomrel slovenský 

historik PhDr. Ján Tibenský, DrSc., jedna 

z najvýraznejších a všeobecne uznávaných 

osobností povojnovej éry slovenskej 

historiografie.

Rodák z Budmeríc (* 26. 8. 1923) bol ab-
solventom kombinovaného študijného 
odboru história, slovenský jazyk a lite-
ratúra na Filozofickej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave. Bol žiakom takých 
významných učiteľov, ako boli literárny 
historik A. Mráz, jazykovedci J. Stanislav 
a Ľ. Novák, najmä však historici B. Varsik 
a D. Rapant, s ktorými sa zblížil ako knihov-
ník Historického seminára fakulty a ktorí 
ho motivovali k budúcej vedeckej práci. Po 
ukončení štúdií v roku 1948 sa stal pracov-
níkom Historického odboru Matice sloven-
skej v Martine a začal sa venovať výskumu 
a spracovaniu problematiky slovenského 
národného obrodenia, z čoho neskôr vznik-
li jeho prvé, dodnes prínosné monografie 
o najvýznamnejších osobnostiach tohto ob-
dobia (J. Fándly, J. I. Bajza, a ďalší), resp. 
súvisiace pramenné edície, ktoré pripravil 
do tlače. Vedecké odbory MS boli k 1. janu-
áru 1950 zrušené a J. Tibenský po krátkom 
redaktorskom pôsobení bol v auguste 1951 
prijatý do Historického ústavu SAVU, kde 

a integrujúcim prvkom vo výskume danej 
problematiky, s výrazným dosahom aj do 
súčasnosti. Z projektu „Priekopníkov“ vy-
šli tri obsiahle zväzky (1986, 1988, 1999), 
ktoré predstavujú doposiaľ najkomplexnej-
šie spracovanie dejín vedy a techniky na 
Slovensku. Tibenského autorský, redakčný 
a organizačný podiel na príprave jednot-
livých zväzkov, ktoré vyšli z pera desiatok 
ním oslovených autorov, je rozhodujúci.

 Ján Tibenský bol autorom aj prvej mo-
nografie v tejto oblasti, diela Dejiny vedy 
a techniky na Slovensku (1979). Jeho záslu-
hou bola založená aj hlavná edícia zamera-
ná na tento odbor u nás, rad zborníkov Z de-
jín vied a techniky na Slovensku (od r. 1962, 
dosiaľ 18 zväzkov). To, že k téme publiko-
val desiatky vedeckých štúdií u nás aj v za-
hraničí, že zorganizoval desiatky vedec-
kých podujatí, vrátane medzinárodných, 
bolo prirodzenou súčasťou jeho vedec-
kých aktivít. Predovšetkým on zastrešoval 
a sprostredkovával kontakty s českými his-
torikmi a múzejníkmi v oblasti dejín vedy 
a techniky, ktoré sa ukázali byť mimoriadne 
inšpiratívnymi a plodnými – opäť s dosa-
hom až do súčasnosti. On inicioval a rozvi-
nul aj vedeckú výchovu v odbore dejín vied 
a techniky, otvorenú pre historikov, ale rov-
nako aj pre prírodovedcov, lekárov a tech-
nikov, vďaka čomu máme dnes na Sloven-
sku aj vedecky kvalifikovaných odborníkov 
v tejto oblasti. Svojich ašpirantov – je mi 
cťou, že som patril medzi nich – neraz ozna-
čil za svojich synov, za svoje deti a myslím 
si, že to ani nebolo zveličené. Pamätám si, 
ako pri príležitosti 60. výročia založenia 
Slovenského technického múzea, ktoré tiež 
posilnili jeho „synovia a dcéry“, volal aj po 
„vnúčatách“...  Sú, ale treba konštatovať, 
nie je ich dosť. Tento odbor tiež postihli ad-
ministratívne komplikácie nového systému 
doktorandského štúdia posúvajúce SAV do 
znevýhodnenej pozície a vedúce k zrušeniu 
viacerých odborov.

