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Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského otvorili 27. januára 2012 laboratórium 
ultrarýchlej laserovej fotoniky, spoločné pracovisko Fyzikálneho ústavu SAV a Medzinárod-
ného laserového centra v Mlynskej doline v Bratislave. Zľava prof. Ivan Štich z FÚ SAV, 
riaditeľka Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Alexandra Drgová, rektor UK 
prof. Karol Mičieta, riaditeľ FÚ SAV Stanislav Hlaváč a ďalší. Foto: Ferdinand Tisovič

V Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene odovzdal doc. Albert Breier Čestnú plaketu SAV za 
zásluhy v biologických vedách RNDr. Antonovi Krištínovi, DrSc. (vľavo), poprednému ved-
covi v oblasti potravnej a behaviorálnej ekológie živočíchov. Vyznamenanie mu údelilo 
Predsedníctvo SAV k jeho vlaňajšiemu životnému jubileu. Foto Benjamín Jarčuškaň

V Košiciach pokračovala Vedecká kaviareň, ktorej patrónom je Neurobiologický ústav SAV. 
Návštevníkov do tajomstiev vesmíru zasväcoval doc. Ján Svoreň z Astronomického ústavu 
SAV. Foto: Tomáš Čižmárik.
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daných fotografií a-obrázkov zodpovedajú autori | Adresa redakcie: Štefáni-
kova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.sk, emil.borcin@savba.sk 
| Tel.: 02/ 2071 4320, fax: 02/5245 3068 | Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV | 
ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Najvýkonnejší laserový systém 
na Slovensku 2012 z laboratória ultrarýchlej laserovej fotoniky, spoločného 
pracoviska Fyzikálneho ústavu SAV a Medzinárodného laserového centra 
v Mlynskej doline v Bratislave, predvádza D. Lorenc. Foto: Ferdinand Tisovič
| Na zadnej strane obálky: Z košickej februárovej Vedeckej kaviarne, veno-
vanej meteoritom a tajomstvám vesmíru. Meteorit Košice, úlomok číslo 72 
– fascinoval najmä deti...  Foto: Tomáš Čižmárik
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Smolenice hostili konferenciu akadémií vied Dunajského regiónu

J e  p o t r e b n é  v y u ž í v a ť  e x i s t u j ú c e 
f o n d y
Slovenská akadémia vied v spolupráci s Eu-
rópskou akadémiou vied a umení (EAVU) 
usporiadali v dňoch 7. – 9. marca 2012 
v Kongresovom centre Smolenice v poradí 
druhú konferenciu akadémií vied Dunajské-
ho regiónu. V nadväznosti na prvé informa-
tívne stretnutie v jeseni 2011 v sídle Poľskej 
akadémie vied vo Viedni bolo cieľom tejto 
konferencie aktivizovať akadémie v ich za-
pojení sa do riešenia priorít stratégie, ktorú 
pre Dunajský región vyhlásila Európska ko-
misia, resp. jej komisár J. Hahn. Akadémie 
boli zastúpené na úrovni predsedov prí-
padne prezidentov, podpredsedov a iných 

jektoch stratégie a o bonusovaní projek-
tov vystúpili Ľ. Falťan, Š. Luby, V. Rosová 
v zastúpení J. Oszlányiho, V. Both, E. Hödl 
a I. Hermanovská. Rokovanie pokračovalo 
prezentovaním aktivít Rumunskej akadémie 
(C. Hera) a projektu Medzinárodného cen-
tra Dunaj – delta – Čierne more (N. Panin), 
regionálnej interaktívnej vzdelávacej siete – 
RIEN (L. Toplak, Univerzita Maribor), spo-
lupráce Bulharskej akadémie vied, Rumun-
skej akadémia a SAV, do ktorej patrí aj digi-
tálny atlas Dunaja (L. Petruš, SAV), projektu 
Modrý Dunaj, nanotechnológie v čistení vôd 
(K. Brühne, Univerzita Ulm) a iných aktivít.

Závery konferencie: Európska komisia ne-
vyčlenila na stratégiu Dunajského regiónu 
osobitné zdroje. Vyčlenenie je možné iba 
politickými rokovaniami vlád členských 
krajín EÚ z oblasti Dunajského regiónu 
s komisiou. Na projekty treba využívať exis-
tujúce fondy. Univerzity sú zatiaľ v stratégii 

aktívnejšie ako akadémie vied. Nasledujúce 
stretnutie treba organizovať za účasti kon-
ferencie rektorov univerzít Dunajského re-
giónu. Zo 14 krajín stratégie má 10 krajín 
akadémie, ktoré prevádzkujú ústavy a re-
prezentujú 30- až 40-tisíc zamestnancov. 
Potenciál treba aktivizovať. Európska aka-
démia vied a umení zriadi Clearing House 
a bude cirkulovať informácie relevantné 
pre projekty akadémií vied. Projekt DRRIF, 
ktorého zadávateľmi budú SAV a Univer-
zita Novi Sad, vytvorí model financovania 
projektov. Európska akadémia vied a umení 
zvolá s Maďarskou akadémiou vied nasle-
dujúce stretnutie v Budapešti pod gesciou 
prezidenta a premiéra Maďarska v jeseni 
2012. Dunajská stratégia je agendou aj pre 
združenie akadémií vied V4. Vytipovali sa 
prvé integračné opatrenia v rámci akadémií 
vied Dunajského regiónu.

Štefan Luby

KONFERENCIU AKADÉMIÍ VIED DUNAJSKÉHO REGIÓNU OTVORILI PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK 

A PREZIDENT EAVU PROF. FELIX UNGER. VPRAVO VEDÚCI KANCELÁRIE PREZIDENTA SR PROF. MILAN ČIČ. 
Foto: Marcel Matiašovič

funkcionárov. Na stretnutí sa zúčastnili 
Bulharská akadémia vied, Akadémia vied 
Českej republiky, Akadémia vied a umení 
Čiernej Hory, Chorvátska akadémia vied, 
Rumunská akadémia, Srbská akadémia 
vied a umení, Akadémia vied a umení Re-
publiky Srpskej, ďalej Úrad vlády SR, ako aj 
univerzity z Ulmu a Mariboru.

V mene prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča, ktorý mal nad poduja-
tím záštitu, pozdravil konferenciu vedúci 
Kancelárie prezidenta SR Milan Čič. Konfe-
renciu otvorili predseda SAV Jaromír Pasto-
rek a prezident EAVU Felix Unger. Rokova-
nia viedli koordinátor priority 7 – vedomost-
ná spoločnosť Dunajskej stratégie Ľubomír 
Falťan a viceprezident EAVU Štefan Luby.

S informáciami o fondoch Európskej 
únie, Vyšehradskej štvorky, UNESCO, o  vý-
skumnom a inovačnom fonde Dunajského 
regiónu – DRRIF, o výskumných sieťach 
a regionálnych klastroch, pilotných pro-

ROKOVANIA VIEDLI VICEPREZIDENT EAVU PROF. ŠTEFAN LUBY A KOORDINÁ-

TOR DUNAJSKEJ STRATÉGIE ĽUBOMÍR FALŤAN (VPRAVO).

PROF. LUDVIK TOPLAK Z UNIVERZITY MARIBOR PREDSTAVIL RE GIO NÁLNU IN-

TERAKTÍVNU VZDELÁVACIU SIEŤ – RIEN.
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Slovenská veda a výskum zo slovných sľubov nevyžije

E K O N O M I K A  B E Z  V E D E C K É H O 
P O K R O K U ?
Rok čo rok sa slovenská veda ocitá 
v rovnakej situácie: v porovnaní 
s vyspelými krajinami je s hodnotou 
investícií do vedy na chvoste Európy, 
čo vnáša do sféry vedy, výskumu 
a vzdelávania neistotu. Výrazne sa to 
prejavuje aj na rozpočte Slovenskej 
akadémie vied, ktorý sa v tomto roku 
musí znovu uskromniť – až o pol 
milióna eur. Pokračovanie takého 
trendu v nasledujúcich rokoch hrozí 
vytvoriť situáciu existenčného ohrozenia 
Akadémie. V posledných dňoch nás 
zaujali dva publicistické výstupy 
pracovníkov SAV na túto tému, z kto-
rých sme vybrali nasledujúce pasáže:

Jaromír Pastorek: Jeden úspech 
nestačí

(Pravda, 18. 2. 2012)

Slovenský priemysel s obavami očakáva, čo 
prinesie rok, ktorý hrozí dopytovou krízou 
a prinajlepšom ekonomickou stagnáciou. 
Tak ako politici, aj priemyselníci vedia, že 
rozhodovanie o budúcnosti eurozóny nie 
je priamo v našich rukách. Preto neostáva 
nič iné, iba veriť v pragmatické rozhodnutia 
globálnych lídrov o tom, ako ekonomika tú-
to situáciu zvládne.

Existuje však čosi, čo môžeme popri tom 
všetkom urobiť pre to, aby Slovensko na no-

vej ekonomickej mape sveta neostalo peri-
férnou krajinou? Naši vedci dnes dosahujú 
špičkové výsledky, obyčajne však chýba ich 
aplikácia. Problémom je medzera medzi 
špičkovými výsledkami a technologickým 
transferom. Hrozí nám, že sa dostaneme 
na úroveň „manufaktúrnej“ ekonomiky bez 
budúceho vedecko-technologického pok-
roku. Inak povedané, vedecké poznatky sa 
nedostanú do priemyslu.

Štát, vedci aj podnikatelia sa zhodujú, 
že to by znamenalo pre budúcnosť ktorej-
koľvek malej krajiny bez rozsiahleho prie-
myselného zázemia obrovské ťažkosti. Hoci 
na tom slovenská veda pre jej nelichotivú 
novodobú históriu v číslach nie je veľmi 
dobre, podaril sa v posledných mesiacoch 
zásadný obrat. Napriek dlhým prieťahom 
vypísali sa výzvy na projekty, ktoré môžu 
vedu a výskum zásadnejšie posunúť k eu-
rópskemu štandardu.

Optikou týchto projektov by Slovensko 
mohlo získať zásadné znalosti, ktoré by 
veľmi pomohli priemyslu. Mohlo by viac 
profitovať napríklad z výroby a exportu 
penového hliníka. Po aplikácii know-how 
na jeho výrobu by sa tento moderný mate-
riál dal vyvážať za ceny niekoľkonásobne 
vyššie, ako sú tie, za ktoré dnes predávajú 
konvenčné alumínium. Mimochodom, ten-
to materiál – na Slovensku zatiaľ vyrábaný 
takmer výlučne len v Slovenskej akadémii 
vied – sa už dnes sériovo montuje do kom-
ponentov Ferrari a Audi.

Jednou z ďalších možných perspektív je 
výskum keramických materiálov. Viete si 
predstaviť, že by slovenské firmy mohli vy-
rábať materiály so zložkou, ktorá do nich 
vnáša vlastnosti ako vodivosť, absorpcia 
energie či vyrovnávanie rozťažnosti tak, 
aby boli vhodné aj pre kozmické technoló-
gie? Nie je to science-fiction, slovenskí ved-
ci toto reálne dokážu už dnes...

Čo majú spoločné najstaršia 
Venuša a nepriestrelný pancier

(Pravda, 25. 2. 2012; Vladimír Jancura)

Patrí medzi vedeckú špičku u nás i v Európe 
a už dvanásť rokov vedie výskumný ústav, 

Ilustračné foto Vladimír Šmihula
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Konferencia European Research Council

S t r a t é g i a  p o d p o r y  v e d e c k ý c h 
p r o j e k t o v
Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., sa 29. 2. – 1. 3. 2012 zúčast-
nila v Bruseli na konferencii European Research Council (ERC) 
– 5 Years of Excellent IDEAS. Konferencia sa venovala hodnoteniu 
päťročnej práce ERC, ako aj stratégii finančnej podpory vedeckých 
projektov vo všeobecnosti. Program konferencie bol organizovaný 
netradičným spôsobom.

Prostredníctvom videoprezentácie vystúpil prezident Európskej 
komisie José Manuel Barroso, ktorý zdôraznil, že výskum ostáva 
aj naďalej jednoznačnou prioritou Európskej únie. Na konferen-
cii sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie a parlamentu, ako 
aj M. Ostergaard, dánsky minister pre výskum, inovácie a vyššie 
vzdelávanie. Ich prejavy sa striedali s prezentáciami nositeľov 
grantov ERC.

Doterajšie výzvy ERC formou „advanced a starting grants“ bo-
li veľmi úspešné. Históriu založenia a organizačnej práce v rámci 

ktorý berú vážne všetky významnejšie labo-
ratóriá a ďalšie vedecké pracoviská z tohto 
odboru v celom svete. Napriek tomu je ne-
spokojný. „Zbytočne sa budeme naparovať, 
keď zatiaľ neurčujeme témy výskumu – ur-
čujú ich iní,“ upozorňuje profesor Pavol Šaj-
galík, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie 
SAV v Bratislave.

Spomínate si, keď sme sa stretli kvôli in-
terview pred piatimi rokmi, reč bola najmä 
o nedôvere k slovenskej vede zo strany ši-
rokej verejnosti, politikov, ale aj domáceho 
priemyslu. Zmenilo sa odvtedy niečo?
Žiaľ, do veľkej miery to v našej spoločnosti 
pretrváva. 

Bolí vás to?
Nuž, bolí – nebolí... Je fakt, že veľa nad 
tým premýšľam. Chcem zistiť dôvody za-
znávania vedy a nedoceňovania práce vý-
skumných pracovníkov na Slovensku. 

