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V dňoch 27. – 31. marca t. r. sa v bratislavskej Inchebe konal 33. medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO 2012 a 22.veľtrh využitia energie RACIOENERGIA 2012. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili významné osobnosti politického aj ekonomického života na
Slovensku, medzi nimi aj manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová a minister dopravy
Ján Figeľ, ktorých v stánku Slovenskej akadémie vied sprevádzal riaditeľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV Peter Matiašovský. Foto: Pavol Mikulášek
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Vo Fyzikálnom ústave SAV predstavili 16. marca 2012 európsky projekt ELI – Extreme light
infrastructure (extrémna svetelná infraštruktúra). Okrem iných ho prezentoval aj prof.
V. Ružička, splnomocnenec vlády Českej republiky, krajiny, kde bude prvý pilier projektu,
zameraný na využitie svetelných zväzkov na produkciu zväzkov elektrónov, RTG žiarenia,
na výskum interakcie s hmotou a na vybrané aplikácie. Foto: Juraj Broš
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Vedecká rada SAV udelila prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc., Dr. h. c., pri príležitosti
jeho 75. narodenín Zlatú medailu SAV. Odovzdala mu ju podpredsedníčka SAV Eva Majková. Vľavo s kyticou podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Juraj Lapin. Foto: Juraj Broš

Hovoríme s predsedom SAV prof. Jaromírom Pastorekom

Naším cieľom musí byť
špičkový výskum

>

Tak ako pre slovenskú vedu ako celok,
aj pre Slovenskú akadémiu vied ako
najproduktívnejšiu vedeckú ustanovizeň
sa nedostáva dosť financií nielen na bežné
výdavky, ale ani základný výskum. Aké
dôsledky z toho pre Akadémiu hrozia pre
tento rok a – ak sa perspektívne situácia
nezlepší – aj z dlhodobého hľadiska?
Celkový objem financií je nízky. Nedá sa to
takto generalizovať, z rozpočtu SAV sa totiž
peniaze prideľujú nielen na základný výskum, ale aj na bežné, mzdové, či kapitálové výdavky. Za posledné dva roky sme klesli
s rozpočtom o 10 %, a preto pevne veríme,
že táto situácia sa napraví.
Aké kroky podniká vedenia SAV v tejto
súvislosti na eliminovanie možných rizík?
Ako som už spomínal, rozpočet je daný a my
pevne veríme, že už ďalej nebude klesať. Na
prekonanie tejto situácie je dôležité sústrediť
sa na iné zdroje – štrukturálne fondy. Vedeckí pracovníci sú úspešní pri získavaní financií z Agentúry na podporu výskumu a vývoja, rámcových projektov, medzinárodných
grantov. Musíme si totiž uvedomiť, že bežné
prostriedky, pridelené ústavu, vystačia zhruba na tri – štyri mesiace. Dlhodobá koncepcia teda počíta s väčšou zainteresovanosťou
v kompetetívnych zdrojoch.
Od problematiky financovania sa odvíja
nevyhnutnosť transformácie SAV na
verejno-výskumné inštitúcie. Vedenie SAV
sa opiera o analýzu pozície Akadémie
vied ČR, ozývajú sa však aj skeptické či
priamo kritické hlasy, že to nie je práve ten
najistejší krok k zachovaniu základného
výskumu...
Táto predstava je úplne mylná. Akadémie,
či už slovenská alebo susedná česká, alebo
univerzity, sú verejnoprávnymi inštitúciami a transformáciou na verejno-výskumné
inštitúcie sa bude novelizovať Zákon o Slovenskej akadémii vied. Ten hovorí, že SAV
robí základný aj aplikovaný výskum – čo nemôže, a ani nechce, nikto spochybniť.

ÚSTAV MATERIÁLOV
A MECHANIKY STROJOV
SAV A MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA
STU ZRIADILI SPOLOČNÉ
PRACOVISKO. NA JEHO
SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ 2. APRÍLA 2012 PÁSKU
SLÁVNOSTNE PRESTRIHLI
PREDSEDA SAV PROF.
JAROMÍR PASTOREK (VPRAVO) A PROREKTOR PRE
VEDU A VÝSKUM NA MTF
STU PROF. ING. STANISLAV
BISKUPIČ, DRSC. Foto: Juraj Broš

vedy na potrebách praxe, ale zatiaľ nie sme
schopní doma využiť ani to, čo slovenská
veda technológiám, výrobe, priemyslu
ponúka... Kde väzí problém?
Otázka je dosť nešťastne formulovaná...
V základnom výskume aj v aplikovanom výskume máme množstvo špičkových výsledkov, použiteľných v praxi. Tie sa dajú využiť
nielen doma, ale aj v zahraničí, uplatnenie
Vedecké ústavy SAV čaká v tomto roku
evalvácia a akreditácie. Čo od nich vedenie teda nechýba. Chýbajú len nástroje podporujúce inovácie a technologický transfer
Akadémie očakáva a ako sa ich závery
– tak pre tvorcu, ako aj pre odberateľa výpremietnu do praktickej politiky?
Myslím, si, že akreditačný systém, vyplýva- sledku.
Nepochybné je, že nie všetky pracoviská
júci zo zákona, je v poriadku a nepredpoAko sa Vám, pán predseda, javí tento rok
by takpovediac štartovali z rovnakej
kladám výrazné zmeny.
pre slovenskú vedu z pohľadu Akadémie?
pozície, z čoho plynú obavy najmä tam,
Tak ako predchádzajúci – musíme byť aktívkde vedecký výskum nemožno zhmotniť
Je dostatok dôkazov, že pracoviská v SAV
nejší. Nielen v získavaní financií, ale najmä
do podoby rukolapného materiálneho
dosahuje v základnom výskume špičkové
v dosahovaní najkvalitnejších vedeckých
prínosu...
parametre, uplatnenie jeho výsledkov do
Toto takisto nie je pravda, je to zavádzajú- praxe však zaostáva. Existuje tu istý rozpor: výsledkov.
ce! V súčasnosti máme príspevkové a roz- spoločensky (i z politických miest) sa
Pripravil E. B.
počtové organizácie a transformáciou sa ne- deklaruje potreba väčšej zainteresovanosti
môže a nebude meniť ich vedecký výskum.
Transformácia pomôže ústavom, ktoré sú
schopné zohnať si financie mimo rozpočtu,
a zároveň poskytne všetkým väčšiu ekonomickú flexibilitu. Cieľom SAV v minulosti,
súčasnosti je a veríme, že aj v budúcnosti
bude hlavne robiť špičkový výskum.

zo života SAV
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Výročný seminár vedeckých organizácií 1. oddelenia vied SAV

Posilnenie spolupráce medzi
ústavmi

>

V dňoch 21. a 22. februára 2012 sa v Smoleniciach uskutočnil výročný seminár pätnástich vedeckých organizácií patriacich
do 1. oddelenia vied SAV. Zúčastnili sa na
ňom členovia Predsedníctva SAV za 1. oddelenie, riaditelia ústavov, predsedovia vedeckých rád ústavov a delegáti 1. komory
Snemu SAV. Cieľom bolo prerokovať dosiahnuté výsledky vedeckých organizácií za
vlaňajší rok, zaujať stanoviská ku kľúčovým
otázkam jednotlivých pracovísk 1. oddelenia vied SAV, ako aj celej Akadémie.
Program výročného seminára bol rozdelený do troch blokov: v pätnásťminútových
prezentáciách spojených s diskusiou riaditelia jednotlivých ústavov predstavili dosiahnuté výsledky za rok 2011, potom nasledovala porada riaditeľov, ktorá bola otvorená
pre všetkých účastníkov seminára, a napokon v rámci spoločnej pracovnej večere sa
otvoril priestor na neformálne diskusie.
Hlavným cieľom seminára bolo identifikovať najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v roku 2011, pripraviť ústavy SAV na
akreditáciu v roku 2012, vymeniť si skúsenosti medzi organizáciami a hľadať spoločné riešenie v takých kľúčových otázkach,

ako je transformácia SAV, financovanie nákupov a poskytovanie pôžičiek na riešenie
projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Dôležitým prínosom výročného
seminára je okrem prezentovania výsledkov
a diskusie aj posilnenie spolupráce medzi
ústavmi, ktorá je mimoriadne dôležitá nanapríklad pri podávaní spoločných multidisciplinárnych projektov združujúcich
viaceré ústavy SAV v rámci budovania spoločných vedecko-výskumných centier.

V rámci hodnotenia nebol identifikovaný žiadny ústav, ktorý by mal vážne problémy s napĺňaním jednotlivých akreditačných
kritérií a ktorý by mal byť riešený osobitne.
Z tohto dôvodu bude zadržaný mzdový
fond v objeme 2,4 % pridelený v neskrátenej výške do rozpočtu každého ústavu
v rámci 1. oddelenia vied SAV v apríli 2012.

Juraj Lapin | podpredseda SAV pre 1. OV SAV

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV VÝROČNÉHO
SEMINÁRA ORGANIZÁCIÍ 1. ODDELENIA
VIED SAV. Foto Juraj Broš

Vedecký kolektív SAV na stránkach SCIENCE

Na odvrátenie trvalých zmien
v ekosystéme

>

Kolektív Centra transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií evolúcie a politík pri Prognostickom ústave SAV oslávil významný úspech. V časopise Science zo 16. marca vyšiel článok, na ktorom sa autorsky
podieľala Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská.
Navigating Anthropocene. Improving Earth System Governance
sa venuje inštitucionálnym adaptáciám globálnej politiky životného prostredia, potrebným na odvrátenie trvalých zmien v oblasti
klímy, biodiverzity a iných zložkách svetového ekosystému (earth
system). Význam slova navigácia predstavuje posun v chápaní
rozhodovania. Predovšetkým posun od normatívnych modelov
postavených na lineárnej predikcii k strategickému manažmentu
a vývoju adaptačných stratégií v rozhodovaní. Článok navrhuje sedem kľúčových inštitucionálnych zmien v rozhodovacích stratégiách a organizácií ochrany životného prostredia planéty. Medzi ne
patrí podpora priamych rozhodovacích kompetencií v rozhodovaní
o ochrane životného prostredia na medzinárodnej úrovni, najmä
vytvorením úradu pre trvalo udržateľný rozvoj pri OSN, posilne3 | 2012
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ním úlohy, ale i zodpovednosti krajín G20 zmenou na väčšinové
hlasovanie, vytvorenie účinného rámca na zapojenie neštátnych
aktérov do rozhodovania o otázkach ochrany životného prostredia a nových nástrojov finančnej kompenzácie krajín tretieho
sveta. Článok napísaný pod vedení profesora Franka Biermana je
výsledkom niekoľkoročnej práce viac ako 20 vedeckých kolektívov pôsobiacich v interdisciplinárnej akademickej komunite Earth
System Governance (www.earthsystemgovernance.org), programu Spoločenská dimenzia globálnych environmentálnych zmien
(International Human Dimension Programme for Global Environmental Change IHDP). Je príspevkom do diskusie na konferencii At
the Planet under Pressure, konanej 26. – 29. marca v Londýne a na
svetovej konferencii OSN o trvaloudržatelnom rozvoji (Rio+20),
plánovanej na jún v Riu de Janeiro. Kolektív Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (www.cetip.sk) sa na
aktivitách programu podieľa od roku 2001.
M. Š.

