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Viaceré ústavy SAV 5. júna 2012 prezentovali výsledky svojej vedeckej práce, ako aj infraštruktúru
pracovísk v prítomnosti veľvyslanca Belgického kráľovstva na Slovensku Waltera Liona a vedúceho výskumného strediska firmy Bekaert Dr. Dominiqa Neerincka. Delegáciu sprevádzali organizátori akcie,
podpredsedovia SAV Juraj Lapin a Daniela Ježová. Výsledky prezentovali pracovníci Ústavu anorganickej chémie, Ústavu polymérov, Ústavu merania, Ústavu materiálov a mechaniky strojov, ako aj Elektrotechnického ústavu s cieľom nájsť spoločné témy a motiváciu pre potenciálnu spoluprácu. V ÚACH SAV
sme veľvyslanca W. Liona (druhý zľava) a Dr. D. Neerincka (vpravo) zastihli v spoločnosti pracovníka
ústavu doc. Dušana Galuseka (prvý zľava) a J. Lapina a prof. D. Ježovej. Foto: Michaela Španková
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Víťazi ďalšieho ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov sa 14. júna t. r. tradične
predstavili na seminári v aule budovy ústavov SAV v Košiciach. Večer v Dome umenia úspešní mladí
hudobníci predviedli svojim rovesníkom (aj ich starším kolegom) svoje interpretačné majstrovstvo na
koncerte pod názvom Mladí mladým – umelci vedcom. Na snímke prof. Daniela Ježová pri slávnostnom
príhovore. Vľavo jubilujúci prof. Ladislav Burlas, skladateľ a muzikológ, ktorého dielo In memoriam
zaznelo na úvod koncertu, vpravo moderátor podujatia prof. Marián Reiffers. Foto: Tomáš Čižmárik
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Pri príležitosti svojho životného jubilea prevzala MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc. (prvá zľava) z Ústavu pre výskum srdca SAV Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách. Predsedníctvo
SAV ňou ocenilo jej vedeckú prácu, zameranú na oblasť základného medicínskeho výskumu a problematiku súvisiacu s mechanizmami ochrany srdca voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu. V tejto
problematike patrí medzi uznávaných odborníkov na Slovensku i v zahraničí. K vyznamenaniu je zablahoželali podpredsedovia SAV prof. Daniela Ježová a doc. Albert Breier. Foto: Juraj Broš

Zástupcovia slovenskej vedy sa v Japonsku dohodli na spolupráci

Participácia na výskumných
projektoch

>

Na oficiálnej návšteve Japonska sa spolu
s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom
Gašparovičom a jeho manželkou v dňoch
26. – 30. júna 2012 zúčastnili okrem podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí
Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva
Tomáša Malatinského aj zástupcovia Slovenskej akadémie vied – jej predseda Jaromír
Pastorek, Pavol Šajgalík (Ústav anorganickej
chémie SAV) a František Simančík (Ústav
materiálov a mechaniky strojov SAV). Akademickú obec reprezentoval Ján Turňa, prorektor pre IT Univerzity Komenského v Bratislave. Delegáciu dopĺňali aj reprezentanti
slovenskej podnikateľskej sféry.
Hlavným cieľom bol rozvoj bilaterálnych
slovensko-japonských hospodárskych, kultúrnych a vedecko-technických vzťahov, univerzitná spolupráca i podpora priamych japonských investícií na Slovensku. V súčasnosti
zastáva Japonsko dvadsiate miesto z pozície
najvýznamnejších zahraničných investorov.

Predseda SAV prezentoval výsledky slovenskej vedy na japonských univerzitách,
navštívili Národný ústav materiálového
výskumu, Science Technology Society i Japonskú akadémiu vied. Významné bolo
stretnutie s predstaviteľmi japonskej vedecko-technologickej agentúry, ktorej výsledkom je dohoda o participácii na veľkých
výskumných projektoch.
Predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek na stretnutí s predstaviteľmi japonského vedeckého inštitútu RIKEN
predstavil činnosť slovenskej vedeckej obce:
„V súčasnosti sa snažíme pripraviť reformu
našej inštitúcie a chceme posilniť predovšetkým prístrojové a technické vybavenie našich
pracovísk,“ uviedol Pastorek. „Hlavné priority akadémie sú v technickej oblasti najmä
výskum nanotechnológií a obnoviteľných
zdrojov, ako aj biotechnológie, medicína a životné prostredie,“ spresnil predseda SAV.
M. Š.

ZÁSTUPCOVIA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A AKADEMICKEJ OBCE NA NÁVŠTEVE V JAPONSKU. PREDSEDA SAV JAROMÍR PASTOREK DRUHÝ SPRAVA, PAVOL ŠAJGALÍK A FRANTIŠEK SIMANČÍK TRETÍ A ŠTVRTÝ ZĽAVA. Foto archív

Japonsko-slovenská spolupráca v oblasti intelektuálnej výmeny

Podpora pre tri slovenské návrhy

>

Na pôde Malého kongresového centra VEDY, vydavateľstva SAV, sa
29. mája 2012 uskutočnilo spoločné podujatie Veľvyslanectva Japonska v SR a Prognostického ústavu SAV, ktoré bolo zavŕšením
ročného cyklu programu intelektuálnej výmeny Fellowships for Intellectual Exchange (FIE) 2011 – 2012.
Program podporuje The Japan Foundation (Kokusai Koryu Kikin), ktorá sa zaoberá medzinárodnou kultúrnou výmenou. Poslaním je prehlbovať poznatky o Japonsku vo svete, zlepšiť vzájomné
porozumenie a prispievať k medzinárodnej kultúrnej výmene realizovaním rôznych aktivít nielen na poli kultúry. Program intelektuálnej výmeny je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami
na poli humanitných a spoločenských vied a potrebujú pre svoju
vedeckú činnosť uskutočniť výskum týkajúci sa Japonska priamo
v tejto krajine. Návrhy na spoločný výskum v oblasti spoločenských
vied realizovaný v spolupráci s japonskými inštitúciami sa zbierajú prostredníctvom veľvyslanectiev Japonska v jednotlivých krajinách a regiónoch, najlepšie postupujú do Tokia, kde sa posudzujú
a vyhodnocujú na kompetitívnej báze. Po niekoľkoročnom období
bez slovenskej účasti sa v minulom roku podarilo získať podporu
pre spoločný výskum trom slovenským návrhom:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. (za Prognostický ústav SAV)
na tému LABOUR MARKET PERFORMANCE IN THE CIS AFTER TWO
DECADES OF TRANSITION;

Mgr. Zuzana Polačková, M.A. (za Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR) na tému DOES CIVIC SECTOR EXIST IN JAPAN?;
Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. (za Prírodovedeckú fakultu
UK) na tému JAPAN AND SLOVAKIA IN THE CONTEXT OF POPULATION SHRINKAGE AND AGEING. AN INSIGHT INTO PHENOMENON.
Cieľom podujatia bola najmä prezentácia a diskusia výsledkov
výskumu a skúseností z pobytu v Japonsku. Podujatie otvoril J. E.
p. Akira Takamatsu, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR, za slovenskú stranu privítala účastníkov na pôde SAV
Ing. E. Nemcová, PhD, riaditeľka Prognostického ústavu SAV. Štipendisti predniesli prednášky charakterizujúce výsledky ich spoločného výskumu s partnerskými inštitúciami v Japonsku (Centre for
Far Eastern Studies at the University of Toyama, Meiji University
in Tokyo, Gifu University). Oživením bola aj prezentácia osobných
zážitkov a skúseností z pobytu v „krajine vychádzajúceho slnka“.
V rámci formálnej aj neformálnej diskusie účastníci ocenili možnosť
realizácie spoločného výskumu a pobytu v Japonsku v rámci programu intelektuálnej výmeny, ktorý poskytuje vynikajúcu možnosť
rozšírenia medzinárodnej spolupráce slovenským vedcom. Vysoko
ocenili podporu Japonského veľvyslanectva v SR pri organizácii pobytov, ako aj pri efektívnej propagácii programu v SR, ktorá vyústila
do rekordnej slovenskej účasti v cykle FIE 2011 – 2012.
Martina Lubyová
zo života SAV
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V Smoleniciach rozdali Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2012

Pocty pre excelentné výkony

OKAMIH SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA UDEĽOVANIA CIEN SAV ZA VEDECKOVÝSKUMNÚ A VEDECKO-POPULARIZAČNÚ ČINNOSŤ – ZĽAVA ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV MIROSLAV MOROVICS, PODPREDSEDNÍČKA SAV
DANIELA JEŽOVÁ, PREDSEDA SNEMU SAV JÁN SEDLÁK, PREDSEDA SAV JAROMÍR PASTOREK, ČLENKA PREDSEDNÍCTVA SAV EVA SMOLKOVÁ, PODPREDSEDA SAV JURAJ LAPIN, PODPREDSEDA SAV ALBERT BREIER, ÚPLNE VPRAVO MODERÁTORKA PODUJATIA BEÁTA SKÝVOVÁ.

K ÚČASTNÍKOM SLÁVNOSTNÉHO UDEĽOVANIA CIEN SAV SA PRIHOVORIL AJ HOSŤ
PODUJATIA MINISTER DUŠAN ČAPLOVIČ.

vu geotechniky SAV, za monografiu: MeSlovenská akadémia vied opäť – ako každý
chanochemistry in Nanoscience and Minerok v čase výročia svojho vzniku – udelila
rals Engineering,
svoje najvýznamnejšie vedecké ocenenia za
vedeckovýskumnú a vedecko-popularizač-  Ing. Peter Švec, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV, za výsledky dosiahnuté
nú činnosť – výročné Ceny SAV. Prevzali si
v rámci medzinárodnej vedeckej spoluich významní vedeckí pracovníci, ktorí sa
práce, vedúce ku komplexnému rozvozaslúžili o rozvoj vedy nielen u nás, ale aj
ju fyziky kovov, fyzikálneho poznania
v zahraničí. Cena SAV je vyjadrením uznaa aplikácii získaných poznatkov v oblasti
nia za riešenie vedecko-výskumných úloh
amorfných a nanokryštalických kovozásadného vedeckého, hospodárskeho, kulvých systémov v spoločenskej praxi,
túrneho a iného spoločenského významu
a udeľuje sa na návrh Vedeckej rady Aka-  autorský kolektív pod vedením Mgr.
Gabriely Dudekovej, PhD., za dielo Na
démie. Ocenenie si prevzali aj tí, ktorí sa
ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rozaslúžili o propagáciu a popularizáciu vedy
dových vzťahov na Slovensku,
prostredníctvom publikácií a médií.
Na udeľovaní cien bol prítomný minister  kolektív autorov v zložení: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc., RNDr. Lucia Csaškolstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan
derová, PhD., RNDr. Soňa Hudecová,
Čaplovič. Tradične sa slávnostný akt uskuCSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNtočnil v Kongresovom centre SAV na SmoleDr. Richard Kvetňanský, DrSc., Mgr.
nickom zámku.
Ľubomíra Lenčešová, PhD., RNDr. Karol Ondriáš, DrSc., prof. RNDr. Silvia
Ceny SAV za vedeckovýskumnú
Pastoreková,DrSc., Ing. Zdena Sulová,
činnosť prevzali:
CSc., Marta Šírová – za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa mo prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc., z Ústa-

duláciou vybraných metabolických dráh
regulovaných vápnikom v nádorových
bunkách.
 kolektív pracovníkov Ústavu polymérov
SAV v zložení: Ing. Mária Omastová,
DrSc., Ing. Matej Mičušík, PhD., Mgr.
Silvia Podhradská, PhD., Mgr. Katarína Mosnáčková, Ing. Klaudia Czaniková – za súbor vedecko-výskumných prác
v interdisciplinárnom výskume elektricky vodivých polymérov, polymérnych
kompozitov a nanokompozitov;

>

Cena SAV v oblasti medzinárodnej
spolupráce v roku 2012 patrí:
 Ing. Milošovi Hricovínimu, PhD., pra-

covníkovi Chemického ústavu SAV za
výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa štruktúry, dynamických vlastností a medzimolekulových interakcií biologicky aktívnych sacharidov;

Cenu SAV pre mladého vedeckého
pracovníka udelili:
 Mgr. Veronike Piscovej, PhD., pracovníč-

POHĽAD DO
PUBLIKA – V POPREDÍ
PODPREDSEDNÍČKA
SAV PRE EKONOMIKU
VIERA ROSOVÁ
A PODPREDSEDNÍČKA
SAV PRE VÝSKUM EVA
MAJKOVÁ.

ke Ústavu krajinnej ekológie SAV, za vedeckú štúdiu Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom.

Ceny SAV za popularizáciu vedy
získali:
 doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., z Ústa-

vu ekológie lesa SAV, za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií a ďalších mediálnych
výstupov,
 za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu
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KOLEKTÍV AUTOROV OCENENÝ ZA SÚBOR VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRÁC ZAOBERAJÚCICH SA MODULÁCIOU VYBRANÝCH METABOLICKÝCH DRÁH REGULOVANÝCH VÁPNIKOM V NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRIJÍMA BLAHOŽELANIA OD VEDÚCICH PREDSTAVITEĽOV SAV. PRVÁ SPRAVA DOC. OĽGA KRIŽANOVÁ.

ČASŤ AUTORSKÉHO KOLEKTÍVU POD VEDENÍM MGR. GABRIELY DUDEKOVEJ,
PHD. (PRVÁ SPRAVA), OCENENÉHO ZA DIELO NA CESTE K MODERNEJ ŽENE.

CENU SAV ZA POPULARIZÁCIU VEDY PREVZALI O. I. AJ DOC. MIROSLAV SANIGA
Z ÚSTAVU EKOLÓGIE LESA SAV (PRVÝ SPRAVA) A KOLEKTÍV Z ELEKTROTECHNICKÉHO ÚSTAVU SAV POD VEDENÍM DOC. FEDORA GÖMÖRYHO (DRUHÝ SPRAVA).

ĽUBA ŠAJDOVÁ (PRVÁ ZĽAVA) Z RTVS – SLOVENSKÝ ROZHLAS ZÍSKALA CENU SAV
ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO V OBLASTI VEDECKEJ ŽURNALISTIKY (PO JEJ ĽAVICI STOJÍ ČLENKA P SAV DOC. EVA SMOLKOVÁ A ČASŤ OCENENÉHO KOLEKTÍVU Z ELEKTROTECHNICKÉHO ÚSTAVU SAV).

činnosť kolektív riešiteľov projektu Expe-  RNDr. Ingrid Papajová, PhD., z Parazitologického ústavu SAV, za výsledky
rimental realization of the magnetic cloak
v rámci popularizačného projektu s nápod vedením doc. Ing. Fedora Gömöryzvom Cesta mladých k vede naživo,
ho, DrSc., z Elektrotechnického ústavu SAV, v zložení: Ing. Ján Šouc, CSc.,  JUDr. Jozef Vozár, CSc., z Ústavu štátu
a práva SAV, za popularizačné aktivity
Mgr. Enric Pardo, PhD., Mgr. Eugen
a množstvo mediálnych výstupov s probSeiler, PhD., Ing. Michal Vojenčiak,
lematikou slobody prejavu a iných vePhD., Mgr. Mykola Soloviov, PhD.,
decko-popularizačných tém,
Ing. Tibor Melišek, Ing. Lubomír
Frolek, Mgr. Ján Kováč, Juraj Tančár,  Mgr. Ľubica Šajdová z RTVS – Slovenský rozhlas, za celoživotné dielo v oblasStanislav Štefánik, Dagmar Erbenová,
ti vedeckej žurnalistiky.
Miloslav Mošať,
PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK BLAHOŽELÁ PROF. RNDR. PETROVI BALÁŽOVI, DRSC.

CENU SAV ZA VÝSLEDKY V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE PREVZAL Z RÚK PREDSEDU SAV
JAROMÍRA PASTOREKA ING. MILOŠ HRICOVÍNI, PHD.
(VĽAVO).

Za všetkých laureátov Cien SAV za vedeckovýskumnú a vedecko-popularizačnú
činnosť sa poďakovala Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
V hudobnom programe sopranistka Mariana Sajková-Hochelová a barytonista Pavol Kuban zaspievali päť známych árií v sprievode klaviristu Petra Hochela.
(red.) | Foto: Juraj Broš

ZA OCENENÝ KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV ÚSTAVU POLYMÉROV SAV PREVZALA CENU ING. MÁRIA OMASTOVÁ, DRSC. GRATULUJE JEJ PODPREDSEDA SAV ALBERT BREIER.

zo života SAV

správysav

6 _ 7 | 2012

3

Na slovíčko s prof. RNDr. Petrom Balážom, DrSc.