A na čo ste prišli?
Vidím dva hlavné dôvody. Vedci žijú pre-
važne z peňazí daňových poplatníkov. A ľu-
dia si myslia, že s tými peniazmi nakladáme 
veľmi ľahtikársky, nezodpovedne – len sa 
tak hráme. Odtiaľ je už len krôčik k záveru, 
že naša práca nemá pre spoločnosť nijaký 
význam. 

To si myslia vari už len najspodnejšie 
a nevzdelané vrstvy obyvateľstva.
Mám obavy, že sa mýlite. Často ma navšte-
vujú novinári z rôznych médií a aj mnohí 

z nich sa pýtajú najmä na rukolapné dôkazy 
efektívnosti našej práce. Chcú vedieť, čo sa 
z výsledkov výskumu už uplatňuje v praxi, 
čo sa premenilo na „veci a vecičky“ tohto 
sveta, aby slúžilo ľuďom. Ale vo vede to nej-
de tak jednoducho a priamočiaro, že dnes 
do nej investujete korunu a zajtra sa vám 
vrátia dve v podobe hodnotnejších výrob-
kov. 

V základnom výskume, napríklad v teoretic-
kej chémii, sa to vôbec nekončí takto.
Veď práve. Mám však ešte v živej pamäti 
slová predstaviteľa významnej chemickej 
firmy, ktorý na istom fóre vážne tvrdil, že 
aj akademická veda sa má zaoberať predo-
všetkým technologickými problémami ich 
výroby. 

Čiže „len tak sa hráte“. A druhý dôvod?
Slovensko zatiaľ nezaznamenalo skutočne 
veľký úspech vo vede. Mám na mysli pre-
lomový objav, o ktorom by sa písalo všade 
vo svete. Nemáme nositeľa Nobelovej ceny, 
ktorý by ju získal za výsledky dosiahnuté vo 
výskume na Slovensku. A to mnohých ľudí 
vedie k bagatelizovaniu domácej vedec-
ko-výskumnej základne. Hovoria si: načo 
nám vôbec je? Načo na ňu tratiť peniaze, 
postavme za ne radšej byty. 

A za ostatné roky sa tieto a podobné stereo-
typy myslenia ešte viac upevnili?
Zdá sa, že politické reprezentácie si predsa 
len začínajú uvedomovať potrebu domá-
ceho vedeckého výskumu. Ich podpora sa 

však zatiaľ prejavuje prevažne vo verbálnej 
rovine. 

———

Hovoríte, že podpora slovenskej vedy zo 
strany politickej elity sa zatiaľ prejavuje 
prevažne len slovne. Ako si ju teda 
predstavujete, a to konkrétne, vo vašej 
oblasti výskumu.
Ako? Uvediem príklad: Slovensko je kra-
jina bohatá na ílové minerály. Väčšinou sa 
však vyvážajú von ako surovina a až tam sa 
zhodnocujú. Nebolo by oveľa rozumnejšie 
zhodnocovať ich doma, a to aj s uplatnením 
výsledkov výskumu z nášho ústavu? Ručím 
vám, že to, čo teraz dostaneme za tonu su-
roviny, by sme po takom zhodnotení dostali 
za jediný gram. Lebo by sme predali do za-
hraničia ten rozum. To však predpokladá 
vytvárať žiaduce podmienky už na úrovni 
vlády. 

Až tam zatiaľ slovenská vedecká politika 
nedospela?
Terajšia vláda prišla s dvoma programa-
mi, jeden sa vola Fénix, druhý Minerva. Aj 
predchádzajúce vlády mali nejaké štátne 
programy. Čo je však zlé – chýba tu konti-
nuita. Príde nová vláda a nahradí priority 
vedeckej politiky svojej predchodkyne iný-
mi. Jej sa zdá, že lepšími, ale rozkolíše to ce-
lý systém. Tak sa pracovať vo vede, ktorá si 
žiada stabilitu financovania a ďalších von-
kajších podmienok, predsa nedá. Vo vede 
ide takmer vždy o beh na dlhé trate...

ERC zaujímavým spôsobom predniesli vedecký sekretár ERC E. L. 
Winnacker a poradca generálneho riaditeľa oddelenia výskumu 
Európskej komisie W. Cannell. Uviedli napríklad, že každý týždeň 
vyjde aspoň jedna publikácia, ktorá obsahuje poďakovanie ERC 
projektu.

Ako vyplynulo z vypočutých prednášok nositeľov ERC grantov, 
finančná podpora bola udelená najmä nápaditým multidisciplinár-
nym projektom. Pracovníci SAV by pri podávaní projektov na výzvy 
ERC mali zvážiť možnosť medziústavnej spolupráce a viacodboro-
vých prístupov, na čo sú v Akadémii dobré možnosti.

Na konferencii sa prof. D. Ježová stretla s profesorom P. Exne-
rom, podpredsedom ERC a D. Šándorom, stálym reprezentantom 
pri EÚ pre vedu, výskum a vývoj, ktorí prejavili záujem o ďalšiu 
spoluprácu so SAV.
M. Š.
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Aktivity Centra excelentnosti Slovenskej akadémie vied – CESTA 

S t r a t é g i a  c i v i l n e j  b e z p e č n o s t i
Na pôde Prognostického ústavu SAV sa 
29. februára 2012 v rámci aktivít Centra 
excelentnosti Slovenskej akadémie vied 
– CESTA (Centrum strategických analýz) 
posudzovala stratégia civilnej bezpečnos-
ti Slovenska. Autorom prednášky bol prof. 
Š. Luby, jeden z externých spolupracovní-
kov CE CESTA a slovenský delegát v téme 
Bezpečnosť 7. rámcového programu EK, 
ktorý bol predtým predstaviteľom Sloven-
ska v European Security Research and Ad-
visory Board (ESRAB). Rada reagovala  na 
zvýšené ohrozenia civilnej bezpečnosti 
v Európskej únii po atentátoch na Svetové 
obchodné centrum v New Yorku a na vlaky 
v Madride.

Na diskusii sa zúčastnili významné osob-
nosti ako bývalý predseda SAV a prvý veľvy-
slanec SR v Spojených štátoch amerických, 
súčasný rektor Vysokej školy manažmentu 
prof. B. Lichardus, podpredsedovia SAV 
E. Rosová a Ľ. Falťan, riaditelia troch ústa-
vov SAV – Ústavu experimentálnej psycho-
lógie SAV (prof. V. Bačová), Prognostického 
ústavu SAV (Ing. E. Nemcová) a Ekonomic-
kého ústavu SAV (prof. M. Šikula), riešitelia 

R i a d i t e l i a  ú s t a v o v  p r e v z a l i 
d e k r é t y
Predsedníctvo SAV na základe výberových konaní vymenovalo na 
štvorročné obdobie RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD., do funkcie 
riaditeľky Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave, a potvrdilo 
PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc., vo funkcii riaditeľa Archeologické-
ho ústavu SAV v Nitre.

Zita Izakovičová ukončila vysokoškolské štúdium na Prírodove-
deckej fakulte UK v Bratislave v roku l984 a v roku 1985 získala 
akademický titul RNDr. Vedeckú hodnosť PhD. získala na Lesníc-
kej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene vo vednom odbore 
ekológia v roku 2004. V rokoch 1985 až 1993 pracovala v Ústave 
experimentálnej biológie a ekológie – Centrum biologicko-ekolo-
gických vied SAV. V Ústave krajinnej ekológie SAV pôsobí od roku 
1995 vo funkcii predsedníčky vedeckej rady, od roku 2005 je samo-
statnou vedeckou pracovníčkou. Vo výskume sa orientuje na trvalo 
udržateľný rozvoj, regionálny rozvoj, ochranu biodiverzity, krajin-
noekologické plánovanie, stresové faktory, zaťaženie územia, hod-
notenie vplyvov na životné prostredie, revitalizáciu územia, integ-
rovaný manažment krajiny, humánnu ekológia, environmentálnu 

CE CESTA z pracovísk SAV a vysokých škôl.  
Téma civilnej bezpečnosti SR vyvolala 

živý záujem diskutujúcich nielen pre svoj 
strategický význam, ale aj vzhľadom na 
nedávne udalosti, ktoré rezonovali v slo-
venskej verejnosti a názorne dokumentovali 
ohrozenia bezpečnosti v oblasti ekologic-
kej, priemyselnej aj občianskeho spolužitia 
(napríklad kalamita vo Vysokých Tatrách, 
explózia v delaboračnom sklade Novákoch, 
masaker v Devínskej Novej Vsi). Prof. Š. 
Luby predniesol aj údaje o čerpaní pros-
triedkov 7. rámcového programu v oblasti 
bezpečnosti a potenciálu ďalšieho využí-
vania slovenskými inštitúciami. Účastníci 
seminára sa zhodli na nedostatočnej po-
zornosti venovanej problematike civilnej 
bezpečnosti zo strany slovenskej exekutívy 
najmä vzhľadom na rastúce riziká v tejto 
oblasti. Potenciálne zdroje ohrozenia vyplý-
vajú z  angažovanosti Slovenska v oblasti 
medzinárodných vojenských a mierových 
misií, jeho okrajovej polohy v Európskej 
únii, prítomnosti strategických zásob pitnej 
vody, extrémov počasia a konfliktov spolo-
čenského charakteru. V poslednej oblasti sa 

prediskutovali vzťahy medzi individuálnou 
slobodou a monitorovaním osôb s nasade-
ním moderných technológií i destabilizácie 
spoločnosti v dôsledku rastúcej nedôvery 
k politikom. Sú to oblasti, kde sa vytvára 
priestor na výskum v ústavoch SAV. Na tieto 
problémy bude potrebné znova upozorniť 
vládu SR po voľbách v marci 2012.

Centrum excelentnosti SAV CESTA zdru-
žuje Prognostický ústav SAV (koordinátor), 
Sociologický ústav SAV a Ústav experimen-
tálnej psychológie SAV, Ústav manažmentu 
STU a Fakultu sociálnych a ekonomických 
vied UK. Diskusia prebehla v rámci  pravi-
delných seminárov CE CESTA, ktoré sa za-
čali v roku 2012. Na prvom seminári pred-
niesla prof. V. Bačová prednášku na tému 
Psychológia a ekonómia – potrebujú sa? ako 
vklad do obohatenia interdisciplinárneho 
výskumu na prieniku uvedených dvoch 
vedných odborov. Dňa 28. marca sa usku-
toční seminár na tému Analýzy časových 
radov a ich využitie v prognózovaní s pred-
náškou prof. Evy Rublíkovej.

Martina Lubyová

výchovu, environmentálnu komunikáciu. Bola, resp. je riešiteľkou 
či spoluriešiteľkou početných výskumných projektov. Bohatá je aj 
jej publikačná, organizačná a pedagogicko-výchovná činnosť.

Matej Ruttkay pracuje v Archeologickom ústave SAV v Nitre od 
roku 1986, od roku 1992 pôsobil ako vedecký tajomník ústavu, 
v roku 2002 sa stal zástupcom riaditeľa pre terénny výskum, od 
roku 2008 je riaditeľom ústavu. Viedol viaceré medzinárodne vý-
skumné projekty (koordinácia za Slovensko): Foreigners in Euro-
pe. Migration – Integration – Akkulturation, Stráže – bohaté hroby 
z doby rímskej, Datierung und Struktur frühmittelalterlicher Burg-
wälle in der Slowakei/ Mitteldonauraum, The Snellegem Project 
(West Flanders). New light on the age of Charlemagne (Belgicko), 
Europäische Burgen als herausragende Zentren frühen Kulturaus-
tausches im Mittelalter. Europäische Burgen als herausragende 
Zentren frühen Kulturaustausches im Mittelalter  (2011 – 2012) 
– Culture 2000, The Ancient Hungarians and Germany  (2008 – 
2013). Bol, resp. je členom poradných zborov vlády SR, redakč-
ných rád domácich i zahraničných časopisov, medzinárodných ve-
deckých spoločností a únií. Pôsobí aj pedagogicky.
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Otvorili laboratórium ultrarýchlej laserovej fotoniky

N a j v ý k o n n e j š í  s y s t é m 
n a  S l o v e n s k u
Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratisla-
ve otvorili 27. januára 2012 laboratórium 
ultrarýchlej laserovej fotoniky. Ide o naj-
výkonnejší laserový systém na Slovensku. 
Laboratórium je spoločným pracoviskom 
Fyzikálneho ústavu SAV a Medzinárodného 
laserového centra v Mlynskej doline v Bra-
tislave.

Autorom myšlienky vybudovania pra-
coviska bol vedúci Centra kvantovej fyziky 
FÚ SAV prof. Vladimír Bužek. Laboratórium 
bolo financované z prostriedkov projektu 
meta-QUTE: Centrum excelentnosti kvan-
tových technológií a s podporou operač-
ného programu Výskum a vývoj zo zdrojov 
Európskeho programu regionálneho roz-

POHĽAD NA PRACOVISKO LABORATÓRIA 

ULTRARÝCHLEJ LASEROVEJ FOTONIKY

S t r e t n u t i e  A L U M N I  k l u b u
V roku 2009 vytvorili členovia Predsedníctiev SAV po roku 1989 
ALUMNI klub, ktorý sa schádza raz ročne v prvú marcovú stredu 
v Smoleniciach. Tretie stretnutie klubu bolo 7. 3. 2012, zúčastni-
lo sa na ňom 24 členov, medzi nimi ako zvolávatelia predsedovia 
SAV B. Lichardus, Š. Luby, podpredsedovia SAV S. Takács, T. Bleha, 
F. Čiampor, J. Slezák, D. Kováč, V. Rosová  a ďalší.        