Skvelý výsledok výskumu vedcov z Elektrotechnického ústavu SAV

Magnetický „plášť
neviditeľnosti“

>

Vedecko-výskumný tím z Elektrotechnického ústavu SAV pod vedením doc. Ing.
Fedora Gömöryho, DrSc., v spolupráci so
španielskymi kolegami vytvoril magnetický plášť neviditeľnosti. Ich štúdiu zverejnil
prestížny časopis Science.
Obal na ukrytie predmetov v magnetickom poli, ktorí navrhli, zhotovili a otestovali vedci v ElÚ SAV, je trubička s priemerom
13 mm a dĺžkou 12 mm, vytvorená z vrstiev
supravodivých a feromagnetických materiálov. Pri vložení do magnetického poľa
táto kombinácia materiálov odtieni vnútro
trubičky, pričom navonok sa jej prítomnosť
takmer neprejaví. Ide o prvé experimentálne potvrdenie možnosti zhotoviť magnetický „plášť neviditeľnosti“.
Myšlienka využiť kombináciu supravodivých a feromagnetických materiálov na
dosiahnutie magnetickej neviditeľnosti
vznikla v skupine prof. Alvara Sancheza na
Universitat Autonoma v Barcelone. V Elektrotechnickom ústave SAV sa v minulosti
dosiahli originálne výsledky vo výskume
zameranom na zlepšenie vlastností supravodivých vodičov pomocou nanesenia
feromagnetických vrstiev. Obe výskumné
skupiny dlhodobo udržiavajú neformálne
kontakty; intenzívna spolupráca na tejto
zaujímavej téme trvala od septembra 2011.
Obal funguje vďaka protichodným vlastnostiam dvoch použitých typov materiálov:

NA TLAČOVEJ BESEDE PREDSTAVILI MAGNETICKÝ PLÁŠŤ
NEVIDITEĽNOSTI SPOLUAUTORI (ZĽAVA) DOC. FEDOR
GÖMÖRY, MYKOLA SOLOVYOV
A JÁN ŠOUC SPOLU S RIADITEĽOM ELEKTROTECHNICKÉHO ÚSTAVU SAV KAROLOM
FRÖHLICHOM (VPRAVO).

supravodič magnetické pole vytláča, feromagnetikum ho nasáva. Samotná trubička
zo supravodiča tieni vnútorný priestor pred
magnetickým poľom tak, že ho vytlačí do
okolia. Narušenie použitého poľa sa potom
prejaví vo vzdialenosti mnohonásobne väčšej, než je priemer trubičky. Použitím vonkajšej feromagnetickej vrstvy sa vytlačený
tok magnetického poľa odchytí a prevedie
na opačnú stranu obalu. Pri vhodnej voľbe
materiálov a rozmerov jednotlivých vrstiev
sa dá dosiahnuť stav, keď narušenie vonkajšieho poľa je zanedbateľné.
Aby vyvinutý obal fungoval, potrebuje
sa ochladiť na –195 °C. Takúto teplotu potrebujú supravodivé pásky na dosiahnutie požadovaných vlastností. V súčasnosti
známe supravodivé materiály neumožňujú
prácu pri izbovej teplote. Výsledky, ktoré

tímy z Bratislavy a Barcelony publikovali
v najnovšom čísle časopisu Science, ukazujú
možnosť tienenia statického magnetického
poľa v rozsahu 0,01 až 0,04 Tesla.
Okrem pokroku v základnej otázke magnetickej neviditeľnosti by riešenie mohlo
nájsť uplatnenie tam, kde je potrebné „skryť“
prítomnosť magnetického predmetu nachádzajúceho sa v jednosmernom poli, teda napríklad pri vyšetrení osôb s kardiostimulátorom v zariadeniach na princípe magnetickej
rezonancie.
Tím elektrotechnikov teraz uvažuje, kam
by mohol ich výskum ďalej smerovať. A, samozrejme, ako bude financovaný. „Priame
náklady nie sú vysoké. Nákupná cena materiálov na jeden experiment nepresiahne
30 eur,“ povedal doc. F. Gömöry.
Michaela Španková | Foto: Juraj Broš

Slovenská akadémia vied na veľtrhu CONECO 2012

Kompozity z plastovej drviny

>

V dňoch 27. – 31. marca t.r. sa v bratislavskej Inchebe konal 33. medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO 2012 a 22.veľtrh využitia
energie RACIOENERGIA 2012/ Stavebná mechanizácia, Climatherm,
Conecoinvest, Slovrealinvest. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila
manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, minister dopravy
Ján Figeľ, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a ďalšie významné
osobnosti politického aj ekonomického života na Slovensku.
Ústav stavebníctva a architektúry SAV sa na veľtrhu prezentoval cementovými kompozitmi z plastovej drviny z elektrických
a elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve. Súčasné
formy likvidácie plastov z elektrického a elektronického odpadu –
spaľovanie alebo ukladanie na skládkach – sú neekonomické, neekologické a v súčasnosti aj legislatívou EÚ zakázané. Ústav preto
navrhol riešenie problému likvidácie takéhoto odpadu aplikáciou
plastovej drviny z elektrického a elektronického odpadu ako náhrady kameniva pri výrobe cementových kompozitov využiteľných
v stavebníctve. Boli zistené množstvá odpadových plastov vznika-

júcich na lokálnej a národnej úrovni pri recyklácii elektroodpadov
podľa druhov a zloženia týchto plastov. Na využitie týchto surovín
boli vyvinuté nové materiály s dobrými mechanickými vlastnosťami a malou priepustnosťou. Vďaka úpravám vlastností povrchu
plastovej drviny bola zlepšená spracovateľnosť čerstvých zmesí
a zvýšená súdržnosť medzi plastovým kamenivom a spojivom. Súčasťou riešenia bol výskum a potvrdenie environmentálnej, ekologickej a zdravotnej bezpečnosti týchto výrobkov z plastovej drviny. Funkčné vlastností kompozitov s obsahom plastovej drviny sú
porovnateľné s betónmi s ľahkým kamenivom. Navrhnuté receptúry nových kompozitov sú použiteľné na výrobu prefabrikátov
i transportbetónu.
V stánku Slovenskej akadémie vied sa ďalej predstavili Ústav polymérov SAV, Technologický inštitút SAV – KTT SAV – kancelária pre
transfer poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV, Ústav hydrológie SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Arborétum Mlyňany SAV.
M. Š.
zo života SAV
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Uznanie za celoživotné dielo prevzal archeológ Karol Pieta

Ocenenia pre vedcov roka 2011

>

Už po pätnásty raz odovzdali v Bratislave
ocenenia v rámci súťaže Vedec roka, ktorej
vyhlasovateľom je už tradične Journalist
Studio v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu
novinárov. Vyhodnocovací výbor súťaže bol
zložený zo zástupcov Učenej spoločnosti
SAV. Zväz slovenských vedecko-technických spoločností participoval na tejto akcii
v riadiacom výbore podujatia. Gestormi
celého podujatia, na pleciach ktorých spočívala aj najväčšia ťarcha akcie, boli zástupcovia Journaliste Studia JUDr. Ľubomír Lenoch a Mgr. Jela Lenochová.
Vedcom roka SR 2011 sa stal prof. Ing.
Roman Boča, DrSc., z Katedry chémie
Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odborník v oblasti

anorganická chémia. Porota ocenila jeho
mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti
experimentálnej a teoretickej magnetochémie s prihliadnutím na úspešné vedenie
projektu centra excelentnosti s názvom
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín.
Uznanie za celoživotné dielo prevzal
PhDr. Karol Pieta, DrSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Pietov vedecký
záujem siaha od Keltov a Germánov až po
skorý stredovek. Medzi jeho úspechy patrí
definovanie dvoch archeologických kultúr.
Venuje sa aj experimentálnej archeológii
a počiatkom kresťanstva. Medzi jeho veľké
projekty patrí napríklad Liptovská Mara,
kde vybudoval aj náš prvý archeoskanzen,
alebo dnes už známa Bojná ako centrum

OCENENÍ VEDCI
ROKA 2011 – ARCHEOLÓG PhDr. KAROL PIETA
DRUHÝ SPRAVA.
Foto Juraj Broš

Nitrianskeho kniežatstva. Od roku 2004 je
aj vedúcim kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom
zálive, ktorá sa zameriava na výskum starokresťanskej osady. Je autorom rekonštrukcie
keltského opevnenia v rakúskom Hainburgu, ako aj autorom a spoluautorom ôsmich
monografií (napr. Kelti na Slovensku, 2009)
a autorom troch stoviek odborných štúdií.
Mnohé jeho archeologické výskumy doma
i v zahraničí pomohli prehodnotiť a doplniť
doteraz napísané dejiny. V januári t.r. Karol
Pieta prevzal štátne vyznamenanie Pribinov
kríž II. triedy, ktoré mu prezident SR udelil
za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj
Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie.
Ocenenie Technológ roka SR 2011 získal
Mgr. Martin Sabo, PhD., z Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK v Bratislave. RNDr. Jaromír
Mikeš, PhD., z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa stal Mladým
výskumníkom roka SR 2011. Cenu za výsledky v programoch Európskej únie 2011 prevzal
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., z Katedry
matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Prezident SR Ivan Gašparovič poslal
účastníkom slávnosti pozdravný list, v ktorom vyzdvihol a ocenil prácu vedcov a výskumníkov na vysokých školách, univerzitách a vo vedeckých ústavoch v SR.
(red.)

Vymenovali nových riaditeľov

>

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné
obdobie vymenovalo od 12. marca 2012 RNDr. Arpáda Nagya,
CSc. (*1958), do funkcie riaditeľa Technologického inštitútu SAV.
Štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, špecializácia fyzikálna chémia, absolvoval v roku 1982. Ašpirantúru
na Katedre fyzikálnej chémie PríF UK úspešne zavŕšil v roku 1989
získaním vedeckej hodnosti CSc. Profesionálnu kariéru začal ako
odborný asistent, neskôr pracoval v chemickom priemysle (Istrochem, a.s., Duslo, a.s., ADINIS, s.r.o.,) v oblasti strategického
marketingu, technického rozvoja, výskumu a vývoja ako špecialista a vedúci odboru, resp. sa venoval vývoju bioinformatického
softvéru v pozícii spoluautora a projektového manažéra. Je spoluautorom 10 pôvodných vedeckých prác v medzinárodných a 7
prác v českých a slovenských odborných časopisoch z oblasti štúdia
chemických nelineárnych dynamických systémov a fylogenetických analýz améb rodu Acanthamoeba. Študijné a pracovné pobyty
absolvoval v Dánsku, Nemecku a Maďarsku.
———
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Staronovou riaditeľkou Prognostického ústavu SAV sa na obdobie
štyroch rokov od 19. marca 2012 stala Ing. Edita Nemcová, PhD.
(*1954). Je absolventkou Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných
odvetví VŠE v Bratislave, so špecializáciou na priemysel. Od roku
1989 pracuje v Prognostickom ústave SAV v Bratislave, kde v rokoch 1996 – 1998 absolvovala ašpirantské štúdium. Na pozíciu
riaditeľky Prognostického ústavu nastúpila v marci 2008. Absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii na Wadham College v Oxforde. Podieľala sa na riešení viacerých domácich i medzinárodných
projektov. V období 2004 – 2007 bola národnou koordinárkou
projektu COST A-22 „Foresight Methodologies – Exploring New
Ways to Explore the Future“ a v rokoch 2007 – 2008 zodpovednou
riešiteľkou projektu 6. RP Regional Innovation Policy Impact Assessment and Benchmarking Process: European Cooperation for Sustainable Regional Innovation (EURO-COOP) za Prognostický ústav
SAV. Je autorkou monografie Priemyselná politika v krajinách Európskej únie (1998) a spolueditorkou monografie Horizonty rozvoja
slovenskej spoločnosti (2010) a ďalších publikácií. Pôsobí v redakčných radách domácich i zahraničných časopisov, o.i. je aj členkou

vedeckej rady Akademie für Raumordnung und Landesplanung šovskej univerzity v odbore psychológia absolvoval v roku 2000.
v Hannoveri.
Vedecký titul PhD. v odbore psychológia získal v Spoločenskovednom ústave SAV. Od roku 2007 pedagogicky pôsobí aj na Fakulte
———
manažmentu Prešovskej univerzity ako odborný asistent. V SpoloPredsedníctvo SAV na základe výberového konania vymenovalo čenskovednom ústave v Košiciach pracoval od roku 2000 postupne
na štvorročné obdobie od 1. apríla 2012 Mgr. Michala Kentoša, na postoch odborného pracovníka, vedeckého pracovníka až po
PhD. (*1977) do funkcie riaditeľa Spoločenskovedného ústavu zástupcu riaditeľa.
SAV v Košiciach. Magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Pre- (M. Š.)