Mechanochémia okolo nás

>

Pán profesor, Cenu SAV ste dostali
za monografiu Mechanochemistry in
Nanoscience and Minerals Engineering,
ktorá vyšla v roku 2008 vo vydavateľstve
Springer. Mimochodom, publikácia bola
ocenená aj Literárnym fondom. Môžete
našim čitateľom predstaviť problematiku
knihy bližšie?
Monografia sa zaoberá mechanochémiou,
ktorá skúma chemické premeny tuhých
látok účinkom mechanickej energie. Premeny prebiehajú v špeciálnych mlynoch,
ktoré môžeme v tomto prípade definovať
ako mechanochemické reaktory v analógii
k chemickým reaktorom, ktoré sú bežným
nástrojom chemikov. Mechanochémia nás
sprevádza počas celého života, veď 5 %
energie používanej vo svete sa vynaloží prá-

ve na mletie. Mnohé priemyselné odvetvia
mletie využívajú preto, že získané jemné
častice majú špeciálne vlastnosti. Pri využití v hutníctve je napríklad možné urýchliť
získavanie kovov, v poľnohospodárstve pripraviť hnojivá, ktoré budú pôsobiť v pôde
dlhšie obdobie, v kozmetike pripraviť púdre
a krémy, ktoré budú pôsobiť na pleť príjemnejšie, atď. Využitie mletia má aj ekonomické a environmentálne výhody: vyrábať
možno pri nižších nákladoch a pri minimálnych dosahoch na životné prostredie. Nepotrebujeme vysoké teploty, netvorí sa prašný
odpad a kvapalné odpady s obsahom toxických kovov sú minimálne.
Súčasná veda a technológie sú silne ovplyvnené využívaním nanočastíc (z gr. nanos –
trpaslík).Tieto častice sú veľmi malé (1 nanometer je 75 000-tisícinou hrúbky ľudského vlasu). Ukázalo sa, že mechanochémia
je užitočná aj v tomto prípade. Jej aplikácie
sa tak postupne presúvajú do prípravy moderných materiálov napr. na využitie v medicíne. Lieky s účinnou zložkou veľkosti
nanočastíc sú schopné prenikať nádormi až
do buniek a účinne pôsobiť pri liečbe rakoviny. Počet liekov využívajúcich nanočastice
rastie.

Nielen táto, takisto iná vaša publikácia –
Extractive Metallurgy of Activated Minerals
– vyšla v zahraničí, vo vydavateľstve Elsevier (2000). Aj to je dôkaz, že slovenská
veda má svoje renomé, keď po nej siahajú
významné zahraničné vydavateľstvá. Máte
aj vy pocit, že vedecká práca nie je doma
dostatočne prijímaná, doceňovaná?
Odpoveď je jednoduchá. Na Slovensku je mechanikov toľko ako prstov na dvoch rukách.
A preto po napísaní prvej publikácie Mechanická aktivácia v procesoch extrakčnej metalurgie, ktorá vyšla vo VEDE, vydavateľstve SAV
v roku 1997 v slovenčine, som sa rozhodol
prácu rozšíriť, napísať v angličtine a ponúknuť
vydavateľstvu Elsevier, vtedy najlepšiemu vydavateľovi hutníckej literatúry na svete.
Aké sú vaše skúsenosti so zahraničnými
vydavateľmi?
Nemám s nimi problém. Ale presvedčiť ich,
aby knihu vydali, znamená dokázať im, že
nič podobné na knižnom trhu neexistuje.
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyjde v tomto
roku iná vaša publikácia s názvom Chémia
materiálov... Aké ciele ste si kládli v tejto
práci?
Pôvodne to mali byť skriptá pre doktorandov z oblasti technických vied. Potom som
sa však rozhodol pre monografiu, pretože
materiály nás obklopujú všade a môžu zaujímať viac záujemcov ako len začínajúcich vedeckých pracovníkov. Táto publikácia je výsledkom spolupráce troch autorov, pretože
prichádza čas odovzdávať skúsenosti. Moji
mladší spoluautori tejto práce priniesli do jej
prípravy nové prvky a spoločné diskusie nad
jej prípravou mi pôsobia vždy radosť.

V čom je prínos monografie?
Monografiu možno považovať za most, ktorý prepája využitie mechanochémie v baníctve a hutníctve v minulosti so súčasnými
modernými aplikáciami v medicíne a v materiálovom inžinierstve. Je určená všetkým,
ktorí to s mechanochémiou myslia vážne.
Ale príchod na tento most je aj pre nováčikov, ktorí o tejto krásnej vedeckej disciplíne
vedia len to, že už naši predkovia zakladali
oheň údermi kremeňa o iný kremeň. Aj to
Pripravil: E. B. | Foto: Juraj Broš
bola mechanochémia...

Akadémia ocenila kolektív odborníkov z rôznych oblastí medicínskeho výskumu

Úloha vápnika pri
onkologických ochoreniach

OĽGA KRIŽANOVÁ

>

Vápnik je pre živý organizmus nesmierne
dôležitý. Nielenže je základnou stavebnou
jednotkou kostí, ale v bunke je základnou
signálnou molekulou, tzv. druhým poslom.
Je akýmsi „bunkovým poštárom“, ktorý pre6 _ 7 | 2012
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náša informáciu z jedného miesta bunky na
druhé. Za normálnych, fyziologických podmienok vápnik reguluje funkciu svalov, rast
buniek, transdukciu energie, sekréciu, ale
tiež napríklad riadenú bunkovú smrť. Váp-

nik reguluje v bunkách rozdielne procesy
zmenami svojej koncentrácie (množstva)
v čase a priestore. Uvedené dynamické
zmeny sú vyvolané prenosom tohto iónu
cez vonkajšiu bunkovú membránu alebo

uvoľnením z vnútrobunkových zásobární.
Hlavné membránové prenášače, ktoré sú
zodpovedné za prenos vápnika, sú vápnikové kanály a vápnikové pumpy. Poruchy vápnikových prenášačov môžu byť zodpovedné
za rozvoj niektorých ochorení.

dza sa na vnútrobunkových vápnikových
zásobárňach a podľa potreby z nich vypúšťa
vápnik do cytoplazmy (vnútorného prostredia) bunky. Ukázalo sa, že IP3 receptory
sa podieľajú na rozvoji riadenej bunkovej
smrti – apoptóze. Apoptóza je proces, keď

A Cont

B AIK3

10 μm

10 μm

OBRÁZOK 1. POROVNANIE MNOŽSTVA IP3 RECEPTOROV V KONTROLNÝCH FEOCHROMOCY TÁRNYCH BUNKÁCH (CONT) A BUNKÁCH VYSTAVENÝCH APOPTICKÉMU STIMULU POČAS 3 HODÍN (AIK3). JADRO JE VYFARBENÉ NA MODRO, IP3 RECEPTORY SÚ ZELENÉ A NACHÁDZAJÚ SA NA VNÚTROBUNKOVÝCH ZÁSOBÁRŇACH.
PO VYVOLANÍ APOPTÓZY SA ICH MNOŽSTVO ZVÝŠI A IP3 RECEPTORY SA PRESÚVAJÚ DO JADRA, KDE VY TVÁRAJÚ ZHLUKY.

Opísané sú rozdielne abnormality pri
proteínoch viažucich vápnik v srdci počas
starnutia, hypertrofie, srdcového zlyhania a tiež počas liečby imunosupresívnymi
látkami. V súčasnom období sa blokátory
niektorých typov vápnikových kanálov využívajú pri liečbe vysokého krvného tlaku
(hypertenzie), anginy pectoris, ale aj niektorých neurologických ochorení. Náš kolektív sa zaujíma o jeden špeciálny vápnikový kanál, nazývaný IP3 receptor. Nachá-

metastázach a iných škodlivých procesoch.
Pri týchto dejoch sú vápnikové toky remodelované a deregulované, čo má za následok
zmeny vo fyziológii bunky a odlišuje ich od
nemalígnych buniek. Remodelácia a deregulácia vápnikových signálnych dráh môžu byť
prostriedkom, ktorým nádorové bunky prekonávajú systémové protinádorové obranné
mechanizmy. Predmetom nášho výskumu je
štúdium vnútorných a vonkajších faktorov,
ktoré môžu zvýšiť množstvo IP3 receptorov
v bunkách, a tak vyvolať apoptózu.
Kolektív autorov v zložení doc. Ing. Oľga
Križanová, DrSc., RNDr. Lucia Csaderová,
PhD., RNDr. Soňa Hudecová, CSc., MVDr.
Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., Mgr. Ľubomíra Lenčešová,
PhD., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., prof.
RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Ing. Zdena
Sulová, CSc., a Marta Šírová je vyváženou
kombináciou odborníkov z rôznych oblastí
medicínskeho výskumu. Aj keď sú jednotliví pracovníci zo štyroch rozdielnych ústavov
SAV, spolupracujú spolu už dlhé obdobie.
Medzi najzaujímavejšie práce časti týchto
autorov patrí zistenie, že IP3 receptory pri
vyvolaní apoptózy sa nielen zmnožujú, ale
tiež translokujú (vstupujú) do jadra, kde
vytvárajú zhluky (obrázok 1).
Význam týchto zhlukov nie je úplne jasný, ale predpokladá sa, že sa podieľajú na
zvýšených tokoch vápnika, ktoré napomáhajú rozštiepeniu DNA. Ďalšia časť výskumu je venovaná modulovaniu IP3 receptorov rôznymi látkami, ako sú napríklad
katecholamíny a sírovodík, kde členovia
kolektívu tiež publikovali niekoľko významných prác. Význam tohto výskumu spočíva
nielen v pochopení úlohy vápnika a IP3 receptorov pri vzniku a raste niektorých typov
nádorov, ale tiež v „boji“ proti nim.

bunka zaniká bez toho, aby sa rozvinula zápalová odpoveď, ktorá má na zdravé bunky
veľmi negatívny vplyv. Proces apoptózy je
potlačený pri onkologických ochoreniach,
preto sú nádorové bunky oveľa menej citlivé na zničenie ako normálne bunky.
Úloha vápnika pri onkologických ochoreniach je preskúmaná pomerne málo.
Vápnikom sprostredkované Ca2+ signálne
dráhy zohrávajú zrejme významnú úlohu pri (Autorka je riaditeľkou Ústavu molekulárnej
vzniku nádorov, tvorbe a progresii tumorov, fyziológie a genetiky SAV)

KOLEKTÍV AUTOROV OCENENÝCH ZA SÚBOR VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRÁC ZAOBERAJÚCICH SA MODULÁCIOU VYBRANÝCH METABOLICKÝCH DRÁH REGULOVANÝCH VÁPNIKOM V NÁDOROVÝCH BUNKÁCH. SPRAVA DOC. OĽGA KRIŽANOVÁ, MARTA ŠÍROVÁ, ĽUBOMÍRA LENČEŠOVÁ, PROF. SILVIA PASTOREKOVÁ, SOŇA HUDECOVÁ, ZDENA SULOVÁ, KAROL ONDRIAŠ A JURAJ KOPÁČEK (NA SNÍMKE CHÝBAJÚ RICHARD KVETŇANSKÝ A LUCIA CSADEROVÁ). Foto: Juraj Broš
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S Gabrielou Dudekovou, editorkou a spoluautorkou ocenenej monograf ie

Cesta ženy k zrovnoprávneniu

>

Čo vás ,,prinútilo“ venovať sa takejto
ojedinelej téme v našej literatúre?

Naše výskumy a výsledná kolektívna monografia Na ceste k modernej žene, ktorá ich sumarizuje, trvali niekoľko rokov ako súčasť
dvoch na seba nadväzujúcich výskumných
projektov Historického ústavu SAV. K téme
nás viedol jednak prirodzený záujem o nesmierne zaujímavú, ale v našom prostredí
málo spracovanú problematiku histórie
rodových vzťahov. Na druhej strane to boli
výzvy iných spoločenskovedných odborov,
ktoré sa už dávnejšie zaoberali rozdielmi v postavení žien a mužov v súčasnosti
a čiastočne aj v minulosti (sociológia, sociálna antropológia atď.) a kládli nám otázky,
aká je tradícia a pôvod určitých javov, ktoré
súčasná spoločnosť pociťuje ako problematické. A samozrejme, veľkým impulzom bol
vyspelý výskum kolegov v zahraničí v rámci
tam už etablovanej oblasti – rodových dejín
(gender history). V zahraničí už existuje
doslova záľaha literatúry na túto tému, pričom mnohé sa priamo dotýkajú aj našich
dejín (najmä v českej, maďarskej, rakúskej,
a nemeckej literatúre).

Kniha má takmer osemsto strán, množstvo
obrázkov. Bolo to veľmi náročné
skompletizovať rozsiahly materiál
od mnohých autorov a z rozličných oblastí
spoločenského života?
Problematika rodových rozdielov v spoločnosti si jednoznačne vyžaduje interdisciplinárny výskum. V historickom výskume týchto javov je potrebný sociálno-historický prístup, ktorý si tiež nevystačí s klasickými metódami, ale kombinuje metodiku viacerých
odborov. Preto sme už od začiatku počítali
so zapojením odborníkov a odborníčok aj
z iných spoločenskovedných oblastí, ktoré
sme prizývali na naše podujatia a diskusie,
a potom aj do práce na výslednej publikácii.
Autorský kolektív je preto rozsiahly a tvoria
ho odborníci a odborníčky nielen z oblasti
histórie, sociálnej antropológie a sociológie, ale aj historickej demografie, literárnej vedy, kunsthistórie atď. Zostavovanie
publikácie si vyžadovalo mnoho energie
a spolupráce, za ktorú sa chcem poďakovať
predovšetkým autorkám a v prvých fázach
aj spolueditorkám Daniele Kodajovej, Elene
Mannnovej a Tünde Lengyelovej. Nebolo
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jednoduché zosúladiť prístupy a metodiku
rôznych vedných disciplín a subdisciplín,
a platí to aj pre terminológiu. Prístupy, ciele, terminologické otázky, ale aj štruktúru
publikácie sme načrtli vopred a viackrát
prediskutovali na stretnutiach, no i pri konečnej edícii publikácie. V jednotlivých kapitolách a podkapitolách sú určité rozdiely,
avšak práve tie poukazujú na rôzne možné
pohľady a prístupy k tejto problematike,
ktoré – dúfame – inšpirujú a podnietia záujem nielen odborníkov, ale aj študentov
a širšiu verejnosť. Vďaka zaradeniu do edície VEDY, vydavateľstva SAV, Svet vedy sa
podarilo vytvoriť aj obrazovo a graficky pútavú knihu.

Na prezentácii knihy zaznela z pléna
aj otázka feminizmu...
Kniha sa venuje aj historickému vývoju
feminizmu, t. j. ideám a aktivitám jednotlivcov a hnutí za zrovnoprávnenie žien
v rôznych oblastiach spoločenského života. Je zaujímavé sledovať – a kniha to na
viacerých miestach analyzuje – ako sa po-

stupne menil a vyvíjal aj samotný pojem
feminizmus, feministka, ktoré sa do prostredia Slovenska (v staršom období Uhorska)
dostali pomerne neskoro. Pojem feministka,
sufražetka spoločnosť koncom 19. storočia
vnímala negatívne, stotožňovala ho s extrémnymi prejavmi vtedy obávaných anglických sufražetiek. Z tohto dôvodu, ako
aj pre konzervatívne postoje väčšiny spoločnosti nahradili aktivistky slovenského ženského hnutia feminizmus umiernenejšími
výrazmi urovnoprávnenie, zrovnoprávnenie
žien. Až druhá generácia aktivistiek – z nich
predovšetkým Hana Gregorová – a niektorí
intelektuáli, napríklad Ján Lajčiak, hovorili o feminizme na Slovensku a otvorene
ho podporovali. Podstatné je, že aj keď
príslušníci mladšej generácie slovenských
politikov a intelektuálov podporovali udelenie volebného práva ženám (dokonca ho
tesne pred prvou svetovou vojnou zaradili
ako bod do volebného programu Slovenskej
národnej strany), nerátali s presadzovaním
„ženských“ požiadaviek, ale so ženami počítali v prvom rade ako s voličkami, ktoré
budú podporovať politické aktivity mužov.
Ako hlavný cieľ demokratizácie bol určený

HANA GREGOROVÁ. ALU SNK.

Gabriela Dudeková a kol.

NA CESTE
K MODERNEJ
ŽENE

KAPITOLY Z DEJÍN
RODOVÝCH
VZŤAHOV
NA SLOVENSKU

SVET
VEDY

boj za zrovnoprávnenie slovenského národa a ostatných nedominantných národov
v rámci Rakúsko-Uhorska, a nie zrovnoprávnenie mužov a žien pred zákonom.

Zdá sa, že vo svete sa postaveniu žien
venuje čoraz väčšia pozornosť, ba aj samy
ženy už o svoje práva bojujú...
Idey o zrovnoprávnení žien a mužov pred
zákonom na občianskom princípe pochádzajú z obdobia osvietenstva. Rozhodujúcim činiteľom boli idey Francúzskej revolúcie (1789). Aj v Uhorsku tohto obdobia zazneli prvé verejné diskusie o možnostiach,
výhodách či nevýhodách zrovnoprávnenia
žien, napríklad, čo sa týka ich prístupu
do politiky. Zástancom na vtedajšiu dobu
výrazného zrovnoprávnenia žien na občianskom princípe bol osvietenský učenec
Ján Feješ, ktorý si za svoje názory neskôr
vyslúžil prívlastok „prvý feminista“ v Uhorsku. Práve hnutie žien v 60. a 70. rokoch
20. storočia, ktoré prebiehalo v západnej
Európe, avšak východného bloku, do ktorého sme patrili, sa takmer nedotklo, podnietilo výskumy postavenia žien v minulosti
a dejín ich emancipácie. Vznikol nový smer
výskumu – tzv. dejiny žien (women’s history). Aj ten však prešiel určitým vývojom –
veľmi zjednodušene povedané – od histórie
dejín utláčanej skupiny po komplexnejšie
chápané dejiny rodových vzťahov. Dnes už
existuje celý rad medzinárodných organizácií žien, ktoré presadzujú zrovnoprávne-

nie žien, s ohľadom na podmienky v tom-ktorom regióne (pozornosť sa zameriava
napríklad na ženy v postkoloniálnych krajinách). Podobne existujú aj rôzne združenia pre výskum postavenia žien, napríklad
Medzinárodná federácia pre výskum dejín
žien (IFRWH), ktorá ma pobočku aj na Slovensku.