V odbornom programe odzneli prednášky J. Rajčániho Je gene-
tický kód vecou náhody?, Š. Lubyho Cesta k zákonu SAV 133/2002 

voja. Prínosom bude najmä pre špičkové 
experimenty, na ktorých môžu participovať 
aj mladí vedeckí pracovníci. Vedúcim la-
boratória je doc. Dušan Velič. Na otvorení 
laboratória boli prítomní rektor Univerzity 
Komenského prof. Karol Mičieta, riaditeľ 
Fyzikálneho ústavu SAV Stanislav Hlaváč, 
dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. 
Milan Trizna, riaditeľ Medzinárodného 
laserového centra prof. Františke Uherek, 
riaditeľka Agentúry Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy EÚ Alexandra Drgová, ako aj ďalší zá-
stupcovia participujúcich organizácií.

Prof. Karol Mičieta na otvorení o. i. uvie-
dol: „Som rád, že prekonávame bariéry, že 

začíname rozvíjať inštitucionálnu spoluprá-
cu – vďaka nadšeniu jednotlivcov i celých 
organizácií. Spojenie našich excelentných 
škôl a inštitúcií bude nepochybne význam-
ným prínosom pre slovenskú vedu i vzdelá-
vanie.“

Riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV Stani-
slav Hlaváč v úvodnom príhovore povedal: 
„Tento vedecký výskum je veľmi dôležitý. 
Možno najdôležitejší faktor však je spolu-
práca vysokej školy s vedeckým ústavom. 
Úzka spolupráca oboch inštitúcií je nevy-
hnutná pre rozvoj SAV i univerzity. Takým-
to spôsobom dokážeme prispieť k vybudo-
vaniu znalostnej spoločnosti, o ktorej sa 
toľko hovorí.“

O ďalšom rozširovaní podmienok pre 
prácu špičkových odborníkov hovoril prof. 
Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV. Pove-
dal, že približne o pol roka sa bude otvárať 
ďalšie laboratórium vo Fyzikálnom ústave 
SAV. Matematicko-fyzikálna fakulta prine-
sie svoje zariadenia a ľudí na pôdu ústavu 
SAV. To je podľa neho veľmi dôležité. Naj-
dôležitejšie, čo tento projekt prináša, je sku-
točná nefalšovaná európska i svetová špička 
v odbore kvantových technológií.

Činnosť laboratória ultrarýchlej lasero-
vej fotoniky predstavil člen výskumného 
tímu D. Lorenc. 

Ferdinand Tisovič | Foto autor

Z. z. (pri 10. výročí schválenia zákona v NR SR), B. Lichardusa Ko-
mentár k správe B. Obamu o stave Únie a konzekvenciach pre Eu-
rópu a SR, a B. Peťka Takí sme boli s premietaním obrázkov z akcií 
SAV.

Kongresové centrum v Smoleniciach ako miesto, na ktoré majú 
členovia klubu mnohé pekné spomienky, a pohostinnosť pracovní-
kov centra vytvára týmto stretnutiam neopakovateľnú atmosféru.
Š. L.
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Čestné plakety SAV prof. P. Hrubíkovi, doc. F. Tokárovi a RNDr. A. Krištínovi

Z a  z á s l u h y  v  b i o l o g i c k ý c h 
v e d á c h
V pobočke Biológie drevín Ústavu ekológie 

lesa SAV v Nitre odovzdal podpredseda 

SAV doc. Albert Breier Čestnú plaketu SAV 

za zásluhy v biologických vedách prof. Ing. 

Pavlovi Hrubíkovi, DrSc., a doc. Ing. 

Ferdinandovi Tokárovi, DrSc., ktoré im 

udelilo Predsedníctvo SAV k ich vlaňajším 

životným jubileám – sedemdesiatinám. 

Slávnostné laudáciá na počesť 

vyznamenaných predniesla doc. Ing. 

Gabriela Juhásová, CSc.

Prof. Pavol Hrubík, rodák zo Senného 
(okres Veľký Krtíš), po absolvovaní VŠLD 
vo Zvolene pracoval postupne v Arboréte 
Mlyňany SAV (aj ako zástupca riaditeľa), 
nitrianskej Pobočke biológie drevín Ústavu 
ekológie lesa SAV, od roku 1995 na Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 
Jeho pracovná problematika sa spočiatku 
orientovala na inventarizáciu a sledovanie 
biotických škodcov, neskôr na štúdium bio-
lógie a ekológie hmyzích škodcov vo vzťahu 
k introdukovaným drevinám i k mestskej 
zeleni. Počas pôsobenia v Arboréte Mlyňa-
ny SAV viedol dve dendrologické expedície 
do KĽDR. Počas dlhoročnej praxe prispel 
k rozšíreniu poznatkov o entomofaune do-
mácich a cudzokrajných drevín vo verejnej 
zeleni a vo významných dendrologických 
objektoch Slovenska. Opísal prvý výskyt 
viacerých druhov hmyzích škodcov na in-
trodukovaných drevinách. Vedecké poznat-
ky publikoval v 12 monografiách a v ďalších 
početných pôvodných vedeckých prácach 
so značným citačným ohlasom.

Doc. Ferdinand Tokár pochádza z Veľkých 
Chrášťan (okres Zlaté Moravce). V rokoch 
1965 – 1993 vedecky pracoval v Arboréte 
Mlyňany (Ústav dendrobiológie SAV) a po-
tom až do dôchodku v Ústave ekológie 
lesa SAV (aj ako námestník riaditeľa a ve-

dúci Pobočky biológie drevín v Nitre). Na 
VŠLD vo Zvolene sa habilitoval ako docent 
v odbore pestovania lesa. Cenné vedecké 
poznatky získal v oblasti zhodnocovania 
štruktúry, produkcie a výchovy (fytotech-
niky) porastov a výskumu biomasy vybra-
ných cudzokrajných drevín pestovaných 
v rôznych porastových typoch. Jeho vedec-
ké poznatky z ekologicko-produkčného vý-
skumu cudzokrajných drevín na Slovensku 
nachádzajú dobré využitie v praxi lesného 
hospodárstva, ovocinárstva i v expertíznej 
činnosti. Výsledky vedeckej práce publiko-
val v štyroch monografiách a v ďalších de-
siatkach pôvodných vedeckých a odborno-
-popularizačných prác.

———

V Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene v ten 
istý deň odovzdal doc. Albert Breier Čestnú 
plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách 
RNDr. Antonovi Krištínovi, DrSc. Slávnost-
né  laudácio predniesol predseda vedeckej 
rady zvolenského ústavu RNDr. Ján Kulfan, 
CSc. V krátkosti zrekapituloval základné 
udalosti a míľniky života vyznamenaného, 
ktorý po ukončení vysokoškolského štúdia 
pôsobil do roku 1982 na Katedre systema-
tickej a ekologickej zoológie Prírodovedec-
kej fakulty UK. O necelé štyri roky neskôr 
sa stal vedeckým pracovníkom Ústavu agro-
chemickej technológie v Bratislave a od ro-
ku 1985 je pracovníkom terajšieho Ústavu 
ekológie lesa SAV. Vedie oddelenie ekológie 
živočíchov, viacero funkčných období je čle-
nom vedeckej rady pracoviska. Pre vedec-
ký rast A. Krištína boli dôležité tri míľniky 
týkajúce sa jeho zahraničných kontaktov 
a pobytov. Prvým bol jeho pobyt v rámci 
Humboldtovho štipendia (1991 – 1992) na 
Department of Animal Ecology of Universi-
ty Bayreuth a Department of Applied Zoolo-
gy of Ludwig Maximilian University in Mu-
nich; druhým míľnikom bola od roku 2002 
úzka spolupráca s Konrad Lorenz Institute 

of comparative Ethology in Vienna a tretím 
spolupráca s Institute of Zoology Chinese 
Academy of Sciences, Beijing. Všetky tie-
to spolupráce a účasti na medzinárodných 
projektoch posunuli jeho vedecké bádanie 
na vyššiu úroveň a otvorili mu cestu do kva-
litných medzinárodných časopisov. Jeho 
zahraničných kontaktov, projektov a účastí 
v rozličných medzinárodných inštitúciách, 
výboroch, redakčných radách časopisov je 
pochopiteľne oveľa viac.

Anton Krištín je popredný európsky 
vedec v oblasti potravnej a behaviorálnej 
ekológie živočíchov. Významné výsled-
ky dosiahol pri štúdiu potravnej ekológie, 
vzťahov medzi vtákmi, netopiermi, bezsta-

RNDR. ANTON KRIŠTÍN

PROF. PAVOL HRUBÍK DOC. FERDINAND TOKÁR
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Šesťdesiatštyri rokov aktívnej práce matematika prof. Jána Jakubíka

O d c h o d  n a  z a s l ú ž e n ý  o d p o č i n o k

PREZIDENT SR IVAN GAŠPAROVIČ ODOVZDAL V JANUÁRI 2008 PROF. JÁNOVI JA-

KUBÍKOVI ŠTÁTNE VYZNAMENANIE RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1.TRIEDY. Foto: archív KP SR

Dňa 1. marca 2012 odišiel do zaslúženého dôchodku jeden z naj-
významnejších súčasných slovenských matematikov, dlhoročný 
pracovník SAV a asi jeden z najdlhšie pracujúcich vedeckých pra-
covníkov na Slovensku a v SAV, prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., 
vedúci Detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Ko-
šiciach. 

Rodák z Dudiniec (*1923) začal študovať medicínu a bol vý-
borný študent, no po dvoch rokoch usúdil, že medicína nie je dosť 
logická a začal študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckej 
fakulte Slovenskej univerzity (dnešná Univerzita Komenského) 
a po ukončení vysokoškolských štúdií v r. 1949 sa stal profesionál-
nym matematikom. V januári 2008 prezident SR ocenil jeho prínos 
do slovenskej vedy štátnym vyznamenaním Rad Ľudovíta Štúra 
1. triedy. Keď pred pár rokmi ochorel a pýtal si PN, zaskočená le-
kárka mu odpovedala: „Ale, pane, vo vašom veku už nepotrebujete 
péenku!“ Chvíľu mu trvalo, kým ju presvedčil, že on ešte stále pra-
cuje v Akadémii.

Vážený pán profesor, 
pri príležitosti Vášho posledného dňa ako zamestnanca Matematické-
ho ústavu SAV a odchodu na zaslúžený dôchodok by som Vám chcel 

čo najsrdečnejšie poďakovať za dlhoročnú a obetavú prácu na poli 
slovenskej matematiky, na poli Vašej milovanej algebry. Od prvého 
vstupu na pôdu profesionálneho matematika v r. 1949 na SVŠT (to 
som sa len narodil), cez pôsobenie na VŠT Košice (1952-85) až po 
súčasné pôsobenie na Detašovanom pracovisku MÚ SAV v Košiciach 
ste zanechali hlbokú a nezmazateľnú stopu v matematike. A to nie-
len ako fundovaný matematik, ktorého meno sa skvie už na približne 
troch stovkách matematických článkov, ktoré sú vysoko uznávané po 
celom svete, ale aj ako vzor ľudskej skromnosti, čestnosti, kolegiali-
ty a pedagogického majstrovstva. Vašimi prednáškami prešli cele 
generácie východoslovenských inžinierov. Chcem Vám v mene celého 
Matematického ústavu SAV poďakovať a vysloviť obdiv za založenie 
a vybudovanie Detašovaného pracoviska v Košiciach, za množstvo 
doktorandov, ktoré ste vychovali v našom ústave. Ukázali ste úžasný 
model krásnej koexistencie matematického pracoviska SAV s praco-
viskom na univerzite. Východoslovenská metropola je Vám vďačná za 
rozvoj matematiky na celom východe našej krajiny.

Skoro 64 rokov aktívneho matematického života si zasluhujú hl-
boký obdiv Vašej pracovnej činnosti. Pred Vami sa skláňajú celé gene-
rácie slovenských matematikov. Patríte k prvej a úspešnej generácii 
slovenských matematikov, ktorí vyryli po vojne hlbokú brázdu na 
našej slovenskej matematickej postati. Práve vďaka Vám sa sloven-
ská matematika dostala z Československa do celého sveta a získala si 
v ňom hlboký obdiv a úctu.

Len pribúdajúce roky a objavujúce sa zdravotné problémy spôso-
bili, že dnes 1. 3. 2012 už – ako sa hovorí – prvýkrát nemusíte ísť do 
roboty a môžete začať využívať zaslúžený dôchodok. Ja však viem, že 
matematiku nezavesíte na klinec; ešte tento pondelok prišla na uve-
rejnenie v Mathematica Slovaca Vaša najnovšia matematická práca. 
Ja viem, že máte čarovný „šuflík“, odkiaľ vždy vytiahnete novú prácu. 
Som presvedčený, že vždy, keď uznáte za vhodné, vykúzlite zopár ma-
tematických článkov....

Vážený pán profesor, prajem Vám ešte veľa rokov spokojného ži-
vota v kruhu Vašej rodiny, verím že zdravotný stav Vám umožní ešte 
neraz navštíviť Vaše Detašované pracovisko, kde ste boli dlhoročným 
a neprekonateľným šéfom. Teším sa na mnohé osobné stretnutia s Va-
mi v blízkej budúcnosti.

S prejavom hlbokej úcty a obdivu

Anatolij Dvurečenskij | riaditeľ MÚ SAV

vovcami a rastlinami. Viacero z jeho prác 
o potrave 84 druhov hmyzožravých vtákov 
možno považovať za zásadné a prelomové 
v potravnej ekológii vtákov. Majú význam 
aj pre manažment ohrozených alebo hospo-
dársky významných druhov. V poslednom 
čase dosiahol významné výsledky v oblasti 
životných stratégií a limitov prežívania mo-
delových druhov hmyzu.