Vo Fyzikálnom ústave SAV predstavili projekt ELI

Laboratóriá s najintenzívnejšími
lasermi

>

Európsky projekt ELI – Extreme light infrastructure (extrémna svetelná infraštruktúra) predstavili 16. marca 2012 vo
Fyzikálnom ústave SAV. Prezentácia bola
spoločnou akciou SAV a Medzinárodného
laserového centra.
Projekt prezentovali splnomocnenec vlády ČR prof. V. Ružička, manažér projektu
F. Gliksohn, P. Bakule, G. Korn, P. Dombi,
T. Dascalu, O. Tesileanu a odborníci zodpovední za konkrétne oblasti projektu. Cieľom
je vybudovať európske laboratóriá s najintenzívnejšími lasermi na svete. V projekte
participuje 13 členských krajín EÚ s takmer
40 výskumnými inštitúciami. Je to prvá veľká infraštruktúra, ktorá sa buduje v strednej

a východnej Európe, a jej predpokladané
náklady budú 700 miliónov eur.
Projekt má 4 piliere:
 ELI beam lines facility – zamerané na vy-

užitie svetelných zväzkov na produkciu
zväzkov elektrónov, RTG žiarenia, na
výskum interakcie s hmotou a na vybrané aplikácie. Zariadenie bude situované
v Českej republike pri Prahe (Dolní Břežany). Európska komisia už schválila
financovanie prvého piliera, ktorý bude
v Českej republike, v sume 290 miliónov
eur.
 ELI attosecond facility – attosekundové
zariadenie zamerané na štúdium dyna-

DO PROBLEMATIKY
EURÓPSKEHO PROJEKTU EXTREME LIGHT
INFRASTRUCTURE
UVIEDLA ÚČASTNÍKOV
PREZENTÁCIE RNDR.
EVA MAJKOVÁ.

miky elektrónov v atómoch, molekulách,
plazme a pevných látkach (s časovým
rozlíšením 10-18 sekundy). Zariadenie sa
vybuduje v maďarskom Szegede.
 ELI nuclear physics facility – zamerané na
jadrovú fyziku, ktoré sa bude budovať
v Magurele pri Bukurešti v Rumunsku.
 ELI ultra high field facility – zariadenie bude zamerané na vybudovanie laboratórií s najsilnejšími lasermi na svete
(čo bude vlastne aj predmetom časti výskumu). Predpokladá sa, že výkon lasera
dosiahne 200 PW (petawatt), čo je približne stotisícnásobok výkonu svetovej
elektrickej siete. O tom, kde sa bude stavať štvrtý pilier, sa rozhodne v priebehu
tohto roka.
Všetky lasery budú pracovať v impulznom režime. Extreme light infrastructure
bude poskytovať medzinárodnej vedeckej
komunite kvalitný prístup k zariadeniam
a umožní realizovať projekty zamerané tak
na základný výskum, ako aj na perspektívne aplikácie v oblasti biomedicíny, materiálových vied, nanotechnológií, chémie, biochémie a pod.
Vychádzajúc z prípravnej fázy projektu
2007 – 2010, hostiteľské krajiny sa spoliehajú na medzinárodných partnerov pri využívaní zariadení ELI v rámci Paneurópskeho konzorcia. Slovenská akadémia vied sa
pripojila k tomuto konzorciu koncom roka
2011.
Eva Majková | Foto: Juraj Broš

Povaha súčasnej konferencie

>

Mnoho zaujímavých tém, takmer sedemdesiat študentov postgraduálneho štúdia z celej Európy a z dvadsiatich piatich pracovísk.
Deviaty ročník konferencie s názvom Povaha súčasnej konferencie
a jej metódy sa opäť rozrástol a bohatý program prednášok zabral
dva plné dni (15. – 16. 3. 2012). Organizátorom podujatia bol Fi-

lozofický ústav SAV a otvoril ho prof. Tibor Pichler. Študenti prednášali v anglickom, slovenskom aj českom jazyku. Príspevky boli
rozdelené do šiestich sekcií: Filozofická antropológia, Etika, Analytická filozofia, logika a filozofia vedy, Sociálna a politická filozofia, Interdisciplinárne presahy vo filozofii, Dejiny filozofie.
zo života SAV
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Zlatá medaila SAV významnému slovenskému matematikovi

Ucelené vedecké dielo
prof. B. Riečana

>

Vedecká rada SAV udelila prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc., Dr. h. c., pri príležitosti jeho 75. narodenín Zlatú medailu
SAV. Ocenila ňou jeho celoživotné vedecké
dielo, neúnavnú organizátorskú a pedagogickú činnosť.
Prof. Beloslav Riečan sa narodil 10. novembra 1936 v Žiline. Po skončení Prírodovedeckej fakulty UK v roku 1958 začína
pracovať na Katedre matematiky Stavebnej
fakulty SVŠT v Bratislave. V rokoch 1962 –
1964 bol externým ašpirantom u akad. Štefana Schwarza. Dizertačnú prácu obhájil
na Matematickom ústave SAV a v roku 1965
sa habilitoval na Prírodovedeckej fakulte
UK. Vtedy začal aj externe pôsobiť na Katedre matematickej štatistiky PríF UK. V roku 1972 sa stal kmeňovým pracovníkom
Katedry numerickej matematiky a matematickej štatistiky PríF UK, kde v roku 1980
vznikla Matematicko-fyzikálna fakulta UK.
V roku 1979 obhájil veľký doktorát a o dva
roky neskôr bol menovaný za univerzitného
profesora na PríF UK. V roku 1985 odchádza na Katedru matematiky Vysokej vojenskej školy v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ sa
v závere roka 1989 vracia na Matematicko-

PROF. BELOSLAV RIEČAN ĎAKUJE ZA VYZNAMENANIE.

-fyzikálna fakulta UK ako prvý zvolený dekan. V roku 1992 sa stáva riaditeľom Matematického ústavu a v roku 1998 odchádza
do Banskej Bystrice, kde je profesorom na
Katedre matematiky Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela. V Matematickom ústave SAV má stále čiastočný úväzok
na Inštitúte matematiky a informatiky, spoločnom pracovisku MÚ SAV a UMB.
Prof. B. Riečan patrí medzi najvýznamnejších matematikov na Slovensku so širokým medzinárodným dosahom. Je autorom, resp. spoluautorom siedmich monografií, dvoch kapitol v knihách, 240 prác
publikovaných v domácich a zahraničných
vedeckých časopisoch, 80 odborných prác,
piatich učebníc pre vysoké školy (jedna
učebnica o pravdepodobnosti sa dožila už
šiestich vydaní), 30 učebníc a učebných pomôcok pre stredné školy, viacerých skrípt,
popularizačných kníh, televíznych scenárov i vyše 500 publicistických príspevkov.
Jeho práce boli citované viac ako 500-krát
poprednými matematikmi. Bol školiteľom
30 vedeckých ašpirantov a doktorandov,
čo je slovenský matematický unikát a viedol asi 55 diplomových prác. Mnohí z jeho

bývalých žiakov a študentov patria medzi
vedúce vedecké osobnosti našich univerzít
a SAV.
Odborne pôsobí v oblasti teórie pravdepodobnosti, teórie miery a integrálu,
fuzzy množín a kvantových štruktúr. Jeho
aktivity sú veľmi široké a siahajú aj mimo
matematiky. Je emeritným členom Učenej
spoločnosti SAV a členom šiestich zahraničných vedeckých spoločností.
Medzi najvýznamnejšie vedecké výsledky prof. Riečana možno bezpochyby zaradiť
vybudovanie unifikovanej teórie miery a integrálu s hodnotami v usporiadaných grupách. Rozšíril pojem entropie dynamických
systémov. Inicioval štúdium kvantových
štruktúr a fuzzy množín na Slovensku. Podarilo sa mu vybudovať tiež teóriu pravdepodobnosti na fuzzy množinách a použiť teóriu fuzzy množín aj na tvorbu matematických modelov kvantových štruktúr. S tým
súvisí aj štúdium teórie pravdepodobnosti
na MV-algebrách a zavedenie pojmu súčinu
do teórie MV-algebier. Je pozývaným prednášateľom na popredné vedecké konferencie doma aj v zahraničí. Jeho najnovšie
výsledky o Poincarého vete o rekurentnosti
na MV-algebrách z minulého roka boli uvedené v prestížnej monografii prof. D. Mundiciho z Talianska.
Prof. B. Riečan je známy aj ako neúnavný organizátor mnohých vedeckých podujatí; mnohé tradičné vedecké konferencie na
Slovensku alebo odborné semináre vznikli z jeho priameho popudu. Vďaka nemu
vzniká v Svätojánskej doline pri Liptovskom
Jáne významné matematické centrum,
kde sa organizujú popredné matematické
konferencie, ktoré sa veľmi dobre zapísali do povedomia zahraničných kolegov. Je
dlhoročný funkcionár Jednoty slovenských
matematikov a fyzikov – donedávna bol jej
predsedom, predsedá Slovenskej asociácii
Rímskeho klubu. Bol spoluzakladateľ Matematickej sekcie Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a konferencií v Jasnej,
kde sa každoročne stretajú profesionálni
slovenskí matematici a učitelia matematiky.
Ocenený prof. B. Riečan vytvoril ucelené vedecké dielo o teórii pravdepodobnosti a teórii miery a ich aplikáciách, preslávil
slovenskú školu teórie pravdepodobnosti
a teórie miery po celom svete.
Juraj Lapin | Foto Juraj Broš
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Otvorili spoločné pracovisko ÚMMS SAV a MTF STU

Keď nechýba vôľa na oboch
stranách

>

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej
univerzity zriadili spoločné pracovisko. Na
jeho slávnostnom otvorení 2. apríla 2012
nechýbali zástupcovia oboch strán, ako aj
predseda SAV prof. Jaromír Pastorek či podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Juraj
Lapin.
Úvodné slovo patrilo riaditeľovi ÚMMS
SAV Františkovi Simančíkovi, ktorý neskrýval radosť z novej externej vzdelávacej
inštitúcie. Na spoločné pracovisko vyčlenili
veľké laboratórium, prípravovňu, strojovňu – spolu až päť miestností.
Dekan MTF STU prof. Oliver Moravčík
zdôraznil, že spoločné pracovisko by nevzniklo, ak by chýbala vôľa na oboch stranách. V súčasnosti tu pôsobia traja doktorandi a traja diplomanti, ktorí získané
teoretické poznatky dokážu úspešne aplikovať v laboratórnej praxi a podieľať sa na

vývoji nových vysokoteplotných materiálov  kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl.
a progresívnych technológií ich prípravy.
Projekty vznikli s podporou Agentúry na
Na spoločnom pracovisku sa riešia projekty:
podporu výskumu a vývoja a Ministerstva
 metalurgická príprava a výskum nových školstva, vedy, výskumu a športu SR, priintermetalických materiálov pre extrém- čom projekt APVV Kryštalizácia a vlastnosti
ne podmienky namáhania;
nových peritektických zliatin na báze TiAl ak vývoj metalurgickej prípravy vysokore- tívne potrvá až do roku 2014.
aktívnych intermetalických zliatin na
Michaela Španková | Foto: Juraj Broš
báze titánu pre extrémne tavenie;

PREHLIADKA PRACOVISKA SPOJENÁ S DEBATOU

Štyri desaťročia Limitov
rastu

>

Rímsky klub, ktorý už 40 rokov vydáva správy a publikácie o trendoch, globálnych prístupoch a riešeniach, aj tento rok pokračuje vo
svojej činnosti a vydá 41. správu, kde je predstavená prognóza na ďalších 40 rokov. „Tieto správy, alebo Limity rastu, sa stali priekopníckym
dielom vo viacerých smeroch a použili sa v Severnej i Južnej Amerike
či Ázii,“ povedal na konferencii 40 rokov Limitov rastu člen Slovenskej
asociácie pre Rímsky klub Ivan Klinec z Ekonomického ústavu SAV.
Slovenská asociácia pre Rímsky klub (SARK) združovala rôzne
známe osobnosti slovenského ekonomického, ale aj spoločenského
života. Predseda SARK Beloslav Riečan na konferencii spomínal na
veľmi podnetné a živé diskusie klubu. Rímsky klub vznikol v roku

1968 ako inštitúcia združujúca vedcov, ekonómov, podnikateľov
aj intelektuálov z rôznych ďalších oblastí. Založil ho priemyselník
Aurelio Peccei, ktorý chcel takto upozorňovať na nevyhnutnosť
zmeny industriálneho modelu, upozorňoval na rast medzery medzi bohatými a chudobnými, problém, ktorý bude ľudstvo nútené
riešiť. Bol dlhoročným predsedom Rímskeho klubu a organizoval
konferencie porovnávania modelov ekonomík, na ktorých odborníci prednášali o trendoch a alternatívach.
Na konferencii 40 rokov Limitov rastu vystúpilo 15 prednášajúcich, medzi nimi aj zahraniční hostia, napríklad riaditeľ Rímskeho
klubu Európskeho podporného centra Thomas Schauer.

zo života SAV | konferencie
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Cesta k zákonu o Slovenskej akadémii vied 133/2002 Z. z.