Vždy sa tradovala iná úloha ženy,
iná muža, či už v rodine, alebo
v spoločnosti.
Máte pocit, že ženy ešte vždy stoja
v tieni mužov?
To závisí od sociálneho prostredia, stupňa
demokracie a vžitých stereotypov. V súčasnosti žijeme v demokratickej spoločnosti,
v ktorej platí rovnosť pred zákonom bez
ohľadu na rod, rasu, etnickú a náboženskú
príslušnosť. Otázka však je, ako sa táto základná zásada dodržiava v praxi. Rovnosť,
rovnoprávnosť, je idea, ale aj prax. Práve
naša kniha ukazuje, ako sa idey líšili od
reálnej praxe. Napríklad v medzivojnovej
Československej republike bola „rovnosť
pohlaví“ zakotvená v ústave, napriek tomu
však mnohé iné zákony a právne predpisy
stanovovali nadradené alebo priaznivejšie
postavenie mužov voči ženám. Tradícia
tútorstva muža nad ženou bola dlho základom manželského a rodinného práva, a toto
chápanie, odvodené z kresťanského učenia,
pretrváva v niektorých oblastiach dodnes.
Ďalšou zásadou bolo, že muž má vyživova-

ciu povinnosť voči manželke (dcére), že on
je hlavným živiteľom rodiny. Z toho vzišla –
a vo viacerých oblastiach aj dnes pretrváva
– predstava, že muž má byť vyššie finančne
ohodnotený ako žena. V minulosti, najmä
keď ženy nemali ešte prístup k odbornému
vzdelaniu a kvalifikovanému zamestnaniu,
vnímala sa táto tradičná povinnosť muža
ako ekonomická ochrana ženy. V neskorších
obdobiach, najmä reálneho socializmu, keď
bola veľká väčšina žien zamestnaná, nebolo jednoduché a niekedy ani možné riešiť
problém tzv. dvojitého zaťaženia žien – t. j.
zamestnanie a domácnosť. V období materstva a starostlivosti o dieťa žena potrebuje
sociálnu ochranu aj v súčasnosti.

Po prečítaní tejto krásnej knihy si iste
každý utvorí nový obraz o postavení
a životaschopnosti slovenských žien tak
v minulosti, ako aj v súčasnosti.
Išlo vám aj alebo najmä o to?
Predovšetkým sme chceli načrtnúť vývoj
rozdielneho sociálneho postavenia žien
a mužov v minulosti. Každý režim so svojou
ideológiou presadzoval iný model usporiadania rodových vzťahov. Tradičný model,
postavený na kresťanských zásadách, videl
hlavné poslanie muža ako ochrancu rodiny a vlasti, budovateľa a verejne „aktívny
prvok“ spoločnosti, pričom žena sa mala
venovať starostlivosti o deti a širšiu rodinu
vrátane práce v domácnosti a rodinnom
hospodárstve. Opačným extrémom bol
režim reálneho socializmu, ktorý hlásal
zrovnoprávnenie žien vo všetkých oblastiach života, napriek tomu však pretrvávali
rozdiely a určité druhy diskriminácie žien.
Naopak, niektoré priaznivé okolnosti, napr.
v oblasti ochrany matky a dieťaťa, pokladali muži jednoznačne za uprednostňovanie žien. Čitateľ získa prehľad základných
vývojových línií, predstáv o ideáloch muža
a ženy v jednotlivých historických obdobiach, ako boli zakotvené v práve, a mnoho
príkladov, ako fungovali (či nefungovali)
v praxi. Kniha prináša celý rad príkladov
životných postojov a osudov osobností, žien
i mužov. Sleduje vývoj emancipácie žien
a činitele, ktoré ho podmieňovali (prístup
k vzdelaniu, demokratizácia, sekularizácia
atď.). Naším hlavným cieľom bolo zosumarizovať nové poznatky, podnietiť záujem
a ďalšie výskumy tejto nesmierne bohatej
a zaujímavej problematiky.
Rozhovor pripravila: Eva Gáliková

GABRIELA DUDEKOVÁ, VEDÚCA AUTORSKÉHO KOLEKTÍVU OCENENÉHO ZA DIELO NA CESTE K MODERNEJ ŽENE, PRIJÍMA GRATULÁCIU OD PREDSEDU
SAV PROF. JAROMÍRA PASTOREKA. Foto: Juraj Broš
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Cena SAV pre mladého vedca patrí Veronike Piscovej

Človek v zraniteľnom
tatranskom ekosystéme

>

Vedecká pracovníčka Ústavu krajinnej ekológie SAV Mgr. Veronika Piscová, PhD., absolvovala odbor geobotanika na Katedre
pedológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Doktorandské štúdium
absolvovala v SAV na jej školiacom pracovisku – Lesníckej fakulte TU vo Zvolene.
V ústave pracuje v oddelení analýzy ekosystémov, kde sa venuje predovšetkým terénnemu výskumu, v zameraním na vysokohorskú botaniku.
Za prácu Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom, ktorá
vyšla aj knižne (Veda, 2012) získala Cenu
SAV pre mladých vedcov do 35 rokov. Ocenila ju aj Slovenská ekologická spoločnosť.
Dizertačná práca Veroniky Piscovej
Zmeny vegetácie subalpínskeho a alpínskeho stupňa Tatier na vybraných lokalitách
ovplyvnených človekom je prínosná predovšetkým v metodike. Vo výskume spoluriešitelia vychádzali z experimentálnych
metodík na medzinárodnej úrovni (Ústav
krajinnej ekológie SAV je členom siete centra ALTER-Net II, ktoré sa venuje podobnej
problematike – Nemecko, Švédsko a i.),
ktorú upravili pre alpínsku krajinu. Pri spracovávaní cieľov projektov vychádzajú z prírodných pomerov záujmového územia, teda
geologických, geomorfologických a pôdnych pomerov. Hovoríme o geopriestore,
ktorý je nielen objektom vedeckého skúmania, ale aj našou prítomnou realitou. Preto
sme Veronike Piscovej položili niekoľko širšie zameraných otázok.
Pracovali ste, či pracujete na niekoľkých
projektoch z oblasti vysokohorskej
botaniky, ešte ako študentka ste absolvovali
aj niekoľko geologických terénov. Čím bola
pre vás táto skúsenosť?
Pri spracovávaní cieľov projektov vychádzame aj z prírodných pomerov záujmového
územia, teda geologických, geomorfologických a pôdnych máp a pomerov, prípadne
ich výskumom sa zaoberajú spoluriešitelia
projektu z iných vedných odborov, podľa
toho, ako sú zadané ciele projektu. V geologických terénoch som sa naučila lepšie
rozpoznávať podložie priamo v teréne,
oboznámila som sa s mnohými zaujímavými geologickými metódami výskumu...
Vo vašom výskume zmeny vegetácie Tatier
je pozoruhodná práve metodika. Môžete
nám ju priblížiť?
Prínos metodiky je v tom, že som v homogénnom území založila tri trvalé výskumné
plochy s rozmermi 0,5 x 0,5 m a tie som
6 _ 7 | 2012
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zošľapovala rôzny počet krát: nezošľapovaná, zošľapovaná 150-krát a 450-krát. Sledovala som plochy, rozdelené botanickými
mriežkami s rozmermi 10 x 10 cm. V každej
subploche som zaznamenávala prítomnosť
všetkých druhov vyšších rastlín, tiež machov a lišajníkov. Naše výskumné plochy
boli zošľapované štyrikrát počas vegetačnej
sezóny 2008 (jún až september), čím sme
podchytili aj zmeny pri jednotlivých druhoch spôsobené vplyvom sezonality. Dosiaľ
som sa nestretla s metodikou, v ktorej by
sa zaznamenávali všetky prítomné druhy
rastlín, najmä machov a lišajníkov, a to je
nóvum. Ak podobnými metodikami spracúvali tému alpínskej krajiny v zahraničí,
riešili len líniové pásy pokryvu jedného dominantného druhu, zošľapovaného len raz
počas vegetačnej sezóny. Metodiky sú rôzne, väčšinou je sledovaný vplyv zošľapovania na dominantné druhy, proces zošľapovania sa robí na vrchole vegetačnej sezóny,
tiež tvar a veľkosť zošľapovaných plôch sú
rôzne, väčšinou ide o línie v homogénnom
území.
Vaša lokalita je v otvorenom teréne, no
metodika si vyžadovala istú ochranu, aby
váš postup nenarušili náhodné vplyvy
návštevníkov veľhôr... Dôležité bolo,

aby vaša lokalita niesla len stopu, resp.
opakované stopy jedného jediného človeka,
výskumníka. Je dnes pri rôznorodej
snímacej a monitorovacej technike takýto
postup nevyhnutný? Je aj dnes, v časoch
technických možností v exaktných vedách,
„ľudská stopa“ nenahraditeľná?
Pri monitoringu návštevnosti chodníka by
sa mohli použiť sčítačky, doteraz sa to však
robí manuálne; napr. TANAP pravidelné
od sedemdesiatych rokov. Pri zošľapovaní
a výskume jeho dôsledkov by nijaké prístroje nepomohli. Vo vysokohorskom prostredí
sa však pohybuje stráž prírody, ktorá sleduje dodržiavania poriadku na tatranských
chodníkoch.
Desivá je predstava, že človek, indivíduum
s krátkym časom svojej prítomnosti na
Zemi, môže svojou neveľkou stopou
pokoriť, ponížiť takpovediac večitú zem,
hoci skaly a hory pretrvávajú tisícročia,
milióny rokov... Napriek tomu, ľudská
noha dokáže nezvratne narušiť, rozrušiť
rastlinné spoločenstvo...
Áno, sú to neraz dlhodobé dôsledky. Na
lokalitách v Belianskych Tatrách, najmä
tam, kde rastú napr. kríčkové vŕby, ako vŕba
sieťkovaná (Salix reticulata), vŕba sliezska
(Salix silesiaca), dochádza k ich poškodzo-

VERONIKA PISCOVÁ PRIJÍMA GRATULÁCIU OD PREDSEDU SAV PROF. JAROMÍRA PASTOREKA K CENE SAV ZA
DIELO ZMENY VEGETÁCIE TATIER NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OVPLYVNENÝCH ČLOVEKOM. Foto: Juraj Broš

LOKALITA

ZADNÉ MEĎODOLY
NA ROZHRANÍ BELIANSKYCH A
VYSOKÝCH TATIER. AJ OBYČAJNÁ
ĽUDSKÁ STOPA MÔŽE SPÔSOBIŤ
OBNAŽENIE RASTLINNÉHO KRYTU A ZOSUV PÔDY...

 ZOŠĽAPOVANIE

VÝSKUMNÝCH

PLÔCH.

vaniu, až vyschnutiu, tieto plochy regenerujú veľmi dlho. Zároveň je tu množstvo
vzácnych a ohrozených asociácií, ktoré
boli v minulosti nadmernou turistikou (pri
daných vlastnostiach podložia a pôsobení
erózie) poškodzované až do takej miery, že
v roku 1978 bolo nevyhnutné chodníky uzatvoriť. Istotne, sú aj plochy, ktoré rýchlejšie
regenerujú, predovšetkým trávy a širokolisté byliny, osobitne na nízkych sklonoch terénu. Na väčších sklonoch, na náveterných
a daždivých miestach je regenerácia veľmi
pomalá, a často sa tieto plochy celkom obnažujú.
Môžeme tomu rozumieť tak, že najťažšie
regenerujú tie najvzácnejšie druhy?
Nedá sa to konštatovať takto zjednodušene... Vysokohorské oblasti vytvárajú priaznivé podmienky na zachovanie špecifických ekosystémov s výrazným ostrovným
efektom, glaciálnych reliktov, endemitov
a ohrozených druhov fauny a flóry. Alpínske pásmo na Slovensku tvorí len 0,7 %
plochy územia (320 km²), čo jeho vzácnosť
a ohrozenosť ešte zvyšuje. Mnohé endemity
a relikty sú viazané iba na toto prostredie,
preto sú vzácne a zároveň ohrozené, ich
početnosť môže byť veľmi malá. Všeobecne

môžeme konštatovať, že najhoršie na zošľapovanie reagujú druhy širokolisté, ktoré
majú púčiky nad zemou (hemikryptofyty).
Trvalé plochy sú založené v asociáciách
Juncetum trifidi, Seslerietum tatrae a Junco trifidi-Calunetum vulgaris...
Vaša publikácia Zmeny vegetácie Tatier
na vybraných lokalitách ovplyvnených
človekom je už v distribúcii a túto etapu
výskumnej práce ste ukončili. Máte víziu
o pokračovaní tejto témy, napríklad
pre dlhodobejší porovnávací výskum?
Človek je vo vysokohorskom prostredí len
krátkodobým návštevníkom. Zrejme možno
nachádzať iné relácie medzi krajinou
a človekom v nížinatých, obývaných
prostrediach. Aký je teda ďalší možný život
vašej metodiky?
Musím pripomenúť, že táto metodika je použiteľná len v subalpínskom a alpínskom
prostredí, v oblasti kosodreviny a vyššie. Pre
nížinné prostredia treba voliť iné metodiky,
to sú celkom iné projekty. Vysokohorské
ekosystémy sú veľmi zraniteľné, sú tam extrémne podmienky, rastlinstvo a živočíšstvo
sa im muselo prispôsobiť. A narušením vegetačného krytu často dochádza k obnažovaniu, ktoré sa rozširuje ďalej. A na odkryté

terény časom nalietajú iné druhy, a vznikne
tam úplne iné spoločenstvo.
Čo všetko môže ovplyvniť takáto zmena,
podmienená neprirodzeným zásahom
„zvonka“? Kam až môže viesť narušenie
krajiny napríklad zosuvom pôdy po zásahu
malej ľudskej nohy/stopy?
Zjednodušene to môžeme ukázať na obrázku chodníka v Belianskych Tatrách, ktorý
sme sledovali dlhší čas: chodníky Belianskych Tatier boli pre verejnosť uzatvorené
v roku 1978. V roku 1993 bol sprístupnený
iba chodník vedúci zo Ždiaru do Kopského
sedla ako jednosmerný. Od roku 2009 je tento chodník obojsmerný, otvorený ako náučný. Má 25-percentné stúpanie. A pri danej
frekvencii návštevnosti sa neustále obnažuje
a zosúva, na obnaženú plochu nalietava najmä podbeľ liečivý (Tussilago farfara), ktorý
tu vytvára miestami takmer súvislý koberec.
Došlo k deštrukcii vegetácie, obnaženiu pôd
a geologického podložia a následne k výmene druhového zloženia, k zmene početnosti
jednotlivých druhov.
———
Výskum a monitoring vysokohorskej krajiny by mali prispieť k lepšiemu pochopeniu
jej hodnoty a vzácnosti. Prínos pre kvalitu
životného prostredia, ako aj pre spoločnosť
spočíva vo vymedzení únosného využívania
vysokohorských ekosystémov (prírody vysokých pohorí). Nové vedecké poznatky, môžu
byť podkladom pre manažment aktivít vo vysokohorských oblastiach a pre ochranu a starostlivosť o ich ekosystémy. Určite je dôležité,
aby hodnoty a vyvážené využívanie celej našej krajiny poznala široká verejnosť a aby ju
dostali do povedomia najmä deti.

Pripravila Ľubica Suballyová | Foto: archív V. P.
ceny SAV 2012
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Pamätná tabuľa prof. MUDr. Jurajovi Antalovi, DrSc., akademikovi SAV

Zakladateľ lekárskej fyziológie
na Slovensku

>

Pred 100 rokmi (14. 6. 1912) sa narodil
v Slovanoch (okr. Martin) prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., akademik SAV, dlhoročný
prednosta Fyziologického ústavu Lekárskej
fakulty UK v Bratislave a zakladateľ odboru
lekárska fyziológia na Slovensku.
Juraj Antal vyštudoval Lekársku fakultu
UK v Bratislave, kde promoval v roku 1938.
Keďže v tých časoch na Slovensku samostatný odbor lekárska fyziológia neexistoval, po
promócii nastúpil do Ústavu experimentálnej patológie LF UK. Je zaujímavé – a pre tú
dobu príznačné, že po náročnom konkurze
na miesto asistenta (vybrali ho z 12 adeptov) musel úspešný uchádzač podpísať reverz, že si nebude robiť klinickú špecializáciu a bude sa venovať len teoretickým
odborom (Hájek a Slezák, 1992). Z Ústavu
experimentálnej patológie LF UK sa dostal
na stáž na vynikajúce nemecké pracovisko
do Göttingenu k známemu fyziológovi prof.
Reinovi. Tam sa svojou pracovitosťou, zanietenosťou pre vedu a invenciou osvedčil
tak, že dostal od prof Reina ponuku na trvalé miesto. Napriek tomu sa MUDr. Juraj
Antal v neistých vojnových časoch vrátil na
Slovensko na Lekársku fakultu Slovenskej
univerzity (pred druhou svetovou vojnou
i po nej – Univerzita Komenského). Tu vybudoval Fyziologický ústav, na ktorom pôsobil ako prednosta tri desaťročia (1940
– 1970).
Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., pomáhal a budoval aj ďalšie ústavy fyziológie na
lekárskych fakultách na Slovensku (Košice
a Martin) a v Slovenskej akadémii vied –
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
a Ústav pre výskum srdca. V rámci SAV bol
akademik Antal dlhé roky externým riaditeľom Ústavu experimentálnej medicíny
a v jeho rámci Ústavu normálnej a patologickej fyziológie. Dlhé roky pôsobil v rôznych funkciách v najvyšších orgánoch a komisiach SAV a ČSAV.