Na jeho výskumy nadviazalo množstvo 
domácich aj zahraničných vedcov. Patrí 

k najproduktívnejším a najcitovanejším 
vedcom na Slovensku zameraným na te-
rénny zoologicko-ekologický výskum. Pod 
jeho vedením ukončilo úspešne doktorand-
ské štúdium desať doktorandov. Je auto-
rom množstva vedeckých publikácií, medzi 
iným troch monografií, ktorých bol edito-
rom alebo spolueditorom, ďalej 58 kapitol 
v monografiách, viac ako 350 pôvodných 
vedeckých prác (z toho 58 v karentovaných 
časopisoch), je aj spoluautor 9 patentov 

na feromónové prípravky na hmyz. Evidu-
je okolo 1 200 citácií, z toho približne 250 
SCI.

Dr. Anton Krištín je jednou z hlavných 
opôr Ústavu ekológie lesa SAV, je mimo-
riadne aktívny a výkonný vo vedeckom ži-
vote aj organizátorskej práci.

Jozef Váľka | Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 
(red.) | Foto: Benjamín Jarčuška a archív Správ SAV
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Bilancia Medzinárodného roka chémie zo slovenského pohľadu

MILAN DRÁBIK R i e š e n i a  p r e  ž i v o t 
i  j e h o  b u d ú c n o s ť

stavili aj na otvorení Medzinárodného roka 
chémie v budove UNESCO v Paríži, za ak-
tívnej účasti a prezentácie slovenskej dele-
gácie chemikov (ZCHFP, SCHS, ASCHFS).

Vo februári sme pripravili súťaž plagátov 
pre žiakov základných a stredných škôl na 
tému „Chémia na každý deň“ a uskutočnilo 
sa aj celoštátne kolo Chemickej olympiády 
kategórie A, E a F (20. – 23. 2. 2011).

Ťažiskovou akciou v apríli bol medzi-
národný veľtrh Chemistry Slovakia 2011 
(v spolupráci s Inchebou, a. s.). Popri typic-
ky veľtrhových prezentáciách firiem a in-
štitúcií ponúkol odborníkom a verejnosti aj 
bohatý seminár s prednáškami, zároveň sa 
spustil globálny experiment Voda – chemic-
ké riešenie. Dňa 5. apríla 2011 sme v spolu-
práci s BASF uviedli do prevádzky Virtuál-
nu chemickú učebňu. V priestoroch Centra 
vedecko-technických informácií SR v Bra-
tislave odznela 7. apríla spoločná prednáš-
ka Ing. Lydy Rychlej, DrSc., a Ing. Jozefa 
Rychlého, DrSc., z Ústavu polymérov SAV 
pod názvom Životnosť plastov – ohrozené 
plasty v umení. Prednáška bola súčasťou 
cyklu Chemické horizonty, ktorý pripravila 
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV ako 
sprievodné podujatie Medzinárodného ro-
ka chémie. Autori hľadali odpoveď na otáz-
ku, prečo sú ohrozené plasty v moderných 
umeleckých artefaktoch a ako im predĺžiť 
životnosť. Po prednáške bola v priestoroch 
budovy sprístupnená výstava pod názvom 
Chémia a technika v umení – Obrazy a ob-
jekty, v rámci ktorej predstavili svoje diela 
dvaja slovenskí výtvarní umelci O. Fintora 

(objekty) a M. Rašla (obrazy), používajúci 
netradičné chemické materiály. Benefič-
ným koncertom k Svetovému dňu kontakt-
nej šošovky sme pripomenuli jej tvorcu, 
významného československého chemika, 
akademika O. Wichterleho (9. 4. 2011).

V máji sa uskutočnila Medzinárodná 
výročná konferencia Asociácie tematickej 
siete Európskeho chemického a chemic-
koinžinierskeho vzdelávania – EC2E2N & 
ECTNA Meeting 2011 (19. – 22. 5.), ako aj 
Deň otvorených dverí na Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie STU (26. 5.).

Jún patril 23. medzinárodnej konferen-
cii o koordinačnej a bioanorganickej ché-
mii (6. – 10. 6.), finálnej konferencii COST 
CM0602 – Inhibítory angiogenézy: dizajn, 
syntéza a biologické využitie – ANGIOKEM 
(11. – 14. 6.), ako aj 14. sympóziu Blue 
Danube Symposium on Heterocyclic Che-
mistry (26. – 29. 6.).

Dominantným podujatím v septembri 
bol 63. zjazd chemikov s hlavnou plenár-
nou prednášateľkou prof. Nicole J. Moreau, 
prezidentkou IUPACu (Únia čistej a úžitko-
vej chémie), ako aj kolokvium k Medziná-
rodnému roku chémie 2011 s cieľom defi-
novať aktivity v nasledujúcom období a ich 
zameranie na rôzne cieľové skupiny (5. – 9.  
2011).

Medzinárodný rok chémie zaujal vý-
znamné miesto v rámci Noci výskumníkov 
2011, koordinovanej Európskou úniou 
(23. 9. 2011), aj počas Týždňa vedy a tech-
niky na Slovensku (7. – 9. 11. 2011). Usku-
točnila sa tiež Celoštátna súťažnej pre-
hliadke vedeckých a technických projektov 
žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro 
Futuro 2011 a na odbornej konferencii Quo 
vadis vzdelávanie k vede a technike na stred-
ných školách? sa prezentoval globálny expe-
riment Voda – chemické riešenie.

PREZIDENTKA IUPAC-U PROF. NICOLE J. MOREAU 

PREBERÁ KAZETU SLOVENSKEJ POŠTY SO ZNÁMKOU 

K MEDZINÁRODNÉMU ROKU CHÉMIE OD PROF. 

VIKTORA MILATU (DRUHÝ ZĽAVA), PRIZERAJÚ MÁ-

RIA OMASTOVÁ (VĽAVO) Z ÚSTAVU POLYMÉROV SAV 

A PREDSEDA IZRAELSKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI 

SPOLU S VEDECKÝM SEKRETÁROM EUCHEMS (PARÍŽ 

JANUÁR 2011). Foto archív

>Rok 2011 bol Medzinárodným rokom ché-
mie (International Year of Chemistry). Je-
ho logo spolu s mottom Chémia – náš život, 
naša budúcnosť sprevádzalo v uplynulom 
období chemikov aj na Slovensku.

Predsedníctvo Slovenskej chemickej spo-
ločnosti pri SAV (SCHS) využilo priaznivú 
zhodu okolností, časových súvislostí, ako aj 
reálny záujem členov spoločnosti na včasné 
a intenzívne mobilizovanie a podporu spek-
tra rôznych iniciatív. Potenciál členov SCHS 
tak vyústil do aktivít, ktoré Medzinárodný 
rok chémie 2011 a jeho motto na Slovensku 
aktualizovali, pričom tieto aktivity potvrdi-
li, že slovenskí chemici sú takpovediac „in“ 
a verejnosti naznačili radosti, výsledky (ale 
aj úskalia) chémie.

Od známky po vysokoškolskú 
učebnicu

Nahliadnime teda – aspoň výberovo – do 
spektra aktivít, ktoré s garanciou alebo 
s účasťou SCHS a jej členov prebehli vlani 
v rámci osláv Medzinárodného roka ché-
mie.

Keďže sme zavčasu vedeli, že prípra-
vu treba začať včas, oslovili sme predsedu 
Zväzu slovenských filatelistov, organického 
chemika doc. Ľubomíra Flocha – a 17. janu-
ára 2011 bola v Malom kongresovom centre 
VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave inau-
gurovaná slovenská poštová známka veno-
vaná Medzinárodnému roku chémie 2011. 
Koncom januára sme túto známku pred-
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NAJMÄ PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV BOLA URČENÁ INTERAKTÍVNA VÝSTAVA V PRÍRODOVEDNOM MÚZEU 

SNM CHÉMIA PRE BUDÚCNOSŤ, PRE ŽIVOT; KTORÁ VZNIKLA V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU AKADÉMIOU 

VIED. Foto: Ferdinand Tisovič

Koncom novembra sme boli účastník-
mi vedeckej konferencie pri príležitosti 
ukončenia Roku Márie Skłodowskej-Curie 
(MSC-100) vo Varšave (25. 11. 2011).

Záver Medzinárodného roka chémie 
v Bruseli pripadol na 1. december 2011 
a jeho súčasťou bolo inšpiratívne, skoro fu-
turistické diskusné fórum mladých o rozvoji 
chémie a jej možných vplyvoch na kvalitu 
života do roku 2050. Pri tejto príležitosti 
oficiálne ohlásili objav prvkov 114 (Fl, fle-
rovium) a 116 (Lv, livermorium) periodickej 
sústavy.

Za symbolickú bodku záveru Medziná-
rodného roka chémie na Slovensku možno 
považovať vydanie vysokoškolskej učebni-
ce Základné chemické výpočty (december 
2011), určenej predovšetkým pre študentov 
1. ročníka bakalárskeho štúdia v odboroch 
chémia, biochémia a učiteľstvo chémie.

Význam pre kvalitu života

K dlhodobým aktivitám s garanciou a účas-
ťou Slovenskej chemickej spoločnosti pri 
SAV patrila popri prednáškach z cyklu Che-
mické horizonty, Chemickej olympiáde (ná-
rodné i medzinárodné kolá) aktualizovaná 
putovná výstava Míľniky chémie. Pri jej tvor-
be sa využili materiály Americkej chemickej 
spoločnosti, ktoré sa rozšírili o vybrané reá-
lie chémie na Slovensku.

Do globálneho experimentu Voda – che-
mické riešenie sa vďaka iniciatíve národné-
ho koordinátora a učiteľov chémie zapojilo 
a do celosvetovej databázy výsledky zasla-

lo vyše 1 100 žiakov a študentov z 30 škôl 
z celého Slovenska. Najmä pre žiakov a štu-
dentov bola určená interaktívna výstava 
v Prírodovednom múzeu SNM Chémia pre 
budúcnosť, pre život; ktorá vznikla v spolu-
práci so Slovenskou akadémiou vied.

Úloha upozorňovať na význam chémie 
pre kvalitu života celej spoločnosti sa záve-
rom Medzinárodného roka chémie nekončí. 
Z myšlienok, ktoré odzneli na 63. zjazde 
chemikov, ako aj z korešpondencie, ktorá 
po kolokviu nasledovala, možno sumarizo-
vať odkaz pre chémiu, chemikov a verejnosť 
na Slovensku: 

Akýkoľvek pokrok v upozorňovaní na 
úlohy a význam chémie pre kvalitu živo-
ta celej spoločnosti je a bude podmienený 
schopnosťou a ochotou čo najväčšieho poč-
tu členov SCHS (jednotlivcov, inštitúcií a fi-
riem) i všetkých profesionálnych chemikov 
nielen deklaratívne, ale aktívne sa venovať 
aj činnostiam takéhoto charakteru. Bude 
to určite dobrá investícia. Chémia mala, 
a aj má, na Slovensku zaujímavé postavenie 
i pozoruhodné osobnosti.

Dôležité bude nielen ponúknuť zaujíma-
vé akcie, ale ponechať priestor aj, či najmä, 
na vlastnú aktivitu. Práve takýto prístup 
totiž podporuje záujem, očakávania a tvo-
rivosť adresátov akejkoľvek ponuky. Kľúčo-
vým adresátom aktivít upozorňujúcich na 
úlohy a význam chémie (všeobecne, ako aj 
v jej rôznych odvetviach) pre kvalitu živo-
ta celej spoločnosti je a zostáva široká ve-
rejnosť, predovšetkým však žiaci, študenti 
a ich učitelia chémie.

Uvedomujeme si aj potrebu užšej spolu-
práce s decíznou sférou a žurnalistami. Tu 
zatiaľ hľadáme efektívny spôsob zintenzív-
nenia takejto súčinnosti; príkladom môžu 
byť tlačové besedy (pred veľtrhom Chemis-
try Slovakia 2011, počas 63. zjazdu che-
mikov), rozhlasové a televízne príspevky 
a ďalšie (tézy a podnety z kolokvia a zjazdu 

boli zaslané tak ministrovi školstva SR, ako 
aj riaditeľke Rozhlasu a televízie Sloven-
ska).

Ocenenie našich aktivít

Predsedníctvo SCHS spolu s výborom Asoci-
ácie slovenských chemických a farmaceutic-
kých spoločností (ASCHFS) ďakujú všetkým 
jednotlivcom, inštitúciám a firmám za nápa-
dy, námety a aktivity počas Medzinárodné-
ho roka chémie 2011. Na mieste je tlmočiť 
aj úprimné slová uznania, ktoré pri viace-
rých príležitostiach vyslovili predstavitelia 
IUPAC-u, vyhlasovateľa Medzinárodného 
roka chémie 2011. Títo predstavitelia nie-
len oceňujú naše aktivity, ale na viacerých 
sa zúčastnili aj osobne: prof. N. J. Moreau, 
prezidentka IUPAC-u, bola VIP hosťom 63. 
zjazdu chemikov, prof. J. I. Jin, prezident-
-past IUPAC-u, bol VIP hosťom veľtrhu Che-
mistry Slovakia 2011, Dr. J. Garcia-Marti-
nez, medzinárodný garant celosvetového 
experimentu Voda – chemické riešenie, ocenil 
rozsah i jeho priebeh na Slovensku aj počas 
stretnutia s delegáciou SCHS a slovenským 
národným koordinátorom na záverečnom 
ceremoniáli v Bruseli.

Medzinárodný rok chémie 2011 sa sí-
ce skončil, ale jeho motto Chémia – náš ži-
vot, naša budúcnosť je nadčasové a zostáva 
v platnosti aj na ďalšie roky. Želajme si, aby 
sme ho dokázali správne napĺňať a aj takto 
potvrdili sebe aj celej verejnosti, že Medzi-
národný rok chémie 2011 nebol jednora-
zovou kampaňou, ale míľnikom v rozvoji 
a chápaní chémie ako nástroja prispievajú-
ceho ku kvalite života celej spoločnosti.