ŠTEFAN LUBY

>

V legislatívnom labyrinte

Úvod
Vo februári 2012 uplynulo 10 rokov od
schválenia zákona o Slovenskej akadémii
vied 133/2002 Z. z. Tento, doteraz posledný zákon o SAV bol výsledkom 12-ročného
úsilia kodifikovať na základe transformácie po roku 1989 Akadémiu ako modernú
a demokratickú inštitúciu. Proces prebiehal
v podmienkach snáh o zrušenie tejto inštitúcie a finančných kríz. V článku rekapitulujem legislatívny proces v Slovenskej akadémie vied od vzniku Slovenskej akadémie
vied a umení podnes so zameraním na presadenie nového zákona o SAV z roku 2002.

Premeny akadémie
Slovenská akadémia vied a umení (SAVU)
vznikla zákonom 135/1942 Slovenského
zákonníka z 2. júla 1942. Budovala sa na
základe vedeckých odborov Matice slovenskej, ktoré boli zrušené. Koncom roka 1944
mala asi 30 zamestnancov. Opätovne bola
zriadená zákonom SNR 22/1946 z 22. februára 1946. Do júna 1953 počet jej pracovníkov narástol na 200.
Slovenská akadémia vied vznikla 18.
júna 1953 zákonom SNR 1/1953. Prevzala
majetok a zamestnancov SAVU. Zbor povereníkov vymenoval prvých dvanásť akademikov. Počet zamestnancov koncom roka
1953 prekročil 650. Zákonom SNR 74/1963
z 23. septembra 1963 sa SAV v duchu centralistických opatrení stala organickou súčasťou Československej akadémie vied (ČSAV),
prostredníctvom ktorej si zabezpečovala o. i.
medzinárodnú spoluprácu. Slovenská akadémia vied bola ďalej najvyššou vedeckou
ustanovizňou na Slovensku. Zákonom SNR
43/1970 o SAV z 28. apríla 1970, ktorý nadväzoval na zákon o čs. federácii, sa SAV stala
hlavným poradcom vlády SR a zodpovedala
jej za svoju činnosť, ale ostala organickou súTELEFONÁT POSLANKYNE EDITY BAUEROVEJ ZABRÁNIL ERÓZII AUTONÓMIE SAV (VPRAVO JEJ MANŽEL
VIKTOR BAUER).
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časťou ČSAV. Zákonom SNR č. 92/1977 z 20.
decembra 1977 sa prehĺbili kompetencie
predsedu a kolektívnych orgánov SAV.
Slovenská akadémia vied koordinovala
základný výskum na Slovensku. Vychovávala nových vedeckých pracovníkov a udeľovala vedecké hodnosti. Mala riadnych
členov – akademikov a členov korešpondentov. Najvyšším orgánom SAV bolo valné zhromaždenie členov Akadémie, volilo
Predsedníctvo SAV, ktoré vymenúvala vláda
Slovenskej socialistickej republiky. Predsedu SAV vymenúvalo Predsedníctvo SNR.
Vo výchove nových vedeckých pracovníkov
a v ďalšom zvyšovaní ich kvalifikácie plnila SAV funkciu ústredného orgánu štátnej správy. Akadémia de facto vykonávala
funkciu slovenského ministerstva vedy.

Ponovembrové tlaky
Silná pozícia SAV sa po politických zmenách v rokoch 1989/1990 nedala udržať
a Akadémia sa o to ani neusilovala. Jej cieľom bolo transformovať sa na demokratickú a výkonnú inštitúciu, ktorá zreformuje
svoje ústavy. Takto postupovala aj ČSAV,
akadémie v Poľsku, Maďarsku a inde. V niektorých krajinách sa akadémie zmenili na
učené spoločnosti.
Proti koncepcii Akadémie sa vytvorila
opozícia (vysoké školy, rezortné ústavy)
s argumentáciou, že SAV je akadémiou sovietskeho typu. Branislav Lichardus dobu
charakterizoval takto[1]: „Predstavitelia univerzít nastoľovali vehementne niekoľko rokov
požiadavky decimovania či až likvidácie SAV
ako hlavnú porevolučnú úlohu, ktorá mala viesť k reforme a demokratizácii vedy na
Slovensku.“ Predseda ČSAV O. Wichterle[2]
vtedy dokazoval, že projekt Akadémie ako
súboru vedeckých centier navrhol dávno
pred vznikom sovietskej akadémie vied J. E.
Purkyně.

Udalosti po novembri 1989 sú zhrnuté v práci D. Kováča[3]. Predsedníctvo SAV
(P SAV) sa naposledy stretlo 14. decembra 1989. Zrušilo päť centier vied. Predseda Vladimír Hajko požiadal o uvoľnenie
z funkcie. Predsedom SAV sa stal Ivan Hrivnák. Vymenovalo ho Predsedníctvo SNR
19. decembra 2012 uznesením č. 408.
Ivan Hrivnák predložil návrh novely zákona o SAV z roku 1977, ktorý bol schválený 12. januára 1990 ako zákon 7/1990.
Ustanovilo sa, že členmi P SAV môžu byť
popri členoch Akadémie aj ďalší uznávaní
vedeckí pracovníci a voľbu valným zhromaždením SAV nahradila voľba Radou vedcov SAV. Nezmenil sa § 13, ods. 1 zákona,
podľa ktorého predseda Akadémie je z radov akademikov. Funkčné obdobie P SAV sa
stanovilo do 31. decembra 1992. Zo zákona
sa vypustila formulácia, že SAV je vrcholná
slovenská vedecká ustanovizeň.

Boj o zachovanie Akadémie
Voľby prvého ponovembrového Predsedníctva SAV boli 22. a 23. januára 1990. Predsedom sa stal Ladislav Macho. Nové predsedníctvo si stanovilo „bojovať za zachovanie SAV
ako významnej základne bádateľského výskumu v organizáciách neuniverzitného typu“.
Vznikla komisia na prípravu nového zákona
o SAV a vypracovali sa dva návrhy zákona,
ale nedostali sa do legislatívneho pokračovania. Najprv sa mal prijať zákon o organizácii
a podpore vedy a techniky, ktorý mal rozhodnúť o postavení, resp. o existencii SAV.
Príprava nového zákona o podpore vedy sa
pre Akadémiu nevyvíjala dobre, hovorilo
sa, že Verejnosť proti násiliu už rozhodla, že
SAV sa zruší. Týmto tlakom čelil o. i. Silvester Takács. Predsedníctvo SAV sa preto usilovalo, aby sa zákon pred voľbami roku 1992
na program ani nedostal, čo sa podarilo.
Predsedníctvo SAV abdikovalo 7 mesiacov

VÝZNAMNÝ POKROK V PREROKÚVANÍ ZÁKONA S POLITIKMI SA DOSIAHOL PRI VÝJAZDE VÝBORU
NÁRODNEJ RADY SR PRE VZDELANIE, VEDU, MLÁDEŽ A ŠPORT DO AREÁLU SAV V NITRE V MARCI
2001. SPRAVA POSLANCI E. DOLNÍKOVÁ, P. OSUSKÝ A Š. ŠLACHTA V ROZHOVORE S PREDSEDOM
SAV PROF. Š. LUBYM.

pred ukončením svojho funkčného obdobia.
Jeho operatívnosť utrpela tým, že členovia
získali pozície vo vláde, parlamente alebo sa
stali riaditeľmi ústavov[4].
Pred novými voľbami schválilo Predsedníctvo SNR zákonné opatrenie č. 291/1992
Zb., ktorým sa zrušila podmienka, že na čele SAV musí stáť akademik a funkčné obdobie P SAV sa stanovilo na tri roky.
Na základe volieb v Rade vedcov SAV sa
15. mája 1992 ujalo svojej funkcie druhé
P SAV. Predsedom sa stal B. Lichardus. Redukčné opatrenia, ktoré reagovali na ďalej
klesajúci rozpočet SAV, ktoré nastúpilo prvé
P SAV, pokračovali.
Krízová situácia nastala pri rozdelení
čs. federácie, keď SAV hrozil zánik ex lege
ako organickej súčasti zanikajúcej ČSAV.
Dňa 17. decembra 1992, dva týždne pred
zánikom federácie, schválila Národná rada
SR zákon 11/1993, ktorým sa zákon o SAV
novelizoval. Akadémia sa definovala ako
právnická osoba a rozpočtová organizácia
so sídlom v Bratislave. Stanovilo sa, že uzatvára zmluvy o medzinárodnej spolupráci.
Žiaľ, nezmenil sa text o tom, že predsedu
SAV menuje Predsedníctvo SNR, ktoré vtedy už neexistovalo, lebo neexistovala ani
SNR, ktorá sa transformovala na Národnú
radu SR. Tým sa ďalšie menovania predsedu SAV dostali do legislatívneho vákua.
Slovenská akadémia vied predložila ministerstvu školstva a vedy návrh znenia nového zákona o SAV, ale ten sa nedostal ani na
pripomienkové konanie. Príčinou bola pretrvávajúca nedôvera a súperenie v trojuholníku vysoké školy – SAV – aplikovaný výskum.
Koncom februára 1994 nastúpil B. Lichardus
na post veľvyslanca SR v USA a úradujúcim
predsedom SAV sa stal Štefan Luby.
V roku 1994 po nastúpení vlády SR Jozefa Moravčíka (15. 3. – 13. 12. 1994) otvoril
minister školstva a vedy L. Harach práce na
triáde zákonov o SAV, vede a technike a vysokých školách. Vznikla pracovná skupina,
ktorá sa naivne nadchla víziou využiť vládne provizórium na schválenie dôležitých
zákonov. S veľkým úsilím sa nám podarilo
zákony dostať na posledné zasadnutie parlamentu v auguste 1994. Ale NR SR a A. M.
Húska, ktorý predsedal, zákony z rokovania
stiahli. Odôvodnilo sa to tým, že prichádza
zahraničná delegácia. Išlo o to, pod gesciou

akej politickej garnitúry sa zákony schvália.
V tejto situácii by nebolo menovanie nového predsedu SAV po voľbách 1995 možné. Z iniciatívy V. Mečiara sa to provizórne
riešilo v zákone 74/1995 zo 6. apríla 1995,
ktorým sa novelizoval tzv. kompetenčný
zákon 347/1990. Do zákona sa vložil text,
ktorý znel: „Na čele Akadémie je predseda
Akadémie, ktorého na návrh rady vedcov
Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky z členov Predsedníctva Akadémie.“ Ale trápeniu nebol koniec. Poslankyňa za maďarskú stranu Spolužitie Edita
Bauerová telefonovala, že spravodajca zákona, poslanec HZDS, predloží text pozmenený. Vypustia sa slova na návrh rady vedcov Akadémie... To by znamenalo popretie
autonómie SAV. Okamžite sme sa v zostave
podpredseda SAV T. Bleha, za Radu vedcov
SAV D. Ratica a ja ponáhľali do NR SR. Vysvetlili sme, že v tejto veci nemožno ustúpiť
a sme pripravení podať demisie. Parlament
sa nakoniec vrátil k pôvodnému textu.