PAMÄTNÁ TABUĽA NA OBECNOM ÚRADE V SLOVANOCH.

Koncom augusta roku 1968 sa prof.
Antal zúčastnil na Kongrese medzinárodnej únie fyziologických vied (IUPS) vo
Washingtone a ako prvý z takmer päťdesiatich prítomných fyziológov z Československa podpísal protestné vyhlásenie proti
vstupu vojsk Varšavskej zmluvy a násilnému obsadeniu nášho štátu. To mu ako vysokoškolskému pedagógovi bolo z hľadiska
ďalšieho pôsobenia na univerzite osudným.
Po odchode z Univerzity Komenského v roku 1972 pracoval v Ústave pre výskum srdca
SAV, ktorý sa mu stal útočiskom v rokoch
normalizácie. Tu si na svoju experimentálnu výskumnú prácu vybudoval malé laboratórium. V Ústave pre výskum srdca SAV
pracoval až do roku 1995.
Prof. Juraj Antal sa v prvom rade považoval za experimentálneho fyziológa a vysokoškolského pedagóga. Experimenty z laboratória aplikoval na podmienky bežného
života. Založil smer aktivitnej fyziológie,
študujúcej zmeny vitálnych funkcií a ich
mechanizmy pri bežne vykonávaných aktivitách ľudského tela (lokomócia, príjem potravy, termoregulačná záťaž a pod.), čím sa
približuje k skutočne existujúcim reálnym

MOMENTKY ZO SLÁVNOSTI ODHAĽOVANIA PAMÄTNEJ TABULE AKADEMIKOVI JURAJOVI ANTALOVI.

AKADEMIK JURAJ ANTAL

podmienkam. Nedostatok financií na drahé
konvenčné prístroje riešil často osobitými
spôsobmi, konštruovaním vlastných metodík, prístrojov s originálnym prístupom.
Veľmi si preto vážil technické vedy, konštruktérov a technikov.
Jeho práca bola ocenená mnohými vysokými oceneniami a poctami od domácich
a zahrančných spoločností i od Slovenskej
akadémie vied. K najvýznamnejším, ktoré
si mimoriadne vážil i prof. Antal, patrí The
Award of the American Pawlovian Society
a Veľká Zlatá medaila J. E. Purkyně, udelená v roku 1992 Československou lekárskou
spoločnosťou za celoživotné dielo v oblasti
fyziológie, ktorej nositeľmi v tom čase boli
len traja Slováci.
Prof. Juraj Antal miloval Slovensko a nadovšetko svoj rodný kraj Turiec. Jeho želaním bolo, aby bol pochovaný na Národnom
cintoríne v Martine, kde aj odpočíva od roku 1996.
Pamiatku prof. Antala, zakladateľa lekárskej fyziológie na Slovensku, dlhoročného pracovníka Univerzity Komenského
a Slovenskej akadémie vied, sa Slovenská
fyziologická spoločnosť SLS a rodná obec
Slovany pri jeho stom výročí narodenia rozhodli uctiť spomienkovým zhromaždením
a odhalením pamätnej tabule. Na slávnostnom zhromaždení 19. júna 2012 sa v jeho
rodnej obci zúčastnili zástupcovia Predsedníctva SAV, ústavov SAV a fyziologických
ústavov lekárskych fakúlt, ktoré prof. Antal
založil a pomáhal rozvíjať, ako aj občania
Slovian a príbuzní prof. Antala. Pamätná tabuľa na Obecnom úrade v Slovanoch bude
pripomínať jubilanta i ďalším generáciám.
J. Slezák, K. Javorka | Foto archív
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Vyznamenania SAV pre pracovníkov III. oddelenia vied

Zlaté medaily osobnostiam
vedy

>

Zlaté medaily Slovenskej akadémie vied prevzali traja pracovníci III. oddelenia vied SAV – ekonóm prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.,
historik PhDr. Dušan Kováč, DrSc., divadelný vedec Ladislav Čavojský, CSc. V budove Úradu SAV im ich 11. júna 2012 slávnostne

odovzdal podpredseda SAV Ľubomír Falťan spolu s podpredsedníčkou Vierou Rosovou a členom predsedníctva SAV Miroslavom
Morovicsom.

PROF. MILAN ŠIKULA PREBERÁ OCENENIE Z RÚK ĽUBOMÍRA FALŤANA.

Nové trendy ekonomického myslenia
Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., rodák z Kremnice (24. 12. 1941)
po ukončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave pokračoval na jej národohospodárskej fakulte ako pedagóg. Členom
výskumného kolektívu Ekonomického ústavu SAV sa stal v roku
1972. Po roku 1989 takmer 12 rokov pôsobil v rôznych riadiacich
hospodárskych funkciách. Aj v uvedených rokoch však neustále
udržiaval kontakty s vedeckým výskumom a v roku 2002 sa stal riaditeľom Ekonomického ústavu SAV. V tejto funkcii pôsobí dodnes.
Od začiatku svojej vedecko-výskumnej činnosti sa aktívne po-

dieľal na formovaní nových trendov ekonomického myslenia, reagujúcich na nové výzvy spoločenského a ekonomického vývoja.
Ťažiskovo sa venoval otázkam, ktoré súvisia s pôsobením vonkajšieho ekonomického prostredia na ekonomiku. Zdôvodňoval, že
úspešnosť malej a otvorenej slovenskej ekonomiky je výrazne determinovaná schopnosťou včas identifikovať, cieľavedome využiť
príležitosti a pružne reagovať na riziká, ktoré zmeny vo vonkajšom
ekonomickom prostredí prinášajú. Patrí k priekopníkom výskumu
procesu globalizácie na Slovensku, pričom si všímal nielen reálne
procesy s ňou spojené, ale celý rad inštitucionálnych zmien, presakujúcich z vonkajšieho do vnútorného prostredia národných ekonomík, a s tým späté riziká.
Prof. Šikula svojou vedecko-výskumnou prácou významne
prispel k rozvoju ekonomického myslenia a k jeho kultivácii na Slovensku. Výsledky jeho vedeckej práce sú obsiahnuté v celom rade
monografií, v domácich i zahraničných zborníkoch, vo vedeckých
statiach, výskumných štúdiách a expertízach. Je autorom štyroch
individuálnych monografií, spoluautorom 19 kolektívnych monografií, 35 statí v karentovaných časopisoch, vyše 80 príspevkov
v odborných časopisoch a zborníkoch z domácich a zahraničných
konferencií. Osobitne treba v tejto súvislosti oceniť dve dopadové
štúdie k vstupu a integrácií SR do EÚ – Dlhodobú víziu rozvoja slovenskej spoločnosti a Stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti, ktoré
sa pod jeho odborným a organizačným vedením v spolupráci so
širokým okruhom spolupracovníkov vypracovali v Ekonomickom
ústave SAV.
Popri výskumnej práci sa prof. Šikula intenzívne venoval aj vedeniu odborných kolektívov a rôznym vedecko-organizačným činnostiam, pôsobí tiež ako hlavný redaktor Ekonomického časopisu
a v ďalších funkciách súvisiacich s doktorandským štúdiom.

Pozoruhodné výsledky historického bádania
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (nar. 3. 1. 1942) pochádza z Humenného. Po absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave bol krátky čas stredoškolským učiteľom. Do SAV prišiel roku 1968 a zaradil
sa do prvej generácie slovenských historikov, ktorí sa systematicky
venovali stredoeurópskym a európskym dejinám – v jeho prípade
Rakúsku a Nemecku.
Medzičasom vo svojom výskume prešiel aj na slovenské dejiny
konca 19. a začiatku 20. storočia a na ich stredoeurópsky a európ-

DR. DUŠAN KOVÁČ (VĽAVO) SO ZLATOU MEDAILOU SAV
osobnosti vedy
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sky kontext. Uvedené témy interpretoval v historických kategóriách nacionalizmu, utvárania a vývoja identít a rozšíril ich nielen
o rozpravy o dejinách, ale aj o historiografii, myslení o dejinách
a pod. Výsledky jeho bádania sú pozoruhodné: je autorom alebo
spoluautorom 30 monografií, ako editor a spolueditor zostavil 27
zborníkov, čo sa týka kapitol v monografiách, vedeckých štúdií
v časopisoch a zborníkoch, je autorom takmer 200 textov, ďalej je
spolutvorcom 23 učebníc rôzneho typu atď. Značná časť uvedených prác pritom vyšla v zahraničí.
D. Kováč má po novembri 1989 veľké zásluhy aj o opätovné zaradenie slovenskej historickej vedy do európskej a svetovej historiografie. Jeho vedecké renomé odborníka na dejiny strednej Európy
sa v zahraničí premieta v desiatkach pozvaní na medzinárodné
konferencie, v účasti na medzinárodných projektoch, v množstve
členstiev vo významných medzinárodných a inonárodných vedeckých inštitúciách a tiež v zahraničných oceneniach a vyznamenaniach (napr. Rakúska štátna cena Antona Gindelyho – 1997,
Rytiersky kríž – štátna cena Maďarskej republiky – 2001, najprestížnejšie ocenenie v rámci svetovej historiografie Herderova cena

– 2004, Medaila Františka Palackého AV ČR – 2008). Na Slovensku
bol roku 2003 vyznamenaný štátnou cenou SR – Pribinovým krížom 2. triedy.
Obdobnú angažovanosť prejavil aj na domácej akademickej
pôde. Po novembri 1989 si nová doba vyžiadala ľudí schopných
nielen spolupôsobiť pri očisťovaní vedeckého výskumu od jeho
ideologických deformácií, ale tiež okamžite reagovať na potrebu
zmeny štruktúry slovenskej historickej vedy a jej riadenia. D. Kováč aj túto stránku pochopil ako svoju povinnosť a hneď začiatkom
roku 1990 prevzal vedenie Historického ústavu SAV. Nebola to práca ľahká, pretože okrem nevyhnutnej rekonštrukcie ústavu a jeho
výskumného zamerania bolo v prvej polovici 90. rokov potrebné
brániť aj jeho samotnú existenciu. Roku 1998 bol zvolený do Predsedníctva SAV, kde pôsobil 12 rokov, z toho dve volebné obdobia vo
funkcii vedeckého sekretára SAV a napokon v pozícii podpredsedu
SAV a vedúceho jej III. oddelenia vied. Roku 2004 sa stal členom
Učenej spoločnosti SAV a členom jej Rady. V roku 2010 sa opäť na
plný úväzok vrátil do Historického ústavu SAV, kde s nezmenšenou
agilitou a erudíciou pokračuje vo vedeckej práci.

L. Čavojský patrí k najvýznamnejším slovenským divadelným
vedcom a historikom s medzinárodným renomé. A to aj napriek
tomu, že v dôsledku opakovaných problémov s politickou mocou
a ideológiou sa mu v najzrelšom veku pri jeho mimoriadne plodnej vedeckej práci upierali a znemožňovali pedagogické činnosti,
umelo sa brzdili jeho pokusy o zhodnocovanie výsledkov práce aj
formou získania titulov a hodností. Napísal viacero samostatných
monografií, bol spoluautorom najvýznamnejších publikácií z dejín slovenského divadla, je autorom desiatok rozsiahlych hesiel
v dodnes používanej a neprekonanej Encyklopédii dramatických
umení Slovenska I. a II., (SAV, 1989 a 1990), napísal množstvo vedeckých štúdií najmä do časopisu Slovenské divadlo a stovky ďalších recenzií, analýz, portrétov do novín a odborných časopisov.
Zastával vždy odborné stanovisko a nebál sa vstupovať do verejných polemík pred pokusmi o deformáciu historickej pravdy v oblasti divadla (napr. pri diskusii o režisérovi J. Jamnickom a iných).
Okrem profesionálneho divadla sa zameral aj na dvestoročný
vývin slovenskej dramatiky (v rozpätí rokov 1800 – 2000), na dejiny ochotníckeho divadla (1830 – 1919). Venoval a venuje sa aj hudobnému divadlu (opere, spevohre, muzikálom). Jeho monografie, vedecké štúdie i kratšie útvary majú okrem dôslednej znalosti
problematiky, využívania historických paralel, objavovania nových
súvislostí v dejinách slovenského divadla (napr. pri Shakespearovi)
aj vnútornú iskru, čím si získavajú široký okruh čitateľov.
V roku 2002 mu P SAV udelilo Medailu SAV za podporu vedy.
VYZNAMENANÝ DIVADELNÝ VEDEC LADISLAV ČAVOJSKÝ.
Ani v prvej dekáde 21. storočia Ladislav Čavojský nepoľavil a ďalej vedecky a tvorivo pracoval. Zúčastňuje sa na vedeckých konferenciách, usporadúvaných SAV a inými inštitúciami, publikuje
v ústavnom vedeckom časopise, ale aj mimo SAV. Pravidelne recenOdkrývanie divadelných súvislostí
zuje divadelnú tvorbu, je autorom hesiel do encyklopédie Beliana;
v súčasnosti odovzdal do tlače ďalšie dve pôvodné monografie.
Ladislav Čavojský, CSc., sa narodil 17. januára 1932 v Trnave. Za neustálu činnosť vo svojom odbore získal v roku 2010 vysoké
Do Slovenskej akadémie vied nastúpil po skončení vysokej školy štátne ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy a v roku 2011 Cenu
roku 1955 a v pracovnom pomere tu zotrval do konca roka 2008. Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla a rozhlasu.
Bol to jeho prvý i posledný a zároveň jediný zamestnávateľ, aj keď
sa pracoviská premenúvali a reorganizovali. Viackrát ho poverili Michaela Španková | Foto: Juraj Broš
vedením oddelenia divadla a filmu, neskôr aj samostatného Ústavu divadla a filmu SAV. Po nástupe normalizácie roku 1970 ústav
zrušili a samostatnosť získal opäť až po ďalšej demokratizácii spoločnosti už ako Kabinet divadla a filmu SAV (od roku 2010 Ústav
divadelnej a filmovej vedy SAV). Na čele vedeckej rady tohto pracoviska pôsobil osemnásť rokov (do roku 2008). V súčasnosti je členom redakčnej rady ústavného časopisu Slovenské divadlo.
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K životnému jubileu MUDr. Evy Kellerovej, DrSc.

Žena siedmich profesií

MUDr. EVA KELLEROVÁ, DrSc.

>

Obdivujem všestranných ľudí. V čase môjho detstva sa za takého v bratislavských
intelektuálnych kruhoch považoval Janko
Alexy. Hovorilo sa, že má desať povolaní.
A to mal obnovu Bratislavského hradu ešte
pred sebou. Keď som spoznal Evu Kellerovú, utvrdil som sa, že fenomén „Alexy“ nie
je u nás ojedinelý. Ba na Slovensku, ale aj
v iných malých národoch, je skôr bežný ako
nebežný. Má to svoje výhody i nevýhody...
V decembri 1989 vstúpila do mojej pracovne na Úrade Predsedníctva SAV energická žena. Ľahko sa dovtípime, že to bola Eva
Kellerová. Vtedy bola riaditeľkou Ústavu
normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Sprevádzal ju Viktor Bauer, riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.
Nepáčilo sa im, ako Predsedníctvo SAV rozdelilo medzi ústavy prístroje Centra fyziologických vied SAV, ktoré práve zrušilo. Lenže
P SAV sa vzápätí „samorozpustilo“ a mňa
poverilo vykonaním prijatých uznesení.
Argumenty riaditeľov boli odôvodnené
a neostávalo iné, ako nastúpiť cestu komisionálneho vyriešenia deľby. V konečnom
dôsledku som na tom profitoval. Získal som
síce pár nepriateľov, ale nových priateľov
bolo viac. Medzi nimi bola aj Eva Kellerová,
manželka Branislava Lichardusa, neskoršieho predsedu SAV a veľvyslanca v USA.
Eva začala s vedou už na začiatku štúdia
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (1950 – 1956). Zistila, že pri karasovitých rybách možno vypestovať pokrmový
podmienený reflex. Ryby reagovali na zvukový podnet. Študentskému tímu poskytli tému a prázdne akvárium, ale osud jej
k tomu poskytol ešte jednu cennú okolnosť,
spolupracovníka Branislava. Ten sa neskôr
priznal, že trojčlenný kolektív zosnoval najmä preto, aby sa s Evou zblížil. Prešla s ním
potom celým ďalším životom.
Ešte pred ukončením štúdia nastúpila
MUDr. E. Kellerová do Ústavu normálnej
a patologickej fyziológie SAV a nejaký čas
strávila v blízkosti prof. Ladislava Dérera.
Bola to nezabudnuteľná škola medicíny,