Ján Tibenský bol na začiatku 70. rokov 
menovaný za externého riaditeľa Encyklo-
pedického ústavu SAV a hoci túto funkciu 
nevykonával dlho, jeho podiel na príprave 
koncepcie Encyklopédie Slovenska a ďalších 
významných encyklopedických diel je tiež 
významný. Autorsky aj koncepčne sa podie-
ľal aj na príprave viacerých syntéz sloven-
ských a československých dejín. Mal veľký 
podiel na spracovaní viacerých jubilejných 
monografií o SAV. Mimoriadny úspech ma-
lo jeho  populárno-vedecké dielo Dejiny 
Slovenska slovom i obrazom, I (1973), ktoré 
nazýval „ružou“ medzi svojimi knihami.

pokračoval vo vedeckej práci. V roku 1952 
sa stal tajomníkom subsekcie pre spoločen-
ské vedy SAVU, a v nasledujúcom období 
intenzívne spolupracoval s J. Gondom, 
vtedajším predsedom Správy SAVU na prí-
prave „transformácie“ SAVU do SAV. Okrem 
aktívneho organizačného podielu na tomto 
procese bol napr. autorom historickej pre-
ambuly zákona o SAV z roku 1953. Od ro-
ku 1954 opäť pracoval v Historickom ústa-
ve, tentoraz už SAV, ako zástupca riaditeľa 
a v rokoch 1955-56 aj ako hlavný redaktor 
Historického časopisu, kde rozpracoval aj 
projekt prvých syntéz dejín Slovenska. V ro-
koch 1957 – 1960 opäť zastával funkciu ta-
jomníka Sekcie pre spoločenské vedy SAV.

Veľkú zmenu do života a profesionálnej 
orientácie J. Tibenského priniesol rok 1960, 
keď bol poverený vedením novovytvore-
ného Oddelenia dejín vied a techniky His-
torického ústavu SAV. Tento útvar vznikol 
spojením miniatúrnych pracovísk, tzv. kabi-
netov, orientovaných na dejiny jednotlivých 
disciplín a ich včlenením do HÚ SAV – treba 
dodať, že ako výsledok „politického rozhod-
nutia zhora“. Tomuto rozhodnutiu sa musel 
podriadiť aj J. Tibenský, ktorý sa dovtedy 
orientoval na celkom inú problematiku. No-
vej (spočiatku veru nedobrovoľnej) funkcie 
sa však ujal typicky „edisonovským“ spôso-
bom: „… nájsť zaľúbenie v tom, čo robíme“. 
Pôvodné kabinety nielen stmelil, ale dal no-
vému pracovisku víziu a jednotnú koncep-
ciu, de facto založil novú, dovtedy takmer 
úplne absentujúcu disciplínu slovenskej 
historiografie. Skoro pochopil, že rozvoj no-
vého odboru, vzhľadom na jeho špecifický 
multidisciplinárny charakter, nie je v silách 
niekoľkých pracovníkov malého oddelenia. 
Absolvoval celý rad zahraničných poby-
tov, na ktorých zbieral skúsenosti v novej 
disciplíne, najmä však pôsobivou silou svo-
jej osobnosti získal pre aktívnu spoluprácu 
desiatky odborníkov z oblasti prírodných 
vied, medicíny a techniky z prostredia 
SAV, univerzít, z rezortných výskumných 
ústavov a v neposlednom rade z technicky 
orientovaných múzeí, o ktoré sa neskôr vý-
znamne opieral pri organizovaní výskumov. 
Rozšírené personálne zázemie sa stalo zá-
kladom – a on zakladateľom – Slovenskej 
spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri 
SAV (1965), ktorá popri Oddelení DVT HÚ 
SAV zastrešovala výskumy v tejto oblas-
ti zamerané na domáce tradície vedeckej 
a technickej tvorby od 60. rokov 20. storo-
čia až dodnes. Tibenského rozsiahly projekt 
„Priekopníci vedy a techniky na Slovensku“ 
bol desaťročia hlavným koordinačným 
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Konferencia venovaná podobám 
ľúbostného románu