(Autor, doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., je 
pracovníkom Ústavu anorganickej chémie SAV, 
podpredsedom SCHS, predsedom ASCHFS 
a garantom aktivít so spoluúčasťou SCHS k 
Medzinárodnému roku chémie 2011)

MOMENTKA Z INAUGURÁCIE POŠTOVEJ ZNÁMKY 

K MEDZINÁRODNÉMU ROKU CHÉMIE V MALOM 

KONGRESOVOM CENTRE VEDY, VYDAVATEĽSTVA SAV 

V JANUÁRI 2011. Foto: Vladimír Šmihula
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O HISTORIOGRAFICKEJ 

TVORBE A VÝSKUME 

V RÁMCI CYKLU HISTORIA 

MAGISTRA... POD NÁ-

ZVOM „DLHÉ“ 19. STORO-

ČIE A PRVÁ SVETOVÁ VOJ-

NA, BESEDOVALI (ZĽAVA) 

VOJTECH DANGL, DUŠAN 

KOVÁČ, EVA KOWALSKÁ, 

PETER MACHO A ELENA 

MANNOVÁ. 

Foto: Ferdinand Tisovič

Stretnutie verejnosti s vedeckými pracovníkmi Historického ústavu SAV 

D l h é  d e v ä t n á s t e  s t o r o č i e
V Univerzitnej knižnici v Bratislave bolo 26. 
januára 2012 stretnutie verejnosti a disku-
sia s vedeckými pracovníkmi Historické-
ho ústavu SAV. O historiografickej tvorbe 
a výskume v rámci cyklu Historia magis-
tra... pod názvom „Dlhé“ 19. storočie a prvá 
svetová vojna, besedovali hostia podujatia 
Vojtech Dangl, Dušan Kováč, Peter Macho 
a Elena Mannová, moderátorkou bola Eva 
Kowalská. Cyklus pripravuje Univerzitná 
knižnica UK v Bratislave spolu s Historic-
kým ústavom SAV.

Ako povedala Eva Kowalská, išlo o pre-
zentáciu činnosti Oddelenia dejín 19. sto-
ročia Historického ústavu SAV. Pracovníci 
oddelenia vykonávajú základný výskum 
slovenských dejín v stredoeurópskom kon-
texte a čiastočne všeobecných dejín od kon-
ca 18. storočia do roku 1918 s ťažiskovým 
zameraním na politické, kultúrne a ekono-
micko-sociálne dejiny. Výsledky výskumu 
prezentujú vo forme monografií, štúdií 
a kolektívnych prác.

Skúmané obdobie, ako uviedla Eva Ko-
walská, je charakterizované procesom mo-
dernizácie spoločnosti, nejde však pritom 
len o proces industrializácie, urbanizácie, 
nacionalizácie atď., tradične označova-
ných za hlavné znaky „modernej“ doby. 
Už v priebehu 18. storočia nastúpil proces 
modernizácie fungovania štátu. Išlo naj-
mä o byrokratizáciu, formalizáciu správy, 
utváranie verejnosti, alfabetizáciu širokých 
vrstiev spoločnosti či sekularizáciu. K tomu 
treba prirátať aj iniciátorov a akcelerátorov 
zmien: významným predelom bola najmä 
Veľká francúzska revolúcia, resp. jej dôsled-
ky, napríklad v podobe formovanie občian-
skej spoločnosti. Niekde sa zmeny obme-
dzili len na formovanie predpokladov – prí-
kladom môže byť vytvárania občianskeho 
zákonníka v habsburskej monarchii. Obdo-
bie 19. storočia znamenalo nástup procesu 
utvárania moderných národov prakticky až 
do prvej svetovej vojny, ktorej dôsledkom 
bol rozpad tradičných štátnych útvarov.

Eva Kowalská priblížila účastníkom za-
meranie výskumu a výskumných tém pra-
covníkov oddelenia. V centre pozornosti sú 
tak otázky konfesionalizácie, vzťahu štátu 
a cirkví, „sociálne dejiny“ cirkevných spo-

Na 10. ročníku výstavy KAMENÁR 2012 sa predstavili aj pracoviská SAV

A k t u á l n e  v ý s l e d k y  v ý s k u m u
V Trenčíne sa v dňoch 15. – 18. februára t.r. uskutočnil 10. ročník 
výstavy kameňopriemyslu a geológie, na ktorom sa predstavili aj 
pracoviská Slovenskej akadémie vied.

Prezentácia Ústavu hydrológie SAV pripomenula, že voda je 
základnou zložkou životného prostredia človeka, ako aj všetkých 
rastlinných a živočíšnych ekosystémov. Znečisťujúce látky z bodo-

ločenstiev, ako aj aspekty formovania mo-
dernej spoločnosti a jej fungovanie. Veľký 
okruh problematiky v činnosti pracovníkov 
oddelenia tvorí národné hnutie, stereoty-
py, komparatívne bádanie, metodologicky 
inovatívny prístup k národným dejinám, ta-
kisto otázky hospodársko-sociálneho vývoja 
a v rámci tejto témy aj „nové hospodárske“ 
dejiny a výskum elít.

Oddelenie dejín 19. storočia má štrnásť 
pracovníkov, preto nečudo, že každoročne 
produkujú mnoho odborných, mimoriad-
nych kvalitných výstupov a publikácií. K sil-
ným stránkam oddelenia patrí produkcia 
syntéz, ako sú Dejiny Slovenska, Krátke de-
jiny Slovenska, prvé dva zväzky edície Slo-
vensko v 20. storočí – Na začiatku storočia 
a Prvá svetová vojna (tretí zväzok – V medzi-
vojnovom Československu je v tlači) a ďalšie.

K „nadštandardným“ aktivitám odde-
lenia patrí zapojenie jeho pracovníkov do 
medzinárodnej kooperácie (European Doc-
torate in Social History, CLIOHRES), ale aj 
publikovanie spoločných knižných diel, 
práca v rôznych medzinárodných komisi-
ách a podobne.

V neposlednom rade ide aj o prezentá-
ciu slovenských dejín v zahraničí (publiká-
cia A Concise History of Slovakia 2000 bola 
preložená do ruštiny, slovinčiny a rumunči-
ny, pripravuje sa preklad do nemčiny, Slo-
vakia in History zasa vydalo svetoznáme 
vydavateľstvo Cambridge University Press 
v r. 2011). K pozitívnym stránkam oddele-
nia treba prirátať aj monografie doktoran-

dov, ktoré majú znaky vysokej kvality po-
rovnateľné s medzinárodným štandardom.

O výsledkoch svojho výskumu z oblasti 
nacionalizmu hovoril Dušan Kováč. Na-
cionalizmus je fenomén, ktorý má v eu-
rópskych dejinách trvalé miesto. V devät-
nástom storočí sa vyskytuje v dvoch javoch 
– ako určitá forma kolektívnej identity a zá-
roveň jav, ktorý súvisí s modernizáciou spo-
ločnosti.

Problematiku výskumu občianskej spo-
ločnosti predstavila Elena Mannová na prí-
klade spolkového života, ktorý sa rozvíjal 
na novom – republikánskom – princípe.

Vojtech Dangl sa zameral na oblasť vo-
jenskej histórii. Zdôraznil, že bez výskumu 
fenoménu vojna a armáda, ako aj ich vzťa-
hu k spoločnosti a naopak, sa v prezentova-
nom období, ktoré sa začína napoleonský-
mi vojnami a končí prvou svetovou vojnou, 
jednoducho nezaobídeme. Vedúci odde-
lenia Peter Macho oboznámil účastníkov 
podujatia s hľadaním alternatív výskumu 
k politickým dejinám. Ako príklad uviedol 
monografiu Na ceste k modernej žene (VE-
DA, 2011), ktorá uvádza zaujímavé úseky 
z dejín, ako sa premietajú cez problematiku 
rodu a pohlavia. Peter Macho sa v súčasnos-
ti zaoberá výskumom historickej pamäti, 
konkrétne fenoménom národného hrdinu.

Živý záujem prítomných i diskusia po-
tvrdili záujem širokej verejnosti o otázky 
slovenskej histórie a jej zobrazenia v histo-
rickej i súčasnej literatúre.
Ferdinand Tisovič
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Príťažlivá košická Vedecká kaviareň

M e t e o r i t  p o  d v o c h 
r o k o c h

NÁVŠTEVNÍKOV KOŠICKEJ VEDECKEJ KAVIARNE ZA-

SVÄTIL DO TAJOMSTIEV VESMÍRU DOC. JÁN SVOREŇ 

PRI ZASVÄCOVANÍ.

Vedecké kaviarne si v Košiciach získavajú 
stále viac priaznivcov. Záujem o ne je veľ-
ký, najmä ak je téma taká príťažlivá, akou 
bola 21. februára: Meteorit Košice po dvoch 
rokoch. Prednášal doc. RNDr. Ján Svoreň, 
DrSc., z Astronomického ústavu SAV.

V poradí už šiesta vedecká kaviareň pri-
lákala do Výmenníka na Brigádnickej ulici 
desiatky ľudí rôzneho veku i povolania. 
Magnetom bol predmet nesmiernej hod-
noty – meteorit Košice. Malý čierny kúsok 
„kameňa“, ktorý vytiahol z vrecka saka 
docent Svoreň, bol jedným zo 78 doteraz 
nájdených úlomkov meteoritu, ktorý spadol 
v okolí Košíc 28. februára 2010 o 23:24:46 
SEČ. Oblohu nad strednou Európou osvet-
lil veľmi jasný meteor – bolid. „Vtedy bolo 
u nás zamračené, museli sme sa spoľahnúť 
na svedectvá iných,“ vrátil sa v spomien-
kach o dva roky späť doc. Svoreň. Sloven-
ským astronómom vďaka náhode pomohli 
najmä záznamy súkromných bezpečnost-
ných kamier v Maďarsku a potom Dr. J. Bo-
rovička z Astronomického ústavu AV ČR 
v Ondřejove, jeden z najlepších špecialistov 
vo svete, ktorý vypočítal dráhu letu. Teleso 
letelo nad Slovenskom zo západu na vý-
chod. Vo výške 35 km nad povrchom došlo 
k najväčšej explózii, pri ktorej sa veľká časť 
telesa rozpadla. Ale malá časť hmoty do-
padla na Zem vo forme meteoritov západne 
od Košíc.

Jeden z úlomkov meteoritu Košice si 
mohli pozrieť všetci návštevníci košickej Ve-
deckej kaviarne. Popredný slovenský astro-
nóm doc. Ján Svoreň, ktorý pôsobí v Astro-
nomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici 

vých a plošných zdrojov zhoršujú kvalitu vody, ako i pôdy a ovzdu-
šia. Zámerom projektu APVV 0274-10 Kvantifikácia vplyvu vstup-
ných údajov a parametrov na presnosť výstupov simulačných mo-
delov disperzie v povrchových tokoch je posunúť hranice poznania 
v problematike modelovania disperzie v povrchových tokoch cez 
určenie miery ovplyvnenia presnosti výsledku simulácie pri použití 
1D a 2D prístupu (s ohľadom na zmiešavaciu dĺžku), pri aplikácii 
rôznych numerických schém a metód, pri spôsobe zadania miery 
disperzie v toku cez disperzné koeficienty a cez zadanie viskozity 
vírivého pohybu i pri vypúšťaní odpadových vôd

Ústav polymérov SAV vystavoval v Trenčíne špeciálne adhezí-
va, ktoré boli vyvinuté na základe výsledkov základného výskumu 
a používajú sa v rôznych odvetviach priemyslu. Reaktívne adhezí-
va Elektropol, Termopol, Flexopol a Railpol sú vhodné aj na spája-
nie kameňa lepením pre rôzne exteriérové aplikácie.          

Geologický ústav SAV o i. vystavil geologickú mapu Slovenska, 
ktorá v schematizovanej podobe zobrazuje rozšírenie hlavných 
horninových celkov a geologicko-tektonických jednotiek na Slo-
vensku v oblúku Západných Karpát. K mape bola pripojená malá 
kolekcia základných typov hornín Slovenska. Rez Zeme proporci-
onálne priblížil hlavné stavebné celky Zeme – jadro, plášť, kôru. 

takmer štyri desiatky rokov, má tiež svoj 
asteroid. Medzinárodná astronomická únia 
30. decembra 2001 pomenovala jeho me-
nom Asteroid 1999 TE6.

Doc. Svoreň vo svojej prednáške objas-
nil, ako meteorické telieska vznikajú, že 
ich domovským miestom (zrejme aj nášho 
košického meteoritu) je pásmo asteroidov 
medzi Marsom a Jupiterom. Niektoré aste-
roidy sa dostávajú na dráhy, ktoré križujú 
dráhy planét vrátane Zeme. Niekoľkým sa 
podarilo preletieť atmosférou a dopadnúť 
na zemský povrch.

„Úlomky sme hľadali od obce Vyšný Klá-
tov smerom ku Košiciam. Doteraz posledný 
– 78. v poradí – bol objavený vlani v októbri. 
Meteority majú hmotnosť od 0,5 gramu po 
2,16 kg,“ uviedol doc. Ján Svoreň.

V diskusii sa diváci doslova predbiehali. 
Zaujímalo ich, podľa čoho dostal meteorit 
názov Košice, o akú horninu ide, či by si ho 
mohli nechať, ak by ešte našli nejaký kúsok. 
Pýtali sa, či astronómovia darujú aspoň je-
den exemplár mestu, po ktorom je pomeno-
vaný.