humanizmu a korektnosti vo vzťahoch. Na
výborných učiteľov mala šťastie i neskôr;
patril k nim Ivan Ruttkay-Nedecký a Juraj
Antal.
Eva Kellerová sa vo svojom výskume venovala najmä regulácii kardiovaskulárneho
systému. Ukázala, že prevencii vysokého
krvného tlaku sa treba venovať už od detského veku. Publikovala údaje o hodnotách
krvného tlaku novorodencov a originálne
poznatky o jeho reakciách a zmenách v prvých dňoch života. Prioritu a medzinárodný
ohlas dosiahla zistením cirkadiánneho kolísania tlaku hneď po narodení. Merať krvný
tlak novorodencov nie je triviálne. Umožnil
to vývoj vlastného ultrazvukového prístroja, na ktorý dostala spolu s P. Kováčikom
a M. Kittovou autorské osvedčenie (1979).
V Tesle Valašské Meziříčí sa vyrobila nultá séria prístroja, žiaľ, zakrátko nato Tesla
zanikla. Zostali však varujúce poznatky, že
u detí predškolského veku, ktoré sú vystavené hladinám hluku nad 60 dB, krvný tlak
stúpa.
Organizačný talent doviedol Evu Kellerovú do kresla riaditeľky ústavu a vzhľadom na mnohostranné aktivity jej manžela
sa obaja stali predmetom sociologických
úvah, ako fungujú „bikariérne“ manželstvá, v ktorých manželia dosiahnu vedecké a spoločenské méty a pritom vychovajú
úspešné deti, v tomto prípade lekárku Ivu
a manažérku Janu.
Dlhoročný výskum MUDr. Evy Kellerovej, DrSc., prerušilo sprevádzanie manžela
na diplomatickú misiu do USA. Ale možno sprevádzanie nie je to správne slovo, aj
keď v terminológii Ministerstva zahraničných vecí SR bola jej úloha špecifikovaná
práve takto. De facto išlo o veľvyslanecký
pár, jazykovo, spoločensky a vedomostne
výborne pripravený, ktorý vysvetľoval, kde
Slovensko leží, akí ľudia tam žijú, pár, kto-

rý položil základy americko-slovenských
kontaktov. Na nezamestnanosť sa nemohli
sťažovať. Bežní Američania sa v styku s našou diplomaciou vyjadrovali pochvalne
o našom prezidentovi Titovi a Branislav Lichardus ma pobavil príhodou z hokeja, ako
dal Peter Bondra gól a z ampliónu povedali,
že skóroval Čechoslovák. Potom sa opravili,
že Československo už neexistuje, rozpadlo
sa na dva nové štáty – Slovensko a Slovinsko.
Branislav Lichardus a Eva Kellerová začali v USA v skromných pomeroch. Najprv
bývali v penzióne pre akademických pracovníkov. Veľvyslanectvo sprvu umiestnili
v administratívnej budove na Wisconsin
Avenue vo Washingtone. Existujúce sídlo
prebudovali a podnikli kroky na novostavbu veľvyslanectva. Prenajali pozemok na
dvakrát 99 rokov, zúčastnili sa na dotváraní
projektu slovenských architektov a kontrahovali stavebnú firmu. Pri výbere budovy
rezidencie veľvyslanca preskúmala Dr. Kellerová osobne vyše päťdesiat ponúk a zvolila optimálnu lokalitu v prírodnom prostredí
McLean s dobrými možnosťami parkovania.
Slovenské aktíva sa v rokoch ich pôsobenia
(1994 – 1998) využili veľmi dobre. K slovu sa dostala naša história, archeologické
skvosty, operní speváci, herci, výskum, výtvarníci i novinári. Vytvorili sa podmienky
na diplomatické styky na najvyššej úrovni.
Len prezident M. Kováč bol v Bielom dome
štyri razy. Predsedovi Národnej rady SR
Ivanovi Gašparovičovi zabezpečili stretnutie s predsedom dolnej komory Kongresu
N. Gingrichom. Prijali aj mnohých ďalších
našich politikov. Tým, ktorí tvrdili, že diplomatický protokol im prikazuje hovoriť po
slovensky, zabezpečili aj tlmočenie. Branislava Lichardusa nazvala americká strana
veľvyslancom dobrej vôle a jeho manželka na
tom mala svoj nemalý podiel.
Po návrate z USA sa Eva Kellerová znova výskumne aktivizovala, hoci pozície vo
vedeckých radách a orgánoch boli už nevratne obsadené. To ju však mrzieť nemusí.
Jej celoživotné aktíva pre rozvoj vedy, spoločnosti, diplomacie sú nesporné a nájsť si
v každom veku pozíciu, v ktorej môžeme
byť užitoční, dokážu hlavne tí, ktorí prešli
tvorivým životom, ktorí sa sami so sebou
nenudia. Prínosy Evy Kellerovej pri jej životnom jubileu nedávno úprimným listom
ocenil aj minister školstva Dušan Čaplovič.
A ktoré sú to tie profesie, ktorými Eva
Kellerová pripomína fenomén „Alexy“? Ponechávam na čitateľa, aby sa v tom zorientoval. Ja som ich napočítal sedem.
Štefan Luby
ULTRAZVUKOVÝ TLAKOMER NA MERANIE KRVNÉHO
TLAKU NOVORODENCOV. Foto archív
osobnosti vedy

správysav

6 _ 7 | 2012

13

Pocty SAV dvom výskumníkom z košických pracovísk

Rešpektovaná osobnosť
parazitológie

>

Podpredseda SAV doc. Ing. Albert Breier
odovzdal 28. mája Medailu SAV za podporu
vedy RNDr. Vladimíre Hanzelovej, DrSc.,
z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.
Laudáciu predniesol člen Predsedníctva
SAV doc. Juraj Koppel. Ako pripomenul, parazitologička Vladimíra Hanzelová pôsobila
po celý profesionálny život v Košiciach. Tu
vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UPJŠ,

po skončení ktorej nastúpila ako ašpirant
do Parazitologického (predtým Helmintologického) ústavu SAV. Špecializuje sa na
štúdium taxonómie, systematiky, evolúcie
a ekológie parazitov stavovcov, najmä rýb
a vtákov. Od roku 1990 vedie úspešný, medzinárodne rešpektovaný tím Oddelenia
systematiky PÚ SAV. Dlhé roky sa spolu
s kolegami i v rámci medzinárodnej spolu-

VYZNAMENANÚ V.
HANZELOVÚ (VĽAVO)
PRIŠLI POZDRAVIŤ
AJ PREDSEDNÍČKA
SLOVENSKEJ
PARAZITOLOGICKEJ
SPOLOČNOSTI
I. HROMADOVÁ
A BÝVALÝ DOKTORAND
OCENENEJ M. OROS.

práce venuje výskumu parazitov a v poslednom období aj vplyvom znečistenia životného prostredia na biodiverzitu parazitov
a ich hostiteľov v prírodných podmienkach
Slovenska. Preferuje interdisciplinárny výskum s využitím tradičných a najnovších
molekulárno-biologických,
cytogenetických a genetických metód. Zásluhou Dr.
V. Hanzelovej mnohé poznatky teoretickej
parazitológie našli uplatnenie aj v praktickej parazitológii a vo veterinárnej a zdravotníckej praxi.
V. Hanzelová je vedúcou riešiteľkou
mnohých domácich i zahraničných projektov financovaných NATO, National Science
Foundation (USA), Ministerstvom školstva
Francúzskej republiky a viacerých projektov
financovaných Európskou komisiou. Patrí
medzi uznávané a medzinárodne rešpektované osobnosti v domácej i svetovej parazitológie, o čom svedčia publikované monografie, kapitoly v monografiách a viac ako
60 CC publikácií, ktoré boli citované viac
ako 500-krát.

Ocenenie práce M. Gottlieba

>

Čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy
v lekárskych vedách odovzdal podpredseda SAV doc. Albert Breier 15. júna RNDr.
Miroslavovi Gottliebovi, CSc., z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach. Na
malej slávnosti bola za P SAV prítomná aj
podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová,
člen Predsedníctva SAV doc. Juraj Koppel
a za Neurobiologický ústav SAV jeho riaditeľka Nadežda Lukáčová a ďalší predstavitelia pracoviska.
Dr. M. Gottlieb po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v roku
1974 nastúpil do Ústavu experimentálnej
biológie SAV v Košiciach (po zmenách v jeho vedeckom smerovaní sa v roku 1977 premenoval na Neurobiologický ústav SAV),
kde pracuje dodnes. Jeho vedecký záujem
je zameraný na témy, ako sú apoptóza, poškodenie DNA a enzymológia DNA, výskum
v oblasti purínových receptorov, glutamátových transportérov a receptorov. Ocenený
jubilujúci vedec sa orientuje na štúdium excitoxicity, regenerácie nervového systému
a ischemickej tolerancie, sústreďuje sa naj6 _ 7 | 2012
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zo života SAV

mä na neurodegeneratívne a biochemické
zmeny po ischemickom poškodení mozgu
potkana. Absolvoval zahraničné študijné
a pracovné pobyty v Göttingene, v Rehovote a v španielskom Bilbau, kde od roku 1995
intenzívne spolupracuje s Universidad del
Pais Vasco. V rokoch 1997 – 2007 bol spoluriešiteľom piatich zahraničných grantov
(Španielsko, Izrael) a štyroch domácich
projektov VEGA a APVV. V súčasnosti je
zodpovedným riešiteľom projektu VEGA.
Najcitovanejšia je jeho práca (doteraz 101
citácií) v Analytical by Biochemistry z roku
1987 o striebornom farbení DNA v agarózovom géle, ktorá vznikla na domácom
pracovisku. Je spoluautorom dvoch kapitol v monografiách vydaných v zahraničí.
Doc. J. Koppel v laudáciu podotkol, že 22
publikácií vzniklo v posledných 10 rokoch,
čo svedčí o tom, že ocenený je ako dobré
víno – čím starší, tým lepší. V spolupráci so
španielskymi kolegami je spoluautorom patentu s názvom „Compounds having neuroprotective properties“.
Čestnú plaketu Jána Jessenia za záslu-

hy v lekárskych vedách udelilo Miroslavovi Gottliebovi Predsedníctvo SAV na návrh
vedeckej rady a vedenia Neurobiologického
ústavu SAV ako výraz ocenenie jeho nesporných vysokých odborných i ľudských kvalít.
Katarína Čižmáriková | Foto autorka

M. GOTTLIEBOVI BLAHOŽELAJÚ (ZĽAVA)
DOC. J. KOPPEL, PROF. D. JEŽOVÁ A DOC. A. BREIER.

Vyhodnotili súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

Umelci sa predviedli
vedcom

>

Víťazi ďalšieho ročníka Súťaže mladých
vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
sa 14. júna t. r. tradične predstavili na seminári v aule budovy ústavov SAV v Košiciach. Večer v Dome umenia úspešní mladí
hudobníci predviedli svojim rovesníkom (aj
ich starším kolegom) svoje interpretačné
majstrovstvo na koncerte pod názvom Mladí mladým – umelci vedcom.
Moderovania vedeckého seminára sa
ujal člen Predsedníctva SAV, spoluorganizátor podujatia doc. Juraj Koppel z Ústavu
fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, ktorý najprv privítal podpredsedov
SAV doc. Alberta Breiera a prof. Danielu
Ježovú, predsedu Snemu SAV Jána Sedláka
a ďalších členov Predsedníctva SAV i Snemu SAV. So záujmom počúvali mladších

kolegov aj riaditelia viacerých ústavov SAV
z celého Slovenska, spolupracovníci a tiež
ich niekdajší učitelia. „Chodievam sem veľmi rada,“ vyznala sa v úvodnom príhovore
prof. Daniela Ježová, ktorá je podpredsedníčkou Akadémie pre vzdelávanie a doktorandské štúdium. „Strávime spolu odpoludnie, keď sa nebudeme stresovať, a prežijeme radosť s úspešnými mladými ľuďmi,
ktorí preukážu svoje schopnosti.“
Svoje práce potom predstavilo všetkých
deväť úspešných mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov z troch oddelení. K všetkým prácam sa rozprúdila široká
diskusia a vyznamenaným mladým vedcom
slúži ku cti, že bez problémov vysvetľovali
a odpovedali na otázky aj oveľa skúsenejším
kolegom. Vari najťažšie bolo jednoducho

VEDECKÝ SEMINÁR
MLADÝCH MODEROVALI
PODPREDSEDNÍČKA
SAV PRE VZDELÁVANIE
A DOKTORANDSKÉ
ŠTÚDIUM PROF.
DANIELA JEŽOVÁ A ČLEN
PREDSEDNÍCTVA SAV
DOC. JURAJ KOPPEL.

a výstižne doplniť načatú vetu prof. Ježovej:
„Objavili sme...“ Mladí vedeckí pracovníci
nehovorili o objavoch, ale o návrhoch, pomoci, úzkej spolupráci, iniciovaní atď.
Večer sa všetci – už v spoločenských oblekoch a šatách – stretli v Dome umenia,
domovskom stánku Štátnej filharmónie
Košice. Na jubilejnom, desiatom koncerte
Mladí mladým – umelci vedcom všetkých privítal jeden z hlavných organizátorov prof.
Marián Reiffers, z Ústavu experimentálnej
fyziky SAV. Prof. Daniela Ježová pozdravila prítomných v mene predsedu SAV prof.
Jaromíra Pastoreka a odovzdala diplomy
víťazom súťaže. Pomáhali jej pri tom aj
prof. Reiffers a vážený hosť večera, popredný slovenský skladateľ, muzikológ a vysokoškolský pedagóg prof. Ladislav Burlas,
ktorý v rokoch 1951 – 1988 pôsobil v SAV.
Práve jeho skladba In memoriam otvorila
slávnostný koncert. Orchester Štátnej filharmónie Košice dirigoval úspešný mladý
český dirigent, skladateľ a klavirista Jan Kučera, ktorý už štyri roky vedie Symfonický
orchester Českého rozhlasu v Prahe. V podaní mladých sólistov, poslucháčov VŠMU
v Bratislave a Akadémie umení v Banskej
Bystrici, klaviristky Zuzany Vontorčíkovej,
klarinetistky Martiny Kamenskej, huslistu
Miroslava Potfaja a violončelistu Yukiho
Inadu zazneli diela F. Mendelssohna-Bartoldyho, F. Krommera-Kramářa, Pabla de
Sarasateho a P. I. Čajkovského. Po koncerte
nasledoval spoločenský večer.
(Fotoreportáž z podujatia pozri na 3. strane obálky)

Výsledky Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov:
I. oddelenie vied
1 . m i e s t o : RNDr. Hana Čenčariková, PhD., Ústav
experimentálnej fyziky SAV – Kooperatívne javy v silne
korelovaných elektrónových systémoch
2 . m i e s t o : Ing. Martin Balog, PhD., Ústav materiálov
a mechaniky strojov SAV – Ultrajemnozrnné kompozity in situ
pripravené kompaktovaním jemných hliníkových práškov
3 . m i e s t o : Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., Ústav
materiálového výskumu SAV – Mechanické vlastnosti moderných
keramických kompozitov SiC/Si3N4 a Si3N4/CNT

II. oddelenie vied
1 . m i e s t o : Ing. Peter Ditte, Virologický ústav SAV –
Mechanizmus regulácie enzymatickej aktivity karbonickej
anhydrázy IX
2 . m i e s t o : RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD., Ústav

experimentálnej endokrinológie SAV – Netradičné účinky
aldosterónu
3 . m i e s t o : RNDr. Ján Radvánský, PhD., Ústav molekulárnej
fyziológie a genetiky SAV – Molekulárna diagnostika myotonickej
dystrofie

III. oddelenie vied
PhDr. Ján Beljak, PhD., Archeologický ústav SAV –
Zvolenský Pustý hrad
2 . m i e s t o : Mgr. Matej Hanula, PhD., Historický ústav SAV – Za
roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1.
ČSR
3 . m i e s t o : Mgr. Karol Hollý, M.A., PhD., Historický ústav SAV
– Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na
prelome 19. a 20. storočia
1. miesto:

Katarína Čižmáriková | Foto: autorka a Tomáš Čižmárik
zo života SAV
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Zaujímavý program Astronomického ústavu SAV pre verejnosť

Venuša na disku Slnka

>

Milióny ľudí na celom svete si pozreli 5. a 6.
júna nevšedný astronomický úkaz – prechod Venuše pred slnečným diskom. Toto „malé zatmenie“ Slnka bolo zatiaľ iba
siedme v poradí od čias, keď Galileo Galilei zaviedol ďalekohľad do astronomických
pozorovaní. Naša generácia mala to šťastie,
že ho mohla vidieť dvakrát – v rokoch 2004
a 2012.
V minulosti bol tento úkaz kľúčový pri
presnom určovaní vzdialenosti Zeme od
Slnka, tzv. astronomickej jednotky, ktorá je
základnou jednotkou na určovanie vzdialeností vo vesmíre. Na určenie astronomickej
jednotky sa merali časy štyroch kontaktov
Venuše so Slnkom, pozorované z rôznych
miest na Zemi. V súčasnosti má tento úkaz
hlavne vzdelávaciu a motivačnú funkciu,
ukázať verejnosti, že veda je zaujímavá
a medzinárodná, a hlavne že vie presne
„predpovedať“ niektoré úkazy, ktoré nastanú v budúcnosti.
Pracovníci Astronomického ústavu SAV
pripravili pre školy a ostatnú verejnosť zaujímavý celonočný program a ranné pozorovanie. Úkaz sa začal ešte 5. júna 2012 v Kanade a na Havajských ostrovoch a pokračoval viac ako šesť hodín do rána 6. júna 2012.
Prvý a druhý kontakt Venuše pri vstupe na
slnečný disk sprostredkovali pracovníci
AsÚ SAV žiakom v noci 6. júna o 00:05 hod.
(LSEČ) v internetovom prenose z Nórska
a z Havajských ostrovov. Celú noc potom
prebiehali v ústave prednášky a sledovanie
priebehu prechodu. S napätím sa očakávalo ráno, či bude možné priamo pozorovať

záverečnú fázu prechodu (3. a 4. kontakt
výstupu Venuše z disku Slnka), pretože
predpoveď počasia pre Vysoké Tatry nebola veľmi priaznivá. Šťastena sa nakoniec
priklonila k tatranským astronómom a poodhalila oblohu, aby všetci, i tí ktorí prišli,
mohli vidieť „svoju“ Venušu na „svojom“
slniečku.
Počas noci odzneli prednášky, v ktorých
pracovníci AsÚ SAV vysvetlili prečo k prechodu Venuše popred slnečný disk dochádza, aká bola história predchádzajúcich
pozorovaní daného javu od roku 1639 a akú
významnú úlohu tu zohral Maximilián Hell,

ktorý urobil najpresnejšie pozorovania vedúce k určeniu správnej vzdialenosti Zeme
od Slnka. Účastníci si mohli pozrieť aj unikátne zábery prechodu Venuše získané zo
satelitu SDO (Solar Dynamic Observatory),
pri ktorých neprekážala zemská atmosféra.
Okrem Astronomického ústavu SAV, ktorý bol koordinátorom celej akcie na Slovensku (Dr. Koza), prebiehali úspešné pozorovania aj na ľudových hvezdárňach celého
Slovenska.
Aleš Kučera | Foto: P. Bendík, A. Kučera

TAKTO TO VYZERALO NA LÚKE PRI ASTRONOMICKOM ÚSTAVE SAV V TATRANSKEJ LOMNICI
RÁNO 6. JÚNA 2012.