Legislatívne aktivity
Roku 1995 sa predsedom SAV stal Š. Luby,
ktorý túto funkciu zastával do roku 2009.
Po roku 1995 nám situáciu skomplikoval
vznik Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR (ÚSRSVT SR).
Úrad sa stal ústredným orgánom štátnej
správy. Prežil iba pár rokov, ale legislatívne
aktivity SAV spomalil.
Akadémia udržovala dobrý kontakt s Výborom NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru
a šport. Z pôdy výboru vyšiel poslanecký
návrh novely zákona o SAV, ktorá riešila
niektoré problémy SAV a upravovala postavenie Rady vedcov SAV. Ale na schválenie
novely v NR SR chýbali štyri hlasy. Návrh sa
stal internou normou SAV na usmernenie
pôsobnosti Rady vedcov SAV.
Druhý štvrťrok 1996 priniesol rozuzlenie
problému doktorandského štúdia rokovaniami medzi P SAV a Radou VŠ. V zákone
o vysokých školách sa definovali externé
vzdelávacie inštitúcie, čo boli hlavne ústavy
SAV. Akadémia zároveň vypracovala návrh
zásad nového zákona o SAV, ktorý predložila v zmysle kompetencií ÚSRSVT SR. Návrh
ostal bez ohlasu. Ale roku 1997 ÚSRSVT
SR predložil do vlády SR návrh, prostred-

níctvom ktorého sa snažil kontrolovať SAV.
Rigorózny nesúhlas SAV viedol ku konfliktu na najvyššej úrovni a návrhy úradu boli
z vlády stiahnuté
Po týchto konfliktoch vláda SR poverila
ministerku školstva E. Slavkovskú a predsedu SAV, aby pripravili nový zákon o Akadémii. Návrh schválený Radou vedcov SAV bol
v marci 1998 odoslaný Ministerstvu školstva SR. Zapracovala sa do neho aj Slovenská učená spoločnosť (SUS). Táto iniciatíva
Akadémie spolu s návrhom zákona o SAV
narazila znova na odpor a začali sa práce na
osobitnom zákone o SUS. Medzitým bola
začiatkom roku 1998 iniciatívnou skupinou
I. Krausa zaregistrovaná Slovenská akademická spoločnosť, ktorá začala ako občianske združenie pôsobiť v júni 1998.

Spor s Maticou slovenskou
Roku 1996 dominoval pokus Matice slovenskej prevziať pri novelizácii jej zákona z r.
1991 do svojho zväzku najprv ústavy III.
oddelenia vied SAV, nakoniec sa požiadavka zúžila na Ústav slovenskej literatúry SAV
a Historický ústav SAV. Proti tomuto zámeru vznikol odpor, ktorý organizovali riaditelia ústavov P. Zajac, D. Kováč a iní, protesty
prišli aj zo zahraničia. Na obranu veľa vykonal podpredseda SAV pre III. oddelenie
vied Dušan Čaplovič. Bolo síce pravdou, že
SAVU sa kedysi budovala na základe vedeckých odborov Matice slovenskej, ale vrátiť
sa o polstoročie späť nebolo možné. Katarziou bola televízna beseda v STV v relácii
Na koreň veci (18. 5. 1996). Za Maticu sa zúčastnil historik V. Sedlák, za SAV D. Čaplovič a ja. Predstaviteľ Matice nemal potrebné
argumenty. Protesty spôsobili, že aktivity
Matice slovenskej boli zastavené. Spor potvrdil, ako veľmi potrebuje SAV nový zákon.
Desiateho výročia Novembra 1989 sa
Slovensko dočkalo bez nových zákonov pre
oblasť vedy, čomu by pred desiatimi rokmi
málokto uveril. V poslednom roku tisícročia
parlament schválil aspoň Koncepciu štátnej
vednej a technickej politiky do roku 2005.
Akadémia sa usilovala o to, aby v novom
zákone o SAV bolo zakotvené menovanie
predsedu Slovenskej akadémie vied prezidentom Slovenskej republiky, t. j., aby sa
predseda SAV, rovnako ako prezidentom

TELEFONÁT POSLANKYNE EDITY BAUEROVEJ ZABRÁNIL ERÓZII AUTONÓMIE SAV
(VPRAVO JEJ MANŽEL VIKTOR BAUER).A PRI 60. VÝROČÍ SAVU V JÚNI 2002 V SMOLENICIACH POĎAKOVALA SAV MILANOVI FTÁČNIKOVI A FRANTIŠKOVI MIKLOŠKOVI ZA
PODPORU V LEGISLATÍVNOM PROCESE A UDELILA IM PAMÄTNÉ MEDAILY.
O NOVÝ ZÁKON BOL ZÁUJEM
AJ V ZAHRANIČÍ. SAV HO
DALA PRELOŽIŤ DO ANGLIČTINY.
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menovaní rektori vysokých škôl, dostal na
politicky neutrálnu platformu. Využili sme
novelizáciu Ústavy SR ústavným zákonom
č. 90/2001 z 23. 2. 2001. Do čl. 102, písm.
h sa dostal (zvýraznený) text: (prezident)
vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných
orgánov, vyšších štátnych funkcionárov
a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva
rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov. V dôvodovej správe sa v tejto
súvislosti priamo citovala SAV. V budúcom
zákone o SAV bolo treba ešte schváliť korešpondujúci text, ktorý bol neskôr zapracovaný do jeho § 12, ods. 2. Novela ústavy
pomohla otvoriť cestu k novému zákonu
o SAV, lebo na pôde Národnej rady SR sa
exponovali problémy Akadémie.

Akceptovateľný kompromis

tútov SAV, Snemu SAV a Učenej spoločnosti
SAV, ktorá bola v zákone tiež definovaná.
Polstoročie SAV roku 2003 sme si vďaka
novému zákonu pripomenuli v radostnejšej
atmosfére[5].
Z ďalších významných legislatívnych
aktivít SAV spomeniem aspoň významný podiel na zákone 408/2002, ktorým
sa novelizoval zákon 313/2001 o verejnej
službe. Išlo o to, aby popri iných skupinách
zamestnancov boli aj vedeckovýskumní zamestnanci zaradení z hľadiska priznávania
platov do prílohy 4 zákona – do tzv. zdravotníckej tabuľky. V rozpočte SAV na rok
2003 sa to zohľadnilo skokom z 1,2 na 1,7
mld. Sk. Za zmienku stojí aj celoakademické vystúpenie na obranu rozpočtovej kapitoly SAV, ktorú sa Ministerstvo financií SR
snažilo roku 2004 zrušiť, ale Národná rada
SR kapitolu SAV potvrdila. Obe tieto akcie
za SAV koordinoval Ján Slezák.
Roku 2007 schválila vláda Dlhodobý
zámer štátnej vednej a technickej politiky,
ktorý zafixoval stagnáciu rozpočtu SAV a na
potrebnú úroveň okolo 2 mld. Sk sa rozpočet musel doťahovať rokovaniami o zvýšení o cca 300 mil. Sk (resp. 10 mil. €) na
rok 2008 (2009). Veľkým prínosom roka
2007 bolo, že sa schválila výnimka čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie
v Bratislave, SAV pritom sekundovala Ministerstvu financií SR. (Praha výnimku nedostala.)
V roku 2008 – 2009 sa posudzovala
transformácia pracovísk SAV na verejné výskumné inštitúcie. Získané poznatky odovzdalo Predsedníctvo SAV v máji 2009 svojim nástupcom. Siedme P SAV pod vedením
predsedu J. Pastoreka zaradilo transformáciu Akadémie medzi svoje hlavné priority
a pracuje na nej.

Rok 2001 bol charakteristický kulmináciou
legislatívnych aktivít a dosiahli sa akceptovateľné kompromisy. Tu treba spomenúť
majstrovstvo ministra školstva M. Ftáčnika, ktorý doviedol rokovania do úspešného konca. Aktívne nám pomáhala členka
Legislatívnej rady vlády SR O. Ovečková,
poslanec F. Mikloško, právnici SAV. Na decembrovom zasadnutí posunul parlament
zákon o SAV takmer jednomyseľne do
druhého čítania.
Rozuzlenie nastalo 19. februára 2002.
Národná rada SR jednomyseľne schválila zákon o SAV 133/2002 Z. z., veľkou
väčšinou hlasov zákon o vede a technike
131/2002 Z. z. a po pripomienkovaní aj zákon o vysokých školách 132/2002 Z. z. (zákon 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu
vedy a techniky bol prijatý už v predošlom
roku).
———
Bolo to pre SAV, ktorá prešla transforSlovenskej akadémii vied sa darilo po
máciou a modernizáciou, zadosťučinením.
Zákon kodifikoval Snem SAV a po podpísa- roku 1989 presadzovať malé novely zákona
ní prezidentom platil od 1. apríla 2002. Rok potrebné na jej ďalšiu činnosť, ale definitívu
2002 bol etapou spracovania a prijatia šta- v podobe nového zákona dosiahla, až keď

situácia dozrela. Akadémia sa zreformovala a jej produktivita narástla. Podarilo sa to
na siedmy pokus. Trvalo to omnoho dlhšie,
ako by bol ktokoľvek očakával, a stálo to
mnoho energie. Táto energia je zhmotnená
v zákone, ktorý je garanciou nášho poslania
a existencie.

Appendix
Zo záznamu z hlasovania NR SR o zákone
o SAV 133/2002 Z. z. zo dňa 19. februára 2002 sa dozvieme, že išlo o schôdzu
č. 54, hlasovanie č. 334, parlamentnú tlač
č. 1244, čítanie tretie. Zákon uviedol minister školstva SR M. Ftáčnik, spravodajcom
bol poslanec P. Osuský. Prítomných bolo 89
poslancov, za hlasovalo všetkých 89 poslancov. Zo známych osobností hlasovali napr.
I. Gašparovič, M. Hort, J. Migaš, P. Hrušovský, F. Mikloško, R. Fico, B. Schmögnerová
a iní.
Na rokovaní sa za SAV zúčastnili Š. Luby,
L. Rychlá a J. Slezák. V rozprave bol zákon
označený ako moderný, demokratický, európsky. Dôležitým pozmeňujúcim návrhom,
ktorým NR SR vyhovela žiadosti SAV, bolo
začlenenie textu, ktorý explicitne hovorí, že
Akadémia je správcom rozpočtovej kapitoly
(SAV mala kapitolu v štátnom rozpočte aj
pred rokom 1989, ale v zákone o SAV sa to
menovite zakotvilo až r. 2002).
Foto: archív

(Za podklady a pripomienky k textu ďakujem J. Kľačkovi,
B. Lichardusovi, J. Slezákovi a S. Takácsovi.)
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Kozmické žiarenie na Lomnickom štíte merajú už tri desaťročia

Procesy medzi Slnkom a Zemou

>

Brífing 7. marca t. r. na Lomnickom štíte bol venovaný intenzite
kozmického žiarenia a jeho meraniam. Zástupcov médií s touto témou oboznamovali prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., a Mgr. Ronald
Langer z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Bola to aj
príležitosť vidieť prácu vedcov v praxi.
Kozmické žiarenie objavil Victor F. Hess v roku 1912 a našiel
v ňom množstvo elementárnych častíc. Zmeny intenzity kozmického žiarenia sú dôležité pre poznanie fyzikálnych procesov, ktoré
prebiehajú medzi Slnkom a Zemou. Od roku 1981 pracuje osemdetektorový systém NM64 kontinuálne v meracom domčeku na streche budovy na Lomnickom štíte. „Domček bol vybudovaný v roku
1982 a máme teda dáta z tridsaťročných meraní a veľmi vysokú
štatistiku. Primárne žiarenie dopadá do atmosféry, vzniká sekundárne žiarenie a to produkuje ďalšie zložky, my tu vlastne meriame
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variácie, zmeny toho terciárneho žiarenia,“ vysvetľuje prof. Karel
Kudela. V súčasnom období sú k dispozícii 1-minútové dáta v reálnom čase, vrátane archívu hodinových dát na adrese: http://neutronmonitor.ta3.sk
Kozmické žiarenie je vlastne neustály tok častíc galaktického
pôvodu, ktorý cez atmosféru dopadá aj na Zem. Podľa fyzikov to
má vplyv napríklad na technologické zariadenia, prenos elektrickej energie na veľké vzdialenosti, diaľkové rozvody, ropovody i na
diaľkové lety, ktoré musia v dôsledku kozmického žiarenia využívať nižšie letové hladiny. Kozmické žiarenie súvisí so slnečnou činnosťou a sekundárnym efektom je napríklad aj polárna žiara. Prvú
polárnu žiaru tu zaregistrovali 17. novembra 1989.
(red.)

Centrum excelentnosti šiestich pracovísk SAV a Prírodovedeckej fakulty UK

Ochrana biodiverzity
a krajiny

HENRIK KALIVODA

>

Organizácia Spojených národov
na svojom Valnom zhromaždení
v decembri 2006 vyhlásila rok 2010
za Medzinárodný rok biodiverzity.
Tento rok sa mal stať rokom opatrení
prijímaných na zastavenie poklesu
a zachovanie biodiverzity na Zemi.
Na tieto úlohy sa zameralo aj Centrum
excelentnosti pre ochranu a využívanie
krajiny a biodiverzitu, ktoré vzniklo
v Ústave krajinnej ekológie SAV.
PRÁCA S MODERNÝM GIS-SOFTVÉROM UMOŽŇUJE ZAVEDENIE INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV
A METÓD PRI ZÍSKAVANÍ A INTERPRETÁCII DÁT O KRAJINE A BIODIVERZITE.