Tu sú niektoré odpovede doc. Svoreňa: 
meteority dostávajú meno podľa toho, kde 
dopadne najväčší kus z nich, a v našom prí-
pade to bolo na Alpinke, rekreačnej časti 
Košíc. Ide o chondrit typu H5, najbežnejší 
typ kamenných meteoritov. Meteorit Koši-
ce je len 15. prípadom meteoritov s rodo-
kmeňom, prvým na Slovensku. Prípadní 
nálezcovia ďalších úlomkov si ich nemôžu 
len tak nechať a vyložiť v obývačke. Zber 
a nakladanie s meteoritmi upravuje zákon 
č. 287/1994 a nadväzná vyhláška MŽP SR 

č. 213/2000 o chránených nerastoch, ktorá 
oprávňuje na túto činnosť iba štátne a prí-
slušné akademické inštitúcie. Okrem toho 
nie každý nezvyčajný kameň priletel z ve-
smíru. To spoľahlivo určia špecialisti geoló-
govia a odborníci z Astronomického ústavu 
SAV v Tatranskej Lomnici, ktorých treba 
kontaktovať.  

Košičania sa môžu tešiť – dostanú štvrtý 
úlomok. Ako povedal docent Svoreň, pri-
budne do expozície Východoslovenského 
múzea. Prvý bude uložený v Slovenskom 
národnom múzeu v Bratislave, ďalšie dosta-
nú Praha a Maďarsko za významný podiel 
pri určení dráhy letu, miesta dopadu a po-
skytnutí dôkazov. Verejnosti by osud pádu 
a nálezu časti úlomkov meteoritu pri svojej 
obci radi predvádzali aj obyvatelia Vyšného 
Klátova, kde aktuálne pracujú spolu s ved-
cami na príprave náučného chodníka.

Otázkam nebolo konca kraja, niektorí 
povyťahovali z ruksakov rôzne nezvyčajné 
kamene a ukázali expertovi, či to náhodou 
nie je meteorit...

Katarína Čižmáriková | Foto: Tomáš Čižmárik   

Na reze sú znázornené základné geotektonické pochody formujú-
ce tvár našej planéty. Panel Geologického ústavu SAV predstavil 
hlavné výsledky vedeckého výskumu na Geologickom ústave SAV 
získané za rok 2011, ktoré dokumentujú práce z oblasti petrológie, 
mineralógie a paleontológie.

Oddelenie minerálnych biotechnológií Ústavu geotechniky 
SAV v Košiciach prezentovalo výsledky získané v rámci riešenia 
projektu VEGA 2/0166/11 Štúdium pozitívnych a negatívnych vply-
vov sulfureta v životnom prostredí a v priemysle, ktoré boli zame-
rané na štúdium biokorózie betónových materiálov prebiehajúcej 
v dôsledku činnosti metabolickej činnosti síru-oxidujúcich a síran-
-redukujúcich baktérií. Oddelenie životného prostredia a hygieny 
v baníctve sa predstavilo s výsledkami získanými v rámci riešenia 
projektu VEGA 2/0187/11 Štúdium ťažkých kovov, škodlivých mine-
rálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného pros-
tredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného 
Slovenska, ktoré poskytli informácie o atmosférickej depozícii ťaž-
kých kovov v oblasti Košíc a Nižnej Slanej.

(red) 
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>V Ústave ekológie lesa SAV vyprevadi-
li 3. februára 2012 do života očakávanú 
knižnú monografiu Buk a bukové ekosysté-
my Slovenska. Autori aj editori si konečne 
vydýchli a veria, že tí, ktorí knihu dostanú 
do rúk, budú môcť dodať: po dobre vyko-
nanej práci. Je to vôbec prvá monografia 
v slovenčine, ktorá sa komplexne venuje 
buku a jeho ekosystémom. Upúta aj veľkým 
množstvom ilustrácií, preto možno po nej 
okrem vedeckej komunity siahnu aj záu-
jemcovia zo širšej laickej verejnosti.

Ako povedal vo svojom príhovore jeden 
z editorov Milan Barna, iniciátorom myš-
lienky vydať knihu o bukových ekosysté-
moch bol riaditeľ ústavu Jozef Váľka. Hlav-
ným dôvodom bolo to, že Ústav ekológie 
lesa SAV sa dlhodobo venuje výskumu tej-
to dreviny, no početné výsledky boli zatiaľ 
publikované iba parciálne v časopisoch, 
knižných publikáciách a zborníkoch. Chý-

Dielo, z ktorého budú čerpať nielen odborníci

B u k  a  j e h o  e k o s y s t é m y

bala teda ich syntéza. Bolo preto prirodze-
né, že iniciatívy sa chopili práve vedci z toh-
to pracoviska SAV a zobrali na svoje plecia 
aj ťarchu editorských prác.

Monografia Buk a bukové ekosystémy 
Slovenska : Beech and Beech Ecosystems of 
Slovakia, rozsahom nie malé dielo – 636 
s., tvorí šesť častí: I. Buk lesný, II. Buk 
a abiotické prostredie, III. Bukové porasty, 
ich vegetácia a mykoflóra, IV. Živočíchy 
a ich význam v bukových lesoch, V. Lesné 
hospodárstvo a využívanie buka, VI. Vplyv 
znečisťujúcich látok a zmeny klímy na bu-
kové lesy. Jednotlivé časti sa členia ešte na 
kapitoly – dovedna je ich 29. Sú v nich sú-
stredené vedecké poznatky o buku lesnom 
a ekologických vzťahoch medzi touto dre-
vinou a abiotickým a biotickým prostredím 
v lesných ekosystémoch Slovenska. Čitateľ 
môže buk sledovať od klíčiaceho semená-
čika až po dospelý produkčne zrelý strom. 

Analýza funkcií a vzájomných vzťahov rast-
lín, húb a živočíchov, ako aj štruktúra ich 
spoločenstiev v bukových lesoch, princípy 
optimálnych metód a spôsobov výchovy 
bukových porastov, antropické vplyvy na 
bukové lesy a na organizmy, a tiež poznat-
ky o využití buka vo verejnej zeleni – to sú 
heslovite témy, ktorým sa vo svojom vý-
skume venujú vedeckí pracovníci ústavu 
aj iných pracovísk už niekoľko desaťročí. 
Preto mohli vo vydanej monografii aktua-
lizovať mnohé tradované poznatky a zahr-
núť aj doteraz nezverejnené výsledky. Aby 
syntéza bola vyčerpávajúca, do štruktúry 
knihy zakomponovali aj poznatky o vlast-
nostiach a hospodárskom význame buko-
vého dreva a prognóze vývoja bukových 
ekosystémov.

Autorský kolektív tvorený vedeckými 
pracovníkmi ústavu dopĺňajú vedci z ďal-
ších vedeckých inštitúcií. Editormi mono-
grafie je trojica vedeckých pracovníkov 
ústavu Ing. Milan Barna, PhD., RNDr. Ján 
Kulfan, CSc. a prof. Ing. Eduard Bublinec, 
CSc. Knihu recenzovali prof. Ing. Vladimír 
Tesař, CSc. (Česká republika) a prof. Ing. 
Rudolf Kropil, PhD., ďalšími pripomienka-
mi prispeli odborní recenzenti jednotlivých 
kapitol. Aj keď dielo vyšlo v slovenčine, ná-
zov, obsah knihy a texty k tabuľkám a ob-
rázkom sú v slovenskej aj anglickej mutácii. 
Na konci každej kapitoly nechýba anglický 
súhrn. Knihu vydala VEDA, vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, koncom roka 
2011.

Vydaním knihy Buk a bukové ekosystémy 
Slovenska sa zároveň založila edícia mo-
nografií pod názvom Lesné ekosystémy Slo-
venska. Ako uviedol v predslove knihy Ing. 
Jozef Váľka, PhD., ambíciou zakladateľov 
edície je vydávať monografie prezentujúce 
ucelené poznatky o lesných ekosystémoch, 
o ich zložkách, vzťahoch medzi nimi, ale aj 
o reakciách na vonkajšie podnety, lokálne 
a globálne zmeny a pod.

Symbolického aktu posypania knihy bu-
kovými listami sa ujal podpredseda SAV pre 
II. oddelenie vied doc. Albert Breier. Poprial 
jej veľa zdaru na ceste k čitateľom a oce-
nil to, že v dnešných časoch, keď vedecké 
monografie vychádzajúce na Slovensku sa 
píšu väčšinou v angličtine, pôvodcovia die-
la rozhodnutím o slovenskom texte knihy 
pamätali aj na širšiu čitateľskú verejnosť na 
Slovensku..

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., jeden zo 
spoluautorov a vedúci Katedry pestovania 
lesa Lesníckej fakulty Technickej univer-
zity vo Zvolene, kladne hodnotil fakt, že 

Buk a bukové ekosystémy Slovenska : Beech and Beech Ecosystems of Slovakia. Eds. Milan Barna, Ján Kulfan, Eduard Bublinec. 1. vyd. Bra-
tislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2011. 636 s. : obr., tab. Lesné ekosystémy Slovenska. ISBN 978-80-224-1192-9.

PODPREDSEDA SAV DOC. ALBERT 

BREIER UVIEDOL KNIŽNÚ NOVINKU 

O BUKU DO ŽIVOTA A NA CESTU 

K ČITATEĽOM POSYPANÍM BUKOVÝ-

MI LISTAMI.
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Sociologický ústav SAV o opatrovateľkách v susednom Rakúsku

P o d o b y  p r a c o v n e j  m i g r á c i e
Rakúsko sa stáva čoraz populárnejšou destináciou slovenskej pra-
covnej migrácie. Viac ako polovicu pracujúcich zo Slovenska v tejto 
susednej krajine tvoria opatrovateľky seniorov. Podľa odhadu tam 
v súčasnosti pôsobí až 16-tisíc opatrovateliek zo Slovenska. Prud-
ký nárast ich počtu nastal v roku 2008, keď na Slovensku zanikali 
pracovné miesta, no dopyt po opatrovaní v Rakúsku zostal zacho-
vaný.

Výskum s názvom Opatrovateľky 2011 realizoval Sociologic-
ký ústav SAV (v rámci projektu VEGA) v spolupráci s výskumnou 
agentúrou TNS Slovakia v priebehu novembra uplynulého roku na 
vzorke 151 respondentov. Podľa výsledkov výskumu je priemerný 
vek opatrovateliek 47 rokov. Viac ako 70 % z nich má stredoškolské 
vzdelanie s maturitou. Pôvodne vyššie zastúpenie opatrovateliek 

PROF. ING. ŠTEFAN KOZÁK, PHD., PREDSEDA SSKI PRI SAV OTVÁRA 

KONFERENCIU KYBERNETIKA A INFORMATIKA ‘12. Foto archív Správ SAV

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a in-
formatiku pri SAV (SSKI) spolu s Ústavom 
riadenia a priemyselnej informatiky FEI 
STU v Bratislave organizovala v dňoch 
31. 1. – 4. 2. 2012 na Skalke pri Kremnici 
medzinárodnú konferenciu Kybernetika 
a informatika ‘12. Išlo v poradí už o 26. zo 
série pravidelne organizovaných podujatí, 
cieľom ktorých je vytvoriť spoločné fórum 
pre výskumníkov, pedagógov a odbornú 
komunitu zaoberajúcu sa problematikou 
riadenia, informačných a komunikačných 
technológií a ich využitím v praxi. Na to-
horočnej konferencií sa zúčastnili poprední 
výskumní a pedagogickí pracovníci zo Slo-
venska, Česka, Egypta a Ruska.

Konferencia KYBERNETIKA A INFORMA-
TIKA ‘12 nasledovala bezprostredne po 
18. svetovom kongrese IFAC, ktorý sa konal 
28. 8. – 3. 9. 2011 v Miláne, a vybrané prí-
spevky tak poskytli účastníkom aj najnovšie 

Medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika ‘12

N o v é  t r e n d y  v  m e t ó d a c h 
r i a d e n i a

z Bratislavského a Trnavského kraja v poslednom období klesá 
a kraje sú zastúpené relatívne rovnomerne.

Väčšina opatrovateliek pracuje v dvojtýždňových turnusoch, 
viac ako polovica z nich má založené živnostenské oprávnenie 
v Rakúsku a podľa odpovedí sú so svojou prácou spokojné. Takmer 
tri štvrtiny má denný príjem v rozpätí 45 až 65 eur. Bezprostredné 
odchody za prácou sú spôsobené nemožnosťou nájsť prácu doma, 
stratou zamestnania a v neposlednom rade finančnou motiváciou.

O odchodoch za prácou opatrovateliek v období ekonomickej 
krízy v rámci výskumu Sociologického ústavu SAV hovoril na tla-
čovej konferencii  31. januára 2012 Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., 
s PhDr. Vladimírom Krivým, CSc.
M. Š.

pohľady na vývoj moderných metód a algo-
ritmov riadenia, ako aj nových riadiacich, 
informačných a komunikačných technoló-
gií.

Konferencia sa zamerala na tieto hlavné te-
matické oblasti:

 metódy a algoritmy modelovania a ria-
denia spojitých, diskrétnych a hybrid-
ných procesov,

 moderné riadiace, informačné a komu-
nikačné systémy, 

 vnorené, distribuované a sieťové systé-
my riadenia,

 aplikácie moderných metód riadenia 
a informačných a komunikačných tech-
nológií v priemyselných procesoch a služ-
bách.

Štefan Kozák | predseda SSKI pri SAV

prvá kniha novovzniknutej edície je o bu-
ku. Vyslovil poďakovanie za to, že na knihe 
mohli autorsky spolupracovať aj odborníci 
z Technickej univerzity. Zdôraznil význam 
výskumov bukových aj ďalších lesných eko-
systémov pre hlbšie poznanie ich funkcií 

a potrebu publikovania syntézy poznatkov 
v knižných monografiách.