S o n d a  d o 
p o p u l á r n e h o 
ž á n r u
V dňoch 24. a 25. mája 2012 sa v Ústave slovenskej li-
teratúry SAV uskutočnila medzinárodná vedecká kon-
ferencia venovaná podobám a adaptáciám ľúbostného 
románu „...a žili šťastne až... (Ľúbostný román. Jeho 
podoby a adaptácie), ktorá nadviazala na predošlé tri 
ročníky sond do populárnych žánrov. Na konferencii 
odznelo šestnásť príspevkov slovenských a českých 
odborníkov, z ktorých dva recipovali melodrámu v slo-
venskom filme sedemdesiatych rokov (K. Mišíková 
a M. Ciel z Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Brati-
slava) a jeden zobrazenie protagonistky a čitateľky ľú-
bostného románu vo výtvarnom umení 18. a 19. storo-
čia (P. Polláková, Národní galerie Praha).

Literárnovedne ladené príspevky boli zamerané 
prevažne literárnohistoricky. M. Kubeláková (UMB 
Banská Bystrica) reflektovala ľúbostnú prózu v popu-
lárnej literatúre 19. storočia; M. Mikulová (ÚSlL SAV) 
a Milan Kendra (Prešovská univerzita) stvárnenie ľú-
bostnej témy v tvorbe E. Maróthy Šoltésovej a T. Van-
sovej; I. Taranenková (ÚSlL SAV) zdroje románovej 
tvorby S. H. Vajanského; D. Hučková (ÚSlL SAV) rea-
lizáciu príbehov o láske v časopise Dennica. Národno-
obrodenecký diskurz v zobrazení ľúbostných príbehov 
ešte v 20. rokoch 20. storočia ukázal R. Passia (ÚSlL 
SAV). A. Jedličková (Ústav pro českou literaturu AV 
ČR) recipovala prózy K. F. Klostermanna; B. Hemelí-
ková (z rovnakého pracoviska) sa zamerala na seriálo-
vé romány pre ženy publikované časopisecky (Pražský 
ilustrovaný kurýr, 1895) a podobne M. Holanová (UK 
Praha) priblížila časopisecké romány určené ženám 
v 30. rokoch 20. storočia. Michal Jareš (Ústav pro čes-
kou literaturu AV ČR) reflektoval dievčenské romány 
z rokov 1945 – 1949. Teoretizujúci charakter mal prí-
spevok P. Janáčka (Ústav pro českou literaturu AV ČR), 
ktorý navrhol aktualizáciu hesla „červená knihovna“ 
od D. Mocnej (Encyklopedie literárních žánrů, 2004). 
Recepčný aspekt sledovali P. Matejovič z ÚSlL SAV (do-
bové diskusie literárnych kritikov o tvorbe A. Hykischa 
a J. Blažkovej) a S. Segi z Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR (aktuálna čitateľská recepcia červenej knižnice 
v Čechách).

Podobne ako predošlé ročníky konferencií o popu-
lárnych žánroch, keď témami boli detektívka, horor 
a utópia, i najnovšie podujatie ukázalo, že reflexia žán-
rov vnímaných ako okrajové poskytuje literárnovedné-
mu a širšie tiež umenovednému uvažovaniu výrazné 
impulzy. Dielo a jeho autora často ukazuje v „nasvie-
tení“, ktoré sa so zaužívaným, „oficiálnym“ výkladom 
nemusí zhodovať, ktoré však podstatne obohacuje ich 
výklad.
Jana Pácalová

Bolo pozoruhodné, že popri tejto nároč-
nej, skutočne priekopníckej práci nachádzal 
dostatok síl a energie, aby celkom neopus-
til svoju pôvodnú vedeckú platformu. Jeho 
doktorská dizertácia obhájená v roku 1968 
bola zameraná na problematiku počiatkov 
slovenského národného obrodenia a formo-
vania slovenskej národnosti. Ďalším svedec-
tvom paralelných výskumov sú aj jeho fun-
dované práce o A. Bernolákovi a bernolá-
kovskom hnutí, ale najmä neskoršie mono-
grafie zásadného významu o „slovenskom 
Sokratovi“ Adamovi Františkovi Kollárovi 
a „veľkej ozdobe Uhorska“ Matejovi Belovi. 
Pri príležitosti 300. výročia narodenia M. 
Bela (1984) inicioval program širokého, sys-
tematického výskumu jeho diela, čo vyústilo 
do organizovania celého radu vedeckých 
podujatí vrátane medzinárodných, najmä 
však do vydania viacerých monografií a pra-
menných edícií. Na záver roka M. Bela, kto-
rý sám inicioval a spoluorganizoval, mu síce 
bola udelená medaila tohto znamenitého 
učenca, ale s odkazom vtedajšej politickej 
verchušky, že nemal sedieť medzi ocenený-
mi. Bol to ďalší z radu politických atakov 
opakovane sa vynárajúcich voči jeho osobe 
v podobe rozličných obvinení zo skrytého 
konfesionalizmu alebo z inej formy poli-
tickej nespoľahlivosti, ktoré mu strpčovali, 
komplikovali prácu a život. 