Špičková infraštruktúra

špičková infraštruktúra, ktorá je dostupná
všetkým partnerom projektu, vzájomné vyNaším cieľom bolo teda vytvoriť spoločné užívanie a prístupnosť k dátam je zabezpemultidisciplinárne centrum zamerané na čovaná pomocou online-systémov.
výskum a ochranu biodiverzity a krajiny.
Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu tvorí šesť Unikátne informácie o krajine
pracovísk Slovenskej akadémie vied (okrem
Ústavu krajinnej ekológie aj Botanický Rokovania o kreovaní konzorcií pracovísk
ústav, Ústav zoológie, Ústav hydrológie, pre centrá excelentnosti prebiehali niekoľÚstav molekulárnej biológie a Chemický ko mesiacov ešte pred vyhlásením samotnej
ústav) a Prírodovedecká fakulta Univer- výzvy Agentúrou Ministerstva školstva, vezity Komenského v Bratislave (katedry dy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
zoológie, botaniky, živočíšnej fyziológie fondy EÚ. Počas nich sa postupne vykryša etológie, fyziológie rastlín a ekosozológie talizovali podoby jednotlivých konzorcií.
a fyziotaktiky). Zámerom tohto konzorcia V našom konzorciu sme sústredili všetky
bolo vybudovať špičkovú infraštruktúru na významné vedecké pracoviská zamerané
jednotlivých pracoviskách a jej následné na ekológiu a „zelenú biológiu“ v bratislavprepojenie pomocou najmodernejších in- skom regióne.
Ústav krajinnej ekológie SAV, ako hlavformačno-komunikačných technológií.
V procese budovania centra vznikli šty- ný partner projektu, zodpovedal za vyburi základné laboratóriá: Centrum pre ge- dovanie Centra pre geografické informačografické informačné systémy a diaľkový né systémy a diaľkový prieskum Zeme,
prieskum Zeme, Identifikačné a doku- ktoré zabezpečuje komplexné spracovamentačné centrum biodiverzity, Centrum nie priestorových dát z rôznych zdrojov,
pre systematiku, taxonómiu, fylogenézu, s využitím najmodernejších softvérových
fylogeografiu a evolučnú biológiu a Hyd- aplikácií a jeho prepojenie s pracoviskami
rologické laboratórium pre potreby štúdia partnerov. Pomocou špeciálneho softvérozmien a využívania krajiny a biodiverzity. vého vybavenia laboratória možno získaV rámci každého laboratória sa budovala vať unikátne informácie o krajine a biodi-

verzite z rôznych digitálnych aj tlačených
zdrojov. Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave zodpovedala za
vybudovanie Identifikačného a dokumentačného centra biodiverzity. Cieľom bolo
vybudovať také kapacity a zariadenia, ktoré
umožnia vytvorenie jedinečnej vedecko-výskumnej bázy, v rámci ktorej bude možné
identifikovať živé organizmy na všetkých
úrovniach – od molekulárnych analýz až po
štúdium populácií organizmov, ich dokumentáciu a sprostredkovávanie informácií
medzi pracoviskami združenými v centre
excelentnosti, ako aj mimo nich. Botanický
ústav SAV koordinoval vybudovanie Centra
pre systematiku, taxonómiu, fylogenézu,
fylogeografiu a evolučnú biológiu. Toto
centrum je zamerané na analýzu fylogenetických (príbuzenských) vzťahov medzi
skúmanými organizmami a taxonomickú
revíziu kritických skupín rastlín a živočíchov, ktorá zahrnie prehodnotenie v súčasnosti rozoznávaných taxónov, opisy nových
druhov a infrašpecifických jednotiek, spresnenie ich geografického rozšírenia a ďalších
biologických vlastností. Ústav hydrológie
SAV mal za úlohu vybudovať hydrologické laboratórium pre potreby štúdia zmien
a využívania krajiny a biodiverzity. Činnosť
laboratória sa sústreďuje na získavanie
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údajov a následnú tvorbu databázy o abiotických zložkách krajiny (podpovrchová
a povrchová voda, pôda, zrážky) pre potreby ochrany krajiny a biodiverzity a ich implementáciu do všetkých ostatných aktivít.
Treba však zdôrazniť, že vo všetkých prípadoch išlo o tímovú prácu všetkých siedmich
partnerov participujúcich na projekte.
Proces plnenia týchto úloh nebol jednoduchý. Projekt bol primárne nastavený
na budovanie infraštruktúry, teda nákup
prístrojov a ostatnej techniky. Táto fáza
bola byrokraticky veľmi náročná a zdĺhavá
a zbytočne odčerpávala čas a energiu vedeckých pracovníkov, ktoré mali venovať
plneniu svojich vedeckých úloh v rámci centra excelentnosti.

Nová úroveň spolupráce
Jedným z hlavných prínosov Centra bolo
vytvorenie novej úrovne spolupráce medzi
partnermi v projekte. Takáto úzka spolupráca vedeckých organizácií zaoberajúcich sa
problematikou biodiverzity na Slovensku sa

nadväzuje po prvý raz. Centrum je schopné
komplexne analyzovať stav biodiverzity od
bunkovej až po ekosystémovú úroveň, ako
aj vzájomné interakcie živej a neživej zložky
prírody a krajiny. Vďaka realizácii projektu
sa vyvinuli napr. nové metodické postupy
pri diaľkovom prieskume Zeme, uskutočnili sa viaceré významné štúdie genetickej
variability niektorých organizmov a mnoho ďalších výsledkov je už v štádiu prípravy na ich publikovanie. Veľmi významným
prínosom našej spolupráce v rámci centra
excelentnosti je príprava a participácia na
ďalších spoločných projektov zameraných
predovšetkým na transfer poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do
praxe.
V Ústave krajinnej ekológie SAV sa podarilo v rámci projektu vybudovať Centrum pre geografické informačné systémy
a diaľkový prieskum Zeme. Jeho cieľom je
zabezpečenie komplexného spracovania
priestorových dát z rôznych zdrojov s využitím najmodernejších softvérových aplikácií
a jeho prepojenie s partnerskými pracoviskami. Využitie novonadobudnutej počíta-

čovej techniky a softvérového vybavenia
umožní zavedenie inovatívnych prístupov
a metód tak p-ovaná rekognoskácia leteckých snímok Zeme, presná identifikácia
jednotlivých prvkov v krajine, dynamické
sledovanie zmien v krajine a tvorba scenárov predpokladaného vývoja zmien krajiny
a biodiverzity).
Vybudovanie centra má preto pre Ústav
krajinnej ekológie SAV obrovský význam.
Veríme, že s novonadobudnutou technikou
sa zvýši naša konkurencieschopnosť a staneme sa atraktívnejší pre podobne zamerané pracoviská v zahraničí a úspešnejší pri
získavaní projektov, predovšetkým zahraničných.
Foto: archív ÚKE SAV

(Autor, Mgr. Henrik Kalivoda, PhD., je vedeckým
pracovníkom Ústavu krajinnej ekológie SAV a vedúci
Centra excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny
a biodiverzitu)

Tretí ročník súťaže o najlepšiu prácu z výskumu

Príležitosť pre mladých
onkológov

>

Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej
onkológie (ÚEO) SAV vyhlásila pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2012 súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu z onkologického výskumu. Do súťaže, ktorá mala tri kategórie (študent strednej školy, študent vysokej školy, mladý výskumník do 35 rokov),
boli zaradené práce vo forme prednášok na základe posúdenia ich
súhrnov (abstraktov).
Predložené práce hodnotila odborná komisia, ktorú tvorili zástupcovia pracovísk SAV, Nadácie Výskum rakoviny a odborníci
z klinických pracovísk. Do úvahy sa brala aktuálnosť problematiky
a prínos pre ďalší výskum v odbore. Prezentácia vybraných prác sa
uskutočnila 6. a 7. marca a odborná komisia stála pred ťažkou úlohou určiť víťazov súťaže.
Na čele hodnotiacich komisií pre súťaž mladých onkológov
v kategóriách študentov strednej a vysokej školy bola Mgr. Jana
Alexyová z Evanjelického lýcea v Bratislave a v kategórii mladý výskumník do 35 rokov RNDr. Soňa Čierniková, PhD., z ÚEO SAV.
Víťazov Súťaže mladých onkológov vyhlásili počas Galakoncertu
ku Dňu výskumu rakoviny 7. marca 2012 v Mestskom divadle P. O.
Hviezdoslava.
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Víťazom súťaže mladých onkológov v kategórii študent strednej
školy sa stal Filip Svoboda (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava).
V kategórii študent vysokej školy sa na prvom mieste umiestnila
Bc. Erika Ďuriníková (Prírodovedecká fakulty UK v Bratislave),
ďalšie miesta obsadili Bc. Jana Vargová (Prírodovedecká fakulta
UPJŠ, Košice) a Bc. Svetlana Školeková (Prírodovedecká fakulta
UK, Bratislava).
V kategórii mladý výskumník do 35 rokov zvíťazila Mgr. Katarína Zmajkovičová (Max F. Perutz Laboratories, Vienna), druhá
bola Mgr. Viera Kajabová (Ústav experimentálnej onkológie SAV,
Bratislava) a tretí RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. (Ústav
biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,
Košice)
Ceny v podobe finančných odmien a vecných darov a publikácií víťazom odovzdali Margita Klobušická, prezidentka Nadácie
Výskum rakoviny, Ján Sedlák, riaditeľ ÚEO SAV, Soňa Čierniková,
predsedníčka odbornej komisie Súťaže mladých onkológov, Petra
Nagyová Džerengová, viceprimátorka Hlavného mesta SR Bratislavy a Martina Múčková, manažérka Nadácie Tesco.
(red.)

Štyridsať rokov Medzinárodných geovedných programov UNESCO

Výzva pre našu planétu

>

Konferencia k 40. výročiu založenia najúspešnejšej akcie v rámci Medzinárodnej
únie geovied a UNESCO vôbec – Medzinárodných geovedných programov (IGCP)
– sa konala v centrále UNESCO v Paríži
22. februára 2012. Pod hlavičkou Únie geovied, združujúcej 120 členských krajín a 50
pridružených organizácií, UNESCO podporuje a rozvíja medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie zemských procesov
a ich interakcie s činnosťou človeka. Medzinárodné geovedné programy, odštartované v roku 1972, sa orientovali na podporu
celosvetovej vedeckej spolupráce v riešení
problémov fungovania systémov, stavby
a vývoja Zeme. Odvtedy bolo vyhlásených
606 projektov, na ktorých sa zúčastnili tisíce geovedcov zo 150 krajín. Vytvorila sa sieť
združujúca vedcov bez ohľadu na rozdiely
politického zriadenia v rozvojových i vyspelých krajinách celého sveta. Výskumy georizík, hydrológie, podnebných zmien a projekty modernizácie sa priamo aplikovali na
geologické podmienky členských krajín,
a ak uvážime, že prvé z projektov ešte len
zápasili o akceptovanie princípov teórie
globálnej platňovej tektoniky, práca riešiteľských kolektívov priniesla priam neuveriteľný rozvoj poznania Zeme a jej systémov.
Výročnú konferenciu IGCP otvorili generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova
a prezident Medzinárodnej únie geovied Alberto Riccardi. Po otvorení nasledovali dve
kľúčové prezentácie: o hlavných výsledkoch
Medzinárodných geovedných programov
za štyridsať rokov práce referovala predsedníčka IGCP prof. Vivi Vajda z Univerzity
v Lunde (Švédsko), a význam geovied pre
spoločnosť zvýraznil Ian Stewart z Univerzity v Plymouthe (Veľká Británia). Fórum
združilo početných odborníkov z rozličných
častí sveta a jeho úlohou bolo sprehľadniť
výsledky a výzvy medzinárodných programov a hľadať východiská do budúcnosti.
Prioritou v súčasnosti sú problémy Afriky
a rozvojových krajín, ako aj problémy zdrojov, rozvoja a bezpečnosti sídiel budúcich
generácií.
Sekciu Využiteľnosť IGCP moderoval Jean
Pierre Cadet z centrály UNESCO. Edward
Derbyshire, bývalý predseda IGCP z Veľkej
Británie, sprehľadnil históriu IGCP. Nasledovala prezentácia kľúčových výsledkov
a vízií na rozličné témy programov. Reimar
Seltmann z Natural History Museum v Londýne hovoril o zemských zdrojoch a udržaní