Výjazdové zasadnutie Rady riaditeľov 2. oddelenia

Za zvláštnosťami Poľany

>

Dňa 12. júna sa uskutočnilo pravidelné výjazdové zasadnutie Rady riaditeľov 2. oddelenia vied SAV, už piate v poradí. Na stretnutí
v Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene prerokovali problematiku
transformácie SAV, blížiacej sa akreditácie organizácií a iné aktuálne témy 2. oddelenia vied.
Po porade sa uskutočnila exkurzia na územie chránenej krajinnej oblasti Poľana. Táto tradícia pokračuje už piaty rok a jej zmyslom je poznávanie výskumných plôch zvolenského Ústavu ekológie
lesa SAV, ako aj oblastí Slovenska, do ktorých bežný turista nemá
prístup. Po odbornej stránke účastníkov exkurzie sprevádzala riaditeľka Správy CHKO Poľana Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
Poľana v súčasnosti patrí do systému významných chránených
území. Rozhodnutím byra Medzinárodnej koordinačnej rady
programu Človek a biosféra bola Chránená krajinná oblasť Poľana
zaradená v marci 1990 do siete biosférických rezervácií UNESCO.
Zaradila sa medzi 350 území sveta, ktoré poskytujú vedecké po6 _ 7 | 2012
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znatky a praktické skúsenosti v harmonickom spojení ochrany
prírody týchto oblastí s ich ekonomickým a kultúrnym rozvojom
a majú slúžiť dlhodobému výskumu a monitoringu. Pohorie, ktoré
vzniklo vulkanickou činnosťou pred 13 – 15 miliónmi rokov, patrí
k najzachovalejším na Slovensku. Po geologickej stránke masív
Poľany tvoria prevažne mladotreťohorné vulkanické horniny – andezity, andezitové tufy a tufity. Do východnej časti územia CHKO
zasahujú aj kyslé prvohorné horniny Veporských vrchov. Z hydrologického hľadiska sú zvláštnosťou Poľany dva typy siete potokov
– dostredivá (centripetálna) na vnútorných svahoch kaldery, ktorú
odvodňuje potok Hučava, a odstredivá (centrifugálna) na jej vonkajších svahoch. Územie patrí medzi najmenej urbanizované chránené územia na Slovensku. Nachádzajú sa tu iba tri osady (Iviny,
Snohy a Vrchslatina) s typickým lazníckym osídlením (celkovo asi
400 trvaložijúcich obyvateľov).
J. V.

Konferencia o paradigmách zmien spoločnosti v 21. storočí

Pohľady na budúcnosť

>

Aká bude budúcnosť? Odpoveď na túto otázku hľadali 16. – 17. mája 2012 v Smoleniciach na konferencii Ekonomického ústavu SAV
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí s podtitulom „Infraštruktúra spoločnosti – infraštruktúra človeka – kontrolovaná spoločnosť“.
Podporila ju Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny EON.
Garantmi v poradí druhého takého podujatia boli doc. Ing. Iveta
Pauhofová, CSc., ktorá ju aj moderovala, a doc. Ing. Peter Staněk,
CSc., hosť. prof. Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Organizátori
ju pripravili v spolupráci s Ekonomickou fakultou TU v Košiciach
a Slovenskou asociáciou pre Rímsky klub. Svoje názory prezentovali vedci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Ruskej federácie a USA.

Prvý deň podujatia bol zameraný na problematiku infraštruktúry spoločnosti. Metodologickými poznámkami k paradigmám
budúcich zmien v 21. storočí ho otvoril prof.
PhDr. František Ochrana, DrSc., z CESES
(ČR). Na neho nadviazal prof. Dr. Štefan
Volner, CSc. (SR) z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy, ktorý
sa vo svojom príspevku venoval téme krízy
moderného štátu a politických elít. Prof. Boris A. Šmelev z Ekonomického ústavu RAV
(Ruská federácia) hovoril o očakávaných
smeroch ruskej zahraničnej politiky, najmä
o potenciálnych zmenách vo vzťahoch Ruska a EÚ, ktoré môžu mať dopad na infraštruktúry jednotlivých krajín. Problematike
priestorovej ekonómie z hľadiska teórie,
ekonometrie a empirických výskumov s akcentom na európsky priestor, priblížil prof.
Dr. Manfred M. Fischer z Vienna University
of Economics and Business (Rakúsko). Doc.
Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV
sa vo svojom vystúpení zameral na infraštruktúru spoločnosti z hľadiska možností
jej financovania v súčasnom krízovom období, s výhľadom do budúcnosti. Popolud-

monografií – Paradigmy zmien v 21.storočí
(hľadanie kontúr v mozaike) od Ivety Pauhofovej a kolektívu a Dynamický ekonomický systém. Teoreticko-metodologické východiská skúmania dynamického ekonomického
systému od autora Štefana Volnera. Za prítomnosti autorov a hostí sa konal v duchu
divadelného spracovania historického odkazu Stibora zo Stiboríc a Beckova, prvého
pána Smolenického zámku. Súčasťou sprievodného programu bol prednes poézie Evy
Šiškovej.
Úvod druhého dňa konferencie predstavovalo zhrnutie výsledkov vystúpení
z predchádzajúceho dňa, ktoré pripravil
doc. Peter Staněk. Ďalší blok konferencie
bol venovaný otázkam kontrolovanej spoločnosti, predovšetkým tým, ktoré rezonujú
v odbornej obci a verejnosť sa o nich málo
dozvedá. Otvoril ho prof. Štefan Volner,
ktorý hovoril o bezpečnostných rizikách
kontrolovanej spoločnosti. Ing. Andrej Juris
zo Západoslovenskej energetiky, a.s., člen
skupiny EON, prezentoval požiadavky na
energetickú štruktúru v 21. storočí vo väzbe
na možnosti spotrebiteľskej orientácie v oblasti energie. Doc. Iveta Pauhofová z Ekonomického ústavu SAV sa venovala súvislostiam príjmovej polarizácie a kontrolovanej
spoločnosti. Zdôraznila zintenzívňovanie
používania menej viditeľných nástrojov
kontroly pri prehlbujúcej sa polarizácii spoločnosti v rôznych regiónoch sveta. Doc. Peter Staněk predniesol úvahy o tom, ako sa
jednotlivé sféry kontrolovanej spoločnosti
podieľajú na riešení globálnej krízy. Prof.
PhDr. Oskar Krejčí, CSc., z Vysokej školy
medzinárodných a verejných vzťahov (ČR),
vo svojom mimoriadne pôsobivom vystúpení ponúkol komplexný náhľad na úlohu
geopolitiky v budúcnosti sveta. Nasledovala
diskusia, ktorá gestorov inšpirovala k formulácii podtitulu tretej konferencie Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí v budúcom roku – Európa, Slovensko – Súvislosti
globálneho ekonomického a mierového potenciálu, ktorá sa uskutoční 16. až 18. 9.
2013 na Smolenickom zámku.
Zborník statí z konferencie v auguste t. r.
sprístupnia na webstránke Ekonomického
ústavu. Jeho knižná podoba bude k dispozícii v knižnici EÚ SAV tiež od augusta 2012.

ňajšiu časť prvého dňa konferencie otvorila prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.,
z Virologického ústavu SAV. Predniesla analýzu problematiky nádorových ochorení
v kontexte civilizačných zmien a ich dopadov na spoločnosť. Orientovala tak pozornosť poslucháčov na otázky pripravenosti
aj slovenského zdravotníctva na riešenie
súčasných problémov v oblasti zabezpečovania zdravia človeka, a teda na stav kľúčovej oblasti infraštruktúry spoločnosti, na
čo excelentne svojím vystúpením reagoval
dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr.
Peter Labaš, CSc. V rozvíjaní tejto témy pokračoval MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA,
MPH, z Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Predniesol analýzu všetkých doterajších
reforiem v sektore zdravotníctva. Ing. Milan
Vodička, Ph.D. (USA) priniesol pohľad na
infraštruktúru z hľadiska integrovanej paradigmy teórie komplexity, s dôrazom na
úlohu inštitúcií. V diskusiách dopoludnia
i popoludní vystúpili zástupcovia akade- V. Bačišin, I. Pauhofová
mickej obce zo SAV i univerzít a vysokých
škôl, ako aj z decíznej sféry. Na záver prvého dňa konferencie sa uskutočnil krst dvoch

konferencie
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Konferencia o možnostiach modelovania zmien ekonomiky SR

Veľmi krehká nerovnováha

>

Pri príležitosti vydania publikácie Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej
republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii zorganizoval Ekonomický
ústav SAV 19. júna 2012 rovnomennú konferenciu. Jej tézy sa zamerali na aktuálne
problémy krajín eurozóny prijímajúcich
pomoc, ktoré priamo ovplyvňujú naše fungovanie v Európskej menovej únii, vplyv
krízy na náš hospodársky rast, možnosti
a obmedzenia našej fiškálnej politiky a ekonomické efekty adaptačných opatrení na
klimatické zmeny.
Na konferencii sa zúčastnilo vyše 50 odborníkov z rôznych inštitúcií, ako napríklad
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK v Bratislave, Národnej banky Slovenska,
Právnickej fakulty UK, Ministerstva financií
SR, Ministerstva životného prostredia SR,
Štatistického úradu SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave, ako aj zástupcovia súkromných inštitúcií. Konferenciu otvoril RNDr.
Viliam Páleník, PhD., h. doc., vedúci autorského kolektívu prezentovanej knihy, ktorý
celú konferenciu zároveň aj moderoval. Za
vedenie Slovenskej akadémie vied referujúcich i hostí privítala podpredsedníčka SAV
pre ekonomiku Viera Rosová.
Na konferencii odznelo šesť referátov,
ktoré boli rozdelené tematicky do troch samostatných blokov. V prvom bloku vystúpil
RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., spolu
s Mgr. Darinou Graczovou. Oboznámili prítomných s prvou kapitolou prezentovanej

publikácie, v ktorej sa autori venovali makroekonomicko-matematickej analýze krajín
eurozóny prijímajúcich pomoc pomocou
makroekonomického modelu IS-LM-BP.
Rozoberali sa nerovnováhy ich základných
makroekonomických ukazovateľov a príčiny vzniku ich problémov.
V tomto bloku vystúpil so svojím referátom na tému Hospodársky vývoj Slovenska
v pokrízovom období a výhľad na rok 2012
aj Ing. Marek Radvanský, ktorý zdôraznil,
že hospodárska situácia v Európe je napätá
a čaká sa na reálne kroky krajín Európskej
únie, pričom sa aktuálna situácia dá pomenovať ako „veľmi krehká nerovnováha“.
Ešte pred otvorením diskusie po prvom
bloku konferencie predniesol koreferát doc.
RNDr. Ján Boďa, CSc., ktorý tlmočil slová
jedného z recenzentov, prof. RNDr. Pavla
Brunovského, DrSc. Potom sa už diskusia
obrátila k problematike pertraktovanej
v prvom bloku konferencie. Svojimi poznámkami sa do nej zapojili Ing. František
Hajnovič, CSc., doc. Ing. Jana Kotlebová,
PhD., Ing. Mária Vojtková aj ďalší.
Druhý blok konferencie otvoril svojím referátom Možnosti analýz pomocou CGE modelu Ing. Ivan Lichner, ktorý stručne predstavil štruktúru modelu a analyzoval účinky
svetovej hospodárskej krízy na ekonomiku
SR pri viacerých modelových scenároch.
Ďalším konferenčným príspevkom bol referát Ing. Lucie Fašungovej, PhD., a RNDr.
Viliama Páleníka, PhD., h. doc., s názvom
CGE model a alternatívne mzdové a fiškálne
scenáre. Model vo svojej dezagregovanej

POHĽAD NA
PREDSEDNÍCKY STÔL
KONFERENCIE – ZĽAVA
DARINA GRACZOVÁ,
DOC. VILIAM PÁLENÍK,
PODPREDSEDNÍČKA
SAV VIERA ROSOVÁ,
DOC. JÁN BOĎA, MAREK
RADVANSKÝ. Foto: Juraj Broš
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štruktúre zachytáva odvetvia ekonomických činností, preto je vhodný na prognózovanie makroekonomických veličín, čo
sa týka odvetvovej štruktúry. V poslednom
referáte druhého bloku Mgr. Tomáš Miklošovič rozobral problematiku odhadu elasticity substitúcie CES produkčnej funkcie.
Prezentoval prístup, ktorý umožňoval odhad elasticity substitúcie CES produkčnej
funkcie s konštantnými výnosmi z rozsahu v prípade slovenského hospodárstva
s využitím metódy najmenších štvorcov.
O zhodnotenie prezentovaných kapitol sa
potom pokúsila recenzentka Ing. Veronika
Miťková, PhD., ktorá vo svojom koreferáte
vyzdvihla publikáciu z pohľadu jej prínosu
ako doplnkového učebného materiálu pre
študentov venujúcich sa danej problematike na vysokých školách. Rovnako aj tento
blok bol uzatvorený diskusiou.
Tretí blok bol venovaný modelovaniu
vplyvu klimatických zmien na slovenskú
ekonomiku. Túto problematiku predniesol
Ing. Tomáš Domonkos, PhD., ktorý charakterizoval možné účinky klimatických zmien
na slovenskú ekonomiku, i to, akým spôsobom klimatické zmeny ovplyvnia hospodársky vývoj na Slovensku. Na splnenie svojho
cieľa modifikoval „celosvetový“ model AD-DICE tak, aby dokázal odzrkadľovať možné
účinky týchto klimatických zmien. Rovnako
ako v predchádzajúcich blokoch dostal aj
teraz slovo recenzent danej kapitoly, ktorým bol Ing. Ján Haluška, PhD. Recenzent
cenil prístup autorov a zároveň zdôraznil
potrebu venovať sa danej problematike z dlhodobého hľadiska. Do následnej diskusie
sa zapojil okrem iných aj generálny riaditeľ
Slovenského hydrometeorologického ústavu RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., ktorý si veľmi cení snahu o ekonomický pohľad a ekonomické zhodnotenie vplyvov klimatických
zmien.
Na záver konferencie publikáciu Možnosti modelovanie zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie
v Európskej menovej únii, ktorej bola venovaná prezentovaná konferencia, slávnostne
uviedli do života. Úlohy „krstného otca“ sa
zhostil Ing. Ján Haluška, PhD.
Viliam Páleník