Zrejme tento posledný „odkaz“ bol tou 
povestnou poslednou kvapkou, ktorá ho 
priviedla k rozhodnutiu požiadať o uvoľ-
nenie zo zamestnania a odísť na dôchodok 
v plnom rozkvete tvorivých síl. Stalo sa 
tak v roku 1986, po 35 rokoch pôsobenia 
v Akadémii. Spočiatku pokračoval v prípra-
ve posledného zväzku „Priekopníkov“, ale 
zároveň sa rozvinula ďalšia pozoruhodná 
etapa jeho vedeckých aktivít, prekvapujú-
ca moderným, slohotvorným prístupom. 
Jeho monografia Poctivá obec budmerická 
o dejinách svojej rodnej obce je hodnotená 
ako priekopnícke dielo jedného z najmo-
dernejších prúdov slovenskej historiografie, 
výskumu každodennosti (Budmerice, 1996 
– 1998). Táto publikácia patrila k jeho celo-
životným snom, podobne ako posledná je-
ho monografia, ktorú napísal spolu so svo-
jou manželkou PhDr. Vierou Urbancovou, 
DrSc., významnou slovenskou etnologič-
kou, pracovníčkou Ústavu etnológie SAV. 
Vyšla pod názvom Slovensko očami Európy 
(2003) a prináša mimoriadne zaujímavé 
informácie, pohľady zahraničných cesto-
vateľov a vedcov na Slovensko, na jeho ľud 
a kultúru so širokým časovým záberom od 
roku 900 do polovice 19. storočia. Je viac 
ako symbolické, že autori venovali dielo 
Slovenskej akadémii vied, ktorá v roku vy-
dania oslavovala 50. výročie svojho založe-
nia a ktorú obaja rozvíjali po celý život.

Lúčime sa s Jánom Tibenským histori-
kom, ale aj s človekom múdrym, žičlivým 
a tolerantným, ktorý vedel zastať sa, vedel 
vypočuť i poradiť a rozdával milý úsmev 
i láskavé slovo.

Miroslav Tibor Morovics
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U n i k á t n e  n á l e z y  z  B o j n e j
V Bojnej (okres Topoľčany) otvorili 19. mája 2012 Archeologické 
múzeum Veľkej Moravy. Verejnosti predstavuje významné slovan-
ské nálezy, ktoré sa archeológom podarilo v tejto lokalite nájsť po-
čas niekoľkých rokov výskumu. Návštevníci tu môžu vidieť naprí-
klad šperky, poľnohospodárske nástroje, rôzne predmety v tvare 
kríža, kopije, hroty šípov či jazdecké ostrohy. Nechýbajú ani naj-
novšie nálezy, ako je hrob príslušníčky vyššej spoločenskej vrstvy 
Slovanov. Ako povedal vedúci archeologického výskumu v Bojnej 
Karol Pieta, sú tu vystavené mnohé unikátne artefakty. Jedným 
z nich je napríklad nákončie honosného meča, striebrom tauzova-

né s figurálnymi motívmi, ktoré je absolútnym unikátom v celom 
slovanskom svete. Medzi exponátmi nechýbajú ani najvýznam-
nejšie nálezy z Bojnej – pozlátené plakety, ktoré zdobili prenosný 
oltár, a tiež celý odlievaný zvon, ktorý dodnes zvoní. Je jedným zo 
štyroch zvonov, ktoré sa zo začiatku 9. storočia zachovali v rámci 
celej Európy. Nové múzeum zriadila obec a Archeologický ústav 
SAV v Nitre v zrekonštruovanej budove obecného úradu. Súčasťou 
je aj infocentrum regiónu pre návštevníkov.