rozvoja spoločnosti. Patricia Vickers-Rich
z austrálskej Monash University oboznámila prítomných s unikátnymi výsledkami štúdia globálnych zmien a evolúcie života na
Zemi, ako ich dokladá geologický záznam.
Manuel Sintubin z belgickej University
v Leuwen upozornil na problémy geohazardov a zložité vyrovnávanie sa s rizikom geofaktorov. Viaceré supermestá („megacities“)
rastú nekontrolovane práve v oblastiach mimoriadne ohrozených prírodnými katastrofami (zemetrasenia, cunami, vulkanizmus,
zosuvy, záplavy). V prednáške Geoveda vo
vodnom cykle referoval Cheng Zhang z Medzinárodného výskumného centra krasu
v Číne o vážnych problémoch vyvolaných
industrializáciou krasových oblastí a s ňou
spojeným znečistením povrchových i podzemných vôd. Jedna šestina ľudstva sveta
(cca 900 miliónov ľudí) dnes pritom nemá
stály prístup k zdrojom pitnej vody. Yildirim
Dilek z Univerzity v Miami hovoril o tom,
ako procesy prebiehajúce v hlbinách zem-

skej kôry a plášťa ovplyvňujú prostredie
nášho života. Zemská litosférická platňa
Arábie sa napríklad pod blok Iránu podsúva rýchlosťou 70 mm za rok. Ak sa pohyb
spomalí, rastúce napätie v hĺbke litosféry
hrozí náhlym urýchlením pohybu – zemetrasením. Podobné napätie rastie na tureckom severoanatolskom zlome, na ktorom sa
v uplynulých storočiach odohrala séria zemetrasení. Hrozivé je, že ich ohniská sa stále posúvajú smerom na západ – k predmestiam veľkomesta Istanbul... Ten istý scenár
možno pozorovať na zlome San Andreas pri
San Franciscu, pri východnom ukončení himalájskej sústavy neďaleko mesta Chengdu
či pri východnom pobreží Japonska...
Prvému z dvoch panelových diskusných
blokov, moderovaných Hamishom Campbellom z novozélandského Národného
geologického komitétu (Výzva geovedy pre
našu planétu) predsedali Thomas J. Casadevall (Národný geologický komitét Spojených štátov), Shuwen Dong (Čínska aka-
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démia geologických vied), Gordon McBean
(prezident ICSU) a Xavier Le Pichon (Francúzska akadémia vied). Suzan Leroy (Univerzita Brunei) poukázala na potrebu užšej
spolupráce medzi vedcami a žurnalistami,
ktorá môže pomôcť pozdvihnúť prestíž vedy v očiach verejnosti. Existujúca medzera
by mohla byť vyplnená novou profesiou
„science communicators“.
Druhý blok, nazvaný IGCP a iné geovedné
globálne programy, moderoval John Ludden
z Britskej geologickej služby a predsedali
mu Gretchen Kalonji (zástupkyňa generálnej riaditeľky pre prírodné vedy UNESCO),
Alberto Riccardi (prezident IUGS), Sierd
Cloething (vedúci medzinárodného programu pre litosféru), Francesco Gaetani (sekretariát švajčiarskeho globálneho zemského observatória Geo) a Joanne Venus
(prezidentka YES – siete mladých geoved-

cov v rámci iniciatívy OneGeology). Problémom pre najbližšie obdobie bude najmä to,
ako zabezpečiť prostriedky pre prácu medzinárodných programov UNESCO, ktoré
ročne potrebujú 58 miliónov USD (38 mil.
na administráciu, 20 miliónov na vlastnú
prácu projektov). Pre roky 2012 – 2013 však
treba rátať s redukciou približne o tretinu.
Schodok sa podarilo znížiť dobrovoľnými
príspevkami do rozpočtu UNESCO (Island
venoval 2 mil. dolárov, Malajzia dokonca 10
miliónov dolárov). Dôležitou úlohou bude
tiež zabezpečenie užšej koordinácie medzi
jednotlivými projektmi.
Záverečnú Syntézu a závery perspektívnej vízie budúcnosti IGCP predniesol Ian
Stewart z Univerzity v Plymouthe. Prepojenie medzi výsledkami úspešných projektov
výskumu Zeme a ich využitím v praxi by sa
malo zabezpečiť výchovou mladej generá-

cie v duchu nových poznatkov a rozširovaním siete geoparkov, vzdelávajúcich laickú
verejnosť (problémom však je, že pedagógovia, ktorí by mali vyučovať geovedu,
často nemajú ani prax, ani potrebné znalosti z práce v geovednom výskume).
Prof. Alberto Riccardi, prezident Medzinárodnej únie geovied, vyzdvihol iniciatívu
časopisu Geologica Carpathica, vydávaného Geologickým ústavom SAV v Bratislave
v spolupráci s poľskými a českými partnermi, ktorý priniesol podrobnú informáciu
o slávnostnej konferencii i IGCP a o práci
IUGS a dlhoročne podporuje medzinárodnú spoluprácu geovedcov. Prof. Riccardi
ocenil vysokú úroveň časopisu a odovzdal
jeho vedeckému redaktorovi Dr. Jozefovi
Michalíkovi oficiálny ďakovný list.
Jozef Michalík | Foto archív

V Ústave svetovej literatúr y prednášala prof. Monika Schmitz-Emans

Labyrint ako téma výskumu

>

Porovnávacia literárna veda má na Slovensku dlhú a dobrú tradíciu. Predstavuje ju predovšetkým dielo svetoznámeho komparatistu Dionýza Ďurišina, ktorý za svojho života mohol vycestovať len
málokedy na kongresy do západného zahraničia, a napriek tomu
bolo jeho dielo známe. V kompendiách pre vysokoškolských študentov komparatistiky v Nemecku dodnes funguje Ďurišinova typológia ako jedna z prvých informácií o predmete.
Do Ústavu svetovej literatúry SAV prišla 7. marca 2012 na pozvanie prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., riaditeľka Inštitútu porovnávacej literárnej vedy na Rúhrskej univerzite Bochum, prof. Dr.
Monika Schmitz-Emans, ktorá prednášala na tému Texte und Labyrinthe. V úvode prednášky sa venovala priestoru labyrintu a jeho
významom. Ako jeden z najstarších prejavov ľudského myslenia ho
možno identifikovať už na skalných rytinách z obdobia neolitu, na
antických vázach, v manieristických záhradách či dnešných spoločenských hrách a jarmočných atrakciách.
V literatúre nachádzame labyrint v komplexe mýtických príbehov o Tézeovi, Minotaurovi, Daidalovi, Ikarovi, Ariadne, Minosovi,
Pasiphae a Faidre. Prednášateľka ďalej charakterizovala typológiu
labyrintov podľa Umberta Eca. Lineárny, resp. klasický typ ponúka
chodcovi len jednu cestu, ktorá vedie do jeho centra. Viaceré alternatívy s mnohými slepými uličkami obsahuje druhý typ – bludisko.

Tretia forma, ktorú Eco prirovnáva k sieti, resp. k rizóme (Deleuze,
Guattari), stred nemá.
Ďalšiu možnosť rozdielneho chápania labyrintu ponúka perspektíva. Profesorka Schmitz-Emans vo svojej prednáške predstavila tú Daidalovu, Tézeovu i Minotaurovu. Labyrint tak možno
chápať ako výsledok kreatívnej inteligencie, ako väzenie, priestor
iniciácie či ako tanečný parket.
Ako príklady experimentov s obrazom, resp. metafor labyrintu
v literatúre uviedla prof. Schmitz-Emans v rámci svojej prednášky
analýzu štyroch diel. Záhrada chodníkov, ktoré sa rozvetvujú (El
Jardín de senderos que se bifurcas, 1941) od argentínskeho spisovateľa Jorgeho Luisa Borgesa reprezentuje koncept „labyrintného
textu“, ktorý sa stal vzorom pre mnohých autorov. Borges odmieta
lineárnosť textu, čitateľovi ponúka rozličné úrovne fiktívnej reality
paralelne sa odohrávajúcich dejov. Stavia pritom na koncepte večného návratu a nekonečnosti. Jeho prózu prednášateľka nazvala
labyrintom času.
Ďalej sa venovala Nekonečnému príbehu (1979) od Michaela
Endeho, ktorý definovala ako iniciačný príbeh, čím vysvetlila jeho
afinitu ku konceptu labyrintu. Existencialistický symbol jednotlivca, chyteného v nezmyselnom svete, predstavuje postava Minotaura v diele Friedricha Dürrenmatta Svet ako labyrint. Minotaurova
balada a jej zobrazenie (1985). Jeho väzenie tvoria zrkadlá, ktoré
multiplikujú obraz jeho vlastnej subjektivity a robia ho tým neprehliadnuteľný. Záver príspevku patril súčasnému autorovi Markovi
Z. Danielewskému a jeho románu House of Leaves (po nemecky r.
2000). Za „knihu-labyrint“ ho podľa prof. Schmitz-Emans možno
považovať nielen pre jeho formálnu stránku, ale aj na základe rôznych úrovní skutočnosti, cez ktoré sa dej rozvetvuje.
Prednášku, na organizácii ktorej sa podieľal Goetheho Inštitút
v Bratislave, sprevádzala živá, profesionálne hodnotná diskusia.
Katarína Szalayová
POZVANIE prof. PhDr. MÁRIE BÁTOROVEJ, DrSc. (VĽAVO) PRIJALA RIADITEĽKA INŠTITÚTU POROVNÁVACEJ LITERÁRNEJ VEDY NA RÚHRSKEJ UNIVERZITE BOCHUM
prof. Dr. MONIKA SCHMITZ-EMANS. Foto archív ÚSvL SAV
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Seminár Centra excelentnosti SAV CESTA

Prognóza vývoja trhu
práce

>

Analýza časových radov a jej využitie pri
prognózovaní vývoja trhu práce v SR boli
hlavnou témou tretieho seminára Centra
excelentnosti SAV CESTA, ktorý sa konal
v Prognostickom ústave SAV 3. apríla t.r.
Hlavnú prednášku predniesla prof. RNDr.
Eva Rublíková, PhD., ktorá sa zaoberala
najmä možnosťami využitia techník analýzy časových radov na konkrétne indikátory
nášho trhu práce, akými sú napríklad miera
nezamestnanosti, úbytky nezamestnaných
a počty voľných pracovných miest.
Na seminári sa okrem pracovníkov PÚ
SAV a riešiteľov Centra excelentnosti CESTA
zúčastnili aj pracovníci Ekonomického ústavu SAV. V prvej časti prednášky sa rozoberali
vlastnosti procesov generujúcich vývoj eko-

nomických premenných, najmä časových
radov a stochastických modelov zameraných
na ich stacionárnosť, transformácie vedúce
k stacionárnym modelom a diagnostiku typov procesov na základe autokorelačných
funkcií, získaných z empirických údajov.
V rámci diskusie sa účastníci zhodli na tom,
že v súčasnosti už stabilita inštitúcií aj dostatok údajov umožňujú využívať techniky analýzy časových radov na predikcie budúceho
vývoja parametrov v krátkodobom, resp.,
strednodobom horizonte (v závislosti od volatility premenných).
V aplikovanej časti prednášky prof. Rublíková ukázala, že integrovaný proces autoregresie a kĺzavých priemerov so sezónnou
zložkou viedol k veľmi presným odhadom

uvedených indikátorov trhu práce v krátkodobom horizonte. Účastníci ďalej diskutovali o výhodách a nevýhodách využitia
uvedených metód na prognózovanie v porovnaní s komplexnými ekonometrickými
modelmi. Zhodli sa na tom, že analýza časových radov pri voľbe vhodného modelu
poskytuje najmä v krátkodobom horizonte
presnejšie alebo porovnateľne presné predikcie.
Jedným z výstupov uvedenej práce bude
pravidelná krátkodobá predikcia vybraných
charakteristík trhu práce, ktorá bude pravidelne obnovovaná a sprístupnená cez webstránky CE CESTA.
Martina Lubyová