Ako povedal v predslove knihy riaditeľ 
ústavu, v minulosti pralesy so zastúpením 
buka pokrývali veľkú časť slovenských Kar-
pát. K výraznému obmedzeniu jeho výskytu 

došlo, keď začal do ekosystému intenzívne 
zasahovať človek. Aj napriek tomu má v sú-
časnosti buk najväčšie zastúpenie zo všet-
kých drevín na Slovensku a jeho význam sa 
bude zvyšovať.
Katarína Sládeková | Foto: Benjamín Jarčuška
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Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku 

I n š p i r á c i a  k  ď a l š i e m u  v ý s k u m u

DOC. GABRIEL BIAN-

CHI, MAGDA PETRJÁ-

NOŠOVÁ, PROF. SILVIA 

MIHÁLIKOVÁ, RADO-

MÍR MASARYK A PROF. 

JANA PLICHTOVÁ NA 

KONFERENCII DIVERZI-

TA V SPOLOČENSKÝCH 

VEDÁCH.

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied 
Univerzity Komenského v Bratislave bol 
v dňoch 23. a 24. januára 2012 jedenásty 
ročník česko-slovenskej konferencie s me-
dzinárodnou účasťou pod názvom Kvalita-
tívny prístup a metódy vo vedách o človeku. 
Témou tohtoročnej edície bola Diverzita 
v spoločenských vedách.

Konferencia získala podporu projektu 
Sieťovanie vedecko-výskumných kapacít 
a cielený rozvoj spolupráce medzi vysoký-
mi školami, verejnou správou, súkromným 
a neziskovým sektorom v adiktológii (NE-
TAD). Hlavným cieľom bolo vytvorenie vzá-
jomne prepojených sietí pre vedu a výskum 
v odbore adiktológie, posilnenie ich priamej 
väzby, a tiež vytvorenie spoločnej grantovej 
kancelárie odboru prijímaného všetkými 
subjektmi.

Na otvorení konferencie sa zúčastnil aj 
riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komu-
nikácie SAV doc. Gabriel Bianchi, dekanka 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 
v Bratislave prof. Silvia Miháliková, hostia 
zo zahraničia i z domácich vysokoškolských 
a vedeckých inštitúcií.

Tento ročník podujatia pripravili štyri 
inštitúcie: Ústav výskumu sociálnej komu-
nikácie SAV v Bratislave, Fakulta sociál-
nych a ekonomických vied UK v Bratislave, 
Centrum adiktológie Psychiatrickej kliniky 
1. lekárskej fakulty UK v Prahe a Ústav psy-
chologických a logopedických štúdií Peda-
gogickej fakulty UK v Bratislave.

Prvú pozvanú prednášku predniesla 
prof. Jana Plichtová z Ústavu výskumu soci-
álnej komunikácie SAV, ktorá nastolila pro-
vokatívnu otázku možností teoretického zo-
všeobecnenia kvalitatívneho výskumu. Ako 
povedala, kvalitatívne výskumy v súčasnosti 

Medzinárodná konferencia o diele spisovateľa Františka Švantnera

I n o v a č n é  p o h ľ a d y  n a  d i e l o
Ústav slovenskej literatúry SAV zorganizoval  2. februára 2012 me-
dzinárodnú vedeckú konferenciu František Švantner: život a dielo. 
Podujatie sa konalo pri príležitosti 100. výročia narodenia autora. 
František Švantner (29. 1. 1912 – 13. 10.1950) patrí k najvýznam-
nejším slovenským spisovateľom 20. storočia. Jeho romány Neves-
ta hôľ, Život bez konca a zbierky Malka a Dáma patria do zlatého 
fondu našej literatúry. Väčšina autorových diel a námetov bola aj 
sfilmovaná alebo inscenovaná v divadlách i televízii.

Pozvanie organizátorky a garantky konferencie Jany Kuzmíko-
vej z Ústavu slovenskej literatúry prijali zástupcovia Švantnerovej 
rodiny, literárni vedci zo slovenských univerzít a Akadémie a tiež 

tvoria zatiaľ viac zbierku dát, deskripcií, ako 
teoretických zovšeobecnení. Ide viac o kniž-
nicu prípadov, ako o ich vysvetlenie. Ďalej 
uviedla, že teória je vo vede veľmi užitočná, 
pretože umožňuje systematizovať naaku-
mulované poznanie, utvára konceptuálny 
priestor na jeho kritickú analýzu, koordinu-
je a orientuje ďalšie výskumné aktivity.

V ďalších pozvaných prednáškach An-
drew Wilkins z britskej Roehampton Uni-
versity sa venoval otázke diverzity v kon-
texte britského diskurzu vzdelávacej politi-
ky a Csaba Szaló z Masarykovej univerzity 
v Brne hovoril o otázke kultúrnych podmie-
nok, ktoré umožňujú interpretácie význa-
mov v ľudských spoločenstvách.

Popri troch pozvaných prednáškach za-
hŕňal program konferencie aj šesť pozva-
ných sympózií a dve pracovné dielne. Účast-
níci konferencie sa venovali problematike 

sociálnej zmeny v rómskych spoločenstvách, 
vzdelávacej politike na Slovensku či femi-
nistickému výskumu. Celkovo odznelo 70 
príspevkov od výskumníkov a výskumní-
čok  z oblasti psychológie, sociológie, peda-
gogického výskumu, rodových štúdií atď.

Ako odznelo na konferencii, za výbe-
rom diverzity ako témy konferencie možno 
vidieť dôvod, že kvalitatívny výskum v sú-
časnosti je vo väčšine spoločenskovedných 
odboroch akceptovaný ako bežná súčasť 
výskumných metód, pretrváva nejasnosť 
v tom, čo vôbec znamená robiť kvalitatívny 
výskum. Preto najlepšou cestou k zvyšo-
vaniu kvality výskumu je aj konfrontácia 
s tým, čo robia iní. Konferencia poskytla pre 
takúto konfrontáciu pestrý a a diverzifiko-
vaný priestor.

V. T. | Foto autor

slovakisti z Poľska, Nemecka, Španielska a Bulharska. Na rokovaní 
odzneli spomienkové referáty i príspevky teoretické, interpretač-
né, porovnávacie, jazykovo-štylistické a recepčno-prekladateľské.

V úvode Ladislav Bartko (Prešov) a Ján Weiss (Brezno) infor-
movali o doterajších podujatiach spojených so životom a dielom 
Františka Švantnera a priblížili horehronský región, ktorý bol spi-
sovateľovým dôležitým inšpiračným zdrojom. Vo vedeckej časti 
rokovania vystúpila Marta Součková (FF PU, Prešov) s referátom 
o ambivalencii dobra a zla v Švantnerovej tvorbe, Jana Kuzmíková 
(ÚSlL SAV) sa venovala problematike vedomia v autorovom diele 
a Joanna Goszczynska (Varšavská univerzita) hovorila o slohovo-
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Ú v a h y  o  k á n o n e  a  k a n o n i z á c i i
V zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave bola 25. ja-
nuára 2012 hosťovská prednáška Lászlóa Boku nazvaná Paralelné 
princípy kánonu (Literárnohistorické aspekty centrálnej štruktúry 
a kultúrneho procesu) – Párhuzamos kánonelvek (Egy központi struk-
túra és egy kulturális folyamat irodalomtörténeti aspektusai). Podu-
jatie sa uskutočnilo v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej 
republiky v Bratislave. László Boka je predstaviteľom mladšej ma-
ďarskej literárnohistorickej a literárnoteoretickej generácie. Zaobe-
rá sa porovnávacou literárnou vedou, teóriami kánonu, výskumom 
literárneho kultu. Pôsobí v Štátnej Széchényiho knižnici (Országos 

O p u s t i l i  n a š e  r a d y
Odišiel Ing. Milan Polák

Dňa 4. februára 2012 sme rozlúčili s Ing. 
Milanom Polákom, DrSc. M. Polák sa naro-
dil v roku 1937 v Strekove, od roku 1961 bol 
pracovníkom Elektrotechnického ústavu 
SAV. V odbornej oblasti významnou mierou 
prispel k výskumu elektrodynamiky supra-
vodičov a supravodivých magnetických sys-
témov, k vytváraniu a meraniu magnetic-
kých polí, k využitiu supravodivosti v elek-
trotechnických zariadeniach pracujúcich 
v striedavom režime. V ústave uplatňoval 
skúsenosti z pracovných pobytov v Nemec-
ku, Tunise či USA. Jeho viac ako 190 prác 
v medzinárodných renomovaných časopi-
soch citovalo viac ako 700 autorov z celého 
sveta. Až do svojho skonu pracoval na me-
dzinárodných projektoch a aktívne prispel 
k organizácii viacerých svetových konferen-
cií.

V prelomových rokoch 1991 – 1993 sa 
ako riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV 
zaslúžil o efektívnu reorganizáciu pracovis-
ka. Od roku 2003 bol členom Učenej spo-
ločnosti SAV. V pamäti si ho uchováme ako 
kreatívneho kolegu, ktorý do posledných 
chvíľ stimuloval ostatných k užitočným ak-

-typologických črtách autorovej prózy z aspektu naturizmu a go-
ticizmu. Tomáš Horváth (ÚSlL SAV) sa zameral na žáner hororu 
a fantastiky v Švantnerových novelách a Rafael Majerek (Jagel-
lovská univerzita, Krakov) priblížil autorovu poetiku hrôzy. Peter 
Zajac (ÚSlL SAV) predniesol rozbor o pamäti a priestore v románe 
Život bez konca, Ivica Hajdučeková (UPJŠ, Košice) sa sústredila na 
christianizovaný mýtus v novele Kňaz, Cristina Simon Alegre (Uni-
verzita Complutense, Madrid) sa zaoberala motívom krvi v po-
čiatočnej Švantnerovej produkcii, Dušan Teplan (FF UKF, Nitra) 
analyzoval trópy Švantnerovho štýlu a Dimana Ivanova (Karlova 
univerzita, Praha) porovnala obraz vojny u Švantnera a bulharské-
ho prozaika Jordana Jovkova. Ludwig Richter (Berlín) oboznámil 
plénum s prekladaním a prijímaním Švantnerovho diela v nemec-

kom jazykovom priestore a o recepcii a prekladoch autorových 
prác v Poľsku hovorili Lucyna Spyrka (Sliezska univerzita, Katovi-
ce), Maryla Papierz (Jagellovská univerzita, Krakov) a Marta Bu-
czek (Sliezska univerzita, Katovice).

Konferenčné príspevky sa vyznačovali novým prístupom 
k Švantnerovým prácam a situovali spisovateľovu tvorbu do širších 
európskych, niekedy aj neobvyklých literárnych a filozofických 
kontextov. Inovačné pohľady vyvolávali obsiahlu, a aj polemickú 
diskusiu, takže celé rokovanie sa nieslo v intenzívnej pracovnej, ale 
priateľskej atmosfére. Účastníci sa dohodli, že výsledky konferencie 
budú prezentovať v zborníku štúdií, ktorý by mal vyjsť v lete 2012.

J. K.

tivitám. Všetci budeme spomínať na jeho 
priateľský prístup a zmysel pre humor.

Karol Fröhlich

Zomrela PhDr. Xénia Šuchová 

Po dlhej ťažkej chorobe zomrela naša vzác-
na kolegyňa PhDr. Xénia Šuchová, CSc. 
(15. 3. 1952 – 3. 2. 2012). Vedeckou pra-
covníčkou Historického ústavu SAV na de-
tašovanom pracovisku v Banskej Bystrici 
sa stala v novembri 1988 a v nasledujúcich 
rokoch sa koncentrovala na výskum politic-
kého systému, organizácie verejnej správy 
a administratívnych a kultúrnych elít na 
Slovensku v období medzivojnového Čes-
koslovenska (1918 – 1939). Takto boli za-
merané aj vedecké projekty, ktorých bola 
hlavnou riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou. 
Osobitne treba uviesť spoločný česko-slo-
venský výskumný projekt KSČ a radikálny 
socialismus v Československu 1918 – 1989 a 
výskumné projekty VEGA, Radikálny socia-
lizmus a komunizmus na Slovensku v rokoch 
1918 – 1989. Spoločnosť medzi demokraciou 
a totalitou a Rodina vo vojne a po vojne: soci-

álne podhubie radikalizmu a extrémizmu na 
Slovensku v súvislosti s dvoma svetovými voj-
nami v 20. storočí. Od roku 2002 pôsobila 
aj ako členka Česko-slovenskej/Slovensko-
-českej historickej komisie.

Za roky vedeckého pôsobenia v HÚ SAV 
publikovala desiatky štúdií a kapitol v do-
mácich a medzinárodných kolektívnych 
monografiách a zborníkoch. Aj napriek 
zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu sa jej 
podarilo pripraviť do tlače výber zo svojej 
výskumno-publikačnej činnosti, ktorý vy-
šiel pod názvom Idea československého štátu 
na Slovensku 1918 – 1939. Protagonisti, no-
sitelia, oponenti (HÚ SAV – Prodama, Brati-
slava 2011). Kniha zahŕňa reprezentatívne 
texty z hlavných oblastí jej dlhoročného 
výskumu. V prvej časti sa venuje priekopní-
kom československej myšlienky na Sloven-
sku – I. Dérerovi, V. Šrobárovi a M. Hodžo-
vi, v druhej podrobne skúma rozporuplný 
vývin československej verejnej správy na 
medzivojnovom Slovensku, ale aj podiel 
Slovákov v ústredných štátnych orgánoch 
a v záverečnej časti sa zaoberá oponentmi 
medzivojnovej československej demokracie 
zľava – radikálnymi socialistami, komunis-
tami, ale aj pôsobením komunistov v dra-

Széchényi Könyvtár) ako zástupca riaditeľa pre vedecké záležitosti, 
prednáša na Kresťanskej univerzite Partium v Oradei (Rumunsko).