(red.)

R e č  u  V o l t a i r a 
Pod názvom Nezhoda, nedorozumenie a reč u Voltaira sa 9. mája 
t.r. v Ústave svetovej literatúry SAV uskutočnila hosťovská prednáš-
ka profesora Jacquesa Wagnera pôsobiaceho na Université Blaise 
Pascal v Clermont-Ferrand vo Francúzsku a špecializujúceho sa na 
francúzsku literatúru, predovšetkým román a periodiká 17. a 18. 
storočia. Prednáška bola venovaná Voltairovmu hľadaniu univer-
zálneho jazyka, vďaka ktorému by bolo možné odstrániť nedoro-
zumenia plynúce z mnohovýznamovosti slov spolu s problémami, 

ktoré táto nejednoznačnosť prináša. Voltaire pri svojom hľadaní 
naráža na prekážky zapríčinené geografiou kultúry, psycholo-
gickou povahou  vášní a sociologickou hierarchiou spoločnosti, 
pre ktoré nebolo naplnenie jeho cieľa možné. Riešenie nachádza 
v rezignácii na akýkoľvek diskurz, pričom obnovenie spretrhaných 
medziľudských pút vidí nie vo verbálnej komunikácii, ale v konaní 
dobra na základe morálky vlastnej každému človeku.
Mária Miklušičáková

O  v o j n o v e j  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k e 
Začiatkom mája t. r. sa v Akropole Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre konala na pozvanie vedúcej katedry 
histórie prof. Janky Hečkovej, CSc., a zástupkyne vedúcej katedry 
PaedDr. Veroniky Slnekovej, PhD., diskusia s vedeckými pracovník-
mi Historického ústavu SAV o Slovenskej republike 1939 – 1945. 
Vedeckí pracovníci PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Ivan Ka-

menec, CSc., PhDr. Milan Zemko, CSc., a interný doktorand Mgr. 
Ján Hlavinka hovorili o základných udalostiach tohto obdobia, pri-
blížili poslucháčom výsledky najnovších výskumov a odpovedali na 
otázky zúčastnených študentov i pedagógov.

A. S.

J o z e f  M u r g a š  a  k o m u n i k á c i a 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spoluprá-
ci s viacerými odbornými partnermi sprístupnila vo svojich priesto-
roch na Lamačskej ceste v Bratislave výstavu pod názvom Jozef 
Murgaš – komunikácia včera a dnes, ktorú si záujemcovia môžu po-
zrieť do 9. septembra 2012. Cieľom expozície je predstaviť postup-
ný vývoj rôznych komunikačných technológií, ako napríklad vývoj 
drôtového telefónu, rádia, telegrafu, ako aj bezdrôtovú mobilnú 

komunikáciu. Stavia na odkaze slovenského vynálezcu a priekop-
níka bezdrôtovej komunikácie Jozefa Murgaša, ktorého patenty 
v spomínanej oblasti získali uznanie v rámci celého sveta. Súčasťou 
výstavy bude aj premietanie krátkeho filmu o Jozefovi Murgašovi 
a jeho úspešných vynálezoch, ako aj séria krátkych prednášok pod 
názvom Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša (20. 6. 2012).
J. B.