Ďalší zo série diskusných seminárov Prognostického ústavu SAV

Stratégie rozhodovania

>

Globalizácia politiky a ekonómie prináša voľby. Stupňujúci sa tlak ekonomických
procesov spôsobuje vo využívaní prírodnové výzvy výskumu. Strategické environ- ných zdrojov spoločenské dilemy, v ktorých
krátkodobé záujmy jednotlivcov sú v konmentálne rozhodovanie v podmienkach flikte s dlhodobými spoločenskými záujmami. Najmä rôznorodosť záujmov aktérov
neistoty a komplexnej voľby predstavuje rozhodovania dramaticky zvýšila pravdepodobnosť nepredvídateľných situácií alevýzvu interdisciplinárnemu výskumu na bo neistôt, ktorým je spoločnosť vystavená.
Skúmanie motívov behaviorálnych zmien,
rozhraní prírodných a spoločenských vied, najmä úlohy pravidiel rozhodovania, komunikácie či poznanie dynamiky a fungoktoré prinášajú pohľad spoločnosti na za- vania prírodných ekosystémov sa stali nevyhnutnými na odvrátenie trvalých zmien
bezpečenie cieľov politiky životného pros- v oblasti klímy, biodiverzity a iných zložiek
svetového ekosystému, zdôraznila vo svojej
tredia. Centrum excelentnosti SAV CESTA prezentácii doc. Tatiana Kluvánková-Oravská.
v rámci série diskusných seminárov ProgExperimentálne prístupy a modelovanie
procesov rozhodovania umožňujú zvýšiť
nostického ústavu SAV jeden z nich práve efektívnosť stratégií rozhodovania v podmienkach komplexnosti voľby a nedostatku
na túto tému zorganizovalo 15. mája 2012. informácií v sektoroch ekonomiky či plánovania verejných služieb a priestorov. Dr.
Urban Kováč predstavil modelovanie proCieľom seminára bolo predstaviť experi- cesov rozhodovania prostredníctvom Agent
mentálne spoločenské vedy ako nové prí- based modelling (ABM), ktorý umožňuje
stupy k výskumu strategického rozhodova- simulačný proces rozhodovania, najmä
nia v podmienkach neistoty a komplexnej sledovanie a predvídanie zmien správania

aktérov rozhodovania. Hlavnou výhodou
prístupu je schopnosť učenia sa a adaptácie
na zmeny spôsobené inými agentmi a prostredím. Experimentálne prístupy a modelovanie posúvajú prognózovanie od orientácie na výsledok k procesnému zameraniu,
v ktorom usmerňovanie zmeny sa stáva dôležitejším ako jej predpovedanie. Rovnako
diverzita motívov rozhodovania a osobitosti individuálneho a kolektívneho správania
hrajú významnú úlohu pri analýze a navigácii behaviorálnych zmien, zdôraznila
vo svojej prezentácii prof. Jana Plichtová
z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie
SAV a otvorila podnetnú vedeckú diskusiu
na danú tému.
Prezentované výstupy sú súčasťou niekoľkoročnej činnosti Centra transdisciplinárnych štúdií CETIP a jeho spolupráce
s Centrom inštitucionálnej diverzity pri
Arizonskej štátnej univerzite, a tiež výsledkom úspešnej spolupráce partnerov centra
excelentosti SPECTRA+, zriadeného v rámci OP Veda a výskum pod vedením Ústavu
manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Viera Gajová

Nová kniha o diaľkovom prieskume využitia krajiny a krajinnej pokr ývky

Satelitné údaje o Zemi

>

Monografia REMOTE SENSING OF LAND USE AND LAND COVER
(Priinciples and Applications;Ed. Chandra P. Giri (CRC Press) je
venovaná problematike identifikácie, analýzy, hodnotenia a mapovania využitia krajiny (LU) a krajinnej pokrývky (LC) a ich zmien
aplikáciou údajov diaľkového prieskumu Zeme od lokálnej až po
globálnu mierku. Obsahuje základné koncepty mapovania LU
a LC v kontexte minulého vývoja až po súčasnosť, ako aj analýzu
vzťahov medzi LU a LC. Súčasťou monografie sú najnovšie metódy spracovania údajov diaľkového prieskumu Zeme, klasifikácie
týchto údajov, tiež hodnotenie presnosti klasifikácie a pod. Ďalej
sú v nej dokumentované aj najaktuálnejšie výsledky dosiahnuté
v rámci najvýznamnejších projektov mapovania LU a LC v celosvetovom kontexte. V závere je načrtnutý ďalší trend sledovania vývoja LU a LC na našej planéte.
Kapitolu 19, Krajinná pokrývka a jej zmeny v Európe: 1990 – 2006,

vypracoval na základe vyžiadania editora J. Feranec (Geografický
ústav SAV) so spoluautormi T. Soukupom (GISAT, s.r.o., Praha), G.
Hazeuom (Altera, Wageningen) a G. Jaffrainom (IGN France International, Paris). Táto časť knihy charakterizuje metodológiu použitú
na získanie údajov o LC Európy z rokov 1990, 2000 a 2006 a jej zmenách v tomto období na báze satelitných snímok.
Novú monografiu, na príprave ktorej participovalo 63 celosvetovo najuznávanejších autorov zo spomínanej oblasti, možno považovať za najucelenejší, najkomplexnejší a zároveň najrozsiahlejší
vedecký, ako aj aplikačný traktát o využívaní satelitných údajov
v procese sledovania LU a LC na Zemi. Knihu ocenia najmä odborníci z územného plánovania, riadiaci pracovníci z environmentalistiky, výskumníci, ale aj študenti z oblasti geovied.
J. F.
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O kliešťoch a psích škrkavkách i úspechu mladého výskumníka

Nevykývať, radšej vytočiť!

>

Len čo sa oteplí, na človeka striehnu komáre, osy, hady, pavúky a – samozrejme –
kliešte. O tom, aké nebezpečenstvo môžu
znamenať a ako sa máme pred nimi správne
chrániť, informovali na stretnutí s novinármi predstavitelia Parazitologického ústavu
SAV v Košiciach – riaditeľ doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., a jeho zástupkyňa RNDr.
Ingrid Papajová, PhD.
Názov tlačovky – S kliešťom sa vykývať
nedá, možno ho však vytočiť – prilákal redaktorov všetkých typov médií. Vymyslel ho
docent Peťko, skúsený popularizátor vedy,
ktorého v posledných týždňoch zaujali rôzne
správy o zaručených spôsoboch, ako najlepšie odstrániť kliešťa. „Informácie v mnohých
médiách sú nepresné alebo dokonca zmätočné, niekto radí vykývať ho, iný točiť doprava
či doľava, alebo ho zadusiť olejom, aby odpadol sám. Musíme si uvedomiť, že na človeka
sa pripíja asi 4 mm veľká samička s výrazne
červeným bruškom a potom vývinové štádium kliešťa, malá čierna nymfa,“ uviedol
B. Peťko. „Samičku odporúčam nevykývať,
lebo hrozí, že ju vylomíme. Istejšie je použiť špeciálne pomôcky na vyberanie kliešťov
v tvare klieštikov, háčikov či slučiek. Ak ich
nemáme, môžeme použiť pinzetu, napríklad
z manikúry, uchytiť kliešťa za hlavičku čo
najbližšie pri koži, raz, dvakrát mierne pootočiť na ktorúkoľvek stranu a potom pomaly
zľahka ťahať kolmo von. Kliešť, okrem toho,
že je zavŕtaný, je hlavičkou na koži aj prilepený cementom, čo je niečo podobné ako sekundové lepidlo. Pri neodbornom alebo násilnom kývaní či dokonca pri krúžení vlhkým
vatovým tampónom priloženým na malého
votrelca síce kliešťa odstránime, no ulomíme jeho ozubený fixačný orgán v tvare dlhej
tenkej skoby, či dokonca odtrhneme celú
hlavičku, ktorá zostane v koži. Táto technika
je však účinná pri malej čiernej nedospelej
nymfe. Nie je teda kliešť ako kliešť... Olej
nakvapkaný na kliešťa ho dusí, sám sa snaží najprv svojimi slinami odlepiť, a tým ešte
viac zvyšuje riziko infekcie. Na dezinfekciu
poraneného miesta je najúčinnejšia jódová
tinktúra.“
Letná dovolenková sezóna už klope na
dvere a slovenskú verejnosť, ktorá sa chystá
vyraziť k Jadranskému moru, občas znepokojujú informácie médií o prípadoch kliešťovej encefalitídy v Chorvátsku. „Pri jadran-

skom pobreží sa nevyskytuje, no v tamojších okolitých lesoch sa môžeme stretnúť
s miestnym kliešťom, ktorého meno by sme
z angličtiny preložili ako ,hnedý psí kliešť´.
Na horúcich plážach je však bezpečne,
kliešť v kamienkoch ani v piesku neprežije.
Pozor si treba dať pri vychádzkach do lesov
nad dalmátskym pobrežím, kde by sa mohol vyskytnúť kliešť psí.
Na svete žije cca 600 druhov kliešťov,
na Slovensku sa najčastejšie vyskytuje kliešť
obyčajný (Ixodes ricinus). Nepadá zo stromov, nelieta, neskáče, žije v lesnej hrabanke
alebo v tráve pod stromami s krovím. Koncentruje sa tam, kde je najväčší pohyb zvierat i ľudí – na okraji lesa, pri chodníčkoch,
v kroviskách. Môže nás nakaziť kliešťovou
encefalitídou (voči nej sa možno preventívne zaočkovať), alebo lymskou boreliózou
(proti nej zatiaľ vakcínu nemáme). Otepľovanie klímy prinieslo zmeny aj vo výskyte
kliešťov. „Pred 20-30 rokmi sa na Slovensku
vyskytovali do výšky 800 metrov nad morom. Hranica výskytu sa však posúva čoraz
vyššie. Vlani sme našli kliešte už aj v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci, pri starej ceste pod Štrbským Plesom vo Vyšných
Hágoch, tento rok na horských prechodoch
vo Vyšnej Boci aj Donovaloch.“ Výškový
rekord pochádza z roku 2007, keď parazitológovia našli kliešťa na Veľkom Choči vo
výške 1 202 metrov n. m.
Zdravie obyvateľov a ich psov, najmä
v mestách, ohrozuje aj toxokaróza, ochorenie spôsobené škrkavkami. O možnostiach
a následkoch nakazenia sa okrúhlymi čer-

O KLIEŠŤOCH A PSÍCH ŠKRKAVKÁCH NOVINÁROV
INFORMOVALI DOC. BRANISLAV PEŤKO A INGRID
PAPAJOVÁ Z PARAZITOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV
V KOŠICIACH. MÉDIÁM SA PREDSTAVIL AJ NÁDEJNÝ
MLADÝ BÁDATEĽ TIBOR PORUBÄN (V STREDE). Foto:
Katarína Čižmáriková
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vami žijúcimi v tenkom čreve psov a mačiek informovala RNDr. Ingrid Papajová,
PhD. „Škrkavky sa rozmnožujú vajíčkami,
z ktorých sa v tele hostiteľa vyvinie larvička a z nej dospelý červ. Svoje škrkavky majú
ľudia, ošípané, kone a aj iné zvieratá. Majú
ich aj psy a mačky a tie patria do rodu Toxocara – choroba sa volá toxokaróza. Ochorieť môžu aj ľudia. Pri psoch i mačkách
migrujúce larvy poškodzujú pečeň i pľúca,
dospelé červy žijú v tenkom čreve a spôsobujú hnačky, niekedy až upchatie čriev.
U ľudí chorobu vyvolávajú larvy škrkaviek
oboch druhov domových mäsožravcov. Pacient i lekár si ho často zamieňajú s inými
chorobami. Typické preň sú kašeľ, chrapot
v hrudníku, zväčšenie pečene, zvracanie,
hnačky, môže byť postihnutá koža a aj nervová sústava. Lekári by viac mali myslieť na
možnosť toxokarózy najmä u detí v mestách
i na vidieku a vyšetriť krv, nielen stolicu,“
upozorňuje I. Papajová. K tomuto záveru
ju priviedli výsledky mnohých výskumov
najmä na detských pieskoviskách a plôch
v okolí obytných domov na sídliskách.
V roku 2011 pracovná skupina Dr. I. Papajovej zisťovala stav kontaminácie detských pieskovísk vajíčkami toxokár vo vybraných mestách. Napr. v Košiciach bolo
kontaminovaných 12,5 % skúmaných pieskovísk, vo Zvolene 10,5 %, v Prešove 10 %.
zvierat.“
Ingrid Papajová často prednáša aj na
stredných školách. Jednu z jej prednášok
si vypočul vtedajší študent Gymnázia sv.
Mikuláša v Prešova Tibor Porubän z triedy

pani učiteľky Miriam Feretovej. Téma toxokarózy ho oslovila a rozhodol sa jej venovať.
So žiackym bádateľským projektom s názvom Pieskoviská a pôda okresu Prešov ako
zdroj pôvodcov larválnej toxokarózy u ľudí
uspel v postupových domácich kolách biologickej olympiády, ktorú napokon vyhral.
V máji tohto roka, už ako študent Gymnázia
J. A. Raymana, sa spolu s 454 žiakmi zo 68
krajín zúčastnil na Medzinárodnej olympiáde projektov trvale udržateľného rozvoja
(International Sustainable World Project
Olympiad – Energy, Engineering and Enviroment) – I-SWEEEP 2012 v americkom
Houstone), na ktorú postúpil z Celoštátnej
súťažnej prehliadky bádateľských projektov
žiakov stredných škôl – Scientia Pro Futuro
2011, organizovanej občianskym združe-

ním Mladí vedci Slovenska. Jeho účasť podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Vo svojej práci, ktorú som
prezentoval v angličtine, som sa zaoberal
vplyvom a účinkom chemických látok, konkrétne chlórového vápna a odpraškov z výroby vápna na vajíčka škrkavky psej v infikovanom truse, aby sme zabránili šíreniu
parazitov,“ povedal prešovský stredoškolák,
ktorý v kategórii životné prostredie získal
zlatú medailu a finančnú odmenu 1 000
USD. Jeho školiteľka Ingrid Papajová ocenila jeho húževnatosť a odhodlanosť súťažiť:
„ Výsledky? Môžu poslúžiť ako námet pre
samosprávu, aby osadila dostatok nádob
na trus, v ktorých by s odpraškami z výroby
vápna dali po 8 dňoch pôsobenia zničiť zárodky toxokarózy.“

Docent Peťko s Dr. Papajovou a spolupracovníkmi z ich vedeckých oddelení v rámci
projektu Ochrana životného prostredia
pred parazitozoonózami pod vplyvom
globálnych klimatických a spoločenských
zmien na základe podpory operačného
programu Výskum a vývoj financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
monitorujú už druhý rok zamorenie krajských miest a rekreačných oblastí kliešťami
i škrkavkami. Plánujú prezentáciu konkrétnych aktuálnych poznatkov prednáškami
v krajských mestách a na webstránke projektu a požiadať o spoluprácu aj primátorov
krajských miest pri ozdravovaní životného
prostredia.
Katarína Čižmáriková

Vedecký seminár na počesť literárnych historikov J. Minárika a J. Mišianika

Nespochybniteľné dielo

>

V Ústave slovenskej literatúry SAV si 26. júna 2012 v rámci cyklu nadčasovú hodnotu a dodnes je výzvou pre ďalšie generácie bádaPamäť literárnej vedy pripomenuli nedožité 90. výročie narodenia teľov. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj syn doc. J. Minárika,
Jozefa Minárika a 40. výročie úmrtia Jána Mišianika. Obaja literár- Marián s dcérou.
ni historici boli svojho času vedeckými pracovníkmi Ústavu slovenskej literatúry SAV (doc. J. Minárik v r. 1953 – 1967; doc. J. Mišia———
Doc. PhDr. Jozef Minárik, CSc. (7. január 1922 Čertižnik v r. 1950 – 1972) i vysokoškolskými pedagógmi na Univerzite
né – 24. november 2008 Bratislava) – literárny historik, ediKomenského a zanechali za sebou úctyhodné vedecké dielo, ktoré
tor a prekladateľ z latinskej stredovekej literatúry. Výskumu
je dodnes podnecujúce a inšpiratívne, a v mnohých ohľadoch stále
staršej slovenskej literatúry sa venoval najskôr v Ústave slovýchodiskové. Svojou prácou výrazne ovplyvnili podobu literárnovenskej literatúry SAV, neskôr pôsobil na Filozofickej fakulte
-historiografických výkladov dejín slovenskej literatúry, keďže saUK (1967 – 1989). Jeho ťažiskovými prácami bolo syntetické
mi – už v roku 1958 – participovali na edičnom projekte tzv. akaliterárno-historiografické spracovanie dejín staršej slovenskej
demických dejín slovenskej literatúry v rámci zväzku Dejiny staršej
literatúry Stredoveká literatúra (1977), Renesančná a humaslovenskej literatúry (autori J. Minárik, M. Michalcová, A. Melinistická literatúra (1985) a Baroková literatúra (1985). Monocherčík a J. Mišianik). Pripomenutie ich osobnosti a vedeckého
graficky spracoval významných predstaviteľov humanizmu
odkazu je preto prirodzeným vzdaním úcty a vďaky ich dnešných
a baroka (Š. Pilárik, J. Simonides, T. Masník, D. Krman, J. I.
nasledovníkov.
Bajza) a bol editorom viacerých výberov anonymnej poézie
Na seminári organizovanom v spolupráci Ústavu slovenskej lia prózy z 9. – 18. storočia (napr. Z klenotnice staršieho sloventeratúry SAV a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF
ského písomníctva I. – III., 1984, 1985, 1989).
UK odznelo osem príspevkov literárnych historikov – špecialistov
na dejiny staršej slovenskej literatúry a klasických filológov, ktoré
Doc. PhDr. Ján Mišianik, CSc. (11. október 1914 Nižná
v širokom zábere reflektovali vedecký i ľudský profil oboch vedcov.
Šuňava – 15. november 1972 Bratislava) – bibliograf, literárny
Z. Kákošová (FF UK Bratislava) hovorila o J. Minárikovi ako
a kultúrny historik, editor a prekladateľ z poľskej a francúzskej
o učiteľovi a kolegovi. Jeho osobnostný esprit priblížila M. Keruliteratúry. Bol pracovníkom bibliografického oddelenia Uniľová (UKF Nitra) v osobných spomienkach i v analýze jeho vedecverzitnej knižnice v Bratislave, riaditeľ knižnice SAV, vedúci
kej práce. D. Škoviera (FF UK Bratislava) upozornil na inšpirácie
sekretariátu SAV, vedecký pracovník Literárnovedného ústavu
J. Mišianika, J. Minárika a J. Martínka pre neolatinistický výskum
SAV, vysokoškolský pedagóg. Špecializoval sa na výskum deM. Okála. E. Brtáňová (ÚSlL SAV) sa venovala pohľadom J. Mišiajín slovenskej knižnej kultúry, v rámci ktorého skúmal archívy
nika do staršej literárnej kultúry. G. Gáfriková (ÚSlL SAV) priblížia knižnice na Slovensku a neskôr aj zahraničí. Redigoval bibla, aký bol koncept literárneho baroka u oboch autorov. E. Tkáčikoliografický mesačník Literárne zvesti, vydal doplnky a opravy k
vá (FF UCM) sa venovala ich editorskej činnosti pri vydávaní textov
Bibliografii písomníctva slovenského od najstarších čias do roku
staršej slovenskej literatúry. Autorské zastúpenie J. Minárika v ča1900 od J. V. Riznera. Okrem kolektívnych Dejín staršej slovensopise Slovenská literatúra skúmala S. Lauková (UKF Nitra). Semiskej literatúry (1958) má literárnohistorický charakter aj jeho
nár zakončil M. Vojtech (FF UK Bratislava), ktorý zhodnotil vysoposmrtne vydaná práca Pohľady do staršej slovenskej literatúry
koškolské učebnice J. Minárika z hľadiska odborovej didaktiky.
(1974). Jeho materiálovú rozhľadenosť potvrdzovala aj ním
V jednotlivých referátoch i v diskusii sa opakovane hovorilo
zostavená Antológia staršej slovenskej literatúry (1964).
o dobových ideologických obmedzeniach, osobných limitoch a aj
o profesionálnych omyloch oboch vedcov, avšak s tým, že dielo,
Dana Hučková
ktoré zanechali, je nespochybniteľné, v mnohých ohľadoch má
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Seminár pod záštitou Historického ústavu SAV