Vo svojej prednáške László Boka uviedol, že úvahy o kánone a li-
terárnej kanonizácii predpokladali veľkolepé zmeny z hľadiska te-
órie aj dejín literatúry. Predložil vrstevnatosti tejto oblasti, ktorá je 
známa ako centrálna štruktúra usporiadania vo výskume súčasnej 
literatúry a literárno-historických procesov a je známa aj ako fak-
tor určujúci samotnú kultúru, ktorá je však z hľadiska pojmoslovia 
nejednotná a zrelá na revíziu.
J. G.
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 budúcnosť centier excelentnosti SAV,
 účasť SAV a financovanie výskumných tímov zo SAV v projekte 

M-ERA.NET-From Materials science and engineering to inovation 
for Europe,

 vyhodnotenie kontrolnej činnosti OK SAV za rok 2011,
 informatívnu správu o vydávaní Všeobecnej slovenskej encyklo-

pédie Beliana,
 návrh Zmluvy o spolupráci s Úradom pre dohľad nad zdravot-

nou starostlivosťou,

schválilo:
 štruktúru akreditačného dotazníka a harmonogram pravidelné-

ho hodnotenia vedeckých organizácií SAV v roku 2012,
 návrh rozpisu finančných prostriedkov na položku Teplo a TÚV 

na rok 2012,
 návrh rozpisu rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2012 pre 

organizácie SAV v zmysle platných zásad,

 rozdelenie finančných prostriedkov pre centrá excelentnosti 
SAV na rok 2012 ,

 výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok na projekty 
VEGA od roku 2013 v SAV,

 finančné pravidlá pre udelenie grantov SAV na výskumné pro-
jekty v rámci programu Spoločných výskumných projektov me-
dzi SAV a National Sciencce Council (NSC) a programov ERA.
Net a ESA pre organizácie zo SAV,

 návrh na pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na 
podporu projektov MVTS v 1. etape r. 2012,

 nomináciu prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc., do ERC Scien-
tific Council,

 návrh na usporiadanie seminára Významné osobnosti SAV v roku 
2012,

udelilo:
 Pamätnú plaketu SAV prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, 

DrSc., Dr.h.c., za dlhoročnú spoluprácu, organizačnú a publi-
kačnú činnosť a šírenie dobrého mena SAV.

Antonia Štaffová

matickom čase medzi Mníchovom a vypuk-
nutím druhej svetovej vojny.

Napriek mnohým podnetným štúdi-
ám a kapitolám zostáva dielo X. Šuchovej, 
najmä z hľadiska ambícií a cieľov, ktoré si 
kládla aj v zhoršenom zdravotnom stave, 
neukončené. Aj preto je jej odchod stratou 
pre Historický ústav a slovenskú historio-
grafiu.

Milan Zemko

Za PhDr. Štefanom Fanom

PhDr. Štefan Fano, CSc., nás opustil 7. feb-
ruára 2012 vo veku 71 rokov. Rodák z malej 
dedinky Kolárovice sa narodil v rodine ma-
loroľníka. Na Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave vyštudoval históriu a svoju vedeckú 
kariéru začal v Slovenskej akadémii vied 
v Ústave dejín európskych socialistických 
krajín. Významnou náplňou jeho vedeckej 
práce sa stal výskum dejín Podkarpatskej 
Rusi ako súčasti Československej republiky. 
Výsledky jeho výskumu vyvolali pozornosť, 
pretože sa ako jeden z prvých slovenských 
historikov pokúsil o náčrt vývoja tejto čas-
ti republiky. Jeho zorný uhol pohľadu bol 
netradičný, keďže vedel pozerať na deje, 
udalosti, problémy, ako aj postoje aktérov 
našich dejín z hľadiska iných kritérií a v šir-
ších súvislostiach. Tento vedecký postup mu 
umožňoval predstaviť spoločnosť na Pod-
karpatskej Rusi, jej ambície, starosti i ná-
deje v reálnom živote. Jeho videnie, chápa-
nie a vysvetľovanie udalostí v neobyčajne 
dynamickom a kontroverznom období 20. 
storočia bolo zbavené apriórnych záverov či 
súdov a predstavovalo pokus zaradiť dejiny 
tejto časti republiky do širších stredoeuróp-
skych súvislostí. Na problematiku sa díval 

nezaujate, s nadhľadom a súčasne tvorivo 
kriticky. Zároveň s vedeckými publikáciami 
uverejňoval vedecko-popularizačné články, 
ktoré oboznamovali našu verejnosť s kom-
plikovaným vývojom a udalosťami na Pod-
karpatskej Rusi.

Štefan Fano sa popri svojej vedeckej prá-
ci veľmi výrazne angažoval v organizačnej 
činnosti. Vo funkcii vedeckého tajomníka 
v Historickom ústave významne prispel 
k pozitívnemu fungovaniu pracoviska. Svo-
je organizačne schopnosti prejavil aj v nie-
koľkoročnej práci tajomníka III. oddelenia 
SAV.
Česť jeho pamiatke!

(red.)

Rozlúčili sme sa s Ing. Oľgou 
Križanovou 

Ráno 1. marca 2012 zomrela vo veku 87 
rokov Ing. Oľga Križanová, CSc., zaklada-
júca vedecká pracovníčka Virologického 
ústavu SAV. Dátum jej odchodu je takmer 
symbolický – narodila sa 1. januára 1925 
v Liptovskom Mikuláši. V tomto malebnom 
mestečku, obklopenom naším najväčším 
bohatstvom, kopcami Nízkych a Vysokých 
Tatier, navštevovala ľudovú školu i osem-
ročné reálne gymnázium. Krása a bohatstvo 
okolitej prírody formovali krásu jej ducha 
a nasmerovali ju k ďalšiemu vzdelaniu. 
Študovala chemické inžinierstvo na SVŠT 
v Bratislave a po ukončení štúdia (1949) 
práve v deň svojich 25. narodenín nastúpila 
do Štátneho zdravotného ústavu v Bratisla-
ve. So súhlasom akademika D. Blaškovi-
ča, riaditeľa mikrobiologického oddelenia 
ŠZÚ, odchádza na študijný pobyt do Ústavu 
anorganickej chémie a biochémie v Prahe, 

kde svoj pobyt ukončila v roku 1956 obhá-
jením kandidátskej dizertačnej práce Vírus 
Rousovho sarkómu.

V roku 1953 vzniká Virologický ústav 
ČSAV v Bratislave, kam si ju budúci riaditeľ 
D. Blaškovič vybral ako jednu zo zakladajú-
cich pracovníčok ústavu a zveril jej budova-
nie biochemických laboratórií zameraných 
na vírusovú problematiku. Začína veľmi 
úspešne rozpracovávať a študovať proble-
matiku inhibítorov vírusov chrípky. Tému 
zakončuje vynikajúcou súbornou publiká-
ciou Inhibitors of myxoviruses v Current To-
pics of Microbiology v r. 1969.

Po tejto problematike sa začína venovať 
štúdiu interakcie vírusov chrípky s bun-
kovými membránami na biochemickej 
a energetickej úrovni, na úrovni interakcie 
endocytujúceho vírusu s komponentmi sub-
membránového cytoskeletu. Medzi prvými 
sa jej podarilo dokázať, že po prichytení 
vírusu chrípky na receptor vnímavej bunky 
pod bunkovou membránou vzniká kontrak-
tilná aktín-myozínová sieťovina za energe-
tického prispenia štiepenia ATP špecific-
kou ATP-ázou. Na tejto práci som mal tú 
česť podieľať sa s pani Olinkou, ktorá bola 
školiteľkou mojej kandidátskej dizertačnej 
práce, a dopĺňal som jej výsledky elektróno-
vo-mikroskopickými pozorovaniami. Spo-
lupráca bola taká bohatá a krásna ako pros-
tredie, z ktorého Olinka do Bratislavy prišla 
a v Bratislave zostala.

Ťažko sa mi je s ňou lúčiť, lebo často si 
spomeniem na vetu z jednej divadelnej hry : 
„... existuje len život, smrť neexistuje.“ Je to 
pravda: zostáva nám všetko, čo bolo krásne, 
múdre a skromné, všetko, čo Olinka dávala, 
rozdávala a vytvorila. To všetko bol život...
Ďakujeme Ti, Olinka!

Fedor Čiampor



udalosti      s p r á v y s a v     2 | 2012

17

Václav Vondrášek, Jan Pešek
SLOVENSKÝ POVÁLEČNÝ EXIL A JEHO AKTIVITY 1945 – 1970. 
MÝTY A REALITA 

Publikácia, ktorá vychádza v češtine, sa zameriava na problematiku konštituova-
nia a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou 
z rokov 1939 – 1945 a jej režimom v širších súvislostiach vnútropolitického a me-
dzinárodnopolitického vývoja v dlhodobejšom časovom horizonte od roku 1945 
do konca 60. rokov minulého storočia. Autori venujú pozornosť nástupu a aktivi-
tám mladoľudáckej generácie po vypuknutí Povstania, protipovstaleckým a proti-
československým aktivitám v záverečnej etape krízy režimu vrátane prechodu do 
politického exilu v závere druhej svetovej vojny i po jej skončení. Publikácia ponú-
ka aj menej známe fakty o činnosti exilových centrál, vysielači „Barcelona“, spo-
lupráci bývalých mladoľudákov so spravodajskými orgánmi západných mocností 
na okupovanom rakúskom území, ale aj o aktivitách československého delegáta 
v londýnskej komisii Spojených národov pre vojnové zločiny, činnosti domáceho 
ilegálneho hnutia i o ďalších otázkach, ktoré iste ocenia tak odborní pracovníci 
zaoberajúci sa výskumom povojnového obdobia, ako aj širšia čitateľská verejnosť.

Pavel Matejovič
ZIMA A. D. 1500 – 2010

Publikácia sa zaoberá históriou a podobami zím v Európe a na Slovensku približ-
ne od 16. stor. do súčasnosti. Autor pri analýze zím postupuje chronologicky, ale 
zároveň sa snaží identifikovať charakteristické znaky, ktoré sú pre jednotlivé zi-
my typické (prevládajúce cirkulačné typy, oscilácie vo veľkopriestorovej cirkulácii 
atmosféry, vplyv geografických pomerov na priebeh zím a pod.). Upozorňuje, že 
v celom sledovanom období mali síce bezprostredný vplyv na teplotný charakter 
zím predovšetkým cirkulačné procesy, no tie mohli byť čiastočne ovplyvnené aj ko-
lísaním slnečnej a geomagnetickej aktivity, zvýšenou vulkanickou činnosťou, zme-
nami vo veľkopriestorovej cirkulácii vody v oceánoch, náhodnými a chaotickými 
procesmi a pod. V poslednej kapitole sa snaží odpovedať na otázku, či je možné 
– aj s prihliadnutím na zmenu klímy – odhadnúť teplotný trend zím v budúcnosti.
Práca nie je určená len odborníkom, ale aj širšej čitateľskej verejnosti, ktorá sa za-
ujíma o počasie a podnebie.

Tibor Madleňák
REGIONÁLNA DIFERENCIÁCIA VOLEBNÉHO SPRÁVANIA 
NA SLOVENSKU (1998 – 2010)

Práca ponúka odbornej, ale aj širšej čitateľskej verejnosti geografický pohľad na 
voľby a volebné správanie na Slovensku. Problematika volebnej geografie na Slo-
vensku je v nej spracovaná komplexne, zohľadňujúc nielen geografické, ale aj poli-
tologické a sociologické aspekty. Autor odhaľuje pomocou analýz výsledkov parla-
mentných volieb v rokoch 1998, 2002, 2006 a 2010 základné črty regionálnej dife-
renciácie volebných preferencií obyvateľov. Zaoberá sa napríklad rozmiestnením 
volebnej podpory celého spektra politických strán či identifikáciou rôznych typov 
regiónov na základe špecifických vzorcov volebných preferencií. Výsledky sú pre-
zentované predovšetkým prostredníctvom rozsiahleho súboru originálnych máp.

M. Kopecká, T. Laliková, R. Ondrejková, J. Skladaná, I. Valentová
STARŠIA SLOVENSKÁ LEXIKA V MEDZIJAZYKOVÝCH 
VZŤAHOCH

Svedectvo našich kontaktov s inojazyčným prostredím ešte z predspisovného ob-
dobia slovenčiny (prvá kodifikácia 1787) je zhmotnené aj v prevzatých slovách. 
Pochádzajú z čias, keď sa jazyk vyznačoval množstvom podôb podľa územného, 
štýlového, žánrového charakteru. Jazyk ako komunikačný prostriedok plnil je-
dinečnú verejnú funkciu, a aj napriek regionalizmom bol zrozumiteľný aj vďaka 
nadnárečovej pôsobnosti. Analýzu a opis latinizmov, germanizmov, bohemizmov, 
hungarizmov, polonizmov, ale aj grécizmov, galicizmov, italizmov, turcizmov, heb-
rejizmov, arabizmov (ale tiež opis skupiny slov, ktoré prenikli z rumunčiny, špa-
nielčiny, perzštiny, ukrajinčiny, ruštiny, angličtiny, malajčiny či orientálnych jazy-
kov) spracovali lexikografky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. 

Okrem slovníkovej časti, zoradenej podľa jednotlivých jazykov, kniha obsahuje 
syntetizujúcu štúdiu o putovaní slov a živote cudzích slov v slovenčine. Slovník 
staršej slovenskej lexiky prevzatej z iných jazykov nadväzuje na rozsiahle slovníko-
vé dielo Historický slovník slovenského jazyka I. – VII., zavŕšené v r. 2008.
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