Odišiel matematik Peter Mihók

>

Dňa 27. marca 2012 prišla zo Spojených štátov amerických smutná správa – v kruhu rodiny svojej dcéry na farme v štáte Michigan
zomrel matematik doc. RNDr. Peter Mihók, CSc., rodák z Košíc
(nar. 1949). Jeho láska k matematike a študentom určila jeho ďalší
smer v živote a umožnila mu zasvätiť celý svoj život vede a škole.
Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil na Prírodovedeckú
fakultu UPJŠ v Košiciach ako asistent. V roku 1983 úspešne obhájil dizertačnú prácu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a bola mu udelená vedecká hodnosť‘ kandidáta fyzikálno-matematických vied. V roku 1987 sa habilitoval
na docenta v odbore algebra. Bol spoluzakladateľom združenia
„STROM“, ktoré sa venuje práci s matematicky nadanými žiakmi
stredných škôl a vďaka ktorému vyrástla silná generácia košických
matematikov. V roku 2002 sa úspešne habilitoval na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore informatika.
V rokoch 1997 – 1999 pôsobil na Detašovanom pracovisku
Matematického ústavu SAV v Košiciach, kde sa venoval vedeckej
činnosti a vedeniu doktorandov. Výsledkom tejto činnosti bolo
množstvo vedeckých publikácii, odborných článkov a pozvaných
prednášok na medzinárodných konferenciách. Zaslúžil sa o rozvoj

diskrétnej matematiky, v ktorej sa stal uznávanou vedeckou osobnosťou doma a v zahraničí. Stal sa zakladateľom školy dedičných
vlastností grafov v Košiciach a pod jeho vedením vyrástli nové vedecké osobnosti.
V roku 1996 založil medzinárodný klub „Hereditarnia“, ktorého členmi sú dnes uznávaní matematici z celého sveta a ktorý
pravidelne organizuje medzinárodné konferencie v oblasti teórie
grafov.
Okrem pedagogickej činnosti sa venoval i vedecko-výskumným
prácam v oblastiach matematiky a informatiky. Vo funkčnom období 2006 – 2010 bol zvolený za predsedu Akademického senátu
na Ekonomickej fakulte TUKE. Naďalej mal čiastočný úväzok na
Detašovanom pracovisku MÚ SAV až do posledného dňa svojho
života. Spolupracoval na mnohých vedeckých grantoch. Začiatkom júna 2011 rozviazal pracovný pomer na fakulte a odišiel do
dôchodku. Ťažká choroba zmarila jeho ďalšie plány...
Česť jeho pamiatke!
Roman Frič | Detašované pracovisko MÚ SAV Košice.
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35. zasadnutie Predsedníctva SAV
Predsedníctvo SAV
schválilo:
 vydanie novej zriaďovacej listiny THS
ústavov spoločenských vied SAV,
 návrh vzorovej smernice o uplatnení, ochrane a využívaní práv k priemyselnému vlastníctvu v organizáciách
SAV,
 panel hodnotiteľov za oddelenia vied
SAV na posúdenie prác prihlásených do
súťaže mladých vedeckých pracovníkov
SAV do 35 rokov,
 ideový zámer Programu Štipendium SAV,
 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu orientalistiky SAV,
 návrh osobností na seminár „Významné
osobnosti SAV 2012“;

CERT – Japan Pilot Joint Call on Research and Innovation“;

1. 3. 2012

riaditeľa Spoločenskovedného ústavu
SAV s účinnosťou od 1. 4. 2012 na obdobie 4 rokov;

udelilo:

vzalo na vedomie:
lovej, CSc., pri príležitostí jej 50-ročného  rozbor čerpania mzdových prostriedkov
za r. 2011,
pôsobenia v SAV,
 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biolo-  informáciu o záverečnom hodnotení stagických vedách doc. RNDr. Janovi Salavieb ukončených v roku 2011,
jovi, DrSc., pri príležitosti jeho životného  správu zo služobnej cesty A. Gábelovej a I. Hermanovskej z 3. zasadnutia
jubilea;
Network Steering Committee (NSC)
v Taliansku,
vymenovalo:
 Ing. Editu Nemcovú, PhD., do funkcie  správu zo služobnej cesty Ľ. Falťana
riaditeľky Prognostického ústavu SAV
z 2nd Meeting of National Contact Points
and Priority Area Coordinators Danube
účinnosťou od 19. 3. 2012 na obdobie
Region Strategy v Bukurešti,
4 rokov,
 RNDr. Arpáda Nagya, CSc., do funkcie  správu zo služobnej cesty L. Petruša zo
riaditeľa Technologického inštitútu SAV
stretnutia „Science for the Danube Stras účinnosťou od 12. 3. 2012 na obdobie
tegy“ v Bulharsku.
odsúhlasilo:
4 rokov,
 zapojenie SAV a následne výskumných
tímov zo SAV do spoločnej výzvy: „CON-  Mgr. Michala Kentoša, PhD., do funkcie Antonia Štaffová
 Pamätnú plaketu SAV PhDr. Alene Bart-

11. zasadnutie Vedeckej rady
Vedecká rada SAV
prerokovala:
 otázku postavenia a úloh Učenej spoločnosti SAV pri zohľadnení celospoločenských hľadísk dotýkajúcich sa vedeckej
komunity v SR,
 námety do Programového vyhlásenia vlády SR pre oblasť vedy a výskumu;
oboznámila sa:
 s Európskym projektom ELI – Extreme

ligh infrastructure (extrémna svetelná
infraštruktúra), ktorý predstavila E. Majková;
udelila:
Cenu SAV v roku 2012:
a) prof. RNDr. Petrovi Balážovi, DrSc., z
Ústavu geotechniky SAV, za monografiu:
Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering,
b) Ing. Petrovi Švecovi, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV, za výsledky dosiahnuté
v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce vedúce ku komplexnému rozvoju fyziky
kovov, fyzikálneho poznania a aplikácii
získaných poznatkov v oblasti amorfných
a nanokryštalických kovových systémov
v spoločenskej praxi,
c) autorskému kolektívu pod vedením Mgr.
Gabriely Dudekovej, PhD., za dielo Na ces-
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dokumenty

te k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových
vzťahov na Slovensku,
d) kolektívu 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 Ondriáš, DrSc., prof. RNDr. Silvia Pastoreková,
DrSc.,Ing. Zdena Sulová, CSc., Marta Šírová, za súbor vedecko-výskumných prác
zaoberajúcich sa moduláciou vybraných
metabolických dráh regulovaných vápnikom v nádorových bunkách,
e) kolektívu 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;

SAV 3. 4. 2012

Cenu SAV pre mladého vedeckého
pracovníka:
g) Mgr. Veronike Piscovej, PhD., pracovníčke Ústavu krajinnej ekológie SAV, za vedeckú štúdiu Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom;
Zlatú medailu SAV
MUDr. Milanovi Vigašovi, DrSc., z Ústavu
experimentálnej endokrinológie SAV,
PhDr. Dušanovi Kováčovi, DrSc., z Historického ústavu SAV,
Ladislavovi Čavojskému, CSc., z Ústavu
divadelnej a filmovej vedy SAV;

Medailu SAV za podporu vedy
Ing. Jozefovi Váľkovi, CSc., z Ústavu ekológie lesa SAV,
prof. MUDr. Viktorovi Bauerovi, DrSc.,
z Ústavu experimentálnej farmakológie
a toxikológie SAV,
doc. RNDr. Ľudevítovi Kádašimu, DrSc.,
z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky
SAV,
RNDr. Karolovi Ondriašovi, DrSc., z ÚstaCena SAV v oblasti medzinárodnej
vu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
spolupráce v roku 2012:
f) Ing. Milošovi Hricovínimu, PhD., pra- MUDr. Jánovi Stykovi, CSc., z Ústavu pre
covníkovi Chemickému ústavu SAV, za vý- výskum srdca SAV
sledky v riešení medzinárodných projektov
týkajúcich sa štruktúry, dynamických vlastností a medzimolekulových interakcií bioloAntonia Štaffová
gicky aktívnych sacharidov;

Aj cez umenie sa dá ponoriť do vedy
Spojiť vedu a umenie, pokiaľ nejde priamo
o vedu o umení, nie je jednoduché. No najmä pre mladých by to mohlo byť zaujímavé
spojenie.
Múdre hlavy pod vedením prof. Franca
Rusticheliho z Universita Politecnica della
Marche v Ancone (Taliansko) sa dali dovedna a navrhli spôsob, ako vhodne cez umenie inšpirovať mládež a verejnosť k záujmu
o prírodovedné odbory. Šestnásť partnerov
z 13 členských krajín EÚ navrhlo a zapojilo
sa do projektu „Ponorenie sa do sveta vedy
prostredníctvom umenia“ (Immersion in
the Science Worlds through Arts – ISWA) na
výzvu FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1.
Jedným z partnerov je Ústav materiálového
výskumu SAV v Košiciach, kde sa mu konkrétne venuje prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
„Už roky spolupracujem vo svojom vednom odbore s profesorom Rustichelim,
a keď ma informoval o svojej myšlienke prepojenia vedy a umenia, rád som sa pridal
k tejto neobvyklej forme propagácie vedy
medzi širokou verejnosťou. Mal som aj ďalší
dôvod – projekt, ktorý podporuje aj Európska komisia, totiž vyvrcholí v roku 2013,
keď bude naše mesto Košice Európskym
hlavným mestom kultúry,“ povedal.
Prvým reálnym výstupom projektu na
Slovensku bolo 29. a 30. marca 2012 premietanie siedmich filmov Veda&Umenie
v aule Ústavov SAV na Watsonovej ulici
v Košiciach. Prehliadku siedmich príbehov,
ktoré Košičania nadabovali, osobne uviedol
a sprevádzal prof. Franco Rustichelli.
Prvý deň boli divákmi kolegovia z ústavov a pracovísk SAV v Košiciach, na druhý
deň žiaci stredných umeleckých škôl. Pozreli si filmy pod názvami: Fraktály (Poriadok, chaos a krása), Nanotechnológie (Dobrodružstvo od malého k ešte menšiemu),
Kmity a vlny (V zázračných šľapajach Pytagora a Galilea), Kryštály, tekuté kryštály
a fotónové kryštály (Od diamantov po motýle), Teória relativity (Všetko sa začalo jedným chlapčenským snom), Obrovské stroje

AJ VLAŇAJŠIA VÝSTAVA VEĽKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍ KOŠICKÝCH NEUROBIOLÓGOV D. ČÍŽKOVEJ,
S. JERGOVEJ, L. SLOVINSKEJ A M. MARŠALA, UROBENÝCH POD FLUORESCENČNÝM MIKROSKOPOM, DOKÁZALA PROSTREDNÍCTVOM ATRAKTÍVNEJ ESTETICKEJ FORMY PRIBLÍŽIŤ VEDECKÉ INFORMÁCIE – V TOMTO
PRÍPADE NERVOVÝ SYSTÉM ČLOVEKA. FOTO ARCHÍV

fyziky (Čaro neznámeho) a Kmeňové bunky
(Tanec života).
V rámci projektu tiež vypísali európsku
súťaž pre mladých vo veku 15 – 19 rokov na
prípravu umeleckej práce na vedeckú tému
v disciplínach: zobrazenie, kinematografia,
moderný tanec, literatúra a súčasné umenie. Košický Ústav materiálového výskumu SAV ponúka pomoc s témami (viac na:
www.iswaproject.eu).

Prof. Dusza má pre tých, ktorí chcú hľadať prienik vedy a umenia, ďalšiu pozvánku
na zaujímavú akciu. V stredu 9. mája 2012
o 18.00 hod. v Aule Technickej univerzity
v Košiciach uvedie súbor Uskupení Tesla
z Českej republiky predstavenie Noc v NanoPOLIS, kde sa stretáva veda, tanec, hudba
a vizuálne umenie.
Katarína Čižmáriková | Foto: Pavol Hvizdoš

MLADÝCH MOŽNO PRITIAHNUŤ K VEDE NAPRÍKLAD AJ CEZ FILMY.

PREZENTOVAŤ SVOJ
NÁPAD PREPOJIŤ VEDU
S UMENÍM V REÁLNEJ
PODOBE PRIŠIEL Z TALIANSKA NA SLOVENSKO
PROFESOR FRANCO
RUSTICHELLI (VĽAVO
JEHO SPOLUPRACOVNÍK PROF. JÁN DUSZA
Z ÚSTAVU MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU SAV).