Odboj očami komunistov

>

Dňa 25. júna 2012 sa konal v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave seminár s názvom Komunisti a povstania – ritualizácia pripomínania protinacistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960. Seminár sa konal pod
záštitou Historického ústavu SAV v spolupráci s Ústavom
českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity,
Múzeom Varšavského povstania a CEFRES-om (Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách v Prahe).
Komunistickej interpretácii a ritualizácii Slovenského národného povstania sa postupne venovali Miroslav
Michela a Michal Kšiňan (obaja z HÚ SAV), potom nasledovala podobná analýza pražského povstania z mája
1945 od Evy Palivodovej a Jana Randáka (obaja z Ústavu
českých dejín FiF KU) a na záver rozoberali Varšavské
povstanie a povstanie vo varšavskom gete Paweł Ukiełski
a Michał Wójciuk (obaja z Múzea Varšavského povstania). Po každom referáte nasledoval odborný komentár
Françoise Mayerovej (CEFRES) a Romana Krakovského
(SciencesPo, Paríž) a diskusia, do ktorej sa aktívne zapájalo aj prítomné publikum. Podujatie zhrnul v záverečnom príspevku Roman Krakovský a zároveň v ňom naznačil možné smery komparácie. Seminár mal v prvom
rade popularizačný charakter a venoval sa najmä otázkam historiografie, oslavám a miestam pamäti.
Podujatie bolo financované z programu Geschichtswerkstatt-Europa z fondov nemeckej nadácie Remembrance, Responsibility and Future a organizované Institute for Applied History.
PLAGÁT VENOVANÝ
PODUJATIU.

M. K.

Prémia Jozefa Miloslava Hurbana pre Jána Jankoviča

Zriniáda žne úspechy
Už po trinásty raz udelili Ceny a prémie Jozefa Miloslava Hurbana
za pôvodnú tvorbu v oblasti vydávania slovenskej biografickej a lexikografickej literatúry. Súťaž vypisuje Slovenská národná knižnica – Národný biografický ústav. Jedným z ocenených je aj PhDr.
Ján Jankovič, DrSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV za dvojzväzkovú literárnohistorickú prácu Legenda o grófovi Zrínskom I. Súvislosti (VEDA, 2011) a Legenda o grófovi Zrínskom II. Chrestomatia
(VEDA, 2010), venovanú slávnym činom protitureckého bojovníka, chorvátskeho šľachtica Mikuláša Šubića Zrínskeho a jeho ohlasu v dobovej i neskoršej slovenskej i chorvátskej literatúre i širšie
v kultúre. Autorovi sme pri tejto príležitosti položili tri otázky:
Hovorí sa, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky, ale vy ste toto
ocenenie získali už po druhý raz. Aké sú vaše dnešné pocity?
Radosť z úspechu je rovnaká v každom veku a dúfam, že aj toto ocenené dielo bude na prospech vede i širšej odbornej verejnosti. Hovorím o tom, že roku 2006 som ocenenie získal za dielo Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny
a slovinčiny; niet pre autora väčšej radosti, ako keď v Univerzitnej
knižnici vidí, že jeho knihu ľudia študujú a robia si poznámky. Verím, že takto dopadne aj Zrínsky – už preto, že sú to dva hrubé „bachanty“ a mladé študentky by mali čo robiť, aby si to odniesli domov.
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Na Slovensku, ale najmä v Chorvátsku, už vyšlo niekoľko
pozitívnych recenzií, slávnostná prezentácia bola v Záhrebe...
Nechystá sa prezentácia aj v Bratislave?
Ak, tak možno až na jeseň, po príchode nového chorvátskeho veľvyslanca na Slovensko. V týchto horúčavách nechcem obťažovať
kolegov a priateľov schôdzovaním, ale pre gratulantov mám odložené dve fľaše vinjaku Zrinski – takže uvidíme...
Ani tento rozhovor sa nemôže obísť bez obligátnej záverečnej
otázky: na čom pracujete?
Ako vždy, naháňam niekoľko zajacov odrazu, ale s pribúdajúcimi
rokmi zisťujem, že tie zajace sú čoraz rýchlejšie. Najskôr chcem dokončiť knihu Od Demetera po Gavrana (chorvátska dráma na Slovensku), lebo je o ňu záujem aj v Matici chorvátskej aj v Chorvátskej akadémii vied, voči ktorej mám ako člen korešpondent aj isté
morálne povinnosti. Aby som využil prázdniny a nevyšiel z cviku,
preložím jednu-dve komédie. Navyše, ako veľvyslanec chorvátskej
kultúry a styčný dôstojník medzi našimi literatúrami budem naháňať slovenské poetky – samozrejme, pri všetkej počestnosti, lebo
ide o podklady na antológiu, ktorú pomýšľa vydať Ludwig Bauer,
známy spisovateľ a slovakista, autor úspešnej antológie slovenskej
poézie Čierne husle.
(red.)

Za PhDr. Mariánom Hronským

>

Po ťažkej a dlhej chorobe zomrel 3. júna
2012 historik PhDr. Marián Hronský, DrSc.
Narodil sa 24. augusta 1940 v Novej Bani,
okr. Žarnovica. V roku 1962 absolvoval Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe,
odbor história – filozofia, kde obhájil aj rigoróznu prácu a získal titul PhDr. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v Múzeu SNP V Banskej Bystrici a od roku 1966
v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. V októbri 1967 bol prijatý na novovzniknuté pracovisko Vojenského historického
ústavu Praha – Oddelenie vojenských dejín
Slovenska v Bratislave. V roku 1975 obhájil
v Historickom ústave SAV v skrátenom konaní kandidátsku dizertačnú prácu.
Tematicky sa zameriaval na výskum
vojenských dejín Slovenska prvej polovi-

ce 20. storočia. Ťažisko jeho vedecko-výskumnej práce však spočívalo predovšetkým v spracovaní vojenských a politických
dejín Slovenska v období prvej svetovej vojny, pri vzniku samostatného česko-slovenského štátu a v prvých rokoch po jeho utvorení. Výsledky jeho práce sa premietli aj do
viacerých monografií (Slovensko na rázcestí – Slovenské národné rady a gardy v roku
1918, Slovensko pri zrode Československa,
Vzbura slovenských vojakov v Kragujevaci).
Svoje znalosti problematiky využil aj ako
spoluautor dvojzväzkového diela Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, ktorých zámerom bola podpora historického vedomia obyvateľov Slovenska.
Podieľal sa aj na vydaní ďalších prác podobného charakteru. Počas celého svojho pôsobenia publikoval viac ako 250 vedeckých
štúdií v časopisoch.
Vo Vojenskom historickom ústave pracoval nepretržite až do konca roku 2003.
Viedol tu oddelenie starších dejín, ktorého
kolektív v spolupráci s externými pracovníkmi spracoval I. až IV. zväzok vojenských
dejín Slovenska od najstarších čias až do
roku 1939.
Mimoriadne oceňovanou sa stala monografia Mariána Hronského Boj o Slovensko
a Trianon 1918 – 1920, za ktorú mu bol udelený v roku 2002 vedecký titul DrSc. Publikácia vyšla aj v anglickom jazyku s osobnou
finančnou podporou bývalého predsedu
Svetového kongresu Slovákov Lea Danihelsa a jeho manželky.
Od roku 2004 pracoval ako vedúci vedec-

ký pracovník v Ústave politických vied SAV
v Bratislave. V tomto období sa stal spoluautorom niekoľkých rozsiahlejších kolektívnych prác k osobnostiam slovenskej politiky
a syntetického diela (Slovensko v 20. storočí,
II. zv. – Prvá svetová vojna 1914 – 1918). Samostatne spracoval monografiu Mikulášska
rezolúcia 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu, v spolupráci s M. Pekníkom knihu Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky
k vzniku Česko-Slovenska. Zavŕšením jeho životného diela sa stala rozsiahla monografia
Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy
jeho bezpečnosti (1918 – 1920), ktorá predstavuje z odborného hľadiska významný posun v skúmaní tejto problematiky.
PhDr. Marián Hronský pôsobil dlhé roky vo vedení Slovenskej historickej spoločnosti. Jeho vedecká a spoločenská činnosť
bola ocenená viacerými vyznamenaniami
– napríklad Pamätnou medailou ministra
obrany II. stupňa, Pamätnou medailou III.
stupňa československej obce legionárskej,
Pamätnou medailou náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, Medailou Cyrila a Metoda za zušľachťovanie slovenského
písomníctva i.
Odišiel zanietený vedec, erudovaný
historik, ktorý vytvoril dielo, ku ktorému
sa bude historiografia vracať ako k zdroju
vzácnych poznatkov.
Česť jeho pamiatke!
M. P.

Noví členovia Učenej
spoločnosti SAV

>

Na Valnom zhromaždení dňa 19. 6.
2012 boli zvolení noví členovia Učenej
spoločnosti SAV. Riadnymi členmi sa stali:
doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Ing. Pavel Diko, DrSc.
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

prof. RNDr. Mária Hrmová, DrSc.
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Ing. Igor Lacík, DrSc.
RNDr. Jana Madejová, DrSc.
RNDr. Eva Majková, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Ing. Mária Omastová, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.

Novými emeritnými členmi Učenej
spoločnosti SAV sú:
prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc.
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.
doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.
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Mladí na f inále Astronomickej olympiády

Špička sa nezužuje

>

Dve desiatky úspešných riešiteľov zo základných a stredných škôl sa v dňoch 13.
– 14. júna t.r. zišli vo Vysokých Tatrách na
celoslovenskom finále 6. ročníka Astronomickej olympiády na Slovensku. Súťaž pre
mladých v oblasti astronómie a príbuzných
vied organizuje Slovenská astronomická
spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
v spolupráci s Astronomickým ústavom
SAV, veľmi aktívne pomohla aj Slovenská
ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vyhlasovanie výsledkov si nenechal ujsť ani riaditeľ
Astronomického ústavu SAV Aleš Kučera,
ktorý pre najlepších riešiteľov priniesol mimoriadne ceny. Organizátori pripravili prí-

klady, s ktorými si úspešne poradili štyria
žiaci zo základných škôl a ôsmi stredoškoláci, pričom víťazi oboch kategórií získali
plný počet bodov. V kategórii žiakov ZŠ bol
najúspešnejší Jakub Jambrich z Gymnázia
J. A. Raymana, Prešov (400 bodov), v kategórii stredoškolákov Matúš Kulich z Gymnázia v Detve (600 bodov).
„Záujem mladých o astronómiu sa
zmenšil, čo súvisí s tým, že v školách sa kladie menší dôraz na prírodovedné predmety, predovšetkým fyziku a matematiku,“
zhodnotil tohtoročné finále Astronomickej
olympiády na Slovensku a jej vývoj RNDr.
Ladislav Hric, CSc., predseda Výkonného

výboru AO. „Na druhej strane chcem poznamenať, že špička najúspešnejších sa nezužuje. Len takmer všetci odchádzajú po maturite študovať na zahraničné univerzity.“
Po vyhlásení výsledkov mali organizátori plné ruky práce, keďže bolo potrebné
prihlásiť najlepších na medzinárodnú olympiádu do Brazílie, kam odletí 2. augusta sedemčlenná výprava – päť študentov a dvaja
vedúci. „Za päť rokov sme si priniesli z IOAA
tri zlaté medaily, jednu striebornú a tri
bronzové, takže patríme medzi najúspešnejšie krajiny,“ povedal L. Hric.
Katarína Čižmáriková

38. zasadnutie Predsedníctva SAV
7. júna 2012
Predsedníctvo SAV

 s vydaním novej zriaďovacej listiny Ústa-

vzalo na vedomie:
vu experimentálnej onkológie SAV,
 s vydaním dodatku č. 2 k zriaďovacej lis-  správu zo zahraničnej služobnej cesty
prerokovalo:
tine Ústavu experimentálnej farmakolóR. Imricha v Štrasburgu, kde sa v dňoch
gie a toxikológie SAV;
 návrh koncepčného riešenia špecializo26. a 27. 4. 2012 zúčastnil na 60. zasadvaných a servisných organizácií I. OV
nutí Stáleho výboru pre medicínske vedy
SAV;
(EMRC) Európskej nadácie pre vedu (ESF),
udelilo:
 správu zo zahraničnej služobnej cesty
J. Oszlányiho na mítingu EASAC (EuroPamätnú plaketu SAV
schválilo:
pean Academies Science Advisory Council – Environment Steering Panel), 23. –
 prof. Dr. Fridrichovi Grafovi von West rozpis finančných prostriedkov na pod24. 4. 2012 Brusel,
phalen,
 správu zo zahraničnej služobnej cesty
poru projektov MVTS v 2. etape r. 2012,
 JUDr. Vladimírovi Zoufalému,
 účasť SAV na Švajčiarsko-slovenskom
D. Ježovej z EASAC Council Meeting
 RNDr. Jánovi Kulfanovi, CSc., pri príleinovačnom fóre, ktoré je plánované na
v Dubline, v dňoch 10. – 11. 5. 2012,
žitosti životného jubilea,
 správu za zahraničnej služobnej cesty
10. 9. 2012,
 Ing. Petrovi Zachovi, CSc., pri príleži atestačnú komisiu pre vedeckých zaD. Ježovej zo zasadnutia ALLEA, ktoré sa
tosti životného jubilea,
mestnancov Ústavu informatiky SAV,
konalo 4. 6. 2012 v Berlíne. D. Ježová bo nomináciu kandidátov na členov Akredila zvolená za podpredsedníčku ALLEA.
Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za záslu správu zo zahraničnej služobnej cesty
tačnej komisie vlády SR;
hy v spoločenských vedách
Ľ. Falťana v Stuttgarte, kde sa dňa 24. 5.
 PhDr. Mojmírovi Benžovi, PhD.
2012 zúčastnil v rámci Prioritnej oblassúhlasilo:
ti 8, konferencie Smart Specialisationa regional policy instrument for enhan s uzatvorením Dohody o spolupráci pri vymenovalo:
cing competitiveness and cooperation in
vydávaní časopisu Quark na rok 2012,
the Danube region,
 s návrhom Zmluvy o spolupráci pri vy-  PhDr. Annu Hlaváčovú, CSc., do funk-  informáciu zo stretnutia s chargé d’affacie riaditeľky Ústavu divadelnej a filmotváraní všeobecnej slovenskej encykloires Iránskej islamskej republiky JUDr.
vej vedy SAV s účinnosťou od 1. 7. 2012
pédie Encyclopaedia BELIANA,
Alim Amirim, PhD., ktorú predložil
na obdobie 4 rokov;
 s návrhom Zmluvy o spolupráci pri disĽ. Falťan.
tribúcii všeobecnej slovenskej encykloAntonia Štaffová
pédie Encyclopaedia BELIANA,
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Mladí mladým – umelci vedcom
(fotoreportáž zo Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, Košice 14. 6. 2012)

Odovzdanie diplomov najlepším z I. oddelenia vied SAV.
Vpravo podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová.

Víťazné trio mladých vedcov z II. oddelenia vied SAV.

Diplomy preberajú najlepší z oddelenia vied o spoločnosti
a kultúre. Prof. Daniele Ježovej asistuje jeden z hlavných
organizátorov košického podujatia prof. Marián Reiffers
(vpravo).

Na predstavenie prác mladších
kolegov boli zvedaví (sprava)
prof. Ján Dusza, člen Snemu SAV,
z Ústavu materiálového výskumu SAV,
doc. Karol Flachbart, riaditeľ Ústavu
experimentálnej fyziky SAV, a mim.
prof. Víťazoslav Krúpa, riaditeľ Ústavu
geotechniky SAV v Košiciach.

Vyvrcholením podujatia bol koncert
Mladí mladým – umelci vedcom.
Dojatý hudobný skladateľ prof.
Ladislav Burlas ďakuje mladému
dirigentovi Janovi Kučerovi za výborné
uvedenie svojho diela.
Foto: Katarína Čižmáriková a Tomáš Čižmárik
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Z nových kníh VEDY, vydavateľstva SAV