Pestrosť tém, fundovaní lektori schopní zrozumiteľne priblížiť vedu 
aj laikom, zavedenie pravidelného miesta i termínu konania, zod-
povedný prístup organizátorov – to všetko sa priaznivo podpisuje 
na stále väčšej obľube „vedeckých kaviarní“ u Košičanov. Kým na tej 
májovej RNDr. Ján Füzer, PhD., samostatný vedecký pracovník Ka-
tedry fyziky kondenzovaných látok Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 
analyzoval, či môžu byť magnetické materiály ekologickejšie, júno-
vú organizátori zamerali na „obyčajný“ nos. Úvodzovky pri slove 
„obyčajný“ sú opodstatnené. Málokto totiž vie, na čo všetko ho 

máme a že čuch, ktorý obyčajný nos skrýva, je neobyčajný zmysel. 
RNDr. Marcela Martončíková, PhD., z Neurobiologického ústavu 
SAV v Košiciach sa vo Výmenníku na Brigádnickej ulici 5. júna 
2012 zamerala na to, prečo je čuch zázračný a výnimočný zmysel. 
Nielenže umožňuje vnímať vône a zápachy a varuje nás pred škod-
livými látkami, ale ovplyvňuje aj našu psychiku, podvedomie, se-
xuálne správanie, pamäť, emócie a jeho poruchy často signalizujú 
závažné zmeny v mozgu.
Katarína Čižmáriková



Arborétum SAV v Mlyňanoch (okr. Zlaté Moravce) oslávilo 120. vý-
ročie svojho vzniku a otvorilo novú sezónu. Je to najstaršie arboré-
tum na Slovensku, ktoré sa môže pýšiť zbierkou vyše tisícky druhov 
rastlín, ktoré majú ešte svoje ďalšie poddruhy. Riaditeľ arboréta 
Peter Hoťka na tlačovej konferencii povedal, že presný počet úpl-
ne všetkých rastlín sa jednoducho zistiť nedá. „Odhadujeme, že na 
67 hektároch plochy arboréta sú stovky tisíc rastlín.“ Arborétum 
Mlyňany založil v roku 1892 šľachtic právnik, nadšenec pre den-
drológiu, gróf Štefan Ambrózy. Rastlinám sa venoval už od mlados-
ti, študoval botaniku a veľmi sa zaujímal o vždyzelené dreviny, kto-
ré do svojho sídla prinášal z ciest po rôznych krajinách Európy, ale 
aj iných svetadielov. V kaštieli, ktorý dodnes stojí v areáli arboréta, 
gróf s rodinou prežil 25 rokov. Pri príležitosti výročia a osláv s ná-
zvom Ambrózyho dni pripravilo arborétum v dňoch 19. a 20. má-

A r b o r é t u m  S A V  M l y ň a n y  o s l a v o v a l o

LÁKADLOM PRE NÁVŠTEVNÍKOV ARBORÉTA SAV MLYŇANY SÚ NAJMÄ ZAKVITNU-

TÉ KRÍKY A KVETY.

ja bohatý program pre verejnosť. Okrem množstva atrakcií pre 
detských návštevníkov, si na svoje prišla aj mládež a dospelí, pre 
ktorých boli pripravené hudobné a tanečné vystúpenia od folklóru 
až po moderný tanec, vernisáž fotografií s názvom Krásy Arboréta 
Mlyňany SAV, predaj okrasných drevín ale aj degustácia vín. Náv-
števníci si môžu prejsť celý areál s množstvom rastlín a stromov, 
uvidia aj vyše 30-metrové borovice a sekvojovec a množstvo krásne 
zakvitnutých kríkov a kvetov. Lákadlom sú najmä zakvitnuté ro-
dodendrony, azalky, jablone či japonské okrasné čerešne – saku-
ry. Arborétum je však krásne v každom ročnom období. S cieľom 
zatraktívniť ho pre návštevníkov počas celého roka organizuje ar-
borétum v tomto roku podujatia Malí botanici, Spoznaj Arborétum 
Mlyňany, Deň detí, Krása ruží, Seniorské aktivity, Cesta rozprávko-
vým parkom, Farebná jeseň a Vianočné inšpirácie. Súčasťou spektra 
podujatí bude aj Týždeň vedy a techniky a medzinárodná vedecká 
konferencia Dendrologické dni.
Beata Skyvová | Foto: autorka a J. Borčin

PODPREDSEDA SAV DOC. ALBERT BREIER NA SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ AM-

BRÓZYHO DNI.

PRE NÁVŠTEVNÍKOV AMBRÓZYHO DNI BOL PRIPRAVENÝ BOHATÝ PROGRAM, 

V KTOROM VYSTÚPIL AJ FOLKLÓRNY SÚBOR
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